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Jean-Baptiste De Beunie 
 

Jean-Baptiste De Beunie (°Roosendaal, 1717/1718, †Antwerpen, 25 februari 1793) was 

een arts en onderzoeker die werkzaam was in het gebied van de Oostenrijkse Neder-

landen. Hij behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven 

en vestigde zijn dokterspraktijk vervolgens in Ant-

werpen. In zijn vrije tijd legde hij zich toe op het 

onderzoeken van uiteenlopende plant-, dier- en 

scheikundige kwesties, die vervolgens hun neerslag 

vonden in de ‘Mémoires’ van de Académie Impériale 

et Royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles, 

een instelling waarvan De Beunie sinds 1773 lid was.  

 

De Beunie mag beschouwd worden als één van de 

markantste voorlopers van het zeewetenschappelijk 

onderzoek in onze streken. Zijn ‘Mémoire sur une 

maladie produite par des moules vénimeuses’ (1777),  

waarin hij op zoek ging naar de oorzaak van mossel-

vergiftiging en dierkundige observaties opnam over 

mosselen en zeesterren, behoort immers tot de 

oudste voorbeelden van marien wetenschappelijke 

publicaties in België. 

Levensloop 
  

Jean-Baptiste De 

Beunie zag het 

levenslicht in Roo-

sendaal (gelegen 

in het huidige Ne-

derland) als twee-

de zoon van Pieter 

De Beunie (soms 

ook Petrus Boen-

ders genoemd) en 

Catharina Mange-

laer, die tevens 

nog drie dochters hadden. Over het exacte jaartal van zijn geboorte bestaan twijfels: sommige bronnen 

spreken van 1717 [1, 3]  terwijl andere het dan weer over 1718 hebben [4, 5, 6]. Hij moet alleszins voor 

12 mei 1718 ter wereld gekomen zijn, aangezien een document uit het gemeentearchief van Roosen-

daal bevestigt dat hij daar op die datum gedoopt werd [2]. Over de rest van het leven van De Beunie is 

eveneens weinig met zekerheid geweten. Dit gebrek aan betrouwbare informatie wordt in de hand ge-

werkt door de talrijke schrijfwijzen van zijn naam: naast de verschillende voornamen (Jean-Baptiste, Jan-

Baptist of Joannes/Johannes Baptista) bemoeilijken vooral de variaties in zijn achternaam de zoektocht 

naar gegevens. Afhankelijk van de bronnen kan er namelijk sprake zijn van De Beunie, De Bunie, De Be-

nie, De Bennic tot zelfs Boegne of Boenders [1, 2].  
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De doopakte van Joannes Baptista De Bunie, afkomstig uit het Gemeentearchief van Roosendaal.  Als getui-

gen worden vermeld: “Joanna Petrus Bruijninckx voor Francisca Mangerlaer en Gisberto Mange-

laer”(Gemeentearchief Roosendaal).  

De eerste pagina’s van De Beunies ‘Mémoire sur une maladie produite par 

des moules vénimeuses’, een werk dat hij in 1773 presenteerde aan de 

Académie en dat in 1777 gepubliceerd werd (De Beunie, 1777). 

http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=40573
http://www.gemeentearchiefroosendaal.nl/ik-zoek/een-persoon?option=com_genealogie&task=persoon_result&zoekmethode=uitgebreid&Itemid=16&alle_velden=&persoon_1_achternaam=Bunie&persoon_1_tussenvoegsel=&persoon_1_voornaam=&persoon_2_achternaam=&persoon_2_tuss
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Uiteindelijk konden over het leven van De Beunie slechts enkele gegevens met zekerheid achterhaald 

worden. In het academiejaar 1736-1737 was hij - onder de naam ‘De Bennic’ - ingeschreven aan de lette-

renfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven, in die periode vaak een tussenstap voor de opleiding 

geneeskunde. Na het behalen van zijn diploma van ‘licentiaat in de medicijnen’ - waarvan niet geweten 

is in welk jaar dit exact plaatsvond -  trok De Beunie naar Antwerpen, waar hij zich voor de rest van zijn 

leven vestigde als arts [1]. Op 25 mei 1773 werd hij verkozen tot lid van de Académie Impériale et Royale 

des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles, nadat hij  zich in oktober 1771 in de belangstelling had ge-

werkt door als winnaar uit de bus te komen bij twee prijsvragen van deze instelling (zie verder) [3, 5, 6]. 

