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Al jaren hadden Lammie

(59) en Piet Leijten (61)
een oogje op de voormalige

ommuurde gouverneurswoning
in Zaltbommel. Toen het
rijksmonument op een dag
te koop stond, bleek dat er
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was. Lammie en haar man
herstelden het op eigen wijze.

Na een brand in zijn kasteel in Rossum, in het
oosten van de Bommelerwaard, betrok Jan van
Rossem in 1524 een privé woning in Zaltbommel. Omstreeks 1550 vergrootte en verfraaide
hij zijn optrekje. Als enige in de stad kreeg
hij het voor elkaar om een muur rondom zijn
huis te bouwen. En aangezien het huis zich op
slechts een steenworp afstand van de gracht bevond, mocht veldheer Jan – voorheen inner van
oorlogsbelastingen, later bevelhebber binnen de
stad - een ‘gemak’ aanleggen. Zo luidt de ontstaansgeschiedenis van wat ooit een paleisachtige woning zou worden die zo’n honderd jaar
later transformeerde tot gouverneurswoning.
Gezien het gebruik van relatief zwakke mer-

gelsteen, was er toen al sprake van verval van
het huis. Lammie: “In 1973 is de helft van het
achterste deel van het huis, dat uit de 19e eeuw
dateerde, afgebroken en is er een lager deel voor
teruggezet. Ooit is zelfs driekwart van het hele
paleis afgebroken. Het deel waar onze slaapkamer is, is op een oude kelder gebouwd en als
enige stuk blijven staan. Aan de hand van die
kelder onder het huis ontdekten wij hoe groot
het oorspronkelijke huis is geweest.”
Het stel besloot om samen met architect Jan van
de Voort uit Zaltbommel het bestaande huis
met het losse slaapkamerdeel te verbinden om
zo in de overkoepelende ruimte een tuinkamer
te creëren. Omdat het hier een rijksmonument
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betreft, moest het plan behalve door de gemeente ook door de provincie worden goedgekeurd.
“Heel begrijpelijk”, vindt Lammie. Opdracht
werd om het monument op authentieke wijze te
verbouwen, maar wel in de tijdgeest van nu. Anders zou er sprake zijn van historie vervalsing.
Een en ander leidde tot een prachtige overloop
van het voormalige huis naar een los slaapkamerdeel waarop zich een plat dak, bekleed met
planten, bevindt dat uitmondt in een lantaarnvormig zinken dak. Muren zijn gemetseld van
steen die overwoekerd wordt door klimop. Ramen zijn volgens het huidige tijdsbeeld van aluminium. “Omdat we natuurlijk wel een knipoog
naar de oude tijd wilden maken, kozen we in de
aanbouw voor zware eiken houten balken, voor

een traditionele houtkachel en voor eiken parket dat zo slijtvast is als een echte kasteelvloer”,
aldus Lammie.

ANDERE DIMENSIE
De hoeveelheid aan kamers in haar vorige huis
leverde Lammie in de gouverneurswoning voor
een belangrijk deel in voor haar unieke tuinkamer van 9,5 bij 9,5 meter met uitzicht op de
wallen, de kerk van Zaltbommel en het prachtige groen in haar tuin. Van gebrek aan ruimte
is in haar nieuwe huis echter allerminst sprake.
Boven de originele woonkamer, gelegen aan
de voorkant van het huis, bevinden zich twee
slaapkamers met aparte badkamer en een overloop met vaste trap naar de zolder. Beneden zijn

de keuken, de gang en het kantoor met aangrenzend de serre, verbouwd in de lijn van het huis.
Voorheen zat op die plek eveneens een serre
met kunststof platen dak en grote ramen. De
keuken en het naastgelegen kantoor tellen beide
een oppervlakte van 3,5 bij 3,5 meter. Het huis
is twee kelders rijk. Eén intact gebleven kelder
met prachtige gewelven bevindt zich onder de
traditionele woonkamer. Een andere - waarvan de muren wijzen op een ooit vele malen
groter huis - ligt onder de huidige slaapkamer
van Lammie en Piet. Lammie: “We gebruiken
echt ons hele huis. ’s Winters zitten we wel in de
oude kamer omdat hij klein en gezellig is, maar
als het echt koud is zitten we net zo lief in de
tuinkamer, want daar bevindt zich de enorme

