
 

van Juste Louis Aimable Joseph Ghesquiere 

Juste Louis Aimable Joseph Ghesquiere is geboren op dinsdag 5 juli 1803 in Rijsel ,Fr, zoon van 
Antoine Joseph Juste Ghesquiere en Marie Joseph Grandel. Juste is overleden op donderdag 17 november 
1881, 78 jaar oud.  
 

Notitie bij Juste: Volgens sommige bronnen is hij geboren in Warneton-Comines (Henegouwen). 
Zijn eerste huwelijksakte vermeldt de geboorte in Rijsel (Fr), maar wonende bij rechte uit zijn 
minderjarigheid bij zijn vader in Waasten, maar feitelijk wonende in Gent, Kraanlei. 
 
Naar deze persoon is in Deinze een straat genoemd. De grond van het toenmalige Blasiushospitaal 
te Deinze is in het bezit van Ghesquiere gekomen. Tijdens de Franse revolutie kwam Ottevaere 
als burgemeester in Deinze. Burgemeester Ottevaere had in 1808 het Sint-Blasiushospitaal 
opgekocht als zwart goed. Vanuit deze familie Ottevaere is de grond van het Blasiushospitaal in 
het bezit gekomen van Juste Ghesquiere. De terreinen ten oosten van het Wezenhuis tot aan de 
stadswal behoorden dus van nu toe aan Juste Ghesquiere, "advocat à Courtrai". Op de scheiding 
tussen de terreinen van het Weeshuis en die van Juste Ghesquiere werd later de Ghesquierestraat 
aangelegd; de benaming is slechts vanaf 1890 in de bevolkingsregisters terug te vinden; tot 1910 
werd ze nog Ghesquieredoorgang genoemd. In de volksmond is dit vervormd tot 
"Geskeerstraat".(1).  
 
Sinds 1500 hadden de religieuzen toelating gekregen de berm in hun klooster op te voeren om 
de laaggelegen gronden te beschermen tegen de overstroming. Die grond, eigendom van Juste 
Ghesquiere was vroeger moerasgrond, meer zelfs, er deden verhalen de ronde dat men kon op 
die grond bij hoge waterstand varen. In 1832 werd het eigendomsrecht op deze "stadsgracht" 
aan Ghesquiere, advocaat te Gent, betwist.(2). 
 
Het eigenlijke klooster van Deinze palend aan het Sint-Blasius hospitaal werd ten gronde 
afgebroken met zijn kerk aan de boorden van de Leie; de fundamenten zijn er nog van te zien. 
De eerste bestorming van de Gentenaren geschiedden nog vóór 1500, de andere bestormingen 
waren door de Hugenoten in de jaren 1560 en volgende. Na de Franse verovering van onze 
gebieden werd het goed verworven door Mevr. Wed. Emmanuel Vander Straeten en nadien door 
Dhr. Ghesquiere aangekocht die het grootste deel ervan bezat.(3). 
 
Lijst van de burgers en landbouwers eigenaars in 1855 op Deinze-buiten: ..., Ghesquiere Justus,... 
(4). 
 
 

   “Lustgoed De Quaede Betaelinghe"  

“de Quaede Betaelinghe” 



Lijst van de eigenaars te Astene in 1860: ..., Ghesquiere Justin, ...Bezit sedert 1833 het "Lustgoed 
De Quaede Betaelinghe" (later “Villa Zonneschijn”). In de loop van het daaropvolgende jaar 1834 
zal Juste Ghesquiere daar komen wonen.(5). 
 
Tot de bezittingen Juste Ghesquiere rond 1860 bezat, behoren: in Astene gronden, bossen, 
weiden, landgebouwen, hooilanden, 8 huizen, waterpartijen, boomgaarden voor een totale 
oppervlakte van 22 ha 83 a 10 ca; het belastbaar inkomen voor het onbebouwde bedraagt 
1.114,96 fr. en voor de bebouwde gedeelte is dit450,00 fr. In Bachte-Maria-Leerne bezit hij 1 
huis, tuinen, schuur, weiden en hooilanden voor een totale oppervlakte van 2 ha 55 a 40 ca; voor 
het onbewoonde gedeelte is het belastbaar inkomen 103,63 fr. en voor het bebouwde gedeelte is 
dat 51,00 fr. In Deinze bezit hij gronden, weiden, 1 huis, bossen, tuinen voor een totale 
oppervlakte van 9 ha 4 a 40 ca. Voor deze is het belastbaar inkomen voor de ongebouwde delen 
808,29 fr. en voor de gebouwde gedeelte is dat 126,00 fr. Tot slot heeft hij in bezit in Deurle 
hooiland en land voor een totale oppervlakte van 44 a 10 ca waarvoor hij een belastbaar inkomen 
heeft van 33,51fr.(6). 
 
