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GOLDEN	HAAND	GAZET	NR.	36					
	

Het	 nieuws	 van	 oktober,	 november	 en	
december	2020.	
	

Bezoek	en	cursussen	
De	 tent	 is	weer	weg.	Dat	wordt	nu	 te	 koud.	
Maar	Corona	is	er	nog	steeds.	Daarom	wijken	
we	nu	voor	theorielessen	uit	naar	de	keuken.	
Daar	 is	 genoeg	 ruimte	 om	 afstand	 te	
bewaren.	 De	 praktijk	 kan	 goed	 in	 de	
werkplaats.	Wil	je	de	werkplaats	bezoeken	en	
zelf	 zien	 hoe	 het	 hier	 toegaat	 dan	 ben	 je	
welkom	 op	 de	 open	 dagen	 of	 na	 afspraak.		
Open	dagen	24	 en	25	oktober	 en	 	 28	 en	 29	
november.		
	

Cursussen	oktober	2020-zomer	2021	
Basis	cursus	weven	
basis	1		 2020:	5-9	okt.,	19-23	okt.	Duits	
	 	 2021:	4-8	jan.,	6-10	april,	21-25	

juni	Duits,	5-9	juli	

	
basis	2				 2021:	11-15	jan.,	12-16	april,		
	 	 	 	 12-16	juli	

	 	

basis	3			 2021:	15-19	maart	Duits,		
	 	 	 	19-23	april,	19-23	juli	 	

	
basis	4			 2021:	26-30	juli	

	
Specialisatieweken	2020-	zomer	2021	
16-20	nov.2020:	dubbelweven	
1-5	maart	2021:	Syrische	zijden	sjaals	
31	mei-4	juni	2021:	Syrische	kelimkussens	
16-20	aug.	2021:	Syrische	tentbanden	
	
Dubbelweven:	 Zal	 zich	dit	 keer	 toeleggen	op	
meer	 lagen	 weefsel	 boven	 elkaar	 en	 in	
andere	materialen	en	bindingen.		

	
	
Syrië	centraal	in	2021	
Van	 de	 opbrengst	 van	 deze	 cursussen	 gaat	
20%	 naar	 de	 school	 voor	 jongens,	 vaak	
wezen,	 in	Damascus,	die	door	de	oorlog	hun	
scholing	gemist	hebben.	
*	 Syrische	 zijden	 sjaals:	 In	 Homs	 is	 de	
werkplaats	 van	 Milaad	 Nadaaf	 in	 het	
christelijke	 deel	 van	 de	 stad.	 Het	 gebouw	
stamt	 uit	 de	 Romeinse	 tijd.	 Hier	 weeft	 hij	
zijden	sjaals	die	 in	verschillende	varianten	 in	
de	 hele	 Levant	 gedragen	worden.	 Typisch	 is	
het	inlegwerk	in	keperbinding.	
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*	 Syrische	 kelimkussens:	 In	 de	 Bedoeïen	
tenten	 en	 woningen	 in	 Syrië	 zit	 men	 op	 de	
grond	 met	 als	 armondersteuning	 harde	
kussens	 gevuld	met	 stro.	 Ze	 zijn	 geweven	 in	
de	kelimtechniek.		

	
	

*	 Syrische	 tentbanden:	 De	 ‘bait	 sha’ar’	 of	
‘huizen	van	haar’	verdwijnen	steeds	meer	uit	
het	 landschap.	 De	 wintertenten	 zijn	 van	
zwart	 geitenhaar	 geweven,	 de	 zomertenten	
van	 witte	 canvas.	 Beide	 modellen	 hebben	
versteviging	 en	 decoratie	 door	 geweven	
banden.	Hier	maken	we	er	een	kussen	of	tas	
van	in	katoen.		

	
	

Kosten	van	een	weekcursus	zijn	€350,00.	
Inbegrepen	zijn:	cursusboek,	garens,	koffie,	
thee	en	lunch.	Ook	het	gebruik	van	een	
weefgetouw	en	alle	benodigde	accessoires.	
Huur	van	een	weefgetouw:	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	is	te	vinden	op………?	
Alle	beurzen	en	markten	die	in	de	planning	
stonden	zijn	afgelast.	Ze	zijn	veranderd	in	
open	ateliers	en/of	in	online-versies.		
De	Landelijke	contactdag	van	Weefnetwerk	is	
nu	een		
*	“Tweedaagse	weef	ontmoeting”	
Golden	Haand	biedt	op	vr.	6	en	zat.	7	

november	in	dit	verband	een		dagworkshop	
aan:	weef	je	eigen	kussen	met	Noord	
Afrikaanse	patroontechniek.	Je	weefgetouw	
met	ketting	staat	klaar.	Je	kiest	zelf	je	
kleuren.	Wij	maken	er	een	kussen	van	en	
sturen	het	op.	Incl.	materialen	en	lunch	
€105,00.	Min	2-max	4	pp	
	2-daagse-weefontmoeting	

	
	
Eigen	Productie/Webwinkel	
Doordat	 er	 geen	 evenementen	 zijn	 waar	 de	
eigen	 geweven	 producten	 aan	 de	 man	
gebracht	 kunnen	 worden	 hebben	 we	
besloten	 een	 internetwinkel	 te	 openen.	
Samen	 met	 een	 verversing	 van	 de	 website		
en	 het	 samenvoegen	 van	 de	 mirjawark-
pagina	 en	 golden	 haand	 pagina	 is	 dat	 een	
grote	modernisering.	We	 verwachten	 dat	 in	
november	in	bedrijf	te	nemen.		

