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 Jetje groeit als kool 
 
Met een nieuw initiatief is het altijd even afwachten of er belangstelling 
voor is of niet. Vandaag ligt de tiende “Jetje” vóór u en met zo’n 
mijlpaal is het belangrijk om te zien hoe de ontwikkeling is. Het heeft 
tenslotte geen zin om kostbare tijd te steken in een blad dat door 
niemand opgehaald wordt. Maar dat valt reuze mee... 

In bovenstaande grafiek zien we de groei van het aantal “Jetjes” dat 
gedownload is. Hoewel er grote verschillen tussen de verschillende 
dagen zitten is de trend vanaf dag 1 onmiskenbaar lekker stijgend. 
 
De vraag of ik na de tiende dan ook verder moet gaan is wel heel 
gemakkelijk te beantwoorden. Natuurlijk ga ik door.  
 
Hebt u opmerkingen? Verzoeken? Suggesties? Laat ze vooral weten, 
dan kan ik er wellicht iets mee doen. Ik kijk er naar uit. En verder 
iedereen hartstikke bedankt voor de interesse. Het motiveert enorm.  
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 Foto Fokke de Boer 
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Ben Boot Fotografie 
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Kubistisch modeltekenen 
 
Een kunstrichting die we in de wereld van 
het modeltekenen niet of nauwelijks 
terugvinden is het kubisme. Deze stroming 
is rond 1910 op de kaart gezet door de 
kunstenaars Pablo Picasso en Georges 
Braque. Beide kunstenaars waren op zoek 
naar een nieuwe manier om zich uit te 
drukken. En wel met een manier die flink 
afstand nam van de gangbare 
kunstvormen uit die tijd. Iets wat men 
daarom volledig los liet was het feit dat 
een kunstenaar een schilderij maakte 
vanuit één gezichtspunt. En alle 
perspectief was op dat ene gezichtspunt gebaseerd. 
 
Het kubisme liet dit volledig los. Meerdere gezichtspunten in een 
schilderij, meerdere standplaatsen, meerdere perspectieven in één 
schilderij, het mocht allemaal. Het kon allemaal. 
 
In die periode vinden we inderdaad de nodige kubistische varianten op 
het modeltekenen terug. Met name Picasso experimenteerde hiermee. 
Een werk met modellen van Picasso dat nog wel eens als kubistisch 
wordt gezien is "les demoiselles d' avignon" (https://www.flickr.com/
photos/myoplayer/7716649800) maar daar zijn de geleerden het niet 
helemaal over eens.  
 
Het is daarom opmerkelijk dat er nu weer modeltekenaars te vinden zijn 
die met varianten van het kubisme aan het experimenteren zijn. Deze 
week is zo'n kunstenaar (die graag anoniem wil blijven) met 
ondergetekende als model aan de gang gegaan wat de nodige 
verrassende tekeningen tot gevolg heeft gehad. 
 
De tekeningen gaan meestal niet zo ver als Picasso maar aan 
perspectief en logica laat de tekenaar zich niet echt iets gelegen liggen, 
wat toch wel een bijzonder effect geeft.  Nee, niet iedere modeltekenaar 
zal zichzelf dit soort tekeningen zien maken maar ik ben er toch erg blij 
mee. Overigens zijn er enkele tekeningen bij die in de eerstvolgende 
Jetjeplus van 25 mei opgenomen zullen worden, omdat die minder 
geschikt voor deze uitgave zijn. Dus er komt nog een vervolg. 
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Ik ben Aad de Jong, professioneel fotograaf en filmer, met veel ervaring in de 

wereld van de erotiek, ook in de privésfeer. Ik ben beschikbaar voor al uw 

fotografie en video-opnames. 

 

Alle opnamen worden bij u thuis gemaakt. Deze worden direct op uw eigen 

computer geplaatst.  

 

Ik zorg er voor dat er geen opnamen met mij uw woning verlaten.  

 

Hiermee garandeer ik u 100% vertrouwelijkheid en discretie. 

 

Afstand is voor mij geen bezwaar. Uw woonplaats is niet van belang.  

 

Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen. 

 

Email:         ajpers@ziggo.nl  

Telefoon:   06-50252461  
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Geef moeder eens workshop cadeau 
 
De 12e mei is het moederdag. Is het misschien een idee om eens een 
workshop model cadeau te geven? Dat is niet aan leeftijd gebonden, 
want ik ken vrouwen die op hun 80e nog modelwerk deden en met veel 
succes. 
 
