Themadagen
Introductie Band weven: 15 en 16 juli

GOLDEN HAAND GAZET NR. 34
Het nieuws van april, mei en juni 2020.
Een extra dikke Gazet om inspiratie op te
doen voor het invullen van al die thuis-uren.

Verfstalen uit basiscursus 2

Specialisatie weken
Vanaf januari 2020 vallen alle vervolg
cursussen
onder
de
noemer:
specialisatieweken.
Technische onderwerpen als Dubbelweven,
Taqueté en Samiet, Schijnpatronen en
Voorbij de Basis A, B, C en D (zie website voor
inhoud) en etnische technieken als o.a.
Omaanse banden, Magische weefsels van
Libië en Kelims. Ook verf- en ikat cursussen
vallen hieronder.
Heb je belangstelling voor een onderwerp
meld dat via de mail. Als er vier
belangstellenden zijn voor een onderwerp
zoeken we gezamenlijk een passende datum.
Er staan al weken in de agenda gereserveerd.

Inloopdagen
Vanwege de Covid-19 virussen zijn de
inloopdagen van april en mei geannuleerd.
Voor juni wachten we af. Het blijft altijd
mogelijk om via Face-time, Whats-app of email te communiceren. Bestellingen neem ik
op en verstuur ik. informatie en hulp bij
weefproblemen kan u krijgen, via digitale
kanalen.
Cursussen 2020
Tot juni zijn de cursussen afgelast, daarna
pakken we de draad weer op.
Basis weven
basis 1
22-26 juni.,
5-9 okt., 19-23 okt. Duits
basis 2
15-19 juni , Duits, 6-10 juli.
basis 3
20-24 juli
basis 4
3-7 aug.

Data Specialisatieweken 2020
4
17-21 aug.: Natuurlijk verven
5
16-20 nov.: dubbelweven
Dubbelweven Zal zich toeleggen op meer
lagen weefsels boven elkaar en lagen in
andere materialen.

Door cursist ontworpen schijnpatroon. Basiscursus 2

Dubbelweefsel in wol en linnen gevuld met wol
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Verfcursus
Natuurlijk verven: Het digitale boek van de
Nederlandse natuurlijk verven-specialist,
Jantine Koobs, is zonder illustraties. Wij gaan
in een week tijd zoveel mogelijk stalen
verven volgens de recepten uit het boek en
onze eigen boeken illustreren. Jantine heeft
toegezegd een inleiding te komen houden.

gelijksoortige kettingen opgespannen.

De laatste grijs-zwart productie is van de
getouwen af. Corona helpt mee!
Een
nieuwe, vrolijke kleurstelling is gekozen en de
garens besteld.

Cursus in het buitenland
* Magische Libische weefsels bij ZürcherStalder AG. 7-11 sept. Lyssach, Zwitserland.
zsag.ch

Libisch weefsel dat na weven is geverfd met meekrap.

Gereedschap
* Scheerramen in onze opdracht gemaakt.
Een ketting scheren vraagt om een stuk
gereedschap. Wie de stoelpoten ontgroeit is,
en toch niet een sta-in-de-weg apparaat wilt,
zou wel eens plezierig verrast kunnen zijn
door dit raam. De pennen bij het raam zijn
uitneembaar waardoor het raam plat op te
bergen is. Prijs €159,00

Golden Haand is te vinden op
* 8 en 9 aug.
Historische dagen Borg
Verhildersum Leens. www.verhildersum.nl
* 19 en 20 sept. Textilmarkt Benedictbeuern
in Beieren Duitsland.
www.textilmarkt-benediktbeuern.de

* 31 okt. En 1 nov.
Wol weekeinde
Museum Havezate Mensinge, Rooden
www.mensinge.nl

* 12 t/m 14 nov. TextielPlus festival Den
Bosch. www.textielplus.nl
Eigen Productie
In dezelfde kleurstelling weven we nu
droogdoeken,
placemats,
tafellopers,
gastendoekjes, servetten en oogkussentjes.
Daardoor staan er wel drie getouwen met
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* Bluster Bay schuitjes zijn subliem
afgewerkt. In het assortiment zijn sleep- en
loopspoelen te vinden.
De schuitjes die we allemaal kennen hebben
“loopspoelen”; als we weven trekken we de
draad van de zijkant van de spoel af en gaat
deze rollen op de as. De BB schuitjes hebben
een grote uitgang voor de draad waardoor
deze niet ‘haakt’ bij het afwinden.

