
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GOLDEN	  HAAND	  GAZET	  NR.3

Het	  nieuws	  van	  juli,	  augustus	  en	  september	  
2012

Inloopdagen
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  28	  en	  
29	  juli,	  25	  en	  26	  augustus,	  29	  en	  30	  
september.	  Zoals	  alLjd	  kunt	  u	  weefsels	  en	  
sieraden	  bekijken	  en	  info	  over	  cursussen	  
verkrijgen.	  Zat.	  10-‐18	  uur,	  zo.	  12-‐18	  uur.

Video	  op	  YouTube
De	  muzikanten	  die	  in	  maart	  muziek	  maakten	  
Ljdens	  de	  inloopdagen	  hebben	  als	  dank	  een	  
promo	  video	  gemaakt	  met	  hun	  muziek	  
eronder.	  Ik	  ben	  heel	  blij	  met	  het	  resultaat	  en	  
dank	  Tao	  Højgaard	  en	  Anne	  Eltard	  met	  warm	  
hart.
hRp://youtu.be/0NCVNHouKzY

Week	  van	  het	  Weven
Bindpunt	  Noord	  hee[	  de	  eerste	  WvhW	  in	  
Nederland	  georganiseerd.	  Golden	  Haand	  
weefcentrum	  had	  de	  eer	  de	  opening	  voor	  de	  
provincie	  Groningen	  te	  mogen	  verzorgen.

Foto:	  Janneke	  Eggens

Max	  van	  den	  Berg	  hee[	  dat	  met	  verve	  voor	  
zijn	  rekening	  genomen	  met	  het	  weven	  van	  een	  
aantal	  inslagen	  en	  het	  aanippen	  en	  afrollen	  
van	  meters	  handdoeken.	  Het	  was	  een	  enorm	  
leuke	  week	  waarvan	  ik	  nog	  steeds	  de	  
inspiraLe	  voel	  van	  al	  die	  posiLeve,	  leuke	  en	  
geïnteresseerde	  gasten.	  

Nieuwe	  serie	  droogdoeken

Maartje,	  mijn	  16	  jarige	  dorpsgenote,	  komt	  
twee	  middagen	  in	  de	  week	  handdoeken	  
weven.	  Zij	  hee[	  net	  30	  meter	  geweven	  en	  
Max	  hee[	  ze	  van	  het	  getouw	  afgeknipt.	  
Hierboven	  een	  aantal	  van	  de	  bekende	  
droogdoeken	  van	  Golden	  Haand.	  De	  handdoek	  
hee[	  om	  en	  om	  een	  linnen	  en	  een	  
voddenstrook	  als	  inslag.	  De	  theedoek	  is	  van	  
100%	  linnen.	  Het	  luxe	  linnen	  is	  gecombineerd	  
met	  stroken	  oude	  lakens.	  'Hergebruik-‐de-‐luxe'.	  
Nog	  alLjd	  €36,00.

Nieuw	  product
Speldenkussens	  van	  het	  ouderwetse	  soort.	  Ze	  
zijn	  gemaakt	  van	  katoen	  en	  linnen	  met	  een	  
kloeke	  ophang	  lus.	  Bijzonder	  is	  de	  vulling	  van	  
veRe	  schapenwol.	  De	  vacht	  is	  gespoeld	  in	  zout	  
water	  zodat	  hij	  wel	  schoon	  wordt	  maar	  geen	  
lanolinevet	  verliest.	  Spelden,	  naalden	  en	  
broches	  in	  dit	  kussen	  geprikt	  krijgen	  een	  
vetlaagje	  en	  glijden	  soepel	  door	  de	  stof.	  €7,50	  
per	  stuk.

http://youtu.be/0NCVNHouKzY
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Beurzen	  en	  markten
Op	  onze	  kraam	  staat	  alLjd	  een	  weefgetouw	  
om	  iedereen	  die	  dat	  wil	  te	  laten	  weven.	  Op	  
een	  vissersgaren	  kehng	  ingeslagen	  met	  
vodden	  kan	  niet	  zoveel	  misgaan.	  Afgelopen	  
'Fair'	  raakte	  de	  kehng	  op.	  Nu	  blijken	  het	  6	  
leuke	  tuinkussentjes	  te	  zijn	  geworden	  die	  voor	  
een	  zacht	  prijsje	  verkocht	  mogen	  worden.