“Omdat we natuurlijk wel een knipoog naar
de oude tijd wilden maken, kozen we in de
aanbouw voor zware eiken houten balken, voor
een traditionele houtkachel en voor eiken parket
dat zo slijtvast is als een echte kasteelvloer”
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houtkachel die een zee aan warmte verspreidt.
En eten doen we in de keuken. Ik vind niets zo
gezellig als eten in de keuken! ’s Zomers verleggen we ons leefgebied vanuit de keuken naar
de serre. Te zijner tijd ga ik de serre opnieuw
inrichten.”
Een enorme diversiteit typeert het interieur van
Lammie. De originele woonkamer met traditionele leren bank, vitrinekast en gordijnen heeft
een enigszins klassieke uitstraling. De tuinkamer met gifgroene B&B Italia bank, lange tafel
met hoge stoelen en grote witte bollamp maakt
juist een veel modernere indruk. Lammie: “Dat
je het ene deel helemaal oud kunt houden en het
andere heel modern kunt inrichten, vind ik juist
zo leuk aan dit huis.”

GLOBETROTTERS
Twee totaal verschillende woonkamers heeft
nog een ander groot voordeel: het biedt ruimte
aan een zeer uiteenlopend scala aan accessoires.
En het verzamelen van bijzondere gadgets is een
grote passie van Lammie en Piet. “We hebben
voor onze groothandel in potten ontzettend
veel gereisd waardoor wij uit tal van landen
spullen hebben geïmporteerd. Onze focus heeft
zich gaandeweg verlegd van potten naar zo’n
beetje alles op interieur- en exterieur-gebied.
Glaswerk, kaarsen, tassen, meubels, ijzerwerk,
noem maar op of wij importeerden het. Piet en
ik vullen elkaar enorm aan op dit gebied. Vandaar dat wij ons huis ook echt samen hebben
ingericht. Hij kan meer dan ik, maar ik heb ook

heel veel goede ideeën.” Het inwisselen van een
relatief groot huis voor een wat kleiner huis
bracht helaas wel met zich mee dat tal van spullen weg moesten. Lammie maakte er andere
mensen blij mee. Prototypes van potten die
nooit op de markt zijn gebracht of monsters van
ontwerpen die wel in grote aantallen zijn geproduceerd, daar had Lammie geen enkele moeite
mee. Maar echt iets uit haar verleden weggooien, dat kan ze niet. En doet ze niet! “Ik zou dat
verschrikkelijk vinden. Mensen die hun verleden weggooien, daar kan ik me werkelijk niets
bij voorstellen. De oude koffer van mijn vader
vind ik juist super leuk. De vitrinekast in de
tuinkamer ligt vol met spullen van onze ouders.
Maar ik ben absoluut geen verzamelaar pur
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sang. Nieuwe dingen op gebied van elektronica
vind ik ook leuk. Of een moderne broodrooster. Als het maar geen stenen olifantjes of houten eendjes zijn waar je er duizenden van ziet.
Ik houd niet van massa.” Sinds hun pensioen
leggen Lammie en Piet zich toe op het runnen
van een cadeauwinkel en Bulgaarse wijnimport
in de voormalige bibliotheek van Zaltbommel.
Hier worden door hen ook exposities en wijnavonden georganiseerd. Lammie en Piet, die al
37 jaar in Zaltbommel wonen, voelen zich echte
Bommelaren. Lammie: “Dat we hier terecht zijn
gekomen is overigens heel toevallig. Nu ik er
echter al zo lang woon, wil ik ook echt iets voor
het stadje betekenen. Vanwege mijn hang naar
spullen uit allerlei landen ben ik zeker ook heel

kosmopolitisch ingesteld. In het reizen ligt echt
onze ziel en zaligheid.”

TOERISTISCHE TREKPLEISTER
Terwijl de vorige bewoners nog wat terughoudender waren in het showen van hun prachtige
ommuurde woning, is Lammie juist van mening
dat zo’n mooie plek ook opengesteld moet worden voor derden. In de prachtig onderhouden
3300 vierkante meter tellende tuin laten zij de
Bommelaren regelmatig meegenieten van een
glas zelf geïmporteerde Bulgaarse wijn. Onlangs
diende het sprookjesachtige landgoed zelfs als
decor voor een toneelstuk van het theatergezelschap uit Zaltbommel. “De poort echt open zetten, gaat niet, dan heb ik de hele dag toeristen

op mijn pad. Maar ik heb wel met gidsen afgesproken dat wanneer zij echt geïnteresseerden
bij zich hebben, zij mij altijd mogen bellen. Dan
laat ik ze binnen, want ik vind dat iedereen mag
meegenieten van deze geweldige plek.”
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