Beste HALO er
De tijd schrijdt voort en snijdt af en toe resoluut en noodzakelijk de uiterlijke banden van een rijk
verleden. De herinneringen kunnen blijven!
Het is mooi te horen hoeveel dit gebouw voor velen heeft betekend. Beter gezegd hoeveel de
opleiding aan en het werken op de HALO voor hen heeft betekend.

Om de herinneringen die HALO -ers zo verbindt in stand te houden, lijkt het bestuur van het HALO
genootschap het een goed idee om aandacht te schenken aan hoe die herinneringen op te slaan voor
degenen die het meemaakten, maar ook voor degenen die nu de toekomst van de HALO bepalen.
Want: “Hoe weet je waar je naar toe moet gaan als je niet weet waar je vandaan komt?” (JP Kramer
oud rector van de HALO).
Jaap Bakker en Ton Dekker die samen hun opleidingstijd aan de HALO genoten tussen 1963 en 1967
zijn gevraagd na te denken hoe het HALO erfgoed in kaart te brengen en voor de HALO gemeenschap
toegankelijk te maken.

Waar denken we aan bij het HALO erfgoed?
Foto’s, films (bv de ringfilms van Bram Leeuwenhoek) en video-materiaal, publicaties van docenten
en afgestudeerden, verhalen, persberichten, klasse lijsten, dictaten, medailles, vlaggen (wie weet bv
waar het HALO vaandel is gebleven?), medailles, bekers enz.
Hoe gaan we het toegankelijk maken?
Naast een fysieke opslagplaats denken we vooral aan het digitaal toegankelijk maken van het
materiaal.
Vele handjes nodig.
Om dit project te doen slagen zijn de 4 handen van Jaap en Ton niet genoeg. Wie wil meehelpen? Het
zou mooi zijn als er hulp komt vanuit verschillende HALO generaties (met de oudste –(herinneringen)
maar ook de jongste herinneringen) met verschillende invalshoeken en ideeën.
Heb je belangstelling om een bijdrage te leveren?
• Door in de projectgroep mee te denken en mee te helpen?
• Door het aanleveren en opsporen van herinneringsmateriaal?
• Door suggesties te doen voor op te slaan erfgoed.
Mail naar jaapwbakker@hotmail.nl

Erfgoed HALO veilig stellen.

