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Kunstmodel Henriëtte 
 
September 2004 ben ik begonnen. Eerst als incidenteel portretmodel, 
toen als gekleed model. Natuurlijk kwamen ongekleed model en 
fotografie daar al snel achteraan. Maar omdat kunstmodel meestal wél 
een vergoeding kent en fotomodel maar zelden, heb ik de fotografie op 
een laag pitje gezet. 
 
Tot eind 2018 ben ik er druk mee doende geweest. Het was een leuke 
tijd, hoewel de eerste jaren leuker waren om te doen. Toen bouwde je 
als model echt een band op met een tekenclub. En je voelde aan dat 
dit vanaf de kant van de tekenaars en schilders naar het model toe ook 
zo was. Nu moeten er bij de meeste clubs zoveel mogelijk modellen 
“een kans krijgen” zoals een modellenregelaar dat verwoordde.  
 
En dat heeft tot gevolg dat je één of twee keer per seizoen bij een club 
komt. Van een band is geen sprake meer en het modelwerk is 
verworden tot een soort zakelijke dienstverlening die weinig tot geen 
betrokkenheid van het model meer vraagt.  
 
Veel modellen zullen dat prima vinden, omdat het hen uitsluitend om 
het geldbedrag gaat, maar ik voelde me er niet meer bij thuis.  
 
Per 1 jan 2019 ben ik dan ook gestopt met regulier modelwerk. Op een 
enkele uitzondering na waarvan ik vind dat bepaalde clubs nog wel iets 
extra’s te bieden hebben.  
 
Wel heb ik het fotowerk weer fors opgeschroefd en ben ik met allerlei 
activiteiten bezig. Zoals de bladen “Jetje” en “Jetjeplus”. Voorlopig is 
men dan ook nog zeker niet van mij af. :-)  

Tekening omslag door Ineke Mahieu 
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Expositie in Amersfoort. Foto en bewerking Ton van der Pal 



125 jaar 
Haagse  

Kunst Kring 
Uitnodiging 

Niet-gepland Interview door de lokale televisie in Voorburg 
in 2015 bij een festival in het dorp waar ik poseerde. 



Poseren in de “Gouden zaal” van Het Mauritshuis in Den Haag voor 
de “museumnacht 2014”. Een wel heel bijzondere ervaring om in 
een dergelijke omgeving te poseren. Het was in elk geval zo druk 
dat alle sessies begin van de avond al volgeboekt waren.. 



Poseren als “PHIL BLOOM”  op het schildersfestival in 
Noordwijk. In 2007.  
De organisatie had in elk geval overal aan gedacht. 



Een interview voor de regionale televisie bij een open dag van “het 
Koortenhuis”. Maar zoals hieronder te zien in kwam ik wel vaker bij het 
Koorenhuis in beeld als er iets bijzonders aan de hand was. 



En soms kom je jezelf op 
straat plotseling tegen zoals 
hierboven in Den Haag en 
daar onder in Zoetermeer. 



Artikel in het blad “ZIN” in januari 2010 



Boekomslag voor jubileumboekje bij Pulchri studio in Den 
Haag, geschikt gemaakt voor plaatsing op Facebook 



Poseren in Pulchri tijdens de museumnacht in 2011. Het thema 
lag eind 19e eeuw en iedereen op het model na was dan ook 
volgens dat thema gekleed, 



Artikel in het blad “Atelier”  



Artikel in blad van Pulchri en op de uitnodiging 



Artikel in de “Vrouw”bijlage van de Telegraaf, juli 2018 



Artikel in het blad “Atelier”  



Expositie 
12,5 jaar Henriëtte 

SAKB 
Amstelveen 

Februari 2017 



In het Haarlems Dagblad van  29 april 
2019 in een artikel over tekenclub “de Acht”  



Reportage Nieuwe Revu 
 

De Nieuwe Revu is een blad dat veel mensen wel kennen. Niet alleen 
omdat men er een abonnement op heeft maar ook omdat het blad een 
forse tijd blijft circuleren in de wereld van leesportefeuilles en 
wachtkamers. Het blijft dus lekker lang onder de aandacht.  
 
Na een reportage in "de Telegraaf" kreeg ik via fotograaf Aad de Jong 
het aanbod om een verhaal in de Revu te krijgen, wat ik uiteraard met 
beide handen heb aangenomen.  
 
Het doel daarbij was om eens wat achtergronden te verzamelen van 
iemand die via de modellenwereld in de SM-wereld is gerold. En dat is 
er goed uitgekomen. Het stuk van maar liefst zes pagina's heeft heel 
wat losgemaakt en ik heb er de nodige reacties op gehad.  
 
Grappig is, dat zulke stukken weer een ingang geven bij een volgend 
blad. Ik noem nog even geen namen, maar inmiddels is er al weer een 
interview en een fotosessie voor een ander landelijk bekend blad 
geweest. De strekking zal totaal anders zijn maar dat houdt het 
levendig, nietwaar?  
 
 

Overgenomen uit het blad “jetjeplus” 
van 27 april 2019 



Vervolg Nieuwe Revu 


