
Janné, Laurent Theodoor Veearts 
(2 augustus 1846 te Heerlen – 12 december 1906 te Roermond) 
Zoon van August Jacob Janné. Gehuwd. Geen kinderen. 
 
Opleiding/Loopbaan 
Hij behaalde op 4 juli 1867 zijn veeartsdiploma cum laude. Hij praktiseerde eerst te 
Maastricht, waar hij plaatsvervangend-districtsveearts was. In 1886 vestigde hij zich in 
Roermond waar hij de praktijk van zijn vader (August Jacob) overnam en deze ook opvolgde 
als districtsveearts. In de jaren 1887-1889 was hij lid van de commissie belast met het 
afnemen van het veeartsexamen. In 1889 werd hij benoemd tot lid van een staatscommissie 
tot onderzoek van het rotkreupel bij schapen (hierover rapporteerde hij in de 21ste vergadering 
van de Maatschappij ter Bevordering der Veeartsenijkunde, 16 september1882; hij had de 
besmettelijkheid ervan vastgesteld, en ook dat rotkreupel een specifieke schapenziekte is). 
Vanaf haar oprichting in 1891 tot 1902 was hij lid van de plaatselijke gezondheidscommissie 
van Roermond. Van 1892-1894 was hij voorzitter van de Afdeling Noord-Brabant-Limburg. 
 
Verdiensten 
Janné heeft met grote inzet en ijver zijn vak beoefend. Hij studeerde veel en deelde zijn 
weloverwogen inzichten graag met collegae, maar hij had een tegenzin in publiceren. Elke 
eerzucht was hem vreemd. Op verschillende terreinen toonde hij een grote inzet. Reeds in zijn 
studietijd had hij een zekere voorliefde voor het bestuderen van de bouw van de hoef, voor 
hoefbeslag en de afwijkingen aan de hoef. Hij legde op dit gebied een mooie verzameling aan. 
Ook gaf hij cursussen in hoefbeslag vanwege de Landbouwmaatschappij in Limburg.   
Van de besmettelijke ziekten ging zijn aandacht vooral uit naar de longziekte en het miltvuur. 
Hij bracht het optreden van miltvuur in de provincie in kaart en toonde aan dat de 
verspreiding verliep via waterlopen die in verbinding stonden met vroegere wasplaatsen van 
huiden. Hij was een goed microscopist en een vaardig tekenaar. Behalve aan veterinair 
materiaal deed hij ook veel microscopisch onderzoek voor medici.  
Grote inspanningen heeft Janné verricht om in Roermond een slachthuis tot stand te brengen. 
Zijn verdienste hiervoor is bij de opening hiervan in 1898 ook allerwege erkend. 
 
Publikaties 
*(Met Van Kleef en A.J. Janné) Rapport aan den minister van Binnenlandsche Zaken omtrent 
een onderzoek naar het voorkomen van bacteriën bij de besmettelijke longziekte. 
Verslag…van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, 1886. 
*Rapport over den toestand der slachterijen en der vleeschkeuring in verband met de 
noodzakelijkheid van de oprichting van een algemeen slachthuis en de invoering van eene wet 
op de vleeschkeuring. Verslagen van de Gezondheidscommissie van Roermond, 1891. 
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