
Janné, Laurens Veearts 
(28 september 1778 te Mopertingen (bij Tongeren, België) – 12 juni 1847 te Maastricht) 
Janné stamde uit een familie waarin men, volgens Thomassen, reeds anderhalve eeuw de 
veeartsenijkunde met succes beoefende. Zijn broer Lambert werd ook in Alfort gediplomeerd 
(in 1808) en vestigde zich in Tongeren. Zijn zoon August Jacob vestigde zich als veearts in 
Heerlen. 
 
Opleiding/Loopbaan 
Studeerde in Alfort van 1802-1805. Hij was een uitmundende leerling die jaarlijks prijzen 
ontving en als repetitor benoemd werd, eerst voor de anatomie, daarna voor de kliniek. Hij 
bleef naderhand in correspondentie met zijn leermeesters. 
Na zijn terugkeer van Alfort werd hij dadelijk benoemd tot veearts van het Departement van 
de Neder-Maas. Hij vestigde zich te Maastricht. De prefect van het departement rapporteerde 
aan de Franse regering over hem en zijn broer: “ayant des talents et surtout beaucoup de 
connaissance en théorie, opérant avec succès et jouissant de la confiance”.  
In 1815 moest hij zich ook aan het examen van de zgn. Leidse Commissie onderwerpen. Hij 
slaagde met de hoogste graad (1ste klasse, 1ste rang) en een tevredenheidsbetuiging van de  
examinatoren (Brugmans, Van Maanen, Sandifort, Bennet en Heilbron). 
In 1816 werd hij benoemd tot provinciaal veearts voor Noord-Brabant, waar hij voor 
bedankte, daar hij noch zijn praktijk in Zuid-Limburg, noch zijn familie wenste te verlaten.  
In 1838 werd hij benoemd tot de eerste districtsveearts in Limburg.  
 
Verdiensten 
Als een der eerste gediplomeerde veeartsen heeft hij in een meer dan 40-jarige praktijk bij zijn 
clientèle een groot vertrouwen gewekt. De vooroordelen die ten aanzien van de 
diergeneeskunde bestonden heeft hij krachtig bestreden. Door voortdurende studie heeft hij 
getracht zijn kennis uit te breiden. 
 
Publicaties 
Van zijn hand verschenen enige artikelen in Journal d’Agriculture et d’Économie rurale, van 
1821 (over preventie en geneeswijze van koliek en tympanitis) en 1822 (over maatregelen om 
bij het paard been- en hoeflijden te voorkomen). Verschillende van zijn bevindingen, die per 
brief zullen zijn medegedeeld, werden aangehaald door Rozier, Girard, Hurtrel d’Arboval, 
Brogniez en Numan. 
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