Wiege-Mie – J.J. Cremer
Geschreven in augustus 1852.
Peter Janssen en zijn vrouw Net wonen in een huis met zes kinderen. Op een dag krijgen ze het
nieuws te horen dat Heintje Hermsen is gestorven. Ze was de weduwe van Cloas Hermsen en is
hem zes maanden na zijn dood gevolgd. Wiege-Mie, het pleegkind van het overleden echtpaar, blijft
alleen achter. Ze is na haar geboorte gevonden in een wiegje met groen bekleed. Cloas en Heintje
hebben voor het kind zorg gedragen. Bij het kind zat een brief en op die brief stond dat ze Marie
heette. Maar doordat ze in een wieg gevonden is, werd ze in het dorp altijd Wiege-Mie genoemd.
Net, de vrouw van Peter Janssen, droomt op een nacht. Ze droomt dat er een engel komt die zegt dat
zij en Peter zullen moeten sterven. Ze zegt dat ze dat nog niet kan en vraagt wie ervoor haar
kinderen moet zorgen. De engel zegt dat er lieve mensen zijn, die zich over haar kinderen zullen
ontfermen. De engel zegt ook doe net als hetgeen de mensen voor u zullen doen aan een ander. Dit
ervaart Net als een roeping om Wiege-Mie in huis te nemen en haar te verzorgen. De gierige Jaap
Jolles krijgt de inboedel van het huis en de wieg wordt per opbod verkocht. Peter biedt fl. 1,75,
daarvoor wordt de koop gesloten en Wiege-Mie gaat mee. Als er weer een kind op komst is wordt
de wieg opnieuw bekleed door Wiege-Mie en dan vindt ze zes briefjes van duizend gulden. Zo kon
het gezin Janssen toch goed leven. Dat was een zegen voor wat ze voor hun naaste hadden gedaan.
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