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Geschiedenis 

Vanaf het begin van 12e eeuw telde de Westhoek meer dan vijf Augustijnerabdijen. Eén van deze 
was gelegen te Stavele. Hier volgde men de kloosterregel van de H. Augustinus. 

De abdij werd gesticht in 1091 door Walbertus, de kannunik van Kassel. Over de voorgeschiedenis 
van deze abdij is weinig bekend. De abdij van Eversam lag nabij de monding van de Vleterbeek in 
de IJzer. De jonge gemeenschap kon al gauw rekenen op giften van gravin-weduwe Gertrudis en 
haar zoon Robrecht II. 

De kanunniken van Eversam speelden een belangrijke rol in het parochiale leven. Zij stonden in 
voor parochies zoals Hoogstade, Sint-Rijkers, Pollinkhove en Fromelles in Frankrijk. Rond 1142 
werd onder het patronaatschap van de abdij van Eversam de parochie Stavele gesticht. 

In de tweede helft van de veertiende eeuw werd dit bloeiende klooster door een opeenvolging van 
tegenslagen uitgeschakeld. Tussen 1347 en 1352 werd de streek geteisterd door de Zwarte Dood. 
Tot overmaat van ramp volgde hierop nog grote hongersnood. Rond 1369 werd de abdij grotendeels 
vernield door een grote brand. De kerk, de bibliotheek, het archief, alle perkamenten en privileges, 
de refter, het pand en alle kloostergebouwen zijn in de vlammen opgegaan. Door al deze 
tegenslagen kwam de proost van Eversam, Petrus Boidin, in financiële nood. De abdij werd 
heropgebouwd, maar werd in de 16de eeuw geteisterd door beeldenstormers. In 1610 begon Jacob 
Beke aan de heropbouw, maar bij de Franse Revolutie werd de abdij definitief vernield. Op de 
kaarten van Blaeu uit de helft van de 17de eeuw staat "Eversham" aangeduid en op de Ferrariskaart 
uit de jaren 1770 staat het abdijcomplex ("Abb. d'Eversam") getekend; op de Atlas der Buurtwegen 
uit de helft van de 18de eeuw is enkel nog het omwalde terrein van de voormalige abdij met de 
resterende hoeve aangeduid als "Eversam Ferme". 

Van al de Eversamse prelaten heeft Antonius Ghesquiere (van 1660 tot 1707) het langst zijn 
functie uitgeoefend, 47 jaar! Zijn bestendig en vreedzaam bestuur is zeer heilzaam geweest voor 
het Stavelse klooster. Hij stierf op 18 augustus 1707. Na hem volgden nog drie prelaten nl. Adolphus 
Baroudt van 1707 tot 1720, Alipius Verlinde van 1720 tot 1752 en Antonius Roulé van 1752 tot 1794 
– verwoesting van het klooster. De vrede en meteen de welstand was teruggekeerd en het aantal 
kloosterlingen was ook vermeerderd. Uit het verslag van een kloostervisitatie uitgevoerd door de 
bisschop van Ieper Mgr. de Rabaton (1689-1713) vernemen wij dat er te Eversam benevens de 
overste 16 religieuzen waren. Te Lo waren er eveneens de prelaat en zestien geestelijken, de 
pastoor van Lo inbegrepen. In het Augustijnerklooster te Waasten waren er slechts elf, de proost 
inbegrepen. Het verslag over Eversam was lovend. Enkel wees er de bisschop nog eens op, zoals 
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trouwens in alle kloosters, dat het verboden is meisjes en vrouwen – wie het ook mogen zijn – in de 
hovingen van het klooster te laten wandelen of rond te leiden.  

Tijdens het prelaatschap van Antonius Ghesquiere heeft Marinus Ollevier, ‘geëed clercq’ 
(secretaris) van Stavele en ‘geswoeren landmeter van de stede en casselrie van Veurne’ een 
nieuwe terrier (land- of mateboek) van de parochie van Stavele opgemaakt. Marinus Ollevier was 
benevens geëed clercq en geswoeren landmeter ook nog landbouwer. Hij gebruikte iets over de 18 
gemeten waarvan zes gemeten zijn eigendom waren. Hij pachtte 3 gem. aan het klooster van 
Eversam, 5 gem. aan Pieter Brieckx en de rest aan de kerk en cappelrie van Stavele. Hij was tevens 
eigenaar van de brouwerij en de hofstede ‘ten Hondspoot’ bewoond door Maerten Coene. De 
brouwerij is verdwenen, op de hofstede woont thans Gerard Beghein.  

Marinus woonde in de Westsluishoek in het huis waar Guido Bonnez thans zijn zomerverblijf heeft. 
Op 2 maart 1660 te Lo geboren, huwde hij te Stavele de 27 november 1691 met Marie Thérese 
Debacker, dochter van Jan Debacker en Jacgueline Mestdagh. Hij overleed te Stavele op 15 juli 
1725 en werd er in de kerk begraven. Zijn zoon Pierre volgde hem op als griffier van Stavele. 
Marinus begon aan zijn terrier de 15 september 1697 en voltooide deze in 1698; dit gebeurde op 
verzoek van de heer Heindrijck, Robert Heneman, balliuw, Jan Boet, Burgemeester, Mailliaert 
Schoonaert, Francis Beudaert, Jacobus Haghebaert, Philippus van Verren, Jan Luyssen en 
Guillielmus Vandromme, Schepenen en Ceurheers van de parochie van Stavele. Al de percelen 
bouw- en weiland die Eversam te Stavele bezat, zelf gebruikte of verpachtte vinden wij uiteraard in 
dit mateboek, stuk voor stuk, beschreven. Aan de hand van dit document hebben wij dan ook 
gepoogd de totale oppervlakte terug te vinden van de Eversamse kloosterhoeve en een lijst op te 
stellen van de verpachte hofsteden en landgoederen.  

