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Ill. 1: advertentie voor de “Bijoux Anthony”, Emile Anthony, Antwerpen, 1894.
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Voorwoord
Bij mijn bacheloropleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht
heb ik mij gespecialiseerd in de juweelkunst. Om het proces van het creëren
van een juweel totaal te begrijpen wilde ik vervolgens in de praktijk leren
hoe men een juweel maakt. Na in Antwerpen het eerste jaar van de
opleiding Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan de Karel de GroteHogeschool te hebben afgerond, merkte ik dat ik toch wel heel erg de
universiteit en meer bepaald het onderzoek voeren miste. Aan de Katholieke
Universiteit van Leuven bleek het mogelijk om binnen de opleiding
Kunstwetenschappen mijn masteronderzoek op juwelen te baseren. Na een
gesprek met Professor Leo De Ren, gespecialiseerd in de edelsmeedkunst,
bleek dat er goede opties voor mij waren om onderzoek te voeren naar
juweelkunst. Hierop volgde een afspraak bij het Zilvermuseum Sterckshof
met Wim Nys en Nanette Claessens-Peré om de verschillende onderwerpen
voor een thesis te bespreken. Bij deze mogelijkheden zat op het gebied van
juwelen één onderwerp, namelijk de “Bijoux Anthony”.
Het onderwerp was aangereikt door het juweliershuis Anthony te Antwerpen.
Na een gesprek met Cornelia Perquin en Hermann Bauer ter plaatse, was het
voor mij duidelijk. Dit was het onderwerp waar ik mijn paper over wilde
gaan schrijven. Graag wil ik ten eerste Hermann en Cornelia bedanken voor
hun grote hulp bij mijn onderzoek. Verder wil ik Professor De Ren en de
medewerkers van het Zilvermuseum Sterckshof, Wim Nys, Nanette
Claessens-Peré en An Labis bedanken, die mij zeer behulpzaam zijn geweest
bij mijn onderzoek. Ook grote dank aan Erwin Aelbrecht en Liene Geeraerts
van het Diamantmuseum die mij een hoop informatie en steun hebben
geboden en tevens geholpen hebben bij de zoektocht naar meer stukken uit
de “Bijoux Anthony”-collectie. Ook wil ik de nazaat van de familie Anthony,
de heer Jean-Michel Anthony danken voor de aanvullende anekdotes en
toelichting bij de familiegeschiedenis. Tot slot dank aan mijn ouders die mij
bij alles wat ik doe steunen, in mij blijven geloven en mij af en toe dat
duwtje in de rug geven als ik het nodig heb.
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Inleiding
Het meeste materiaal voor deze verhandeling over de goudsmid Emile
Anthony (1856-1936) en zijn “Bijoux Anthony” is afkomstig uit het archief
van het juweliershuis Anthony. Het werd beschikbaar gesteld door de
huidige eigenaars Cornelia Perquin en Hermann Bauer die dit onderwerp
voor archiefstudie al enige tijd voor een student hadden klaarliggen. Extra
archief- en bronnenonderzoek werd onder andere gevoerd in het Felixarchief
van Antwerpen, de Hendrick Conscience Bibliotheek in Antwerpen, de
bibliotheek van het Zilvermuseum in Deurne en de Centrale Bibliotheek van
de KULeuven.
Anthony heeft een rijke geschiedenis op het gebied van de edelsmeedkunst
in Antwerpen en biedt een ruim scala aan onderzoeksonderwerpen. Zo is een
familielid al in de achttiende eeuw actief als zilversmid1 en loopt de
geschiedenis van het nog altijd bestaande juweliershuis Anthony al vanaf
ongeveer 1822. “Emile Anthony en zijn Bijoux Anthony” bleek niet alleen een
zeer interessant, maar ook mooi afgebakend onderwerp op het gebied van
de juweelkunst, met name door de korte periode waarin het zich afspeelt,
namelijk van 1885 tot en met 1897.
In 1885 neemt Emile Anthony met zijn “Bijoux Anthony” deel aan de
Wereldtentoonstelling in Antwerpen en stelt daar deze sieradenlijn voor.
Tevens vraagt hij in dit jaar een aantal patenten aan. In 1897 gaat Emile
Anthony samenwerken met de firma Wolfers Frères en start er een nieuwe
periode in de geschiedenis van het juweliershuis Anthony, waar er vanaf dan
geen sprake meer is van de “Bijoux Anthony”. Een mooi afgebakende
periode dus door ten eerste een belangrijke historische gebeurtenis, de
eerste Wereldtentoonstelling in Antwerpen, en ten tweede een belangrijke
samenwerking tussen een gerenommeerd juweliershuis uit Brussel en één
uit Antwerpen. De vraagstelling van deze paper is te achterhalen wat de
“Bijoux Anthony” waren en wat er in die 12 jaar mee gebeurde.

1

Te weten Emmanuel Anthony. Informatie uit: G. Van Hemeldonck, Het Grootwerk: Goud‐ en Zilversmeden
vermeld te Antwerpen, Antwerpen, 2005. Het Grootwerk van Godelieve van Hemeldonck is een overzichtswerk
waarin alle goud‐ en zilversmeden te Antwerpen vanaf de 13e t/m de 19e eeuw vermeld worden. Antwerpen,
Stadsarchief, 2005, dl. 5, nr. 18‐11, p. 6; Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2.

4

Eerst wordt de bedrijfshistorie van het juweliershuis Anthony belicht en
welke rol Emile Anthony hier uiteindelijk in gaat spelen. De reconstructie
hiervan gebeurde aan de hand van de stamboom uit het archief van
Anthony, verschillende geboorte-, overlijdens-, en huwelijksaktes, het
bevolkingsregister van Antwerpen en Het Grootwerk van Godelieve van
Hemeldonck.2 Het onderzoek naar de ‘Rue des Émaux’ zal hier in een kort
kader tevens aan bod komen. Dan volgt een situering van de goudsmid
Emile Anthony die centraal in deze bespreking staat, een inzicht in zijn
persoonlijke omstandigheden en de context waarin hij leefde en werkte.
Vervolgens worden de “Bijoux Anthony” en alle informatie die rondom deze
sieradenlijn beschikbaar is toegelicht. De teruggevonden juwelen uit deze
sieradenlijn dienen hierbij als referentiekader. Ook wordt aandacht
geschonken aan de productie van de sieraden en meer bepaald hoe hierin de
emailtechniek werd gebruikt. De toepassing van dit email wordt namelijk
door de goudsmid zelf ook aangedragen als belangrijk onderdeel van het
vernieuwende karakter van de sieraden. Het is dus van belang dat dit email,
afkomstig uit de stad Bourg-en-Bresse, nader wordt toegelicht.
Tenslotte komen de zaken aan bod waardoor het bestaan van deze
sieradenlijn bekend is. Zo zijn er de Belgische patenten die hij aanvraagt,
zijn deelname aan niet alleen de eerste Wereldtentoonstelling in Antwerpen
in 1885, maar ook de tweede in 1894, zijn Engelse patent en deelname aan
de Internationale tentoonstelling van Liverpool, een aantal mooie
advertenties en besprekingen, en tot slot een aantal tastbare zaken zoals
medailles en penningen uit het archief van Anthony en een schrift met
informatie geschreven door Emile Anthony zelf. De interviews met JeanMichel Anthony, de kleinzoon van Emile Anthony, zullen hierbij ook belicht
worden.

2

Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill.2; Antwerpen, Stadsarchief, 1810, 1849, 1856|2, 1862, 1889, 1891|1|2,
1897, 1899|2, 1906|2; Elsene, Gemeentearchief, 1897; Antwerpen, Stadsarchief, 1800, 1815, 1829, 1846, 1856|1,
1866, 1880; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dln. 1‐6: G. Van Hemeldonck, Het Grootwerk: Goud‐ en Zilversmeden
vermeld te Antwerpen, Antwerpen, 2005.
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De familie Anthony en het ontstaan van het juweliershuis
Anthony
De bedrijfshistorie van het juweliershuis Anthony is eerder onderzocht door
Godelieve van Hemeldonck voor haar onderzoek naar de goud- en
zilversmeden van Antwerpen3 en door Wim Nys en Nanette Claessens-Peré
van het Zilvermuseum Sterckshof voor onder andere de tentoonstellingen
Art Deco Zilver, Uit de Sacristie, Van Belle Époque tot Art Nouveau en Zilver
uit Antwerpen.4 De familie Anthony was echter al eerder dan in genoemde
publicaties werd aangenomen actief als zilversmid en de familiegeschiedenis
kan op het gebied van de edelsmeedkunst enkele generaties verder terug
geleid worden.5
De famile Anthony is van oorsprong afkomstig van ‘Ochain’. Omstreeks 1500
vertrekt de familie echter naar Engeland waar Jean D’Ochain besluit dat de
naam Anthony geschikter is om in Engeland te dienen als achternaam. De
familienaam was altijd Anthony alias ‘D’Ochain’ en wordt vanaf dan alleen
Anthony. De naam ‘D’Ochain’ blijft echter wel bewaard en komt veelvuldig
voor in de stamboom van de familie.6 (Ill. 2) Na ongeveer 100 jaar in
Engeland verbleven te zijn, is de familie verhuisd naar Antwerpen. Het
familiewapen is keel (rood) met twee aanziende leeuwen in zilver.7
Emmanuel Anthony wordt geboren te Antwerpen op 25 december 1707 als
zoon van Jean-Baptiste Anthony en Susanne van Scharenborgh.8 (Ill. 2) Zijn
oom is zilversmid Jan Carel van Scharenborgh (1678-1751) bij wie hij zijn
opleiding tot zilversmid volgt en die tevens zijn voogd is.9 Emmanuel wordt
3

Antwerpen, Stadsarchief, 2005, z.n. 1.
Antwerpen, 1996, p. 83‐84; Antwerpen, 1885, p. 119; Antwerpen, 1998, p. 321; Antwerpen, 2006, p. 268‐275.
5
Voor de naamsverwijzing wordt de vermelding in de stamboom uit het archief van Anthony gebruikt op enkele
leden van de familie na die daarin niet vermeld worden. Bij deze worden de namen zo genoemd als in Het
Grootwerk van Godelieve van Hemeldonck of zoals vermeld op de geboorteaktes. Antwerpen, Archief Anthony,
1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 139‐143, nrs. 18‐179 t/m 18‐181, dl. 6, p. 39‐44, nrs. 19‐12
t/m 19‐19; Antwerpen, Stadsarchief, 1810 ev.
6
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3.
7
De informatie over familienaam en ‐wapen werd direct ingewonnen bij Jean‐Michel Anthony, de kleinzoon van
Emile Anthony. Gesprek met Jean‐Michel Anthony, 23 juli 2010, 20u en 3 augustus 2010, 20u; Antwerpen, Archief
Anthony, 1878, ill. 2/3; Genicot, 1975, p. 157.
8
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 6‐7, nr. 18‐11.
9
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 6‐7, nr. 18‐11, p. 354‐355, nr. 18‐403: “1721, 10 november: uit de staat
van Susanna van Scharenborg weduwe J.B. Anthony blijkt uit de particuliere rekening van Emmanuel Anthony dat
233 gln 6½ st betaald zijn voor zijn opleiding bij zsm Joannes van Scharenborgh. Not. C.F. van Oudenhoven, N 4329
4
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niet oud, slechts 23 jaar, en na een ernstig ziekbed overlijdt hij kinderloos
op 18 december 1731.10 Zijn vrouw Marie-Thérèse de Lincé laat hij hierdoor
na een maand huwelijk als weduwe achter.11 Zijn oom koopt uit zijn
nalatenschap de lavuur, het zilver en het soldeer voor zo’n 85 gulden.12
Verder zijn er legaten voor zijn zus Marie-Anne-Françoise en broer PierreFrançois13, beiden gehuwd met leden van de familie Gobbaerts, die ook als
zilversmeden genoemd worden in Het Grootwerk van Godelieve van
Hemeldonck.14 Marie-Anne-Françoise en Jacques Gobbaerts blijven
kinderloos15, maar uit het huwelijk van Pierre-François en Claire-Marie
Gobbaerts komen wel kinderen, waaronder de overgrootvader van Emile
Anthony, Jean-Michel Anthony.16 (Ill. 2) Bij deze Jean-Michel Anthony
geboren op 22 april 1742 wordt in het bevolkingsregister van 1800-1815 het
beroep ‘dagloner’ vermeld.17 Op zijn overlijdensakte staat echter het beroep
‘schrijver’, dit in de zin van klerk en geen boekenschrijver.18 Bij zijn
overlijden op 12 november 1810 zijn zijn zonen Michel-Jacques en JeanMichel getuige, beiden zonen uit zijn tweede huwelijk met CarolineGuillaumine-Josephine Mienens.19 (Ill. 2) Met deze zonen vervolgt de
geschiedenis zich weer op het gebied van de edelsmeedkunst binnen de
familie Anthony in Antwerpen.

