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D

e raderbrancard, ook wel raderbaar genoemd, werd in 1869 bedacht door Cornelis de Mooij, arts en
Officier van Gezondheid in het Nederlandse leger. De Mooij werd bekend om zijn vele
vernieuwende ideeën met betrekking tot verbandmiddelen, wondbehandeling en technische hulpmiddelen
bij operaties. Ook wat betreft het welzijn van zieken en gewonden werden dankzij De Mooij vele
verbeteringen doorgevoerd.
Het idee van de raderbrancard kwam voort uit de behoefte binnen het Nederlandse leger om gewonden op
het slagveld op een comfortabele manier te vervoeren. In tegenstelling tot de gewone brancard, waar
minimaal twee dragers voor nodig waren, kon een raderbrancard eventueel bediend en geduwd worden
door één man. Tijdens de bloedige acties (1873-1904) van het Nederlandse leger in Atjéh, het noordelijke
deel van Sumatra in Indonesië, werd voor het eerst de raderbrancard van De Mooij in de praktijk gebruikt.
De Mooij was persoonlijk een paar jaar in Atjéh aanwezig en een enkele keer ook bij vijandelijkheden
betrokken. Hij hield zich hoofdzakelijk bezig met het welzijn van gewonden in tropische omstandigheden.
Voor zijn werk in Atjéh ontving De Mooij jaren later de Militaire Willemsorde, de hoogste Nederlandse
militaire onderscheiding.

Het oorspronkelijke model van de ‘Hangmat Raderbaar’ of ‘Lechophore’ van
Cornelis de Mooij uit 1870. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde - 1872.

Kolonel De Mooij ~ 1834-1926. De
meest linkse medaille is de Militaire
Willemsorde.

De uitvinding van De Mooij bestond uit een frame van ijzer met aan weerskanten een groot wiel (rader).
Aan het frame werd een hangmat bevestigd. De veerkracht van de langsliggers van het frame, door de
uitvinder ‘Perpendiculaire Suspensie’ genoemd, zorgde voor het opvangen van schokken tijdens het
rijden met een zieke of gewonde. Het zwaartepunt van het geheel lag onder de as van de wielen waardoor
een en ander in balans bleef en de duwer weinig kracht hoefde te gebruiken om die balans te handhaven.
Ook voorkwamen de grote wielen dat iedere kuil door de patiënt werd gevoeld. Zij verschaften door hun
grote diameter een vorm van comfort voor de duwer en de persoon op de brancard. In zachte grond, zoals
zand of klei, zakten ze niet weg.
Eind negentiende eeuw zag men van regeringswege in dat, landelijk gezien, het patiëntenvervoer nogal te
wensen overliet. In 1893 wees de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de provincies op ‘… de
onvoldoende vervoermiddelen in verschillende gemeenten voor het transport van zieken, gewonden,
drenkelingen enz., en werd de wensch uitgesproken, dat daarbij meer gebruik zou worden gemaakt van de
raderbrancards, zoover die bij het leger in gebruik zijn, hetgeen, naar men meende, reeds in sommige
gemeenten plaats vond. Ik heb de eer u te verzoeken, naar de aanwezigheid en den staat van
bovenbedoelde vervoermiddelen in de onderscheidende gemeenten uwer provincie een onderzoek in te
stellen en verbetering daarvan, is die noodig, zooveel mogelijk te bevorderen.’
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Vroeger werden zieken of gewonden thuis verpleegd. De dokter bepaalde of opname in een ziekenhuis
noodzakelijk was. In een waggelend en schuddend rijtuig werd de ernstig zieke, over soms grote afstand,
naar het hospitaal in de stad gebracht. Ze werden ook wel op een boerenwagen, handkar of in een
kruiwagen vervoerd. De meest comfortabele manier van patiëntenvervoer was die over het water. Het kon
zijn dat bij aankomst bleek dat de hulpbehoevende onderweg was gestorven. Die kon dan meteen weer
mee terug naar huis omdat het ziekenhuis hier niet voor bedoeld was. Vanaf ongeveer 1900 werden
raderbrancards steeds meer door ziekenhuizen en zorginstellingen als het Groene Kruis aangeschaft. De
oorspronkelijke hangmat van De Mooij was vervangen door een brancard.
Met de komst van de raderbrancard kwam er enige verbetering in het zieken- en gewondentransport. Was
er ergens een ongeluk gebeurd dan kon men een dokter of broeder, vergezeld door een verpleegster, achter
een raderbrancard door de stad zien draven. Ging het om botbreuken dan werd de patiënt op de brancard
met zandzakjes zo goed als mogelijk gestabiliseerd. Trof men op de weg naar het hospitaal slechte wegen
dan was de rit voor de stakker op de brancard een ware hel. In een stad met veel grachten werd de
vervoerde, die zelf niets kon zien, ook nog eens getergd door de angst dat men hem of haar in het water
zou rijden.
Vanaf 1908 kwamen in Nederland de eerste auto-ambulances in gebruik. Deze waren in eerste instantie
bedoeld voor het vervoer van patiënten over lange afstanden. Het zou nog minstens veertig jaar duren
voordat de ambulance algemeen goed werd. Tot dan toe zou men op de raderbrancard nog vaak een
beroep doen.
Er zijn weinig foto’s bekend van
raderbrancards ‘in functie’. Op 13
september 1918 vond bij Weesp
een zeer ernstig treinongeluk
plaats. Er vielen 41 doden en 42
zwaargewonden. Een deel van
hen werd per boot naar
Amsterdam vervoerd. Op de
voorgrond wordt een van de
slachtoffers door militairen naar
een schip gedragen. Rechts
daarvan een raderbrancard.
Website
‘De
Amsterdamse
Drosten’.

