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GOLDEN HAAND GAZET NR. 39     
 

Het nieuws van juli, augustus en september 
2021. 
 

Bezoek en cursussen 
Wil je de werkplaats bezoeken om iets aan te 
schaffen of om te zien hoe het hier toegaat 
dan ben je welkom op de open dagen. Buiten 
de open dagen op afspraak.  Open dagen: 24 
en 25 juli, 28 en 29 augustus en 25 en 26 
september. 
 

Cursussen juli 2021-juni 2022 
Basis 1  2021 5-9 juli, 21-25 sept. NL 
  2022 3-7 jan., 4-8 april NL 
  2022 9-13 april Duits 
Basis 2 2021 12-16 juli NL 
  2022 10-14 jan., 11-15 april NL 
Basis 3   2021 19-23 juli NL 
   2022 25-29 april NL 
   2021 4-8 okt. Duits 
Basis 4  2021 26-30 juli NL 
 

 
Anneke’s eerste weefsel 

Workshops 
Workshopdagen lopen van 10.00-16.00 uur 
*Workshop: Weef je eigen linnen theedoek, 
handdoek, placemat of tafelloper. Je 
weefgetouw staat ingeregen voor je klaar. Je 
kiest je eigen inslagkleur(en). In twee dagen 
weef en naai je je eigen set van 2 
droogdoeken, 2 placemats of een tafelloper. 
*Workshop: Weef je eigen kussen met 
ingelegde patronen. Je weefgetouw staat 
ingeregen voor je klaar. Je kiest zelf je kleuren. 
De eerste dag begin je met de achterkant van 
het kussen. De volgende dagen de voorkant. 
Zo heb je mooi tijd om je de weefmanier eigen 
te maken. Wij maken er een kussen van en 
sturen het op. 

 
 

Workshops 2021- juni 2022 
4-5-6 nov. 2021  Kussen weven 
23-24-25 feb. 2022  Kussen weven 
7-8 maart 2022  Linnen weven  
 

Specialisatieweken 2021 
25-29 aug.: Natuurlijk verven 
6-10 sept.: Syrische zijden sjaals bij Zürcher 
18-22 okt.: Zijde weven met Syrisch accent 
22-26 nov.: Taqueté en Samiet 
 

*Natuurlijk verven: zonder gebruik van 
schadelijke stoffen verven we een boek vol 
stalen in wol, katoen, zijde en linnen dat een 
naslagwerk kan zijn voor toekomstige eigen 
projecten. Met duidelijke recepten op papier 
en zonder hocus pocus. Min. Aantal 
deelnemers 5. 
*Zijde weven met een Syrisch accent: Een 
week lang experimenteren met zijden garens 
op verschillende getouwen en met andere 
bindingen. De Syrische versier manier kan ook 
geprobeerd worden. Naar huis met een schat 
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aan stalen, ervaring en misschien een 
wandkleedje als bonus. 

 
*Taqueté en Samiet zijn complexe weefsels. 
Het zijn patroonweefsels met meerdere 
ketting- en inslagstelsels. Deze technieken zijn 
ontstaan in de eerste 10 eeuwen van onze 
jaartelling. Ze zijn later in vergetelheid geraakt 
omdat de getouwen evolueerden en er met 
damasten nog gedetailleerder gefigureerd 
kon worden.  Deze oude structuren zijn echter 
zeker de moeite waard voor handwevers in de 
21ste eeuw. Toegepast op een moderne 
manier zijn er prachtige weefsels mee te 
maken.  
 

Kosten van een weekcursus zijn €350,00. Een 
workshop kost €65,00 per dag. 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 tot 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 instructiefilmpjes   
Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest 
filmpjes te maken waarop duidelijk te zien is 
hoe je een schering maakt en die op het 
getouw zet. Cursisten krijgen die op verzoek 
thuis gestuurd. Ze zijn zonder geluid maar 
sluiten naadloos aan bij het cursusboek. 

