
Het is er warm, gezellig, 
het eten is goed en de 

rekening valt altijd mee - al 
20 jaar. Wat is het geheim?

20 jaar geleden nam Mickey van 
Parera het over van de legendarisch kraker 
Kees van Dobben. Kees had het 
vakwerkpand voor de sloop behoed door 
het in 1986 te kraken. Hij wilde er weer 
een koffiehuis van maken, want daarvoor 
was het zo rond 1890 door de Volksbond 
(voorloper van anti alcohol beweging      
'De Blauwe Knoop') speciaal gebouwd. 

Een veilige stek 
w a a r d e 
havenwerkers 
k o n d e n 
w o r d e n 
u i t b e t a a l d 
zonder dat zij 
hun loon direct 

in sterke drank zouden omzetten. Want 
dat uitbetalen gebeurde daarvoor in de 
kroeg van de baas...

Maar in de jaren-80 van de 
volgende eeuw bleek koffie geen goed 
idee. Er waren geen afnemers van koffie in 
de voornamelijk gekraakte slooppanden in 
de buurt van het Kadijksplein. Dus kookte 
Kees met hulp van wat vrienden dagelijkse 
maaltijden voor de overwegend krakers-
klanten. Helaas kwam de belastingdienst 
roet  in het eten gooien en Kees moest 
vertrekken, maar niet  voordat hij de zaak 

in 1992 had overgedaan aan Mickey, de 
huidige eigenaresse.

En zo begonnen Mickey van 
Parera en haar Engelse Chef Mike 
Allen aan een avontuur waarvan zij 
zelf nooit hadden gedacht dat het 
20 jaar later nog steeds zou 
voortduren. De ruime keuken werd 
meteen grondig gerenoveerd. Maar 
bewust werd aan de eetzaal zelf 
nooit iets veranderd, want die moest 
de or ig ine le s feer van toen 
behouden. Zelfs de houten vloer ligt 
er al sinds de bouw in 1890. De 
tafels zijn om aan te schuiven, net 
als toen. Maar er is ook altijd wel 
een intiem plekje te vinden, al 
ontdekken nieuwkomers snel dat 
aanschuiven in 'de Volksbond' vaak erg 
gezellig kan zijn.

Vanaf de eerste dag werden er 
gevarieerde, creatieve gerechten 
zelf bereid. Chefkok Mike zwaait nog 
s teeds de scepter in de keuken. 
Enthousiaste jonge mensen zorgen voor de 
bediening. De meeste studeren nog, vaak 
iets creatiefs: Rietveld of filmacademie. 
De vaste klanten kennen ze bij naam, 
nieuwe collegas worden snel in de familie 
opgenomen, al gebeurt dat niet vaak, want 
er werken is net zo gezellig als er eten. Nu 
dus alweer 20 jaar - wat vliegt de tijd. 

Het komt niet vaak voor dat een 
restaurant als  20 jaar wordt gerund 
door dezelfde eigenaar. Mickey en Mike 

hebben door de jaren heen de buurt zien 
veranderen van een funky kraaklokatie tot 
de fraai gerenoveerde opkomende buurt 
die het Kadijksplein en het Entrepotdok 
nu is. Vanaf de lente tot en met september 

is er nu ook een terras en kun je als het 
weer het toelaat ook lekker buiten eten. 

Zo is er veel veranderd maar 
het goede is  zorgvuldig bewaard 
gebleven. Alleen het menu gaat met de tijd 
mee en past zich aan aan de hedendaagse 
s m a a k . M a a r d a a r h o u d t d e 
vernieuwingsdrang op. 'De Volksbond' 
moe t voora l z i chze l f b l i j ven en 
verandering aan het interieur wordt door 
de vaste clientele niet op prijs gesteld. Elke 
dag wordt er wel gevraagd of alles vooral 
blijft zoals het is. Er is veel behoefte aan 
dingen die soms helemaal niet veranderen 
en het liefst altijd blijven bestaan. 

Op naar de volgende 20 jaar!

'De Volksbond' wordt 20 jaar!
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Mike Allen en 
Mickey van Parera 
- nooit gedacht dat 
het avontuur zo lang 
zou standhouden

"Vaste klanten willen 'de 
Volksbond niet zien 

veranderen. Als we een 
nieuwe lamp ophangen 

komt er al commentaar"

Amsterdammers kennen het karakteristieke pand naast de poort van het Entrepotdok al 20 jaar als het 
gezelligste restaurant van Amsterdam. Toeristen volgen nog dagelijks hun travelguides naar deze 'Amsterdam 
Classic' - een 'must see'.