De Beunie was getrouwd met Jeanne Marie Adrienne Van Hulst [7], met wie hij 2 zonen en 4 dochters 

had [3]. Nadat hij in 1792 aangereden werd door een paardenkoets ging De Beunies gezondheid zien-

derogen achteruit, en op 25 februari 1793 overleed hij uiteindelijk  aan de gevolgen van een hersen-

bloeding [1, 3, 5]. 

 

Over het wetenschappelijk 

werk van Jean-Baptiste De 

Beunie, dat vele verschillen-

de onderwerpen beslaat, is 

gelukkig meer geweten dan 

over zijn levensverhaal. Zijn 

eerste studies schreef de arts 

naar aanleiding van een 

wedstrijd die in 1771 georga-

niseerd werd door de 

Académie Impériale et Roya-

le des Sciences et Belles-

lettres de Bruxelles. Deze 

instelling was pas kort daar-

voor in 1769 opgericht - on-

der impuls van Maria-

Theresia, toenmalig gezaghebster van de Oostenrijkse 

Nederlanden - naar het voorbeeld van gelijkaardige 

genootschappen van geleerden in naburige landen. 

Het doel van de Académie was het bevorderen van de 

wetenschappen en cultuur in het land, onder andere 

door het organiseren van lezingen die gebundeld wer-

den in de Mémoires de l’Académie, maar tevens door het 

uitschrijven van prijsvragen die origineel onderzoek 

moesten stimuleren. De wedstrijden werden opgedeeld 

in ‘questions d’histoire’ over geschiedenis, taalkunde, 

theologie en literatuur en ‘questions de physique’ ge-

richt op artsen, biologen, apothekers, fysici en andere 

exacte wetenschappers. 

Boven: Het wapenschild van de Académie Royale de Belgique, 

zoals het verscheen op de titelpagina’s van de eerste Mémoires 

(© Foto Luc Schrobiltgen). 

 

Onder: Eerste pagina van de octrooibrief van 16 december 

1772, ter oprichting van de Académie Impériale et Royale des 

Sciences et Belles-lettres de Bruxelles (© Foto Luc Schrobilt-

gen). 

http://www.kuleuven.be/kuleuven/
http://www.academieroyale.be/
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=590&rec=0&frm=0&par=aybabtu
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=590&rec=0&frm=0&par=aybabtu
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Tijdens het eerste jaar waarin vragen over niet-literaire onderwerpen aan bod kwamen (1771), slaagde 

De Beunie erin om onmiddellijk twee gouden medailles in de wacht te slepen. Het eerste vraagstuk dat 

hij met succes beantwoordde, betrof de plantkunde (botanica), maar had tevens een geneeskundige 

inslag:  “welk zyn de profytelykste planten van dit land, ende welk is hun gebruik, zoo in de medicynen 

als in de andere kunsten?” De Beunies antwoord werd in 1772 gepubliceerd in Brussel en omvatte een 

oplijsting van een 60-tal planten, met bijhorende beschrijvingen van hun geneeskrachtige en andere 

praktische eigenschappen. Onder andere wilde wingerd werd door de arts aangeprezen voor zowel in- 

als uitwendige kwalen, maar ook gestampt of gemalen vlaszaad was voor een chirurgijn bijzonder inte-

ressant: verwerkt in een papje had dit een verzachtende, pijnstillende en ettermakende werking. De 

selectie van de opgenoemde planten werd trouwens gemaakt op basis van zowel De Beunies eigen 

ondervindingen als die van andere betrouwbare auteurs [1, 3, 5, 6, 8, 9].  Zijn tweede gouden medaille 

verdiende de arts met een verhandeling over het beste procedé om plantenvezels die gebruikt werden 

in de textielindustrie (zoals vlasgaren, lijnwaad en katoen), zwart te verven [1, 3].  

Zeer opvallend is dat De Beunie als laureaat uit de bus kwam met twee in het Nederlands geschreven 

studies, terwijl de Académie Impériale et Royale een uitgesproken Franstalige instelling was. Van de 

administratie over de briefwisseling, verslagen en lezingen tot de formulering van de prijsvragen zelf: 

binnen de Académie gebeurde zowat alles uitsluitend in het Frans [3, 6]. De Beunie motiveerde zijn keu-

ze voor het Nederlands echter uitvoerig in de inleiding van zijn verhandeling over de ‘profytelykste 

planten’ van het land [9]: 

 

 Ik hebbe om verschyde redens de nederduytsche taele den voorrangh gegeven: 

 

1. Omdat het de moedertaele van ons Land is, [en] omdat meest alle academische geschriften ge-

steld worden [in de moedertaele].1 

2. Omdat, ist dat deze Memorie het geluk heeft te behaegen, onze Vaderlanders daer voor andere 

het gebruyk van zouden hebben. 

