
Forum Inspiratie Van de Wereldwijzer Redactie Royan's reisblog: De zoektocht naar Atlantis

Zoek in 1 miljoen reisberichten...

STEL EEN VRAAG | ACTIEVE 

TOPICS

Nieuws & Artikelen
wereldwijzer.nl/reisnieuws

4,7K @wereldwijzer volgen 1.448 volgers

WERELDWIJZER REISREDACTIE COÖRDINATOREN

Columns: Thierry | Reviews: Henriëtte | Interviews: Cor en Wilna

Reizigers Nieuwtjes Menu: Alle Nieuwtjes - Peilingen - Verlotingen - 10 vragen aan - Product Recensies

Royan's reisblog: De zoektocht naar Atlantis 

UitloggenInstellingenPersoonlijk ProfielBerichtenRoyan

REISGENOTEN ERVARINGEN 2DEHANDS REISCAFÉ

Nieuws Landen Thema's Student Op Reis Vrijwilligerswerk

PLAN JE TRIP DEALS 4,7KDelenDelen

+ Reageren + Nieuw onderwerp

Onderwerpopties Administrative Onderwerp doorzoeken Stem op dit onderwerp:

07-11-16, 22:34 

 Royan's reisblog: De zoektocht naar Atlantis 

Vele duizenden jaren geleden lag in de Atlantische Oceaan een eilandenrijk met een 

ongeëvenaarde technologische en culturele voorsprong op de rest van de wereld. Het rijk 
bestond al in de prehistorie en van klassieke oudheid was toen nog geen sprake. De 
vooruitstrevende bouwstijl op die eilanden doet vandaag echter denken aan beschavingen 
die tienduizend jaar later pas opkwamen. De bewoners van dit land, de Atlantiërs, leefden 

in rust en in weelde. Maar de vrede en de voorspoed werden uiteindelijk ruw verstoord 
door aardverschuivingen en vloedgolven ten gevolge waarvan het hele rijk ten onder ging. 
Atlantis werd verzwolgen door het water en zonk naar de bodem van de oceaan.

Foto: Atlantis

Van generatie op generatie werd het trieste lot van Atlantis doorverteld waarbij spijtig 

genoeg veel kennis verloren ging. De exacte plaatsaanduiding van waar het rijk lag werd 
onzeker en van de kostbare overgebleven schatten verloor men het spoor. Ruim 
tweeduizend jaar geleden zette de Griekse schrijver en filosoof Plato het relaas voor het 
eerst op schrift. Hiermee werd de nog aanwezige kennis zeker gesteld voor de toekomst en 

weldra begon de hele wereld een zoektocht naar de verzonken beschaving. 

Of het nu aan het begin van onze jaartelling was, in de middeleeuwen of in de 21e eeuw, 
steeds opnieuw werd er gezocht naar het opgeslokte land. De Middellandse Zee, de Zwarte 

Zee of de Atlantische Oceaan zouden volgens deskundigen dit grote mysterie van de 
mensheid verbergen. Sommige historici deden de overlevering af als zijnde een mythe, 
anderen verdiepten zich serieus in dit stuk geschiedenis. Afstammelingen van de Atlantiërs 
zouden volgens sommigen zelfs nog steeds voortleven en zich aangepast hebben aan het 

water.
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Foto links: Voorbij de haai – Foto midden: De Poortwachter van Atlantis – Foto rechts: De ontdekking

Met een groep duikers heb ik uiteindelijk de gok gewaagd om dit verborgen territorium te 

ontdekken. Op een dag kwamen wij aan bij de rand van een water, dat zowel helder als 
troebel was en te warm aanvoelde voor de omgeving waarin het zich bevond. Het leek zelfs 
alsof er vanaf de bodem licht naar de oppervlakte kwam. Door de golfjes konden we niets 
anders dan wat schimmen en contouren ontdekken onder de oppervlakte. Er zat weinig 

anders op dan de gok te wagen en onder water te gaan. Met een kloppend hart vol 
spanning lieten we ons na het omkleden in het water vallen om meteen een paar meter af 
te zakken. We werden terstond tegemoet getreden door een grote haai. Het was de 
Poortwachter. We hadden er al iets over vernomen vanuit de overlevering. Hij was groter 

dan wij en dwong respect af. Voorzichtig bogen wij af om ons te laten zakken naar een 
diepte van 20 meter, buiten het zicht van de haai. Het werd wat donkerder en eenmaal op 
de bodem begon onze ontdekkingstocht.

