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Conscience achterna in Halle en Beersel...
Toelichting bij de Consciencewandeling (zie wandelplan p. 5)

Tachtig jaar Consciencepad 

Het Consciencepad bestaat sinds 1932. In 1935 
werd het ingehuldigd als het eerste bewegwijzerde 
wandelpad van de ‘Vlaamsche Toeristenbond’. Het 
volgt letterlijk het spoor van Hendrik Conscience, die 
veel gewandeld heeft in de Zennevallei.

1. De herberg ‘Lamme Gisj’

Deze herberg bestaat al 160 jaar. Conscience verbleef 
er in de zomer van 1881 bij Guillaume Geerts – vandaar 
‘Lamme Gisj’. Hij kon er in alle rust werken aan zijn 
herbarium. Maar soms kwam er een muziekvereniging 
langs om Conscience te huldigen, en dan was er een 
menigte van vele honderden bewonderaars. Van hieruit 
ging Conscience vissen in de vijver van Vlieringen met 
zijn kleinkinderen. In 1932 werd aan de zijgevel een 
gedenkplaat onthuld. Het loont de moeite om net vóór 
de herberg de Onze-Lieve-Vrouweweg in te slaan; 100 
meter verder is er een vergezicht over de Zennevallei, 
dat ook Conscience zag vanuit zijn vertrek. 

2. Standbeeld Servais

In het midden van de Grote Markt prijkt het standbeeld 
van de Halse cellist François Servais (1807-1866), die 

heel Europa heeft afgereisd. 
In Consciences roman De 
Burgers van Darlingen (1861) 
komt Servais uitgebreid ter 
sprake. Een van de personages 
speelt “een der schoonste 
stukken van den beroemden 
Belgischen meester Servais”. 
Het standbeeld staat er sinds 
1871, dus heeft Conscience 
het zeker gezien. Gentil 
Antheunis kende Servais’ 

zonen Franz en Joseph, die nog in Halle woonden.

3. Het stadhuis van Halle

In het renaissancestadhuis werkte Consciences 
schoonzoon Gentil Antheunis als vrederechter, van 
1877 tot 1882. Hij ondertekende meer dan 1000 
aktes voor het kanton Halle, dat zeventien gemeenten 
omvatte. In de zijgevel van het stadhuis werd in 1912 
een gedenksteen voor Conscience ingehuldigd, in 
aanwezigheid van zijn dochter Marie. 

4. De Gemeenteschool

Waar nu het nieuwe stadhuis staat, stond vanaf 1872 de 
‘Gemeenteschool nr. 1’. Consciences kleinzoon Hendrik 
ging er naar school bij hoofdonderwijzer Jean-Baptiste 
Vanden Broeck, een vriend des huizes. De onderwijzer 

kreeg een gehandtekend 
portret en enkele boeken 
van Conscience. Op 14 
juli 1881 organiseerden 
de onderwijzers 
van Pajottenland en 
Zennevallei een grote 
hulde voor Conscience 
en op 16 augustus 1881 
zongen de schoolkinderen 
te zijner ere.

Portret Conscience met opdracht aan Jean-Baptiste 
Vanden Broeck (c) Bibliotheek Halle

5. Het huis van Gentil Antheunis

Gentil Antheunis woonde met zijn gezin vanaf 1880 100 
meter verder dan de Gemeenteschool, in een huis dat 
nog steeds bestaat (de huidige Louis Theunckensstraat 
6). Antheunis vulde zijn vrije tijd met dichten, zingen en 
componeren. Zijn bekendste werk is ‘Ik ken een lied’, 
op muziek van Willem De Mol, waarvan tienduizenden 
exemplaren verkocht zijn. 

6. Gravenkasteel Dworp

Consciences roman ‘Eene verwarde Zaak’ (1874) speelt 
zich af in 1741 in Dworp en Beersel. Vader en zoon 
Couterman werden beschuldigd van de moord op 
Marcus Cops. Het Gravenkasteel had toen nog langs 
weerszijden van de ingangspoort een bonkige toren. 
In de kerkers van die torens zaten de Coutermans 
opgesloten in afwachting van hun proces.

Gravenkasteel (uit Le Roy, 1699)

7. VTB-plaat en schandpaal

Aan de voorgevel van het 
voormalige gemeentehuis 
van Dworp hangt nog een 
plaat van het oorspronkelijke 
Consciencepad uit 1935. 
Vroeger stond hier de kerk, 
met centraal op het dorpsplein 
een schandpaal of ‘kake’ 
zoals de schrijver het noemt. 
Met dat prestigeobject wou 
de dorpsheer vooral zijn 
gezag bevestigen. Nu is de 
schandpaal opgesteld rechts 
van het oud-gemeentehuis.

8. Molen De Becker

Samen met Urbaan Couterman wandelen we via een 
kleine brug over de Molenbeek, die met haar groot 
verval heel wat watermolens aandreef. De derde molen 
op onze weg is de molen De Becker in de huidige Sint-
Laureynsborreweg. In de roman is dat het huis van de 
familie Roosens, waar ook de lieftallige Cilia woonde, 
op een boogscheut van de hoeve van de familie 
Couterman. 

9. Begijnenbos

Vanuit Dworp wandelen de romanpersonages 
naar de kermis van Beersel. Over de Solheide via 
de Bruineputstraat en de steile helling van de 
Wortelenberg bereiken ze het Begijnenbos. Het is 
een vrij groot bos gelegen tussen de Bruineput en de 
Meigemheide. Na enige tijd komen ze op een hoogte 
met een adembenemend zicht op de Zennevallei. 
Urbaan: “O, God, Cilia, wat is het hier toch schoon!”.

10. Dorp van Beersel

De verloofden Cilia en Urbaan komen aan op de kermis 
van Beersel, vergezeld door hun beide vaders. Aan 
de kerk ter hoogte van herberg De Zwaan staan de 
schutters van de Sint-Sebastiaansgilde klaar om in stoet 
te vertrekken richting wipschieting. Marcus Cops, rivaal 
van Urbaan, komt volledig dronken het feest verpesten.

Peter François

Zondag 13 mei 2012 
Wandeldag ‘Conscience achterna’
Wandeling van Halle naar Beersel met uitleg onderweg. 
Vertrek tussen 10 en 12 uur bij herberg ‘Lamme Gisj’, 
Ninoofsesteenweg 231, Halle. Ook vertrek mogelijk in 
Dworp aan De Zwaan van 13 tot 16 uur. 
Inschrijven via Toerisme Halle of Toerisme Beersel. 
Kost 5 euro (inclusief pendelbus en 2 consumpties)

Van 16 tot 20 uur, H. Teirlinckplein Beersel: 18e-eeuwse 
kermis door de Beerselse toneelverenigingen (16, 17 en 
18 uur), Emballage Cadeau, wipschieting en terras.

Van 13 tot 21 uur is er een pendelbus Halle (Lamme 
Gisj en Possozplein) - Dworp (Malleboot) - Beersel 
(gem. feestzaal).

14 mei-30 september 2012
Luisterwandeling ‘Conscience achterna’
Wandeling van Halle naar Beersel met uitleg via MP3-
spelers, te ontlenen bij Toerisme Halle en Toerisme 
Beersel.

Toerisme Beersel: Gemeenveldstraat 1, Alsemberg - 
www.beersel.be - toerisme@beersel.be - 02 359 16 36
Toerisme Halle: Grote Markt 1, Halle - www.toerisme-
halle.be - toerisme@halle.be - 02 356 42 59