3. Ende bezonderlyk om dat myn aengehaelde materien (…) souden kunnen verstaen worden van 

die, de welke alleen Nederduytsch kennen. 

 

 

 
1 Als voorbeeld vermeldde De Beunie hierbij de academiën van Parijs, Rouen en Montpellier met het Frans; de aca-

demie van Edinburgh met het Engels en de maatschappijen van Haarlem en Vlissingen met het ‘Nederduits’ als 

voertaal.   

Een deel van de para-

graaf waarin De Beunie 

de geneeskundige 

krachten van de wilde 

wingerd beschreef (De 

Beunie, 1772). 

http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000137900
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Hoewel deze twee Nederlandstalige verhandelingen De Beunie een 

overwinning in de wedstrijd opleverden en hij ook zijn latere lidmaat-

schap (vanaf 25 mei 1773) bij het Académie Impériale et Royale des 

Sciences et Belles-lettres de Bruxelles eraan te danken had, bleef het 

Frans ook daarna de voertaal van dit gezelschap wetenschappers. De 

Beunie zag zich dan ook verplicht om op 24 juni 1773, tijdens zijn eer-

ste lezing voor de Académie na zijn verkiezing, gebruik te maken van 

de Franse taal om zijn onderzoek omtrent de vergiftigingsrisico’s bij 

de consumptie van rauwe mosselen uiteen te zetten. Inhoudelijk 

werd het werk door de leden van de Académie geprezen als boeiend 

en vernieuwend, maar op vlak van stijl was het oordeel minder posi-

tief: het slechte Frans van De Beunie werd unaniem veroordeeld. 

Vooraleer de verhandeling mocht verschijnen in het eerste volume 

van de Mémoires de l’Académie (1777) werd de Franse tekst dan ook 

onder handen genomen door Abbé De Witry, een ander lid van de 

Académie [3, 6].  

 

Op 12 september 1774 stelde De Beunie, opnieuw in het Frans, een volgende studie voor aan de 

Académie, waarin hij zijn interesse voor scheikunde en botanica koppelde aan een sociaal-economische 

bewogenheid. Dit nieuwe onderzoek concentreerde zich namelijk op het vraagstuk van de vruchtbaar-

making van heidevelden, een kwestie die in de Oostenrijkse Nederlanden - die te kampen hadden met 

een stijgende bevolking, een afname van vruchtbare (landbouw)gronden en een toename van weinig 

rendabele heidelandschappen - niet onbelangrijk was. In 1774 beperkte De Beunie zich nog louter tot 

een theoretische inleiding op het onderwerp, maar in de volgende twee gedeeltes van de studie 

(respectievelijk voorgelezen aan de Academie op 3 mei 1775 en 25 november 1777) werd ook de prakti-

sche kant van de zaak besproken. Voor zijn onderzoek - dat in 1780 onder de titels ‘Essai chimique des 

terres, pour servir de principes fondamenteaux relativement à la culture des bruyères’ werd gepubliceerd - 

trok De Beunie doorheen de jaren naar de verschillende heidestreken in de Oostenrijkse Nederlanden 

om er stalen te nemen en de bodemgesteldheid in kaart te brengen [1, 3, 10].  

Het titelblad van het eerste deel van ‘Essai de chymique des 

terres’, waarin De Beunie de theoretische kant van de materie 

uiteenzette (De Beunie, 1780).  

Deze abbé de Witry was verant-

woordelijk voor het bijschaven 

van De Beunies Franse teksten 

(Groessens, 2008). 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00910835/
http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000074111
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Hoewel dit werk geen al te grote impact maakte op het moment zelf en al snel in de vergetelheid raakte, 

blijkt uit een recent artikel dat het De Beunie eigenlijk tot een ‘miskende pionier van het bodemonderzoek’ 

maakte. Het was namelijk De Beunie die met het idee kwam om bij de studie van bodemstalen de ver-

schillende elementen in de ondergrond op te delen in drie klassen (zand, slib en klei), vandaag de dag 

nog steeds één van de meest elementaire technieken bij bodemanalyses. Bovendien formuleerde de 

arts ook als één van de eersten het basisinzicht dat de vruchtbaarheid van een minerale bodem groten-

deels bepaald wordt door het aandeel aan kleipartikels in de ondergrond. Volgens Philippe C. Baveye, 

de auteur van het artikel, moeten we dan ook beseSen “how ingenious and pioneering De Beunie’s thin-

king was in his time” en is het duidelijk dat “he deserves far more recognition by soil scientists than he is 

given at the moment [10].” 

