
Winkel van Sinkel – Daalder waard 

 Onze bloeiende sociëteitsvestiging 
Utrecht neemt waardig afscheid van 
‘haar’ eerbiedwaardige Daalder, haar 
vaste onderdak aan de Daalsesingel. 
Nog wel. De bank moet wijken voor 
‘kleine bedrijven’. Ingewijden weten 
dat genoemde Daalder een bruin café 
is in het hart van deze kantoorkolos. 
Vandaag komen wij er – wel wat laat 
– achter wie er voor dit toch 
ongebruikelijke fenomeen, 
verantwoordelijk is geweest.  

Oud-AMRO-medewerkers kennen ongetwijfeld zijn naam, eertijds te lezen onder 
zowat elk exemplaar van die niet-aflatende stroom A-circulaires uit Amsterdam.  
 
Boudewijn Haverlag, belast met de realisering van de nieuwe bankvestiging nabij 
Hoog Catharijne, heeft midden jaren 90 tegelijkertijd in het diepste geheim voor 
zijn hoofdstedelijke bazen, kans gezien een onvoorzien projectje van zo’n ‘twee 
ton guldens’ uit te voeren, zo vertelt hij ons vandaag – zichtbaar nagenietend. 
Carrière-technisch zelfmoord, zou je zeggen, des te knapper als je weet dat hij 
de hoge heren achteraf wist te overtuigen van de talloze voordelen van zijn 
vermetele daad. ‘Goed voor de business!’ Maar dat niet alleen. Voor ene Zalm, 
minister van Financiën, liet Boudewijn een flipperkast aanrukken, de man was 
niet meer ‘te houwe’! Stel je voor: je wandelt een moderne beton- en 
glasconstructie binnen, stapt nietsvermoedend uit de lift, gaat een paar gangen 
door, links, rechts medewerkers aan serieuze bureaus … en ineens beland je in 
een vertrek met gedimd licht. Wat ís dit? Een compleet andere ambiance, een 
vloer van ruw doorleefd hout, een verhoog met toog onder een plafond van ‘uit 
Engeland aangevoerde ouderwets bewerkte deuren’. Het getemperde licht stamt 
uit een fors veelkleurig, afgeknot cilindrisch armatuur. Wanden met schilderijen, 
een bejaarde opwindklok, kortom een gezellige bruine kroeg, die absoluut zo niet 
genoemd mag worden.  
De naam Daalder is van Boudewijn zelf, wil hij desgevraagd wel schoorvoetend 
kwijt. Zijn stiekeme investering heeft zichzelf ruimschoots terugbetaald! 
 
In de uitnodiging voor dit alles geen woord, slechts wat gemeenheden over 
‘medewerkers die destijds betrokken waren bij de totstandkoming’ en hun 
verhaal. Later bleek een wachtlijst te zijn aangelegd wegens de toeloop.  
Het kostelijke verhaal van Haverlag, ooit algemeen regiodirecteur in Utrecht, 
duurt korter dan voorzien. Vroeger dan verwacht duikt Evelien op die onder 
gejuich en daverend applaus, lachend en buigend met ferme tred haar domein 
achter de bar inneemt. Boudewijn incasseert de dank van voorzitter Cor Visser 
en ook hier gaan de handen flink op elkaar. Later wordt hij gezien met de 
officiële ingelijste oorkonde van zijn Daalder. Waar alles blijft? Onbekend, 
mogelijk in het centrale bankarchief van oudheden. Medewerkers gaan over naar 
de beroemde Winkel van Sinkel aan de Oudegracht/Stadhuisbrug, waarin eertijds 
een nering van ‘Hoeden en petten en damescorsetten, van drop om te snoepen 
en pillen om te poepen’, zoals het beroemde vaderlandse versje zegt. 
Voor Evelien, 30 en Angela 20 jaar Daalder, heeft Albron geen werk meer, zij 
oogsten onze dankbaarheid en een attentie uit handen van voorzitter Cor. 
 



Winkel van Sinkel – Daalder waard 

Wij groeten bekende gezichten, maken links en rechts kennis; zo treffen we 
Trudy van Gaal, bankcarrière veertien jaar, vooral evenementen georganiseerd, 
inmiddels helft van het damesduo Hoela en Hoep, gediplomeerde clowns voor 
kinderen en mensen met dementie en/of verstandelijke beperking. Ook oud-
BPAA-voorzitter Frits Harmsen en -penningmeester Teun Eijkelboom zijn -
blakend van gezondheid - van de partij. De laatste laatstelijk nog gesignaleerd in 
Groningen bij de regiobijeenkomst, daar gewerkt, hier woonachtig. We spreken 
Mary van den Berg, effectenbedrijf, vervroegd met een regeling vertrokken na de 
1990-fusie, met ons aller Koos Drost, de Utrechtse ‘vliegende keep(ster)’, foei, ik 
was haar vergeten! En natuurlijk, Nico van Dam, onze geridderde oud-collega, 
zonder ordeteken weliswaar, maar met onafscheidelijke snor. Naast andere 
bestuursleden, bijna op weg naar huis, vragen we de voorzitter nog of De Winkel 
van Sinkel een Daalder waard is: niets is nog zeker, maar hij heeft een ruimte op 
het oog in het statige pand met zuilengalerij onder de ‘rook van de Dom’. 
Met in het achterhoofd nog Nico’s ‘Ken je de overeenkomst tussen een 
elektrische auto en diarree? Je weet bij allebei niet of je het haalt!’ nemen we 
veilig het spoor.        Jan Doejaaren 
 

 
 

Zie ook: Uitgebreide fotoreportage van Aad de Gier, website BPAA – Sociëteitsvestigingen - Utrecht 

 

  

Winkel van Sinkel  
Daalder waard     (foto Wikipedia) 