Kraleninfo
Uit	  Libië	  komen	  ook	  authenLeke	  sieraden.	  
Berbervrouwen	  uit	  de	  bergen	  ten	  
zuidenwesten	  van	  Tripoli	  droegen	  vaak	  
kehngen	  met	  veel	  grote	  aanhangers.	  Men	  
noemt	  de	  kehng	  een	  Glada.	  De	  aanhanger	  in	  
hoefijzervorm	  heet	  een	  'Hauafer	  Ummagiain'.	  
AuthenLek	  weegt	  zo'n	  sieraad	  met	  20	  of	  meer	  
aanhangers	  gemakkelijk	  een	  kilo	  of	  anderhalf.	  
Hieronder	  een	  collier	  waarin	  Riet	  Wark	  grote	  
en	  kleine	  Hauafar	  hee[	  gecombineerd	  met	  
sherpakralen.	  De	  linker	  kleine	  Hauafer	  hee[	  
twee	  'ogen'.	  De	  grote	  Hauafer	  rechts	  hee[	  
twee	  visjes	  met	  gevorkte	  staarten.

Wayuu	  gehaakte	  tassen
De	  vrouwelijke	  Wayuu	  hebben	  alLjd	  een	  
haakwerk	  bij	  zich	  en	  werken	  er	  aan;	  als	  ze	  
wachten	  op	  de	  bus,	  als	  ze	  aanwezig	  zijn	  bij	  een	  
begrafenis,	  of	  om	  de	  Ljd	  te	  vullen	  totdat	  het	  
zó	  donker	  is	  dat	  ze	  naar	  bed	  gaan.	  Ze	  maken	  
allerlei	  tassen:	  susu's.	  Kleine	  voor	  amuleRen,	  
medicijnen	  en	  persoonlijke	  bezihngen,	  

grotere	  voor	  kleding	  en	  supersized	  voor	  het	  
opbergen	  van	  hangmaRen.	  Met	  een	  paar	  
conen	  garen	  en	  een	  dunne	  haaknaald	  maken	  
ze	  in	  'vasten'	  prachLg	  kleurige	  geometrische	  
patronen.	  Er	  zijn	  nog	  enkele	  van	  die	  tassen	  die	  
ik	  in	  ruil	  kreeg	  voor	  het	  boek	  Si'ira.

Cursussen	  in	  augustus,	  september	  en	  oktober
Basis	  weven
27	  tot	  en	  met	  31	  augustus	  basis	  week	  1
3	  tot	  en	  met	  7	  september	  basis	  week	  2
10	  tot	  en	  met	  14	  september	  basis	  week	  3
Kijk	  op	  de	  website	  voor	  meer	  informaLe.

Omaanse	  banden	  weven	  op	  het	  getouw:	  
8	  tot	  en	  met	  11	  Oktober.	  Vier	  dagen	  genieten	  
van	  het	  weven	  en	  bestuderen	  van	  de	  
prachLge	  en	  kleurige	  banden	  uit	  Oman.	  

Ze	  zijn	  in	  gebruik	  als	  kamelentuig	  en	  gemaakt	  
in	  dezelfde	  techniek	  als	  de	  randen	  in	  
kamelentassen.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  cursus	  



gaat	  U	  met	  een	  kant	  en	  klaar	  weefsel	  naar	  
huis.	  Bij	  de	  cursus	  inbegrepen	  is	  een	  dictaat	  
met	  patronen	  en	  gebruik	  van	  een	  
weefgetouw.	  Dagen	  lopen	  van	  9.00	  tot	  18.00	  
uur.	  Inclusief	  koffie,	  thee	  en	  een	  vegetarische	  
lunch	  kost	  deelname	  €240,00.	  Garens	  zijn	  niet	  
inbegrepen.	  Basis	  weefvaardigheden	  vereist.

