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Inleiding 
 
Onlangs kwamen enkele penningen uit het legaat van de Gentse mineraloog 
Alfred Schoep op de markt. In combinatie met een reeds gekend stuk betreffende 
Jules Cornet kunnen enkele expedities in Congo-Vrijstaat toegelicht worden. 
 
Jules Cornet 

 

 

Jules Cornet werd op 4 maart 1865 geboren te Saint-
Vaast, een deelgemeente van La Louvière. Zijn vader 
was de bekende mijningenieur François-Léopold Cor-
net, en er werd van Jules verwacht dat hij in diens 
voetsporen zou treden. Het was dan ook geen verras-
sing dat hij in 1883, na zijn studies aan het Atheneum 
in Mons, aan de Gentse universiteit ging studeren en 
er in 1890 een doctoraat in de mineralogie behaalde. 

Op voorspraak van de eveneens uit Saint-Vaast af-
komstige Eugène Derscheidt, en met behulp van een 
aanbevelingsbrief van Hippolyte Lippens [1], werd hij
op 30 april 1890 aangenomen als geoloog van de Bia-
Francqui-expeditie naar Katanga met een jaarloon 
van 9.000 frank. Jules Cornet 

In 1893 keerde Cornet terug uit Afrika, maar reeds in 1895 werd hij opnieuw aan-
gezocht voor een volgende expeditie in de Congo-Vrijstaat. De aanleiding hiertoe 
was een parlementair debat over het al dan niet toestaan van een lening van vijf 
miljoen frank aan de noodlijdende Congolese spoorwegmaatschappij. Er werd be-
slist om een onderzoekscommissie samen te stellen, die moest nagaan of het pro-
ject technisch haalbaar was. De leden ervan waren de ingenieurs Edmond Franc-
ken, Omer Huet en Tobie Claes, en Jules Cornet als geoloog. Hun rapport werd al 
eind 1895 aan minister van Financiën de Smet de Naeyer overhandigd. Het gaf een 
gunstig advies voor de afwerking van de spoorlijn Matadi-Leopoldstad tegen eind 
1900, met een geschatte kilometerkost van gemiddeld 130.000 frank [2]. 

 
[1] Hippolyte Lippens was burgemeester van Gent en voorzitter van het bestuurscollege van de 

Compagnie du Katanga. 
[2] De Coster, vii. 3. 1. 3. Jules Cornet 



 

 

 

 

 

Bent�u�geïnteresseerd�in�het�vervolg�van�dit�artikel?�

�

Neem�dan�contact�op�met�het�EGMP�voor�de�aankoop�

van�het�Jaarboek�2020.�


