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Het	  nieuws	  van	  juli,	  augustus	  en	  september	  
2013

Inloopdagen	  
In	  de	  komende	  maanden	  vallen	  deze	  op	  27	  en	  
28	  juli,	  24	  en	  25	  augustus,	  28	  en	  29	  september	  
en	  26	  en	  27	  oktober.	  Zoals	  alNjd	  kunt	  u	  
weefsels	  en	  sieraden	  bekijken	  en	  informaNe	  
over	  cursussen	  verkrijgen.	  Zat.	  10-‐18	  uur,	  zo.	  
12-‐18	  uur.

Handwerken	  uit	  de	  Gouden	  Driehoek
De	  laatste	  gelegenheid	  om	  deze	  prachNge	  
texNel	  te	  zien	  is	  Njdens	  de	  inloopdagen	  van	  juli 	  
en	  augustus.

Opening	  van	  het	  Seizoen	  2013-‐2014
Zaterdag	  28	  en	  zondag	  29	  september
Ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  feestelijk	  gebeuren	  met	  
een	  verrassing	  en	  een	  voordracht.
Zondag:	  LiseUe	  Verkerk	  vertelt	  over	  de	  texNel	  
in	  Peru	  om	  15.00	  uur

LiseUe	  Verkerk	  in	  Peru

Als	  je	  jouw	  hart	  laat	  zien,	  geven	  mensen	  heel	  
veel	  van	  zichzelf	  terug.
LiseUe	  Verkerk	  (1973)	  is	  beeldend	  kunstenaar.	  
In	  Peru	  fotografeert	  ze	  het	  dagelijks	  leven	  in	  
de	  hooglanden	  en	  onderzoekt	  en	  
documenteert	  de	  technieken	  waarin	  de	  wol	  
van	  de	  dieren	  verwerkt	  wordt	  in	  producten	  
voor	  dagelijks	  gebruik.	  Daarnaast	  schrijZ	  zij	  
over	  het	  leven	  in	  de	  hooglanden	  en	  de	  
Peruaanse	  tradiNes	  en	  gebruiken.

De	  Jaartentoonstelling	  staat	  in	  het	  teken	  van	  
Peru:	  Er	  zullen	  zowel	  weefsels	  uit	  de	  collecNe	  
van	  LiseUe	  Verkerk	  en	  haar	  man	  Octavio	  Puma 	  
Cruz	  als	  uit	  mijn	  eigen	  collecNe	  te	  zien	  en	  te	  
koop	  zijn.	  

Peruaanse	  peuter	  in	  draagdoek	  met	  mutsje

Nieuwe	  Cursussen
Af	  en	  toe	  krijg	  ik	  de	  vraag	  of	  ik	  over	  een	  
specifiek	  onderwerp	  een	  cursus	  of	  lezing	  wil	  
geven.	  De	  Si'irabanden	  is	  er	  daar	  één	  van.	  Een	  
ander	  onderwerp	  is	  Taquete	  en	  Samiet;	  twee	  
oude	  Perzische	  weeZechnieken	  die	  door	  Liban	  
Pollet	  in	  de	  tachNger	  jaren	  van	  de	  vorige	  eeuw	  
uit	  de	  vergetelheid	  zijn	  gehaald.	  Met	  beide	  
onderwerpen	  ben	  ik	  bezig.	  Hopenlijk	  kan	  ik	  bij	  
de	  seizoens-‐opening	  een	  cursus	  aanbieden.

Cursussen	  over	  etnische	  weeNechnieken
Veel	  volken	  uit	  de	  minder	  geïndustrialiseerde	  
landen	  gebruiken	  weefsels	  met	  prachNge	  
patronen.	  Die	  zijn	  op	  simpele	  getouwen	  
gemaakt	  met	  eenvoudige	  inlegtechnieken.	  
Wij,	  als	  westerse	  weefsters,	  zijn	  bekender	  met	  



meer-‐schachtsweefsels	  dan	  met	  weefsels	  
waarbij	  we	  patronen	  inlezen	  met	  een	  lat.	  Met	  	  
de	  inlegtechnieken	  blijZ	  er	  meer	  vrijheid	  om	  
figuren	  te	  weven.	  Dat	  is	  zeker	  de	  moeite	  van	  
het	  proberen	  waard.	  Oman,	  Syrië,	  Libië	  en	  
Venezuela	  hebben	  zo	  hun	  eigen	  geheimen	  om	  
te	  ontsluieren.	  Houdt	  het	  cursusaanbod	  in	  de	  
gaten!

Patroontekening	  voor	  Syrische	  tentband	  en	  de	  band.

Nieuw	  product
Deze	  bandweehammen	  komen	  uit	  Slowakije.	  
Ze	  zijn	  geschikt	  voor	  smalle	  banden	  tot	  17	  
draden.	  Denk	  aan	  lusjes	  voor	  droogdoeken.	  Ze	  
kosten	  €24,50,	  zijn	  van	  berkenhout	  gemaakt	  
en	  erg	  mooi	  en	  glad	  afgewerkt.	  In	  combinaNe	  
met	  het	  bandweef	  instrucNe	  boekje	  €27,50.

