Dit is het verhaal van George
Washington, niet de president,
maar de in Kortrijk geboren
beroemde gelijknamige uitvinder.
Het is een verhaal van wijdvertakte
familiebanden, een verhaal van
migraties, van ondernemingen
en uitvindingen, tegenslagen en
successen. Een verhaal dat ons van
Kortrijk naar de Verenigde Staten
en Guatemala brengt ...

Praktisch
Deze wandeling brengt je naar zestien locaties die
verband houden met de jonge uitvinder George
Washington, zijn familie, kennissen en relaties in
Kortrijk. Bij elke locatie hoort een audiofragment
dat je ter plaatse kan oproepen of vooraf op je
toestel kan installeren.
Na de wandeling loopt het verhaal verder. George
Washington verlaat Kortrijk en zoekt fortuin in de
nieuwe wereld. Dat verhaal is onderwerp van een
tijdelijke tentoonstelling. Dat succesverhaal wordt
ook in deze publicatie geschetst.

WANDELING
1. In ‘t Nieuws van den Dag
> Veemarkt

De moeder van George Washington is een rasechte
Kortrijkse: Marie Louise Tant. Marie Louise komt uit
een geslacht van bouwers. Haar opa, Dominique
Tant, is maçon, constructeur de bâtiments. Haar
vader Constantin is bouwmeester in Kortrijk.
Zo tekent hij in 1823 plannen voor een nieuwe
stadsschouwburg op het huidige Schouwburgplein.
Plannen die niet uitgevoerd worden.
Zowel Constantin als zijn vrouw Colette sterven
relatief jong, 46 en 44 jaar oud.
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In 1851 emigreren de Washingtons uit Hull, Engeland,
naar Antwerpen. De oudste zoon John William
Washington komt in 1867 naar Kortrijk waar hij
als Jean Guillaume door het leven gaat. Hij is dan
23 jaar oud en werkt als helper van een textiel- of
vlashandelaar. Zijn eerste verblijfplaats is volkscafé
‘In ‘t Nieuws van den Dag’. Dit pand op de hoek van
de Slachthuisstraat ligt midden een drukke buurt
die de naam ‘Petit Montmartre’ krijgt omwille van
de vele herbergen, waar je goedkope kamers kan
huren. Het gebouw is goed bewaard. Sedert 2010
huisvest het de vzw A’kzie, een vereniging waar
armen het woord nemen.

2. Plannen voor een theater
> Schouwburgplein

4. Sneuvelen voor Sebastopol
> Korte Steenstraat 11

De kinderen Tant verhuizen kort na het overlijden
van moeder Colette naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat 3.
De zes weeskinderen worden er verzorgd en
opgevoed door tante Barbe en dienstmeid Adèle.
Marie Louise, die later de moeder wordt van George
Washington, is dan 9 jaar. Van dit huis is jammer
genoeg niets meer overgebleven.
De oudste broer, Adolphe, is zo goed als blind. Hij is
‘freelance’ organist in verschillende parochiekerken
in Kortrijk. De tweede broer, Emile, wordt
contremaître of meester-metser en gaat wonen in
het Kapucijnenbeluik.

De derde broer van Marie Louise Tant is Polidor,
geboren in 1829. Samen met een 6000-tal Belgische
jonge mannen trekt hij naar Sebastopol om er de
Franse troepen bij te staan in de Krimoorlog.
Polidor is fusilier in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Op 2 januari 1855 sterft hij aan cholera in een ‘Camp
devant Sébastopol’.
De oorlog in de Krim wordt levendig verslagen
in de Kortrijkse kranten en blijft lange tijd tot de
verbeelding spreken, getuige het Café Sebastopol in
de Korte Steenstraat, en de herberg A la Crimée in
de Zandstraat.
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3. Het Zeswezenhuis
> Onze-Lieve-Vrouwestraat 3

6. Huwelijksgeluk en verdriet
> Grote Markt B

We vinden Marie Louise Tant in 1852 terug op de
Botermarkt. Dit was het oostelijk gedeelte van de
Grote Markt, waar toen nog een huizenblok rond
de Halletoren stond (zie foto onder). Marie Louise, de
latere moeder van George Washington, 19 jaar oud,
vestigt zich als ‘Marchande de Lingeries’. Broer
Benjamin staat haar bij als handelsreiziger.
Haar winkeltje van linnengoed bevindt zich
ongeveer tegenover Apotheek Crocodile. Het huis
wordt later Café Béranger genoemd naar een
populaire Franse volkszanger.

