
Maddens Carolus Ignatius  

Dadizele, 24 februari 1745 - Moorslede, 4 mei 1793 

Levensbeschrijving  

 21/09/1771 : priester gewijd te Ieper 

Licentiaat in de Godgeleerdheid, 

Lector in het college Driutius te Leuven,   

Onderwijzer aan het Bisschoppelijke seminarie van Ieper, 21 september 1772 - 31 juli 1780 

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 8 juni 1780 - 31 mei 1781 

pastoor Parochie Sint-Martinus, Moorslede. 31 mei 1781 - 4 mei 1793 

Er als pastoor overleden aan dysenterie 

 

Notitie uit het “Memorial van Reningelst” door koster P.L. Cuvelier 

De 8 juni 1780 den naeminge op Reninghelst patorye etc. : Reninghelst, d’heer Maddens . 

Den 31 july 1780 zyn wy vertrocken met twaelf waegens om de nieuwen pastor, mynheer Maddens, 

’t huys te haelen, zynde proffesseur in het seminarie tot Jpren, aldaer geweest hebbende den tyd van 

8 jaeren. Ten 9 ½ aldaer aengekomen zynde, zyn alle de waegens den eenen naer den anderen 

gelaeden geweest met nieuwe gekogte meubels, gelaeden zynde, was er eten voor alle gereet in de 

herberge van St.Andries, alwaer sy allegaer hebben eerlick getracteert geweest. Den heer cappelaen 

en coster het noenmael genomen hebbende by de heeren president Houcke en proffeseurs van het 

seminarie. Ten dry uren vertrocken uyt Jpren zonder te staen tot Vlamertinge, en gekomen zynde tot 

aen het beginsel vande straete van Dickebusch, zyn de wet in corpore gekomen de nieuwen pastor 

verwellekomen met eenen dicht, denwelken opgezeyd zynde, hebben de confreers van                            

Ste Sebastiaen ook eenen dicht vereert, en overvloedelik beschoncken. Op de plaetse van den 

Ouderdom hebben de jonckheyd van aldaer, gemaekt voor d’herberge een triumphaele poorte, met 

jaerschriften omset en eenen dicht opgeoffert. De jonckheyd van Zandberge (heerlijkheid van 

Reningelst) hebben Insgelicks gedaen aen d’herberge van d’heerlichede, de wet vereerde hem ook 

met een dicht en geschot. Ondertusschen passeerden alle waegens voor by tot aen de pastorye om 

te lossen. De heeren zyn t’saemen gekomen tot op de plaetse van Reninghelst, alwaer de jonckheyd 

van aldaer den wyn van eeren heeft aengeboden zonder dicht. De wet heeft alsdan de heer 

Maddens vereert met eene mande wyn; men heeft het accoort beginnen luyden, cort nogtans, om 

de onpasselickheyd vanden heere. Naer aldaer eene halve ure gezeten te hebben, zyn zy al te 

saemen  naer de kerke gegaen, dewelke teenemael was opgezet, aldaer gezongen eerst Salve Regina, 

daer naer  Te Deum, ten derden de benedictie. Dit gedaen zynde, was er in de pastorye bereyd 

gemaekt eene schoone maeltydn alwaer ook verwacht waeren eenige schepenen van de Clytte en 

Zandberghe. 

 

 

 



Notitie uit het “Parochieboek van Reninghelst” door kanunik  G.F. Tanghe uit 1869 

Nauwelijks had had hy eene  maend de herderlyke bediening uitgeoefend, of hy sloot onder 

goedkeuring der dry wetten met M. Vanderhaeghe, orgelmaker te Ryssel, ten pryze van 

1100 gulden, eene overeenkomst voor een nieuw kerkorgel. Als het nieuwe speeltuig 

aenkwam, zoo vervoerde met het oude orgeltje naer de kapelle van de Clytte. 

Tijdens de eerste wereld oorlog werd het orgel zwaar beschadigd. Na de oorlog werd het 

volledig gerestaureerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uittreksel uit het kerkregister te Reningelst 1781 

 

Pastoor Carolus Maddens te Moorslede 

1782 De verre voorloper van de basisschool in het klooster van O.L.V. Ten Bunderen in 

Moorslede is de “Armenschool”, opgericht door pastoor Carolus Maddens in 1782. Drie jaar 

later vertrouwd hij de leiding toe ervan toe aan  Zr Carolina Verhelst (door de Oosterijkse 

keizer Jozef II verjaagd uit haar Coninckxdaeleklooster in Ieper). Samen met 4 reeds 

aanwezige “godsvruchtige dochters”, onderwijst   Zr Carolina de “arme kinderen van beide 

geslachten” in de “kristelyke leering” en leert            

ze lezen, schrijven en vlasgaren spinnen.                  

Wat winstgevend is voor de ouders.                     

Het schooltj, onder de bescherming van de H. 

Vincentius a Paulo, staat vlakbij de 

parochiekerk en omvat aanvankelijk 2 

klaslokalen, door een brede gang gescheiden 

van een keuken en van een kleine eetplaats, 

waar de kinderen dagelijks gratis soep krijgen. 

 

1787 In 1787 zitten al 90 leerlingen op de schoolbanken en pastoor Maddens ziet zich 

genoodzaakt nog een derde klaslokaal te laten bouwen. Op vraag van vele parochianen 

wordt, naast de keuken van de 

armenschool, ook een “borgerschool voor 

knechten en meissens” (uit de rijkere 

gezinnen) opgetrokken, waar uitgebreider 

onderwijs wordt gegeven dan in de 

armenschool.  

 

 



 

gedenkplaat aan de kerk van Moorslede  