Kraleninfo	  Parels
In	  deze	  zomergazet	  kies	  ik	  voor	  de	  "steen"	  die	  
in	  het	  water	  groeit:	  de	  parel.	  Er	  zijn	  natuurlijke	  
en	  geculNveerde	  parels.	  Het	  verschil	  is	  voor	  de	  
leek	  moeilijk	  te	  zien	  maar	  natuurlijke	  parels	  
zijn	  erg	  zeldzaam.	  Tegen	  het	  einde	  van	  de	  19-‐
de	  eeuw	  heeZ	  de	  Japanner	  Kokichi	  Yamamoto	  
voor	  het	  eerst	  parels	  geculNveerd	  en	  dat	  
proces	  gepatenteerd.	  Een	  parel	  is	  het	  resultaat	  
van	  de	  reakNe	  van	  een	  oester	  op	  een	  irritant.	  
Het	  binnengedrongen	  korreltje	  of	  diertje	  
wordt	  bedekt	  met	  vele	  laagjes	  parelmoer
(calciumcarbonaat).	  Parels	  groeien	  heel	  

langzaam.	  De	  vorm	  van	  een	  parel	  kan	  rond	  zijn 	  
maar	  ook	  halfronde	  vormen	  en	  plaatjes	  
worden	  gekweekt.	  Grillige	  vormen	  heten	  
'barok'.	  Verschillende	  oestersoorten	  creëeren	  
ander	  kleuren	  parelmoer	  en	  dus	  andere	  
parels:	  bijvoorbeeld	  zwarte,	  roze,	  zilveren,	  
grijze	  of	  lichtblauwe.	  De	  waarde	  van	  een	  parel	  
hangt	  af	  van	  de	  glans,	  de	  kleur	  en	  de	  grooUe.	  	  
Parels	  verouderen	  en	  bladderen	  af,	  al	  na	  100	  
jaar.

Kenngen	  van	  parels	  gecombineerd	  met	  gouden	  kralen.

Verslag	  Masterclass
De	  week	  met	  Andreas	  Möller	  was	  een	  groot	  
succes.	  Op	  zeven	  weefgetouwen	  werden	  
stalen	  geweven.	  Het	  weven	  werd	  onderbroken	  
door	  stukjes	  kennisoverdracht;	  prakNsche	  Nps,	  
theoreNsche	  discussies,	  nabehandelingen,	  
knopen	  oefenen	  om	  maar	  een	  paar	  te	  
noemen.	  De	  deelnemers	  vroegen	  om	  een	  
vervolg	  in	  2014.	  Andreas	  heeZ	  dat	  toegezegd	  
en	  ook	  de	  originele	  cursus	  wordt	  herhaald	  in	  
2014.

Een	  van	  de	  vele	  proeven	  die	  er	  geweven	  zijn	  en	  die	  er	  
na	  behandeling	  met	  water	  heel	  anders	  zullen	  uitzien.



Cursussen	  vanaf	  juli	  2013
Basis	  weven
29	  juli-‐2	  aug.	  basis	  3
26-‐30	  augustus	  basis	  1
2-‐6	  september	  basis	  2
9-‐13	  september	  basis	  3
16-‐20	  september	  basis	  4
4-‐8	  november	  basis	  1
3-‐7	  februari	  2014	  basis	  1
11-‐15	  februari	  2014	  basis	  2
Voorbij	  de	  basis
6-‐10	  januari	  2014	  Taquete	  en	  Samiet
Etnische	  wee4echnieken
21-‐25	  oktober	  Venezolaanse	  inlegtechniek
Masterclass	  
16-‐20	  juni	  2014	  Andreas	  Möller	  Master	  Class
23-‐27	  juni	  2014	  Andreas	  Möller	  MC	  vervolg
Themadagen
21	  en	  22	  januari	  2014	  Bandweven
Meer	  informaNe	  op	  de	  website	  vanaf	  eind	  
september.

LeUers	  geweven	  met	  een	  Venezolaanse	  inlegtechniek.

ZelSouw-‐getouw	  De	  Flying-‐8
Andreas	  Möller	  heeZ	  een	  weefgetouw	  
ontwikkeld	  dat	  gebouwd	  kan	  worden	  met	  
slechts	  een	  eenvoudige	  handzaag	  en	  een	  
hamer	  en	  spijkers	  en	  met	  eenvoudig	  te	  
verkrijgen	  hout.	  Electriciteit	  en	  machines	  zijn	  
niet	  nodig.	  Hij	  heeZ	  al	  in	  heel	  wat	  landen	  een	  
werkplaats	  met	  flying	  8	  getouwen	  uitgerust	  
met	  behulp	  van	  de	  lokale	  wevers.	  Nederland	  is 	  
nu	  het	  13-‐de	  land	  waar	  zo'n	  flying	  8	  getouw	  
staat.	  In	  Golden	  Haand	  hebben	  we	  een	  
miniversie	  gebouwd	  (met	  behulp	  van	  
schroeven	  en	  een	  handboor)	  met	  een	  
weerreedt	  van	  50cm.	  Het	  getouw	  heeZ	  nog	  
wat	  fijne	  aanpassingen	  nodig	  maar	  het	  is	  
verrassend	  hoe	  komfortabel	  het	  weeZ.

