
Zeemeerminnen spreken tot de ver-

beelding, hoewel 'zingen' misschien 

geschikter lijkt. Deze halfvrouw/ 

halfvis-wezens staan in de mytho-

logie en in de vele fantasieverhalen 

zowel aan de kant van het kwade 

als van het goede. Ze duiken op om 

de nietsvermoedende zeelieden 

te waarschuwen voor een komend 

gevaar, maar soms lokken ze sche-

pen naar een gevaarlijke plaats. 

Eenvoudig gesteld, ze werden als 

verklaring gebruikt voor fenome-

nen die onze voorouders op zee niet 

konden verklaren.

Toch is het blijkbaar niet allemaal fantasie. 
Eén van de bekendste meldingen van zee-
meerminnen werd in 1493 genoteerd door 
Columbus. Toch niet zo maar een zeevaar-
der. Na zijn lange reis naar een onzekere 
bestemming, kunnen we hem de verwar-
ring tussen een zeemeermin en een ma-
natee (of zeekoe) moeilijk kwalijk nemen. 
Het grote verschil tussen een logge zee-
koe en een slanke, verleidelijke meermin 
moet na maanden op zee verwaarloosbaar 
klein geworden zijn. Ook zijn er meer re-
cente waarnemingen van dode en levende 
exemplaren. Of ze betrouwbaar zijn, moet 
je zelf uitmaken (www.youtube.com/ 
watch?v=2e7ESOD2_K0). Toch was het 
pas in 2012 dat de Amerikaanse rege-
ring in een ongewone verklaring het 
bestaan van dit zeevolk formeel ont-
kende (http://oceanservice.noaa.gov/ 
facts/mermaids.html). Dit was nodig na-
dat een aantal mensen de docufictie 'Mer-
maids: The Body Found' (www.imdb.com/
title/tt1816585) op Discovery Channel 
voor waar hadden aangenomen. Gelukkig 
zonder de negatieve gevolgen zoals na het 

in 1938 uitgezonden hoorspel 'The War of 
the Worlds'. Maar toch genoeg om een offi-
cieel communiqué uit te lokken.

Dat Amerikanen iets met zeemeerminnen 
hebben, blijkt o.a. uit het logo van hun ke-
ten van koffiehuizen die Europa beetje bij 
beetje overspoelt. Het logo van Starbucks 
is een zeemeermin met twee staarten en 
werd gemodelleerd naar een houtsnede 
van de Vikingen uit de 16e eeuw. In de oor-
spronkelijke versie had de sirene een ont-
bloot bovenlijf en was het onderlichaam 
volledig zichtbaar, maar door de jaren 
heen werd de zeemeermin zedelijker af-
gebeeld, om te voorkomen dat ze aanstoot 
zou geven, tot wat ze in 2011 geworden is 
(www.starbucks.com/blog/so-who-is-
the-siren).

Ook Norfolk, de stad waar ik werk, heeft een 
zeemeermin als mascotte. Je komt haar 
overal en in allerlei kleuren tegen (www.
norfolk.gov/index.aspx?NID=1952). Je 
kan ze moeilijk missen tijdens een wande-
ling door de stad. Dit in tegenstelling tot de 
kleine zeemeermin van Kopenhagen. Hoe-
wel het beeldje uit 1836 over de ganse we-
reld bekend is, meet het slechts 125 cm. Ik 

heb het zelf nog niet gezien, maar naar het 
schijnt wordt ze zo druk bezocht, waardoor 
het niet meevalt om een geslaagde foto 
van haar te maken. Jammer genoeg mag ik 
die fototrip niet te lang uitstellen, want het 
beeldje wordt continu belaagd door allerlei 
vandalen en zal op een dag verdwenen zijn 
(www.visitcopenhagen.com/copenhagen/ 
the-little-mermaid-gdk586951).

Als duikers hebben we een speciale band 
met deze zwemmende dames, over de 
mannelijke exemplaren is er weinig te vin-
den. Deze relatie vinden we terug in het 
CMAS-logo. De visdame, ook met twee 
staarten – zoals die van de koffie – versiert 
sinds 1959 ons embleem. Het is een beetje 
eigenaardig, maar in feite stond een af-
beelding van een meerman model voor ons 
CMAS-logo (http://history.cmas.org/
logo). 

Of ze nu bestaan of niet, ik vraag me af 
hoe ze zich voortplanten. Zijn het levend-
barende zoogdieren? Iets voor de cursus 
onderwaterbiologie? Misschien moet ik 
een beetje verder zoeken op het web om 
het antwoord te vinden. Hoewel, moet ik 
me zorgen maken over deze vraag? Moet 
ik dit niet pas beginnen te doen op het mo-
ment dat hun bestaan bevestigd wordt. 
Oh ja, volgens de Amerikaanse overheid 
bestaan ze niet, dus over naar een an-
der onderwerp: het internet. Het je inte-
ressante nieuwtjes, stuur ze dan naar: 
patrick.van.hoeserlande@advalvas.be.  
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