
Ee,n; apotheker C,n; eew tlciU; off cune,,: 
A l.lde, G vuftevi,,nlv ( 18 6 9 -19 2 7). 

Dr. apr. Annette Bierman 

In 2012 is het 135 jaar geleden dat in Apeldoorn een Hogere Burgerschool werd geopend, en die 
school bestaat nog altijd, inmiddels als Koninklijke Scholengemeenschap. Ter gelegenheid van dit 
bijzondere jubileum heeft de school een 'Hall of Fame' ingericht, waarin 14 bijzondere leerlingen 
een plaats gekregen hebben. Eén van hen is de apotheker Alide Grutterink, die als eerste 
vrouwelijke leerling in 1885 eindexamen deed. De poster geeft informatie over haar opmerkelijke 
carrière 1. 

1 Bierman, Annette 1., Vrouwen in de famacie: Ali de Grutterink ( 1869-1927). In: Gewina 20 (1997) 286-296. 
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Titelpagina van Alides proefschrift 

De apotheek van het 
Cao/singelziekenhuis in 1915 
met rechts Alide Grutterink 

Alide Grutterink 9 januari 1869-.19 januari 1927 
Apothekèr; wetenschapper 

Alide Grutterink studeert na haar HBS-examen farmacie aan de universiteit van 
Leiden en Utrecht. Dit is een brede opleiding die ook aandacht besteedt aan 
gerechtelijke scheikunde en onderzoek van voedingsmiddelen en drinkwater. 
Zij is de derde vrouw in Nederland die het apothekersdiploma behaalt (1890). 
In 1892 krijgt ze een aanstelling als apotheker in het Coolsingelziekenhuis in 
Rotterdam; dit is het begin van een zeer succesvolle loopbaan. Zij wordt niet 
alleen vraagbaak voor de medisch-specialisten, maar is vanaf 1902 ook 
gerechtelijk deskundige (sporenonderzoek) van de rechtbank in Rotterdam en 
wordt daar omschreven als 'de juffrouw die alles te weten komt.' Ze onderhoudt 
intensieve wetenschappelijke contacten met chemici, onder anderen van de 
Polytechnische School in Delft (later TU Delft). Daar leert ze de toepassings
mogelijkheden van de microanalyse op het gebied van farmaceutisch en 
toxicologisch onderzoek. Later geeft ze daarover cursussen voor vakgenoten. 

Alide is, als enige vrouw, in 1903 een van de oprichters van de Algemeene 
Nederlandsche Chemische Vereeniging. Ze wordt meteen gekozen in het 
dagelijks bestuur. De vereniging bestaat nog steeds en heeft sinds 1953 het 
predikaat 'Koninklijk'. Op 25 mei 1910 doet zij de volgende stap in haar 
wetenschappelijke loopbaan: ze promoveert in Bern magna cum laude op een 
proefschrift over microchemische analyse. Zij is daarmee de derde Nederlandse 
vrouw die in haar vakgebied de doctorstitel behaalt. 
Meteen na haar promotie benoemt de universiteit van Leiden haar als privaat
docent microchemie. In de jaren daarna wordt ze lid van verschillende weten
schappelijke genootschappen, geeft cursussen én blijft werken als hoofd van de 
apotheek in het Coolsingelziekenhuis. In 1923 moet ze om gezondheidsredenen 
na ruim dertig jaar haar werk in Rotterdam beëindigen. Bij haar afscheid blijkt 
dat Alides taakopvatting ook op het gebied van emancipatie gewerkt heeft: haar 
opvolgster is ook een vrouw. 

De examenklas van Alide Grutterink in 1885 
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