Het klooster en de hoevegebouwen, de hofplaats en tuin, een deel weide, water en parochiedijk 
worden in één perceel beschreven nr 28 van de Eversamhoek ‘een groote partie ende is daer ‘t 
clooster van Eversam op staet … groot 14 gem. 1 fijne 92 roeden’. Op het eerste kadasterplan 
waren dat de nummers 31, 32, 33, 34, 35, 36, en 37 van de sectie A. Nu in 1974 is dit herleid tot de 
nrs 32d, 35b en 37a nl. de woning van Valere Quaghebeur, alle hoevegebouwen, de hofplaats met 
de weide erachter en de parochiedijk. West het kloosterbeluik lag de ‘osseweede .. met t’ oosteynde 
jegens de waeterpoorte’. De noordzijde was de parochiedijk, de zuidzijde de Eversamdreve 
(bedoeld wordt de Eversamstraat) en de westzijde de ruwedreve (thans zanddreve genoemd) Sectie 
A nr 30a. De landerijen west de ruwedreve noemden ‘de ruwe’ .  

De waterpoorte werd ook ‘t Eversamvaardeke of oude IJzer, en de osseweede de 
waterpoorteweede genoemd. De totale oppervlakte bouw- en weilanden door het klooster uitgebaat 
bedroeg plusminus 153 gemeten of ± 67 ha. De ganse uitgestrektheid van de parochie Stavele, 
zonder het kerkhof en de kerk, (1 gemet 70 roeden) bedroeg 2.787 gemeten 1 lijn 95 roeden. Van 
dit getal werden 64 gem. 192 roeden afgetrokken, over ‘d’exemptie van ‘t clooster van Eversam’. 
De paters waren dus van belastingen vrijgesteld voor een oppervlakte van 64 gemeten 192 roeden, 
dit betekende 50 gemeten boven de 14 gemeten 192 roeden van het beluik van het klooster. 



 

Het gehucht 'Eversam' heeft zijn naam te danken aan de abdij van Eversam anno 1091. 

Naamgeving 

De legende vertelt hoe ergens in de nevelen van de 10de eeuw twee broers van Havesbeke op 
jacht trokken. Toen één broer een everzwijn kon doden was de andere zo jaloers, dat hij onmiddellijk 
zijn broer vermoordde en de buit meenam als jachttrofee. Jaren later, toen de ridder zijn doodzonde 
ging opbiechten, legde zijn biechtvader hem als boetedoening op een abdij te bouwen op de plaats 
van het misdrijf. Eversam betekent in het Latijn 'apripratum', 'aper' staat voor everzijn en 'pratum' 
voor huis of weide. Vandaar Eversam, varkensweide. 

Restanten 

De abdijgebouwen waren in de noordoostelijke hoek gesitueerd, terwijl de abdijhoeve in de 
zuidelijke helft ingeplant was. Nog is het vijfhoekige omwalde abdijterrein te onderscheiden in het 
weiland. Nu herinneren alleen nog de achttiende-eeuwse monumentale dwarsschuur en het 
smeedijzeren hek aan de vroegere luister van de abdij. 

Eversambos 

Het Eversambos is een bos dat zich bevindt ten oosten van de tot de West-Vlaamse 
gemeente  Alveringem  behorende plaats  Stavele  en direct ten westen van het 
gehucht  Elzendamme, direct ten zuiden van de IJzer. De Eversamstraat loopt erdoorheen. 

Het bos, dat 39 ha groot is, ligt in een verder bosarme omgeving op de plaats waar ooit de Abdij 
van Eversam was gelegen. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en is 
gelegen op een weinig water doorlatende bodem van klei en zandleem, waardoor het een vochtig 
bos is. 

Het bos werd in 1994-1995 aangeplant op voormalige landbouwgrond en wordt doorgesneden door 
diverse paden. Er werden diverse soorten loofbomen aangeplant,   
zoals zomereik, es, winterlinde, zoete kers, zwarte els, wilgen, ruwe berk, beuk, haagbeuk en tal 
van struiken. De veldiep, meidoorn en diverse rozensoorten komen spontaan voor in het gebied. 
Tot de zoogdieren behoren wezel, konijn, haas en vos en soms ree.  

Buizerd, torenvalk, ransuil en groene specht horen tot de opvallendste vogels van het bos. De 
plantengroei verwijst nog voornamelijk naar het vroegere landbouwgebruik. In en langs de 
waterlopen worden diverse oeverplanten aangetroffen zoals watertorkruid en echte 



koekoeksbloem. De paddenstoelenflora is − vanwege het vochtige karakter van het bos − bijzonder 
rijk, met zeldzame soorten als bonte haarmuts, witte anijstrechterzwam en lilaroze kalknetje. 

Het bos is opgenomen in het wandelroutenetwerk en is vrij toegankelijk. 

 

 

 

 