Een militaire versie met afneembare wielen. Op de
brancard een De Mooij huif. De huif kon ook op
het frame worden gezet. Aan de duwkant is hier
een opvallend model dwarsverbinding te zien.
Website ‘Het Geheugen van Nederland’.
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et is ons niet precies bekend wanneer er in Franeker met de fabricage van de raderbrancards werd
begonnen. Waarschijnlijk was dat in 1906 of 1907. In juli van 1907 verschenen de eerste
advertenties in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad waarin reclame voor de raderbrancard
werd gemaakt. De firma heette toen ‘Oostwoud & Zomer’ (1905-1908). Het Franeker bedrijf had zich al
een naam verworven op het gebied van rolstoelen en in 1906 haar eerste ziekenrijtuig afgeleverd. Gezien
de belangstelling van het leger en zorginstellingen voor de raderbrancard leek het de directeuren, Marten
Oostwoud en zijn zwager Koenraad Zomer, een logische stap om ook die in productie te nemen. In
overleg met geestelijke vader De Mooij werd een ontwerp gemaakt waarin een aantal verbeteringen ten
opzichte van reeds bestaande raderbrancards waren verwerkt. Er werd een nieuw model kap bedacht die
handiger in het gebruik was dan het De Mooij model.

Friesch Dagblad, 6 juli 1907. De eerste (ons bekende) advertentie m.b.t. de raderbrancard.
De brancard is uitgerust met de door Oostwoud & Zomer ontworpen kap en huif en de
brancard heeft de ovaalvormige poten.

Mogelijk is dit de eerste raderbrancard gemaakt bij Oostwoud & Zomer. Het model van de
omhoog lopende duwstangen is anders dan bij latere modellen. De hoge beugel tussen de
wielen, deze steekt hier boven de wielen uit, is eigenlijk bedoeld voor de uitvoering met de
kleinere fietswielen. Deze foto werd gemaakt in 1907 of eerder want hij werd gebruikt als
voorbeeld voor de afbeelding in de advertentie van juli 1907 (zie links).

