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In memoriam Izaak Anthonie Jacobus de Wilde

29 October 1877 - 2 Augustus 1955

De Wilde, werd geboren te Poortvliet (edl.Iholen)
,

waar zijn

vader het landbouwbedrijf uitoefende. Niet lang daarna verhuisde

het gezin naar Sint-Philipsland. Talrijk waren de verhalen, die

de Wilde op latere leeftijd- placht te doen over -zijn onbezorgde

jeugd-in het Zeeuwse land» . . •
Na de lagere school afgelopen- te- hebben vertrok hij naar

Middelburg, om aan de Rijkskweekschool aldaar opgeleid te worden

voor het onderwijs. Als jong onderwijzer werd hij- te Rotterdam

geplaatst, maar al spoedig verwisselde hij deze stad voor Amster-

dam, waar hij in 1906 in het huwelijk trad met Geertruida M.. Nie-

veen, . . . .

Tijdens zijn loopbaan bij het lager onderwijs verwierf hij
de Hoofdakte, de akte Handenarbeid, de akten Lager en Middelbaar

Onderwijs Y/.iskuridc en de- akte M.,0. Aardrijkskunde. Deze laatste

bevoegdheid bereikte hij in 1925 na een studie aan-de•Universi-

teit van Amsterdam onder Prof. S.R. Steinmetz. Dit gedeelte van

zijn studie is steeds een glanspunt in zijn leven gebleven.

Naast zijn functie van hoofd-ener Openbare Lagére School-do-

ceerde hij Aardrijkskunde en Cosmographie aan het Avondlyceum en

aan een Hoofdakte-cursus te Amsterdam. De beide laatste functies

heeft hij tot op hoge leeftijd volgehouden.

Sedert vele jaren had De Wilde een grote belangstelling
voor recente en fossiele schelpen, mineralen en gesteenten, waar-

van hij sich in de loop der jaren een uitgebreide collectie had

bijeen gebracht. Zijn interesse in Mollusken bracht hem er toe

om samen met zijn collega Dorsman een boek samen te stellen, ge-
titeld: De Land- en Zoetwatermollusken van Nederland, hetwelk in

1929 bij de firma Wo'lters het licht zag. De Wilde was toen reeds

enige jaren lid van het Comité ter Bestudering van de Mollusken-

fauna van Nederland. Bij de oprichting der Ned. Malacologische

Vereniging trad hij terstond als lid toe.

Nadat De Wilde in 1937 op 60-jarige leeftijd als Hoofd ener

Openbare Lagere .School te Amsterdam gepensioneerd werd, heeft hij

bijna dagelijks enige -uren in -het Zoölogisch Museum te Amsterdam

geheel belangeloos gewerkt in de mol-luskencollectie. Met zijn ge-,
oefend oog voor soortsonderscheiding, zijn weergaloos keurig

handschrift, zijn zin voor ordelijkheid en zijn volharding heeft

hij in die 17 jaren -aan deze instelling onschatbare diensten be-

wezen.

Voor de bibliotheek der Ned. Malacologische.Vereniging hield

hij de boeking van nieuwe aanwinsten van tijdschriften en andere

werken bij, en meer dan èens heeft hij me-t enkele andere leden

een actie op touw gezet om extra fondsen voor de bibliotheek bij
elkaar te krijgen,. •

Uit deze korte opsomming blijkt welk een grote plaats de ma-

lacologie in. het leven van deze onvermoeide werker heeft ingenomen

De Collectie van I .A. J.' de' Wilde, zowel-'de Schelpen als de

mineralen en gesteenten, zijn in eigendom overgegaan aan ons mede-

lid Ir J.A. Trimpe Burger-. Een klein aantal monsters ging naar het

Zoölogisch Museum, Amsterdam.

W.S.S. van Benthem+Jutting

Op 2 Augustus j.l. is plotseling te Haarlem, waar hij exa-

mens voor de Hoofdakte bijwoonde, overleden ons mede-lid

I.A.J. de Wilde, te Amsterdam.