In 1861 verhuist Marie Louise haar winkeltje naar
de andere kant van het huizenblok, tegenover
Hotel Damier. In 1868 ontmoet Marie Louise
haar toekomstige echtgenoot Jean Guillaume
Washington, textielarbeider. Hij is pas zes maanden
eerder uit Antwerpen naar Kortrijk verhuisd. Zij is
reeds 35 jaar oud, hij is 24. Nog in hetzelfde jaar, in
juli 1868, huwen ze en gaan samenwonen in haar
lingeriewinkel op de Grote Markt.
Twee kinderen die hier geboren worden sterven
vroegtijdig.
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5. Linnen op de Botermarkt
> Grote Markt A

8. De gevoelige plaat
> Onze-Lieve-Vrouwestraat 21

In 1871 trekt het echtpaar Washington-Tant van
de Grote Markt naar de Kokelaerestraat. Marie
Louise is dan fabrikante van de voorkant van
hemden. Hier wordt in 1871 George Constant
Louis geboren in Kortrijk. Hij zal een succesvolle
ondernemer en uitvinder worden, die bevriend is
met de groten der aarde. 150 jaar na zijn geboorte
wordt hij in Kortrijk op passende wijze herdacht.
Het geboortehuis van George Washington is er niet
meer. De huisnummers 1 tot 9 zijn vernietigd door
de bombardementen van 21 juli 1944. Helaas zijn er
geen plannen of foto’s van dit huis bewaard.

In november 1873 verhuist het gezin Washington
naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat 27, nu nummer
21. Hier worden twee dochters geboren.
Jean heeft achter het woonhuis een kleine
werkplaats die uitkomt in het Koestaartstraatje,
waar hij kan experimenteren met fotografie. Ook
George waagt zich aan fotografie. In de Kortrijkse
fotoclub demonstreert hij nieuwe technieken en hij
neemt patent op diverse fotografische procédés.
De Washingtons delen hun passie voor fotografie
met John Sherrington, vlashandelaar uit Preston.
De dochter Helen Sherrington wordt een echte
operadiva en trouwt met Jaak-Nicolaas Lemmens,
oprichter van het Lemmensinstuut.
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7. Het geboortehuis
> Pieter De Cockelaerestraat 7

10. De Groeningebeek
> Pieter De Conincklaan

In 1872 wordt Guido Gezelle kapelaan in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, de parochiekerk van
de Washingtons. Hij woont van 1872 tot 1878 in
de nu verdwenen Heilige Geestschool aan de
Handboogstraat, daarna op de Reepkaai, in de
Groeningestraat, en vanaf 1894 in zijn laatste
woonplaats in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 24,
tegenover de vroegere woning van de familie
Washington.
De anglofiele Gezelle zal de Washingtons zeker
gekend en opgezocht hebben.

In 1875 dient Jean Washington een aanvraag in voor
de bouw van een woonhuis en een ververij, gelegen
langs de Groeningebeek. Van die beroemde beek is
bijna niets meer te zien. De enige zichtbare resten
zijn vandaag nog twee stadsvijvers, op de site van
het voormalige textielbedrijf Vetex en in het park
van woon- en zorgcentrum De Korenbloem.
Aan deze vijver is langs de Gwijde van Namenstraat
een gedenkplaat geplaatst.
Voor Jean Washington had de beek geen historisch
belang, wel een economisch nut. Zoals veel
industrieën schakelt zijn ververij over op het
gebruik van chemische stoffen. De beek was een
ideale afvoer voor de kleurstoffen en chemicaliën.
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9. Een anglofiele priester-dichter
> Handboogstraat

