
Janné, August Jacob Veearts 
(6 mei 1817 te Maastricht – 13 juli 1886 te Roermond) 
 
Zoon van Laurens Janné. Vader van Laurent Theodoor Janné. 
 
Opleiding/Loopbaan 
Ingeschreven aan de RVAS in 1837, waar hij op 29 juli 1841 zijn diploma verwierf. De eerste 
standplaats was Heerlen, waar hij tot 1853 in een drukke praktijk werkzaam bleef. Hij 
vestigde zich daarna in Roermond, waar hij in 1864 werd benoemd tot stads-veearts en 1ste 
keurmeester van vee en vlees. In 1870 werd hij benoemd tot districts-veearts voor Noord-
Brabant –Limburg. Na splitsing van dit district dat voor één persoon te druk was, werden zijn 
werkzaamheden, als hoofd van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, tot Limburg beperkt. 
Sedert de oprichting van de gecombineerde Afdeling Noord-Brabant-Limburg in 1871 
vervulde Janné het voorzitterschap zodanig dat deze afdeling een opkomst te zien gaf die 
nergens werd geëvenaard.  Gedurende enige jaren was hij lid van de staatscommissie tot het 
afnemen van het veeartsexamen.  
 
Verdiensten 
Hij werd geprezen om zijn liefde voor het vak en zijn studielust, die tot een twintigtal 
publikaties leidde. Niet alleen gold hij als een bekwaam vakman, die met name als chirurg 
uitblonk, maar door zijn sociale vaardigheden, zijn hulpvaardigheid, gastvrijheid en 
oprechtheid wist hij zich zowel in de kring van zijn vakgenoten als daarbuiten geliefd te 
maken. Als districtsveearts paste hij de wettelijke voorschriften op het gebied van de 
besmettelijke dierziekten stipt, maar zonder overdreven gestrengheid toe. Hij heeft zich vooral 
wat betreft de uitroeiïng van de kwade droes en de longziekte uit Limburg en door de 
entingen tegen miltvuur zeer verdienstelijk gemaakt. Als voorbereiding op deze laatste werd 
in het voorjaar van 1883, onder leiding van Janné, en op last van het hoofdbestuur van de 
Maatschappij van Landbouw in Limburg een soortgelijke proef gedaan als die waarmee L. 
Pasteur twee jaar eerder in Pouilly le Fort zoveel opzien had gebaard. Ook hier waren 
autoriteiten, veehouders en een groot aantal veeartsen aanwezig, die volgens Janné’s  verslag 
(Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt, 12, 256-264, 1883) “het groot gewicht der 
ontdekking van den Heer Pasteur erkenden”.   
 
Publicaties 
* Bijdrage tot de kennis en behandeling van de ziekte der hoeven bij het paard, bekend onder 
den naam van straal- of hoefkanker. Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, 1848.;. 
* Korte beschouwing over het empirisme in de veeartsenijkunde met betrekking tot de 
noodzakelijkheid eener wet op de uitoefening dezer wetenschap in Nederland. Leyden: 
Couvée, 1851; 
* De opgeblazenheid of trommelzucht bij het rundvee en de schapen; raadgevingen aan de 
veehouders ter voorkoming en ter genezing van genoemde kwaal. Roermond: J.J. Romen, 
1856. 
* Eenige bladzijden over de runderpest. Utrecht: Kemink en Zoon, 1865. 
*De kenteekenen, het verloop en de oorzaken der ziekten van het vee, die volgens art. 1 van 
het Koninklijk Besluit van den 30sten October 1872 (Staatsblad no. 105) voor besmettelijk 
worden gehouden. Utrecht: Dannenfelser en Co., 1878. 
 In Het Repertorium schreef hij enige artikelen over klinische onderwerpen; ook publiceerde 
hij er, in 1852, zijn request aan de leden van de Tweede Kamer waarin hij wijzigingen 
voorstelde in het wetsontwerp tot regeling van de politie ten aanzien van besmettelijke 
veeziekten. 



Ook in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt van 1865, 1873 en 1874, verschenen, 
naast het boven aangehaalde verslag over de proefneming over inenting tegen miltvuur, enige 
bijdragen van zijn hand. In de Annales de médecine vétérinaire van 1874 beschreef hij de 
longziektebestrijding sedert de invoering van het staatstoezicht in 1870. En in het Verslag … 
van het veeartsenijkundig  Staatstoezicht, 1886, verscheen een, samen met Van Kleef en zijn 
zoon geschreven rapport ‘omtrent een onderzoek naar het voorkomen van bacteriën bij 
besmettelijke longziekte’. 
Een vrijwel volledige opsomming van zijn geschriften is te vinden in de Catalogus van de 
bibliotheek der Maatschappij ter Bevordering  der Veeartsenijkunde in Nederland door D.F. 
van Esveld (Utrecht, 1903), p. 65-66. 
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