f (26). 1723; 10 juni en 18 oktober: als voogd van de kinderen Anthony verkoopt hij huizen; zie ook 14 november:
rekening over het beheer van hun goederen. Not. D. van Oudenhoven, N 4330f.”
10
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 6‐7, nr. 18‐11.
11
Ibidem.
12
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 6‐7, nr. 18‐11, p. 354‐355, nr. 18‐403: “1731; 18 december: koopt de
lavuur, het zilver en de saudure uit de nalatenschap van Emmanuel Anthony zsm; samen voor 85 gln 16½ st. Not.
P. Gerardi, 1806 f‐.”
13
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 7, nr. 18‐11.
14
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3. Marie‐Anne‐Françoise Anthony is getrouwd op 8 januari 1724 met
Jacques Gobbaerts, Pierre‐François Anthony op 20 april 1733 met Claire‐Marie Gobbaerts. Antwerpen,
Stadsarchief, 2005, dl. 5, p. 139‐143, nrs. 18‐179 t/m 18‐181= Peeter Gobbaerts I, II, III; Antwerpen, Stadsarchief,
2005, dl. 6, p. 138‐139, nrs. 19‐295 t/m 19‐296= Eduardus en Petrus Gobbaerts.
15
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3.
16
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3.
17
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 1815, MF 296395, Grote Marktstraat wijk 1
nr. 733.
18
Antwerpen, Stadsarchief, 1810, MF 682957, nr. 2772. Op zijn overlijdensakte staat ‘écrivain’, in de
parochieregisters van de Onze‐Lieve‐Vrouwe‐noord te Antwerpen is bij de doop van zijn zoon Michel‐Jacques
vermeld dat hij klerk was een beroepsschrijver of secretaris dus. Antwerpen, Stadsarchief, 1770, MF 296267, nr.
32.
19
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Dienst Burgerlijke Stand, 1810, MF 682957, nr. 2772.
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Michel-Jacques Anthony wordt geboren op 24 april 1780 en zijn broer JeanMichel Anthony wordt geboren op 2 juni 1788.20 (Ill. 3) Bij beiden wordt in
het bevolkingsregister van 1800-1815 vermeld dat ze als beroep
zilversmidgezel zijn.21 Zij wonen dan bij hun ouders op de Grote Marktstraat
733 wijk 1 in Antwerpen.22 Michel-Jacques verlaat Antwerpen voor Herentals
op 9 mei 1811 waar hij trouwt met Anna-Maria Goris met wie hij
verschillende kinderen krijgt.23 In 1845 vestigt hij zich weer terug in
Antwerpen, op het Jezuïetenplein, het huidige Consciënceplein.24 Hij overlijdt
op 8 mei 1865 op 85-jarige leeftijd.25 Volgens de uitgave Zilver uit
Antwerpen was zijn zoon Joannes-Michael (1819-1866) dan voorbestemd om
het atelier van zijn vader over te nemen.26 Waarna Charles-François (18281901), de jongere broer van Joannes-Michael, vervolgens de zaak
overneemt in 1866.27 Charles-François neemt zijn broers atelier echter al
enige jaren eerder over; te weten in 1859. In ditzelfde jaar doet hij
aanvraag tot registratie van zijn meesterteken.28 Hij is dan woonachtig op
Jezuïetenplein 20, hetzelfde adres als zijn vader. Dit huis staat op zijn naam
zodra zijn vader daar komt te overlijden.29 Het lijkt er dus op dat zoon
Charles-François vanaf 1859 gaat wonen en werken bij zijn vader en vanaf
1865 de zaak overneemt en dus niet zijn jongere broer Joannes-Michael.30
Met de jongere broer van Michel-Jacques Anthony, Jean-Michel Anthony (de
grootvader van Emile Anthony), start vervolgens de geschiedenis van het
juweliershuis J.M. Anthony. (Ill. 3) Jean-Michel Anthony verhuist op 8
januari 1811 van zijn ouderlijk huis naar de Pelgrimstraat 2800 wijk 4. Hij
20

Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 41‐44, nrs. 19‐17 en 19‐19.
Antwerpen, Stadsarchief, 1800, MF 296395, Grote Marktstraat wijk 1 nr. 733.
22
Ibidem.
23
Antwerpen, 2006, p. 268; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 43‐44, nr. 19‐19.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Antwerpen, 2006, p. 268: “Joannes Michael Anthony (1819‐1866), die in 1853 met Maria Theresia Antonia
Vermeiren gehuwd was en voorbestemd was om zijn vader op te volgen, overleed amper een jaar na zijn vader.”
Bij dit gegeven wordt gerefereerd naar Het Grootwerk. Bij nader onderzoek is echter niets teruggevonden wat
deze bewering onderbouwt, op het gegeven na dat Joannes‐Michael amper een jaar na zijn vader komt te
overlijden. Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 43‐44, nrs. 19‐18 en 19‐19.
27
Antwerpen, 2006, p. 268: “Charles François Anthony (1828‐1901) nam dan de zaak in 1866 over.”
28
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 39, nr. 19‐12: “Aanvraag tot registratie van meesterteken: 13 januari 1859. RAA,
Prov‐A, J 227. Toestemming; 11 februari 1859, woont Jezuïetenplein 20. MA 502/8°. Nota : "J'ai changé‚ de
poinçon...pourvu que j'ai repris les affaires de mon frère...” (Jean Michel II)”, p. 43, nr. 19‐18 : “Zijn broer (Carolus)
François neemt in 1859 zijn atelier over.“
29
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 39, nr. 19‐12, p. 44, nr. 19‐19: ” + 8 mei 1865, zonder beroep, in het huis van zijn
zoon Charles, Jezuïetenplein 20. (BS 1513).”
30
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 39, nr. 19‐12, p. 43‐44, nrs. 19‐18 en 19‐19.
21
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gaat hier in dienst bij meester goud- en zilversmid Jean-Baptist de Keyser
(1751-?) als goudsmidgast.31 Op 14 april 1819 trouwt hij met Anne-MarieThérèse Verhoeven met wie hij verscheidene kinderen krijgt.32 (Ill. 3) In
1822 gaat hij voor het eerst patentbelasting betalen en woont hij nog steeds
in het huis van Jean-Baptist de Keyser van wie hij kennelijk omstreeks deze
periode het atelier heeft overgenomen.33 Volgens advertenties gepubliceerd
door zijn kleinzoon Emile wordt het juweliershuis echter gesticht in 1826.34
(Ill. 1, 56) In 1827 staat hij in ieder geval vermeld als goudsmid aan de
Pelgrimstraat 2800 in de Almanak indicateur commercial voor het jaar 1827
van Leonard van den Wyngaert.35
Vervolgens meldt het bevolkingsregister uit de periode 1829-1846 dat JeanMichel Anthony op 3 november 1834 met zijn familie ingeschreven wordt op
de Maalderijstraat, wijk 1, huisnummer 723.36 Op zijn adreskaart zet JeanMichel voor het gemak echter dat hij zich bevindt op de Grote Markt, het
pand bevindt zich dan ook in een hoek hiervan.37 (Ill. 4) De Maalderijstraat
is de kleine straat die de Grote Markt met de kathedraal aan de
Handschoenmarkt verbindt.38 De winkel die hij hier voortzet noemt hij ‘In
den Pelgrim’, misschien een verwijzing naar de Pelgrimstraat alwaar hij
begonnen was. De gevel wordt gesierd door een terracotta beeld van een
pelgrim.39 (Ill. 5) Het bovenste gedeelte van dit beeld is heden ten dage als
borstbeeld nog in het bezit van het juweliershuis Anthony.40 (Ill. 6) De
afbeelding van een pelgrim gebruikt Jean-Michel ook voor de etiketten die
geplakt worden in zijn juwelendoosjes.41 (Ill. 7)
In 1846 moet het pand naast de Maalderijstraat 1 zijn vrijgekomen. Een
dochter van Jean-Michel, Thérèse-Marie, trekt op 7 maart 1846 in dit pand
31

Antwerpen, Stadsarchief, 1800, MF 296395, Grote Marktstraat wijk 1 nr. 733; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl.
6, p. 109, nr. 19‐193.
32
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3.
33
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 41‐42, nr. 19‐17, p. 109‐110, nr. 19‐193.
34
Antwerpen, 1894|6, p. 313, ill. 1; Wanner, 1892:1, p. V, ill. 56; Wanner, 1892:2, p. V, ill. 56.
35
Van den Wyngaert, 1827, p. 5: “Antoni, Pelgrims‐straat 4 2800.”; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 42, nr.
19‐17: “1827: begint Pelgrimstraat 1. WIJNGAERT.” Kleine fout, moet niet zijn Pelgrimstraat 1, maar 2800.
36
Antwerpen, Stadsarchief, 1829, MF 296438, Maalderijstraat wijk 1 nr. 723.
37
Antwerpen, 2006, p. 268, 271, cat. nr. 252, ill. 4.
38
Vande Weghe, 1977, p. 305.
39
Antwerpen, Stadsarchief, 1890, ill. 5.
40
Antwerpen, Archief Anthony, 1834?, AA 87, ill. 6.
41
Antwerpen, Archief Anthony, 1826, ill. 7; Antwerpen, 2006, p. 271, cat. nr. 253, ill. 7.
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met haar echtgenoot François Delehaye.42 Jean-Michel dient vervolgens op 1
mei 1847 een aanvraag in bij de gemeente om ook in dit pand vitrines te
installeren.43 Vanaf deze periode zien we in het commercieel adresboek van
Ratinckx ook dat hij met zijn winkel gevestigd is op huisnummers 723 en
724, oftewel volgens de nieuwe nummering Maalderijstraat 1 en 344, en
uiteindelijk alleen nog op nummer 3.45 Het kiescijns van Jean-Michel geeft
aan dat hij een succesvol bedrijf voert.46 Zijn meesterteken is een ‘A’ tussen
twee punten.47
Vanaf 1834 tot 1845 is van de familie Anthony dus alleen Jean-Michel actief
als juwelier in Antwerpen, daarna vestigt zijn broer Michel-Jacques zich aan
het Jezuïetenplein. De broers zijn vanaf dan op twee strategische plaatsen in
de stad gevestigd en zorgen ervoor dat ze ieder hun specialiteit hebben.
Jean-Michel houdt zich met name bezig met juwelen en broer Michel-Jacques
met ex voto’s.48 Vanaf 1859 zet Charles-François het bedrijf voort van zijn
vader Michel-Jacques. Ook de zoon van Jean-Michel zal zijn vader opvolgen.
Jean-Michel krijgt met zijn vrouw Anne-Marie-Thérèse zes kinderen waarvan
Jean-Baptiste-Michel-Joseph, vanaf nu Jean-Baptiste genoemd, de enige
jongen is.49 (Ill. 3) Jean-Baptiste wordt geboren op 19 maart 1826 en groeit
op binnen het bedrijf van zijn vader. Hij leert het vak van vader op zoon
maar volgt in de periode 1839-1842 ook lessen aan de Academie.50 Na zijn
lessen aan de Academie moet hij gedurende een bepaalde periode het huis
aan de Maalderijstraat hebben verlaten. Want op 15 mei 1849 wordt hij in
het bevolkingsregister opnieuw ingeschreven aan de Maalderijstraat 1,
samen met zijn toekomstige echtgenote Jeanne-Janvière-Josephine
Delehaye (een zus van zijn schoonbroer François).51 Hij trouwt met haar kort
42

Antwerpen, Stadsarchief, 1846, MF 296480, Maalderijstraat wijk 1 nr. 724.
Antwerpen, Stadsarchief, 1847.
44
Tableau..., 1856.
45
Ratinckx, 1838, dl. 1851 en 1856: “Anthony, Jean‐Michel, orfèvre, rue des émaux 1, 723/724.”, dl. 1859 en
1860: “Anthony, Jean‐Michel, orfèvre‐bijoutier, rue des émaux 1, 3.” De Franse ‘vertaling’ van de Maalderijstraat is
Rue des Émaux. De 1 staat voor wijk 1.
46
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 42‐43, nr. 19‐17.
47
Antwerpen, 2006, p. 291.
48
Antwerpen, 2006, p. 268; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 41‐44, nrs. 19‐17 en 19‐19.
49
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 42, nr. 19‐17. Kleine fout bij
Van Hemeldonck. Ze heeft het over zoons die in het bedrijf meewerken, er is echter maar één zoon en dat is Jean‐
Baptiste.
50
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 40‐41, nr. 19‐16.
51
Antwerpen, Stadsarchief, 1846, MF 296480, Maalderijstraat 1.
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nadat ze in het huis zijn getrokken, namelijk op 4 juni 1849.52 Ze verlaten
het huis vervolgens weer samen op 17 januari 1856 en huren huisnummer
24 aan de Sint-Paulusstraat wijk 1. In de Ratinckx-uitgave van 1860 staat
Jean-Baptiste zelfs vermeld als zelfstandig juwelier op dit adres.53 Met
Jeanne-Janvière-Josephine krijgt Jean-Baptiste 7 kinderen onder wie EmilePierre-Paul-Marie, oftewel Emile Anthony.54 (Ill. 3)
In de periode 1860-1862 vinden er in het gezin J.M. Anthony veel
verhuizingen plaats. Jean-Michel verhuist op 5 november 1860 alleen naar
de Oudaan 18, zijn vrouw is dan inmiddels ruim twee jaar geleden, op 10
oktober 1858, overleden.55 Zijn zoon Jean-Baptiste trekt vervolgens met zijn
gehele gezin weer in op de Maalderijstraat 1.56 Jean-Michel zal dus toen
besloten hebben zijn zaak aan zijn zoon over te dragen. Op 7 november
1861 vraagt Jean-Baptiste ook zijn eigen meesterteken aan, een ‘A’ tussen
vier punten.57 Jean-Michel verhuist vervolgens nog één keer, naar de
Kerkstraat 32 alwaar hij overlijdt op 8 augustus 1862.58
Jean-Baptiste is volgens de kieslijsten succesvol. Hij heeft een hoog inkomen
en is eigenaar van zijn woning.59 In de Ratinckx-uitgaven staat dat hij als
firmanaam J.M. Anthony blijft voeren en dat hij vanaf 1862 met de winkel
weer terug op de Maalderijstraat 1 zit in plaats van op 3.60 Zijn zoon Emile
Anthony wordt geboren op 25 november 1856.61 (Ill. 3) Deze groeit op in
het bedrijf van zijn vader en leert van hem het vak. Emile Anthony is één
van de weinige zilversmeden die geen les volgt aan de Academie.62 Op 8
oktober 1869 verhuist Jean-Baptiste met zijn gezin naar de Grote Markt 52
52

Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 40, nr. 19‐16; Antwerpen,
Stadsarchief, 1849, MF 672800, nr. 342.
53
Antwerpen, Stadsarchief, 1846, MF 296480, Maalderijstraat 1; Ratinckx, 1838, dl. 1860: “Anthony, fils, Jean, orf‐
bij, rue st‐paul 1, 24.”
54
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3.
55
Antwerpen, Stadsarchief, 1856|1, MF 296520, Maalderijstraat 1.
56
Ibidem.
57
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 41, nr. 19‐16; Antwerpen, 2006, p. 268.
58
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, dl. 6, p. 42, nr, 19‐17; Antwerpen,
Stadsarchief, 1862, MF 681334, nr. 1921.
59
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 41, nr. 19‐16.
60
Ratinckx, 1838, dl. 1866: “Anthony, Jean (firme J.‐M. Anthony) orfèvre – bijoutier, r. des émaux 1, 1.”; Ratinckx
Frères, 1870, dl. 1870‐1885: “Anthony, Jean (firme J.‐M. Anthony) orfèvre – bijoutier, r. des émaux 1, 1.”
61
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 1856|2, MF 680090, nr. 3124.
62
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 3: “Belangrijk is dat alle zilversmeden ‐ op Lambert van Rijswijck II en
Emile Anthony na – oudleerlingen van de Academie zijn.”
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wijk 1, de winkel blijft echter op de Maalderijstraat 1 gevestigd.63 Vanaf
1885 wordt duidelijk dat Emile actief voor zijn vader werkt. Hij neemt dan in
naam van het juweliershuis deel aan de Wereldtentoonstelling in Antwerpen
en tevens vraagt hij in dit jaar een aantal patenten aan.64 (Ill. 20-32) In
1886 neemt Emile Anthony onder zijn eigen naam deel aan de Internationale
Tentoonstelling in Liverpool.65 (Ill. 8, 9)
Emile trouwt op 28 december 1889 met Julia-Maria-Ludovica-Huberta
Meeus.66 (Ill. 3) Rond deze tijd neemt hij ook de zaak van zijn vader over.67
(Ill. 10) Jean-Baptiste wordt op 23 augustus 1890 met zijn vrouw en
dochters ingeschreven op de Ommeganckstraat 35, wijk 6 en zijn zoon Emile
wordt met zijn vrouw op de Oudaan 20 wijk 3 ingeschreven.68 Het
juweliershuis J.M. Anthony lijkt dan de Maalderijstraat na 56 jaar te verlaten
en het zal op de Oudaan worden voortgezet onder de naam van Emile
Anthony.69 Heel typisch is dat in het bevolkingsregister van 1880-1890 het
beroep ‘goudsmid’ bij Jean-Baptiste is doorgestreept en eronder is ‘ZB’
gezet, wat staat voor ‘zonder beroep’.70 Had Jean-Baptiste dan zijn beroep
aan de wilgen gehangen? Op zijn overlijdensakte staat uiteindelijk ook dat
hij is overleden op 27 januari 1897, Ommeganckstraat 35, ‘zonder beroep’.
Getuigen zijn zijn zoons Emile, goudsmid, en Jean-Baptiste-Marie-Joseph
(1854-1930), kunstschilder.71
Emile Anthony zet dus de zaak voort op de Oudaan 20. Hij houdt zich met
name bezig met de verkoop van juwelen, tafelzilver en antiek.72 (Ill. 11) Hij
krijgt hier met Julia-Maria-Ludovica-Huberta Meeus zijn eerste zoon,
Marcelles-Joannes-Maria-Cornelius, die geboren wordt op 6 februari 1891.73
63

