
Van Alstein Ludovicus Gregorius  

Gent, 1 februari  1737 - Reningelst, 17 november  1801  

Levensbeschrijving 

22/05/1811: priesterwijding 

priester Parochie Sint-Andries, Bikschote.  9 juni 1765 – 31 mei 1781  

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst.  31 mei 1781 - 17 november 1801  

27/08/1793: gevangengenomen. 

25/04/1794: hij vlucht naar Ieper en kan zich schuilhouden. 

09/06/1801: hij keert terug naar Reningelst. 

De lijkdienst had plaats in de pastorij, daar de kerk gesloten op 1 oktober 1797, slechts heropend 

werd op zeer plechtige wijze, op zondag 23 mei 1802. Hij werd begraven in het kerkhof voor de 

calvarieberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensacte Te Reningelst 17 november 1801 



Artikel geschreven door Herman Houwen voor de Kring voor heemkunde van Poperinge en 

omstreken 39ste Jaargang 2009 n°3 (let wel Herman was al 5 jaar overleden toen het artikel 

verscheen . 

Pastoor L.G van Alstein 1737 – 1801. Een zonderling pastoor in Reningelst. 

Ludovicus Gregorius van Alstein werd op 31 mei 1781 benoemd tot pastoor van de Sint-

Vedastuskerk te Reningelst. Hij was in Gent geboren op 1 februari 1737. Hij had gestudeerd 

aan de universiteit van Leuven en behoorde tot de adellijke.  

Op 25 juni 1781 werd hij in Bikschote afgehaald met 13 overdekte wagens. Hij was er 16 jaar 

pastoor geweest en was er zeer geliefd. In de namiddag werd hij te Reningelst plechtig 

ingehaald door de wetheren van Reningelst, De Klijte en Zandberge en door vele parochianen. 

Zijn vader was Gerard van Alstein. Als weduwnaar hertrouwde hij met de te Duinkerke (Fr) 

geboren Maria Anastasia Gough. Zij was de dochter van een adellijke Ierse emigrant. Het 

huwelijk werd ingezegend te Parijs, waar de moeder van de bruid een bank beheerde. 

Zij kregen 8 kinderen. Vader Gerard van Alstein overleed in 1762 te Gent in de leeftijd van 90 

jaar. Zijn 32 jaar jongere echtgenote stierf te komen in 1769. Zij was 64 jaar. Slecht 3 kinderen 

overleefden haar: de pastoor Ludovicus Gregorius van Alstein, een ongehuwde dochter en 

een slavenkapitein. Als dat geen vreemde familie-combinatie was. 

Die slavenkapitein heette Pierre Ignace van Alstein. Hij werd in 1733 gedoopt te Gent in de St-

Jacobskerk. Al op 26 jarige leeftijd verwierf hij de hoogste zeevaartsgraad.  De kapitein kreeg 

zijn adellijke herkenning in oktober 1786 en verwierf in augustus 1787 de Franse nationaliteit. 

Als kapitein haalde hij met zijn boot slaven naar Afrika en bracht ze naar de Antillen. Daarmee 

verzamelde hij een fortuin, dat hij omstreeks 1792, uit schrik, in eenentwintig zakken had 

verborgen. Hij stopte die zakken in de grond ergens rond Ancenis aan de Loire (ongeveer 

halfweg tussen Nantes en Angers). Door de Franse Revolutie stierf hij in 1793 in de gevangenis 

te Nantes (Fr), als lid van de adel doodarm. Hij werd 63 jaar. 

Wat voor iemand was zijn broer pastoor dan? 

Pastoor Ludovicus Gregorius van Alstein wordt door koster P.L. Cuvelier beschreven als    ‘een 

weynig aerdig en wonderlik in manieren’. Hij kocht meestal een vat gewoon bier van 14 à 15 

stoop (1 stoop = 2 ½ liter) en dronk dit gemengd met water. Hij zette nooit een voet in de 

keuken. Bij de maaltijd bracht zijn meid hem de spijzen in zijn kamer en liet hem alleen eten. 

De meid mocht geen water gebruiken om zijn kamer te reinigen, hij zou ze weggejaagd 

hebben. Hij bleef steeds op zijn kamer alleen, waar hij ook zelf zijn kousen stopte. 

Eens of tweemaal per jaar gaf hij een maaltijd aan genodigden. Toen was hij vrolijk en aardig. 

’s Anderendaags trok hij zich weer als een kluizenaar terug . Een bezoeker ontving hij steeds 

rechtstaande en niemand werd dan een stoel aangeboden. 

Hem werden door streekgenoten en oud-parochianen bijzonder krachten toegeschreven.     

Hij werd vaak om hulp gevraagd bij zo gezegde toverij, of bij allerlei kwalen van mensen of 

dieren. Pelgrims met dergelijk noden werden door hem altijd goed ontvangen. Hij maande 

hen aan devoot te zijn en beloofde voor hen te bidden. Hierdoor werd hij in de streek bekend 



en men begon in alles toverij te zien. De bezoekers verwachtten dat hij wonderen zou doen. 

Zijn geheimzinnige levenswijze zal daar ook wel toe hebben gedragen. 

