
A cup of George
John Washington en Marie Louise Tant

De Engelse roots van George Washington liggen in Littleport (UK) en Hull 
(UK). Zijn grootouders emigreren met hun kinderen John William en Mary 
Jane naar Antwerpen. George’s vader, John William, komt in 1867 naar 
Kortrijk om er te werken in de textiel onder de naam Jean Guillaume.  
George’s moeder Marie Louise Tant groeit met vijf broers op als weeskind 
bij een groottante. Vader Tant is stadsarchitect van Kortrijk. 
Marie Louise baat een lingeriewinkel uit in het huizenblok rond het Belfort 
op de Grote Markt. 

Marie Louise en Jean huwen in 1868. Zij is elf jaar ouder. Ze wonen her en 
der op de Onze-Lieve-Vrouweparochie. George wordt er in 1871 geboren 
als derde van zeven kinderen. De eerste twee kinderen sterven als baby. 

Oudste foto van George met onbekende familieleden, glasplaat, 
mogelijk genomen door vader JeanMarie Louise Tant

John (Jean) Washington



A cup of George
Ververij Jean Washington

In 1875 bouwt Jean een woonhuis en ververij tussen de Stasegemstraat en 
het nieuwe kanaal Bossuit-Kortrijk. De Groeningebeek loopt dwars door 
het perceel, ideaal voor het afvoeren van het vervuilde water. 
De omgeving van de Gentse Poort is in volle industriële ontwikkeling. 
De zaken gaan goed tot moeder Marie Louise in 1889 onverwacht sterft op 
56-jarige leeftijd. Vader Jean is dan 45, zoon George pas 18 jaar.
George studeert aan de Farberei-und Appreturschule in Krefeld (D), een 
toonaangevende en in Kortrijk goed gekende textielschool. 

De veelbelovende uitvinder huwt in 1895 met Angeline Van Nieuwenhuyse.  
Vader Van Nieuwenhuyse is bedrijfsleider, appreteur/kalanderaar van 
textiel. Haar moeder Emily is een Engelse uit Manchester. Na hun huwelijk 
verhuizen George en Angeline naar Laken. Zijn vader en vier jongere 
zussen zullen hem volgen.

Een niet nader bepaalde ververij te Kortrijk

Angeline Van Nieuwenhuyse,  
mevrouw George Washington op jonge leeftijd

School voor textielbewerking in Krefeld

Het bedrijf van de schoonouders Van Nieuwenhuyse, 
oorspronkelijk Harelbeeksestraat, later Abdijkaai



A cup of George
George Washington, uitvinder

Al van in zijn jeugd bewijst George Washington zich als een begaafde en 
ondernemende jongeman. Van zijn vader erft hij een bijzondere interesse 
voor technische innovaties, in het bijzonder fotografie. Hij is lid van de 
Société Photographique de Courtrai en demonstreert in 1893 een procedé 
voor afdrukken met lampenzwart. Kortrijk is dan een interessant centrum 
voor fotografie.

Technische nieuwigheden bedenken wordt zijn ding. Uiteindelijk zet hij 
minstens 26 patenten op zijn naam, op het gebied van petroleum- en 
gaslampen, fotocamera’s en voedselverwerking.

“You may want to look at Washington’s patents. He was way ahead of the rest”.

Vermoedelijk een groepsfoto van Société Photographique 
de Courtrai



A cup of George
Lampen LA Washington
Jean Washington laat na de dood van Marie Louise de ververij wat op 
zijn beloop, een faillissement is het gevolg. Jean ziet meer brood in 
de patenten van zoon George. Hij verhuist met zijn vier dochters naar 
Schaarbeek, waar zijn enige zus woont. Hij leert er zijn tweede vrouw 
Blanche kennen. Ze huwen en krijgen drie kinderen. 

In Laken richt Jean samen met zijn zoon George de Société Anonyme 
LA Washington op, een fabriekje voor petroleum- en gaslampen dat 
onmiddellijk succesvol is. Het bedrijf brandt echter uit en Jean bouwt een 
nieuwe fabriek in gewapend beton volgens het systeem van Hennebique, 
een Franse ingenieur die ook in Kortrijk actief was.

Wanneer ook de tweede lampenfabriek uitbrandt, vertrekt Jean naar 
Guatemala, waar zoon George inmiddels een koffieplantage huurt.

Société Anonyme LA Washington - Jean en George met de werknemers 



A cup of George
New York & Guatemala
De lampen van George kennen succes en hij krijgt een aanbieding om 
een bedrijf op te starten in New York. In oktober 1896 reist hij met zijn 
vrouw en zus met de SS Friesland van de Red Star Line naar New York. 
De G. Washington Lighting Company komt er maar het klikt niet met zijn 
financiers. In 1905 verkoopt hij zijn patenten. 
George vertrekt met zijn vrouw, 3 kinderen en zijn zus naar Guatemala 
waar hij een koffieplantage huurt. Hij installeert er het eerste 
irrigatiesysteem van het land. Na de brand in de tweede fabriek in Laken 
vertrekt vader Jean naar zijn zoon in Guatemala.

