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 Vaarwel Facebook! 
 

Begin 
In 2009 kreeg ik mijn Facebookaccount. Omdat ik gebruikt werd als 
proefkonijn voor het Mainportart project. Dat had een model of 
kunstenaar met een Facebookaccount nodig om te testen. En dat werd 
ik dus. Mijn motivatie om lid van Facebook te worden was dus niet al te 
sterk. En mijn account dobberde vele jaren gezapig voort.  
 
Alle contacten kwamen uit de kunst-en modellenwereld. Foto's van 
gemaakte tekeningen en schilderijen, een verslagje van een 
tekensessie etc. Het was te overzien, het was wel gezellig en wel leuk. 
Privé deed ik niets met Facebook. Het aantal connecties groeide met 
gemiddeld een stuk of dertig per jaar dus ook dat was heel goed in de 
hand te houden.  
 

De omslag 
De omslag kwam vorig jaar 
met een nieuwe profielfoto en 
een reportage in "de 
Telegraaf". Heel leuk en 
eervol. Grappig dat je als 
zestigjarig model nog media-
aandacht kreeg, maar er 
bleek ook een keerzijde aan 
te zijn.  
 
Ik trok op Facebook plotseling 
een heel nieuw soort 
“vrienden” aan. Het aantal 
vriendschapsverzoeken 
groeide explosief. Met een 
absoluut record vlak voor de kerst 2018 toen ik op één dag verblijd werd 
met over de honderd(!) nieuwe vriendschapsverzoeken. Op zich leuk 
want voor vriendschappen sta ik altijd open. Samen iets ondernemen of 
zo. Maar verder niet. Maar dat liep anders.  
 
Want vrijwel al deze vriendschapsverzoeken zochten een relatie, een 
one-night stand of een adres om even aan te wippen als men in de 
buurt was. Een model is  in hun visie kennelijk altijd op afroep 
beschikbaar. En sommigen waren gewoon nieuwsgierig. Omdat er 
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 sporadisch een interessant zakelijk contact tussen zat was ik 
gedwongen om ze allemaal te bekijken en twijfelgevallen in elk geval 
tijdelijk te accepteren.  
 

Oude Facebookvrienden werden weggedrukt 
Met mijn modelwerk, dat voorheen alle aandacht kreeg, had het 
allemaal nauwelijks meer te maken. Sterker nog, alle bestaande 
contacten werden kennelijk onder al dit geweld door de robots van 
Facebook weggedrukt. Mijn al vele jaren bestaande Facebookvrienden 
verdwenen uit het zicht.   
 

Verwijderen helpt niet 
Verwijderen van al te opdringerige figuren hielp nauwelijks. Men kwam 
gewoon onder een andere naam weer terug. Sommige personen bleken 
over tientallen Facebookaccounts te beschikken en waren niet weg te 
krijgen. Klagen bij Facebook helpt niet want Facebook ervaart 
opdringerig gedrag niet als hinderlijk of irritant. 
 

Intocht van de NSB’ers 
Het afwijzen van mensen had wel een ander effect: Men ging de NSB‘er 
spelen en willekeurig klagen over berichten met  teksten, afbeeldingen 
en dergelijke die ik plaatste of zelfs in het verleden geplaatst had. Dan 
werden die ongezien per direct door Facebook verwijderd en ik mocht 
contact opnemen met Facebook om het weer teruggedraaid te krijgen. 
Meestal kreeg je geen antwoord. Dus ik liet het op den duur maar zo.  
 

“schadelijke site” 
De volstrekt onschuldige site waarop deze Jetje te downloaden valt 
werd na klachten door Facebook en de Facebook-dochters Instagram 
en Whatsapp als "schadelijk voor je computer" en als "Spamsite" 
benoemd, hoewel er niet eens een advertentie van derden op voorkomt. 
 
Dat maakt wel duidelijk dat Facebook klachten verder totaal niet 
onderzoekt maar volstrekt willekeurig wat actie neemt. Berichten die 
een link naar de downloadsite bevatten werden verwijderd en de 
plaatser mocht een dagje niet op Facebook. Dat zou hem leren! 
 

Van lust naar last 
Kortom, was Facebook vroeger een medium waar je als model iets 
positiefs mee kon, nu werd het een last. En een zware ook. Als ik niet 
uitkeek kon ik er 24 uur per dag mee bezig zijn. Facebook begon me 
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meer en meer het werken onmogelijk te maken en daar zat ik niet op te 
wachten.  
 

“en waar ik dan wel gezeten had?” 
Uitzetten bood ook geen ontsnapping. Want op het moment van weer 
aanzetten vlogen de pop-ups direct over het scherm met vragen als 
"Waar was je nou?", "Waar blijft mijn antwoord?","Wat ben je aan het 
doen?" etc. Ik werd door sommigen duidelijk permanent gevolgd en in 
de gaten gehouden. Het werd benauwend.  
 

Het antwoord: Exit Facebook 
Er bleef uiteindelijk maar één oplossing over: Weg van Facebook. En 
dat heb ik dan uiteindelijk gedaan. Het is zeer beslist niet mijn stijl om 
mij door anderen weg te laten treiteren.  
 
Maar alle andere oplossingen waren inmiddels uitgeput. Jammer van de 
paar positieve contacten, maar die zullen ongetwijfeld begrip voor de 
situatie en mijn acties hebben. Iedereen bedankt voor de positieve 
reacties in de afgelopen jaren ,want die waren er natuurlijk ook.  
 
En nu? Ach, zakelijk zal ik Facebook niet missen. Het heeft mij in 10 
jaar 4 nieuwe opdrachtgevers opgeleverd. En ik weet nog wel een paar 
alternatieven om dat op te vangen. Ik wens iedereen die op Facebook 
zit er heel, heel veel plezier. Maar wel zonder mijn persoon. 
 

Foto Ton van der Pal, Amersfoort 
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Ik ben Aad de Jong, professioneel fotograaf en filmer, met veel ervaring in de 

wereld van de erotiek, ook in de privésfeer. Ik ben beschikbaar voor al uw 

fotografie en video-opnames. 

 

Alle opnamen worden bij u thuis gemaakt. Deze worden direct op uw eigen 

computer geplaatst.  

 

Ik zorg er voor dat er geen opnamen met mij uw woning verlaten.  

 

Hiermee garandeer ik u 100% vertrouwelijkheid en discretie. 

 

Afstand is voor mij geen bezwaar. Uw woonplaats is niet van belang.  

 

Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen. 

 

Email:         ajpers@ziggo.nl  

Telefoon:   06-50252461  

Foto Aad de Jong 
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ERIK Landgraaf Fotografie 

Wat zouden de buren aan 

het doen zijn? 
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Arton Fotografie 
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https://jetjeplus.blogspot.com/2019/06/jetjeplus-4-22-
juni.html 

 
DE NIEUWE JETJEPLUS!  

Klik op de link of kopieer hem in het adresvak van uw 
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Colofon 
 
Dit magazine "Jetje" is een privéproject van model 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 en/of Jetjeplus.  
 
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 losse foto’s is 
dus NIET toegestaan.  
 
Bereikbaarheid:  
 
Via het formulier op de pagina https://de-jetje.blogspot.nl 
 
En altijd via email      Tekenmodel@yahoo.com 

De volgende Jetje 

verschijnt op 6 juli  