12. Het Kanaal en zijn genie
> Groeningekaai

Het woonhuis en de ververij van Jean Washington
situeert zich tussen de Stasegemsestraat en het
Kanaal Bossuit-Kortrijk. De zaken gaan goed.
Zoon George Constant blijkt een briljant student.
Hij studeert scheikunde in Duitsland en verkent de
kleurafdeling van de Farbenfabriken in Elberfeld (D),
het latere Bayer AG. Daar doet hij bruikbare kennis
op voor de ververij.
Begin 1889 sterft moeder Marie Louise Tant vrij
onverwacht, pas 55 jaar oud. Vader Jean Guillaume
is pas 45 jaar en blijft achter met 5 kinderen tussen
de 18 en 11 jaar oud. Zijn zoon George is de oudste.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen de Schelde
en de Leie wordt van 1858 tot 1861 aangelegd.
Grondstoffen en steenkool uit Henegouwen moeten
geen lange omweg meer maken. Dit leidt tot een
opleving van de Kortrijkse economie rond 1860.
Rond het kanaal en de Gentsesteenweg ontstaat
een fabrieks- en arbeiderswijk. Er komen vooral
textielbedrijven. De briljante ingenieur Adolphe
Gourdin blijft na de kanaalwerken in Kortrijk actief
en zet zich ook in voor technisch onderricht. George
Washington steekt ongetwijfeld een en ander op
van de vernuftige ondernemer.
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11. De Ververij
> Stasegemsestraat

14. In Laken brandt de lamp
> Vaartstraat 35

Na de dood van Marie Louise raakt de ververij in
het slop. In 1897 wordt Jean Washington-Tant
failliet verklaard. Na de openbare verkoop komt
er de ververij/weverij Victor Van Eenoo. In 1920
gaat deze ververij over in handen van Baldewijn
Steverlynck. Zijn Groeninghe Ververij voor het
veredelen en verven van textielgarens maakt naam.
Vandaag heeft het perceel plaatsgemaakt voor een
modern appartementencomplex. Enkel de hoge
fabrieksschouw met vermelding TITAN herinnert
aan het titaanrood en het logo van de ververij.
En Jean Washington? Die heeft in Schaarbeek een
nieuwe vrouw en een nieuwe uitdaging gevonden.

We schrijven 1895. Zoon George Washington, 24
jaar, trouwt met de 19-jarige Kortrijkse Angeline
Van Nieuwenhuyse (foto), dochter van Victor Van
Nieuwenhuyse en Emily Hetherington. Ze zijn
verwant met de familie Tant. Victor is handelaar,
kalanderaar, meester-appreteur, en heeft sinds
1883 een textielbedrijf in de Harelbeeksestraat,
in het huidig nummer 19, met burelen en magazijn
op de nummers 21 tot 25. De fabriek zelf was
toegankelijk via de Vaartstraat nummer 35. George
Washington werkt intussen aan een reeks patenten
voor petroleum gaslampen. Vader en zoon richten
de Société Anonyme LA Washington in Laken.
Een kleine 10 maanden later emigreren de jonggehuwden naar Amerika, waar George in oktober
1896 in New York een ‘Lighting Company’ opricht.
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13. Titanenbedrijf
> Groeningekaai

16. In lichterlaaie
> Grote Markt

Vader Washington, hertrouwd en succesvol
bedrijfsleider in Laken, betrekt een statig herenhuis
in Schaarbeek. Hij woont er in een wijk waar
mooie neoklassieke en art nouveau huizen uit de
grond rijzen. Ook hier in Kortrijk getuigen een aantal
residentiële straten van de voorspoed in die periode.
Hotel Messeyne in de Groeningestraat is een mooi
voorbeeld. Het pand werd trouwens bewoond door
een dochter van John Sherrington (zie ook nr. 8).
Marianne Sherrington is getrouwd met de
Kortrijkse industrieel Jules Benoit. De textielfabriek
van Jules Benoit was gelegen op de hoek van de
Groeningestraat en Kleine Leiestraat, nu Square
Hotel. Later werd Groeningestraat 17 de woning van
burgemeester Henri Nolf.