Koffieplantages vervangen stelselmatig de schijfcactussen waarop 
cochinelleluizen worden gekweekt voor de karmijnrode kleurstof. 
Koffiebonen lijken de toekomst. Daar krijgt George de idee van oploskoffie. 
Zijn geïmproviseerd labo wordt door een aardbeving vernietigd, maar in 
New York zet hij de productie van instantkoffie op punt.

George met gezin in Guatemala 

Vader Jean en zijn dochter Marie Jeanne in Guatemala 

Op een briefje van 50 Quetzales wordt een koffieplantage   
afgebeeld met op de achtergrond de Acatenango-vulkaan 



A cup of George
Oploskoffie en de Eerste Wereldoorlog
Reeds in 1909 brengt George Washington Red E Coffee (een woordspeling 
op ‘Read-y’) op de markt. George is een meester in marketing en in korte 
tijd wordt zijn oploskoffie een groot succes. Hij woont intussen in ‘half of a 
city block’ in Brooklyn. 
De Eerste Wereldoorlog betekent het hoogtepunt in de productie van 
oploskoffie. In 1917 stappen de VS in de oorlog. Eén ding is onontbeerlijk: koffie! 
“Coffee was as important as beef and bread… restored courage and 
strength….  and kept up the morale.” Koffie is letterlijk een bakje troost 
in de hel van de oorlog. Door de toestand in de loopgraven en chemische 
wapens zoals mosterdgas is het bijna onmogelijk om op traditionele wijze 
koffie te zetten. “Coffee was seen as being valuable to soldiers because 
of the caffeine boost it provided.” Het leger koopt alle oploskoffie op en 
in oktober 1918 produceert G. Washington 37.000 pounds oploskoffie per 
dag. Soldaten noemen het “a cup of George”. Liever dan met eten vult de 
soldaat zijn zakken met suiker en instantkoffie. En bij gebrek aan vuur of 
water is het zalig kauwen op een lepel koffiepoeder met suiker. 

Amerikaanse militairen genieten van een warme kop koffie in een hut 
van het Leger des Heils in New York, circa 1918. © Getty Images

“One of the most important articles of subsistence used by the army.” - E.F. Holbrook van het U.S. War Departement



A cup of George
George Washington, marketingman 
George is bijzonder goed in marketing. Hij ziet de voordelen van de naam 
Washington, en hij beweert wel eens dat hij dezelfde roots heeft als de 
eerste president (wat niet zo is). Zijn koffie mag niet George Washington 
Coffee heten, maar G. Washington Coffee. 

De advertenties benadrukken vaak het gemak, de actualiteit en de 
zuiverheid van zijn product. De slogans rond zijn ‘perfectly digestible 
coffee’ zijn alomtegenwoordig en 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 Washington is een man met aanzien, lid van de exclusieve Lotos 
Club, en mag Woodrow Wilson, Enrico Caruso, Harry Truman, Leonard 
Bernstein, D. Eisenhower, Arthur Miller, Dave Brubeck tot zijn kennissen 
rekenen.

In 1920 wordt George, een Republikein, naar voren geschoven tijdens de 
presidentsverkiezingen als de voorkeurkandidaat van South Dakota voor 
de ‘American Party’.  
De papieren worden echter te laat ingeleverd, waardoor hij niet meer kan 
deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

George sponsort de radioquiz Uncle Jim’s Question Bee en lang- 
lopende luisterspelen zoals The Adventures of Sherlock Holmes 
waarin altijd wel meerdere kopjes G. Washington Coffee worden 
gedronken.

Scan de QR-code en luister naar een beginfragment 
uit een aflevering van Sherlock Holmes.



A cup of George



A cup of George
De Washington Lodge  
Intussen is George puissant rijk geworden. Hij koopt in Brookhaven op  
Long Island een estate van meer dan 16 ha en bewoont het als zomer-
verblijf tot 1927. George spaart moeite noch geld om zijn excentrieke 
ideeën uit werken. Hij laat het geheel inrichten als een park voor fauna en 
flora, en laat hiervoor zelfs heuvels aan- en verleggen.
George is gek op exotische dieren en tuinieren, en houdt er een kleine zoo 
met herten, antilopen, papegaaien, flamingo’s, veel exotische vogels, vissen, 
apen, vossen, arenden, beren, neusberen en prijsvarkens op na. Op Long 
Island ziet men hem geregeld met een vogel of een aap op zijn schouder. 
In de winter werken er 12 werklui, in de zomer 25. 
Het park wordt na 1927 nu en dan opengesteld. Zijn familie kan er steeds 
terecht. George verkoopt het estate pas in 1943 na zijn pensioen. 
De ‘Washington Lodge and Cocktail Lounge’ komt in de plaats, een hotel-
restaurant waar tot 400 gasten kunnen overnachten en feesten … mét 
orkest. De zaak gaat failliet en wordt daarna Camp Washington Lodge, een 
school van de Broeders Maristen.

