
oen ik amper zes
maanden oud was,
verhuisde ons gezin
van Antwerpen naar

eenhuurwoninginhetVerdronkenLand
van Saeftinghe. Mijn vader hoedde er
schapendiehij lietgrazenopdedijk.Zijn
grote droomwasomeeneigen schapen-
boerderij te kopen en na een aantal om-
zwervingen in Frankrijk en Duitsland,
bleekIerlandfinancieeldemeesthaalba-
reoplossingtezijn.Samenmetdejongste
broer van mijn mama, Herman, zijn we
in 1981met zijn vieren naar een berg op
het Ierse platteland geëmigreerd. Ik ben
er opgegroeid te midden van de natuur
enhebeenheel leuke jeugdgehad.Onze
buren langs beide kanten hadden doch-
tersvanmijnleeftijdentijdensdezomer-
vakanties liepenwe de hele dag door de
velden of speelden we in de rivier. We
haddeneenenormevrijheid.»
«Herman is intussen terugnaarBelgië
verhuisden ikzelf hebmijneigenboer-
derij gekocht in2001. Samenmetmijn
oudersbeschik ikover zo’nvierhonderd
hectaren land.Het is erg steil en ruw
landmetveel turfgrondenmoerassen.
Maar ikhebookheidegrondeneenpaar
veldjes.»

Schilderen indebergen
Hoewelhetboerenlevenzijn charmes
had, bleef ik tochmijngrootstepassie
nastreven: ikwildekunstenareswor-
den.Die creatieveachtergrondheb ik
vanmijnmama.Zijwerkteals kostuum-
ontwerpsterondermeervoordeKNSen
de toenmaligeBRT.Alskind trok iknade
schoolurenmeteennaarhaaratelier
waar ik zat te schilderenof te tekenen.
Later, in Ierland,namikmijn schilders-
doosmeeopdebergwaarwewoonden
en liet ikmedoordenatuur inspireren.»
«Dedroomomkunstenares teworden,
heb iknooit opgegeven. Ikbehaaldeeen

diploma filosofie enklassiekebescha-
vingenenkreegvierkinderen.Hoewel
ikniet veel tijdhad, ben ikaldie tijd
tochblijvenschilderenen tekenenen
heb ikook tentoongesteld. Toen ik in
2001mijnboerderij kocht, heb ikerdan
ookmeteeneenatelier latenbijbouwen.
In2014ben ikopnieuwgaanstuderen
enbehaalde ikeenmasterdiploma
aanhetCrawfordCollegeof Art and
Design.»
«Hoewel ikniet lang inBelgiëheb
gewoond,blijf ik eenbandmetmijn
vaderlandhebben.Naastmijnoom
Hermanheb ikernogveel familie
wonenmetwie ik contactheb.Nude
kinderenwatouder zijn, kan ikweer
watmeer reizen. Zohad ik in september
een tentoonstelling indebuurt vanMol,
de streekwaarmijnvadervanafkomstig
is.Heelmijn familie isdaar toennaartoe
gekomenen ikhebzelfs familieleden
ontmoetdie iknognooithadgezien.
Datwaseenmooiebelevenis voormij.
Binnenkortheb ikweereenproject in
Leuvenen ikhoopdanookwatbeken-
den terug te zien.»

Vrijheidenpoëzie
«Hoewel ikaltijdBelgbengebleven, ligt
mijnhart toch in Ierland.Denatuur is
voormijhetgrootsteaantrekkingspunt.
Jehebthier frisse, gezonde lucht eneen
gevoel vanvrijheid. Ik gaaf en toewel
graagnaareenstadals Londen,Brussel
of Lissabon,maarnaeenpaardagenheb
ikhet erwelgehadensnak ik terugnaar
deheuvels rondmijnboerderij. Ik voel
mehierontzettendverwend.Als jehier
naarbuitengaat en jewilhet eens
uitschreeuwen, isdat geenprobleem.
Niemandzal jehoren.»
«De Ierenzelf zijneen lyrischen
poëtischvolkenwetenhoeplezier te
maken. Zezijnvindingrijk enaltijd
bereidomtehelpen.»

HART IN TWEE LANDEN
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Ikvoelmehierzo
verwend.Als jenaar
buitengaatenjewilhet
eensuitschreeuwen:
geenprobleem.
Niemandzal jehoren

VeelBelgen fantaserenwelover een leven inhet buitenlandmaar slechts
weinigen jagenhundroomookwerkelijkna. 35 jaar geledenemigreerde
MIEKE VANMECHELENmethaar familienaar Ierland.Daar, tussende
heuvels, het groenenhaar schapenboerderij, heeft zehaarhart verloren.