 

De Beunie presenteerde in de loop van de jaren nog enkele andere verhandelingen aan de Académie 

Impériale et Royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles, onder andere over de vergiftigingsgeva-

ren van lood en over de precipitatie (de vorming van neerslag) bij oplossingen van metalen en over-

gangsmetalen. Ook deze werken - die vandaag nog van weinig betekenis zijn - vielen op binnen het 

tijdskader en het milieu waarin De Beunie werkzaam was door een opmerkelijke inventiviteit [1, 3, 6]. 

Hierbij mag ook niet vergeten worden dat De Beunie, als voltijds arts, al deze wetenschappelijke studies 

enkel tijdens zijn vrije tijd heeft kunnen uitvoeren. Aanvankelijke bekostigde hij bovendien ook zelf zijn 

onderzoeken, maar vanaf 1782 ontving de arts dan toch een jaarlijkse bijdrage van de Académie Impéri-

ale et Royale, ter ondersteuning van zijn werk [1, 3]. 

 

Zijn werk en het belang voor kust- en zeeonderzoek 
 

Met ‘Mémoire sur une maladie produite par des moules vénimeuses’, zijn onderzoek uit 1773 naar de giftig-

heid van rauwe mosselen voor mens en dier, leverde Jean-Baptiste De Beunie één van de oudste marien

-wetenschappelijke publicaties van België af. Deze studie, waarin De Beunie medische observaties aan-

vulde met zoölogische (dierkundige) beschrijvingen van mosselen en zeesterren, zorgde ervoor dat de 

arts - samen met onder andere Théodore-Augustin Mann - beschouwd kan worden als één van de be-

langrijkste voorlopers van het zeewetenschappelijk onderzoek in onze contreien.  

 

Onderzoek naar de toxiciteit van rauwe mosselen  

 

Vergiftiging en ziekte door mosselen 

(in medische middens mytilotoxisme 

genoemd) was blijkbaar een vaak 

voorkomend probleem in deze stre-

ken. Als arts was De Beunie zelf meer 

dan eens geconfronteerd met patiën-

ten die met maagpijn, braakneigin-

gen, jeuk en ademhalingsproblemen 

te kampen hadden na het eten van 

rauwe mosselen. De Beunie zocht de 

oorzaak hiervan aanvankelijk bij de 

mossel zelf en onderwierp het week-

dier aan een grondig onderzoek, maar 

kwam uiteindelijk door toeval de - 

volgens hem dan toch - schuldige op 

het spoor. In augustus 1769 werd hij 

namelijk opgeroepen door een colle-

ga-arts, die zelf slachtoSer was gewor-

Een beschrijving van de symptomen van mosselvergiftiging door 

De Beunie, die ook een Nederlandstalige versie van zijn uiteenzet-

ting over mosselen publiceerde (De Beunie, 1781).  

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=217283
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=240830
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den van mosselvergiftiging en dacht dat zijn einde nabij was. Na het innemen van een braakmiddel 

kwam echter een kleine zeester tevoorschijn, waarna de symptomen verdwenen. Om het �jne van de 

zaak uit te pluizen trok De Beunie al snel zelf richting mosselbanken, om uiteindelijk vast te stellen dat 

tussen mei en augustus - de periode waarin traditiegetrouw de meeste vergiftigingen plaatsvonden - 

een enorme hoeveelheid ‘broed van zeesterren’ in de Scheldewateren aanwezig was. Na zijn initieel 

veldonderzoek nam De Beunie enkele van deze diertjes - door hem ‘qual’ of ‘waetergroey’ genoemd - 

mee naar huis, waar hij zijn theorie over hun giftigheid op een experimentele manier trachtte aan te 

tonen: hij verwerkte de kleine zeesterren-in-wording in de vleesmaaltijd van enkele honden, die vervol-

gens prompt het leven lieten of zwaar ziek werden. Voor De Beunie bestond er dan ook geen twijfel 

meer:  de oorzaak van de toxiciteit van mosselen was onbetwistbaar te wijten aan deze ‘waetergroey’. 