Tegelijk met de raderbrancard werd door Oostwoud & Zomer nog een andere vinding van De Mooij in
productie genomen. Het ‘Ziekenraam De Mooij’, een lichtgewicht brancard (9 kg) welke bestond uit een
rechthoekig frame van buis met een ligkleed. In tegenstelling tot de gewone brancard had het ziekenraam
geen poten zodat bijvoorbeeld een op straat liggende gewonde er zonder veel moeite op kon worden getild
of gerold. Over de patiënt heen kwamen de borstkleppen die met een koord strak werden getrokken.
Stevig vastgesnoerd kon de zieke of gewonde veilig met deze ‘spalk voor het lichaam’ worden vervoerd,
eventueel vertikaal door bijvoorbeeld een trappenhuis of vanuit het ruim van een schip. Daarbij kon door
de dragers een draagzeel worden gebruikt, een band om de nek waarvan de einden aan de brancard waren
gehaakt.
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Het samenwerkingsverband tussen Marten Oostwoud en zijn zwager Koenraad Zomer (mede-erfgenaam
na het overlijden van zijn schoonvader Franke Oostwoud in 1899) was geen lang leven beschoren en werd
in 1908 weer opgeheven. De naam van het bedrijf werd van ‘Oostwoud & Zomer’ aangepast in ‘M.
Oostwoud’. Koenraad Zomer, die verantwoordelijk was voor een aantal vernieuwingen aan producten en
verbeteringen binnen het bedrijf, keerde terug naar zijn oude vak van boekhandelaar. Marten Oostwoud
ging alleen verder.
Dankzij het bewaard gebleven boek ‘Omzetten 1911-1924’ van Oostwoud in Franeker zijn de
productieaantallen van o.a. de raderbrancard en het ziekenraam van 1911 t/m 1923 bekend. In die periode
van 13 jaar werden er 490 raderbrancards (diverse varianten) geproduceerd met een piek van 111 stuks in
1915. Een groot deel van deze 111 werd aan het Nederlandse leger geleverd in verband met de verhoogde
paraatheid in 1914-1918. Tussen 1911 en 1923 werden er van het Ziekenraam De Mooij 729 stuks
verkocht. Van de overige jaren, dat Oostwoud de raderbrancard en het ziekenraam in productie had, zijn
helaas geen aantallen bekend. We weten dus ook niet wanneer de laatste is gemaakt.
Volgens de Prijscourant een
‘raderbrancard op lage wielen’.
Voor gebruik op goed bestrate
wegen kon de raderbrancard
geleverd worden met fietswielen
voorzien van luchtbanden of
massieve rubberbanden, de z.g.
cushionbanden. De hier op het
voeteneind aanwezige ‘Spaninrichting’ voor de kap was als
extra leverbaar.

Raderbrancard fabrikaat Oostwoud & Zomer (1905-1908). De brancard, met een De
Mooij huif, is hier losgekoppeld. De dwarsverbinding, links in het frame, werd later
hoger gemaakt om gemakkelijker over de hoge huif heen te kunnen rijden. De
stangen aan de duwkant van het frame zijn voorzien van een subtiele versiering.
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Bladzijde uit de Prijscourant van rond 1910-1915. Het bovenste model wordt het ‘Rader-Raam’ genoemd. De raderbrancard
‘op hooge wielen’ was ook leverbaar met gummibanden, massieve rubberbanden voor gebruik op verharde wegen. Wellicht
werd voor dat doel eerder het model ‘op lage wielen’ verkocht, wat - volgens de tekst - ook voordeliger was.
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et frame van de raderbrancard bestond uit twee langsliggers gemaakt van ¾ duims (19 mm)
‘Engelsch veerenstaal’ waaraan de brancard werd opgehangen. Deze stangen dienden tevens als
schokbrekers voor de brancard. Ze staken door een, in een hoefijzervorm gesmede, zware beugel waarin
ook de ‘asarmen’, de assen voor de wielen waren aangebracht. De langsliggers werden aan de voor en
achterkant verbonden door dwarsstangen. Aan de duwkant van het frame zat in de langsliggers een knik
naar boven waarvan de uiteinden werden voorzien van uit hout gedraaide handvatten. De assen waren
onder een kleine hoek in de beugel aangebracht waardoor de wielen aan de bovenkant iets naar buiten
neigden, ‘overval’ genoemd. De asarm aan de rechterkant (vanaf de duwkant gezien) was voorzien van
rechtse draad en die aan de linkerkant van linkse draad. Reed de raderbrancard vooruit dan draaiden beide
moeren vast. Een luns (splitpen) voorkwam het aflopen van de moeren. Op de vier hoeken van het frame
kwamen korte kettingen met aan het eind een haak waaraan de brancard kon worden opgehangen.
Leeuwarder Courant, 6 augustus 1909. De gebroeders De
Jong hadden een scheepswerf in Heeg en er blijkbaar wat
handel bij.