MoDen
Deze	  Ljd	  van	  het	  jaar	  zijn	  ze	  er	  weer:	  onze	  
kleine	  kwelgeesten	  de	  moRen.	  In	  Engeland	  is	  
een	  firma	  die	  een	  natuurlijk	  anL-‐mot	  middel	  
produceert.	  Colibri	  heet	  het	  merk.	  Kleine	  
zakjes	  met	  een	  mengsel	  van	  15	  essenLële	  
oliën	  in	  sandelhoutbasis	  zijn	  geschikt	  om	  in	  
lades	  te	  leggen	  en	  bij	  wollen	  kleding	  te	  leggen	  
bij	  het	  opbergen.	  Het	  is	  een	  geheel	  natuurlijk	  
product,	  het	  is	  effecLef,	  het	  ruikt	  heerlijk	  en	  
werkt	  6	  maanden	  lang.	  Er	  zijn	  drie	  geuren.
De	  goedkoopste	  aanbieder	  is	  PrisLne	  
company.	  
hRp://www.prisLne.co.uk/categories/Moth-‐
Repellent/

Schone	  kleuren	  door	  CO2	  texIelverven
Jaarlijks	  wordt	  mondiaal	  35-‐40	  miljoen	  ton	  
texLel	  geverfd.	  Hierbij	  worden	  enorme	  
hoeveelheden	  vervuild	  water	  geloosd.	  Per	  kilo	  
texLel	  ongeveer	  150-‐200	  liter.	  De	  Nederlandse	  
uitvinding	  om	  in	  drukvaten	  met	  vloeibaar	  CO2	  
te	  verven	  bespaart	  energie,	  verfstof	  en	  water.	  
De	  CO2	  is	  herbruikbaar.	  Volgens	  de	  directeur	  
van	  de	  fabriek	  die	  de	  machines	  maakt	  en	  het	  
nieuwe	  verfprocedé	  verkoopt	  kan	  je	  aan	  de	  

kleur	  van	  de	  rivieren	  in	  Zuidoost	  Azië	  zien	  wat	  
de	  modekleur	  het	  komend	  seizoen	  zal	  zijn.	  Dat	  
komt	  door	  het	  vervuilde	  afvalwater	  van	  de	  
texLelververijen	  dat	  op	  de	  rivieren	  wordt	  
geloosd.	  Kortom	  een	  revoluLe	  in	  verfland	  die	  
goed	  is	  voor	  het	  milieu	  en	  energie	  bespaart.
hRp://www.dyecoo.com

Leuke	  web	  adres
www.hanne-‐i-‐hojer.dk

Garens
Van	  Angorageitenstal	  'Het	  Leger'	  van	  Iboy	  
Udema-‐Postma	  uit	  Noordbroek	  kennen	  we	  al	  
de	  prachLge	  2-‐draads	  mohair	  in	  twee	  
kwaliteiten:	  met	  bijmenging	  van	  25%	  Merino	  
wol	  of	  met	  25%	  bijmenging	  van	  blauwe	  
Texelaar.	  Ze	  ver[	  de	  garens	  zelf	  in	  prachLge	  
kleurnuances.	  Nu	  hee[	  ze	  ook	  een	  enkel-‐
draads	  mohair	  (met	  Merino	  bijmenging)	  laten	  
spinnen.	  Momenteel	  weef	  ik	  ermee	  als	  kehng	  
en	  inslag.	  Dat	  gee[	  nog	  wat	  problemen.	  Als	  
inslag	  is	  het	  fabelachLg	  mooi	  en	  voor	  breien	  
natuurlijk	  ook.	  hRp://www.iboysmohair.nl

	  

Getouwen
Momenteel	  staat	  er	  in	  de	  weverij	  een	  bijna	  
nieuwe	  Octado	  van	  70	  cm	  weevreedte	  van	  
Louët.	  Dit	  getouw	  hee[	  8	  schachten,	  een	  
mechanische	  dobby	  en	  twee	  kehngbomen.	  
Het	  is	  te	  koop	  met	  30%	  korLng	  voor	  €3400,00.	  
Zelf	  weef	  ik	  graag	  op	  getouwen	  met	  dobby	  
inrichLng.	  Dit	  getouw	  wee[	  erg	  licht	  in	  
vergelijking	  met	  anderen	  in	  zijn	  soort.
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VakanIe	  uitstapjes
*	  Op	  18	  juli	  is	  op	  de	  Weversmarkt	  in	  Hoorn	  
Golden	  Haand	  aanwezig.	  Van	  10-‐17.00	  uur.
	  *In	  de	  Borg	  Verhildersum	  in	  Leens	  is	  een	  
tentoonstelling	  van	  Groninger	  merklappen	  en	  
texLel	  uit	  de	  18e	  en	  19e	  eeuw.	  Tot	  en	  met	  9	  
september.	  www.verhildersum.nl
*In	  Het	  Weverijmuseum	  in	  Geldrop	  werken	  de 	  
weefmachines,	  is	  de	  museumwinkel	  net	  een	  
oude	  texLelwinkel	  en	  is	  tot	  begin	  september	  
werk	  van	  Ank	  Hazelhof	  te	  zien.
www.weverijmuseum.nl
*In	  Zwitserland	  is	  in	  Rigisberg	  het	  museum	  van	  
de	  Abegg	  SL[ung	  weer	  open.	  Ornamenten	  
van	  de	  middeleeuwen	  is	  de	  huidige	  
tentoonstelling.	  www.abegg-‐sL[ung.ch	  

