.. binnenkijken ..

EEUWENOUDE
GRANDEUR

Tekst Renate Wilms – Fotografie Louis Lemaire

DAT CHEYENNE DI ALMA IN DEZE STATIGE ZESTIENDE-EEUWSE PATRICIËRSWONING
WOONT EN WERKT, HEEFT ZO MOETEN ZIJN. VRAAG IS OF ZIJ HET HUIS KOOS, OF
HET HUIS HAAR. MAAR ZE VINDT HET EEN EER OM ERVOOR TE MOGEN ZORGEN.
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Bas en Cheyenne poseren trots bij de
voordeur van hun monumentale pand
uit 1547.

Even voorstellen
Cheyenne en Bas van Di Alma Interiors wonen
en werken nu een jaar in dit pand in Alkmaar
(NL) uit 1547. Ondanks de monumentale
status kon Cheyenne helemaal losgaan met
haar kalkverf-, behang- en stoffencollecties.

PUUR TOEVAL
Dat Cheyenne gevoel heeft voor woondecoraties en
styling, staat buiten kijf. Inmiddels geeft ze ruim 25
jaar interieur- en kleuradvies en is Di Alma Interiors
uitgegroeid tot een van de grootste online krijt- en
kalkverfspeciaalzaken van Nederland. Dat ze destijds
voor zichzelf begon, is toeval. Het was 1996 en Cheyenne zocht werk na de geboorte van haar dochters. Het
arbeidsbureau bombardeerde haar op grond van haar
decoratievaardigheden en interesse voor stoffen, kleding
en kleur tot decorateur/etaleur. Maar zo’n baan was niet
beschikbaar. Hun advies: begin voor jezelf. “Dus ging
ik naar de Kamer van Koophandel, liet visitekaartjes
drukken en zette een advertentie in de zondagskrant
van Den Helder (NL), waar ik destijds woonde.”
EIGEN WINKEL
Haar eerste opdracht: de muren van een theecafé een
oude uitstraling geven. Cheyenne wist inmiddels dat
ze grenen meubels een whitewasheffect kon geven met
witte grondverf. En als ze die combineerde met een
patina van de schilderspeciaalzaak ze een verweerde
antieklook kon creëren. “Voor deze muurklus sloeg ik
naast grondverf bij de bouwmarkt ook verschillende
bussen kleurpasta in, huurde een steiger en ging aan
de slag. Om klanten te werven, hield ik thuis eens per
maand open huis. Dat kondigde ik aan in de krant.”
De mensen keken hun ogen uit. Sterker nog, ze wilden
alles van Cheyenne kopen. “Na vier maanden dacht ik:
we moeten op zoek naar een woon-/winkelpand.”
VERHUIZEN
In die tijd deed Cheyenne veel schilderdecoratiewerk in
horecapanden: schouwen marmeren en muren ‘oud
maken’. Ze experimenteerde met allerlei materialen en
bouwde zo haar kennis uit. “Als je gips mengt met zilverzand of zaagsel, kun je reliëf maken.” Na tien jaar Den
Helder ontdekte Cheyenne in de Alkmaarse binnenstad
een leuk pandje. In de tien jaar dat ze aan de Achterstraat
gevestigd waren, kwam er kalkverf op de markt. “Wat
een uitvinding, deze verflijnen van Painting the Past, Pure