Binnen het bedrijf was het maken van spaakwielen een vak apart. Een kleine fout in de voorbewerking
kon uiteindelijk een niet meer te herstellen slag in het wiel veroorzaken. Wat de constructie van de houten
wielen van de raderbrancard betreft waren er twee mogelijkheden. De lichtere waarvan de velg uit één
stuk hout bestond, ‘gebogen velgen’ genoemd, of de zwaardere uit acht segmenten opgebouwde velg. De
laatste werd in de regel bij de militaire versie van de raderbrancard toegepast. Een wiel met een diameter
van 1,3 meter telde 16 spaken en werd uit acht segmenten samengesteld, een per twee spaken. De
afmetingen van deze velg waren 52 x 35 mm tegen de 39 x 25 mm voor de gebogen velg.
In een schone stofjas en met hoge boord
houdt boekhouder Douwe Meijer de
raderbrancard in evenwicht. De jongste
bediende ligt vastgesnoerd op een
Ziekenraam De Mooij. Gezien de hoge
beugel aan het voeteneind behoort onder
dit frame een brancard met een De Mooij
huif. De deur links is de ingang naar het
kantoor van directeur Marten Oostwoud.
De foto werd gemaakt tussen 1910 en
1913. Meijer kwam bij Oostwoud in 1910
en de Stoom-Rijtuigfabriek was in 1913
verleden tijd.

Padvinders demonstreren hier het gebruik van
een Ziekenraam welke eerst in een frame van een
gewone brancard wordt gelegd. We nemen aan
dat deze, en de bovenstaande combinatie, een
‘Rader-Raam’ werd genoemd.
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De gebogen velgen werden van uitgewaterd en een paar jaar zorgvuldig gedroogd iepenhout gemaakt. Het
materiaal werd ingekocht bij verschillende houtzaagmolens zoals ‘De Arend’ en ’t Fortuin’ bij Harlingen.
Ook deed Oostwoud zaken met houtzaagmolens in Franeker en IJlst. Het hout werd per dekschuit naar het
Noord in Franeker vervoerd. De lat van 39 bij 25 mm en 4,6 meter lang, werd eerst ‘gekookt’, d.w.z. een
half uur in kokend water ondergedompeld waarna het heet en nat om een mal in een hoepel werd gebogen.
Van de beide uiteinden bleef een deel recht wat werd afgezaagd. In de beide kopse kanten van de velg
werd een gat geboord voor de drevelpen, dit om beide einden te verbinden en correct op elkaar te laten
aansluiten. De toepassing van een velg uit één stuk hout was in de rijtuigbouw al eens uitgeprobeerd maar
bleek niet te voldoen. Door de kookbehandeling werd het hout zachter. Voor minder zwaar belaste wielen
zoals die van de raderbrancard was het echter sterk genoeg.
Voor de wielnaven gebruikte men een deel van een dikke tak van een iep of een eik. Op een draaibank
werd de naaf vormgegeven. De zestien gaten voor de spaken werden in de naaf geboord en rechthoekig
gemaakt. Om het splijten van het hout tegen te gaan werd aan de voor en achterzijde een ijzeren ring
gekrompen, de zogenaamde naafband. Ter bescherming van de buitenkant van de naaf werd nog een in
diameter kleinere maar bredere ring aangebracht. Op de wielmakersbank werden vervolgens de ingekochte - eikenhouten spaken in de naaf gedreven waarbij de hoek ten opzichte van de as bij iedere
spaak werd gecontroleerd. De dubbele rij spaken, afwisselend een voor en een achter, stonden iets naar
buiten gericht wat de veerkracht van het wiel ten goede kwam. Omdat de velg uit één stuk hout bestond
was het aanbrengen daarvan op de spaken een lastig karwei. Bij de uit segmenten opgebouwde velg ging
dat eenvoudiger.