Antwerpen, Stadsarchief, 1866, MF 296562, Maalderijstraat 1; Ratinckx, 1870, dl. 1873: “Anthony, Jean (firme J.‐
M. Anthony) orfèvre‐bijoutier, (magasin: rue des émaux) grand place 1, 52.”
64
Antwerpen, Stadsarchief, 2005, dl. 6, p. 39, nr. 19‐13; Corneli & Mussely, 1886|1, p. 389‐390; Antwerpen,
1885|2, p. 463; Antwerpen, Archief Anthony, 1885|1|2, ill. 22, 24; London, Great Britain Patent Office, 1885, ill.
31, 32.
65
Antwerpen, Archief Anthony, 1933, p. 1, ill. 10; Antwerpen, Archief Anthony, 1886|1|2|3, ill. 8, 9.
66
Antwerpen, Stadsarchief, 1889, MF 1896188, nr. 1746
67
Antwerpen, Archief Anthony, 1933, voorpagina, ill. 10.
68
Antwerpen, Stadsarchief, 1880, MF 2211024, Maalderijstraat 1.
69
Ratinckx, 1870, dl. 1892: “Anthony, E., fabrique de bijoux, orfèvrerie. ”
70
Antwerpen, Stadsarchief, 1880, MF 2211024, Maalderijstraat 1.
71
Antwerpen, Archief Anthony, 1878, ill. 2/3; Antwerpen, Stadsarchief, 1897, MF 2192011, nr. 347.
Overlijdensdatum van Jean‐Baptiste‐Marie‐Joseph, kunstschilder, via Cornelia Perquin ontvangen uit studie Guy
Janssens de Varebeke.
72
Antwerpen, 2006, p. 268; Antwerpen, Archief Anthony, 1889|4, ill. 11.
73
Antwerpen, Stadsarchief, 1891|1, MF 2103110, nr. 907.
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Zijn vrouw komt kort hierna, op 9 oktober 1891, te overlijden. Ze is dan nog
geen 21 jaar oud.74 Emile moet zodoende niet alleen de zaak voeren, maar
ook de zorg van een jong kind op zich nemen.
Emile Anthony is tevens in deze periode nog actief bezig met zijn “Bijoux
Anthony” en in 1894 neemt hij voor de tweede maal deel aan de
Wereldtentoonstelling in Antwerpen.75 (Ill. 12, 13) Drie jaar later, op 25
september 1897, hertrouwt hij met Madeleine-Marie-Cornélie de Suyck. Dit
huwelijk vindt plaats in Elsene. De bruid is afkomstig uit Batavia,
Nederlands-Indië, en zij is op de dag van het huwelijk 17 jaar, dus nog
minderjarig. Emile is dan 41. Voor het huwelijk heeft haar moeder dan ook
officieel toestemming moeten geven.76
1897 lijkt voor Emile Anthony een zeer bewogen jaar te zijn. Naast het
overlijden van zijn vader en zijn tweede huwelijk is er namelijk in dit jaar
ook sprake van een nieuwe ontwikkeling op zakelijk gebied. Zo associeert hij
zich met het Brusselse juweliershuis Wolfers Frères en wordt op 24 maart
1897 ‘Emile Anthony & Wolfers Frères’ opgericht.77 De winkel verhuist naar
de Meir 25, alwaar ‘l’Ancienne Taverne Royale’ wordt omgebouwd tot een
prestigieuze art nouveau toonzaal.78 Emile blijft zelf nog wel wonen op de
Oudaan 20 tot begin 1898, maar verhuist uiteindelijk naar de
Mechelsesteenweg 154, later nummer 150.79
De meubels en vitrines voor de nieuwe winkel worden ontworpen door
Philippe Wolfers (1858-1929).80 Ze worden eerst gebruikt op de stand van
de firma Wolfers Frères op de Internationale Tentoonstelling in Brussel.81
74

Antwerpen, Stadsarchief, 1891|2, MF 2190678, nr. 4098.
Antwerpen, 1894|2, p. 10‐11; Antwerpen, 1894|5, p. 62; Antwerpen, Archief Anthony, 1894|1|2, ill. 12, 13.
76
Elsene, Gemeentearchief, 1897, nr. 427.
77
Steel & Adriaenssens, 2006, p. 95; Antwerpen, Archief Anthony, 1935, p. 1. Volgens Jean‐Michel Anthony was de
samenwerking niet door Emile Anthony vrijwillig besloten. Wolfers Frères benaderde Emile met de keuze: of u gaat
met ons samenwerken of wij plaatsen een winkel aan de overkant vanwaar uw winkel nu zit. Gesprek Jean‐Michel
Anthony, 3 augustus 2010, 20u.
78
Perquin, 2004, p. 14.
79
Antwerpen, Archief Anthony, 1897|2. Uit dit kasboek blijkt dat Emile Anthony voor het laatst huur betaalde op
11 december 1897. De huurbetaling geschiedde om de drie maanden. Antwerpen, Stadsarchief, 1899|1. In dit
bouwdossier dient hij een aanvraag in bij de gemeente op 12 maart 1899 om het pand te verbouwen aan de
Mechelsesteenweg 154, hij neemt hier architect Ernest Pelgrims voor in de hand. Antwerpen, Stadsarchief,
1906|1. In dit bouwdossier dient Emile Anthony een aanvraag in om het gebouw naast hem te slopen. Zijn nieuwe
huisnummer wordt 150.
80
Perquin, 2004, p.14; Steel & Adriaenssens, 2006, p. 14.
81
Perquin, 2004, p. 14.
75
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Zodra deze tentoonstelling haar deuren sluit op 8 november 1897, worden
de art nouveau elementen verplaatst naar de Meir waar in december 1897
de opening plaatsvindt.82 (Ill. 14) Een vernuftige vorm van recyclage. De
samenwerking met de firma Wolfers duurt voort tot 1952. In dat jaar neemt
Paul Anthony, de zoon van Emile uit zijn tweede huwelijk, de aandelen over
die Wolfers Frères had in ‘Maison Emile Anthony & Wolfers Frères s.a.’. De
naam van het juweliershuis verandert in ‘Maison Anthony’.83
Paul-Gabriel-Jean-Marie-Joseph Anthony wordt geboren op 23 januari 1906,
op de Mechelsesteenweg 154, later nummer 150.84 Hij groeit op binnen het
bedrijf van zijn vader maar besluit op 23-jarige leeftijd een andere weg in te
slaan. Hij zet een kleine fabriek op in zijdekousen.85 Zijn vader komt echter
zeer plotseling te overlijden op 26 februari 1936.86 Zo wordt Paul eigenlijk
gedwongen zijn vader op te volgen binnen de firma ‘Emile Anthony &
Wolfers Frères’.87 In 1952 krijgt hij de kans om het bedrijf weer in het
exclusief bezit van de familie Anthony te krijgen en grijpt deze aan. Voor
lange tijd zal dit echter niet zijn, want Paul overlijdt ook plotseling en nog op
jonge leeftijd op 4 juli 1956.88 De overname van het bedrijf gaat dan niet
traditioneel van vader op zoon. De weduwe van Paul Anthony blijft achter
met twee kinderen; de pas 17-jarige zoon Jean-Michel heeft een broze
gezondheid en de familie acht hem niet geschikt om het familiebedrijf voort
te zetten. Uit een gesprek met Jean-Michel, de kleinzoon van Emile, wordt
echter duidelijk dat hij maar wat graag het juweliershuis Anthony had willen
voortzetten. Jean-Michel slaat echter noodgedwongen een andere weg in, en
82

Perquin, 2004, p. 14; Antwerpen, Archief Anthony, 1897|1, ill. 14; Antwerpen, Archief Anthony, 1897|3: ”Anvers,
Décembre 1897. Joailliers‐Orfèvres de L.L.A.A.R.R. le Compte et la Comptesse de Flandre Messieurs Emile Anthony
& Wolfers Frères prient M... de leur faire l’ honneur de visiter l’ Exposition d’Objet d’Art Orfèvrerie, Joaillerie,
Bijouterie qu’ils viennent d’ouvrir. 25, Place de Meir.”
83
Deze informatie werd direct ingewonnen bij de huidige eigenaars van de firma Anthony, Cornelia Perquin en
Hermann Bauer. De informatie is tevens na te zien op www.anthony.be.
84
Antwerpen, Stadsarchief, 1906|2, MF 2199517, nr. 405. Dit is het tweede kind wat geboren wordt uit het
huwelijk van Emile Anthony en Madeleine‐Marie‐Cornélie De Suyck. Hun eerste kind (een jongen) wordt
doodgeboren. Antwerpen, Stadsarchief, 1899|2, MF 2192574, nr. 3063.
85
Deze informatie werd direct ingewonnen bij Jean‐Michel Anthony, de zoon van Paul Anthony. Gesprek Jean‐
Michel Anthony, 3 augustus 2010, 20u.
86
Emile was reeds op hoge leeftijd maar verkeerde verder in goede gezondheid. Zijn overlijden was volgens Jean‐
Michel zeer plotseling. Gesprek Jean‐Michel Anthony, 3 augustus, 2010, 20u; Antwerpen, District Antwerpen,
1936, nr. 617.
87
Gesprek Jean‐Michel Anthony, 3 augustus 2010, 20u; Antwerpen, 2006, p. 268.
88
Dit is de datum die vermeld staat op het familiegraf van de familie Anthony te Wijnegem. Excursie Wijnegem,
Cornelia Perquin, 20 juni 2010. Volgens Jean‐Michel overleed zijn vader net als Emile ook plotseling. Jean‐Michel
Anthony, 3 augustus 2010, 20u.
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toont dat het innovatief ondernemerschap hem wel in de genen zit. Zo heeft
ook hij een aantal patenten op zijn naam staan.89
Edmond Rochtus (1927-) werkte van 1952 tot 1955 als edelsmid in het
Brusselse atelier van Wolfers Frères en kwam daarna in dienst bij ‘Maison
Anthony’. In 1960 gaf de diamantair Charles Habib, de zaakvoerder van het
juweliershuis Massaux, Edmond Rochtus de mogelijkheid om op de
Mechelsesteenweg 14 (het adres van Massaux) de juweliershuizen Massaux
en Anthony samen te voegen tot Anthony. Zo verhuist in dit jaar een
gedeelte van het winkelinterieur en het archief van ‘Maison Anthony’ naar de
Mechelsesteenweg 14. Vanaf 1963 zal het bedrijf op deze locatie onder het
beheer van Edmond Rochtus zijn.
In 1998 is Edmond Rochtus reeds op hoge leeftijd en hij probeert al enkele
jaren de firma Anthony te verkopen. Op 27 oktober 1998 beklinkt hij de deal
met het echtpaar Cornelia Perquin en Hermann Bauer. Cornelia Perquin,
beëdigd makelaartaxateur goud en zilver, en Hermann Bauer, edelsmid,
hebben een internationaal werkend bedrijf gespecialiseerd in antieke juwelen
in Nederland, maar zij zoeken voor deze bedrijfsactiviteit een historisch
kader. De combinatie van de art nouveau inrichting en het historisch archief,
gevestigd op een goede locatie (tegenover de Nationale Bank van België)
maakte dat zij dit bedrijf graag wilden overnemen. Het duurt echter nog tot
2001 voordat Edmond Rochtus zijn handelsvoorraad uitverkoopt en de
bedrijfsactiviteiten zichtbaar veranderen.
Inmiddels zijn Cornelia en Hermann al weer enige tijd de trotse eigenaars
van het juweliershuis Anthony, wat hen de ideale entourage biedt voor de
inkoop, verkoop en schatting van antieke juwelen en zilverwerk. Het
historisch patrimonium Anthony wordt door Cornelia en Hermann zorgvuldig
bewaard en geconserveerd in het bedrijfsarchief van Anthony. Dit archief en
89

Vanwege zijn aangeboren spina bifida, of open rug, ondergaat Jean‐Michel op jonge leeftijd veel operaties. Hij
ontwikkelt hierdoor affiniteit voor de medische technologie. Zo besluit hij medische toestellen te gaan ontwikkelen
en gaat hiervoor in de leer bij verschillende medisch nucleaire bedrijven. Het ontwikkelen van de prototypes van
de medische toestellen doet hij zelf; iets wat te vergelijken valt met het ambacht van goudsmid als dat van zijn
vader en grootvader. Hij heeft ondertussen zijn naam op een dertigtal patenten staan. Zijn laatste toestel, een
masker voor slaapapneu, zal eind dit jaar op de markt komen. De ontwikkeling van dit product heeft tien jaar in
beslag genomen en heeft het meest uitgebreide patent van Jean‐Michel tot nog toe. Gesprek met Jean‐Michel
Anthony, 3 augustus 2010, 20u.
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hun uitgebreide bibliotheek stellen zij op verzoek met plezier open voor
geïnteresseerden.90

