
D'un Os van Sterksel   Sjef Driessens  Maart 2017

Volgend jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat het standbeeld van de os werd opgericht.

De carnavalsvereniging is opgericht in 1965; Jan 
Reiling was de grondlegger. In de voorafgaande 
zomer zaten we met een stelletje vrijgezellen op 
het terras van café Boszicht, toen Jan met het 
voorstel kwam om een carnavalsvereniging op te 
richten en hij vroeg onze hulp indien nodig. Wij 
dachten dat het toch wel niets zou worden maar 
waren ook niet afwijzend. Jan overlegde met 
burgemeester van Schaik en pastoor Verhoeven en 
maakte afspraken met de zaalhouder. Bij dat 
laatste ben ik ook bij geweest.



Er werden nog wat mensen benaderd voor het bestuur en er werd een Raad van Elf gevormd. De 
gedachte erachter was dat alle geledingen van het dorp vertegenwoordigd moesten zijn.  De capes 
werden overgenomen van Carnavalsvereniging uit Someren-Heide, De Keienpaol, die al wat eerder 
was ontstaan.  In een vergadering werd overlegd over de naam; deze zou met de historie te maken 
moeten hebben en Bér Cox kwam met "De Ossendrijvers". 
In 1967 was het moment gekomen dat er iets opmerkelijks zou moeten gebeuren, alweer Bér Cox 
kwam met het voorstel om een grote os op te richten als symbool voor de Sterkselse Carnaval. Wim 
Strauven bood aan voor de volgende vergadering een ontwerp te hebben doch de getoonde Spaanse 
vechtstier en een gebogen stuk betonijzer was niet wat men voor ogen had.  Wim Gielen stelde aan 
Sjef Driessens voor er samen aan te beginnen.  Wim en Sjef staken de koppen bij elkaar en gingen 
aan de slag. Uitgegaan werd van een stamboek koeienschets  en waarbij Wim de specifieke 
kenmerken aandroeg,  zoals de bef en de houding van het beest.  Er werd bij Wim op stal, aan een 
echte koe gemeten.  Sjef maakte een constructietekening op schaal;  want  de os moest levensgroot 
worden.   

Bij de constructeurs thuis werd al het 
oud ijzer bij elkaar gezocht  en bij 
Wim Derks werden de pijpen en 
dergelijke gezaagd en door Sjef 
gelast. Het geheel werd overtrokken 
met gaas en gepleisterd met 
cementspecie; we hadden de vingers 
tot bloedens toe kapot door de 
agressieve cement. Op de rug werd 
een opening gelaten om na het 
plaatsen de holte vol te storten. We 
kwamen erachter dat  ter hoogte van 
het neusbeen de kop te breed was, 
we konden echter niets meer 
weghalen door het onderliggende 
ijzer. Ook zat bij de opening op de 
rug teveel ijzer; dit werd met een 
hamer naar binnen geslagen. Met 
het pleisteren met cementspecie zijn 
Wim en Sjef, gedurende ruim een 
week, elke avond bezig geweest. Ze 
kregen regelmatig bezoek dat kwam 
kijken hoe het werk vorderde. Op 
het kerkplein werd  door Free 
Strauven en enkele anderen een 
bekisting gemaakt voor de voet 

waarop de os moest komen te staan. Een vooruitziende blik zei dat de gemeente de, op het kerkplein 
geplaatste, os wel eens zou willen verplaatsen. Daartoe werd bij kraanbedrijven nagegaan hoeveel 
gewicht zij konden verplaatsen; destijds 15 ton. We hebben ervoor  gezorgd dat de os 17 ton ging 



wegen. Betonbedrijf   Beatrix (nu Beamix) uit Eindhoven, met als directeur dorpsgenoot Rien 
Huijsmans,  werd in de arm genomen en dit zorgde voor het gratis storten van het beton. 

Er kwam om een uur of drie een melding van het betonbedrijf dat om half zes de beton gebracht zou 
worden. De nodige hulp werd opgetrommeld waaronder Bér Cox. Wim heeft met zijn tractor met 
voorlader de os vanuit het Turfven naar het kerkplein vervoerd en hij heeft erop toegezien dat de 



plaatsing op de juiste manier geschiedde.  Het kerkbestuur, in de persoon  van Gerrit  Noordman, 
kwam protesteren tegen het plaatsen van de os. Ook burgemeester van Schaik was erbij betrokken; 
als de pastoor zijn goedkeuring gaf vond hij het ook goed. Gerrit Noordman ging tot tweemaal toe, 
op en neer, naar de pastorie. De os moest van de pastoor met zijn kop richting de Heezerweg komen 
te staan. Doch de Carnaval  wilde de os richting de ossenstal  en zo geschiedde.  Bij het plaatsen werd 
met stokken ervoor gezorgd dat de os niet te diep in de betonnen voet weg zakte en netjes recht 
kwam te staan. Enige tijd later werd aan Urs Gielen vergund om het standbeeld te mogen inwijden. 
Door de tijd werd de staart er wel eens afgebroken, het einde zat nergens aan vast; de staart werd 
aan een poot gehecht en toen was het  euvel verholpen.   Bij tijd en wijle krijgt de os een andere 
kleur ( eerste keer door JOEK uit Heeze) en doet dienst voor een fotosessie wanneer  een vrijgezel 30 
jaar wordt. Ook voor de kinderen is het een geliefd object om op te klimmen. 
De os is ver over de grenzen bekend doch wordt meestal aangezien voor een koe; het is toch echt 
een os.  Een os is een gecastreerde stier en door die behandeling  is er gemakkelijker mee om te 
gaan. Elk jaar wordt door de carnavalsvereniging een hulde gebracht aan de os. 

 

Ode aan d'un os  : Een stoere betonnen kolos       voor het ploegen van natte stukken
                              dat is het beeld van de os       dat met paarden niet wilde lukken

                   de pastoor zijn zin gedaan       het is geen koe en het is geen stier
                              had hij andersom gestaan       maar een nuttig en minzaam dier

zie ook:   het boekje "33 jaar Carnaval de Ossendrijvers" 
Opmerking:  Maatschappij De Heerlijkheid had 14 ossen en er was geen ossenkerkhof; dat laatste 
was symbolisch.                                      

Geraadpleegd zijn: Wim Gielen en Jan Reiling.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4