Waarschijnlijk behoren deze 30 raderbrancards tot de 35 in januari 1914 aan het Nederlandse leger geleverde exemplaren. Ze
staan hier in het gelid opgesteld voor het bedrijf op het Noord in Franeker echter zonder brancards. De afneembare De Mooij
huif kon, zoals hier, aan het frame worden bevestigd of op de brancard worden geplaatst. De boog van de huif wordt met een
eindje touw omhoog gehouden. De beugel tussen de wielen is trapeziumvormig in plaats van rond zoals bij het standaard model.
Met een riem kon aan de beugel een verbandkist worden bevestigd. De wielen hebben een dubbel loopvlak, een brede met daar
overheen een smalle wielband.
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De wielband, het ijzeren loopvlak van het wiel, werd van een lange strip gemaakt (52 x 4 mm voor de velg
uit segmenten en 39 x 8 mm voor de gebogen velg). De strip werd in een hoepel van rond 1,3 meter
gesmeed waarna de einden door middel van een wel-las aan elkaar werden verbonden. De wielen van de
raderbrancard konden ook met een dubbel loopvlak geleverd worden. Een smalle wielband werd dan over
de brede heen gekrompen. De smalle wielband deed dienst op een harde ondergrond zoals straatklinkers
en keien. In geval van een zachte ondergrond kwam vanzelf de brede in functie.
Was men toegekomen aan het samenvoegen van het wiel en de wielband dan werd door de ‘vuurwerkers’
(smidsknechten) de ijzeren hoepel met behulp van twee smidsvuren geheel heet gestookt. De nu in
diameter groter geworden wielband werd om de velg gelegd. Meteen daarna, om te voorkomen dat de velg
vlam vatte, werd er water overheen gegoten. Tijdens het afkoelen, in een wolk van stoom, kon men het
ijzer horen krimpen en het hout kraken. Om het aflopen van de wielband tegen te gaan werd deze met zes
klinkbouten aan de velg verbonden. Een aan elke kant van de naad in de velg en vier verdeeld over de
omtrek van het wiel. Vanaf verschillende punten van het loopvlak van het wiel werd met een stokpasser
op de naaf exact het hart van het wiel afgetekend. Er werd een gat, zuiver haaks op het wiel, in de naaf
geboord waarna er een gietijzeren bus in werd getimmerd.

Hier wordt gedemonstreerd hoe men een raderbrancard gebruikt.
Het frame wordt over de brancard gereden (linksboven) waarna de
voorste haken aan de brancard worden bevestigd. Door aan de
andere kant het frame naar beneden te drukken komt het
voeteneind van de brancard omhoog en kan het hoofdeind worden
aangehaakt (rechtsboven). Als decor dient de oostgevel van het
Gemeentelijk Gasbedrijf aan de Sjaardemastraat in Franeker.

Briefhoofd 1915. De afgebeelde producten werden
diverse malen bekroond
waaronder
een
gouden
medaille op de Wereldtentoonstelling te Brussel in
1910.
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De gevel van het bedrijf rond
1920. Er zijn hier heel wat
raderbrancards
naar
buiten
gereden. Het hoge pand geheel
links is het ‘Magazijn van
Rijtuigen’ wat ook tot de
bedrijfspanden behoorde. Op het
uithangbord boven de van sierlijk
smeedwerk
voorziene
deur:
‘Kantoor - M. Oostwoud’. Links
en rechts naast het dak van het
pand zijn nog net de hoeken van
de in 1913 gebouwde Rijtuigfabriek zichtbaar.

Een zogenaamde ‘Vierwielige Raderbrancard’ voor het transport van zieken of
gewonden over langere afstanden. De
brancard is voorzien van kleine wielen om
hem op de wagen naar voren te kunnen
rollen. Deze vierwielige raderbrancard werd
door Oostwoud aan het Groene Kruis op
Zuid Beveland geleverd.

