
Beste ACD leden, 

Tijdens het vieren van ons 75-jarig bestaan heb ik meegewerkt aan een almanak die 
terugblikte op de afgelopen jaren en op onze verre geschiedenis. In dit proces ben ik 
in contact gekomen met Bob Dickhout, abactis ofwel secretaris van bestuur 1948-
1949. Bob was zo vriendelijk om zijn zorgvuldig bewaarde ACD archief aan ons te 
schenken zodat wij meer kijk konden krijgen op onze geschiedenis. Onlangs heb ik 
het grootste gedeelte van dit archief gescand met Fay zodat het materiaal online gezet 
kan worden. Bij het archief zat ook een jaarboek dat te groot en te kwetsbaar was om 
zelf in te kunnen scannen. Het jaarboek, getiteld ten behoeve van Amsterdamse 
scheikundigen in de jaargangen 1937-1945 vond Bob zelf het moeilijkste om af te 
staan. Het is in 1996 geschreven door de ondertussen gepensioneerde oud ACD 
leden om terug te blikken op hun studietijd en hoe de (scheikunde) wereld is veranderd 
sinds hun studietijd. Graag benoem ik hieronder enkele highlights uit het boek:  

 Beschrijving van scheikunde studeren voor, tijdens en na de oorlog 
 Geschiedenis over het oprichten en activiteiten van het ACD 
 Verhalen en foto’s uit die tijd 
 Terugblik op de studietijd van verschillende oud studenten 
 Verhalen over (vrijwel niet bestaande) veiligheid in de jaren ’40 en ’50  

Als je benieuwd bent geworden kun je in de bijlage ook nog kijken naar een korte 
indruk. Naast de hierboven benoemde punten bevat het boek ook stukjes over 
individuele studenten en personalia. Deze gegevens zijn destijds door de oud-
studenten zelf verschaft dus dit zou geen probleem moeten zijn met de AVG. Het laten 
digitaliseren van het boek zou een waardevolle toevoeging zijn voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze vereniging. Daarom lijkt mij dit een 
geschikte uitgave voor het beste idee van het ACD. Het laten digitaliseren van het 
boek op een niet destructieve manier zou zo’n €97,- kosten. Ik heb nog enkele 
offerteaanvragen uitstaan dus het zou kunnen dat de prijs zakt. Ik hoop dat jullie dit 
boek ook graag in laten scannen en zie er naar uit om jullie vragen hierover te 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Daan Jellema 