Deinzenaars in 1833 en hun belastingen: ..., Justin Ghesquiere: waarschijnlijk vermogen: 9.000, 
omslag 1833 = 6,70 - omslag 1834: niet van toepassing om reden van vertrek naar Astene.(7). 
 
Kohier van "Hoofdelycken omslag" van Astene uit 1841: Het betreft een gemeentebelasting van 
1 procent op het "waerschynelyk vermogen": Ghesquiere Juste, rentenier, wijk Waelbeke, 
grondslag 5300 F., belasting =53 F.(8). 
 
Historiek van de villa "Zonneschijn" te Astene: Het bouwjaar van de villa kon niet worden 
achterhaald, maar ze bestond en elk geval reeds in 1833, want dan koopt Juste Ghesquiere de 
villa. De verkoop van de villa wordt beschreven in een akte verleden voor Notaris Norbertus 
Eggermont te Gent in dato van 19 juli 1833. Bij deze akte werd het goed openbaar toegewezen 
ten verzoeke van Mijnheer Felix Heyndrickx, fabrikant en juffrouwen Pauline Heyndrickx en 
Josephine Heyndrickx, particulieren, allen wonende te Gent aan de "lesten bieder" mijnheer 
Charles Louis Filliers, agent van affairen, wonende te Deinze, welke heeft verklaard deze koop te 
hebben gedaan in naam van en voor rekening van Mijnheer Juste Louis Ghesquiere, advocaat en 
propretaire te Deinze. De eigendom staat beschreven als volgt: Een schoon buytengoed met 
gloriette, bevattende speelhuys, boerenhuys, remise, stallingen en verder ap- en depentien met 
de erfve daer medegaende groot in grond twee bunders metrique maete, gestaen  ende geleghen 
binnen de commune van Astene, Canton van Deynse ... Het "boerenhuys" zoals het toen bestond 
werd afgebroken en vervangen door een landhuisje met ovenbuur, gelegen in de thans gekende 
straat, voorheen genoemd "de grote weg Gent-Deinze) Emile Clauslaan nr. 99 dat nu nog steeds 
deel uitmaakt van de huidige eigenaars. De nog bestaande achterliggende schuur met stallingen 
beantwoordt waarschijnlijk aan de "remise met stallingen", zoals beschreven in de koopakte van 
1933. Bij dezelfde openbare verkoping wordt als tweede kavel aan dezelfde koper nog 
toegewezen: twee partijenland houdende d’een aen ander met de dreven daer onder begrepen, 
’t saemen groot dry bunderen en eenentachtig roeden en zeventig ellen. Beide kavels worden 
gezamenlijk aan de heer Ghesquiere toegewezen mits de somme van negentien duyzend 
zevenhonderd en vijf franc, boven de condities. 
Bij akte verleden voor notaris Edmond Braet te Gent in dato van 31 maart 1882 verkopen de 
erfgenamen van Juste Ghesquiere, zijnde Roland Ghesquiere en Paul Ghesquiere, beiden 
legerofficier, aan Edouard Dufaux, notaris te Deinze die zelf handelt in naam van Astere de 
Kerkhove de Denterghem, mits de prijs van 15.000 fr. Deze laatste verkoopt op 13 augustus 
1889 dit goed dat nog slechts 1 ha 09 a 10 ca groot was, aan Emile Claus "peintre artiste". Paul 
en Roland Ghesquiere verkopen dus in 1882 het goed in Astene, terwijl de ander bezittingen van 
hun vader pas later tussen 1885 en 1900 verkocht zullen worden.(9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto's van de begraafplaats van de familie Ghesquiere in Deinze-Astene: 
 

         
 
Wegens herschikkingen op het kerkhof van Astene werd het graf overgeplaatst naar de andere 
kant van de kerk: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Juste Louis Aimable Joseph Ghesquiere (1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1827 in 
Gent met Coleta Amandine Vanloo, 22 jaar oud.  
 