90

De informatie over de bedrijfshistorie vanaf overname door Edmond Rochtus werd direct ingewonnen bij de
huidige eigenaars van de firma Anthony, Cornelia Perquin en Hermann Bauer. De informatie is tevens na te zien op
www.anthony.be.
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Rue des Émaux
Tijdens dit onderzoek ontstond er wat verwarring over de vertaling van de
Maalderijstraat, waar Jean-Michel zich vestigt in 183491, naar ‘Rue des
Émaux’. (Ill. 5) Deze vertaling naar ‘Emailstraat’, is namelijk geen logische
vertaling van Maalderijstraat. Dit lijkt een onbelangrijk feit, ware het niet dat
deze vertaling zo toepasselijk is voor het juweliershuis Anthony. Jean-Michel
Anthony heeft, net als zijn kleinzoon Emile, namelijk een grote fascinatie
voor email en bezit een grote bibliotheek over dit onderwerp.92 Zo rijst de
vraag of Jean-Michel Anthony iets te maken heeft met deze vertaling van de
straatnaam.
De meest recente uitgave over de Antwerpse straatnaamgeving is die van
Robert Vande Weghe uit 1977.93 Vande Weghe meldt dat de republikeinen
van deze straat de ‘Rue de la Mouture’ maken. In 1843 wordt het volgens
Vande Weghe echter de ‘Rue des Émaux’.94 Waarom het vertaald wordt naar
‘Rue des Émaux’ verklaart Vande Weghe niet. De volgende bron die
informatie verschaft over de oorsprong van de Franse vertaling naar ‘Rue
des Émaux’ is het straatnamenboek van Floris Prims en Michel Verbeeck.95
Volgens Prims worden Antwerpen en haar straatnamen ‘verfranst’ onder het
bewind van Napoleon.96 De Maalderijstraat wordt zo ‘Rue de la Mouture’,
zoals ook Vande Weghe meldt. Prims en Verbeeck vertellen echter ook dat
er op 26 september 1825 in Antwerpen een commissie aangesteld wordt die
de straatbenamingen weer terug gaat ‘vervlaamsen’.97 In 1826 wordt door
deze commissie de vertaling van Maalderijstraat naar ‘Rue de la Mouture’
bestrijdt en besluit de commissie volgens Prims en Verbeeck dat het ‘Rue
91

Antwerpen, Stadsarchief Antwerpen, 1890, ill. 5.
Van de hand van Jean‐Michel Anthony zijn een aantal juwelen bekend die versierd zijn met email. Emile Anthony
toont zijn fascinatie voor email met zijn “Bijoux Anthony”, een sieradenlijn die is opgebouwd uit email van Bourg‐
en‐Bresse. Antwerpen, 2006, p. 272, cat. nr. 256; Antwerpen, Archief Anthony, 1832|1|2, ill. 45; Antwerpen,
Archief Anthony, 1885|3|7, ill. 39. Het juweliershuis Anthony bezit in haar archief verschillende boeken over email,
catalogi van email met prijzen en kleurillustraties, en tevens een schrift met recepten voor email.
93
Vande Weghe, 1977.
94
Vande Weghe, 1977, p. 305: “In de mening dat het hier om malen (Fr. moudre) ging, maakten de republikeinen
van deze straat een ‘rue de la mouture’; in 1843 werd het echter ‘rue des émaux’.” Vande Weghe plaatst geen
referentie bij zijn bevinding dat de straat in 1843 ‘Rue des Émaux’ werd.
95
Prims & Verbeeck, 1926.
96
Ibidem, p. 5. De vertaling van de straatnamen gebeurt vaak op bespottelijke wijze. Zo wordt de Oudaan
bijvoorbeeld ‘Rue du Vieux Coq’.
97
Ibidem, p. 5‐6.
92
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des Émaux’ dient te worden.98 Waarom het echter vertaald wordt naar
‘émaux’ verklaren Prims en Verbeeck niet. De besluiten genomen door de
commissie worden uitgegeven in boekvorm. In Historisch Onderzoek naer
den Oorsprong en den waren naem der openbare plaetsen en andere
Oudheden van de stad Antwerpen van Jan Frans Willems, wordt de vertaling
naar ‘Rue des Émaux’ vervolgens helemaal niet genoemd. Willems meldt
enkel dat de vertaling naar ‘Rue de la Mouture’ niet kan worden
goedgekeurd.99 Tenslotte wordt in de Ratinckx’ adresboeken bij het adres
van Jean-Michel Anthony in 1838 ‘Grand’ Place’ vermeld en vanaf 1843 ‘Rue
des Émaux’.100
Jean-Michel Anthony blijkt niks te maken gehad te hebben met de vertaling
naar ‘Rue des Émaux’.101 De straatnaam blijft alleen zeer toepasselijk met
betrekking tot de productie van sieraden met email op dit adres; eerst van
Jean-Michel Anthony in de periode 1834-1858, en vervolgens van kleinzoon
Emile Anthony in de periode 1885-1889.

98

Prims & Verbeeck, 1926, p. 191: “Omtrent den oorsprong van den naam zijn het al gissingen. Er was in de straat
een huis dat het Maelslot hiet, vond Willems. De commissie der straatbenamingen van 1826 bestreed in elk geval
de vertaling rue de la mouture en men besliste.... rue des émaux. Men had namelijk in oude stadsrekeningen de
vermelding gevonden: accijns der mailleryen en dit werd met de maalderij in verband gebracht. Maar hoe kwam
men dan van maeilleryen tot émaux? (Email?).”
99
Willems, 1828, p. 32: “Het is twyfelachtig of deze benaming van een huis het Maelslot, in deze straet gelegen,
ontleent zy; doch zeker is het, dat de vertaling Rue de la Mouture niet op de Maeldery maar wel op Gemael slaet,
en derhalve niet kan worden goedgekeurd.”
100
Ratinckx, 1838, dl. 1838 en 1843. Vande Weghe zou zich gebaseerd kunnen hebben op de vermeldingen in deze
adresboeken.
101
Antwerpen, Stadsarchief, 1853. In dit bouwdossier uit 1853, waarbij Jean‐Michel een aanvraag indient om de
zolder van het achterhuis te veranderen in een schildersatelier, wordt op de bijgevoegde tekening door Jean‐
Michel weer ‘Rue de la Mouture’ geschreven. Het lijkt onduidelijk te blijven door wie en waarom de vertaling naar
‘Rue des Émaux’ werd ingevoerd. Jean‐Michel Anthony wordt in geen enkele publicatie met betrekking tot de
straatnaamgeving van Antwerpen genoemd.

18

Emile Anthony
Na een uitgebreide uiteenzetting over het ontstaan van het juweliershuis
Anthony en zijn huisvesting op de zo toepasselijke ‘Rue des Émaux’ wordt
het nu tijd aandacht te schenken aan de goudsmid die centraal staat in dit
onderzoek: Emile Anthony. Naast feitelijke gegevens over zijn huwelijken,
gezin en rol binnen de geschiedenis van het juweliershuis Anthony, is er
namelijk nog meer te vertellen over deze goudsmid. Een klein inzicht in de
persoon Emile Anthony aan de hand van door dit onderzoek naar boven
gekomen informatie.
Zoals hiervoor gemeld wordt Emile Anthony geboren op 25 november 1856
als tweede zoon uit het huwelijk van vader Jean-Baptiste Anthony en
moeder Jeanne-Janvière-Josephine Delehaye.102 Emile groeit op in het
juweliershuis van zijn grootvader en vader aan de Maalderijstraat 1.103 Emile
is 5 jaar oud wanneer zijn grootvader overlijdt.104 Het vak leert Emile van
zijn vader, een bekwaam goudsmid. Emile heeft een zeer hechte band met
zijn broer Jean-Baptiste, de kunstschilder. Samen met Jean-Baptiste
ontwikkelt Emile zijn creativiteit en tekenkunsten.105 Een aantal
(ontwerp)tekeningen van de hand van Emile toont zijn talent als tekenaar.106
(Ill. 15-18) De juwelen die straks aan bod komen tonen tevens zijn
begaafdheid als goudsmid.
In 1885 vraagt Emile een aantal patenten aan en neemt hij deel aan de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen.107 (Ill. 20-24) Hiermee wordt voor het
eerst duidelijk dat hij actief werkt voor het bedrijf van zijn vader, als
‘entrepreneur’, ondernemer. Zijn Engelse patent en zijn deelname aan de
internationale tentoonstelling in Liverpool in 1886, sluiten bij deze
102
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ontwikkeling aan.108 (Ill. 25-32) Hij maakt in deze periode bewust de keuze
om zijn “Bijoux Anthony” in België en Engeland te gaan introduceren. De
reden waarom hij besluit om naast België, ook in Engeland zijn sieradenlijn
te introduceren, zou te verklaren kunnen zijn aan de hand van de
familiegeschiedenis; er wonen misschien nog familieleden in Engeland.109
Echter de goede havenverbinding tussen Antwerpen en Liverpool zou ook
een simpele verklaring kunnen zijn.110
Het lijkt Emile allemaal voorspoedig te gaan. Op de Wereldtentoonstelling in
Antwerpen van 1885 behaalt hij met zijn “Bijoux Anthony” een gouden
medaille.111 Vervolgens wordt Emile op 10 september 1887 vermeld als
ridder van de Leopoldsorde in Liste officielle des membres de l’Ordre de
Léopold de Belgique nommés depuis le 1er janvier 1883 au 31 décembre
1904.112 Volgens Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Eric Tripnaux, die een
uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de Leopoldsorde113, is Emile voor
deze onderscheiding met zijn 31 jaar nog zeer jong. Emile mag op 19
november 1887 bij het Koninklijk paleis op audiëntie komen om zijn eervolle
onderscheiding tot ridder te ontvangen.114 In 1889 is Emile secretaris van de
jury voor de sectie juwelen van de Wereldtentoonstelling in Parijs.115 Vanaf
1890 zet hij vervolgens de zaak van zijn vader voort onder eigen naam op
de Oudaan 20.116 Foto’s van de winkel tonen een luxueus interieur,
ongetwijfeld naar Emile’s eigen ontwerp ingericht.117 (Ill. 19)
Emile neemt in 1894 voor de tweede maal deel aan de Wereldtentoonstelling
van Antwerpen, ditmaal ook als jurylid, waardoor zijn eigen inzending
vanzelfsprekend buiten mededinging is.118 (Ill. 12, 13) In 1897 maakt hij
vervolgens de keuze om te gaan samenwerken met het succesvolle bedrijf
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Wolfers Frères onder de naam ‘Emile Anthony & Wolfers Frères’.119 De winkel
verhuist naar de Meir 25.120 Op professioneel gebied blijft Emile dus
ondernemen. Hij doet dit echter ook op privégebied. Vanaf 1899 gaat Emile
zijn woning aan de Mechelsesteenweg verbouwen.121 Het huis en de
inrichting ontwerpt hij geheel zelf.122 Op foto’s is te zien dat kosten noch
moeite gespaard worden.123 (Ill. 33-36) Het huis aan de Mechelsesteenweg
was een showroom van Emile’s kunst als ontwerper. Helaas heeft deze
woning in de jaren zestig van de twintigste eeuw plaats moeten maken voor
een bedrijfsgebouw.
In 1926 verkrijgt Emile nog een belangrijke onderscheiding. Hij wordt
benoemd tot officier van de Kroonorde.124 Hij is dan 70 jaar oud en het
juweliershuis Anthony bestaat 100 jaar. Voor deze gelegenheid krijgt hij van
zijn vennoot Wolfers Frères een buste, gemaakt door Philippe Wolfers, met
opschrift: “Á notre ami et associé Emile Anthony à l’occasion du 100e
anniversaire de la fondation de sa maison. 8 mai 1926 – Wolfers Frères”.125
(Ill. 37) Deze buste bevindt zich in het bezit van het juweliershuis Anthony.
Dit geschenk geeft aan dat de verstandhouding tussen de vennoten
kennelijk goed is. Emile organiseert vervolgens in 1930 voor de derde
Wereldtentoonstelling in Antwerpen de afdeling Burgerlijk Zilver.126 Hij
exposeert hier zelf ook stukken uit zijn eigen verzameling juwelen. Een
verzameling juwelen uit de 16e, 17e en 18e eeuw die omvangrijk genoeg is
om vermeld te worden in Voornaamste persoonlijke Verzamelingen en
Musea te Antwerpen.127 (Ill. 36) In dit jaar ontvangt hij tevens een derde
onderscheiding, namelijk tot officier van de Leopoldsorde.128
Emile Anthony overlijdt uiteindelijk op 79-jarige leeftijd. Met de informatie
naar boven gekomen tijdens dit onderzoek, is duidelijk geworden wat voor
persoon Emile was. Een gedreven man met veel talent; iemand die zich in
het licht van de negentiende eeuw wil profileren als vooruitstrevend en
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vernieuwend. De patenten die Emile aanvraagt sluiten aan bij dit
gedachtegoed. Het ondernemerschap, wat hij ongetwijfeld meekrijgt van zijn
vader en grootvader, geeft Emile vervolgens door aan zijn zoon Paul en
kleinzoon Jean-Michel.
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De “Bijoux Anthony”
Aan de hand van de informatie die naar boven is gekomen door dit
onderzoek en hetgeen wat is aangedragen door het juweliershuis Anthony, is
het mogelijk geworden een beeld te schetsen van de “Bijoux Anthony”; de
sieradenlijn die door Emile Anthony omstreeks 1885 wordt ontwikkeld. De
“Bijoux Anthony” wordt nu behandeld aan de hand van deze informatie. De
door Emile Anthony aangevraagde patenten zijn de eerste vermelding van
de “Bijoux Anthony”.

