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De Os is het tweede teken van 
de Chinese dierenriem. Het 
element dat bij de Os hoort, is 
water. Water staat voor gevoel, 
idealen, dromen, verbeeldings-
kracht, ontvankelijkheid, invoe-
lingsvermogen en beweging.

Langzaam maar gestaag

Gelijkmatigheid en kracht; het 
zijn deze eigenschappen die 

het gemoed van mensen geboren in het 
jaar van de Os zo onwankelbaar en even-
wichtig maken. Het gedrag van de Os is 
doorgaans rustig en voorspelbaar en hij 
heeft zelden een dubbele agenda. What 
you see is what you get zou de lijfspreuk 
van de Os kunnen zijn. Niet makkelijk van 
zijn stuk te brengen, gaat hij onverstoor-
baar zijn weg. Hij is in die zin te vergelij-
ken met een dieselauto; ze trekken niet 
snel op, komen daardoor langzaam op 
gang maar zodra ze hun tempo hebben 
gevonden, kunnen ze gestaag en eindeloos 
doorgaan. Als ze eenmaal hun zinnen op 
een doel hebben gezet, zorgt hun uitzon-
derlijke werklust en vasthoudendheid er-
voor dat ze doorgaan waar anderen allang 
zijn afgehaakt. Omdat de Os idealistisch 
én realistisch kan zijn, is de kans groot 
dat hij met deze vasthoudendheid iets bij-
zonders en duurzaams tot stand brengt. 
Luchtkastelen bouwen past niet zo in zijn 

profi el. Kleine kanttekening hierbij is wel 
dat zijn vasthoudendheid kan omslaan in 
koppigheid. Dan zet hij oogkleppen op en 
loopt hij uiteindelijk zijn doel voorbij, en-
kel en alleen om zijn gelijk te bewijzen.

Ruimte

Het zal geen verbazing wekken dat de 
Os een graag geziene werknemer is. Hij 
is namelijk ook betrouwbaar, oprecht en 
loyaal en hij kan helder en gestructureerd 
denken. De Os heeft een werkomgeving 
nodig waarin hij vertrouwen en verant-
woordelijkheid krijgt. En ruimte. Ruimte 
om het op zijn eigen manier te doen want 
enige eigenzinnigheid is hem niet vreemd. 
Loop je een Os teveel voor de voeten of 
jaag je hem op, dan kan hij zijn kont tegen 
de krib gooien en dwars en eigenwijs gaan 
doen. Of hij wordt boos, op een manier die 
je niet snel zult vergeten. Een Os verliest 
écht niet makkelijk zijn geduld maar als 
het toch gebeurt, kun je een ding doen 
en dat is maken dat je wegkomt. Als zijn 
driftbui over is, kan hij verdergaan alsof 
er niets is gebeurd. Mocht je erg schrikken 
van zo’n boze bui, denk dan even aan 
die temperamentvolle stier die hij van 
binnen is. Bovendien kunnen de intensiteit 
en opschudding van een driftbui - mits 
de Os niemand pijn doet of iets kapot 
maakt - een heilzaam tegenwicht zijn 
voor de soms zo overheersende aardse 

Onverstoorbaar en solide

De Os gaat door waar anderen afhaken

Zoals de meeste mensen weten is een os een last- maar vooral een trekdier. Overal 
ter wereld werd en wordt hij soms nog ingezet om iets voort te trekken. Meestal was 
dat een ploeg. Wat minder mensen weten, is dat de os een gecastreerde stier is. Dit 
castreren deed men om het temperamentvolle karakter van de stier rustiger en gelijk-
matiger te maken zodat hij zich makkelijk voor de ploeg liet spannen en zijn fysieke 
kracht kon worden benut. Deze twee elementen, gelijkmatigheid en kracht, vormen 
de belangrijkste symboliek van de os. Daarnaast wordt hij geassocieerd met geduld, 
standvastigheid, trouw en welvaart. Vonden we bij voorgaande dieren uit de Chinese 
dierenriem soms grote tegenstellingen in symboliek tussen oost en west, bij de Os is 
de symboliek opvallend gelijk. 



What you see is what you get 

zou de lijfspreuk van de Os kunnen zijn.

nuchterheid en kalmte, die bij sommige 
Ossen kunnen uitmonden in dogma, 
conservatisme en traagheid. Behalve 
over een goed denkvermogen beschikt 
de Os ook over twee rechterhanden. 
Hiermee maakt hij graag mooie dingen; 
kunstwerken bijvoorbeeld maar het meer 
ambachtelijke werk ligt hem ook goed. 

