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In ‘Th e drive van…’ komt dit keer Mike Sitaram 
aan het woord en in beeld. Mike is behalve fanatiek 
Ajax fan ook liefh ebber van de muziek van Elvis 
Presley. Hij verzamelt alles wat met ‘Th e King of 
Rock and Roll’ te maken heeft .

MIKE 
SITARAM

Mike Sitaram is geboren op 20 mei 1967 in Paramaribo, Suriname. Mike 
is van Hindoestaanse komaf. In 1975, voor de onafh ankelijkheid van 
Suriname, verhuisde het gezin naar Nederland en betrok er woonruimte 
in Amsterdam. Daar groeide Mike op, ging er naar het atheneum en 
kwam in de horeca terecht. ‘Dat verdiende best lekker’. In 2002 opende 
Mike op het Rembrandtplein zijn eigen kroeg, Mikey’s genaamd. Dat het 
horecaleven gelijk staat aan nagenoeg dag en nacht werken, heeft  Mike 
ervaren. In 2006 verkocht hij de zaak, ging naar Mexico om afstand te 
nemen van het drukke bestaan als horecaondernemer. Hij raakte verliefd 
op het land, de cultuur en het Mexicaanse leven. Hij startte er een eigen 
bouwbedrijf en pendelt sindsdien met grote regelmaat tussen Mexico en 
Nederland heen en weer.

MEE NAAR DE MEER
Toen Mike 10 jaar jong was, ging hij met z’n oom, die in Diemen 
woonde, mee naar De Meer. Diezelfde oom nam hem ook mee naar 
het Olympisch Stadion waar hij zijn eerste Ajax helden Søren Lerby en 
Frank Arnesen toejuichte. Het Ajax virus zit bij hem diep geworteld. 
Als hij in Mexico verblijft , staat hij er vroeg voor op. Overal ter wereld 
volgt hij zijn club. Sinds begin van deze eeuw heeft  hij seizoenkaarten 
voor de eretribune en sinds 2003 is hij lid van de ABA. Dat bevalt 
hem prima. Hij past zijn reisschema zoveel mogelijk aan gelang het 
competitieschema. Daardoor kan hij regelmatig thuiswedstrijden van 
Ajax bezoeken en een bezoek brengen aan de ABA-Club, want daar 
komt hij graag.

DAT IS JOHAN
Toen Mike op de radio het nummer ‘Moody Blue’ van Elvis Presley 
hoorde, was hij verkocht. ‘Het was de laatste grote hit van Elvis’, zegt 
hij. Voor Mike was dat nummer het begin van het aanleggen van een 
omvangrijke verzameling relikwieën van de in 1977 overleden popster. 
Die verzameling gaat verder dan alleen de muziek op LP’s en CD’s en 
fi lms op DVD’s en zelfs videobanden. Alles wat met Elvis te maken 
heeft , past in zijn verzameling. Die is zo groot dat slechts een deel staat 
uitgestald in zijn werkomgeving. Wat direct bij het betreden van zijn 
kantoor opvalt, is het grote schilderij met daarop een karakteristiek beeld 
van Elvis. Dat schilderij heeft  hij speciaal laten maken en hing ooit in 
Mikey’s. Ook is Mike verschillende keren in Graceland, het landgoed 
in Memphis (VS) waar Elvis woonde, geweest. Daar leeft  het popidool 
postuum voort en worden er zomers veel festiviteiten georganiseerd, 
waarbij Mike graag van de partij is. Op de vraag: ‘Met welke voetballer hij 
Elvis het liefst vergelijkt’, zegt hij: ‘Dat kan er maar één zijn, dat is Johan!’

PERSOONLIJK
Interesses:
Mike is nog altijd in de horeca geïnteresseerd, maar 
zit tegenwoordig aan de andere kant van de bar

Vakanties:
In de zomervakantie naar California

Th uis:
Getrouwd met Katja. Samen hebben zij twee dochters, 
Lana (15) en Ava (4)
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THE DRIVE VAN 
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