Drie modellen bedoeld voor het vervoeren
van overleden personen. Een met een rieten
mand en hangslot aan het deksel
(linksboven). Een met een lijkkist op het
Oosterbolwerk in Franeker (rechtsboven).
De derde is er een met een metalen bak,
luchtbanden en een De Mooij huif.

10

Om de raderbrancard met patiënt, b.v.
tijdens vervoer op een schip of in de trein,
horizontaal te houden was deze bok
leverbaar. De vering van de raderbrancard
bleef zo functioneren.

Het Nederlandse leger probeerde op een wat
primitieve manier deze ‘dubbeldekker’ uit. Of
het navolging heeft gevonden is ons niet
bekend.

/

I

n november 1936 overleed directeur Marten F. Oostwoud aan de gevolgen van een auto-ongeluk bij
Goutum. Hij werd opgevolgd door zijn drie zoons Frank, Jacob en Jan. De naam van het bedrijf werd
veranderd in ‘Oostwoud Fabrieken NV’. In de zomer van dat jaar was de Spaanse Burgeroorlog
uitgebroken, Fascisten contra Communisten. Er kwamen bij de firma orders binnen voor, naar men zegt,
vele honderden raderbrancards. Ook werd menig vrachtwagen omgebouwd tot ambulance. Het was voor
de betrokkenen binnen het bedrijf onduidelijk aan welke van de oorlogvoerende partijen ze werden
geleverd. Gezien de uiteindelijke functie van de raderbrancards en ambulances zou dat niets mogen
uitmaken maar onder het personeel zorgden deze politiek beladen orders voor nogal wat spanning. De
leveranties aan Spanje werden met puur goud betaald, een waardevast metaal in roerige tijden. Het
verhaal gaat dat de goudstaven opgestapeld lagen onder de vensterbank van het directeurskantoor. Of dat
echt zo was …? In april 1939 kwam er een eind aan de Spaanse Burgeroorlog.

Afbeelding uit het Oranje Kruis (EHBO) boekje van 1935.

Marten F. Oostwoud ~ 1874-1936
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Voor de grote order uit Spanje werd een
ringbrander gebouwd. Met een diameter van
bijna twee meter werd van beton een put
gemaakt. In het midden werden acht
gasbranders in een cirkel opgesteld. De
wielband werd in de put gelegd en door de
gasvlammen gelijkmatig en daardoor snel
heet gestookt. Het verhitten ging nu veel
sneller dan in een smidsvuur. Deze
toepassing van gas voor dit doel was voor
het Gemeentelijk Gasbedrijf aanleiding er in
een tijdschriftartikel aandacht aan te
besteden.
De ringbrander in bedrijf. De zwarte ring is een wielband.

Waarschijnlijk is dit een exemplaar voor Spanje, hier zonder brancard.

Een van de twee raderbrancards in de collectie van
het Nationaal Militair Museum
in Zeist. Aan de duwkant van
het frame bevinden zich twee
dwars-verbindingen. Aan een
ervan zijn extra ophangkettingen
bevestigd.
Het
ligkleed van de brancard is met
een koord aan de zijliggers
verbonden. Foto (voormalig)
Legermuseum Delft.
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Eind augustus 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd vanwege de militaire dreiging uit het
oosten. Ook een aantal Oostwoud werknemers werd opgeroepen en moest onder de wapenen. In de vele
Verbandplaatsafdelingen (V.B.A.) van het leger waren een groot aantal raderbrancards, ziekenramen en
brancards van Oostwoud fabricaat aanwezig. Het materieel van de V.B.A.’s bestond verder uit autoambulances en troepenverbandwagens. De laatsten waren door paarden getrokken wagens ingericht als
eerstehulppost.
Wie of wat in het leger dienst doet moet
tegen een stootje kunnen. De brancard, waar
waarschijnlijk nog het een en ander op ligt,
staat bijna op de grond. Tijdens oefeningen
of troepenverplaatsingen werd er wel andere
zaken mee vervoerd dan dat waar een
raderbrancard eigenlijk voor bedoeld was.
Hospikken van de Geneeskundige Dienst in
vooroorlogse jaren. Uit het boek ‘Ergens In
Nederland’.