Vriendschap en liefde

De Os houdt van de goede dingen in 
het leven. Hij is gevoelig voor luxe en 
schoonheid, voor lekker eten en drinken 
en hij creëert graag een fi jne sfeer. Hij 
kan van het leven genieten, op zijn eigen 
rustige, ontspannen manier. En al is hij 
zelf niet zo’n prater, goed gezelschap 
stelt hij op prijs. Zoals gezegd, het duurt 
even voordat hij warmloopt dus hij zal 
je beslist niet direct in zijn hart sluiten 
maar is hij je vriend, dan raak je hem niet 
snel kwijt. Ben je zijn partner? Verwacht 
dan niet meteen intense hartstocht of 
hemelbestormende avonturen maar 
stabiliteit, bestendigheid en toewijding. 
Deze toewijding kan overigens wel een 
keerzijde hebben. Jaloezie vlamt soms op 
in de Os, met name als hij zich onzeker 
voelt. Wil je als partner dergelijke buien 
van bezitterigheid voorkomen, zorg er 
dan voor dat de Os zich veilig voelt bij 
jou en realiseer je dat hij gevoeliger en 
temperamentvoller is dan hij doorgaans 
laat zien.

Gezondheid

Met zijn gelijkmoedige aard en 
robuuste lichaam is de Os behoorlijk 
stressbestendig. Voor druk van buitenaf 
is hij niet zo gevoelig en innerlijke druk 
zal hij niet snel ervaren. Hij kan zowel 
geestelijk als lichamelijk een stootje 
hebben. Maar wie zó stevig in zijn 
schoenen staat, loopt natuurlijk het 
risico niet meer in beweging te komen. 
Zodra de Os zich gaat verzetten tegen 

soms noodzakelijke verandering of zijn 
emoties oppot, gaat hij zich al snel minder 
vitaal voelen. Hij kan dan problemen 
krijgen met zijn spijsverteringskanaal en 
zenuwstelsel. In beweging blijven, zowel 
lichamelijk, mentaal als emotioneel, is 
dus van groot belang voor hem. Rustige 
aardse vormen van bewegen passen goed 
bij de Os, zoals wandelen, yoga, tai chi, 
dans en tuinieren.  

Metaalos

2021 is een yin-jaar en behoort tot 
het element metaal. Yin-energie is 
naar binnen gericht, ontvankelijk en 
omhullend. Het element metaal staat 
voor daadkracht, doorzettingsvermogen, 
concentratie, overtuigingskracht en 
onafhankelijkheid. Metaal voedt water, 
het vaste element van de Os. De yin-
energie versterkt eveneens de kwaliteiten 
van water. Dit betekent dat de aangeboren 
kwaliteiten van de Os worden versterkt 
en aangevuld dit jaar. Het kan zijn dat 
hij door de stimulans van metaal veel 
eerder in actie komt dan gewoonlijk en 
daarbij over nóg meer geconcentreerde 



werklust en doorzettingsvermogen 
beschikt dan hij normaal al doet. Omdat 
ook zijn overtuigingskracht en empathie 
toenemen, is de kans groot dat hij 
veel neuzen dezelfde kant op krijgt en 
werkelijk bijzondere dingen tot stand 
brengt. De yin-energie zorgt ervoor 
dat de Os vaker naar binnen zal keren 
waardoor zijn enorme werklust wordt 
aangevuld met karaktertrekken die je 
doorgaans minder snel van hem ziet; 
zijn gevoeligheid, verbeeldingskracht en 
idealisme. Bovendien krijgt hij met deze 

naar binnen gerichte energie meer zicht 
op zijn soms heftige emoties en lukt 
het hem misschien daar beter mee om 
te gaan. Hiermee is niet gezegd dat zijn 
driftbuien verdwijnen maar wellicht heeft 
hij ze beter in de hand of vindt hij een 
manier om zijn emoties te kanaliseren 
in creatieve uitingen, nu ook zijn 
verbeeldingskracht wordt gestimuleerd. 
En zo wordt hij dit jaar naar alle 
waarschijnlijkheid waarlijk het symbool 
van voorspoed en welvaart dat hij overal 
ter wereld is.

Metaalos

2021 is een yin-jaar en behoort tot het element metaal.
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