& Original en Carte Colori. Nu hoefde ik niet meer zelf
verf te mengen.” Kalkverf bleek ook een ideaal product
om via internet te verkopen. De webwinkel ontwikkelde
zich razendsnel. De vraag en de voorraden maakten dat
Cheyenne en Bas uit hun winkel groeiden. Een groter, landelijk gelegen winkelpand vonden ze snel in Schoorl (NL).
DUBBELE PECH
Alles ging voorspoedig, totdat Cheyenne op een dag
van haar paard viel en een hersenkneuzing opliep.
Haar herstel verliep langzaam. Van de neuroloog
kreeg ze het advies alleen nog te doen wat ze leuk
vindt. Paardrijden. Het onmogelijk gebeurde: ze viel
weer, brak haar rug en moest opnieuw herstellen.
“Onze duizend vierkante meter grote winkel was
letterlijk te groot, te veel werk. Ik moest me
concentreren op mijn oude liefde: verf en stoffen.
Wonen en werken weer combineren. Ons nieuwe pand
hoefde niet groot te zijn, maar wel oud, sfeervol, in de
stad én gemakkelijk bereikbaar voor klanten.
DE MIENT
Cheyenne ontdekt haar droomhuis aan De Mient
wanneer ze in mei 2018 met een vriendin een historische stadswandeling maakt. Nog voor ze er binnen is
geweest, weet ze dat ze zich hier zal thuisvoelen. De
roedeverdeelde ramen van oud glas, de eeuwenoude luiken, de hoge plafonds met authentieke ornamenten …
Cheyenne informeert of het huis te koop of te huur is,
wat niet zo is. Nog geen half jaar later, als Cheyenne
voor het eerst weer een dag in de winkel is, komt er een
echtpaar binnen. Ze raken met elkaar aan de praat. Wat
blijkt? Ze zijn de bewoners van Cheyennes droompand
en ze hebben verhuisplannen. Of ze interesse heeft, vragen ze. Wanneer Cheyenne en Bas in oktober 2018 het
huis bezichtigen, is ze niet te houden. “Het schilderij
boven de schouw, de marmeren gangen, de authentieke
keuken … Ik stond echt te stuiteren. Ik hou van oude
details, van sfeer. Er was ook nog een grote stadstuin.
Toen ik die zag, viel mijn mond open. Zo mooi!”
ANNO 1547
Het voorhuis van het statige Alkmaarse pand dateert

“Ik stond echt te stuiteren;
ik hou van oude details,
van sfeer”
CHEYENNE DI ALMA, BEWOONSTER
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De gordijnen komen uit de
gordijncollectie van Pure & Original en
zijn gemaakt van de stof Fuente in de
kleur North Sea Silt (via Di Alma Interiors).

Op de bank van Flamant ligt een plaid van Di Alma Interiors. De salontafel is van Gert Snel (via Di Alma Interiors), erboven hangt een
kroonluchter van Flamant. Het kleed is van RugVista. De schouw is een achttiende-eeuws exemplaar met ervoor een haardrooster van Di
Alma Interiors. Ook het schilderij, de kandelaars, de verlichting en de overige accessoires zijn verkrijgbaar via Di Alma Interiors.

uit 1547, het achterhuis is er in 1600 aangebouwd. De
bewoners – een burgemeester, advocaten, staalmeesters –
waren niet de minsten. In 1850 werd het huis deels winkel
en kwam er een bakkerij in. Uiteindelijk kwam het pand
in 1924 in handen van Vereniging Hendrick de Keyser,
die zich inzet om monumentale panden van grote historische waarde te behouden door restauratie en verhuur. Zij
selecteren ook de bewoners. En wie kunnen er nu beter
voor dit pand zorgen dan Cheyenne en Bas?
KLEINE AANPASSINGEN
“We zitten hier nu een jaar, de basis is af. Dat wil
zeggen: de muren en plafonds zijn geverfd of behangen.
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Maar met kleine aanpassingen blijf ik veranderen. Zo
heb ik net de linnen zittingen van de eetkamerstoelen
opnieuw bekleed met velours van Designers Guild. De
leuningen kregen een lik krijtverf. Dan neem ik ook
meteen lampenvoeten en spiegellijsten mee. De tinten
uit de stoelbekleding gebruik ik om een buste op kleur te
brengen. Zo kun je alles aanpassen en heb je met weinig
moeite een heel ander interieur. Want dat is wat mensen
willen, een andere sfeer. De meubels zijn vaak nog goed.
Met een laag krijtverf heb je ineens een heel andere kast.
Zo kun je alles blijven aanpassen – en dat is nu net het
allerleukste van mijn vak. Simpelweg omdat er nieuwe
kleuren, stoffen en accessoires blijven komen.”
•
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“De basis is af, maar met kleine
aanpassingen blijf ik veranderen”
CHEYENNE DI ALMA, BEWOONSTER

Deze beschilderde luiken zijn
authentiek, ze dateren uit 1547
en werken nog prima. De vaas is
van Blóm.

