
 

2019-03-22 – Gent – 9 km 
Wandeltocht van Heilig Kerst naar Moscou (rondom de Tram 4 route) 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Au printemps de 1813… le Tsar Alexandre.. fit des offres de 
médiation aux deux belligérants anglo-saxons, par 
l’intermédiaire de John Quincy Adams, qui était 
ambassadeur..  à Saint-Pétersbourg (p ; 35) 
 
.. et tout le monde est dans la rue, le 29 juin [1814], pour voir 
les manifestations organisées en l’honneur d’Alexandre, 
empereur de toutes les Russies. (p. 41) 
.. Arrivé à dix heures u matin, Alexandre quitte Gand dans la 
soirée du même jour… A cette date-là, John Quincy Adams et 
les membres de sa suite étaient déjà installés depuis quatre 
jours à l’Hôtel des Pays-Bas, place d’Armes (p.42) 
.. mais le samedi 22 [juillet], ils sont toujours à l’Hôtel des 
Pays-Bas et ce n’est que le 31 qu’ils viennent occuper l’Hôtel 
de Lovendeghem, au coin de la rue des Champs et de la rue 
des Foulons (p.63) 
 
Les Anglais, enfermés aux Chartreux… (p.68). 
Ce que les Gantois appellent encore aujourd’hui Les 
Chartreux .. avaient été convertis en hôpital militaire quand .. 
Liéven Bauwens.. y installa le premier tissage mécanique du 
continent.. (p.72) 
 
C’est le jeudi 5 janvier que la population fit ses adieux aux 
ambassadeurs, au cours d’un banquet.. qui eut lieu à l’hôtel 
de ville. (p.174) 
..l’orchestre joua les airs nationaux, d’abord Hail Columbia 
ensuite God save the King. (p.175) 

 

Zie : “Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen, Stad Gent” 
Veldstaat 45-47 : Hof van Lovendeghem = Hotel Scamp = Hotel d’Alcantara  (vol. 4na, p.508-509) 
Fratersplein 9: voormalig kartuizerklooster (vol.  4nb NO, p. 123-126) 
 



De Vrede van Gent 
Hij [=Willem I van Oranje-Nassau] is niet de enige die naar Gent afzakt: in de stad wemelt het van 'Engelse' en 
'Amerikaanse' gezanten, hier geland op zoek naar een gemeenschappelijke bevredigende oplossing voor het 
conflict dat is losgebarsten tussen Engeland en haar voormalige kolonie, de Verenigde Staten van Amerika,  die 
zich in 1776 onafhankelijk had verklaard. 
 
De aanleiding tot dit conflict is in de eerste plaats een economisch geschil en op 18 juni 1812 heeft Amerika 
formeel aan Engeland de oorlog verklaard. Al snel blijkt geen van beide partijen militair de overhand te kunnen 
halen en men besluit in 1814 het conflict langs diplomatieke weg op te lossen. De vraag werd waar te 
onderhandelen? Uitgesloten waren in elk geval de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (wat niet wegneemt 
dat Londen voorstelde om als gastheer op te treden), en Frankrijk, de verliezende partij tegen de geallieerde 
Europese troepen. Het Zweedse Göteborg stelde zich kandidaat, maar dit werd afgewezen daar koning Karel 
XIII gekend stond als 'Napoleongezind'. Uiteindelijk werd geopteerd voor Gent, die beschouwd werd als een 
aangename en gerieflijke stad, maar die vooral de mogelijk bood om snel te verlaten (naar alle windstreken 
behalve het zuiden) moesten de vijandelijkheden met Frankrijk weer opflakkeren. 

De eerste leden van de Amerikaanse delegatie strijken vanaf 23 juni 1814 te Gent neer en vestigden zich 
aanvankelijk in het Hotel des Pays-Bas op de Kouter. Vrij vlug verhuizen de Amerikanen naar het Hof van 
Lovendeghem op de hoek van de Veldstraat met de Volderstraat (een gedenkplaat, aangebracht in 1964, 
herinnert hier nog aan). Deze delegatie bestond uit vijf onderhandelaars: John Quincy Adams, de diplomaat van 
de Verenigde Staten in Sint-Petersburg en de leider van het gezantschap, Jonathan Russel, de Amerikaanse 
ambassadeur in Londen, James Bayard, lid van het Huis van Afgevaardigden, net als Henry Clay, het vierde lid 
van de delegatie, hekkensluiter was Albert Gallatin, een bankier afkomstig uit Genève; hun secretaris was 
Christopher Hughes. 
 