Notitie bij het huwelijk van Juste en Coleta Amandine Vanloo: Getuige: Eduard Ghesquiere, 
"student in de Regten", 22 Jr 

 
Coleta Amandine Vanloo is geboren op zondag 11 maart 1804 in Gent, dochter van Jacques Francois 
Vanloo en Catherine Vanderhaert. Coleta is overleden op woensdag 5 juli 1843 in Kortrijk, 39 jaar oud.  
 

Notitie bij Coleta Amandine Vanloo:  
Notariele huwelijksakte op 24 december 1826. 
Grafsteen te Kortrijk: D.O.M. / Sepulture / de Colette Armendine / VAN LOO, née a Gand / le 
11Mars 1804 / épouse de Juste Louis / Aimable Joseph / GHESQUIERE / avocat à Astene / décédée 
a Courtrai / le 5 Juillet 1843 / R.I.P. 
"Die steen heeft wel 50 jaar boven haar graf gelegen langst den muur van de kapelle, op den 
noordoostkant, en, al lag hij in niemands weg, toch heeft hij moeten vertijkelen, en M. Ghesquiere 
had den grond betaald!".(10). 

 
 
Juste Louis Aimable Joseph Ghesquiere (2) trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 4 juni 1844 in Astene 
met Colette Julie Francoise Wauwermans, 23 jaar oud.  
 

Notitie bij het huwelijk van Juste en Colette Julie Francoise Wauwermans:  
De getuigen bij dit huwelijk zijn Jean Leon Renard, 51 jaar, notaris uit Kortrijk, neef van de 
bruidegom; Theophile Desire Delva, 29 jaar, uit Sint-Joost-ten-Node; Jean Henri Vander Borcht, 
63 jaar en eigenaar uit Brussel; Charles Frans Balthasar Wauwermans, 27 jaar, secretaris bij het 
Parket van de Procureur des Konings te Brussel, broer van de bruid.  

 
Colette Julie Francoise Wauwermans is geboren op maandag 25 december 1820 in Sint-Joost-Ten-Node, 
dochter van Jean Francois Wauwermans en Reine Francoise Ottevaere. Colette is overleden op woensdag 
9 juni 1875 in Gent, 54 jaar oud.  
 

Notitie bij Colette Julie Francoise Wauwermans:  
Aangifte overlijden door Paulus Ghesquiere, 30 jaar, “Kapitein van den staf", wonende te Leuven, 
en door Henricus Wauwermans, 50 jaar, luitenant-kolonel bij de Genie en ridder der Leopoldsorde, 
wonende te Antwerpen. 

 
 
Kinderen van Juste en Colette Julie Francoise Wauwermans: 
 
1 Paul Joseph Ghesquiere, geboren op woensdag 15 oktober 1845 in Astene. Paul is overleden op 
woensdag 11 december 1901 in Watermaal-Bosvoorde, 56 jaar oud.  
Beroep:

 
Officier bij de Generale Staf

  

 
Paul trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 1 september 1874 in Ukkel met Rachel Victoire Marie Titeca, 
20 jaar oud. Rachel is geboren op zaterdag 3 september 1853 in Brugge, dochter van Jean Baptist Louis 
Titeca en Eveline Frederique Therese Lutens. Rachel is overleden op donderdag 3 mei 1934 in Elsene, 
80 jaar oud.  
 
2 Roland Francois Ghesquiere, geboren op dinsdag 10 augustus 1847 in Astene. Roland trouwde in 
Genappe met Augustine Marie Norbertine Denegry. Augustine is geboren omstreeks 1851 in 
Genappe. Augustine is overleden in 1935 in Berthen ,Fr, ongeveer 84 jaar oud.  
3 Edward Charles Ghesquiere, geboren op woensdag 10 januari 1849 in Astene. Edward is overleden 
op dinsdag 7 juni 1864 in Gent, 15 jaar oud.  
 
 
 
 



 
 
TERLOOPS 
 
 
 

 
De kunstenaar Emiel Claus werd bij zijn overlijden verast, en de as werd eerst begraven op het kerkhof 
van Astene en naderhand (naderhand = om een wel heel bijzondere reden) in de tuin begraven, waarvoor 
destijds een speciale toelating nodig was. Op de begraafplaats staat een sculptuur van Georges Minne. 
Na zijn overlijden heeft zijn weduwe in zijn villa een museum ingericht dat tot de tweede wereldoorlog 
open is gebleven.(11). 
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ligging in Deinze-Astene van het  

"huys van plaisance" zogenaamd "de Quaede Betaelinghe" 
 