Nieuwe	  boeken
Netherlandisch	  Fashion	  in	  the	  Seventeenth	  
Century	  (85	  CHF)
Een	  verzameling	  arLkelen	  over	  de	  mode	  in	  
Nederland	  en	  Vlaanderen	  in	  de	  17e	  eeuw.
ISBN	  978-‐905014-‐45-‐7
Bestellen	  via	  Abegg	  SL[ung	  (zie	  boven)

Cursussen	  op	  andere	  locaIes
Dubbelweven
Voor	  weeawadraat	  ga	  ik	  een	  cursus	  
dubbelweven	  geven	  op	  drie	  vrijdag	  middagen	  
in	  Meppel.	  Data	  5	  oktober,	  2	  en	  30	  november.	  
Opgave	  bij	  Bindpunt	  Noord;	  Coosje	  Suiveer:	  
coosje@suiveer.com

Indigoverven
Marjo	  Moeyes	  gee[	  voor	  het	  eerst	  sinds	  lange 	  
Ljd	  weer	  een	  indigo	  workshop.	  Op	  8	  en	  9	  
september	  in	  Studio	  Mar,	  Pfeifferbuorren	  17	  
in	  Anjum.	  Beide	  dagen	  van	  09.30-‐16.00	  uur
Kosten:	  Euro	  120,00.	  Inclusief	  materialen	  en	  
koffie/thee	  en	  lunch	  op	  beide	  dagen
kemarmoeyes@gmail.com

Noteer	  alvast
*	  16/7	  weefcafé
*	  18/7	  Weversmarkt	  in	  Hoorn
*	  28	  en	  29/7	  inloopdagen
*	  20/8	  weefcafé
*25	  en	  26/8	  inloopdagen
*	  27t/m	  31	  augustus	  basis	  weven	  1
*	  3	  t/m	  7	  september	  basis	  weven	  2
*	  10	  t/m	  14	  september	  basis	  weven	  3
*	  17/9	  weefcafé

*	  29	  en	  30	  september	  inloopdagen
	  	  	  PresentaLe	  cursusprogramma	  2012-‐2013

Aanbiedingen
Getouwen:	  te	  geef,	  te	  ruil,	  voor	  een	  
wederdienst	  of	  te	  koop
*Glimakra	  Standard	  150	  cm	  weevreedte,	  8	  
schachten,	  vert.	  en	  hor.	  contra	  marche,	  
scheersysteem,	  texsolv,	  riet	  60/10	  en	  80/10,	  
breedtehouder,	  rietblokken	  en	  schuitjes.	  
€1750,00
Glimakra	  Victoria	  tafelmodel,	  65	  cm	  
weevreedte,	  hevels,	  riet,	  los	  onderstel,	  extra	  
hevels,	  steeklaRen.	  €400,00
Béa	  Verheul	  	  bea.verheul@gmail.com
06-‐13203124

Geld
De	  kosten	  van	  een	  cursus	  kunnen	  voor	  
sommigen	  mensen	  een	  serieuze	  hindernis	  zijn	  
om	  deel	  te	  nemen.	  Er	  zijn	  verschillende	  
mogelijkheden	  om	  deze	  barrière	  te	  slechten.	  
Contact	  opnemen	  met	  Mirja	  en	  overleggen	  zal	  
de	  problemen	  meestal	  oplossen.

Marion's	  ruit	  geweven	  Ljdens	  basis	  weven	  2.

Golden	  Haand	  Weefcentrum
Hoofdweg	  2
9684	  CG	  Finsterwolde
06-‐20395671
mirjawark@yahoo.com
www.mirjawark.nl	  en	  www.goldenhaand.nl

Deze	  Gazet	  mag	  je	  doorsturen	  naar	  mensen	  waarvan	  je	  
denkt	  dat	  ze	  het	  leuk	  vinden.
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