Het is alleen belangrijk om jezelf te zien zoals je bent en jezelf aan de 
andere kant niet onwijs serieus te nemen. Dan is er gewoon heel veel 
mogelijk. 
 
Ik heb twee workshops voor beginners. Eentje voor kunstmodellen en 
en eentje voor fotomodellen. Waarom dat zo gescheiden is? Heel 
simpel. Het zijn twee takken die zover uit elkaar liggen dat er maar 
weinig modellen zijn die ze beide beheersen. Daarnaast is het zo dat 
veel modellen een uitgesproken voorkeur voor het één of het ander 
hebben. En weigeren om de andere kant eens te proberen.  
 
Goede gelegenheid om er eens aan te proeven dus.  
 
Moederdag actie 
 
Speciaal voor de moederdag heb ik een speciale actie. 25% korting op 
elke inschrijving voor een workshop tot uiterlijk 26 mei. Daarna geldt de 
normale (nog steeds lage) inschrijfprijs weer. Het gaat om de 
inschrijving. De eigenlijk workshop mag best later zijn. Die workshops 
zijn individueel en daar maken we dus gewoon een afspraak voor en 
prikken er een datum bij. 
 
Informatie is te vinden op 
 
https://workshop-beginnend-fotomodel.blogspot.com/ voor de workshop 
voor fotomodellen  
 
https://workshop-beginnend-kunstmodel.blogspot.com/ voor de 
workshop voor kunstmodellen 
 

Één ding is zeker:  
Het zal een hele leuke dag worden! 
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Hallo, ik ben Harry Diederen, fotograaf – schrijver. 

 Ik zoek een muze, een vrouwelijk naaktmodel. Ik heb geen kant en klaar project. 
Het is de bedoeling dat wij samen gaan brainstormen, een foto-script maken, 

samen een idee uitwerken. 

 Denk aan religieuze fotografie: de gekruisigde, de madonna, de piëta. 

Ik wil ook bodypaint-schilderijen maken, met jouw lichaam als verfkwast. 

En gipsafdrukken, van handen en voeten, en een torso vanaf de nek tot net 
onder de billen. 

 Enthousiast ? Nieuwsgierig ? Reageer ! 

 hfwm@xs4all.nl 

Nicolaas/S fotografie 
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Foto Arton 
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Nicolaas/S fotografie 
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https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/fotos-henriette/jetje-plus-27+april-nr-2.pdf  
 

Mocht de link bij u niet aan te klikken zijn, kopieer 
bovenstaande tekst dan naar de adresbalk van uw 

Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, etc) 
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Colofon 
 
Dit magazine "Jetje" is een privéproject van model Henriëtte Sibie uit 
Lisse zonder een direct winst-oogmerk. 
 
Er zijn twee uitgaven, namelijk: 
 
1. De Jetje, verschijnt wekelijks in het weekend, bevat vooral foto's en 
een aantal tekstdelen. Ook is er een advertentiepagina maar het is niet 
mijn bedoeling dat "Jetje" uitsluitend een advertentieblad wordt.  
 
2. De Jetjeplus, bedoeld voor 18+ materiaal, verschijnt maandelijks 
voor ontvangers van de Jetje en deze wordt gefinancierd met donaties. 
De Jetjeplus bevat een beperkt aantal advertenties sterk gericht op de 
doelgroep. 
 
In beide uitgaven zijn bijdragen van derden mogelijk. Zie de website 
voor de voorwaarden, (https://de-jetje.blogspot.com) Een donatie is 
daarbij niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel op prijs gesteld om mijn 
kosten te drukken.  
 
Donaties kunnen worden gestort op IBAN NL84INGB0682730971 tnv  
H. A Sibie te Lisse. Mag natuurlijk ook als u sympathiseert met het idee 
achter Jetje en/of Jetjeplus.  
 
Verspreiding van de "Jetje" als geheel in PDF-vorm is onbeperkt 
toegestaan, zolang er geen wijzigingen in worden aangebracht.  
 
De rechten op foto’s liggen bij de eigenaren. Verspreiding losse foto’s is 
dus NIET toegestaan.  
 
Bereikbaarheid:  
 
Via het formulier op de pagina https://de-jetje.blogspot.nl 
 
Ik ben via Facebook / Messenger / Telefoon te bereiken via 
 

https://www.facebook.com/henriette.sibie 
 

En altijd via email      Tekenmodel@yahoo.com 


