Peter Fidder en de Roode Lap
T. Goossens
Peter Fidder werd geboren op 25 november 1856 in de gemeente Ermelo. Hij trouwde op
31 maart 1882 met Sara Magdalena Hoekert, geboren op 15 maart 1863 in de gemeente
Oldebroek. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

<s>

Gerrit
Lubbert

27 juli 1882
27 juli 1882

Aaltje
Martha
Jannetje

19 juli 1884
20 december 1886
25 juli 1889

Dries
Aalt
Grietje

5 mei 1892
20 januari 1895
27 november 1897

Jacobje
Gerritje

28 maart 1901
24 mei 1904

Zijn beroepen waren o.a. arbeider, dagloner, jager, landbouwer, voerman en vrachtrijder.
In 1884 huurde hij voor het eerst "de Roode Lap" aan de Huilerweg. Dit was een huisje
van de Hervormde Diaconie, waarvan de huur f. 50,- per jaar bedroeg. Op 21 juni 1905
kwam hij, samen met dit huisje, voor het eerst in het nieuws: "Woensdagnamiddag om
ongeveer 4 uur is het huis bewoond door den landbouwer P.F. en den daglooner R.V.,
staande op de zoogenaamde Voode lap' bij Nunspeet, door brand vernield. Het levende
vee werd gered. De inboedel van beide bewoners is geheel verbrand. P.F. was verzekerd,
R.V. niet. Het huis, behoorende aan de Herv. Diaconie, was ook tegen brand verzekerd.
De oorzaak van den brand is niet bekend, doch is waarschijnlijk in een gebrek aan den
schoorsteen te zoeken".
Op 26 september 1911 was er weer brand, maar het huisje bleef overeind staan. De ene
krant bracht het nieuws heel dramatisch:
"Bij den jager P.F. had dinsdagavond een ernstig ongeluk plaats. Terwijl F. druk bezig was
met het vullen van patronen, viel plotseling een reeds gevulde patroon op den grond,
met het gevolg dat deze afging en tevens eene hoeveelheid kruit, ± 2 pond, welke zich
in een kistje in de kamer bevond, met een donderend geknal ontplofte. Zoo hevig was de
ontploffing dat al het huisraad als het ware verbrijzeld werd, schilderijen en ornamenten
werden van den wand gerukt en stukgeslagen, de ruiten ingedrukt, ja zelfs een raam
geheel uit elkaar geslagen. Wat echter erger is, ook de op het oogenblik van de ontploffing zich in de kamer bevindende personen zijn er helaas lang niet zonder kleerscheuren
afgekomen. F. zelf toch kreeg de volle vlam in zijn gezicht en heeft zijn gelaat op vreeselijke wijze verbrand, terwijl zijn vrouwen een zoon en dochter eveneens brandwonden
in het gelaat, gelukkig minder ernstig, opliepen. Hedenochtend echter waren allen nog
onherkenbaar".
De andere krant bracht het nieuws veel zakelijker:
"Heden - dinsdagavond - is alhier een vreeselijk ongeluk gebeurd, dat betrekkelijk toch
nog al goed is afgeloopen. Peter Vidder, jager, wonende op de zoogenaamde Rooie
Lappe, was tegen een uur of 6 bezig patronen te laden voor de a.s. jacht, die zaterdag
loskomt. Zijn vrouwen kinderen zaten bij de tafel. De jongens waren bezig lijsterbogen
klaar te maken.
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De deur gaat open en H. Kamp, zoon van de weduwe Kamp, komt binnen, en werpt de
deur achter zich dicht, in 't slot. Hij vroeg of Vidder hem zaterdag wilde helpen aardappelen rooien. Deze bleef intusschen aan zijn werk, patronen laden, en had naast zich
op de tafel liggen een zakje met twee pond buskruit. Hij antwoordt onderwijl aan Kamp
dat hij hem niet kan helpen kan, omdat hij zaterdag op jacht moet. En nauwelijks heeft
hij dit gezegd, of met een verschrikkelijke knal, die aan de overzijde van den Straatweg
gehoord werd, ontploft de patroon die hij onder handen had, maar tegelijk natuurlijk het
buskruit dat op tafel lag.
't Was een verschrikkelijken toestand. Volslagen duisternis, de voordeur op slot en door
den verschrikkelijken damp niet te vinden, gekerm van gewonden. De ontploffing was
zoo hevig, dat niet alleen de ruiten, maar ook de roeden van de ramen stukgeslagen
werden. Een groot geluk was het dat de luiken niet gesloten waren. Dan was wellicht het
geheele huis in elkaar gestort.
Allen waren gewond aan gelaat, armen en handen, 't Ergste is er aan toe het dochtertje
van Vidder. Deze zelf stond in brand. Groote gaten waren in zijn kleeren gebrand. Zelfs
zijn galgen (bretels, TG) brandden hem op den rug. De vlam werd evenwel spoedig gedoofd. Bakken met zoete melk werden aangedragen, waarin de ongelukkigen verzachting zochten voor de pijn.
Inmiddels waren verschillende personen naar Dr. Schut gesneld. Deze kwam per rijtuig
uit Hulshorst. Een verpleegster was ook weldra ter plaatse en spoedig waren de wonden,
die hier en daar wel ernstig, doch niet gevaarlijk waren, verbonden, zoodat met eenige
dagen, als alles naar wensch gaat, er wel veel verbetering is te verwachten.
In huis is alleen de lamp vernield en alles wat op tafel stond, terwijl ook een der patronen die reeds klaar waren en in de tafellade lagen, ontploft is".
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In 1910 had Peter Fidder nog zes
thuiswonende kinderen: Jannetje, Dries, Aalt, Grietje, Jacobje
en Gerritje. Op een foto van rond
1910 zien we een aantal vrouwelijke leden van zijn gezin. Op
de voorste rij staan (van links
naar rechts) Grietje, zijn vrouw,
Gerritje, Martha met dochter
en Jacobje. Op de achterste rij
staan Aaltje en Jannetje. Het is
niet duidelijk of de foto van voor
of na 26 september 1911 is. De
zoon van de weduwe Kamp is
waarschijnlijk Hendrik Kamp,
die dan nog bij zijn moeder aan
de Hullerweg woont.
Peter en zijn vrouw bereikten allebei een hoge leeftijd. Hij overleed op 21 april 1930 en
zijn vrouw op 7 augustus 1936.
Bronnen;
M. Martens - Niemeijer; "Fidder"; p. 80 "Nunspeet 1910", deel 2; p. 47
"Bie Bart in de rie"; p. 133
Overveluwsch Weekblad; 24 juni 1905 en 27 september 1911
De Harderwijker; 27 september 1911
Fotocollectie Nuwenspete; nr. N 3053~
Notaris Van Osselen (Nunspeet); akte nr. 2976
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