Op 29 juni 1814 bracht Alexander I, tsaar van Rusland, een blitzbezoek aan Gent. Hij kwam hier aan om tien 
uur 's ochtends in zijn zog gevolgd door een hele stoet (Gents gastenboek): de tsaar wordt verwelkomd door 
graaf Jean Baptiste d’Hane Steenhuyse, intendant voor het Scheldedepartement, en ontvangen in diens 
woning in de Veldstraat, waar hij de autoriteiten begroet; na het ontbijt schouwt hij te paard de Pruisische 
troepen en doorwandelt hij de voornaamste wijken van de stad; ‘s avonds is er een bal op het Stadhuis, maar 
tsaar Alexander vertrekt nog dezelfde dag naar Antwerpen; met zijn bemiddeling in de Engels-Amerikaanse 
oorlog meent hij zich van maximale hulp tegen Napoleon te verzekeren. 
 
Pas op 6 augustus 1814 is de Engelse delegatie te Gent voltallig en ze neemt haar intrek in het Hotel du Lion 
d'Or op het Gouden Leeuwplein. Ook de Engelsen verhuizen weldra en ze nemen hun intrek in de voormalige 
woonst van Lieven Bauwens (de Chartreuse) op Meerhem (ook hier werd in 1964 
een gedenkplaat aangebracht). Het Britse gezantschap telde drie onderhandelaars: James Gambier, admiraal 
van de Royal Navy en leider van de delegatie, William Adams, een juridisch expert en onderlegd in maritieme 
zalen, en Henry Goulburn, parlementslid voor de Tories en een gewiekst diplomaat; hun secretaris was 
Anthony Baker. 
 
In tegenstelling tot de Engelsen, die steeds in gala-uniform rondliepen en vrij stug en hautain overkwamen, 
verbroederden de Amerikanen tijdens hun verblijf met de Gentenaars, door hun deelname aan tal van sociale 
activiteiten (Literair Gent):  Adams was te gast bij het voltrekken van burgerlijke huwelijken, zittingen van het 
assisenhof, toneelopvoeringen (die hij allerberoerdst vond) en op alle recepties met buitenlandse 
staatslieden [...]. Hij werd ook geregeld uitgenodigd door rijke Gentse burgers, door de Maatschappij van 
Schone Kunsten en van Letterkunde. Hij ontving het erelidmaatschap van de Maatschappij voor Landbouw- en 
Plantkunde, die voor de gelegenheid twee bloemenvariëteiten met een Amerikaanse naam bedacht. In 
gezelschap van graaf de Lens, de burgemeester van Gent, werd hij op 19 augustus 1814 door bibliothecaris 
Valwyn rondgeleid in de stadsbibliotheek aan de Ottogracht, die op dat ogenblik nog de collectie Van Hulthem 
en waardevolle handschriftencollecties bevatte. Het toenmalige Amerikaanse volkslied “Hail Columbia” kwam 
op het repertoire van alle Gentse musici. Kunstschilder Pierre Van Huffel portretteerde bovendien alle 
Amerikaanse diplomaten. De delegatie organiseerde ook zelf een schitterend avondfeest, waarop John Quincy 
kaart speelde met de gravin d’Hane-Steenhuyze, mevrouw Borluut de Lens en de prins d’Arenberg en 
deelneemt aan de “eindfarandole”: “Ik heb nooit een feest bijgewoond dat mij meer aan onze bals in Boston 
herinnerde”, schreef hij. John Quincy Adams schreef over dit alles in zijn dagboek, en veel haalde hij ook aan in 
de talrijke brieven die hij tijdens zijn verblijf in Gent (onder meer) aan zijn vrouw schreef. Verder hield 
ook James Gallatin, zoon en secretaris van zijn vader Albert Gallatin, een dagboek bij. 
 
 
 



 
Eens de Engelsen aangekomen kunnen de onderhandelingen beginnen en na 176 dagen van besprekingen 
wordt een compromis bereikt, waarna op 24 december 1814 de zogenaamde Vrede van Gent ondertekend 
werd (de volledige tekst is hier te vinden) in de Spiegelzaal van de Chartreuse. John Quincy Adams schrijft in 
zijn dagboek (vertaling in  Britten en Amerikanen in Gent, 1979: 30): Lord Gambier heeft mij drie Engelse 
copieën overhandigd en ik heb hem de drie Amerikaanse afgegeven. Hij heeft mij gezegd dat hij hoopte dat dit 
verdrag eeuwigdurend zou zijn en ik heb hem geantwoord dat ik eveneens [h]oopte dat dit het laatste 
vredesverdrag, gesloten tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zou zijn. Wij namen afscheid van 
elkaar om half zeven. 