Symposia
* Het “19e International Fungi & Fibre
Symposium” is voor natuurlijk ververs een
heerlijke week vol theorie en praktijk. 19-25
okt. In Port Townsend WA USA.
mycopigments.com

Prachtig initiatief
* Helena Loermans, een Nederlandse
weefster die in Odemira in Portugal woont en
werkt, heeft een heel bijzondere uitdaging
gevonden; ze annalizeert en maakt
reconstructies van de canvassen waarop
beroemde schilders hun doeken schilderden.
Het blijkt dat lang niet alle schildersdoek in
linnenbinding geweven is….. labo.pt

“Sleepspoelen” trekken de draad van de top
van de vaststaande spoel af en deze verlaat
de schuit door een spanningssysteem. In de
kringloop vindt je wel eens oude industriële
modellen. Zelfkanten met een sleepspoel
geweven zijn altijd mooi.

Schuit met haakspanning: de draad wordt om
zoveel haken geleid tot de goede spanning is
bereikt.
El Greco: De begrafenis van de hertog van Orgaz

Wollen garens van goede komaf
Mulesing; ik had nog nooit van de term
gehoord. Het is de naam voor het onverdooft
wegsnijden van de huid rond de kont van
lammeren. De nieuwe huid die er groeit is
glad en zonder wol. Zo kunnen parasitische
vliegen geen eitjes leggen in de vochtige wol.
(De larven die uit zouden komen vreten zich
een weg in het vlees van de schapen.) Dit is
een veelvoorkomende behandeling die
Australische merinoschapen ondergaan. (Ik
bespaar jullie een plaatje)

Schuit met Honex spanning: de draad verlaat
de schuit tussen twee klemveren die met een
imbus-sleutel gesteld worden.
Golden Haand heeft altijd schuiten op
voorraad. (Zie product pagina op website)
* Spoelpijpjes van hout Bij de gewone
schuitjes levert Bluster Bay witte plastic
spoeltjes. Dat is een belediging van het
mooie handwerk van de schuit. Gelukkig zijn
er nu houten spoelpijpjes leverbaar in drie
lengtes. Per stuk kosten ze €6,00.

Des te meer reden om bij het kopen van wol
extra alert te zijn op dierenwelzijn. Een paar
goede adressen zijn:
* Wolgoed.nl hier verkopen ze organische,
diervriendelijke, duurzame en fair-trade
garens. www.wolgoed.nl
* Garthenor een klein familiebedrijf in het
Verenigd Koninkrijk dat Gots gecertificeerde
wol produceert. garthenor.com
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* BCgarn is een klein Deens bedrijf dat veel
Gots gecertificeerde garens aanbiedt.

Tapijten en wandtapijten
Nederlands
* Carpet of Life is in 2015 overgenomen door de

www.bcgarn.dk

zusjes Marion en Hendrikje Meyvis. Ze laten in de
Marokkaanse Sahara tapijten knopen van door jou
aangeleverde oude kleding en textiel in een intuïtieve
techniek
die
lokaal
“Boucherouite”
heet.
carpetoflifecom

* Vennecolcoton is onze eigen Nederlandse
producent. Ze maken in eigen beheer
geproduceerde Gots gecertificeerde garens.
Van wol tot zijde en veel meer.
www.vennecolcoton.com

* Ecotex verkoopt fairtrade en biologische
kleding en textiel maar heeft ook een DIY
afdeling met stoffen, verfstoffen en garens.
O.a. Wol uit het Groene Hart. www.ecotex.nl
Mooi Garen
Lotus garens worden uit de stelen van
lotusbladeren gemaakt. De enige plek op de
wereld waar ze dit doen is het Inle meer in
Myanmar. www.youtube.com

