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Een thuis in Juseu

Van stad
 naar stilte

Ze verruilden de grote stad voor een klein dorpje in  
de Spaanse Pyreneeën. In hun huis, boven op de berg,  

ontdekten Wiep Vermeulen en Kees Bolt een eindeloze 
rust. Het is er alsof j e de wereld achter j e laat.’
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Ongeveer veertig mensen wonen permanent 
in Juseu, dat op een 800 meter hoge rots is 
gebouwd. Wiep en Kees voelden zich er vanaf 
het begin welkom.

In het dorpje Juseu, aan de voet van de 
Spaanse Pyreneeën.
Toeval heeft hen naar boven gebracht. 
Het is hartje zomer en ze zijn op vakantie 
in de Franse Pyreneeën, maar het weer is 
zo grijs en druilerig dat ze besluiten eens 
aan de andere kant van de bergen te  
kijken. De Spaanse kant. Daar is de lucht 
blauw, de zon warm. Al zwemmend in 
een meertje zien ze hoog op een berg 
een dorpje liggen dat lonkt. De weg naar 
boven is prachtig, zegt Kees. “Het is alsof 
je de wereld achter je laat.” In het dorpje 
raken ze aan de praat met de dorpsbe-
woners, die het stel hartelijk ontvangen. 
Staat er misschien nog iets te koop, daar 
in Juseu? Een vrouw neemt hen mee naar 
de rand van het dorp. Naar hun toekom-
stige huis, dat al jarenlang leegstaat. 
Inmiddels wonen ontwerpster Wiep en 
econoom Kees alweer ruim tien jaar in de 
casa op de berg. Eerst werken ze ’s win-
ters nog in Nederland en besteden ze hun 
zomers aan de restauratie van het huis. 
Maar als Wiep ziek wordt, verblijven ze 
langere tijd in Spanje, de ideale plek om 
te herstellen. En heel langzaam ontstaat 
het plan om in Juseu te blijven. Om het 
jachtige leven in Amsterdam te verruilen 
voor de Spaanse rust en ruimte. Voor een 

 Het huis is oud en vervallen, de 
koffiekopjes van de voorma- 
lige bewoners staan nog op 
tafel, hun jassen hangen nog 

aan de kapstok. En de braamstruiken zijn 
zo hoog gegroeid, dat ze in je benen 
prikken als je op het balkon staat. Maar 
als Wiep Vermeulen en Kees Bolt in 1995 
dit huis zien, voelen, wéten ze gewoon 
meteen: dit is onze plek. Hier gaan we 
voortaan onze vakanties doorbrengen. 

‘ Het was genoeg,  

ik verlangde naar  

eenvoud. Die vond ik  

hier, in de natuur’
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Vanuit hun huis kunnen Kees en Wiep zo het 
omringende landschap in trekken, met rotsen 
en heuvels, amandel- en olijfbomen en berg-
riviertjes om in te zwemmen. Het dorp ligt 
aan een pelgrimsroute   
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Authentieke Spaans-Moorse patronen en  
antieke spullen komen overal terug in  
de inrichting van de drie huizen en de   
school die Wiep en Kees verhuren 

In het voormalige dorpsschooltje hebben 
Wiep en Kees een atelier ingericht.  
Hier werkt Wiep, er worden workshops  
gegeven en het atelier kan ook worden  
gehuurd door gasten
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dorp dat tegen de rotsen is geplakt, en 
waar nog geen vijftig mensen wonen.  
Ze kopen een tweede huis, dat ze ook 
opknappen, zodat het verhuurd kan wor-
den aan gasten. En er volgt nóg een huis 
en een vierde casa en het voormalige 
dorpsschooltje. Ze kleden elk huis aan 
met antiek, oude olijfpotten en andere 
schatten van markten in de buurt. 
Alsof het leven nog niet genoeg verras-
sende wendingen heeft genomen, raakt 
Wiep zwanger, op 41-jarige leeftijd. Na 
de geboorte van zoon Milan weten Wiep 
en Kees het al snel zeker: Spanje is ons 
thuis. Kees: “We vielen voor de stilte en 
de schoonheid. Hier in de natuur wilden 
we ons kind zien opgroeien.” Wiep is in 
haar werk als ontwerpster op een keer-
punt gekomen. “Ik ervaarde het leven als 
steeds sneller, drukker en voller. Ik moest 
meer en meer producten ontwerpen, de 
veelheid ging me tegenstaan. Ik vond het 
genoeg; ik verlangde naar de eenvoud en 
de toewijding die we in Juseu vinden.” 
Kees vult aan: “Hier leven we dicht bij 
de natuur, gaan we mee in het ritme 
van de seizoenen. Ons leven hier is niet 
echt gepland, maar organisch gegroeid. 
Juseu brengt ons een groot geluk; we 
voelen de wind in onze rug.” 
Econoom Kees werd de drijfveer achter 
de verblijfplaats voor gasten. Soms geeft 
hij workshops, en daarnaast is er altijd 
werk in de eeuwenoude huizen, in de 
boomgaard, in de tuinen… Hij kookt  
gemeenschappelijke maaltijden, met 
versgeplukte ingrediënten uit de grote 
groentetuin. 