 

 
 

We mogen er zeker van zijn dat de ondertekening van deze Vrede op kerstavond geen toeval was. Het geven 
van de verlossende handdruk tussen de Engelsman James Gambier en de Amerikaan John Quincy Adams 
werd schilderkunstig vastgelegd door Amédée Forestier (bemerk zijn signatuur links onderaan), zij het wel 
honderd jaar later (1914). Dit werk bevindt zich heden ten dage in het Smithsonian American Art 
Museum (Washington D.C.).  
 
Honderd jaar later of niet, de plaats van ondertekening is correct weergegeven, namelijk de Spiegelzaal van de 
Chartreuse. Deze zaal was ooit ontworpen door Montoisy in opdracht van Lieven Bauwens en was in de praktijk 
het Groot Salon in de receptievleugel der Chartreuse. Het was een rechthoekig salon, in empirestijl uitgewerkt, 
met vermoedelijk 24 zuilen langs de muren, waartussen grote spiegels. Verder waren er (Brebels, 1974: 
128) vier vensters en een dubbele deur in dezelfde stijl. De zaal was 12 m lang, 8 m breed en 5 m hoog. Twee 
marmeren empireschouwen [...] bevinden zich thans in het Verhaegen Museum in de Veldstraat, alsmede den 
dubbele empiredeur van de zaal [...]. Ook beide delegaties zijn netjes vertegenwoordigd: links treffen we de 
Engelse delegatie aan: vooreerst de secretaris Antony Baker, vervolgens (wegkijkend) William Adams en dan 
Henry Goulburn, tenslotte James Gambier; rechts hebben we dan de Amerikaanse delegatie, startende met 
John Quincy Adams, dan Albert Gallatin en vervolgens de secretaris van de groep, Christopher Hughes, 
leunend op een stoel hebben we James Bayard en zittende Henry Clay met achter hem Jonathan Russel, wie 
de man naast hem is, is onbekend. 
 
Hierna volgden felicitaties vanwege het Gentse stadsbestuur en enige banketten, waaronder dat van 5 januari 
1815 aan beide delegaties aangeboden door enige Gentse burgers. Een beschrijving hiervan vinden we terug 
in de Kronyke van Jan Frans De Laval.  

 



 
[Tijdens een van hun sociale activiteiten hadden Gentse muzikanten aan de Amerikaanse delegatie gevraagd 
of ze een nationaal volkslied hadden. Laten we John Quincy Adams aan het woord (brief aan zijn vrouw, 
gedateerd op 24 januari 1815 - vertaling in Britten en Amerikanen in Gent, 1979: 35): Voorzeker, wij hebben 
Hail Columbia! Had iemand van ons een partituur? kon iemand het zingen of spelen? Dat was een hinderende 
vraag. Peter, de zwarte knecht van Gallatin, kon het fluiten; en men deed het fluiten. Een der Gentse 
muzikanten schreef de noten op terwijl Peter floot. Hughes herinnerde zich dat hij het min of meer kon krassen 
op een viool en dat hij er enige strofen kon uit zingen als hij alleen was. Uit die verschillende elementen werd 
de muziek gehercomponeerd en de partituur opgemaakt. Kort daarop werd het aangekondigd als het Nationaal 
Lied der Amerikanen voor groot orkest... De dag dat we dineerden bij de Intendant, na de vrede, zei zijn 
schoondochter, Mevrouw d'Hane, aan Goulburn dat ze "Hail Columbia" verkoos boven "God save the King", dat 
zij te smachtend vond. Goulburn antwoordde haar: dat bewijst slechts Mevrouw, dat U geen Engelse bent...] 
 
In de hierboven aangehaalde brief van John Quincy Adams lezen we verder (Ibidem): Enige dagen voor het 
vertrek van Bayard, Clay en Gallatin had kunstschilder Van Huffel, voorzitter van de Maatschappij voor Schone 
Kunsten, het idee de portretten der Amerikaanse ministers in potlood te tekenen. Alleen gingen we voor hem 
poseren gedurende een uur of twee... Nauwelijks had hij enige trekken getekend of hij bedacht zich en stelde 
voor mijn portret te schilderen in olie op lijnwaad en niet in potlood op papier... 
… …. 
 
John Quincy Adams verliet als laatste van de Amerikaanse delegatie Gent op 26 januari 1815.  Hij noteert in 
zijn dagboek (Gents gastenboek ): Om kwart na elf stapte ik in mijn koets en verliet [...] de stad Gent. 
Waarschijnlijk zie ik ze nooit meer terug. Mijn verblijf in de stad duurde zeven maanden en twee dagen en 
vormde de meest gedenkwaardige periode van mijn leven. Ik ging er weg met gevoelens overeenkomstig de 
omstandigheden: met achting en dank ten overstaan van de inwoners, die zoveel belang stelden in ons succes, 
zo vriendelijk waren voor ons en zoveel attenties betoonden en boven alles met dank voor hierboven voor de 
grote gunst van mijn land. Nog in 1833 omschreef Adams de onderhandelingsperiode te Gent als de 
gelukkigste periode van mijn leven. 
 
