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The Times they are changing. Bob Dylan. Blz 10 
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Het heeft voordelen als Facebook je een tijdje verbant. Je hebt 
dan tenminste weer tijd om wat klusjes in huis te doen.  

Foto Mike Spodge 
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Tekening Olga Bakker 
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Eventjes rust tijdens een  
“Urban Exploring” shoot.  
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Buiten tekenen heeft 
altijd wel een bepaalde 
charme. Zeker als het 
zoals hieronder bij een 
schildersfestival is en 
hiernaast bij de open 
dag met demonstraties  
van  het Leidse BplusC 
in Voorschoten op de 
markt.  

Wel vraagt het 
duidelijk een 
olifantenhuid.  
 
Je krijgt veel leuke 
commentaren maar 
ook mensen die zo 
nodig lollig wensen te 
zijn en met allerlei niet 
ter zake doende 
opmerkingen komen.  
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Het is nog wat vroeg om in de tuin te 
gaan werken maar het komt er aan.  
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"The times they're changing". 
 
Zoals ik wel eens in een eerdere "Jetje" heb verteld ben ik in 2004 het 
vak van model in gerold. Min of meer bij toeval. Maar het bleek een 
schot in de roos. In die periode van een jaar of 15 heb ik het vak van 
model wel flink zien veranderen. En dan praat ik met name over de tak 
van kunstmodel. 
 
Ik heb jarenlang bijgehouden waar ik in de loop der jaren geweest ben. 
Opmerkelijk genoeg is de lijst met adressen in die 15 jaar bijna volledig 
vervangen. Clubs uit de beginperiode zijn er bijna niet meer, maar er 
zijn er wel weer een aantal bijgekomen. Wel is de lijst in zijn totaal een 
stuk korter geworden. Wat na die 15 jaar nog bestaat zijn voornamelijk 
een paar rijksacademies.  
 
Ik krijg wel eens de vraag of er nu veel veranderd is in die 15 jaar. En ik 
moet daar altijd op antwoorden dat het wisselend is. Qua aanpak en 
manier van lesgeven is er nauwelijks iets tot helemaal niets veranderd. 
Qua opzet van tekensessies bij tekenclubs is er ook nauwelijks iets 
bijgekomen of afgegaan.  
 
Wel nieuw is het snelle tekenwerk voor een hele nieuwe generatie. Er 
wordt veel geklaagd dat die generatie geen zin meer zou hebben in 
modeltekenwerk. Maar het is de grote vraag of dat waar is. Ik kom nog 
wel eens op opleidingen voor animatie. En daar hoor je heel andere 
verhalen. Het probleem lijkt meer de aansluiting van nieuwe instroom 
vanuit  scholen naar de bestaande clubs te zijn. Maar daar kom ik nog 
wel eens op terug. 
 
Waar ik een grote verandering heb gezien is de manier waarop 
modellen worden ingehuurd. Vroeger werkte men in een seizoen met 
slechts enkele modellen. Je kwam er als model dus regelmatig. Vaak 
elke maand. En dat zorgde voor een band. Je wist als model wat er van 
je verwacht werd en de tekenaars leerden je kennen. Er wordt altijd 
beweerd dat dit veel voordelen heeft. Het tekenen of schilderen van een 
bekend model zou tot betere resultaten leiden. En ik had ook wel de 
indruk dat dit klopte. 
 
En dan kwam je er het jaar daarop misschien niet. Dan waren er een 
paar andere modellen aan de beurt. En zo wisselde je elkaar af.  
 
Die aanpak is vrijwel over de gehele linie omgegooid. 



11 

 

Clubs hebben nu grote aantallen modellen. Die modellen komen maar 
één of twee keer per seizoen. Tenzij je als model echt moeite gaat doen 
om je er met enige druk tussen de wachtlijst te wringen. Maar dat is iets 
wat ik altijd categorisch geweigerd heb. 
 
Als men mijn diensten als model nodig heeft dan hoor ik dat wel. En het 
voorkomt de klachten die je nu in de pauzes hoort "We zijn zo blij dat er 
weer eens een ander model is dan model M. Die ligt hier bijna in de 
kost".  
 
Ik denk niet dat deze aanpak een verbetering is. Ik heb er regelmatig 
gesprekken over met tekenaars en die zien het evenmin als een 
verbetering.  
 
Maar omdat je het eigenlijk overal ziet is het kennelijk een verschijnsel 
van de huidige tijd. En dat zijn toch zaken waar je als model verder erg 
weinig aan kunt doen. "The times they're changing" zong Bob Dylan al 
lang geleden. En dat gaat hier duidelijk ook op.  
 



12 

 

Ben Boot Fotografie 
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Foto Eddy Stekkinger 
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ARTON Fotografie  



16 

 

 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) 

De volgende 

Jetjeplus komt op 

27 april 
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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 


