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bekijkt  
het leven  
door een 
andere brilMijke 

Teunissen
ZE HEEFT HEEL EUROPA RONDGEREISD. OP ZOEK NAAR DE MOOISTE, BIJZONDERSTE EN 

UNIEKSTE BRILMONTUREN MET GESCHIEDENIS. SAMEN MET HAAR VADER. 

INTERVIEW EN TEKST: Petrie van Dorp

FOTO:  Dennis Hoof
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Haar vader was haar held en beste vriend. Ze is van 
de vierde generatie Teunissen brilspecialisten en 20 
jaar lang eigenaresse geweest van Stichting Natio-
naal Brilmuseum Amsterdam met de bijbehorende 
brillenwinkel aan de Gasthuismolensteeg in de 
Negen Straatjes in Amsterdam. Kort voor de ope-
ning van het museum overleed haar vader. Door 
zelfdoding. Ze was toen 29 jaar en besloot om alle 
plannen toch door te zetten, ondanks dat ze was 
afgestudeerd in de architectuur. ‘Gewoon doen’, is 
haar motto. Grootheden als Herman Brood, Jules 
Deelder en Susan Sarandon met haar toenmalige 
man Tim Robbins waren haar vaste klanten. Van 
Amsterdam ging ze naar Bussum en opende daar 
brillenzaak ‘de Paradijsvooghel’, die vol stond met 
vintage brilmonturen, ongedragen brilmode vanaf 
1900 en andere rariteiten. “Paradijsvooghel met 
dubbel ‘o’ natuurlijk, want dat lijkt op een bril”, 
vertelt Mijke. Met pijn in haar hart heeft ze recent 
moeten besluiten om te stoppen. De huur werd te 
hoog en de Paradijsvooghel was meer een gezellig 
buurthuis geworden. En van gezellig winkeltje spelen 
ging Mijke’s hart niet meer sneller kloppen. 

We vragen aan deze bijzondere vrouw welke per-
soonlijke items haar het meest dierbaar zijn.

‘OWN DESIGN’ ORTHOPEDISCHE LAARZEN
“Al jaren heb ik last van neuropathie in mijn voeten. 
Neuropathie zijn ontstoken zenuwuiteinden die 
leiden tot hevige chronische pijn als gevolg van  

zenuwbeschadiging. De zenuwen vormen de verbinding tussen het ruggenmerg en het 
lichaam. Ze zorgen ervoor dat de hersenen kunnen communiceren met de huid, de 
spieren en de inwendige organen. Vroeger had je hele lelijke gezondheidsschoenen 
waar ik echt niet op wilde lopen. Daarom ontwerp ik ze nu zelf. Met hakje want mijn 
ene been is 1,5 cm langer dan het andere.”

POPJE
“Toen mijn vader nog leefde zaten wij dagelijks in café het Aapje op de Zeedijk in 
Amsterdam. Alle levensverhalen werden daar verteld. Van stoute, gekke, onmogelijke, 
leuke, verdrietige verhalen tot aan onze diepste geheimen. Popje stond daar, in dat 
café. Hoorde alles, weet alles. Op een dag was popje weg. Thuisgekomen bleek dat Jan, 
mijn vader, popje had gekocht en gooide deze naar mij. Ik wist niet wat er gebeurde 
maar kon gelukkig Popje op dat moment opvangen. Achteraf gezien bleek dat mijn 
vader wist dat ik Popje toch wel zou vangen, natuurlijk. Popje weet alles.”  
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FAMILIEBORD 
“Dit familiebord is vanuit de optiekwinkel in 
Eindhoven mee verhuisd naar Amsterdam. 
Van Amsterdam ging het mee naar Bussum 
en het hangt nu bij ons in de keuken. Het is 
een echt familiestuk. Ik denk zelf dat het een 
replica is. Echt iets voor mijn vader om een re-
plica te laten maken. Maar het heeft voor mij 
een grote emotionele waarde en bestaat ten-
slotte al vanaf 1911.”

DE PARADIJSVOOGHEL-COCKTAIL
“Ik neem altijd een glas zonder pootje, want anders 
stoot ik het toch weer om. Daar doe ik heel veel 
ijsblokjes in, witte droge wijn, Kopke rode port 
en veel spa rood. Aan het eind van de dag neem ik een Paradijsvooghel met alleen maar Kopke met 
Gran Marnier. En wil je er ook nog even voor de lezers bij vertellen dat hier graag een jointje bij rook 
als ik thuis ben? Want dat maakt de smaak voor mij helemaal af namelijk en ik word er rustig van.”

FOTO VAN FOTOGRAAF PAUL BLANCA
“Dit is een foto van fotograaf Paul Blanca. 
Deze fotograaf kreeg eind jaren tachtig grote 
bekendheid met indringende zelfportretten 
in zwart-wit. Hij liet bijvoorbeeld met een 
scheermes een Mickey Mouse in zijn rug 
kerven en fotografeerde dat. Zijn entree in 
de kunstwereld sloeg in als een bom. Hij 
exposeerde in gerenommeerde galeries in het 
buitenland en werd een graag geziene gast bij 
diners in New York. Eén van zijn opdrachten 
was om van alle directeuren van kleine musea 
foto’s te maken voor een expositie. Hij had 
mijn foto uitgekozen voor op de flyers en 
posters. Ineens hing ik door heel Amsterdam, 
gefotografeerd door Paul Blanca. Daar was ik 
wel trots op.”