In december 1897 brandt de fabriek van vader
Washington helemaal uit. Voor de heropbouw doet
hij beroep op François Hennebique. De Fransman
Hennebique is gehuwd met een dochter van de
Kortrijkse drukker-boekhandelaar Gernaey op de
Grote Markt. Hennebique is de architect van de SintAntoniuskerk, en werkt mee aan de heropbouw van de
Sint-Maartenstoren na de brand van 1860. Maar hij is
vooral bekend om zijn gebruik van gewapend beton.
Het vernieuwde lampenbedrijf is een succes, van
de Transsiberië Express tot in Thailand vindt men
LA Washington lampen. Na een tweede brand in 1905
eindigt het Belgisch verhaal van de Washingtons.
George trekt zich door onenigheid terug uit zijn
lampenfabriek in New York en trekt naar Guatemala
waar hij een koffieplantage huurt. En vader
Washington vervoegt na de tweede brand zijn zoon
in Guatemala.
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15. Rijkeluispanden
> Groeningestraat 17

Tentoonstelling
Hier eindigt de wandeling, maar niet het
verhaal. De exploten van George Washington
in Amerika worden toegelicht in een
tentoonstelling in Viva Sara Kaffée, Grote
Markt 33 (tot eind oktober 2021).

We vatten de herkomst van George Washington
nog eens samen: hoe vader John William in de
Kortrijkse textielsector komt werken onder de naam
Jean Guillaume, hoe hij moeder Marie Louise Tant
en haar vijf broers ontmoet en haar ten huwelijk
vraagt in het lingeriewinkeltje nabij het Belfort.
Na een tijdje op de Onze-Lieve-Vrouweparochie
gewoond te hebben, waar George in 1871 geboren
wordt, start Jean een ververij nabij het nieuwe
kanaal Bossuit-Kortrijk. De zaken gaan goed tot
moeder Marie Louise in 1889 onverwacht sterft.
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EEN
INSTANT
SUCCES
VERHAAL

1. De Voorgeschiedenis

2. George Washington in Kortrijk

4. New York & Guatemala

George groeit op als een begaafde en ondernemende
jongeman met interesse voor technische
innovaties, in het bijzonder fotografie. Hij studeert
in Krefeld (Duitsland), aan een in Kortrijk goed
gekende textielschool. De veelbelovende uitvinder
huwt in 1895 met Angeline Van Nieuwenhuyse,
eveneens telg uit een textielfamilie, met een Engelse
moeder. Na hun huwelijk verhuizen ze naar Laken.

George verkoopt zijn patenten rond 1905 en verlaat
de G. Washington Lighting Company. Hij trekt met
zijn vrouw, zijn zus en drie kinderen van New York
naar Guatemala waar hij een koffieplantage huurt.
Hij ontwikkelt er het eerste irrigatiesysteem van het
land. Na de tweede brand vertrekt vader Jean vanuit
Antwerpen naar zijn zoon George in Guatemala.
De koffieplantage brengt George op het idee van
oploskoffie. Hij gaat terug naar New York en begint
er instantkoffie te produceren.

Jean Washington laat de ververij voor wat ze is
en ziet brood in de patenten van zoon George. Hij
verhuist naar Schaarbeek, huwt er een tweede
maal en krijgt nog drie kinderen. In Laken richten
Jean en George een fabriekje LA Washington voor
gaslampen op. De gaslampen kennen een groot
succes en George krijgt een aanbieding om een
bedrijf op te starten in New
York. Het succes is van korte
duur, het bedrijf in Laken
brandt tweemaal uit, en
George krijgt ruzie in zijn
bedrijf in New York.
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3. Lampen LA Washington

5. Oploskoffie en de Eerste Wereldoorlog

6. George Washington, marketingman

Reeds in 1909 brengt George Washington Red E
Coffee op de markt. In korte tijd wordt zijn oploskoffie een groot succes. Hij woont intussen in ‘half
of a city block’ in Brooklyn.
Als de Verenigde Staten in 1917 in de oorlog stappen,
is koffie onontbeerlijk voor de troepen.
In de loopgraven is het bijna onmogelijk om op
traditionele wijze koffie te zetten. In oktober 1918
produceert G. Washington 37.000 pond oploskoffie
per dag. Soldaten roeren het poeder in heet water in
metalen bekers en noemen het ‘a cup of George’ of
‘a cup of Joe’.