Wieps werk is van commerciële ontwer-
pen steeds meer verschoven richting 
kunst. Ze verwerkt oude kledingstukken, 
tweedehandsstoffen en andere waarde-
volle vondsten in wandkleden, kussens 
en plaids. Stokken die ze tijdens haar 
wandelingen vindt, omhult ze met vilten 
‘jassen’. Wiep werkt in opdracht en geeft 
af en toe workshops waarin ze met  
gasten ‘als jutters’ op zoek gaat naar 
schatten uit de natuur. Ze maken er  
stapelingen, beelden en altaren van. Aan 
het einde van de workshop stoken ze  
samen een ritueel vuur. Om op te ruimen, 
maar ook om de aarde te bedanken.

Mini-Tibet
“Ons leven hier is puur en eenvoudig.  
We zijn op elkaar aangewezen.” Ze moe-
ten nog lachen als ze terugdenken aan de 
restauratie van het boerenlandhuis, dat 
ze ‘Casa Milan’ doopten. Het is een van 
de mooiste huizen van Juseu, met boom-
gaarden en prachtige uitzichten. Kees 
ontdekte een in de grond verzonken put 

‘ De heilzame werking 

van ruimte en stilte 

blijkt groter dan  

we konden vermoeden’

De kussens op de bank zijn gemaakt  
door Wiep, van oude kledingstukken en 
tweedehandsstoffen. Haar werk is in  
Juseu steeds meer tot kunst ge worden
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voor de opslag van olijfolie, nog helemaal 
intact. De put zat vol puin, dat Kees er 
laagje voor laagje uithaalde.  
Uiteindelijk kwam hij zo diep in de put 
terecht, dat hij eruit bevrijd moest wor-
den. Wiep liet een kratje aan een touw 
zakken, dat net langs zijn lichaam paste, 
waar hij op kon klimmen. 
Ze voelen zich vanaf het begin welkom in 
het dorpje. In de loop der jaren hebben 
ze vriendschappen gesloten, bijvoor-
beeld met de nieuwsgierige Jose. De 
85-jarige man is nu een van Kees’ beste 
vrienden. “In het begin spraken we maar 
een paar woorden Spaans, maar dat was 
genoeg om contact te maken. De men-
sen zijn hier ontwapenend aardig. Ze 
houden elkaar in de gaten op een lieve 
manier; een saamhorigheid die we in  
Nederland niet meer kennen.” Soms, als 
ze zin hebben in de levendigheid van de 
stad, gaan ze naar Barcelona. “Maar we 
zijn altijd heel gelukkig als we weer terug 
zijn op de berg, waar de stilte overheerst. 
Milan heeft in het dorp heel veel oma’s.”
Niet voor niets wordt het Ribagorza- 
gebied waar Juseu in ligt, wel ‘mini-Tibet’ 
genoemd. De uitzichten op het berg-

De tuin is het domein van Kees. De afgelopen 
twaalf jaar plantte hij er talloze bomen, 
struiken en planten. Van geurige lavendel 
tot kruiden voor de maaltijden die hij kookt, 
zijn ’jard n botanico’ voorziet erin 

Links 

* www.juseu.com over verblijven in een van de huizen van wiep en kees in Juseu 

* www.olivesandmountains.com blog van kees

* www.wiepvermeulen.com site van wiep

massief met de eeuwige sneeuw op  
de toppen. De rust. Wie uit dichtbevolkt  
Nederland komt, moet wennen aan  
de weidsheid, de stilte, het duister. “In  
Amsterdam was ik weleens bang in het 
donker,” zegt Wiep. “Hier voelt het als 
eindeloos en ruim. Het heelal strekt zich 
boven je uit. Elke avond weer.” Kees: “De 
heilzame werking van ruimte en stilte is 
groter dan we konden vermoeden.”  
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