


Kort vóór de oorlog geboren als zevende kind in een katholiek gezin met acht 
kinderen in Den Haag, waarvan beide ouders onderwijzers waren. Judo met zijn 
broertje Jacques en een fascinatie voor de natuur beheersten zijn vroege jaren, in het 
warme en luidruchtige Osse-gezin. Geschoold door de Jezuïeten werd het fundament 
gelegd voor een breed repertoire aan versjes en gedichten en een liefde voor de Franse 
taal. Jan viel op door zijn leergierigheid en fabelachtige geheugen en ging biologie 
studeren in Leiden. Daar ontmoette hij Jeltje en werd de basis gelegd voor hun gezin 
met vier kinderen en veel huisdieren, waarin hij met verve de rol van pater familias 
vervulde. Na een jaar onderzoek in de Verenigde Staten werd hij hoogleraar algemene 
dierkunde in Wageningen. Gedurende zijn carrière heeft hij een breed spectrum aan 
(neven-)functies vervuld. Jan leefde vol nieuwsgierigheid en verwondering voor al 
wat leeft. Hij was een inspirator voor zijn studenten en vele anderen. Wij herinneren 
hem als een hartelijk persoon waar iedereen welkom was en die van goed gezelschap 
genoot.

Op zondag 3 april van 15.00 -17.00 uur bestaat de mogelijkheid tot het nemen van 
afscheid in het Herinneringshuys ‘t Hoge Heem, Buissteeg 2, 6704 AG Wageningen. 

Op maandag 4 april bent u welkom voor de herdenkingsdienst om 10.30 uur in de 
Maria Virgo Reginakerk, Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom. Aansluitend vindt 
de begrafenis plaats op de begraafplaats Leeuwerenk, Oude Diedenweg 64, 6704 AD 
Wageningen. 

Jan hield erg van bloemen en planten. U wordt uitgenodigd een bloem (onverpakt) 
mee te brengen voor op zijn graf. 

Correspondentieadres: Generaal Foulkesweg 285, 6703 DL Wageningen

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn warmte, hartelijkheid en inspiratie, delen wij u 
het overlijden mee van onze lieve vader en opa

Prof. Dr. Joannes Wilhelmus Maria Osse
Emeritus Hoogleraar Dierkunde 
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Weduwnaar van Jeltje Osse-Koumans

Bart en Tanja
            Mark
            Nienke

Robert Jan en Anke
            Hester 
            Inne

Aafke en Pieter 
            Hiske
            Luuk
            Anouck en Sten
            Laurens 
            Jan-Willem
            Pieter en Daniëlle 
            Fréderique en Kevin 

Marije en Dirk-Jan 
            David 
            Nathan 
            Senna 
            Lucca