George is bijzonder goed in marketing. Hij beweert
wel eens dat hij dezelfde roots heeft als de eerste
president (wat niet zo is). De advertenties
benadrukken het gemak, de actualiteit en de
zuiverheid van zijn product. Hij zit niet om een
leugentje verlegen. Zo beweert hij dat zijn
instantkoffie beter is voor de spijsvertering en meer
energie geeft dan ‘normale’ koffie.
George sponsort een radioquiz en langlopende
luisterspelen zoals The Adventures of Sherlock
Holmes.

George Washington is een man met aanzien, lid
van de exclusieve Lotos Club, en vriend van heel
wat beroemdheden. In 1920 wordt George voor de
presidentsverkiezingen als de voorkeurkandidaat
van South Dakota voor de ‘American Party’ naar
voorgeschoven. De papieren worden echter te
laat ingeleverd.
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George for President

7. De Washington Lodge

8. Franklin Farms

George weet met zijn fortuin geen blijf. Hij koopt in
Brookhaven op Long Island een estate van meer
dan 16 ha met een woonhuis en bijgebouwen en
bewoont het als zomerverblijf tot 1927. Hij laat de
volledige oppervlakte inrichten als een park voor
fauna en flora, en laat hiervoor zelfs heuvels aanen verleggen. George is gek op exotische dieren en
tuinieren, en houdt er een kleine zoo op na. Vanaf
1927 wordt het park nu en dan opengesteld voor
bezoekers. In 1943 wordt het een hotel-restaurant.

In 1927 verhuist George met zijn bedrijf naar New
Jersey en koopt er het landgoed van gouverneur
Franklin Murphy in Mendham, een nog groter
estate met 42 kamers op meer dan 80 ha. Ook
hier houdt hij een uitgebreide menagerie met
exotische dieren. De zaken draaien op volle toeren,
al produceren inmiddels ook andere bedrijven
instantkoffie.

(foto onder: dochter Louise)

Naast instantkoffie ontwikkelt het bedrijf ook
andere producten. In 1937 creëert het de instant
bouillon G. Washington’s Seasoning & Broth,
voorgesteld als de ‘Soup of Tomorrow’.
Opnieuw is het de oorlog die het succes versnelt.
Het product wordt een verplicht ingrediënt van
het zogenaamde K-rantsoen.
De bouillon is vandaag nog steeds te koop.
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G. Washington’s Seasoning & Broth

9. Het einde van een imperium
In 1946 sterft George Washington als genaturaliseerd
Amerikaan. Hij laat zijn vrouw Lina Van Nieuwenhuyse
en 3 kinderen Louise, Iréne en George Jr. na. Dochter
Louise wordt 102.
De enige kleindochter van George, Mimi Washington,
sterft kinderloos in de zomer van 2020.

Marie Jeanne, zus van onze George, is meegereisd
naar New York en Guatemala, en huwt in 1915 met
Ernesto Wyld, de zoon van een plantage-eigenaar.
Vandaag is de plantage nog steeds in handen van
dezelfde familie. De vijfde generatie koffietelers
runt de plantage van 2320 ha hoofdzakelijk
met vrouwen. Slechts 812 ha dienen voor de
koffieplanten en de rest zorgt voor de biodiversiteit.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, van het
planten tot het ogenblik dat de koffiebonen de farm
verlaten. De groene koffiebonen zijn dan ook van
hoge kwaliteit.

Proef de smaak van George
Washington in een kopje ‘George 1871’
in zijn geboortestad Kortrijk, vlak
tegenover de plaats waar zijn vader
en moeder elkaar leerden kennen!
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10. A cup of George 1871

Naar aanleiding van de herdenking van Kortrijkzaan
George Washington -his mother tongue was
Flemish- heeft de plantage uitzonderlijk een aantal
zakken groene bonen van topkwaliteit geleverd aan
Viva Sara. Zo is de cirkel helemaal rond.
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