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Waarom ik mijn huis uit moest en niet meer 
mocht bellen 
 

7 dagen niet telefoneren 
Ik kreeg zojuist bericht van mijn telefoonmaatschappij. Ze hadden mijn 
gesprekken die ik voerde op mijn mobiel geanalyseerd. Daarbij hadden 
ze gehoord dat ik wel eens woorden gebruikte die hen niet zinden en op 
hun zwarte lijst stonden. Voor straf mocht ik 7 dagen niet bellen.  
 

7 dagen het huis niet in 
Ik kan mijn huissleutel niet meer gebruiken. Het bleek dat de 
woningbouw terwijl ik niet thuis was in mijn huis op onderzoek was 
geweest. Ze hadden gezien had dat ik een naaktschilderij van mijzelf in 
mijn slaapkamer had hangen. De woningbouw had het schilderij 
weggehaald en ik mocht voor straf 7 dagen mijn huis niet in. 

 
7 dagen niet in de bus 
Ik raakte daarop in gesprek met iemand in de bus. Op een gegeven 
moment stopte de bus. De chauffeur zette ons uit de bus,omdat hij naar 
ons gesprek had geluisterd en daarbij dingen had gehoord die niet met 
zijn mening overeen kwamen. Ik mocht 7 dagen niet meer met de bus 
mee. 
 
Bovenstaande punten zijn gelukkig (nog) fictie. Het zijn pure verzinsels. 
Want niemand zou dit in de werkelijkheid accepteren. Er zouden 
waarschijnlijk kamervragen aan de regering over gesteld worden. 
Kortom, de wereld zou te klein zijn met een dienstverlener die op de 
stoel van de rechter zou gaan zitten.  
 

Maar nu in het echt:  
 
Facebook had de tekst gescand van een nieuw bericht waar de namen 
van mijn periodieken "Jetje*" en  "Jetjeplus" in voorkwamen. Het bericht 
werd verwijderd vanwege "spamming" hoewel er helemaal geen link of 
wat dan ook, in stond.  Even later vond men "toevallig" een foto uit mijn 
fotogalerie met een tekening met een tepel er op. 
 
Het corpus delictum staat op de volgende bladzijde. U ziet, dit moet niet 
mogen. Hier mag niemand zomaar aan blootgesteld worden. 
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Ik werd 7 dagen van Facebook verwijderd. Een reactie van iemand die 
ik het vertelde: "Ja, maar dat weet je nu eenmaal als je op Facebook 
zit". De privacyschendingen van Facebook worden inmiddels als 
volkomen normaal ervaren. Al helemaal niet als iets om je druk over te 
maken.  
 
We hebben tenslotte wel over Facebook en niet zomaar over iets 
willekeurigs.  
 
De verslaving van mensen aan Facebook begint epidemisch te 
worden...Facebook wordt geleidelijk aan een levensgevaarlijk clubje 
enge mensen met een bedenkelijke macht.  
 
Facebook is heiliger dan heilig voor de mensheid geworden.  

De boosdoener 

die de 

verwijdering 

veroorzaakte 
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Het leuke van het werk van model is 
dat je nog wel eens komt op plekken 
in het land waar je normaal 
gesproken niet zo snel komt. 
Gewoon, omdat je er niets te zoeken 
hebt.  
 
Dus vorige week een shoot gedaan in 
een op zich mooie hoek van het land. 
Nu zijn we in de randstad gewend dat 
het steeds drukker wordt.  
En dan is Zeeland opmerkelijk stil. 
Uitzonderlijk leeg en stil mag ik wel 
zeggen.  
 
De ontvangst in Vlissingen (want daar 
was het) in de studio van Jochem 
Weststrate was hartelijk en plezierig.  
 
Het thema van de shoot was het op 
dit moment erg populaire low key. 
Een paar voorbeeldopnamen zitten 
hier bij.  

Groeten uit Vlissingen 
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Jochem Westrate, Vlissingen 

Nicolaas S Fotografie 
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Ben Boot fotografie 
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Ga ik even verzitten, sta ik 

er al weer op... 

Nicolaas /S fotografie 
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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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Een model met studio kan handig zijn. 
 
Daar ging ik ook van uit. En voordat Facebook er hardhandig een eind 
aan maakte (ook deze foto werd namelijk verboden en verwijderd) 
hebben toch een aantal geïnteresseerden hem gezien. 
 
De eerste boekingen voor model in eigen studio zijn dan ook binnen. 
 
Het is voor veel fotografen met een eigen studio een handige oplossing. 
Je hebt aardig wat faciliteiten om handen, je kunt rustig en discreet 
werken zonder dat er de omgeving over je schouder meekijkt zoals bij 
veel buitenshoots en dergelijke.  
 
De kosten vallen enorm mee omdat het een all-in prijs is. Geen apart 
modellengeld of kosten voor studiohuur. Heb je de workshop voor 
beginnende modelfotografen gevolgd, dan zijn de kosten helemaal laag 
want daar krijg je twee bonnen bij voor extra korting. Als fotograaf kun je 
dus relatief voordelig ervaring opdoen.  

Testopnamen van Ad Roosendaal waarbij het de bedoeling was om 

landschap en model op elkaar aan te laten sluiten. Op zich een leuk 

concept. Hier zijn we aan het oefenen in de Zuid Duinen in Katwijk. 
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Poseren bij Marijke Bannink 

in Noordwijk. In een leuk 

aangeklede omgeving. Dat  

heb je als model niet zo vaak. 
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fotograaf MIKE SPLODGE  
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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-Bos 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 