* Celia Hadeler is van gemengd
Peruaans/Duitse komaf. Ze is gefascineerd
door plooien en gebruikt die in ontwerpen
voor wollen wand- en vloer tapijten
www.celiahadeler.nl

Portugees
* Rug by Gur is een Portugees collectief van
tapijtontwerpers. De tapijten zijn meestal
uitgevoerd in vodden, soms geknoopt en
worden per opdracht vervaardigd. Geestige
ontwerpen. Tussen 1 en 15 April hebben ze
een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

Sjaal van Lotus garen

Weven in verre landen
* Institute of Nomadic Architecture heeft een
mooi filmpje over Berber tenten in de
Sahara. www.youtube.com

rugbygur.com

Spaans
* Nani Marquina een Spaanse familie die
handgemaakte tapijten produceert die streng
verweven zijn met de tradities van de landen
waar ze gemaakt worden. De filmpjes over

Berbertent in de Sahara
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het maken zijn geweldig. nanimarquina.com

Lozanges
Frans
Oorspronkelijk komt de Golran familie uit
Iran. Tegenwoordig zit het hoofdkwartier in
Parijs en worden de tapijten in Nepal
gemaakt. www.golran.com

Recycle/Up-cycle
* Koda Een collectief van ontwerpers die van
reststukken van designerstoffen (Ploeg o.a.)
haute couture accessoires maken.
www.koda.nl

Memories of Topkaj
Mooi Ambachtswerk
* Ernest Wright is het adres voor mooie
ouderwetse plastic loze scharen die geweldig
knippen. Handgemaakt met ambachtelijke
kennis van zaken. www.ernestwright.co.uk

Briket M: Toilettas gemaakt van tentdoek

* H&M take Care: Tips en tricks over wassen,
repareren en vermaken van je favoriete
kleding om ze langer mee te laten gaan. Deze
tips zijn echt leuk en meestal praktisch.
www2.hm.com

Ernest Wright 1 inch Tailer scissers

* Bregje Verhoef is dit jaar gestart met het
maken van Turkse spintollen. Ze zijn prachtig
en de spinners onder ons zullen er raad mee
weten. spintol.nl
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* Super-waste Een Nederlands label dat
samen met ondernemers uit India afval
verzamelt en meerwaarde geeft door er
nieuwe verkoopbare producten van te
maken. Denk aan de grote zakken waarin
thee van plantage naar fabriek vervoerd
wordt, PET flessen, vilt en textiel.
www.superwaste.eu

Party with Dionysos: Anna Torma

* Josh Faught een textielkunstenaar uit San
Francisco die weven, breien haken en meer
verwerkt in vaak drie dimensionale werken.
joshfaught.com

let-it-grow-vlinderbloemenmix uit tea-bag

Textiel Kunst
* Agata Ciechomska is een jonge Poolse die
de toeschouwer uitdaagt actief te kijken en
observeren. Want alleen dan gebeurd er iets
bijzonders. Ze gebruikt soms de tuft techniek.

A Positive Light: 2019 Hand geverfd, hand geweven
van hennep en katoen.

* Alexandra Kehayoglou is een Argentijnse
textielkunstenares die geïnteresseerd is om
het contact tussen kunst en ambacht te
leggen. Ze werkt voornamelijk met tuft
techniek. In 2014 werkte ze samen met Dries
van Nooten en maakte een 50 m lange
catwalk loper. alexandrakehayoglou.com

agataciechomska.com

Piece of Gold: Agata Ciechomska

* Anna Torma is geboren in Hongarije en
emigreerde in 1988 naar Canada. Ze maakt
enorm grote figuratief geborduurde doeken
die internationaal in musea te zien zijn. Haar
ontwikkeling is interessant om te volgen.

2012 Refugio para un recuerdo (Schuilplaats voor een
herinnering)

www.annatorma.com
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* Derick Melander uit New York maakt grote
geometrische sculpturen van zorgvuldig
gevouwen en gestapelde kleding. Ze worden
gesorteerd en nemen de vorm aan van
blokken, muren en omheiningen. Een werk
kan wel 400 en 1000 kg wegen.