.. Italiaanse wandbekleding ..
“Op ons kantoor boven waren de
houten deuren en het balkenplafond al blauw. Dat moest zo
blijven. Maar de muren waren wit
gestuukt. Dat contrast was best
hard, dus hebben we daar Italiaanse
wandbekleding van Jannelli e Volpi
op aangebracht. Nu matcht het
perfect. Van dit soort oplossingen
word ik blij. Simpelweg omdat het
huis deze upgrade verdient.”
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Het bureau en de stoel zijn van Eichholtz. De kroonluchter erboven is van Flamant,
de overige lampen van Frezoli Lighting. Het behang is van Jannelli e Volpi (alles via
Di Alma Interiors). Het kleed is van RugVista.
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De keuken is nog de originele keuken uit 1547 in zijn authentieke kleur. Ook de vloertegels zijn origineel. Op de wanden is krijtverf in de kleur Glas van Carte Colori (via Di
Alma Interiors) toegepast. Het werkblad is van zwart natuursteen. De schouw is handgemaakt.
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De planten en potten op het aanrecht en de kransen van wilde
tijm zijn van Blóm. De ronde tafel en de bijbehroende stoelen
zijn van Flamant. De verlichting is van Frezoli Lighting.
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Op de vloer van de eetkamer ligt vloer Abbey Stones van
Raw Stones. De tafel is van Comptoir du Sud, net als de stoelen. Die laatste zijn bekleed met stoffen van Designers Guild.
De kroonluchter is van Blanc d’Ivoire, de overige lampen van
Frezoli Lighting (alles via Di Alma Interiors).

Blikvanger van de eettafel is de ‘gouden reiger’. Die komt, net als de grote pot met
plant naast de schouw, van Blóm.

“Nog voor ik binnen was geweest, wist ik
dat ik me hier thuis zou voelen”
CHEYENNE DI ALMA, BEWOONSTER
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De frivole sidetable
en de spiegel zijn
verkrijgbaar via
Di Alma Interiors.

De wanden van de hal zijn geschilderd met
Classico-krijtverf in de kleur Oxford Blue
van Pure & Original. Het plafond is geverfd
met metallicverf in de kleur Messing van
Carte Colori. De lijsten boven de bijzettafel
zijn van MondiArt (via Di Alma Interiors).

.. koninklijk blauw ..
“Omdat dit een monumentaal pand is,
mogen we het houtwerk niet schilderen.
Binnen noch buiten. Maar de gestuukte
muren en plafonds mogen we wel
veranderen. De combinatie blauw
met goud in de hal is ingegeven door
bestaande elementen, ik zoek altijd naar
eenheid. De kroon en de letters op de
buitengevel zijn goudkleurig, dat heb ik
doorgetrokken naar de gang. Daar heb ik
het plafond goudkleurig geschilderd en
de muren diep donkerblauw.”

“Ons nieuwe pand hoefde niet groot
te zijn, maar wel oud, sfeervol
en in de stad”
CHEYENNE DI ALMA, BEWOONSTER
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Het bed, de sprei, de hemel, de kroonluchter, de nachtkastjes en de lampjes van de masterbedroom zijn van Blanc d’Ivoire. Een deel van de
kussens is ook van dit merk, aangevuld met kussens van Designers Guild (alles via Di Alma Interiors). De wanden zijn geverfd met kalkverf in
de kleur Palladio van Carte Colori.

“Dit huis verdiende deze upgrade”
CHEYENNE DI ALMA, BEWOONSTER
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