
12. Lieveheersbeestjes

Het was een mooie nazomerdag en Sam en Anne speelden in de park. Overal

op de grond lagen felgekleurde bladeren, rood, geel en bruin. Vanuit een

boom zong een roodborstje zijn zachte liedje. En al scheen de zon, het bleef

frisjes, en de kinderen droegen allebei een trui. Die van Anne was wit en in-

eens zag Sam er iets roods op. “Kijk, je hebt geluk! Een lieveheersbeestje!”

Maar toen Anne wou kijken, deed dat beestje zijn vleugels open, steeg als

een minihelikoptertje op, en vloog weg.

Later die dag zagen ze nog meer van die kevertjes, en thuisgekomen wilden

ze daar meer van weten. “Waarom heten ze zo?” “Brengen ze echt geluk?”

mama dacht dat de naam te maken had met de Here Jezus, omdat je bij hun

rode kleur aan zijn bloed denkt. “Hij is voor ons gestorven om ons van onze

zonden te redden.”, vertelde zij. “Maar het zijn echt geluksbrengers voor

boeren en tuinders, want ze vreten schadelijke luizen op. Zonder lieveheers-

beestjes zou ik zelf moeilijk mijn rozen mooi kunnen houden.”

Een paar weken later leunde Sam in de schoolpauze op het metalen hek van

de speelplaats. Een andere jongen schopte een bal naar hem toe en hij dook

om die te pakken. Toen zag hij iets merkwaardigs. In een hoek van het hek

zaten een hele hoop lieveheersbeestjes, dicht tegen elkaar gedrukt. Wat

raar, dacht hij. Waarom doen ze dat? In de bibliotheek vond hij een boek

over insecten, en ontdekte dat veel lieveheersbeestjes in winterslaap gaan.

Anne moest ook kijken natuurlijk en wilde weten of ze allemaal hetzelfde

aantal zwarte stippen hadden.

“Waarom zijn ze rood” vroeg Anne later. “Sommige zijn geel of zwart,” wist

Sam nu. “Nou, felle kleuren schrikken vijanden af, bijvoorbeeld vogels, om-

dat die denken dat ze wel vies zullen smaken. Het zijn echte waarschuwings-

tekenen”, zei Papa. “ En maakt het aantal stippen wat uit?” “Niet echt, maar

sommige mensen geloven dat dit het aantal kinderen is dat je zult krijgen!”.

“Dan krijg ik er zeven” zei Anne trots. “Maar er zijn er ook met wel veertien

van die stippen; hoe vind je dat?” zei Sam? Toen zei Anne maar niets meer.
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