Pastoor van Alstein was ook koelbloedig,. Toen hij op Witte donderdag 24 maart 1785 tijdens 

de mis aan het preken was, kwamen 2 vechtende honden de kerk binnengestormd. De 

pitmaker kreeg met een stok de vechtersbazen na 10 à 12 minuten buiten. Alle aanwezigen 

waren in paniek, behalve de pastoor, die stopte met preken. Hij lichtte wat met de brandende 

kaars, om na het tumult gewoon een kort einde aan zijn preek te maken. 

Op 7 augustus 1793 werd M.S. Cousin aanvaard als kapelaan van de parochie. Hij was 

weggevoerd uit Winnezele (Fr) en hij bleef in tafel bij pastoor van Alstein, omdat het huis van 

de kapelaan bewoond was door iemand anders.Kapelaan Cousin zou in die bewogen tijd een 

grote hulp voor de parochie betekenen.           

Op 27 augustus 1793 weigerde pastoor van Alstein de gestorven Hongaarse kapitein, Gabriel 

Litassey, van de huzaren van Blankenstein, kerkelijk te begraven omdat hij calvinist was. 

Officieren uit Ieper kwamen eisen van de pastoor dat hij de kapitein toch zou begraven in het 

kerkhof. De pastoor bleef weigeren en kreeg huisarrest, bewaakt door vier fuseliers, waarvan 

er steeds een voor zijn kamerdeur de wacht hield. De pastoor vroeg en kreeg de toelating van 

het bisdom om de kapitein te begraven. Op 25 april 1794 was pastoor van Alstein op de vlucht 

geslagen voor de binnengevallen Franse soldate. Toen hij terugkeerde om zijn brevier te 

halen, viel hij in hun handen. Ze namen hem zijn geld, zijn gouden uurwerk en zilverwerk af. 

Met een smoes kon hij nog wat heilige vaten redden en trok dan zo vlug hij kon naar Ieper, 

waar hij nog enige dagen is gebleven. Daarna vluchtte hij naar gent bij zijn familie. 

In 1795 moet hij teruggekeerd zijn naar Reningelst, want op 29 oktober 1795 liet hij in de kerk 

het zerk van koster Cuvelier van de muur nemen en verstoppen in de kast, omdat de koster 

eigenlijk nog leefde. Na veel discussie werd de gedenksteen weer in de kerk bevestigd op de 

plaats waar hij nu nog hangt . Door de voortdurende dreiging van de Franse troepen vertrok 

pastoor van Alstein op 25 april 1796 weer naar gent tot 28 mei. Hij bleef toen ongeveer een 

maand weg. 

Op 22 september 1797 werden de geestelijken aangemaand om trouw te zweren aan de 

Franse Republiek. Kort daarna moet pastoor van Alstein zijn parochie verlaten hebben en naar 

gent zijn gevlucht. Op 9 juni 1801 kwam hij na 3 jaar afwezigheid naar Reningelst terug. De 

pastorij was bewoond door een zekere Adriaen Bartier. De pastoor deed het huis ontruimen 

en Bartier wegvoeren. De begrafenisdiensten deed de pastoor meestal in de huizen van de 

afgestorvenen. 

Op 17 november 1801 overleed pastoor van Alstein na een ziekte van acht dagen. De 

lijkdienst had plaats in de pastorij, daar de kerk pas op zondag 23 mei 1802 heropend zou 

worden. De pastoor is begraven in het kerkhof voor het calvariekruis. Pastoor van Alstein was 

een rijk man. Hij zou zeventig à tachtigduizend gulden hebben nagelaten. Na zijn begrafenis 

was er een “schoone maeltyd”. Bij de dienst werden vier zakken koren uitgedeeld en in alle 

herbergen mochten de parochianen gratis drinken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den onderschreven Ludovicus Gregorius Van Alstein pbr.  

pastor der prochie van Reningelst proprietaris eender  

rente van 250 fransche croon ofte …?. Paliastaiken. ?…. capitael  

tot laste van Martinus Dondeyne lantsman tot Westoutre,  

verklaert soo hy doet by desen, te ontlasten eene partie  

meerschlant  groot een quart vlamsche maete ofte daer  

ontrent  - deel van meerdere partie leen groot acht  

gemeten en half ofte daer ontrent  ghelegen binnen de  

prochie van Locre, gehouden van den leenhove van het  

Pauhof in Westoutre waer op de selve rente beset is  

bij brieven van attestatie van daeten 3
de

 mey 1792  

benevens andere landen consenterende in de ontlastinge 

der voorschreven partie in registre dan het behoort 

tot Reninghelst desen 20
ste

 maerte 1795 Toirconde  

 

LG Van alstein pastor van  

Reninghelst  

 



  

 

 

Ick onderschreven Pastor van Reninghelst, kenne by dese in pachte 

gegeven te hebbe aen Franciscus De Lie een gemet Zaeylandt 

competerende de Cure van Reninghelst gelegen op De selve prochie, wat 

noord de kercke, voor neghen volgende jaeren, waer van het eerste begint 

Baemesse dust seven honderdt vijf=en=tachentigh (1 oktober 1785), en dat 

voor de somme van achttien ponden parasis ’s jaers brabants de pointinge 

settinge en alle andere lasten blijven ten laste van de pachter sonder 

dininutie van de jaerlycksche pacht somme. Sal oock den pachter betaelen 

een fransche croone eens voor het schryven van desen pacht: actum tot 

Reninghelst de 10 july 1785 

 

F De Lie                                    LG Van alstein  

 