«Slingeren
langs de

Ring Of Beara:
ADEMBENEMEND RUW»

De periode tussen maart
en oktober is de beste om
deze streek te verkennen.
Mei is ideaal:mooi weer en
alles staat in bloei.
* Beara ligt in het uiterste
Zuid-Westen van de graaf-
schappen Cork en Kerry.Dit
is onontgonnen gebied op
vlak van toerisme,terwijl
de uitzichten adembene-
mend zijn.Ruwe bergen
en een prachtige kust-
strook voor wandelaars en natuurliefhebbers.De
ruggengraat van het schiereiland zijn de Caha
Mountains en Slieve Miskish Mountains.
* De Ring of Beara is een route die Glengarriff ver-
bindt met Kenmare.Je kan de route volgen langs
de kust of kiezen voor de slingerende wegen door
de heuvels.Op je weg kom je regelmatig overblijf-
selen tegen van de rijke prehistorische cultuur
zoals menhirs en steencirkels.Hoogtepunten zijn
onder meer de kuststadjes Castletownbere en Alli-
hies.Castletownbere is bekend om zijn grote visha-
ven.Van hieruit kan je naar Beare Island,dat onge-
veer 2 km in de zee ligt.Het eiland is rijk aan archeo-
logische sites uit de bronzen tijd en de Middeleeu-
wen.In Allihies,het laatste dorpje van het schierei-
land bevindt zich het Copper Mine Museum,over
het historische verleden van de koperindustrie.In

het Copper Café kan je
ook lekker eten.
* Glengariff Nature
Reserve is een 300 ha
groot woud dat voor-
namelijk bestaat uit
oude eiken.Je kan er
prachtige natuurwan-
delingen maar ook
fietstochten maken.
* Het stadje Glengariff
zelf is wellicht een van
de meest toeristische
trekpleisters.Van hieruit

kan je Garnish Island bezoeken,een eiland met een
subtropische tuin.Met wat geluk zie je onderweg
met de boot een zeehondenkolonie.
* Bij Ballycrovane Harbour bevindt zich de Og-
ham stone,een bijna 5 meter hoge prehistorische
steen met een even oude inscriptie.
* Dursey Island is het meest westelijke bewoonde
eiland van Cork.Ook hier krioelt het van de histori-
sche overblijfselen:ruïnes van een kerk,een seinto-
ren uit de tijd van Napoleon en een kasteel.Om er
te geraken,neem je de enige kabelbaan in Ierland.

Etenendrinken
Naast ‘Irish stew’ (foto rechts) zijn ‘black pudding’,
een soort bloedworst,en Durrus,kaas gemaakt van

rauwe melk,typische ge-
rechten die je moet proe-
ven.Maar in Beara ligt het
accent natuurlijk op vis-
en schaaldieren.In Ken-
mare Bay is Packie’s één
van de aanraders.
*The Purple Heather
(foto boven) in Main
Street is een fijn restau-
rant en bar:uitstekende zeevruchtenschotels.
* Afternoon tea in het Park Hotel Kenmare is een
absolute must.Het hotel dateert uit 1897 toen de
trein nog tot in Kenmare reed en straalt de charme
uit die periode nog altijd uit.
* Op donderdag vind je de locals in P.F.McCarthy’s
in Main Street.Dan jammen lokale musici erop los.
* Crowley's is een traditionele Ierse pub in Henry

Street met een lange traditie van Ierse muziek.
* Teddy O'Sullivans Harbour Inn in Kilmackillo-
gue is een B&B met een uitstekende keuken.
* Pedal & Boots in Lauragh is een klein landelijk
familiecafé waar je fietsen kan huren en dat ook
dienst doet als postkantoor.
*Wie ijsjes wil,moet naar Kenmare Ice Cream.

* Op woensdag is het markt in Kenmare:
Ierse kazen,vlees,verse
vis en souvenirs.
* Elk jaar op 15 augus-
tus vindt in Kenmare
een traditionele ‘fair’
plaats en dit al sinds
1760.Nu nog is het er de
drukste dag van het jaar.

Shopping
* Ook in Kenmare,vind je
Nest,een heerlijk kleine,
charmante shop.
* Bij Glenaran (in Ken-
mare en in Glengarriff )

verkopen ze zowel manueel als machinaal gebrei-
de truien,tweed petten en ander handwerk.
* Ook Kenmare Lace is een typisch streekproduct.
De kant werd oorspronkelijk met naald en draad
gemaakt door de Arme Klaren en wordt vandaag
nog artisanaal gemaakt in het Kenmare Lace and
Design Centre.

MiekeVanmechelen
• Leeftijd: 41
• Afkomstig van:Antwerpen
•Verhuisde naar: Bonane op het schiereiland Beara

in Ierland
•Wanneer:1981
• Job: kunstenares en schapenhoedster
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CATHYVAN INGELGHEM

Irish stew

The Purple Heather