Gedurende de ruim dertig jaar dat de raderbrancard door de firma Oostwoud werd geproduceerd
veranderde er niet veel aan de constructie en dus het uiterlijk van de raderbrancard. Wat men in
verschillende vormen ziet zijn de poten van de brancard. Ze zijn er ovaalvormig, in een U of V, of in de
vorm zoals te zien is op de afbeelding van de raderbrancard op de bok.
In 1941 werd er door het bedrijf een nieuwe catalogus uitgebracht waarin de raderbrancard nog steeds in
dezelfde varianten werd aangeboden als in die van 1910-1915. Het is ons niet bekend of de raderbrancard
tijdens de bezettingsjaren nog gemaakt is en ook niet wanneer de laatste de fabriek verliet. Na 1945
werden ze niet meer aangeboden. Het Ziekenraam De Mooij wordt in principe nog steeds gemaakt en dit
product is dus al meer dan honderd jaar bij Oostwoud in Franeker te koop.

S

inds juni 2011 is Oostwoud International in Franeker in bezit van twee raderbrancards. De eerste werd
omstreeks 1985 door de toenmalige directeur Martin Oostwoud aangekocht. In 2001, na een jarenlang
verblijf op een stoffige zolder, werd deze raderbrancard weer voor het licht gehaald en gebruikt voor de
tentoonstelling naar aanleiding van het 130 jarig bestaan van de firma. In 2010 werd de raderbrancard als
blikvanger in de nieuwe kantine geplaatst. Van dit exemplaar zijn de wielen en de brancard afkomstig van
een militaire raderbrancard, wat men uit de groene kleur kan opmaken. Ook uit de tekst onder op het
ligkleed blijkt het militaire verleden van de brancard: ‘2de Sectie V.B.A. Zeeland’. Op de kopse kant aan
het voeteneind is het nummer ‘1’ aangebracht. De V.B.A. (Verbandplaatsafdeling) was een onderdeel van
de Geneeskundige Dienst van het Nederlandse Leger van voor 1940. In de provincie Zeeland is in de
meidagen van 1940 hevig gevochten zodat deze brancard mogelijk daar nog van nut is geweest. De
wielen, van de zware militaire uitvoering, zijn groen geverfd. De twee in de naaf gedraaide oogschroeven
hebben te maken met het feit dat de wielen afneembaar waren zodat de raderbrancard in opslag, en tijdens
vervoer in bijvoorbeeld een trein of vrachtwagen, minder plaats in nam.
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Omdat de wielen niet goed op de assen van het
frame passen nemen we aan dat het frame van deze
raderbrancard van een ‘burger’ model afkomstig
is. Op de dwarsverbinding aan de duwkant van het
frame is een ‘M. Oostwoud’ fabrieksplaatje
gesoldeerd wat in de loop van de tijd nogal
beschadigd is geraakt.
De tweede raderbrancard arriveerde in juni 2011
in Franeker. Deze werd ons aangeboden door de
Stichting Historische Kring Baflo in de provincie
Groningen en was ooit in gebruik bij het Groene
Kruis in de voormalige gemeente Baflo. Over de
staat van dienst van deze raderbrancard is ons
helaas niets bekend maar het zal minstens 60 jaar geleden zijn geweest dat hij voor het laatst gebruikt is.
Het mag een wonder heten dat dit lang geleden afgedankte ziekentransportmiddel al die jaren heeft weten
te overleven.
Het is een origineel bij Oostwoud in Franeker gebouwd exemplaar. Aan beide zijden van het
brancardframe is een koperen plaatje bevestigd met de tekst: ‘M. Oostwoud Stoom-rijtuigfabriek
Franeker’. Men was er indertijd trots op dat het bedrijf de beschikking had over een stoommachine die
verschillende machines aandreef. Dezelfde plaatjes werden oorspronkelijk ook op de voegen van de
velgen gespijkerd, dit om de naad enigszins aan het zicht te ontrekken. Op een van de velgen is nog een
klein deel van het plaatje aanwezig.

