
  

 

Foto– en kunstmodel    

16 maart 2019 Nr 2 

Met bijdragen van Henriëtte bij: Alertfoto, Arton, Aad de Jong, Jan Kees 
Helms Ton van der Pal, Dick H. en Ben Boot.   

 
blz 6 een beschouwing over gratis worst bij uw slager… 

Blz 12 over het rollenspel dat “het leven” heet... 

Foto  
Aad de Jong 
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Ook deze foto staat 
gecensureerd op 

Facebook. Ook hier 
veel verzoeken om 
het origineel gehad.  

Tijd dus om dat maar 
eens te laten zien. 
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 Nobody fucks with Facebook 
 

Nog geen 20 uur... 
...heeft de aankondiging van de Jetje op mijn facebookaccount gestaan. 
Toen was alles foetsie. Verwijderd wegens een verder niet 
gespecificeerde “schending van de communityrichtlijnen”.  
 
Joost mag weten wat er mis aan was. Maar het gevolg was wel dat 
noemen van de url www.jetje2019.nl op Facebook direct tot allerlei 
verontrustende popups begon te leiden om degene die deze link 
gebruikte duidelijk te maken hoe gevaarlijk hij wel niet bezig was.  
 
Het is natuurlijk allemaal te knullig voor woorden. Dat een groot concern 
als Facebook zich om zoiets druk kan maken. Je zou verwachten dat er 
belangrijker dingen in de wereld zijn dan een model dat een uitweg 
zoekt om wat meer vrijheid van handelen te krijgen.  
 
Maar goed, het is vechten tegen de bierkaai en winnen doe ik het 
uiteindelijk toch niet. Dus probeer ik het nu via een facebookpagina die 
aan mijn privéaccount is gekoppeld. Daar heb ik nog nooit problemen 
mee gehad dus ga naar  
 
https://www.facebook.com/Jetje-en-jetjeplus-2305862316326309/ 
 

En u blijft verder van alles op de hoogte. En volgende week zaterdag, 
de 23 staat er hier op www.jetje2019.nl een 
nieuwe jetje. En waarschijnlijk ook een jetjeplus. 
Maar dat leest u allemaal op deze pagina. O ja, 
klikt u  even op de vind ik leuk knop? Alvast 
bedankt. 
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Fotograaf Jan Kees Helms 
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“Goedemorgen slager, mag ik even gratis 
een rookworst van u?” 
 

Gekke vraag, nietwaar? Als je naar de slager gaat dan weet je dat die 
man zijn dagelijks brood verdient met de verkoop van vlees en 
vleeswaren. Zoals met de verkoop van rookworst. Dus tja, dan ga je zo 
iemand niet vragen of je een gratis rookworst kunt krijgen. Dat doe je 
gewoon niet.  
 
Laten we nu eens gaan kijken in de modellenwereld. Daar verdien je 
als model je brood met het (laten) maken van foto's. Die foto's zijn je 
broodwinning. Je wordt betaald voor de gemaakte foto of voor de 
fotoshoot waarbij je betaald wordt door de fotograaf. In ruil voor zijn 
betaling krijgt de fotograaf dan in het algemeen de rechten op de 
foto's.  
 
Tot zover eigenlijk goed te vergelijken met de rookworst van de slager. 
Alleen...hier is het vragen om gratis foto's heel normaal. 
 
Dagelijks komen er verzoeken binnen voor gratis foto's. Soms in ruil 
voor een foto van een bepaald lichaamsdeel van de aanvrager die dat 
kennelijk als een eerlijke ruil ziet.  
 
Wat de aanvragers even niet meerekenen is dat ik niet met een foto 
van iemands dinges naar de supermarkt kan om af te rekenen. Want 
hoewel ik er al heel lang kom, wenst die supermarkt nog steeds 
gewoon geld van me te ontvangen.  
 
Waarschijnlijk heeft het ook wel wat te maken met het artikeltje dat 
elders in deze Jetje staat over rollen. Dat foto's van je laten maken je 
broodwinning kan zijn is kennelijk lastig. Maar om toch een oplossing 
voor dat "probleem" van die foto's te vinden heb ik twee dingen 
gedaan: 
 

1. Een mogelijkheid om foto's te kopen op basis van specificatie. 
Ofwel u geeft op wat u voor soort foto wilt en ik lever een foto tegen 
betaling. Want ik moet de rechten op de foto hebben en die zijn voor 
mij ook niet gratis. Het idee is overigens redelijk populair en voorziet 
kennelijk in een behoefte. Zie de flyer elders in deze Jetje. 
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2. Een mogelijk om foto's bij mij te komen maken in mijn eigen studio. 
Voor zowel ervaren als beginnende fotografen zijn daar meerdere 
mogelijkheden voor. In een volgende "Jetje" kom ik op de 
mogelijkheden terug.  
 
Wil je er intussen meer over weten, vraag dan rustig via mijn emailadres 
of mijn Facebook/Messenger. Die zijn te vinden in de colofon op pagina 
15  . Op de factsheet hieronder staan ze trouwens ook. 

advertentie 



8 

 

Mag ik 
nog 
steeds 
om wat 
hulp 
vragen?  
 
