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’s Avonds lag ik heerlijk diep weggedoken onder mijn 
fonkelnieuwe dekbedovertrek dat ik gekregen had voor 
mijn zwemdiploma. Er stonden prachtige zeemeermin-
nen op in een betoverende mooie onderwaterwereld. 
Papa en mama hadden gezegd dat ik vandaag goed had 
gezwommen en dat ze trots op mij waren, want ik had 
gezwommen als een echte zeemeermin!

Wat zou het bijzonder zijn als ik écht een zeemeermin  
kon zijn en de mooie wereld onder water kon ontdekken. 
Ik had het nog maar net gedacht, of de zeemeerminnen  
op mijn dekbedovertrek begonnen te bewegen. Ze zwom-
men naar mij toe en lachten en zwaaiden naar mij. Ik hoor-
de het ruizen van de golven zoals je op het strand hoort en 
het geluid van bubbelende waterbelletjes. “Kom je ook in 
het water”, riepen de zeemeerminnetjes blij, “duik maar 
onder je eigen dekbedovertrek en je zult zien dat je kunt 
zwemmen net als wij!”. Ik haalde diep adem en voordat ik 
het wist zwom ik al. Ik voelde een raar, tintelend gevoel in 
mijn benen en zag dat ik een prachtige staart had gekregen 
met twee vinnen aan het eind. 
Mijn staart had alle kleuren van de regenboog en 
glinsterde en glansde als parelmoer. Ik voelde mij heel 

mooi en sterk, toen ik met soepele en snelle bewegin-
gen onder water zwom. Ik kon gewoon ademen, terwijl 
er af en toe luchtbelletjes uit mijn mond en neus kwamen 
die om mij heen omhoog dwarrelden. Ik zwom samen met 
de zeemeerminnen dieper en dieper, tot we op de zeebo-
dem waren. Er lagen prachtige schelpen die eruit zagen 
als kleine torentjes en er lagen geopende schelpen met 
pareltjes, waarvan we mooie kettingen van konden rijgen.
Aan elke ketting hingen we een klein zeesterretje.  
We speelden met de bontgekleurde vissen die met snelle 
bewegingen door het water flitsten. We konden koppeltje 
duikelen als een acrobaat en rondjes draaien als een 
ballerina, we doken omlaag en omhoog als dolfijnen. 
Onze haren bewogen mee in de golven van het water.  
We zwommen samen met zeepaardjes die haast door-
zichtig waren en een klein vinnetje op hun rug hadden. 
Wat was de onderwaterwereld mooi om te zien en wat 
was het heerlijk om te zwemmen en je zo licht te voelen  
als een veertje. De hele nacht speelde ik met mijn zeemeer-
minnen vriendinnetjes. En toen ik moe werd, rustte ik  
uit op het zachte zand van de zeebodem. Het water was 
heerlijk warm en voelde zó lekker. Ik gaapte diep en 
viel in slaap. En toen ik na een lange tijd slapen wakker 

werd, lag ik opeens weer in mijn eigen bed.
Het zonnetje scheen al door een kiertje van het gordijn 
van mijn slaapkamer naar binnen. Wat had ik bijzonder 
gedroomd vannacht! Of zou hetmisschien echt waar  
geweest zijn, wat denk jij?

Welterusten, droom maar fijn, dat jij óók zo’n  
prachtige zeemeermin zult zijn!
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