Juni 2011. De raderbrancard uit Baflo in de staat
zoals hij, na honderd jaar, weer terugkeerde in
Franeker.

De naam ‘M. Oostwoud Stoom-rijtuigfabriek’ werd door het bedrijf tot begin 1913 gevoerd. In dat jaar
werd de nieuw gebouwde Rijtuigfabriek aan het Noord in Franeker in gebruik genomen. De
stoommachine werd verkocht en in het nieuwe pand werd een Deutz dieselmotor geïnstalleerd waarmee
het ‘Stoom’ in de naam tot het verleden behoorde. We kunnen dus wel aannemen dat het ‘Bafloexemplaar’ gefabriceerd is tussen februari 1908 en februari 1913, tenzij men daarna de oude naamplaatjes
bleef gebruiken tot de voorraad op was.
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De brancard is voorzien van de door Oostwoud & Zomer ontworpen kap en huif en heeft de in een ovale
vorm gesmede poten. Aan het hoofdeind is in de kap een opening aangebracht zodat de patiënt tijdens de
rit in het oog kon worden gehouden. Deze opening in het canvas is door middel van een rechthoekig frame
van lood verstevigd. Op een van de hoeken van de kap is het canvas gescheurd als gevolg van het roesten
van het kapframe. Het frame zelf is vervormd door overbelasting. Voor het straktrekken van de huif is een
spaninrichting aanwezig, indertijd voor een meerprijs leverbaar. In de huif is een lange scheur in het
uitgedroogde canvas ontstaan. In het midden van de huif zit een gat wat mogelijk door ratten is
veroorzaakt.

De naaf van het rechterwiel. De ijzeren band die om de naaf en
tegen de spaken aan behoord te zitten ontbreekt aan beide wielen.
De gedeeltelijk zwart geverfde naaf is voorzien van een gele - of
ooit witte - bies.

Restant van het fabrieksplaatje op de naad van velg
van het linker wiel. Linksboven een van de klinkbouten die voorkomen dat de wielband van de velg
loopt.

De kleur van het canvas was oorspronkelijk roodbruin, wat nog te zien is aan delen welke niet aan licht
zijn blootgesteld. De rest is na honderd jaar daglicht en weersinvloeden verbleekt en heeft een grijs-bruine
kleur gekregen. Het in de kap, huif en ligkleed verwerkte leer is door uitdroging hard geworden.
De velg van een van de wielen is voor een deel verteerd door houtworm. Ook een van de dwarsliggers van
het houten brancardframe is aangetast door houtboorders. Door het krimpen van het hout van de
wielnaven zijn de buitenste naafbanden er afgevallen en weggeraakt. Alle delen van ijzer, inclusief de
bouten en hun vierkante moeren, waren oorspronkelijk zwart geverfd. Over het algemeen zijn de ijzeren
delen behoorlijk roestig. Een van de moeren (die met linkse draad) die het wiel op de as houden is niet
meer aanwezig. Waarschijnlijk heeft in het verleden iemand een poging gedaan de moer er rechtsom weer
op te draaien wat uiteraard niet lukte.
Er is getracht de raderbrancard weer enigszins toonbaar te maken. De schoonmaakbeurt van het canvas
bleef bij afborstelen en stofvrij maken met perslucht. Een wasbeurt zou het tere materiaal waarschijnlijk
niet overleven. De scheur en de gaten in het canvas werden door meubelbekleder Kooistra in Harlingen
gerepareerd door er een strook stof achter te plakken. De verschillende onderdelen van leer werden met
leervet weer soepel gemaakt. Het frame van de kap is weer wat in model gebracht. De brancard en een van
de wielen kregen een behandeling tegen houtworm. De wielen, het frame en de brancard werden
behandeld met gekookte lijnolie. Aldus kreeg dit honderd jaar oude Oostwoud product weer iets van haar
oude glans terug.
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De raderbrancard na de opknapbeurt.
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