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In memoriam

Leunis de Priester (6 febr. 1880 - 18 sept. 1968)

Reeds vroeg openbaarde zich zijn grote liefde voor de natuur, een liefde,
welke hij ook op zijn leerlingen wist over te dragen. Nog op hoge leeftijd maakte

hij strandwandelingen in weer en wind. Hij hield er een grote schelpencollectie

op na en stond met diverse musea en specialisten in contact. De zeemollusken van

de Indische Archipel zijn daarin bijzondér goed vertegenwoordigd, mede doordat

zijn zuster, mej.'G.J. de Priester, verpleegster op Java, en zijn broer, dr. W.F.

de Priester, medisch adviseur van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en van de

Java-China-Japanlijn, hem regelmatig zendingen schelpen deden toekomen. Zijn

flypraea's werden bewerkt door dr. F.A. Schilder, zijn uitgebreide Conus-verzame-

ling determineerde hij zelf. Met Ph. Dautzenberg te Parijs was De Priester per-

soonlijk bevriend en van deze ontving hij herhaaldelijk ruilmateriaal uit Indo-

China.

Aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam en aan het Kon. Belgisch Instituut

voor Natuurwetenschappen te Brussel stond hij van zijn duplicaten af en hielp met

het determineren van enkele Conidaé. In het Museum van het Zeeuwsch Genootschap

der Wetenschappen te Middelburg berust ook een gedeelte van zijn duplicaten. Van

dit Museum was hij conservator voor de niet-Eurppese mollusken van 1939 tot 1960.

De verzameling van De Priester is thans eigendom van zijn dochter, mevr.

K.H. Roskam - de Priester te Vlissingen.

W.S.S. van Benthem+Jutting

Leunis de Priester werd geboren te Goes. Na zijn opleiding aan de rijks-
kweekschool te Middelburg werd hij tot onderwijzer benoemd te Amsterdam. Hij dien-

de het onderwijs vele jaren, het laatst als hoofd van de gemeentelijke u.l.o.

school te Voorburg. Door toenemende doofheid moest hij voortijdig zijn pensioen
nemen in 1929 en vestigde zich te Apeldoorn, later te Zoutelande. Na de dood van

zijn vrouw verhuisde hij naar Vlissingen, waar twee van zijn drie dochters wonen.

In deze plaats overleed hij op 18 september 1968.


