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De ochtend hangt nog stil over het 
kleine haventje van Portmagee. 
Met een zachte schok schiet de mo-

tor van het bootje aan. Net voor Bray Head 
opent de baai zich en varen we de Atlan-
tische Oceaan op. De felgekleurde huisjes 
van Portmagee worden steeds kleiner, als 
gekleurde confetti rondgestrooid in een 
oneindig groen landschap. 

Met de wind neemt ook de deining toe. 
Het kleine vissersbootje gaat hevig op en 
neer. Nu begrijpen we meteen waarom 
een tocht naar de Skellig-eilanden niet 
altijd evident is. “De monniken die vroe-
ger in het 6de-eeuwse klooster verbleven, 
deden er zeventien uur over met een roei-
boot. Nu bereiken we het eiland op iets 
meer dan een uur”, aldus de schipper.

De kroon van Neptunus
“Dolfijnen!”, roept iemand wanneer we 
al een goed eind de oceaan op zijn. Twee 
dolfijnen krommen sierlijk hun rug vlak 
naast ons kleine vissersbootje. Hoewel 
het weer prachtig en het water rustig is, 
moet ik me stevig vasthouden wanneer 
ik over de reling buig om beter te kunnen 
kijken. De golven duwen opstandig tegen 
de rode boeg. “Enkele dagen geleden heb-
ben vissers hier nog een groep walvissen 
gespot”, vertelt de schipper. Vanonder 
zijn pet komen spierwitte haren tevoor-
schijn. Met één hand losjes op het houten 
roer stuurt hij de boot verder richting de 
Skellig-eilanden.

Zelfs vanop de boot spreken de eilan-
den tot de verbeelding en lijken ze de 

ideale filmset. Twee verdwaalde rotsen 
te midden van het grote niets. Een pa-
pegaaiduiker komt stuntelig boven wa-
ter, rakelings langs de boeg, om zich dan 
halsoverkop uit de voeten te maken. In 
de zomermaanden nestelen duizenden 
van deze vogels op Skellig Michael, het 
grootste van de twee eilanden. In trosjes 
schieten ze nu voorbij. 

We komen steeds dichterbii. Als de 
kroon van Neptunus steekt Little Skel-
lig uit de Atlantische Oceaan. De rotsen 
zijn wit gepoederd door de guano. Boven 
onze hoofden cirkelen zoveel jan-van-
genten in slow motion dat we er duizelig 
van worden.

650 treden
Behendig stuurt de schipper het boot-
je tussen de rotsen door naar een kleine 
aanlegsteiger. Bij elke golfslag kletst het 
zeewater over de rand. Wanneer de zee het 
bootje naar boven stuwt, spring ik op Skel-
lig Michael.

Een smal weggetje loopt in een trage 
bocht naar het midden van het eiland. 
Daar beginnen de treden. Zeshonderd-
vijftig zijn het er. Zeshonderdvijftig tre-
den met de hand gehouwen. Een werk 
van generaties monniken. In vloeiende 
lijnen lopen ze van de kust over de rot-
sige flanken tot het hoogste puntje van 
Skellig Michael. Hoeveel ontelbare keren 
zijn deze treden al op en af gewandeld, 
denk ik wanneer ook ik aan de klim be-
gin. Beneden ligt de vuurtoren. Tijdens 
de zomermaanden verblijven enkele of-

TEKST TEUN DE VOEGHT

In a galaxy 
      not so far away

Een filmischere locatie dan het afgelegen Ierse 
eiland Skellig Michael is moeilijk te bedenken. 

Dat vonden ook de makers van de laatste 
twee Star Wars-films, die de mysterieuze 

rots als Luke Skywalkers schuilplaats kozen. 
Maar in een nog ander galaxy waren het de 

monniken die hier de plak zwaaiden.

Skellig-eilanden
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ficiële gidsen in de woonruimtes ervan. 
Het pad klimt steeds hoger. Overal zijn 
papegaaiduikers druk in de weer. 

De treden lopen langs een zadelrug. 
Hier filmde Lucasfilm de ondertussen we-
reldberoemde scène waarin Luke Skywal-
ker de jonge Rey opwacht. Het uitzicht is 
werkelijk buitengewoon. In de verte zie ik 
de contouren van Little Skellig scherp af-
getekend tegen de blauwe lucht. De laatste 
honderd treden gaan steil omhoog en soms 
rakelings langs de afgrond. Tot we op een 
vlak gemaakt terras stappen, en we zijn 
aangekomen aan één van de meest afgele-
gen kloosters in Europa.

Weg van de beschaving
Boven wacht de gids ons op. Het eeuwen-
oude klooster is zowel zeer eenvoudig als 
erg goed doordacht. Op de smalle richel 
wandelen we door de ingangspoort. Het 
muurtje van stapelstenen dat het hele 
klooster omringt, is slechts kniehoog. “Dit 
was hun leven”, steekt de gids van wal. 
“Binnen dit ommuurde gedeelte leefden 
en baden ze.” De monniken gingen enkel 
naar buiten om hun moestuin te onder-

houden, om het vee iets verderop te ver-
zorgen of om te vissen in de zee.