De patenten
Het vastleggen van Emile’s uitvinding past helemaal in de geest van de
negentiende eeuw, de eeuw van de Industriële Revolutie. Zelfs bakkers en
kappers vragen voor hun innovaties soms patenten aan. Ook van andere
juweliers zijn er uit deze periode wel patenten bekend, maar vaak betreft
het dan een meer technisch aspect zoals de sluiting. Op de sieraden staat bij
de goud of zilvermerken dan een toevoeging zoals ‘Breveté’, ‘Patented’ of
‘Geschützt’.129 Het is echter slim dat Emile patenten gaat aanvragen voor
zijn “Bijoux Anthony”; Emile is namelijk van plan met zijn sieradenlijn deel
te gaan nemen aan de eerste Wereldtentoonstelling van Antwerpen.130
In 1885 vraagt Emile Anthony dan ook drie patenten aan voor zijn “Bijoux
Anthony”, de sieradenlijn die hij heeft ontwikkeld. Twee van deze patenten
dient hij in bij het stadhuis van Antwerpen.131 (Ill. 20-24) De ander dient hij
in bij een internationaal agentschap te Brussel dat de patentaanvraag
vervolgens voor hem in Londen bij een patentbureau indient.132 (Ill. 25-32)
Voor het eerste patent stelt Emile op 10 juni 1885 een brief en tekening
op.133 (Ill. 20, 21) In de brief maakt Emile duidelijk dat hij graag met zijn
artistieke sieraden zou willen deelnemen aan de Wereldtentoonstelling van
129
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Antwerpen. De uitvinding bestaat volgens Emile uit de verwerking van oud
email, afkomstig uit de oude Vlaamse sieraden, op geheel originele wijze in
nieuwe artistieke sieraden.134 Als voorbeeld voegt Emile de tekening bij zijn
brief.135 (Ill. 21) Op deze tekening zijn door Emile een aantal emailplaatjes
getekend en een broche en twee colliers. Zijn brief en tekening worden
vervolgens op 11 juni 1885 in behandeling genomen. Er wordt een ‘Brevet
d’Importation’ opgesteld ‘pour la fabrication des bijoux artistiques en émaux
ancien provenant de vieux bijoux Flamands’.136 (Ill. 22) Dit patent is een
verbeteringspatent. Emile legt dan ook uit in zijn brief, dat zijn uitvinding ligt
in een vernieuwing of verbetering van een bestaand principe. Op 30 juni
1885 wordt het patent op naam van E. Anthony door de directeur-generaal
te Brussel goedgekeurd.137
Gelijk op dezelfde dag wordt vervolgens het tweede patent in behandeling
genomen.138 (Ill. 24) Deze wordt aangevraagd op naam van J.M. Anthony;
dus vastgelegd voor het juweliershuis J.M. Anthony. Dit patent is een ‘Brevet
d’Invention’ en kan gezien worden als een uitvindingpatent. Het patent is
‘pour la monture des Émaux dits Bressans’. Dus voor een montuur voor het
email dat afkomstig is uit Bourg-en-Bresse. Ook voor dit patent stelt Emile
een brief op.139 (Ill. 23) In deze brief geeft Emile uitleg over zijn uitvinding.
Hij zegt dat hij het montuur voor het email, afkomstig uit Bourg-en-Bresse,
heeft geperfectioneerd. Zijn perfectionering bestaat uit het vervangen van
een simpel montuur door een montuur wat verrijkt wordt met diverse
edelstenen als diamant, robijn, smaragd, saffier en parels. Hij wil hiermee
een mooier effect creëren. Vervolgens geeft hij uitleg over het email dat
afkomstig is uit Bourg-en-Bresse. Dit email dat gefabriceerd wordt in
verschillende vormen (rond, ovaal, vierkant) is al zo’n 10 à 15 jaar een
specialiteit van Bourg-en-Bresse en vindt men in 1885 ook in Parijs. Het
basisemail is meestal blauw, rood, groen of een andere kleur. Op deze
kleurlaag worden vervolgens kleine ornamenten in goudfolie en een andere
kleur email aangebracht. Als voorbeeld verwijst Emile naar de tekening bij
134
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zijn eerste patentaanvraag.140 (Ill. 21) De twee patenten zijn hierdoor dus
aan elkaar gelinkt. Het tweede patent wordt vervolgens op 15 juli 1885
goedgekeurd.141 (Ill. 24)
Voor het derde patent stelt Emile ook op 10 juni 1885 een korte brief op.142
(Ill. 25) Met deze brief en zijn eerste twee patenten gaat hij naar een
internationaal agentschap voor patenten te Brussel. Dit agentschap stelt
voor Emile twee brieven op, één in het Frans en één in het Engels, met
uitleg over zijn uitvinding.143 (Ill. 26-29) Het agentschap stuurt vervolgens
alle brieven (ook de korte brief van Emile) naar patentagent Edmund
Edwards te Londen, die vervolgens de patentaanvraag behandelt en er voor
zorgt dat het op 7 november 1885 wordt gecertificeerd.144 (Ill. 30-32) De
brieven stuurt hij vervolgens met een ontvangstbewijs terug naar het
agentschap in Brussel.145 (Ill. 30) Emile moet vervolgens van dit agentschap
de brieven weer terug in bezit hebben gekregen.146
De korte brief van Emile is een kleine samenvatting van de brief voor het
eerste patent.147 (Ill. 25) In deze brief beschrijft Emile dat hij artistieke
sieraden met oud email maakt afkomstig uit oude Vlaamse sieraden. De
sieraden bestaan uit een montuur van goud of zilver wat verrijkt is met
diamant of andere edelstenen. Enige voorbeelden van het email zijn te zien
op de bijgevoegde tekening; dit is dezelfde tekening die Emile ook gebruikt
voor de eerste twee patenten. Deze tekening wordt echter door het
agentschap niet meegezonden naar Londen.148 (Ill. 21)
140

Antwerpen, Archief Anthony, 1885|10, ill. 21.
Antwerpen, Archief Anthony, 1885|2, ill. 24.
142
Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|1, ill. 25. Deze brief bevat hetzelfde droogstempel als de
eerste twee patenten, tweede brief en tekening in het bezit van het juweliershuis Anthony. Emile Anthony moet
deze brief dus ook meegenomen hebben bij de aanvraag van zijn eerste twee patenten. Deze korte brief bevindt
zich echter met het ontvangstbewijs en de Franse en Engelse brief in het bezit van Jean‐Michel Anthony en lijkt dus
meegezonden te zijn naar Londen.
143
De brieven zijn in een ander handschrift dan die van Emile Anthony. Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel
Anthony, 1885|3|5, ill. 26, 27; Antwerpen, Archief Anthony, 1885|9, ill. 23; Om deze reden mag verondersteld
worden dat het agentschap deze brieven voor Emile heeft opgesteld en uitgeschreven. De brieven zijn ook
gestempeld door het agentschap.
144
Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|2, ill. 30; London, Great Britain Patent Office, 1885, ill. 31, 32.
145
Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|2, ill. 30.
146
Aangezien de brieven zich nu in het privéarchief van Jean‐Michel Anthony bevinden, moet Emile Anthony de
brieven weer van het agentschap terug hebben ontvangen. Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|3|5,
ill. 26‐29.
147
Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|1, ill. 25.
148
De eerste patenten, tweede brief en tekening bevatten allemaal het droogstempel van het ‘Ministère
l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics'. Ook de korte brief bevat dit droogstempel. Deze korte brief
141

25

De brieven opgesteld door het agentschap zijn een uitgebreide uitleg van het
korte briefje van Emile. De Engelse brief is een letterlijke vertaling van de
Franse brief.149 (Ill. 26-29) In deze brieven wordt uitgelegd dat de uitvinding
van Emile ligt in het als edelstenen arrangeren van oud email in nieuwe
artistieke sieraden. Dit email wordt vervolgens gedecoreerd met diamant en
andere edelstenen. Het email is gelijkaardig aan emailplaatjes uit de
zogenaamde “Bijoux Flamands”. Dit type email wordt al zo’n honderd jaar in
Parijs geproduceerd. Het email wordt gebrand op kleine plaatjes van fijn
goud in verschillende vormen: rond, ovaal, vierkant, hart- of druppelvormig.
Deze plaatjes variëren in grootte van zo’n twee tot tien millimeter. Het email
wordt in verschillende kleuren geproduceerd. De basiskleurlaag wordt
versierd met allerlei patronen in email en goud, zoals sterren of bloemen.
Deze vorm van email verschilt van degene die gemaakt wordt in Bourg-enBresse. Het email uit Bourg-en-Bresse is moderner en wordt nog maar sinds
15 jaar gemaakt. Dit laatstgenoemde email wordt meestal aangebracht op
plaatjes van zilver en de decoraties en kleuren zijn eentoniger. Verder wordt
in de brieven gemeld dat de plaatjes uit Bourg-en-Bresse plat zijn van vorm
in plaats van convex zoals het eerste beschreven email uit Parijs. Dit eerste
beschreven email biedt door zijn verscheidenheid aan kleuren en decoraties
een enorme variëteit in artistiek effect, helemaal door het te combineren
met moderne juwelen. De uitvinding ligt dan ook in het vormen van
decoratieve juwelen volgens een geheel nieuwe methode; door het
combineren van oud email met diamant en andere edelstenen gezet in een
modern montuur van goud. De brief wordt besloten met een opsomming van
dit verhaal in drie punten: de methode van het monteren van het
beschreven email alsof dit edelstenen zijn, het combineren van dit email in
allerlei moderne sieraden en het decoreren van het gouden of zilveren
montuur van het email met diamant en andere edelstenen.
Deze patenten dienen wat uitleg. Het tweede Belgische patent en het
Engelse patent zijn namelijk een beetje tegenstrijdig. Zo legt Emile in de
brief voor zijn ‘Brevet d’Invention’ uit dat hij een montuur heeft ontwikkeld
voor het email afkomstig uit Bourg-en-Bresse. Volgens het Engelse patent is
dit echter niet het email wat hij toepast want dit zou grover en eentoniger
bevindt zich echter met het ontvangstbewijs en de Franse en Engelse brief in het bezit van Jean‐Michel Anthony,
terwijl de tekening in het bezit is gebleven van het juweliershuis Anthony. De tekening lijkt dus niet meeverzonden
te zijn naar Londen en de korte brief wel. Kapellen, Privéarchief Jean‐Michel Anthony, 1885|1, ill. 25.
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zijn dan het email afkomstig uit Parijs, hetgeen gehanteerd wordt in de oude
Vlaamse sieraden. Het email uit Bourg-en-Bresse is volgens het Engelse
patent ook plat van vorm in plaats van convex. De enige manier om te zien
welke uitleg het best voldoet aan de “Bijoux Anthony” is door te kijken naar
de juwelen uit deze sieradenlijn in combinatie met de oude Vlaamse juwelen
en die bekend uit Bourg-en-Bresse.

De sieraden
De firma Anthony voert al enige jaren een aankoopbeleid waarbij zij tracht
de in het verleden door het juweliershuis gemaakte sieraden en zilveren
voorwerpen te verwerven. Naar de “Bijoux Anthony” werd echter al enige
tijd vruchteloos gezocht. Eigenlijk was het een gelukkig toeval dat juist ten
tijde van de start van dit onderzoek, in september 2009, twee stukken uit de
“Bijoux Anthony” werden aangetroffen en aangekocht bij een veilinghuis te
Brussel. Tot voor de vondst van deze juwelen, een broche en een paar
oorhangers, waren er geen tastbare juwelen bekend uit de “Bijoux Anthony”.
De patenten en beschrijvingen over deze sieradenlijn, met wat foto’s en een
groot aantal emailplaatjes in het bezit van het juweliershuis Anthony, waren
tot dan de enige aanknopingspunten.150 (Ill. 38) De juwelen bieden een
geweldig referentiekader ter uitleg van de “Bijoux Anthony”.151 (Ill. 39-41)
De broche in het bezit van het juweliershuis Anthony, is opgebouwd uit een
18 karaat gouden montuur bezet met zeven ronde veelkleurige emailplaatjes
en 54 roosgeslepen diamanten.152 De diamanten zijn op zilverfolie gezet
langs de rand van het montuur en tussen de emailplaatjes. De emailplaatjes
zijn als edelstenen binnen het montuur gezet. Het middelste emailplaatje is
tevens bezet met een grotere roosgeslepen diamant. De broche is
gesigneerd in het midden aan de achterzijde met wat lijkt een ‘E’ met een ‘A’
erdoorheen en een ‘A’, met daaronder ‘Breveté’.153 (Ill. 40) Dit signatuur is
149
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ongeregistreerd en moet Emile Anthony speciaal voor zijn ‘Bijoux Anthony”
ontwikkeld hebben. Door dit signatuur en door de patenten en foto’s in het
bezit van het juweliershuis Anthony kan met zekerheid gesteld worden dat
deze broche een voorbeeld is van de “Bijoux Anthony”. Op een foto van een
gehele parure met de “Bijoux Anthony” vertoont de broche links veel
gelijkenis met de teruggevonden broche.154 (Ill. 42) De letter ‘E’ met een ‘A’
erdoor kan verwijzen naar Emile Anthony, en de ‘A’ naar de firma Anthony,
als in ‘Emile Anthony van de firma Anthony’. De letters van dit signatuur zijn
duidelijk van de hand van Emile Anthony; op de achterzijde van een
visitekaartje is dit signatuur onder een juweelschets te zien en ook onder de
kleine ontwerptekeningen van de hand van Emile Anthony. Tevens tekent
Emile in zijn alfabet de letters ‘E’ en ‘A’ ook net als in dit signatuur en plaatst
hij ze ook zo op de winkelruit van de winkel aan de Oudaan.155 (Ill. 11, 1518)
De oorhangers in het bezit van het juweliershuis Anthony, bestaan elk uit
een groen ovaal emailplaatje dat bezet is met een ‘Old European Cut’diamant.156 (Ill. 39) Dit emailplaatje is rondom omgeven door kleinere
roosgeslepen diamanten, deze diamanten zijn niet –zoals de broche- in
zilver, maar in goud gezet. Het montuur en de haken van de oorhangers zijn
18 karaat goud en deze zijn gesigneerd in het midden aan de achterzijde,
met hetzelfde signatuur als de broche.157 (Ill. 40) Bij de oorhangers werd bij
aankoop ook het originele etui verworven.158 (Ill. 41)
De losse emailplaatjes in het bezit van het juweliershuis Anthony zijn precies
hetzelfde als die zijn toegepast in de hiervoor besproken juwelen.159 (Ill. 38)
Volgens de patenten is het email afkomstig uit Parijs en is dit email zoals dat
werd toegepast in de oude Vlaamse sieraden. Een voorbeeld van deze oude
Vlaamse sieraden met dit email zijn een paar oorhangers uit de Zuidelijke
Provinciën van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in het bezit van de
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St.-Lambertuskerk te Beerse en de St.-Willibrorduskerk te Rijkevorsel.160
(Ill. 43) Bij deze sieraden wordt echter vermeld dat het email afkomstig is
uit Bourg-en-Bresse en niet uit Parijs.161 De oude Vlaamse sieraden zijn
voornamelijk opgebouwd uit goudfiligrain162 met paillons waarin kleine
rozetten van het email geplaatst zijn. De “Bijoux Anthony” toont inderdaad
een nieuwe toepassing van dit email als gekeken wordt naar deze oude
Vlaamse sieraden. Emile plaatst het email in veelvoud als edelstenen in het
sieraad, in plaats van één centraal plaatje. Ook bezet hij het montuur nog
met diamant, of andere edelstenen, zoals hij meldt in zijn patenten. Het
montuur van de “Bijoux Anthony” is tevens anders van vorm. Het is niet
duidelijk opgebouwd uit filigrain en paillons, het montuur is opgebouwd uit
plaatwerk en gesloten van vorm. De diamanten zettingen langs de rand van
de oorhangers en broche worden gedragen door een galerierand, waardoor
de zijkant en de achterkant wellicht de suggestie van filigrain heeft. Het
eerste patent waarbij Emile dus beweert het besproken email op een
nieuwe, originele wijze toe te passen in moderne sieraden, lijkt dus te
kloppen als gekeken wordt naar de zogenaamde “Bijoux Flamands” met
eenzelfde soort email.
Om het eventueel verschil te onderzoeken tussen het email uit Parijs en dat
van Bourg-en-Bresse, zoals wat in het Engelse patent wordt vermeld, is het
van belang de juwelen uit Bourg-en-Bresse nader te bestuderen. In het
Musée de la Bresse bevindt zich een uitgebreide collectie van de sieraden
van het type ‘Émaux Bressans’.163 De techniek van dit email is onderdeel
van de tradities van Bresse. De techniek van het email kan als volgt worden
uitgelegd: als eerste wordt er een laag email aangebracht op een folie van
goud of zilver. Dit email kan diverse kleuren hebben. Vervolgens wordt deze
laag email afgebakken in de oven. Dan worden er op deze laag email met
goudfolie verschillende vormen decoratie aangebracht en gaat het geheel
weer in de oven om de versiering in het email te branden. Vervolgens wordt
er een versiering aangebracht met een andere kleur email, bijvoorbeeld een
bloem- of sterpatroon. Dit wordt vervolgens weer afgebakken. Zo wordt het
160