-Textiel in Context: Een analyse van
archeologische textielvondsten uit 16-eeuws
Groningen. 2007
Amy Butler Greenfield
-Het volmaakte Rood: Macht, Spionage en
de zoektocht naar de kleur van Passie. 2005

derickmelander.com

Brian Murphy
-The Root of Wild Madder: Chasing the
History, Mystery, and Lore of the Persian
Carpet. 2005
Elizabeth Wayland Barber
-Women’s Work, the firsth 20.000 years
Women, Cloth, and Society in Early Times.
1995
-The Mummies of Urumchi: over Caucasische
mummies in het hart van Azië. 2000
Lois Beck
-Nomad : a Year in the life of Qashqa’i
tribesman in Iran. 1991
Cruys Voorbergh
-Erfenis van Eeuwen: over Nederlandse
klederdrachten. 1962
René Gardi
-Blauwe Sluiers, Rode Tenten: bij de
Arabieren en Toearegs van de Sahara. 1961?

“You are my other me” with Dereck Melander

Boeken
In deze verplicht rustige tijden heb je
misschien zin in een goed boek dat iets met
je hobby te maken heeft. In mijn boekenkast
staan de volgende :
Tracy Chevalier: schrijft historische romans,
vaak in een textiel omgeving.
-Een losse draad (A Single Thread) 2019
-Meisje met de parel 2004
-De Jonkvrouw en de Eenhoorn 2003

Binnen een week na verzending van het Si’ira boek
kreeg ik deze foto van de enthousiaste lezer/maker.

Kassia St Clair: schrijft vanuit haar
achtergrond als cultuurhistorica.
-Het Geheime leven van Kleuren 2017
-De Gouden Draad 2019
Sidney D. Kirkpatrick:
-Lords of Sipan 2011 een waargebeurd
verhaal over de ontdekking, plundering en
herstel van de tombes in Peru.
Hanna Zimmerman
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Vraag en aanbod
* Normalo Patent: we hebben ons
weefgetouw wegens aanschaf van een
nieuwe Octado van Louët te koop. Een
prettig, overzichtelijk en inklapbaar getouw
met een weefbreedte (120 cm) die zeer
geschikt is voor bijv. voddenkleed weven
maar door de 8 schachten ook geschikt voor
gecompliceerdere patronen. t&f lubbers
0620238495 Zwolle

* Glimakra Model STANDARD 130 cm. Ook
garens, bank, rieten en scheeermolen. Het
getouw is in perfecte staat. Prijs in overleg.
Voor informatie 050 5032502 Wil en Erik
Winterdijk. Peize.

Dit is een Glimakra Standard uit de catalogus.

Geld: De kosten van een weekcursus zijn €350,00.
Inbegrepen zijn: cursusboek, garens, koffie, thee en
lunch. Maar ook het gebruik van een weefgetouw en
alle benodigde accessoires. Korte cursussen kosten
€70,00 per dag, exclusief materiaal.
Huur van getouwen: Na het volgen van een cursus is
er de gelegenheid een getouw (Jane 40 of 70 van
Louët) met accessoires te huren, met mogelijk ook een
onderstel of bank erbij. De huurprijs is €25,00 per
maand. In mindering te brengen op eventuele
aankoop. Bank, onderstel of scheerbalkjes €10,00 per
maand. Maximale huur is een jaar.

Golden Haand Weefcentrum
Hoofdweg 2 9684 CG Finsterwolde
06-20395671

IBAN: NL07TRIO0198572298 (BIC: TRIONL2U)
mirjawark@yahoo.com en goldenhaand@yahoo.com
www.mirjawark.nl en www.goldenhaand.nl
https://www.facebook.com/GoldenHaand

Deze Gazet mag je doorsturen naar mensen waarvan
je denkt dat ze het leuk vinden om hem te krijgen.

Setje keukendoeken, cursist (boven op het getouw)
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