
Collectie Van de Ven: 
De Stad Oss 
 
Oss algemeen en wijken 
 
4 Oss dialect 
 
4.1 Uitgave van de Carcopost (schoolkrant van het TBL) met de tekst van het wagenspel “Drika van 
Os” bij gelegenheid van de stadsfeesten van Oss op 24 juli 1949 (550 jaar stadsrechten) 
 
4.2 Pagina’s uit het personeelsblad van Hartog  O.E.T. (Op Eigen Terrein) tussen 1948 en 1952 met oa 
rubriekjes “Um noit te vergete!” door Tinusomme 
 
4.3 Brabants Dagblad De Sirene Oss, Carnaval, 24-02-1987 
 
4.4 Pagina’s uit het personeelsblad van Hartog  O.E.T. (Op Eigen Terrein) uit 1954 met columns door 
Aart 
 
4.5 Pagina’s uit het boek “Hedde gij, zedde gij – edde gij, zijde gij” (1987) met verhalen in dialect uit 
Oss door dr. C.R. Hermans  (De verloren zoon), Jan Cunen (’t Krûske van de paus) en Hein de Bruijn 
(Bewaarschool) 
 
4.6 Pagina’s uit boek(?) over een Oss mannenkoor (Liedertafel}, oude gebruiksvoorwerpen, het 
dialect van Oss en wachtmeester Hoekman 
 
4.7 Krantenartikeltje uit?, jaar? over het Brabants dialectwoord “romme” (melk) 
 
4.8 Krantenartikeltje van 19-12-1970 over het dialect van het Maasland en van 11-11-1991 over het 
verschijnen van de tweede Brabantse beroepenbundel “Wèsse dinne, wèsse doen” over het 
verschijnen van de bundel “Heddet al geheurd” van Swanenberg  
 
4.9 Tekst en melodie van een lied van Adrianus van Berkum 1894-1976 
 
4.10 Tekst in dialect uit 1979 door Gerard Ulijn “Dù bugraffunnis” 
 
4.11 Artikeltje uit de Sleutel van 22-12-1976 met een gedicht in dialect van wethouder Harry van 
Xanten als dank voor een surprise van de Werkgroep Vlashoek 
 
4.12 Aankondiging uit februari 1984 van het verschijnen van de tweede bijgewerkte druk van het 
boek “De dialecten van Noord-Brabant” uit 1951 
 
4.13 Artikel “Dialect der meiery van s’ Hertogenbosch” van dr. C.R. Hermans uit het tijdschrift 
Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. 
Deel 3 1839 J.F. Willems 
 
4.14 Artikel uit Weekblad Regio Oss van 31-01-1990 “De buut houdt het Oss’ dialect erin” over 
tonpraoter en kunstschilder Theo van der Steen 
 
4.15 Krantenartikeltje van 19-04-2004 over het open museumweekend in Museum Jan Cunen met 
daarin een voordracht door Rémy Albers van een tekst uit “Ossensia, Brabantse gezangen” van Serge 
van Duijnhoven 



 
4.16 Tekst uit Farmakopij van 02-02-1978 over en met Osse carnavalshit 1978 “Ulliedegulliedunulliën 
ok?” 
 
4.17 Krantenartikeltje van 27-10-2004 “Onder de loep” over het verschijnen van de cd “M’n eige 
laand” van Lambert van Hintum uit Berghem 
 
4.18 Krantenartikel van 21.12.2001 door John van Zuijlen over het Osse dialect: het Ossisch 
 
4.19 Artikel uit Farmakopij jr 5 nr. 13, 25-08-1977, Het Osse dialect (2) door Huub van Ewijk 
 
4.20 Artikel uit Farmakopij jr. 5 nr. 16, 06-10-1977, Het Osse dialect (3) door Huub van Ewijk 
 
4.21 Artikel uit Farmakopij jr. 6 nr 22, 02-11-1978 met een nabeschouwing over Oss dialect door 
Huub van Ewijk 
 
4.22 Artikel uit het Brabants Dagblad van 16-05-2007 over een lezing van Jos Swanenberg voor 
leerlingen van het Mondriaan College over dialect, waarbij geconstateerd wordt dat de jeugd met 
dialect niet veel verder komt dan houdoe 
 
4.23 Artikel uit Op Eigen Terrein (OET) 4 (personeelsblad Unileverbedrijven) van 09-09-1976 door 
Huub van Ewijk “Over het Osse dialect gesproken” 
 
4.24  Artikel uit Op Eigen Terrein (OET) 8 (personeelsblad Unileverbedrijven) van 17-02-1977 door 
Huub van Ewijk “Over het Osse dialect gesproken” (2) 
 
4.25 Artikel uit Op Eigen Terrein (OET) 11 (personeelsblad Unileverbedrijven) van 12-05-1977 door 
Huub van Ewijk “Over het Osse dialect gesproken” (slot) 
 
4.26 Toevoegingen van Frans van de Ven (?) mbt het Osse dialect 