Het toevoegen van wat azijn en peper aan de rauwe mosselen kon trouwens - volgens de observaties 

van De Beunie - een geval van vergiftiging tegengaan, al voegde der arts er veiligheidshalve toch aan 

toe dat hij niet instond “voor de onfeilbaarheid van dit laatste voorzorgmiddel” [3, 4, 6, 11, 12, 15].  

 

De geneeskundige uiteenzetting van De Beunie en zijn opmerkelijke experimentele aanpak werden, 

zoals eerder vermeld, door de leden van de Académie Impériale et Royale als bijzonder innovatief en 

informatief beschouwd en collega-medici pikten het werk van de arts al snel op. M. Du Rondeau, net als 

De Beunie arts en lid van de Académie, presenteerde op 9 december 1777 bijvoorbeeld wat hij “een ver-

volg en een bevestiging” van het werk van De Beunie noemde [13], terwijl de Duitse arts en chirurg Jo-

seph Frank uitgebreid uit De Beunies studie citeerde in zijn ‘Handbuch der Toxicologie, oder der Lehre von 

Giften und Gegengiften’ (1803) [14]. Toen bleek dat De Beunies bewijsstelling echter weinig waarheid 

bevatte - niet het broed van zeesterren maar wel de bloei van toxische algen veroorzaakt immers mos-

selvergiftiging - raakte het werk echter al snel in de vergetelheid. Toch blijft zijn studie ook vandaag nog 

waarde behouden, weliswaar niet langer als een geneeskundige verhandeling maar wel omdat het tot 

de oudste marien biologische publicaties van België behoort. De medische kant van de zaak werd in 

‘Mémoire sur une maladie produite par des moules vénimeuses’ (1773) volledigheidshalve immers aange-

vuld met zoölogische observaties van zowel mosselen als zeesterren, waardoor de studie voor de he-

dendaagse lezer dan ook waardevolle informatie bevat over hoe men toen met dierkundig onderzoek 

omging. Bovendien vertelt het ook iets over de opvattingen die in die tijd bestonden over mariene fau-

na. Zeesterren en mosselen werden zo bijvoorbeeld nog niet als, respectievelijk, stekelhuidigen of 

weekdieren omschreven, maar werden beiden ondergebracht in de categorie van ‘zee-insecten’, al kon-

den de zeester-

ren volgens De 

Beunie ook wel 

een “soort van 

visch” zijn [3, 11, 

12, 15]. Samen 

met Théodore-

Augustin Mann 

(1735-1809), die 

eveneens lid 

was van de 

Académie Im-

périale et Royale 

des Sciences et 

Belles-lettres de 

Bruxelles, gaf De 

Beunie met zijn 

publicatie zo het 

startschot voor 
Een fragment van de tekst over de ‘natuurlyke historie van de zeestar’, waarin De Beunie een zoölogische 

beschrijving van de zeester neerpende (De Beunie, 1781).  

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=217283
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=240830
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het zeewetenschappelijk onderzoek in onze streken, dat weliswaar pas in de loop van de 19e eeuw een 

echte doorbraak zou kennen met het werk van pioniers als Pierre-Joseph Van Beneden, Edouard Van 

Beneden, Alphonse Renard, Gustave Gilson en verschillende andere onderzoekers. 

 

Het marien toxicologisch onderzoek dat De Beunie voerde, kent trouwens ook vandaag nog steeds na-

volging. Zo bestuderen het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (LMAE) van de 

Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onder meer het voorko-

men van microplastics en andere contaminanten (zoals polychloorbifenyls (PCB’s) en polycyclische aro-

matische koolwaterstoSen (PAK’s), stoSen die een maat zijn voor de chemische vervuiling van industrie 

en transport) in de mossel (Mytilus edulis). 

 

Publicaties van De Beunie 
 

de Beunie, J.B. (1777). Mémoire sur une maladie produite par des moules vénimeuses. Mémoires de 

l'Académie impériale et royale de Bruxelles (1772-1795) I: 231-246, details   

 

de Beunie, J.B. (1779). Mémoire sur une maladie produite par des Moules vénimeuses. Observations sur 

la Physique, sur l'Histoire Naturelle et sur les Arts XIV(II, Novembre): 384-392, details 

 

de Beunie, J.B. (1781). Verhandeling over eene door vergiftigde Mosselen veroorzaakte ziekte. Genees- 

natuur- en huishoudkundige jaarboeken 4(1): 406-416 , details 

 

Hoe verwijzen naar deze !che? 
 

VLIZ Wetenschatten (2014). Jean-Baptiste De Beunie. Wetenschatten – Historische �guren van het zee-

wetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 144. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oosten-

de, 8 pp. 
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