Antwerpen, 1985, p. 28, cat. nr. 21‐22, ill. 43.
Ibidem.
162
Filigrain is fijn werk van goud‐ en zilverdraad. Coenders, 1990, p. 377.
163
Bij een bezoek aan dit museum op 16 juli 2010 werd dit duidelijk. Excursie Bourg‐en‐Bresse, Cora Heitman, 15
t/m 18 juli 2010.
161

29

emailplaatje laag voor laag opgebouwd tot het uiteindelijk met het afbakken
van de bovenste versiering gereed is.164
Wanneer de techniek precies wordt ontwikkeld is niet helemaal duidelijk.
Volgens de traditie is er in 1397 een emailleur te Bourg-en-Bresse genaamd
‘Maître Guillaume’ die het zwaard van Amédée VIII de Savoie, van heft tot
schede dient te versieren.165 Of deze emailleur met andere edelsmeden in
Bourg-en-Bresse georganiseerd is, is niet duidelijk.166 De archieven in Bresse
blijven vervolgens in de loop van de eeuwen stil rondom de vervaardiging
van het ‘Émaux Bressans’. De sieraden worden ook niet genoemd in
boedelinventarissen.167 Echter van de zogenaamde ‘esclavage’-colliers168, die
een typisch onderdeel vormen van de klederdracht, zijn al wel stukken met
het email bekend vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw.169 (Ill. 44)
Deze ‘esclavage’-colliers worden in de loop van de negentiende eeuw ook
populair in België, de set van Jean-Michel Anthony is hier een mooi
voorbeeld van.170 (Ill. 45) Deze colliers vormen ook een onderdeel van de
zogenaamde “Bijoux Flamands” waar Emile het over heeft in zijn patenten.
Volgens Les bijoux traditionnels français wordt de productie van dit soort
colliers vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw onder andere gedaan
in Parijs en Lyon. Het email voor de colliers is echter afkomstig uit Bourg-enBresse. De fabrikanten in Parijs en Lyon kennen de techniek van het email
namelijk niet.171 Deze methode wordt ook toegepast bij broches, ringen en
(oor-)hangers. De monturen worden eerst gemaakt en vervolgens gevuld
met de emailplaatjes besteld uit Bourg-en-Bresse.172 De eerste fabrikant
waarvan bekend is dat hij zo te werk ging, is juwelier Bonnet die in 1858
164
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gevestigd is bij de Notre Dame.173 Bonnet is echter zo gefascineerd door het
email uit Bourg-en-Bresse dat hij zich in 1860 gaat associëren met juwelier
Grollier in Bourg-en-Bresse. In Bourg-en-Bresse leert Bonnet vervolgens de
emailtechniek en laat hij als eerste hier zijn meesterteken registreren.174
Aan Bonnet wordt meestal de ontwikkeling toegeschreven in de
streeksieraden van Bresse vanaf 1850.175 De juwelen worden bezet met
meer emailplaatjes en verbonden met arabeskachtige filigrainvormen.176 (Ill.
46-48) Deze juwelen zijn echter wel voorbehouden aan de bourgeoisie. Het
minder vermogende volk blijft de sieraden met paillons en kleine rozetten
dragen bezet met een enkel stuk email.177
Naast Bonnet zijn er in Bourg-en-Bresse een aantal andere fabrikanten die
onderling nauwe familiale en professionele banden hebben. Zij verhandelen
hun email niet alleen binnen Frankrijk, maar ook in het buitenland, met
name in Engeland.178 De fabrikanten nemen deel aan verschillende
(Wereld)tentoonstellingen en vergroten zo de naamsbekendheid van het
‘Émaux Bressans’.179 Door deze handelskracht van de fabrikanten uit Bourgen-Bresse is de kans groot dat Emile Anthony met hen in aanraking komt als
leveranciers van het ‘Émaux Bressans’, waarvan hij het email redelijkerwijs
dus al kent uit genoemde ‘esclavage’-colliers en andere sieraden uit de
“Bijoux Flamands”.180 Hoe en waar Emile echter in het bezit is gekomen van
de emailplaatjes blijft onduidelijk. Emile, zijn vader of grootvader kunnen ze
gekocht hebben in Frankrijk of Engeland, maar ook gewoon in België.181
De bewering in het Engelse patent dat het email toegepast door Emile
Anthony in Parijs is geproduceerd, kan nu na bestudering van het ‘Émaux
Bressans’ tegengesproken worden. De juwelen worden inderdaad in 1885 al
173
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zo’n honderd jaar in Parijs geproduceerd, maar het email voor de juwelen is
afkomstig uit Bourg-en-Bresse.182 Verwarring hieromtrent kan komen
doordat de Parijse fabrikanten hun werk van merktekens voorzien.183
Hierdoor kan foutief worden aangenomen dat het email ook door hen wordt
geproduceerd. Het verschil tussen het email uit Parijs en dat uit Bourg-enBresse is er dus niet. Het fijne email uit ‘Parijs’ en het grovere email van
omstreeks 1870, wat Emile niet zou toepassen in zijn “Bijoux Anthony”,
komt beide uit Bourg-en-Bresse. Het verschil in vorm, plat en convex, is dus
niet regionaal. De beide vormen komen voor, zo ook het branden van het
email op goud of zilverfolie.
Het grovere email wat in het Engelse patent beschreven wordt is echter wel
te verklaren na bestudering van de juwelen uit Bourg-en-Bresse. Vanaf 1870
zijn er nieuwe fabrikanten in Bourg-en-Bresse die de sieraden weer gaan
moderniseren.184 Naast de juwelen met het arabeskachtige filigrainwerk,
komen er nu ook juwelen die eenvoudiger zijn van vorm en niet versierd
worden met filigrain.185 Ook in de ornamentiek van het email gaat er
geëxperimenteerd worden. Zo komt er naast het email met de patronen met
bloemen en sterren, ook email met een rustiger en eenvoudiger
ornament.186 Het Engelse patent heeft dus wel een beetje gelijk dat het
email in Bourg-en-Bresse vanaf 1870 grover wordt. Het is echter niet zo dat
het fijnere niet meer wordt geproduceerd. Emile gebruikt bij bestudering van
de “Bijoux Anthony” en de losse emailplaatjes in het bezit van het
juweliershuis Anthony, inderdaad het ‘Émaux Bressans’ met de fijne
patronen.
Bij bestudering van dit email wordt duidelijk dat het qua patroon kleine
verschillen vertoont met het email van de bekende fabrikanten uit Bourg-en
Bresse. Het email van Emile lijkt nog het meest overeen te komen met de
emailplaatjes van een fabrikant genaamd Amédée Fornet (1842-1897).187
(Ill. 49, 50) Toch zijn er duidelijke verschillen. Bij de emailplaatjes van Emile
zitten kleine spiraalvormen in goud om de aangebrachte emailparels. Deze
versiering is bij Fornet niet terug te vinden. Echter de witte emailparelrand
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en bloemvormen met een andere kleur emailparel in het midden komen wel
overeen. Nu is dit email handwerk en heeft iedere emailleur zijn eigen
‘handschrift’ in het aanbrengen van patronen. Het is dan ook moeilijk te
zeggen of de fabrikant Fornet, die waarschijnlijk meerdere emailleurs voor
zich in dienst had, het email van Emile heeft geproduceerd.188 Van Fornet is
echter wel bekend dat hij zeer actief was op commercieel vlak en met zijn
sieraden en ‘Émaux Bressans’ deelnam aan verschillende
Wereldtentoonstellingen en internationale tentoonstellingen. Zo neemt hij
bijvoorbeeld -net als Emile- ook deel aan de Wereldtentoonstelling van
Antwerpen in 1894. Hij behaalt hier met zijn sieraden zelfs een gouden
medaille.189 Emile Anthony is bij deze Wereldtentoonstelling secretaris van
de jury van de sectie juwelen190.
Bij bestudering van de juwelen uit Bourg-en-Bresse en bij die uit de “Bijoux
Anthony” zijn stilistisch wel wat overeenkomsten. Zo komen beide een
beetje oriëntaals over. Dit door het gebruik van het veelkleurige ‘Émaux
Bressans’, maar ook door de vorm van de sieraden. Het montuur van de
juwelen is echter wel verschillend. Dat van de juwelen uit Bourg-en-Bresse is
opgebouwd uit filigrain en kleine kastjes waarin het email ‘gelegd’ wordt.
Terwijl het montuur van de “Bijoux Anthony” bestaat uit geheel gesloten
plaat waarop het email ‘gezet’ wordt. Emile bezet zijn juwelen vervolgens
nog met diamant of andere edelstenen. Dit is iets wat bij de juwelen uit
Bourg-en-Bresse, op een enkele ring na, niet voorkomt.191 (Ill. 50) Het
‘Émaux Bressans’ wordt zelf op de plaatjes soms wel versierd met glazen
sierstenen, maar het wordt vervolgens in een sieraad niet gecombineerd met
diamant of edelstenen. Emile is hiermee dus inderdaad vernieuwend. Het is
echter te betwijfelen of de fabrikanten uit Bourg-en-Bresse dit ook zouden
vinden als Emile daar met zijn “Bijoux Anthony” was aangekomen.
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Deelname aan Wereldtentoonstellingen
Doordat het juweliershuis Anthony al eerder is onderzocht door onder
andere Godelieve Van Hemeldonck, Nanette Claessens-Peré en Wim Nys192,
was het al bekend dat Emile Anthony heeft deelgenomen aan de
Wereldtentoonstellingen van Antwerpen in 1885 en 1894. Ook zijn deelname
als jurylid bij de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1889 was bekend.193
Zijn deelname aan ‘The International Exhibition of Navigation, Commerce
and Industry in Liverpool’ van 1886 was bij de onderhavige archivering van
het Anthony-archief door Cornelia Perquin onderzocht, maar dit was nog niet
gepubliceerd. Aan de hand van informatie in het bezit van de firma Anthony
en hetgeen naar boven is gekomen door dit onderzoek zal nu de deelname
van Emile Anthony aan al deze tentoonstellingen besproken gaan worden.
De deelname van Emile Anthony aan de Wereldtentoonstellingen is logisch te
verklaren door te kijken naar de periode waarin Emile actief is met zijn
“Bijoux Anthony”. De Wereldtentoonstelling is een fenomeen wat ontstaat in
de tweede helft van de negentiende eeuw en het biedt handelaars en
industriëlen de kans om onderdeel te zijn van een gigantische
publiciteitscampagne.194 Emile moet dan ook gedacht hebben dat de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885 een zeer geschikte en
commercieel interessante locatie is om zijn “Bijoux Anthony” voor het eerst
op de markt te zetten.
In de brief bij het eerste patent geeft Emile dan ook aan dat hij graag zou
willen deelnemen met zijn “Bijoux Anthony” aan de Wereldtentoonstelling
van Antwerpen in 1885.195 (Ill. 20) Deze Wereldtentoonstelling opent zijn
deuren op 2 mei 1885.196 Emile is echter in juni en juli nog bezig met het
verkrijgen van zijn patenten.197 Zijn aanmelding vindt dan ook pas plaats
nadat hij deze patenten heeft verkregen. Dit verklaart waarom hij in de
eerste catalogus van de Belgische sectie van de afdeling juwelen nog niet als
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deelnemer staat vermeld.198 Zijn deelname is echter wel zeker aangezien hij
in de verslagen van de juryleden in 1886 vermeld wordt als gouden
medaillewinnaar.199 Deze gouden medaille wint hij voor zijn “Bijoux
Anthony”.200 Deze onderscheiding wordt nog in verscheidene andere
publicaties vermeld.201
Eigenlijk in alle publicaties over de Wereldtentoonstelling van 1885, waarin
Emile met zijn “Bijoux Anthony” wordt besproken, wordt hij geprezen om de
originaliteit en schoonheid van zijn juwelen.202 Volgens A.M. Oomen trekt
Emile met de juwelen zelfs de aandacht van Zijne Majesteit de Koning.203
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B.H.C.K. van der Wijck meent tevens dat Emile voor deze juwelen genoeg
bestellingen heeft.204 In de uitgaven van René Corneli en Pierre Mussely over
de Wereldtentoonstelling wordt nog aangehaald dat het elektrische licht van
de stand van Emile de juwelen doet schitteren als diamant.205 Dat de stand
van Emile de enige is met elektrische verlichting overdag, vermeldt Emile
overigens ook zelf in zijn persoonlijke schrift met bedrijfsgegevens over
‘Firme Emile Anthony et Wolfers Frères’.206 (Ill. 10) Dit technische snufje
past helemaal in de geest van de tijd. Technische vernieuwingen zijn
namelijk een belangrijk exponent van de Industriële revolutie.
In 1886 neemt Emile vervolgens deel aan ‘The International Exhibition of
Navigation, Commerce and Industry in Liverpool’.207 (Ill. 8, 9) Deze
tentoonstelling vindt plaats van 11 mei 1886 tot 8 november 1886.208 Er zijn
nauwe verbanden tussen deze tentoonstelling en de Wereldtentoonstelling
van Antwerpen.209 De ijzeren stand die gebouwd wordt voor de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen wordt in Liverpool herbruikt. Ook
wordt er in het ‘Handelsblad’ van Antwerpen vanaf eind november 1885 -na
sluiting van de Wereldtentoonstelling- geadverteerd voor deze
tentoonstelling.
Op foto’s is te zien dat hij hier op zijn stand de onderscheiding toont die hij
behaald heeft het jaar ervoor in Antwerpen, en zijn verkregen Engelse
patent.210 (Ill. 8, 9) Emile zal dus zijn Engelse patent aangevraagd hebben,
omdat hij wist dat hij zou gaan deelnemen aan deze tentoonstelling. Zijn
deelname aan deze tentoonstelling wordt helaas niet vermeld in uitgaven
over deze tentoonstelling, waar het accent dan ook meer op de scheepvaart,
den smaak, zooals destijds in eere waren bij onze voorouders en die er metterdaad goed uitzien. Bestellingen voor
die keurige juweelen krijgt de heer Anthony dan ook genoeg.”
204
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stoommachines, etc. ligt.211 Maar aan de hand van foto’s en het schrift in het
bezit van de firma Anthony kan gesteld worden dat Emile wel met een stand
op deze tentoonstelling heeft gestaan.212 (Ill. 8, 9) Volgens zijn schrift is hij
ook hier weer de enige stand met overdag elektrische verlichting. En hij
behaalt met zijn “Bijoux Anthony” weer een gouden medaille.213 (Ill. 10)
In 1889 wordt Emile vermeld in de officiële catalogus van de
Wereldtentoonstelling te Parijs als secretaris van de jury van de sectie
juwelen.214 Hij neemt echter zelf niet deel aan deze tentoonstelling.215 Hij
doet dat wel bij de tweede Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894.
Ook hier is hij secretaris van de jury van de sectie juwelen. Daardoor is hij
uitgesloten van de wedstrijd.216 Op de foto’s, gemaakt door Jos Maes, van de
stand van Emile, is door middel van vergroting echter niet te zien of hij hier
nog met zijn “Bijoux Anthony” staat.217 (Ill. 12, 13) Een aantal takbroches
en een mooi collier ter waarde van 100.000 frank, dat een prijs is bij de
tombola, zijn goed te onderscheiden, maar een duidelijk gevulde vitrine met
de “Bijoux Anthony”, zoals bij de tentoonstelling in Liverpool, is niet te zien.
Of Emile hier dus nog deelnam met zijn “Bijoux Anthony” is niet duidelijk. In
geen enkele uitgave over deze Wereldtentoonstelling wordt dit vermeld.218
Wel is hij ook hier weer de enige stand met overdag elektrische
verlichting.219 Betreffend Emile Anthony’s deelname aan besproken
tentoonstellingen is dus alleen met zekerheid te zeggen dat hij met zijn
“Bijoux Anthony” aanwezig is te Antwerpen 1885, en dat deelname
aannemelijk is te Liverpool 1886. Er bevindt zich in het archief van de firma
Anthony echter nog een foto waarop een afwijkende vitrine te zien is met
daarin “Bijoux Anthony”.220 (Ill. 42) Het is helaas niet duidelijk waar deze
211
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foto gemaakt is, net als de foto van de parure met eenzelfde soort broche
als degene in het bezit van het juweliershuis Anthony.

