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In c. J.
.

memorIam
Op 18 April overleed te Amsterdam de bekende

politie~scheikundige C. J. van Ledden Hulsebosch.
Christiaan Jacobus van Ledden H ulsebosch werd

op 20 Maart 1877 te Amsterdam geboren. Na in Tiel
het gymnasium te hebben bezocht studeerde hij van
1897 tot 1902 pharmacie aan de Gemeente Universi~
teit te Amsterdam. .

C. J. van Ledden Hulsebosch.

20 Maart 1877-18 April 1952.

Toen in 1902 zijn vader, de apotheker M. L. Q. van
Ledden Hulsebosch, tot Inspecteur van de Volks~
gezondheid te .s~Gravenhage werd benoemd. nam hij

van
c. J. van Ledden Hulsebosch (92)

Ledden Hulsebosch.
diens apotheek aan de Nieuwendijk over, welke hij
tot 1910 heeft gedreven. Zijn grootste belangstelling
ging echter uit naar het laboratorium en wel hoofd~
zakelijk naar de criminalistiek, een terrein, waarop
zijn vader hem was voorgegaan.

Zijn eerste onderzoek pro Justitia deed hij in 1902
voor de rechtbank in Alkmaar. Hierover schrijft hij
dan ook in zijn boek "Veertig Jaren Speurderswerk"
als "Van Alkmaar begint de victorie". Van 1910 af
wijdde hij zich geheel aan onderzoekingen zowel op
het gebied der criminalistiek, als op het terrein der
voedingsmiddelen. '

In '1916 werd hij benoemd tot deskundige bij de
Amsterdamse politie, in welke functie hij vele cur~
sussen gaf, die een aandachtig gehoor vonden bij de
politie~ambtenaren. In 1923 volgde zijn benoeming
tot privaat~docent in de leer van de opsporing van
het strafbare feit aan de Gemeente Universiteit.

Ook in het buitenland was van Ledden Hulsebosch
onder zijn vakgenoten een bekende en gewaardeerde
figuur. Zijn talrijke publicaties in criminalistisèhe tijd~
schriften en het voorzitt~rschap van de "Académie
Internationale de Criminalistique" (1929-1938) .
waarvan hij één der oprichters was, gaven hem ook
buiten onze grenzen grote bekendheid.

Zijn grote hulpvaardigheid kwam in de laatste
oorlog wel zeer duidelijk naar voren. Veel nuttig
werk heeft hij toen verricht door waar het ook maar
enigszins mogelijk was illegale en Joodse vader~
landers uit de handen der bezetters te redden.

Zijn pad is niet over rozen gegàan. Veel leed was
in zijn leven zijn deel. maar tot het laatst was hij vol
optimisme en enthousiasme.

Twee jaar geleden trok van Ledden Hulsebosch
zich op drie en zeventigjarige leeftijd geheel uit zijn
werk terug. Slechts korte tijd heeft deze merk~
waardige persoonlijkheid, wiens naam gedurende zijn
bijna vijftigjarige werkzaamheid een begrip was ge~
worden. van zijn welverdiende rust mogen genieten.

H. J. Hardon.
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