Camp Washington Lodge is o.m. bekend geworden omdat de jonge Paul Simon er ‘waiter and a guitar-playing 
counselor’ was. De Rock & Roll Hall of Fame-archieven bezitten een brief van Paul Simon aan Art Garfunkel 
vanuit het Camp Washington Lodge.

Plannen om het domein te verkavelen krijgen tegenkanting van buurtbewoners. In 2012 komt het grootste gedeelte in handen van actrice Isabella 
Rossellini. Ze woont er nu naast het oorspronkelijke woonhuis en kweekt er bio-hoeveproducten, oude raskippen en pluimvee, enz. 
Ze schreef hierover een boek ‘My Chickens and I’. De lodge zelf en de overgebleven gronden worden vandaag gerestaureerd en herbestemd tot  
Center for Environmental Education and Discovery.

Ook dochter Louise was een dierenvriend 



A cup of George
Franklin Farms 
In 1927 verhuist George met zijn bedrijf naar New Jersey en koopt er het 
landgoed van gouverneur Franklin Murphy, Franklin Farms, in Mendham, 
een nog groter estate met 42 kamers op meer dan 80 ha. 
Ook hier houdt hij een uitgebreide menagerie met exotische dieren zoals 
herten, lama’s en zebra’s.

Vlakbij Mendham, in Morris Plains, bouwt George een grote nieuwe 
fabriek. Een buur schrijft later: “When I was a little boy, if you went outside 
and could smell coffee in the air, you knew it was either going to rain or 
snow because the cloud level would be so low.”

De zaken draaien op volle toeren, al produceren inmiddels ook andere 
bedrijven zoals Nescafé instantkoffie met betere resultaten.

George en Lina met dochter Louise in de tuin van het landgoed
George en Lina met dochter Louise, zus Marguerite 
en de vrouw van zijn halfbroer Robert met haar 
drie kinderen

Plan van het domein zoals door Franklin Murphy ingericht

George Washington verkoopt 
in 1941 Franklin Farms aan de 
esoterische schrijver/ 
filosoof Pjotr Oespenski.  
Eén van zijn spirituele volgers 
is de schrijver Aldous Huxley 
die gehuwd is met Maria Nys, 
geboren in Kortrijk! 
Ze is de oudste dochter van 
de Kortrijkse textielindustri-
eel Norbert Nys.
© National Portrait Gallery



A cup of George
Het einde van een imperium 
Naast instantkoffie ontwikkelt het bedrijf ook andere producten. 
In 1937 creëert het de instant bouillon G. Washington’s Seasoning & Broth.  
De gedehydrateerde bouillon wordt in 1939 voorgesteld op de 
Wereldtentoonstelling van New York als de ‘Soup of Tomorrow’. 

Opnieuw is het de oorlog die het succes versnelt. Het product vervangt 
bouillonpasta en wordt een vast ingrediënt van het zogenaamde 
K-rantsoen.

In 1946 sterft George Washington, in 1920 nog ‘native flemish speaking’, als 
genaturaliseerd Amerikaan. Hij laat zijn vrouw Lina Van Nieuwenhuyse en 3 
kinderen na. Lina sterft 6 jaar later. Zijn zoon George jr. zet de zaak verder. 
De concurrentie is groot en het bedrijf wordt uiteindelijk verkocht. 

De laatste directe afstammeling van George, zijn kleindochter Mimi, is in 
de zomer van 2020 overleden.

G. Washington’s Seasoning & Broth. “Today it is recognized as the first of the Instant Seasoning and Broth”. 
De bouillon is vandaag nog steeds te koop.

George & Lina, 50 jaar getrouwd -  1895-1945



A cup of George
‘GEORGE 1871’ koffie 
De koffieplantage op de hellingen van de Acatenango-vulkaan, op 1640m 
hoogte, is in 1838  gesticht door Thomas Wyld, de vader van Ernesto, 
echtgenoot van George’s zus Marie Jeanne Washington. Vandaag is de 
plantage nog steeds in handen van dezelfde familie. 

Camila Töpke, vijfde generatie, is eigenaar en runt de plantage van 2320 ha 
hoofdzakelijk met vrouwen. Slechts 812 ha dient voor de koffieplanten, de 
rest zorgt voor de biodiversiteit. Duurzaamheid van milieu staat hoog in 
het vaandel, van het planten tot het ogenblik dat de koffiebonen de farm 
verlaten. De groene koffiebonen zijn dan ook van erg hoge kwaliteit.

De aristocratische Engelse familie Wyld kan zich meten met de Washingtons. 
William Wyld, broer van Thomas, is de befaamde landschapsschilder. Hij 
werkte op het consulaat in Calais en stierf in Parijs, waar ook Ernesto, de 
man van George’s zus Marie Jeanne stierf. Ook échte wereldburgers dus.

Naar aanleiding van de Kortrijkse herdenking kocht Viva Sara Kaffée uitzonderlijk een aantal zakken groene bonen van topkwaliteit van deze  
plantage. Je proeft er nog de smaak van George Washington en zijn Kortrijk in!