Medailles en penningen
In het archief van de firma Anthony bevinden zich een aantal medailles en
penningen die betrekking hebben op dit onderzoek en dus de moeite waard
zijn om toe te lichten. De medailles die uitgereikt worden bij de
Wereldtentoonstellingen zijn erg belangrijk. Winnaars vermelden dan ook, in
bijvoorbeeld advertenties voor het bedrijf, trots dat zo’n medaille behaald is.
Uiteraard is dit ook aantrekkelijk vanuit commercieel oogpunt.
In het archief van de firma Anthony bevindt zich een gouden medaille van de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885.221 (Ill. 51) Dit zou dé gouden
medaille kunnen zijn die Emile op deze tentoonstelling wint met zijn “Bijoux
Anthony”. Naast deze medaille bevindt zich ook een gedenkpenning van
deze Wereldtentoonstelling in het archief van de firma Anthony.222 (Ill. 52)
Vervolgens is er ook een gouden medaille van ‘The International Exhibition
of Navigation, Commerce and Industry in Liverpool’ aanwezig.223 (Ill.53) Ook
dit zou dé gouden medaille kunnen zijn die Emile daar behaalt met zijn
“Bijoux Anthony”. De deelname als jurylid van Emile aan de
Wereldtentoonstelling in Parijs wordt bevestigd door een medaille van deze
tentoonstelling met inscriptie ‘Emile Anthony Membre du Comité’.224 (Ill. 54)
Tenslotte bevindt zich nog een medaille in het archief van de firma Anthony
van een tentoonstelling in Brussel in 1888, waar Emile ‘Membre de la
Commission’ zou zijn geweest.225 (Ill. 55) Dit zou kunnen betekenen dat
Emile heeft deelgenomen aan de tentoonstelling ‘Grand Concours
International des Sciences et de l’Industrie’ die dit jaar in Brussel plaats
vindt.226 Door bestudering van verscheidene uitgaven over deze
tentoonstelling wordt Emile’s deelname aan deze tentoonstelling echter niet
221
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bevestigd.227 Ook vermeld Emile zelf in zijn schrift niets over een eventuele
deelname aan deze tentoonstelling. Toch zou de mysterieuze foto van de
vitrinekast met “Bijoux Anthony” misschien wel hier gemaakt kunnen zijn.228
(Ill. 42)

Advertenties
Dan tot slot zijn er nog een aantal mooie advertenties die aangeven dat
Emile Anthony reclame heeft gemaakt voor zijn “Bijoux Anthony”. Door deze
advertenties is besloten in deze uiteenzetting de sieradenlijn de “Bijoux
Anthony” te noemen. Emile Anthony noemt de sieradenlijn immers zelf ook
zo.
De eerste advertentie van Emile Anthony met de “Bijoux Anthony” is die uit
de Duitse reisgids over Antwerpen van Ernst Wanner, die ook in het Frans is
uitgegeven.229 (Ill. 56) Wanner wijdt in deze reisgids bovendien ook nog een
flink stuk tekst aan Emile Anthony; mogelijk is dit een negentiende eeuwse
‘advertorial’.230 Wanner prijst Emile’s “Bijoux Anthony” en ook het interieur
van de winkel aan de Oudaan is naar Wanners mening erg origineel.231 (Ill.
19) De tweede advertentie is die uit de tentoonstellingscatalogus van de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894.232 (Ill. 1) Deze advertentie
bevindt zich in de Nederlandse en Franse uitgave van deze catalogus. Emile
227
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maakt dus in 1894 nog steeds reclame voor zijn “Bijoux Anthony”, dit terwijl
aan de hand van de foto’s en tekst in de uitgaven over deze tentoonstelling,
niet met zekerheid gesteld kan worden dat hij zijn “Bijoux Anthony” nog
etaleerde op deze tentoonstelling.233 (Ill. 12, 13)
Relevant is voorts een kleine advertentie in een reisgids voor Antwerpen uit
1885.234 (Ill. 56) In deze advertentie voor ‘Maison J.M. Anthony’ wordt nog
niet geadverteerd voor de “Bijoux Anthony”, maar wel voor een specialiteit
van het huis, namelijk de zogenaamde “Bijoux Flamands anciens”. Hiermee
wordt nogmaals duidelijk dat Emile in aanraking zal zijn gekomen met het
‘Émaux Bressans’ via deze juwelen die een specialiteit van het huis Anthony
vormden.
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Besluit
Bij aanvang van dit onderzoek leek het, met de voorhanden informatie en de
twee typerende stukken uit de sieradenlijn, een relatief simpel karwei om de
mysteries rondom de “Bijoux Anthony” te ontsluieren. Dat Emile zijn “Bijoux
Anthony” heeft geproduceerd kan met zekerheid gesteld worden, ook
wanneer hij dit heeft gedaan. Toen er bij een interview met Jean-Michel
Anthony een aantal in het bedrijfsarchief ontbrekende brieven boven water
kwamen, bleken alle puzzelstukjes in elkaar te passen.235 Deze brieven
verklaarden de patenten nog nader. Een bezoek aan Bourg-en-Bresse deed
vervolgens licht schijnen op het schijnbaar regionale verschil tussen het
‘Émaux Bressans’ en de ‘émaux’ uit Parijs, welk gegeven onjuist bleek te
zijn.236 Een hoop extra informatie kwam met veel uren werk in bibliotheken
en archieven boven water en verduidelijkte steeds meer wat de “Bijoux
Anthony” nu precies waren. Juwelen die qua vorm geïnspireerd waren op de
zogenaamde “Bijoux Flamands”, maar in uitvoer, door de toepassing van
diamant en andere edelstenen, niet bestemd waren voor de middenklasse.
De juwelen waren echter beduidend minder duur dan juwelen waarbij in
dezelfde diamantentourage, in plaats van ‘Émaux Bressans’, edelstenen als
robijn, saffier en smaragd hadden gezeten.
Over de hoeveelheid waarin Emile Anthony zijn “Bijoux Anthony” heeft
geproduceerd is moeilijk iets te zeggen. Ook is niet bekend hoeveel juwelen
hij van deze lijn heeft verkocht. Er is namelijk geen administratie bewaard
gebleven waaruit de productieverhouding of verkoopgegevens zijn af te
leiden. Of zijn deelnames en onderscheidingen op tentoonstellingen, en het
advertentiebeleid, tot enig verkoopsucces hebben geleid is dus niet bekend.
De juwelen zijn tegenwoordig echter zeer moeilijk te vinden, dit kan
aanduiden dat Emile Anthony de juwelen in niet zo’n grote hoeveelheid heeft
geproduceerd. Echter kan het moeilijk vinden van de juwelen ook verklaard
worden doordat de juwelen niet als dusdanig van Emile’s hand herkend
worden. De juwelen kunnen verward worden met de sieraden uit Bourg-enBresse.
Of Emile Anthony naast zijn “Bijoux Anthony” nog andere juwelen maakte is
tevens niet bekend. De juwelen uit de periode 1885-1897 in het bezit van
235
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het juweliershuis Anthony zijn ongesigneerd en ongekeurd, zoals gebruikelijk
voor Belgische juwelen uit deze periode. Er kan dus niet met zekerheid
gezegd worden of deze van de hand van Emile Anthony zijn. De “Bijoux
Anthony” zullen echter wel een randfenomeen geweest zijn binnen de
verkoop van Emile. Naast juwelen verkocht Emile namelijk met name
tafelzilver; op de foto’s van de winkel op de Oudaan is dit duidelijk te
zien.237 (Ill. 19)
Het blijft ook een raadsel waarom Emile Anthony op een bepaald moment de
productie van zijn “Bijoux Anthony” stopt. In 1885 wordt hij geprezen om de
sieradenlijn en zou hij er genoeg bestellingen voor krijgen. In 1886 behaalt
hij er zijn tweede gouden medaille mee. In 1894 lijkt het vervolgens alsof
Emile Anthony zijn “Bijoux Anthony” niet meer voor het voetlicht brengt, op
nog een enkele advertentie na. Na de advertentie in 1894 is over deze
sieradenlijn vooralsnog niets meer teruggevonden. De juwelenmode
veranderde alleszins aan het einde van de negentiende eeuw. De art
nouveaujuwelen bieden een nieuw soort toepassing van email in combinatie
met diamant en andere edelstenen. De “Bijoux Anthony” met de bekende
‘Émaux Bressans’ worden misschien op dat moment als ouderwets afgedaan.
De verkoop ging vanaf deze periode misschien dus niet zo goed meer als in
1885. Of misschien is zelfs de verkoop vanaf het begin af aan al wel
teleurstellend geweest. De bewering in uitgaven dat Emile Anthony genoeg
bestellingen voor de juwelen zou hebben, kan door ontbrekende
administratie niet bewezen worden. De samenwerking met de firma Wolfers
Frères kan een andere reden zijn dat Emile Anthony stopt met zijn “Bijoux
Anthony”. Voor de firma ‘Emile Anthony’ begon in het ‘fin de siècle’ zo een
nieuw tijdperk, in een winkel waar binnen het art nouveauinterieur diverse
modes elkaar opvolgden en waarbij de Brusselse partners mee hun stempel
drukten op de commerciële activiteiten. Waarschijnlijk zal het een
combinatie van aspecten geweest zijn die Emile Anthony doen besluiten te
stoppen met zijn “Bijoux Anthony”.
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Illustraties
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Ill. 2: stamboom van de familie Anthony vanaf 1584, Alphonse Govaerts, Antwerpen, 1878‐79. Dit is een kopie van het
origineel in bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony. Deze kopie is in bezit van het juweliershuis Anthony.
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+ 8 mei 1865
◄
X 1811
Anna-Maria Goris
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b. 28 november 1819
+ 19 juli 1866
X 1853
Maria-Theresia-Antonia
Vermeiren
2) Charles-François
Anthony
b. 8 november 1828
+ 20 mei 1901
X 8 juli 1858
Francisca Veugelen

