
JEAN ISLER, Z W I T S E R S AUTEUR OVER BOEKHOUDEN 
T E A N T W E R P E N EN T E AMSTERDAM. 

Henry L.V. De Groote 

Dat Jean Isler te Brussel bij Weissenbruch in 1810 een ^Nouvelle 
methode suisse. pour tenir les livres en partie doable...» uitgaf en dat hij 
toen te Antwerpen verbleef, is 20 ongeveer alles wat over deze Zwitser 
bekend is. Er ziin betreffendc deze auteur wel meet bijzonderheden te 
vinden. 

Jean Isler, geboren te Davos, kanton Graubiinden, Zwitscrland. op 
18 januari 1780, van de gereformeerde religie, was de zoon van Conrad 
Isler, geboren te Wiesen, kanton Graubiinden, op 17 km. Z W van Davos, 
en Ursula Fopp, geboren te Davos. Deze echtgenoten woonden in 1804 te 
Chur (zelfde kanton). Toen Jean drieentwintig jaar oud was, in 1803, 
kwam hij naar Antwerpen. Op 23 germinal 13 (13 april 1805) is hij er 
gevestigd aan de Borzestraat, 3e wijk nr. 194 (nr. 6) en wordt hij vermeld 
als «commis negociant». Aan dit adres blijft hij maar voor korte tijd wo-
nen, want op 13 fructidor 13 (31 augustus 1805) verhuisde hij naar dc 
Keizerstraat, 2e wijk nr. 1340 (nr. 52). Op 4e jour complementaire 13 
(21 September 1805) huwde hij te Antwerpen Anna Elisabeth Oster^ 
horn, verblijvend te Antwerpen sedert 1802, geboren te Collenrade — nu 
Kolnrade •—, Hannover, op de grens van Oldenburg, ongeveer 40 km. 
Z W van Bremen, en daar gedoopt op 17 oktobcr 1779. dochter van 
Christiaan Osterhorn, eigenaar, en Margaretha Hedwige Martens, toen 
overleden. De echtgenote was weduwe van Jean Baptiste Denis, kok, die 
op 19 germinal 12 (9 april 1804) te Antwerpen was overleden aan het 
Klapdorp, 2e wijk nr. 330 (nr. 85). Deze eerste echtgenoot was bij zijn 
overlijden 39 jaar oud, geboren te Wideumont, gehucht van Sainte-Marie 
lez Neufchateau in Belgisch Luxemburg, zoon van Niklaas Denis en 
Joanna Margaretha Lamach. De weduwe verhuisde op 7 prairial 13 (27 
mei 1805) naar de Keizerstraat, 2e wijk nr. 1340 (nr. 52) waar Jean 
Isler, zoals gezegd, op 31 augustus 1805 zijn intrek nam, in het voor-
uitzicht van zijn voorgenomen huwelijk met Anna Elisabeth Osterhorn. 
Dit huwelijk was vastgesteld op 24 fructidor 13 (11 September 1805), 
maar werd wegens ziekte van de aanstaande echtgenote eerst op 21 Sep
tember 1805 voltrokken. 

Aan de Keizerstraat baatte de vrouw een detailhandel in kruideniers-
waren uit. De echtgenoten bleven er zeven jaren wonen, om op 23 maart 
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1812 te verhuizen naar de Koningstraat, 2e wijk nr. 1289 (nr. 16), waar 
de man opgetekend is als klerk. Aan de Koningstraat kwamen zich ook 
vestigen Joannes Isler, klerk, geboren ca. 1798 te Bremen, en Josephus 
Isler, insgehjks daar geboren ca. 1801; het zijn waarschijnlijk verwanten 
van de echtgenoot. 

Te Antwerpen werd in de Franse tijd een «Societe litteraire alleman-
de» opgericht, die op 13 juli 1804 de bewilliging van de maire verzocht. 
Dc 21e juli 1804 zond deze vereniging haar statuten — 50 artikelen — 
ter goedkeuring en voegde eene lijst van ca. 40 leden bij; daaronder komt 
Jean Isler niet voor. Op 25 juli 1804 verleende de maire de aangevraag-
de bewilliging. Toen op 21 oktober 1805 een nieuwe ledenlijst werd 
aangelegd, komt Jean Isler ditmaal voor als lid, insgelijks op 23 decem-
ber 1S06, telkens met adres Sie 2. 1340, Keizerstraat, In 1807, 1808 en 
1809 wordt hij in de «Almanach du departement des Deux-Nethes» op
getekend als — tweede — secretaris van dit genootschap; latere op-
gaven ontbreken. 

Op 5 augustus 1818 vertrokken Jean Isler, zijn echtgenote Anna 
Elisabeth Osterhorn, alsmede Joannes en Josephus Isler naar Amsterdam. 
De echtgenoten hebben ongeveer vijftien jaar lang te Antwerpen verble-
ven. Aangezien Joannes en Josephus Isler te Bremen geboren werden, 
Anna Elisabeth Osterhorn insgelijks in de omgeving van deze stad, kan 
men de vraag stellen of Jean Isler zijn boekhoudkundige kennis niet te 
Bremen heeft opgedaan, alvorens haar te Antwerpen te boek te stellen. 

In Amsterdam bleef het gezin Jean Isler — Anna Elisabeth Oster
horn verscheidene jaren gevestigd. In het bevolkingsregister van 1850-
1851 komt de man er voor als boekhouder van een handelsmaatschappij; 
toen is hij zeventig jaren oud. Te Amsterdam overlijdt zijn echtgenote 
op 9 oktober 1854; toen was zij bijna vijfenzevenlig jaren oud. In hetzelfdc 
bevolkingsregister wordt ook een zekcre Verend (Verena?) Isler ver
meld. geboren te Chur (Zwitserland) op 2 September 1794, waarschijn
lijk een familielid van Jean Isler. Enige maanden na de dood van zijn 
echtgenote. en wel op 5 mei 1855. vertrekken Jean en Verend Isler naar 
Zwitserland — waar wordt niet aangeduid. Hij is nu meer dan vijfen-
zeventig jaar oud. 

Joannes en Josephus Isler komen in het Amsterdamse bevolkingsre
gister van 1850-1851 niet voor; evt. huwelijk of overlijden tot 1850 werd 
evenmin in die stad opgetekend (1). 

(1) Onze hartelijke dank aan Jhr. Mr. C . C van Valkenburg te Aerdenhout, die ons 
de Amsterdamse gegevens, opgezocht door het Centraal bureau voor genealogie, 
s-Gravenhage, wclwillend bezorgde. 
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