Op 30 december 1814 werd dit verdrag door het Britse parlement geratificeerd en 16 februari 1815 werd het 
verdrag door de Senaat van de Verenigde Staten unaniem goedgekeurd. In complete onwetendheid dat er een 
vredesovereenkomst was getekend vochten de Amerikanen en de Britten op 8 januari van dat jaar nog met 
elkaar nabij New Orleans. Na de goedkeuring van het verdrag werden de ratificatiedocumenten uitgewisseld en 
op 18 februari werd het verdrag in de Verenigde Staten geproclameerd. Elf dagen later, op 1 maart 1815, 
ontsnapte Napoleon van Elba en Europa kon zich opmaken voor een nieuwe oorlog 

http://geertvandamme.blogspot.com/2018/10/een-geschiedenis-van-gent-deel-14-gent.html 
 

  



 

 

 

GPS totaal: 9.013 km 

  



 



 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171117_03191932 

                     

 

 
https://www.imdb.com/title/tt0948530/ 

 
  



 

 

 

  
 
In Moscou kennen ze nog altijd “Peetjen Kozak” 

Vandaag worden zowel de wijk als de dekenij Moscou simpelweg begrensd door de 
Brusselsesteenweg en het spoorcomplex van Merelbekestation. 
Begin de 19de eeuw lagen er open velden waar Russische en Pruisische Kozakken hun 
kampementen opsloegen en zo de Gentse buitenwijk zijn eerder vreemde benaming bezorgde. 

De geschiedenis leert ons dat het geallieerde legen van Engelse, Oostenrijkse, Pruisische en 
Russische soldaten de Napoleontische legioenen al achterna zaten sedert januari 1913 [1813]. 
Beetje bij beetje werd de Franse bezetter uit onze contreien verdreven maar het zou nog tot eind 
januari 1914 [1814] duren eer de Franse ambtenarij onze Gentse stede ontvluchtte. 
Een archivaris getuigde: “dat er op den tweeden februari heel den dag een verschrikkelijk 
geloop was van veel volk naar de Keyzer Poorte (tweede benaming voor Brusselse Poort) om de 
Kozakken te zien aankomen die reeds in Aelst waren geweest”. 
Ze sloegen hun kampementen op buiten de Brusselsche Poort en de hen verwelkomende 
Gentenaars “deden niets anders dan schreeuwen en hunne hoeden omhoog gooien”. 
De Kozakken bivakkeerden op “den dries” waar nu de Peter Benoitlaan loopt (vroeger ook 
Zwarte Heirstraat waarbij “heir” verwijst naar “leger”) maar de uitbundigheid van de eerste 
dagen sloeg vrij snel om in vertwijfeling omdat de Russen begonnen te plunderen. 
Hun commandant was een 80-jarige maar viriele, grijze krijger met woeste witte baard en 
boezemde blijkbaar meer angst in dan vreugde. Binnen de kortste keren maakte hij zich berucht 
vanwege de barbaarse schranspartijen die hij organiseerde op kosten van de stad. 
De Gentenaars, altijd goed in het geven van bijnamen, noemden hem “Peetjen Kozak” en tot 
lang na de gebeurtenissen werden kinderen bang gemaakt met de dreiging “oas’ge nie broave 
zijt zalk Peetjen Kozak goan hoalen”. 
Twijfelachtig of dit gezegde vandaag nog enige impact zou hebben. Omdat de mensen van toen 
Rusland niet veel meer kenden van het land dan de hoofdstad Moscou werd die naam maar 
gelijk gebruikt om de locatie van het kampement aan te duiden. 
De kwinkslag dat er in Gent een tram vertrekt die naar Moscou rijdt houdt evenwel nog altijd 
stand. 

Hoe de wijk verder evolueerde is niet zo duidelijk maar Moscou lijkt perfect te passen in het 
19de eeuwse gordelpatroon. De geschiedenis van de dekenij is iets minder spectaculair en loopt 
omzeggens parallel met die van andere volkswijken. In 1923 was er al een “Hulp en 
Feestcomité Moscou” maar in tegenstelling tot andere gebuurtebonden heeft de fusie met Gent 
niets gestimuleerd. De in 1973 koninklijk geworden Dekenij Moscou zou pas in 1990 aansluiten 
bij het overkoepelende verbond of opperdekenij. 

http://opperdekenijgent.be/moscou-gentbrugge/ 
 
 