Wie wil mij een 
beetje helpen om 
"Jetje" op gang te 
helpen? 
 
Hoe je dat eigenlijk 
heel gemakkelijk 
kunt doen? 
 
Bijvoorbeeld door een aankondiging van een nieuwe "jetje" te delen?  
 
Door het twitteraccount @jetje53355790 te volgen 
 
Door foto's, verhalen, advertenties, oproepen en noem maar op in de 
"Jetje" te gaan plaatsen.  
 
Stuur het maar op, dan komt het wel goed. Gebruik email: 
tekenmodel@yahoo.com om materiaal naar mij op te sturen. 
 
Heb je suggesties voor me? Vragen? Een wereldidee? Stuur het naar 
me toe. Het wordt altijd gewaardeerd.  
 
Deze  foto is overigens van fotograaf Ton van der Pal uit Amersfoort , 
(maar dan natuurlijk zonder de tekst)  

U wist al dat advertenties 

in principe gratis zijn?  

  
https://model-tekenen.blogspot.com/ 
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Uit de studio van Arton 
in ‘s Hertogenbosch.  
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Straattekenen met Wouter Tulp in 
Rotterdam 

Buiten in 

een stad  

poseren heeft 

ook een 

eigen charme 

In Utrecht met Ben Boot 
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Shoot met Dick H. Deze gaat richting Urban Exploring. Gemaakt 
in Woensdrecht. Het thema was van zwerfster naar zakenvrouw. 
In elk geval een bijzonder decor om in te werken  
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Het leven is één groot rollenspel 
 
Als model speel je allerlei rollen. Wat dat betreft ben je net een acteur 
voor televisie of film. Ik heb dan ook een aantal jaren toneelles gedaan 
en ik moet zeggen dat dit voor mijn carrière als model waarschijnlijk de 
beste opleiding is geweest die ik gedaan heb.  
 
Het voordeel is, dat als je het goed doet, je de rol los kunt koppelen van 
jezelf. In de rol ben je een ander. Veel mensen doen dat ook in hun 
beroep. Op hun werk zijn ze gewoon anders dan in hun privéleven. 
 
 En dat is als model dus niet anders. Maar uit de constante stroom van 
reacties die ik krijg op Messenger blijkt dat maar weinig mensen het 
verschil zien. Wat men van mij ziet op Facebook is Henriëtte in de rol van 
fotomodel.  
 
 In de rol van een vrij brutaal fotomodel bovendien die niet al te preuts en 
te terughoudend overkomt. Op zich leuke rollen om te doen omdat je 
jezelf er eens in uit kunt leven op een manier die je in het normale leven 
niet kunt doen. Maar het is en blijft een gespeelde rol. Niet meer, niet 
minder.  
 
 En dus gaat men bij mij privé reageren op de gespeelde foto’s. En 
denken velen dat je een soort volkomen losgeslagen sexbom bent die zit 
te springen om allerlei rare voorstellen, foto’s van geslachtsdelen, rare 
filmpjes en dergelijke. Ga je daar niet op in of negeer je het gewoon dan 
is de volgende fase in het algemeen een scheldpartij. Waarna ik de 
betreffende persoon zonder verdere reactie blokkeer, dus veel levert al 
dit misbaar hem verder niet op. Beetje zonde van de energieverspilling. 
 
 Soms probeer ik het wel eens uit te leggen. En krijg ik reacties terug dat 
ik “dan maar niet op Facebook moet gaan staan want dan krijg je nu 
eenmaal dat soort reacties”. Dat degene die met deze vermaning komt 
zelf in eerste instantie ook zo gereageerd had, vergeet hij dan maar 
even.  
 
 Ach het hoort bij het vak. Maar ik kan het niet genoeg benadrukken:  
 

Een model of een actrice in een rol is een ander persoon 
dan de privépersoon die er achter zit.  
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De bloembollenvelden beginnen weer te bloeien. Deze 

foto is al wat ouder. De kwekers vinden het vaak niet 

goed meer als er tussen de bloemen geposeerd wordt. 
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u moet uw bijdrage zelf even naar mij opsturen! 
Het is gratis 

een niet-verplichte donatie wordt wel op prijs gesteld. 
Das alles 

De voorwaarden:  
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In de ruïne van 
Brederode in 
santpoort is het 
goed fotograferen,  
mits je een rustig 
moment uitzoekt.  
Fotograaf Ben Boot 

www.ruinevanbrederode.nl/ 
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advertentie 
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Colofon 
 
Dit magazine "Jetje" is een privéproject van Henriëtte Sibie uit Lisse 
zonder een direct winstoogmerk. 
 
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. 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-Bos te Lisse. Mag natuurlijk ook als u sympathiseert met het 
idee achter Jetje en wilt helpen de kosten te drukken.  
 
Verspreiding van de "Jetje" als geheel in PDF-vorm is onbeperkt 
toegestaan, zolang er geen wijzigingen in worden aangebracht.  

 
Verspreiding 
overige foto’s 
is dus NIET 
toegestaan.  