In de diepte stonden oude muren en antieke gebouwen. Voor een deel waren ze nog heel. 
Ze waren opgetrokken in vroegere Griekse stijl en trotseerden nog immer de tijd. Het 
middenplein werd opgevuld door een ronde constructie dat rustte op zuilen met sierlijke 
ornamenten. Voorzichtig zwommen we door een deur en belandden we in een donkere 

kamer alvorens via een andere opening het huis weer te verlaten. Een grote stenen tablet 
gaf de afbeelding van een poort weer met daarachter een oude stad. Boven die stad lag 
water en een zeilschip bewoog zich aan de oppervlakte. Zou het een sculptuur van Atlantis 
zijn? Het puntgave beeld van een groot hoofd dat iets verderop hing deed denken aan de 

beelden op Paaseiland. We hadden duidelijk iets gevonden. Het was een dorp, een stad 
onder water, maar het was moeilijk om vast te stellen of dit Atlantis was. 

Foto's links, midden en rechts: Beelden van Atlantis

Na een eerste verkenningsronde knielden we naast de ruïnes op de bodem en keken naar 
boven. Het zonlicht drong door tot op deze diepte en in de stralen van de zon zagen we 

boven ons op de rand van een plateau een rij beelden en zuilen staan. Ze werden van 
achteren belicht hetgeen ze een bijna goddelijke aanblik gaf. De aantrekkingskracht van de 
beelden was vrijwel magisch en zonder het echt te beseffen dreven we naar boven toe. 
Daar aangekomen hingen we oog in oog met statige sculpturen en tempels. Ze waren 

gehavend door de tijd en de elementen, maar stonden nog steeds trots overeind.



Foto links: Zuilenrijen – Foto midden: Boot naar de oppervlakte – Foto rechts: Aantrekkingskracht

De beelden stelden mannen en vrouwen voor die de armen gekruist hielden voor de borst. 

De pilaren vertoonden behalve scheuren ook vele versieringen en beeltenissen van mensen 
die dansten of zaten. Achter een omgevallen zuil stond een steen met in blauwe letters de 
inscriptie “Atlantis”. Dit was het bewijs. We waren dus aangekomen op onze plaats van 
bestemming. Na al die jaren stonden de paleizen nog overeind. Iets daar vandaan lag de 

fraai afgewerkte boot waarmee de Atlantiërs naar de oppervlakte konden reizen. Hij lag 
uitnodigend klaar om te vertrekken, met een onbekende bestemming. Zolang er lucht in 
onze flessen zat bleven we in dit verleden hangen, zoekend en onderzoekend in dit 
onbekende water, door een stad heen die in allerijl werd achtergelaten door haar 

bewoners.

Foto’s links, midden en rechts: Zuilen en paleizen onder water

Tijdens onze opstijging werden we opnieuw begroet door de haai. Eenmaal aan de rand 
van het water praatten we na met iets van twijfel of we dit door zouden vertellen. Maar we 
mogen het niet voor onszelf houden. Zeker niet na die duizenden jaren. Atlantis bestaat en 

is nu bereikbaar voor iedereen, zolang je maar kunt duiken. Via deze link vind je de weg 
om je vervolgens even Atlantiër te voelen.

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Duitsland Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken 

en verhalen waaronder de boeken ‘Reizen door landen in opspraak’ en ‘Onderwaterleven in 
de Middellandse Zee’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over 
interessante bestemmingen die hij heeft bezocht. Royan is verder instructeur bij 
verschillende duikorganisaties.


