
  

 

Foto– en kunstmodel    

9 maart 2019 

Met bijdragen van Henriëtte bij: Studio Haaglanden, Arton, Ben Boot, 
Ton van der Pal, Dick H en Nicolaas/S fotografie.   

Natuurlijk met verklaring hoe we tot deze stap gekomen zijn. 
En dat we hopen dat u wilt helpen om dit project een kans te geven. 

Nr 1 
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 Deze foto stond 
gecensureerd op 
Facebook. Ik heb 

tientallen verzoeken 
om het origineel 

gehad.  
Nu, hier is die dan. 
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 Welkom bij de eerste "Jetje" 

 

Laten we beginnen met wat geschiedenis 
Het naakt in de kunst is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Sterker 
nog, het is ouder. Maar de Romeinen waren degenen die hun muren zo 
verfraaiden dat het nog niet zo lang geleden is dat deze 
muurschilderingen alleen in musea vertoond mochten worden.  
Met name in de vroege middeleeuwen kwam het naakt op. Maar dat 
had een oorzaak. De kerk fungeerde meestal als opdrachtgever voor 
kunstwerken en die waren vooral bedoeld om het volk dat het lezen en 
schrijven niet beheerste, wat zaken bij te brengen. Met name van wat 
mocht en wat niet mocht.  
 

Zondaren waren nu eenmaal naakt 
Een zondaar kon je dus het beste afbeelden als naakt. Want wat was 
nu een beter symbool van zondig gedrag? Dus mochten kunstenaars 
hun gang gaan en vind je vooral bij schilderijen die de hel als toekomst 
zagen voor mensen die zich slecht gedroegen, volop naakt terug.  
 

Facebook als dieptepunt van de nieuwe puriteinse 
levensstijl  
Pas later werd het naakt gewoner en geschilderd, omdat men het mooi 
vond, zonder verders symbolische betekenis. In de Victoriaanse tijd 
mocht er weer veel minder, midden vorige eeuw kon alles en na de 
eeuwwisseling lijkt er sluipenderwijs weer een taboe op naakt in de 
kunst en de fotografie te komen. Met het beleid van Facebook als triest 
dieptepunt. Zeker als je het afzet tegen andere zaken die wél volop aan 
bod mogen komen. De balans lijkt volledig zoek en veel kunstenaars, 
fotografen en modellen die hun werk durven te tonen zijn al op het 
strafbankje van Facebook beland. 
 

Tijd voor een andere aanpak 
Nadat ik een straf van 24 uur op het strafbankje kreeg vanwege een 
tikfout waardoor er 7 seconden(!) een tepel zichtbaar was geweest die 
ik zelf al per direct weer verwijderd had was de maat vol. Het werd hoog 
tijd voor een andere aanpak.   
 

Maar het kon nog steeds gekker 
Maar het zou al snel nog gekker worden.  Dinsdagavond trof ik 
plotseling de pop-up van de volgende bladzijde aan op mijn 
computerscherm.  
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Het bewuste bericht. Leuke huiskamervraag:  
Zoek de tepel! 
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Intocht van de NSB'ers 
Dinsdag was het weer raak. Bijgaand de FB melding over een bericht 
van 26 januari. Het heeft dus maar liefst een week of zes geduurd. 
voordat het delen van dit bericht (Het is dus nota bene niet eens van 
mij :-) ) werd ontdekt. Ofwel, dit is geen automatische controle die direct 
bij plaatsing ingrijpt, zoals me een paar dagen daarvoor was 
overkomen.  
 

Selectieve verontwaardiging 
Opmerkelijk is dat het origineel dat ik gedeeld heb er nog gewoon staat. 
Er is kennelijk sprake van selectieve verontwaardiging over dit bericht.  
 
Geeft dus wel aan dat er mensen rondlopen die bewust selectief klagen. 
Je moet er maar lol in hebben om de NSB'er voor Facebook uit te 
hangen. Echt mensen zonder een eigen vorm van leven. Dat is wel 
duidelijk 
 

Ik ga het veranderen. En ik begin nu.  
Of het gaat lukken? Ik durf het nog niet te zeggen. De reacties die ik op 
het initiatief gehad heb zijn beslist hardverwarmend en zorgen voor 
vertrouwen in de toekomst. 
 
Ik hoop op medestanders. Mensen 
die wel eens iets plaatsen willen of 
op een andere manier een bijdrage 
willen leveren. Die zijn er vast wel.  
Maar ik moet ergens beginnen met 
een andere aanpak. En dat is dus 
hier. En nu.  
 

Ik ga er in elk geval voor!  
 
PS. Dit is een eerste nummer dat 

onder hoge druk klaar moest 
komen, compleet met de 
infrastructuur er om heen. Het 
advertentiedeel is wel toegelicht, 
maar dat ontbreekt nog, Ook is er 
geen materiaal van derden. Ik hoop 
dat dat vanaf nummer 2 beter 
wordt.  
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Nog een veel 
gevraagd 

exemplaar. Ook 
deze is van studio 

Haaglanden in 
Leidschendam 
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Mag ik 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 webadres www.jetje2019.nl te plaatsen op sociaal media 
 
Door het twitteraccount @jetje53355790 te volgen 
 
Bijvoorbeeld door de link www.jetje2019.nl op te nemen in FB-groepen, 
op je eigen FB-account, op je eventuele pagina's, op twitter en 
dergelijke... 
 
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.  
 
Nou ja, altijd...Geen foto's van piemels graag. Daar heb ik namelijk al 
een plakboek vol van.  Dan liever een donatie (zie colofon blz. 15) 
 
De foto is overigens van fotograaf Ton van der Pal uit Amersfoort , 
(maar dan natuurlijk zonder de tekst)  
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Uit de studio van Arton 
in ‘s Hertogenbosch.  
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Foto Ben Boot 
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Advertentie van een halve pagina. 
 

Een hele pagina 
 kan natuurlijk ook. En als het niet 

al te gek wordt ook nog wel een 
tweede pagina... 

Kleine advertentie, 
aanbieding, oproep 

en dergelijke.  

Dubbele kleine 
advertentie, 

aanbieding, oproep 
en dergelijke met 

meer tekst 

Vanaf volgende week vindt u hier de advertenties. Ook die 
van u als u dat wilt. In principe gratis, maar een donatie  om 
mijn kosten te drukken wordt uiteraard wel op prijs gesteld. 
Dus  zoekt u een model? Wilt  iets aanbieden? Bijvoorbeeld 
uzelf  als model? Zoekt u leden voor uw tekenclub? Of zoekt 
u juist een tekenclub? Bedenk het maar.  Het kan allemaal.  

Zie op www.jetje2019.nl hoe u het regelt.  

    voorbeeld 
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Fotografie Ben Boot 
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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.  
 
De auteursrechten van de foto’s liggen bij degene die de foto  
gemaakt heeft. Een deel is rechtenvrij. Die zijn gemerkt met een 

 
Deze rechtenvrije foto’s 
mogen vrij verspreid 
worden mits de url 
www.jetje2019.nl er bij 
wordt vermeld als bron. 
 
Verspreiding overige foto’s 
is dus NIET toegestaan.  

Dick H. fotografie 


