Laurent Honnoré: 'Vanaf het begin zijn drie
activiteiten vooropgesteld: het organiseren van
geregelde bijeenkomsten, het uitbrengen van een
magazine en het oprichten van een permanent
secretariaat. De vertegenwoordigers van de bij
Hannonia aangesloten verenigingen komen
tweemaal per jaar samen. Sinds 1974 zijn er al 87
bijeenkomsten gehouden in de vier windstreken
van de provincie, waar steeds veel informatie wordt
uitgewisseld. Er is de mogelijkheid om te debatteren
over gemeenschappelijke lopende projecten, om
elkaar te informeren over de eigen initiatieven, om
elkaars vragen te beantwoorden en om contacten
te leggen met de verantwoordelijken van de andere
kringen.’

Ook in het zuidelijk landsgedeelte bestaan er
verschillende verenigingen die zich bezighouden met
lokaal erfgoed. Een overkoepelende organisatie of
steunpunt zoals Heemkunde Vlaanderen is er niet
in Wallonië. Maar naar analogie met de provinciale
koepels in Vlaanderen, bestaan er in sommige
provincies ook samenwerkingsverbanden op
provinciaal niveau. Eén daarvan is Hannonia - Centre
d’information et de contact des cercles d’histoire,
d’archéologie et de folklore du Hainaut, dat werd
opgericht in 1974 door enkele vertegenwoordigers
van de lokale historische kringen. Ze wilden hun
isolement doorbreken, de krachten bundelen
en werken aan gemeenschappelijke doelen: een
netwerk van contacten uitbouwen en informatie
uitwisselen.
Stap voor stap sloten meerdere Henegouwse
verenigingen zich bij de oprichters aan.
Momenteel telt Hannonia een vijftigtal leden uit
Belgisch Henegouwen en drie verenigingen uit
Frans Henegouwen. Bladwijzer sprak met Laurent
Honnoré, secretaris-generaal van de vereniging,
om te weten te komen waar zij mee bezig zijn in
hun dagelijkse werking…

‘Om de tijd tussen de halfjaarlijkse vergaderingen
te overbruggen, werd besloten om een algemeen
secretariaat op te richten. Sinds de oprichting van
Hannonia hebben drie secretarissen opeenvolgend
de werking opgenomen: Jean-Marie Cauchies van
1975 tot 1989, Claude Depauw van 1989 tot
2002 en ikzelf sinds 2002. De rol van het algemeen
secretariaat bestaat erin om de redactie van het
driemaandelijkse magazine te verzekeren en om
hiervoor relevante informatie te verzamelen. Ook
de zesmaandelijkse bijeenkomsten worden door
het secretariaat georganiseerd, evenals het beheer
van de kas (inkomende bijdragen, verkoop van
publicaties, enzovoort).’
Bladwijzer: Jullie publiceren dus ook een tijdschrift.
Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Laurent Honnoré: ‘Het tijdschrift is een eerste
maal verschenen in januari 1976, op 145
exemplaren. Het is voor Hannonia het kanaal
om informatie en ideeën te verspreiden en bevat
een zeer gevarieerde inhoud. Men vindt er de
verslagen van de bijeenkomsten, informatie over
de activiteiten van Hannonia en de kringen die lid
zijn en aankondigingen van diverse evenementen
over lokale en regionale geschiedenis (nieuwe
publicaties, tentoonstellingen, studiedagen, lopend
onderzoek, enzovoort).’
‘Het belangrijkste onderdeel van het magazine is
de bibliografie over de Henegouwse geschiedenis,
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waarin een zo volledig mogelijk overzicht wordt
gegeven van alle publicaties van de kringen die aan
het algemene secretariaat werden doorgegeven.
Men vindt er eveneens vermeldingen van boeken en
artikels over de geschiedenis van Henegouwen.’

Bladwijzer: Werken de aangesloten verenigingen
ook mee aan projecten die jullie organiseren?
Laurent Honnoré: ‘We hebben al meerdere
gezamenlijke projecten ontwikkeld. Ten eerste het
publiceren van wetenschappelijke bijdragen in de
collectie ‘Analectes d’histoire du Hainaut’, waarvan
reeds vijftien volumes verschenen. Vervolgens de
organisatie van wetenschappelijke congressen en
colloquia zoals het ‘Congrès de l’association des cercles
francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique’ te
Comines in 1980 en te Mons in 2000. En tot slot
het opzetten van thematische tentoonstellingen
gerelateerd aan het historische patrimonium
van Henegouwen. Het gaat hier om reizende
tentoonstellingen, opgesteld in de thuisbasis
van de kringen en bestaande uit van educatieve
uitleg voorziene documenten, aangevuld met het
verschijnen van een catalogus.’
‘Tot hiertoe zijn reeds vier tentoonstellingen georganiseerd, waarvan de eerste gewijd was aan stedelijke omwallingen in Henegouwen (van 1983 tot
1985); de tweede had als onderwerp molens in

Henegouwen en liep van 1987 tot 1989. De derde
expo ging over het thema gemeente- en stadhuizen
in Henegouwen en liep in drie delen tussen 1995
en 1997.
De vierde tentoonstelling tenslotte ging over be-

vaarbare waterlopen in Henegouwen van de middeleeuwen tot nu. Ze werd geopend in 2012 en
loopt tot op heden.’
Bladwijzer: Wie is jullie doelgroep? Wie kan er
bijvoorbeeld beroep doen op Hannonia en wat zijn
de belangrijkste activiteiten van de historische
kringen in de regio?
Laurent Honnoré: ‘Alleen lokale historische kringen
uit Henegouwen kunnen effectief lid worden van
onze vereniging, maar iedereen kan zich natuurlijk
individueel abonneren op ons tijdschrift. Wat
betreft de activiteiten van de historische kringen,
denk ik dat deze niet veel zullen verschillen met
gelijkaardige verenigingen in Vlaanderen. Het
merendeel publiceert een informatief tijdschrift
met kleine artikels en organiseert bijeenkomsten
en excursies. De grotere kringen publiceren
ook monografieën en jaarboeken. Sommigen
organiseren ook tentoonstellingen.’

Laurent Honnoré tijdens een studiedag van het CRKC ©
Rijksarchief
Laurent Honnoré:
‘Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding
van verschillende publicaties. Onder meer
een bundel artikels gepubliceerd ter ere van

Jean-Marie Cauchies, onze eerste secretarisgeneraal en professor emeritus aan de Université
Saint-Louis. Andere titels die in de steigers staan
zijn Les voies navigables en Hainaut du Moyen Âge à
nos jours. Monographies et approches thématiques en
Des débats pour une frontière entre Flandre et Hainaut:
les châtellenies de Lessines et de Flobecq à la fin du
Moyen Âge.’
‘Bovendien werkt Hannonia mee aan de
voorbereiding van het elfde congres van de vereniging
van Franstalige historische en archeologische
kringen van België, dat zal doorgaan in 2020.
Omdat het congres afwisselend in de Waalse
provincies wordt gehouden, gaat het in 2020 door
in Henegouwen. De geschiedkundige verenigingen
van Ath, Moeskroen en Doornik hebben zich
kandidaat gesteld om dit te organiseren met de
ondersteuning van Hannonia.’
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