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Reportage in blad “Nieuwe Revu” blz 2 
“Waarom ik maar geen antwoord geef” blz 7 
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Foto Nicolaas / S fotografie 
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Het Holleeder effect 
 
Mei vorig jaar werd ik uit het niets 
gevraagd voor een reportage met 
Foto’s in de zaterdagbijlage “Vrouw” 
van de Telegraaf.  
 
Dat had nogal wat gevolgen. Als we 
de honderden reacties en tientallen 
huwelijksaanzoeken even niet 
meerekenen, dan waren er ook nog 
drie televisieprogramma’s met 
interesse. Die heb ik allemaal 
afgewezen. Maar er was ook een 
fotograaf bij (Aad de Jong) die een 
flink aantal jaren geleden een serie 
foto’s had gemaakt. En die vroeg of 
ik interesse had in een shoot met 
reportage voor het blad “Nieuwe 
Revu”. En natuurlijk, waarom niet? 
En dus ben ik eind vorig jaar naar 

Groningen getogen voor fotoshoots en een uitgebreid interview met 
Andries de Jong.  
 
En in de uitgave van 10 april is het artikel geplaatst. Nu zet ik meestal 
als er zakelijk iets leuks gebeurt wel iets op Facebook. Zoals ook nu 
het geval was. En op dat punt ben ik verwend. Als ik iets plaats dan 
levert dat al met een paar minuten een 10 tot 20 “vind ik leuks” op. 
Nu niets. Gek.  
Tot er na een paar uur een discussie 
losbarstte over Holleeder. Ik had namelijk de 
cover van het blad verwerkt in de collage. En 
dus kwamen er opmerkingen dat hij eindelijk 
zijn rechtvaardige straf ging krijgen etc. 
Kennelijk kijkt men in zo’n geval alleen maar 
naar de foto. De tekst die erboven staat 
wordt voor kennisgeving aangenomen. Toen 
dit gekke effect duidelijk was geworden heb 
ik Holleeder verwijderd. En toen kwam er 
direct het gebruikelijke leven op mijn tijdlijn. 
Een grappig en leerzaam verschijnsel.    
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Een duidelijker 

voorbeeld van het 

soort foto’s van Aad 

de Jong zoals die in 

het artikel in de 

“Nieuwe Revu “zijn 

gebruikt. 
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Deze –in mijn ogen best wel aparte-  foto is 
gemaakt door fotograaf Peter Massingham 
die gebruik gemaakt heeft van mijn 
“Fotomodel met studio” aanbod zoals op het 
volgende blad staat en waar op  https://
fotomodel-met-studio.blogspot.com/ meer 
over te vinden is. U ziet, de resultaten mogen 
er zijn.   
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Maar ze hebben geen eigen studio 
 
Maar studiohuur is duur en vaak is een    
 professionele camera vereist 
 
Maar buiten fotograferen is afhankelijk van het 
 weer 
 
En buiten poseren trekt vrijwel altijd aandacht 

Huur hier een model met geschikte studio 
 
Bruikbaar voor elke fotograaf 
 
U gebruikt gewoon uw eigen camera 
 
Mogelijkheid om eerst een workshop te volgen 
is aanwezig 
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Ik kan zien dat je er bent maar je reageert 
niet op mij! 
 

Dat is een verwijt dat ik bijna dagelijks te horen krijg. Tijd om het eens 
toe te lichten. 
 
Messenger en Facebook geven aan of iemand online is. Dat wil 
zeggen, dat ze iets aan hebben staan als een computer, een tablet of 
een smartphone en waarbij ze op Facebook ingelogd zijn. De manier 
waarop verschilt iets per software, maar meestal staat er een groene 
punt achter je naam als je er bent.  Of liever gezegd, als je er zou zijn.  
 
 
 
 
 
Nu kan ik in mijn werk slecht buiten een telefoon. Hoewel  ik die aan de 
andere kant maar zelden op kan nemen. Want als ik aan het poseren 
ben, kan ik moeilijk gaan zitten bellen. Hoewel, er zijn modellen bekend 
die dat wel degelijk doen, maar dat is een ander verhaal. Ik zet daarom 
alleen het geluid af zodat ik niemand stoor.  
 
Want Facebook is bij mij beschermd met een complex password dat 
lastig in te toetsen is. Ik heb daarom helemaal geen zin om dat 
regelmatig te gaan doen. En dat zou ik wel moeten als ik Facebook 
steeds af en weer aan ga zetten. Daar begin ik niet aan. 
 
Dus als ik mijn telefoon aanzet gaat Facebook nu automatisch aan 
(inclusief Messenger) en als ik de telefoon weer uitzet, gaat ook 
Facebook even automatisch ook weer uit.  
 
Nu mag je rustig stellen dat mijn telefoon vrijwel permanent aan staat 
maar zonder het geluid. Dat ziet er van een afstand uit alsof ik de ganse 
dag online ben. In de praktijk is het tegenovergestelde het geval: Ik ben 
hooguit een paar uur per dag echt online en dat is dan voornamelijk 
vroeg in de ochtend of later op de avond.  
 
Kortom, de verwijten die mij op dat punt gemaakt worden moet ik toch 
echt naast mij neerleggen. Maar ik neem niemand iets kwalijk.  
 
Maar het is goed om even uit te leggen hoe het in werkelijkheid zit.  
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Een fraai zwart/wit portret, eveneens 
gemaakt in mijn eigen studio.  
Keertje proberen? Dat kan.  
 
Zie https://eenvoudige-fotostudio-
verhuur.blogspot.com/ 

fotograaf Peter Massingham  
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Veel mensen kennen mij wel als iemand die slecht stil kan zitten. 
Eigenlijk een slechte eigenschap voor een model, maar dat heeft nooit 
echt problemen gegeven.  
 
En dus worden er op dit moment in hoog een tempo een aantal nieuwe 
producten ontwikkeld. Een voorbeeld is een workshop voor Dynamisch 
poseren.  
 
Dat is een nieuwe tak van poseren, vooral gericht op nieuw technieken 
als animatie, gamedesign en dergelijke. Ik ben nu bezig met het laten 
maken van de noodzakelijke foto's voor het cursusmateriaal. Hier een 
voorbeeld en als alles klaar is laat ik dat hier natuurlijk weten.  
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Foto Ton van der Pal  
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Studio Haaglanden, Leidschendam 
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De voorwaarden?  
 

Die zijn er nauwelijks maar wat er is staat op 
de website https://de-jetje.blogspot.com 
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Foto Nicolaas / S fotografie 
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In de ruïne van 
Brederode in 
santpoort is het 

goed 

Als ik eenmaal ergens 
voor ga, dan ben ik 

nauwelijks meer tegen 
te houden 
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 https://jetjeplus.blogspot.com/2019/03/124.html 
 
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 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.  
 
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 overige 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 