Ik kruip door de kleine deur van één 
van de beehive huts, of bijenkorfhutten, 
waarin de monniken woonden. De muren 
zijn dik en binnenin is het stikdonker. 
Het duurt even voor mijn ogen zich aan 
het duister aanpassen, maar dan zie ik 
duidelijk de minutieus gestapelde stenen. 

Slechts hier en daar werd er wat gerestau-
reerd, maar de basisstructuren zijn na al 
die jaren nog steeds intact. De grootste en 
centrale hut werd gebruikt om te koken 
en te eten, in een andere kwamen de klui-
zenaars samen om te bidden.

Ik zet me in het gras op het hoogste ter-
ras, knijp mijn ogen tot spleetjes en pro-
beer me voor te stellen hoe het leven hier 
geweest moet zijn, weg van alle bescha-
ving en comfort van het vasteland.

Onaangeroerd
Wiegend naast de steiger ligt het bootje 
klaar. Terug op zee draaien we nog een 
laatste maal rond het eiland. Dan scha-
kelt de schipper een versnelling hoger 
en Skellig Michael wordt steeds kleiner. 
Het is stil op de terugweg. Iedereen lijkt 
in gedachten verzonken. Onze gezich-
ten zijn verbrand van de felle zon en we 
proeven het zout op onze lippen. Een-
zaam ligt het eiland in de Atlantische 
Oceaan, onaangeroerd, alsof geen leven-
de ziel er ooit geweest is. Af en toe vliegt 
er een jan-van-gent naast het bootje, om 
er zeker van te zijn dat de eilanden weer 
aan hen toebehoren. 

1.	Vandaag	de	dag	behoort	
het	eiland	toe	aan	de	
duizenden	jan-van-genten.	

2.	Tijdens	de	zomermaanden	
nestelen	papegaaiduikers	
op	Skellig	Michael.	

3.	Naast	het	kerkje	ligt	een	
tiental	monniken	begraven.	

4.	650	treden,	soms	rakelings	
langs	de	afgrond,	leiden	naar	
het	hoogste	punt	van	het	
eiland.		

PRAKTISCH

Erheen
De gemakkelijkste manier om in de zuid-
westhoek van Ierland te geraken, is door 
rechtstreeks te vliegen op Cork. Op Du-
blin kan ook, maar dan moet je nog zo’n 
400 kilometer rijden.

Ter plaatste 
Een auto huren, is het handigst. Erg 
goedkoop in Ierland, maar vergeet niet 
links te rijden.

Overnachten
Aan B&B’s geen tekort in Kerry. Reken 
voor een overnachting met uitgebreid 
ontbijt tussen 70 en 90 euro. Wij (en de 
Star Wars-crew) logeerden in The Moor-
ings in Portmagee. 
>	moorings.ie

Activiteiten
Om Skellig Michael te beschermen, 
heeft Unesco een maximumaantal van 
114 bezoekers per dag opgelegd. Een 
trip naar het eiland boek je dus beter 
op voorhand.
>		skelligexperience.com,	skelligsrock.com,		
skelligislands.com

Beste reisperiode
Er wordt enkel op de Skellig-eilanden 
gevaren van april t.e.m. oktober. Maar 
hou er rekening mee dat de oversteek 
zelfs tijdens het seizoen afhankelijk is 
van het weer. 

Goed verzekerd
Vaar zonder zorgen richting de Skel-
lig-eilanden met een VAB-Reisbijstand, 
vanaf € 86 per jaar of € 109 voor het 
hele gezin.
>	vabreisbijstand.be	

Rond de 6de eeuw kwam een tiental monniken naar het eiland om met primitieve 
werktuigen en een ijzeren wil een klooster te bouwen. Op zoek naar innerlijke rust, weg 
van de wereldse verleidingen, trokken de monniken er zich terug. Ze volgden sterke 
idealen van soberheid, in de hoop gezuiverd te worden van al hun zonden en één te 
worden met God. In de 9de eeuw ontdekten de Vikingen het eiland, en plunderden het 
klooster tot viermaal toe. Ze namen ze de abt gevangen en lieten hem verhongeren. 
Eeuwen gingen voorbij en het klimaat werd guurder. De monniken kregen het steeds 
moeilijker om te overleven op Skellig Michael en verlieten hun rots voorgoed rond de 
12de eeuw. Hoewel sindsdien niemand meer permanent op het eiland heeft gewoond, 
is het nog steeds een aantrekkelijk pelgrimsoord.

HET HARDE LEVEN OP SKELLIG MICHAEL
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Zelfs vanop de boot 
spreken de eilanden tot 
de verbeelding en lijken 
ze de ideale filmset.
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