De peetoom
Een arme man had zoveel kinderen, dat hij al de hele
wereld als peet gevraagd had, en toen er weer een kind
geboren werd, wist hij niemand meer om nog als
peetoom te vragen. Hij wist niet wat hij nu doen
moest, want het kind moest toch gedoopt; en in zijn
zorg ging hij liggen en sliep in. Toen droomde hij. Hij
moest de poort uitgaan, en dan de eerste die hij
tegenkwam tot peetoom vragen. Hij werd wakker, en
vond, dat de droom wel eens een teken kon zijn
geweest, en hij ging de poort uit en de eerste die hij
tegenkwam, vroeg hij als peet. De vreemdeling gaf
hem een glaasje water, en zei: "Dit is wonderbaarlijk
water, daarmee kun je zieken genezen; je moet alleen
maar goed kijken, waar de dood staat. Staat hij bij 't
hoofd, geef de zieke dan van 't water; maar staat hij bij
de voeten, dan is alle moeite vergeefs, dan moet hij
toch sterven." Van die tijd af kon de man altijd vooruit
zeggen, of een zieke nog te redden was, of niet; hij
werd beroemd door z'n kunst en verdiende veel geld.
Eens werd hij bij het kind van de koning geroepen, en
toen hij binnenkwam, zag hij de dood zitten bij het
hoofd, en hij genas het met 't water; en zo gebeurde het
nog eens een tweede keer, maar de derde keer stond de
dood bij de voeten en toen moest 't sterven.
Nu wilde de man toch eens die peet opzoeken en hem
vertellen, hoe het met dat water was gegaan. Maar toen
hij dat huis binnenging, was het zo'n vreemd
huishouden. Op de eerste trap twistte de bezem met het
blik en ze sloegen geweldig op elkaar los. Hij vroeg
hen: "Waar woont de peet?" De bezem zei: "Eén trap
hoger." Toen hij de tweede trap opklom, zag hij een
massa dode vingers liggen. Hij vroeg: "Waar woont de
peet?" en één van de vingers antwoordde: "Eén trap
hoger." Op de derde trap lag een massa doodskoppen,
en die zeiden ook: "Een trap hoger." Op de vierde trap
zag hij vissen boven 't vuur, ze sisten in de pan en
bakten zichzelf. Ze zeiden ook al: "Eén trap hoger."
Maar toen hij de vijfde trap opgeklommen was, kwam
hij bij een kamer. Hij keek door 't sleutelgat, en daar
zag hij de peet, en hij had een paar horens. Hij deed de
deur open en ging naar binnen, en de peet ging vlug 't
bed in en dekte zichzelf goed toe. Nu zei de man:
"Waarde peetoom. Wat is dat hier voor een raar
huishouden? Toen ik de eerste trap opklom, waren het
blik en de bezem met elkaar aan 't twisten en ze
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sloegen elkaar, dat het een aard had." - "Wat ben je
onnozel," zei de peet, "dat waren de knecht en de
meid, ze praatten samen." - "Maar op de tweede trap,
daar lagen allemaal dode vingers." - "Wat ben je nu
simpel," zei de peet, "dat waren schorseneren." "Maar op de derde trap lag een hele stapel
doodskoppen." - "Domme kerel, dat waren kolen." "En op de vierde trap zag ik vissen in de pan, ze sisten
en bakten zichzelf." En terwijl hij dat zei, kwamen de
vissen binnen en disten zichzelf op. "En toen ik de
vijfde trap opkwam, keek ik door een sleutelgat, en
daar zag ik u, heer peet, en u had lange, heel lange
horens." - "Neen, dat is niet waar!" En de man werd
bang en holde weg, en wie weet wat die peetoom
anders wel zou hebben gedaan!
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