Het	  zelfgeNmmerde	  Flying-‐8	  getouw.

Leuke	  web	  adressen
*Felt4you	  is	  een	  Fair	  Trade	  ambassadeur	  van	  
het	  Centraal	  AziaNsch	  Viltambacht.	  Het	  is	  een	  
'anN	  armoede'	  project.	  www.felt4you.nl
*Trikoo	  verkoopt	  onder	  andere	  hergebruikte	  
zijde.	  www.trikoo.nl/shop/ragg-‐silk
*Biologische	  stoffen	  en	  beddengoed.
www.purecoverz.nl

Nieuwe	  boeken
*WEAVING	  TEXTILES	  that	  shape	  themselves
Ann	  	  Richards	  The	  Crowood	  Press	  2012
ISBN	  978	  1	  84797	  319	  1	  
*Paramentenbesatz	  im	  Wandel	  der	  Zeit;	  
Gewebte	  Borten	  der	  Italienischen	  
Renaissance.	  Ruth	  Grönwoldt.	  Via	  
	  www.abegg-‐sNZung.ch	  	  	  	  	  

Tentoonstellingen
*	  5	  jaar	  Weefnetwerk;	  5	  jarig	  Jubileum	  
tentoonstelling	  van	  alle	  leden.	  Weverij	  
Museum,	  Geldrop	  tot	  4	  aug.
*	  SchiUerend	  geplooid:	  Streekdrachten	  van	  de	  
volken	  uit	  Zuidwest-‐China.	  Tot	  en	  met	  25	  
augustus.	  Museum	  de	  Kanxabriek.	  Heel	  erg	  de 	  
moeite	  en	  zeker	  de	  reis	  waard.
www.museumdekanxabriek.nl	  
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Uitstapjes	  
Biënnale	  in	  VeneNë	  tot	  24	  november.	  Zaal	  
ingericht	  door	  Rudolf	  SNngel.	  Palazzo	  Grassi.
hUp://www.palazzograssi.it/en/exhibiNons/
rudolf-‐sNngel

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*The	  Pleasure	  of	  CollecNng:	  Works	  of	  Art	  and	  
TexNles	  from	  Historic	  Private	  CollecNons.	  tot	  
10	  november	  2013.	  Abegg	  SNyung	  Riggisberg	  
Zwitserland.	  hUp://www.abegg-‐sNZung.ch

Markten
*	  Weversmarkt	  in	  Hoorn	  op	  17	  juli	  info	  op	  
www.weefnetwerk.nl
*Brei	  en	  Haakdagen	  in	  de	  Der	  Aa-‐kerk	  in	  
Groningen.	  Vrijdag	  11	  en	  zaterdag	  12	  oktober	  
10-‐17.00	  uur.	  www.breidag.nl

Aanbiedingen
*	  Leclerc,	  Colonial	  	  I	  	  weerreedte	  	  1.50	  m
12	  schachten,	  14	  trappers,	  met	  2e	  
kenngboom,	  nog	  in	  gebruik,	  	  in	  zeer	  goede	  
staat.	  Tel	  	  06-‐44151309	  €	  	  975,-‐
swaantje63@live.nl

*	  Normalo,	  Patent	  100	  cm	  weerreedte,	  8	  
schachten.	  Dit	  is	  een	  getouw	  met	  bijzondere	  
schachtwerking:	  de	  schachten	  dalen	  en	  de	  8	  
trappers	  zijn	  direct	  aan	  de	  schachten	  

verbonden.	  Het	  gaat	  om	  twee	  uit	  elkaar	  
liggende	  getouwen.	  GraNs	  af	  te	  halen	  bij	  
Legacy	  Lowlands.	  www.lowlandslegacy.nl

Dit	  is	  een	  Normalo	  Patent	  weefgetouw.
*Glimakra	  Victoria,	  tafelgetouw,	  70	  cm	  	  
weerreedte,	  4	  schachten,	  met	  toebehoren.	  
Weefgetouw	  van	  100	  cm	  weerr,	  met	  
trappers,	  4	  schacten	  en	  toebehoren.
Enkele	  losse	  spullen:	  een	  grote	  en	  kleine	  
scheringplank,	  schuitjes,	  garen	  enz.	  
In	  overleg.	  Ans	  Repkes	  	  a.repkes@home.nl

Geld
De	  kosten	  van	  een	  weekcursus	  zijn	  €320,00.	  
Werkelijk	  alles	  is	  inbegrepen:	  cursusboek,	  
garens,	  koffie,	  thee	  en	  lunch.	  Maar	  ook	  het	  
gebruik	  van	  een	  weefgetouw	  en	  alle	  
benodigde	  accessoires.	  Toch	  kan	  dat	  bedrag	  
voor	  sommige	  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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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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