Ill. 3: uitsnede van de stamboom van de familie Anthony, Alphonse Govaerts, Antwerpen, 1878‐79.
Uitgebreid tot Jean‐Michel Anthony, de kleinzoon van Emile Anthony.
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Ill. 4: adreskaart Jean‐Michel Anthony, Antwerpen, 1840‐1862. “J.M. Anthony, Orfèvre et
Bijoutier, Au Pelerin, Grande Place № 723, Anvers.” In bezit van het Zilvermuseum
Sterckshof.
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Ill. 5: Maalderijstraat, Antwerpen, 1890. Op de vergroting is de pelgrim te zien op de gevel van de winkel aan de
Maalderijstraat 1. In bezit van het Stadsarchief Antwerpen.
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Ill. 6: borstbeeld pelgrim, 1834?. Bovenste gedeelte van het beeld wat de gevel sierde aan de Maalderijstraat 1. Linkerhand
en staf zijn niet authentiek. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 7: links, etikettenvel, Antwerpen, 1826‐1862. In bezit van het juweliershuis Anthony. Rechts, juwelendoosje J.M. Anthony,
Antwerpen, 1826‐1862. In bezit van het Zilvermuseum Sterckshof. Het juwelendoosje heeft een iets ander etiket dan op het vel te zien
is. Het ontwerp wisselde dus kennelijk.
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Ill. 8: stand van Emile Anthony op ‘The International Exhibition of Navigation, Commerce and Industry’,
Liverpool, 1886. Zijaanzicht rechts en links. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 9: boven, stand van Emile Anthony op ‘The International Exhibition of Navigation, Commerce and Industry’, Liverpool,
1886. Onder, vergroting vitrine met daarop te zien: “Patented to Her Gracious Majesty the Queen” en “Breveté de Sa
Majesté le Roi des Belges.” In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 10: schrift met bedrijfsgegevens van Emile Anthony,
Antwerpen, 1933. Voorpagina, p.1 en p. 2. In bezit van het
juweliershuis Anthony. Te zien zijn de deelnames van Emile
Anthony aan verscheidene tentoonstellingen, en zijn
onderscheidingen tot ridder en officier van de Leopoldsorde en
officier van de Kroonorde.
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Ill. 11: winkelruit van de winkel van Emile Anthony aan de Oudaan 20, Antwerpen, 1889. Emile specialiseert zich in:
“Orfevrerie, Antiquités, Bijouterie.” De letter ‘E’ is net zo gevormd als bij het signatuur op de sieraden uit de “Bijoux
Anthony”, het lijkt een ‘E’ met een ‘A’ erdoorheen. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 12: boven, stand Emile Anthony, Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1894. In bezit van het juweliershuis Anthony. Onder,
vergroting vitrines. Geen “Bijoux Anthony” meer te zien.
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Ill. 13: stand Emile Anthony, Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1894. In bezit van het juweliershuis Anthony. Rechts in de
hoek staat Emile Anthony.
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Ill. 14: interieur ontworpen door Philippe Wolfers van de winkel ‘Emile Anthony & Wolfers Frères’ aan de Meir 25, Antwerpen,
1897. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 15: boven, kleine tekeningen van ‘J. et E. Anthony’, Antwerpen, 1885‐1930. Waarschijnlijk een samenwerking tussen Emile en zijn broer Jean‐
Baptist, de kunstschilder. Onder, het originele passepartout met signatuur. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 16: twee adreskaarten van ‘J.M. Anthony’ met
achterop ontwerptekeningen van chatelaines, Emile
Anthony, Antwerpen, 1891‐1936. In bezit van het
juweliershuis Anthony. Initialen ‘M’ en ‘C’ in
verwerkt van Madeleine‐Marie‐Cornélie, de tweede
vrouw van Emile Anthony.
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Ill. 17: letters ‘a’ ‘b’ ‘c’ ‘d’ ‘e’ van een alfabet, Emile Anthony, Antwerpen, 1927. Uit een serie van 5 platen. In bezit van
nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 18: letter ‘m’ van Madeleine de tweede vrouw van Emile Anthony, Antwerpen, 1927. Uit een serie van 5 platen.
In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 19: interieur aan de Oudaan 20, Emile Anthony, Antwerpen, 1889‐1897. In bezit van het
juweliershuis Anthony.
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Ill. 20: brief voor aanvraag van het ‘Brevet d’Importation, “Monsieur le Ministre”, Emile Anthony,
Antwerpen, 1885. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 21: tekening gemaakt voor de aanvraag van het ‘Brevet d’Importation’, Emile Anthony, Antwerpen, 1885.
Wordt ook naar verwezen door Emile Anthony bij zijn aanvraag voor het ‘Brevet d’Invention’ en het Engelse
patent. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 22: ‘Brevet d’Importation’, “pour la fabrication des bijoux artistiques en émaux ancien provenant de vieux
bijoux flamands”, Emile Anthony, Antwerpen, 1885. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 23: brief voor aanvraag van het ‘Brevet d’Invention’, “Perfectionnement dans la monture des Émaux dits
Bressans”, Emile Anthony, Antwerpen, 1885. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 24: ‘Brevet d’Invention’, “pour la monture des Émaux dits Bressans”, Emile Anthony, Antwerpen, 1885. In
bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 25: korte brief opgesteld gelijktijdig met de eerste brief en tekening. Gebruikt voor aanvraag van het
Engelse patent, Emile Anthony, Antwerpen, 1885. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 26: Franse brief opgesteld door het patentagentschap in Brussel voor aanvraag van het Engelse patent, Brussel,
1885, p. 1. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 27: Franse brief opgesteld door het patentagentschap in Brussel voor aanvraag van het Engelse patent, Brussel, 1885,
p. 2. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 28: Engelse brief opgesteld door het patentagentschap in Brussel voor aanvraag van het Engelse patent,
Brussel, 1885, p. 1. Letterlijke vertaling van de Franse brief. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 29: Engelse brief opgesteld door het patentagentschap in Brussel voor aanvraag van het Engelse patent, Brussel, 1885, p. 2.
Letterlijke vertaling van de Franse brief. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 30: ontvangstbewijs van het Engelse patent, Londen, 1885. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 31: Engelse patent, “Improvements in Ornamental Jewellery”, Londen, 1885, p. 1. Kopie van origineel, in bezit van
het juweliershuis Anthony.
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Ill. 32: Engelse patent, “Improvements in Ornamental Jewellery”, Londen, 1885, p. 1. Kopie van origineel, in bezit van
het juweliershuis Anthony.
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Ill. 33: interieur aan de Mechelsesteenweg 150, Emile Anthony, Antwerpen, 1900. Boven: trapzaal. Onder: zitkamer. In
bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 34: interieur aan de Mechelsesteenweg 150, feestzaal, Emile Anthony, Antwerpen, 1900. In bezit van nazaat Jean‐
Michel Anthony.
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Ill. 35: interieur aan de Mechelsesteenweg 150, Emile Anthony, Antwerpen, 1900. Boven: eetkamer. Onder:
muziekkamer/salon. In bezit van nazaat Jean‐Michel Anthony.
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Ill. 36: interieur aan de
Mechelsesteenweg 150, Emile Anthony,
Antwerpen, 1900. Bureel van Emile
Anthony. In bezit van nazaat Jean‐
Michel Anthony. Links een vergroting
van de lijst met sieraden die in de hoek
te zien is op de foto.
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Ill. 37: buste “Énigme” of “Remember”, Philippe Wolfers, brons, Brussel, 1925. Hoogte 1,32
m (inclusief sokkel) x breedte 0.39 m. Geschonken aan Emile Anthony door Wolfers Frères,
25 mei 1926. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 38: emailplaatjes ‘Émaux Bressans’ in
bezit van het juweliershuis Anthony,
Bourg‐en‐Bresse?, 1870?.
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Ill. 39: oorhangers en broche, “Bijoux Anthony”, Emile Anthony, Antwerpen, 1885‐1897. Broche, 18 karaat
goud, ‘Émaux Bressans’ en 54 roosgeslepen diamanten in zilver gezet. Diameter 36 mm. Oorhangers, 18
karaat goud, ‘Émaux Bressans’, 2 ‘European Cut’ en 38 roosgeslepen diamanten in goud gezet. Hoogte 20
mm x breedte 12 mm. Signatuur bevindt zich boven op de achterplaat, zie vergroting. Een ‘E’ met een ‘A’
erdoorheen, een ‘A’ en daaronder het woord ‘Breveté’. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 40: achterzijde van de oorhangers en broche, “Bijoux Anthony”, Emile Anthony,
‘Émaux Bressans’, Antwerpen, 1885‐1897. Broche, 18 karaat goud en roosgeslepen
diamanten in zilver gezet. Oorhangers, 18 karaat goud, ‘European Cut’ en
roosgeslepen diamanten in goud gezet. Signatuur bevindt zich boven op de
achterplaat, zie vergroting. Een ‘E’ met een ‘A’ erdoorheen, een ‘A’ en daaronder het
woord ‘Breveté’. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 41: oorhangers in origineel etui, “Bijoux Anthony”, Emile Anthony, ‘Émaux Bressans’, 18 karaat goud,
‘European Cut’ en roosgeslepen diamanten in goud gezet, Antwerpen, 1885‐1897. Hoogte 20 mm x
breedte 12 mm. Het interieur van het etui is van beige velours en crèmekleurige zijde met in gouddruk
het winkelierlogo voor J.M. Anthony Grand Place Anvers. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 42: boven, foto van een parure met “Bijoux Anthony”, 1885‐1897. Onder,
vitrine met “Bijoux Anthony”, 1885‐1897. Bij elkaar geplaatst aangezien van
beide onbekend is waar de foto gemaakt is. In bezit van het juweliershuis
Anthony.
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Ill. 43: links, oorhanger, type Poissarde, goud, ‘Émaux Bressans’, Meester VL, Zuidelijke Provinciën der Nederlanden, 1815‐
1832. In bezit van de St.‐Lambertuskerk te Beerse. Rechts, oorhangers, goud, ‘Émaux Bressans’, Zuidelijke Provinciën der
Nederlanden, 1815‐1832. In bezit van de St.‐Willibrorduskerk te Rijkevorsel. Voorbeelden van de zogenaamde “Bijoux
Flamands”.
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Ill. 44: boven, vitrine met ‘esclavage’‐colliers, goud,
‘Émaux Bressans’, Bourg‐en‐Bresse, 1780‐1830. In bezit
van het Musée de la Bresse. Linksboven, hals met
‘esclavage’‐collier, goud, ‘Émaux Bressans’, Bourg‐en‐
Bresse, 1780‐1830. In bezit van het Musée de la Bresse.
Linksonder, een ‘Bressane’ in klederdracht met
‘esclavage’‐collier, Bourg‐en‐Bresse, begin twintigste
eeuw.
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Ill. 45: set oorhangers en ‘esclavage’‐collier, Jean‐Michel Anthony, goud, email, Antwerpen, 1832. Merktekens op het collier:
9 x paardenkopje, als Belgisch waarborgmerk 1832‐1869, op enkele van de dwarsliggende verbindingsschakels en op een
aantal ogen. 6 x A in liggende zeshoek: J.M. Anthony, telkens op de ogen van de grote hangers. Op de oorhangers uitsluitend
2 x A in liggende zeshoek: J.M. Anthony. Het passend etui is van beige leer met op de buitenzijde in gouddruk de initialen V.
L. Het interieur is van beige velours en crèmekleurige zijde met in gouddruk het winkelierlogo voor J.M. Anthony Grand Place
Anvers. In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 46: parure met sieraden uit Bourg‐en‐Bresse, 1850‐60. Hoogte 43 cm. Sieraden met arabeskachtig filigrain.
Rechtsboven vergroting van de oorhangers. In bezit van het Musée de la Bresse.
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Ill. 47: vitrine met ‘Émaux bourgeois’, Bourg‐en‐Bresse, 1870‐1900. In bezit van het Musée de la Bresse.
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Ill. 48: set collier en broche, ‘Émaux bourgeois’, Bourg‐en‐Bresse, eind negentiende eeuw. In bezit van het Musée de la
Bresse.
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Ill. 49: ‘Émaux Bressans’, Fabrikant Fornet, Bourg‐en‐
Bresse, eind negentiende, begin twintigste eeuw. Ter
vergelijking hiernaast de ‘Émaux Bressans’ in bezit van
het juweliershuis Anthony, Bourg‐en‐Bresse?, 1870?
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Ill. 50: links, broche, Amédée Fornet, goud, ‘Émaux Bressans’, Bourg‐en‐Bresse, eind
negentiende eeuw. In bezit van het Musée de la Bresse. Rechts, ring, Amédée Fornet, goud,
‘Émaux Bressans’, diamant, Bourg‐en‐Bresse, eind negentiende eeuw. In privébezit.
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Ill. 51: boven, verso: EXPOSITION. UNIVERSELLE. ANVERS, Charles Wiener (ontwerper),
1885. Onder, recto: LÉOPOLD. II. ROI. DES. BELGES. PROTECTEUR. DE. L'EXPOSITION
Charles Wiener, Bruxelles (ontwerper), 1885. 88.4 gram, doorsnede 60 mm, dikte 3.9
mm, verguld. In bezit van het juweliershuis Anthony. Misschien dé gouden medaille
die Emile Anthony wint op deze Wereldtentoonstelling.
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Ill. 52: boven, recto: EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS 1885. Onder, verso:
ANTWERPEN Leop. Wiener. (ontw) 1885, 10 gram, doorsnede 30 mm, dikte 1.7 mm,
brons. Gedenkpenning van de Wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885. In bezit
van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 53: boven, recto:
INTERNATIONAL.EXHIBITION.OF.NAVIGATION.TRAVELLING.COMMERCE.&.MANUFAC
TURES.LIVERPOOL.1886.SIR DAVID RADCLIFFE MAYOR CHAIRMAN. Onder, verso:
OPENED.BY.HER.MAJESTY.QUEEN.VICTORIA. MAY. 1886. Elkington & Co (ontw) 1886,
58,6 gram, doorsnede 51 mm, 4.2 mm dikte, verguld. In bezit van het juweliershuis
Anthony. Misschien dé gouden medaille die Emile Anthony wint op deze
tentoonstelling.
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Ill. 54: boven, recto: LéOPOLD II ROI DES BELGES PROTECTEUR* PHILIPPE CTE DE
FLANDRE PRéSIDENT D'HONNEUR*. Onder, verso: L'UNION FAIT LA FORCE
*1888*BRUXELES*1888, gegraveerd: "Emile Anthony Anvers" en
"Membre de la Commission", 1888, 105 gram, doorsnede 70 mm, dikte 4 mm, verguld.
In bezit van het juweliershuis Anthony.
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Ill. 55: boven, recto: EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 Louis Bottée (ontwerper). Onder,
verso: REPUBLIQUE FRANÇAISE gegraveerd: "Emile ANTHONY Membre du comité",
1889, 121 gram, doorsnede 62 mm, dikte 4 mm, verguld. In bezit van het juweliershuis
Anthony.
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Ill. 56: linksboven en rechtsboven, advertenties van
Emile Anthony uit dezelfde reisgids voor Antwerpen
van Ernst Wanner. De eerste uit de Duitse uitgave en
de tweede uit Franse uitgave, Antwerpen, 1892.
Rechtsonder advertentie van het huis J.M. Anthony,
Antwerpen, 1885. Er wordt geadverteerd voor
“Bijoux Flamands” als specialiteit van het huis.
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Summary
Emile Anthony and his “Bijoux Anthony”
Emile Anthony (1856-1936) was a passionate gold- and silversmith working
in the Antwerp based family business. In 1885 Emile Anthony applies for a
number of patents on a new jewellery line he calls “Bijoux Anthony”. His
jewellery, made of gold or silver, display a new type of application of enamel
from the region Bresse in France. Emile Anthony mounts the enamels called
‘Émaux Bressans’ in his jewellery like precious stones and he combines the
enamels with diamonds and other gemstones such as pearls, rubies,
sapphires and emeralds. His apply concerns patents for the technique he
developed for the mounting of the enamels, and for the new way he
incorporates the enamels in modern jewellery. These colourful enamels were
already in use in Belgian regional jewellery, known as “Bijoux Flamands”,
but Anthony’s improvement was to combine them with diamonds or
gemstones. “Bijoux Anthony” was a modern and improved application in
comparison with the jewellery of the region Bresse.
Emile Anthony exhibits his “Bijoux Anthony” at the ‘Exposition
Universelle d’Anvers’ in 1885, at the ‘International Exhibition of Navigation,
Commerce, and Industry’ of Liverpool, United Kingdom in 1886 and possibly
at the ‘Exposition Universelle d’Anvers’ in 1894. He is rewarded with a
golden medal in 1885 and 1886, and in various publications he is discussed
and the jewellery is praised. In 1897 Emile Anthony and Wolfers Frères, a
renowned jeweller from Brussels, establish ‘Emile Anthony & Wolfers Frères’.
The jewellery develop to distinct art nouveau and art deco styles.
Recently two pieces of the “Bijoux Anthony” are purchased in an
auction in Brussels. (Ill. 39) The fine pair of earrings and brooch exactly
meet the definition of the “Bijoux Anthony”. These pieces of jewellery are
hallmarked with a previously unknown signature formed by an ‘E’ combined
with an ‘A’ and an ‘A’ above the word ‘Breveté. (Ill. 40). This signature can
definitily be attributed to Emile Anthony since it can be compared with his
signatures on various jewellery designs. (Ill. 15-18)
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