
 
 
 
Abdij van La Ramée 
 
Cisterciënzerabdijhoeve van Ramée 
Rue de l’Abbaye 19 
1370 Jodoigne  
 
De kloostergemeenschap van La Ramée gaat terug op de stichting van een vrouwenklooster in Kerkom in 
1212. Deze stichting was mogelijk gemaakt door de schenking van een stuk grond door de Rijnlandse 
benedictijnenabdij van Kornelimünster. Deze stichting was geen succes en al in 1216 was de gemeenschap 
verhuisd naar de site van La Ramée in Jauchelette. De gemeenschap werd al in 1218 een abdij genoemd 
en had dus een zelfstandig bestuur. De belangrijkste inkomstenbron was de landbouw. De abdij had ook 
een bosareaal en er was op vrij grote schaal schapenteelt. In de eerste eeuw werd veel veldarbeid nog 
verricht door de zusters en lekenzusters, maar vanaf de 14de eeuw trokken de zusters zich meer terug in de 
abdij en beperkte hun eigen economische activiteit zich tot de oven en leerlooierij van de abdij. 
 
In 1500 kreeg de abdij een strengere discipline door de komst van vier religieuzen uit de abdij van Marche-
les-Dames. In 1550 telden de abdij ongeveer twintig slotzusters. Er ontstond ook een school voor meisjes 
binnen de abdij. Tussen 1577 en 1591 werden de kloosterzusters een eerste maal verbannen en tussen 
1632 en 1676 een tweede maal door religieuze en politieke strubbelingen. In 1705 werd de abdij verwoest 
door de troepen van Lodewijk XIV. De slag van Ramillies (1706) werd nabij de abdij uitgevochten en de 
resterende abdijgebouwen deden toen dienst als hoofdkwartier van de hertog van Marlborough en als 
veldhospitaal. 
 
Tijdens de 18de eeuw, onder Oostenrijks heerschappij, beleefde de abdij een tweede en ultieme periode van 
spirituele en wereldlijke voorspoed. De abdissen brachten hun onderwijsactiviteiten tot bloei. De klaslokalen 
telden tot 80 kinderen uit de omgeving.  
In 1796 werden de kloosters door de Fransen gesloten en in 1799 werd de abdij verkocht, wat leidde tot 
een verspreiding van de resterende zusters en hun goederen. Na deze verkoop bleef de abdijsite actief als 
landbouwonderneming. De kerk en de meeste gebouwen werden gesloopt in de 19de eeuw. In de 
resterende gebouwen kwamen er een klooster en een rusthuis. 
 
Vandaag is La Ramée omgevormd tot een groot conferentiecentrum. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren: 
Ramée tripel blond (7,5%) 
Ramée tripel amber (7,5%) 
 
Brouwerij:  
Brasserie Du Bocq 
 
 