	
In	 opdracht	 is	 een	 oud	 babydekentje	 opnieuw	
geweven.	
	
Mooi	Ambachtswerk	
*	 De	 mooiste	 Panama	 hoeden	 worden	
gevlochten	 in	 Panama.	 Lees	 dit	 prachtige	
artikel	uit	de	New	York	Times.	
panama-hats-ecuador	
	
Weefgerei	
De	vernieuwde	website	van	Patiss	voor	Finse	
weefbenodigdheden.	patissweefmaterialen		
	
Tentoonstellingen		
*	EXTRA	LARGE:	Wandkleden	van	Picasso	en	
Le	 Corbusier	 tot	 Louise	 Bourgeois:	 Kunsthal	
Rotterdam	 tot	 3	 januari	 2021.	 De	
tentoonstelling	belicht	de	periode	van	net	na	
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de	 eerste	 wereldoorlog	 tot	 nu	 en	 is	
indrukwekkend.	www.kunsthal.nl	

Disfiguration-Refiguration,	 proto	 Colombian,	 self	
hybridation	 N	 4.	 Orlan	 2013-2016	 Manifacture	 de	
Beauvais.	
	

Textiel	Kunst	
*	Kustaa	Saaksi	is	een	Finse	ontwerper	en	
kunstenaar	die	in	Amsterdam	is	gevestigd.	
Zijn	laatste	project	heet	“Symptoms”	en	geeft	
in	6	Jacquard	geweven	doeken	weer	wat	zijn	
ervaringen	zijn	met	migraine.	
kustaasaksi.com	

	
“In	full	bloom”	Kustaa	Saaksi	2019	

	
*	Archie	Brennan	overleed	een	jaar	geleden.	
Hij	was	een	fameus	legwerkwever.	
Dovecotstudios	was	zijn	begin	en	eindstation.	
Er	is	een	mooie	al	wat	oudere	documentaire	

over	hem.	docu	deel	1	,	docu	deel	2	,	docu	deel	3	
dovecotstudios.com	

	
Ali:	Archie	Brennan	1973	
	

Boeken	
*	Textiles	of	the	Banjara;	Cloth	and	
Culture	of	a	Wandering	Tribe;	door	
Charlotte	Kwon	en	Tim	McLaughlin.	Het	
eerste	boek	over	de	tradities	en	
borduurwerken	van	de	Banjara	een	
etnische	groepering	van	nomadische	
stammen	uit	Rajasthan.	
textiles-of-the-banjara	

	
	

*African	textiles:	Colour	and	creativity	across	
a	continent.	John	Gillow	.		
Het	werk	uit	dit	grote	continent	is	verdeeld	in	
vijf	stukken:	van	de	stripweefsels	van	de		
Ashanti’s	in	het	westen	tot	het	Ethiopische	
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borduurwerk.	Van	Berber	kleden	in	het	
noorden	tot	de	zijde	van	Madagaskar.	
	African-Textiles	

	
	

*	Swedish	Textile	Art:	Traditional	Marriage	
Weavings	from	Scania,	door	Viveka	Hansen.	
swedish-textile-art-traditional-marriage-weavings-
from-scania/	

	
	
*	Die	Fäden	der	Moderne:	Matisse,	Picasso,	
Miró	und	die	franzözische	gobelins.	Catalogus	
bij	tentoonstelling	EXTRA	LARGE	Kunsthal.	
Roger	Diederen	editor.	die-faden-der-moderne	

	
	
*	Listin	að	vefa	door	Ragnheiður	Björk	
Þórsdóttir.	Een	grondig	basisboek	over	

weven.	Mooie	foto’s,	tekeningen	en	
weefsels,	die	ook	typisch	voor		IJsland	zijn.	

listin-ad-vefa	

	
	

Vraag	en	aanbod	
*	Marianne	Schaap	wil	haar	weefgetouw	
verkopen:		
Louët	Hollandia:	Weefbreedte	110	cm,	8.	
Schachten,	10	trappers,	Weefbank,	
Opboomlatten,	Evenaar,	Breedtehouders	
Rieten.	Prijs	in	overleg.	
Mobiel	0651594706	
harroldschaap@gmail.com	

	
	

	
	
	
Golden	Haand	Weefcentrum	
Hoofdweg	2	9684CG	Finsterwolde	
06-20395671	
IBAN:	NL07TRIO0198572298	(BIC:	TRIONL2U)	
mirjawark@yahoo.com		
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.	