Gereedschap * Het Louët Jane tafelgetouw is 
een geweldig beginners getouw dat nooit 
overbodig wordt. Naast de 40 en 70 cm 

breedte is er nu ook een 50 cm variant 
uitgekomen. En wist je dat ze superduidelijke 
instructiefilmpjes tonen op you-tube?         
Louët Jane instructiefilm 

* David III: heet het vernieuwde David 
weefgetouw. Een kleine reus is dit kleinste 
trapgetouw van Louët. De verbeteringen 
zitten in het progressieve vak, lichte werking 
bij het trappen, een staande rietlade en een 
rem op de scheerboom.

 

Tentoonstellingen 
Japan, voor even met Geldrop verweven: 
kimono’s en accessoires vertellen hun 
verhaal. 23-07 t/m 2-09 Weverijmuseum 
Geldrop. Kimono-expo 

 
*Op de leest van Jan Jansen-60 jaar schoenen 
& Dutch Design. Onze nationale schoenen-
held en ze lopen heerlijk. Tot 28 augustus.	
https://nl.museumjan.nl	
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*From Buteh to Paisly: The Story of a Global 
Icon. Tot 16 december. TRC  www.trc-leiden.nl 
 

Musea 
* Soncino Silkmuseum 
* Museo del la lana Een museum over de 
geschiedenis van wolindustrie in Stia nabij 
Florence Italië. museodellalana.it 
* Museo del Tessuto in Prato Italië heft 
prachtige historische, etnologische en 
moderne weefsels. www.museodeltessuto.it 
 

Toegepaste textiel 
* Linnenweverij in Denemarken. 
www.georgjensen-damask.com 

 
Andorra theedoek 

 

Textiel Kunst 
*Kira Hultgren heeft Navajo voorouders. In 
haar werk gebruikt ze de oude technieken op 
een monumentale wijze. Het werk gaat over 
kolonialisme en het verliezen van culturele 
identiteit. www.kiradominguezhultgren.com 

 
Arose 2019 Kyra Hultgren 

* Dan Halter is een in Zuid-Afrika wonende 
Zimbabwaan. Zijn werk gaat over mensen die 
niet meer in hun eigen land wonen. Met 
Bienco Ikete, een Congolese vluchteling en 
wever, werkt hij samen in papierweefsels. 
Ook de plastic tassen die vluchtelingen vaak 
bij zich hebben zijn tot objecten verwerkt. 
danhalter.com 

 
Cross the river in a crowd. Dan Halter 2019 

 

*Jukhee Kwon maakt kunst door oude boeken 
te versnijden tot smalle stroken. 
Pinterest Jukhee Kwon 

 
 
  
*Sophia Ruffini is een Italiaanse 
kunstacademie studente die nu al boeiend 
werk maakt gebaseerd op haar eigen 
anatomie.  
sophsruffini/tuta-anatomica 

 
Sophia Ruffini: selfportrait knotting and starching 2019 
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Verzamelaars Boeken Opbrengst voor Syrië 
1 Linen: Handspinning and Weaving. Patricia 
Baines €15,00 
2 WEEFBOEK Handboek voor het weven op 
grote en kleine getouwen. Vernieuwde en 
uitgebreide druk. Paulli Andersen €20,00 
3 Métier à tisser tunisien. Françoise Delaporte 
€15,00 
4 Next steps in WEAVING, what you never 
knew you needed to know. Pattie Graver. 
€14,00 
5 Danske bondevævninger Hvergarnsstoffer 
ca.1750-1850. Analyser, materialer, mønstre 
og farver. Paulli Andersen €40,00 
 

Onderkomens voor cursisten 
*Aquamarijn: Woonwagen tussen het water 
voor 2 personen; Finsterwolde  Aquamarijn 
*B&B GArSTVRIJ: Hut voor twee personen in 
Westerlee B&B GArSTVRIJ 
 

Vraag en aanbod 
* Uit een nalatenschap zijn er veel boeken, 
weefgereedschappen en accessoires voor een 
kleine bijdrage op te halen in Finsterwolde. 
 
* Toika Lisa contra-marche 8 schachten 
weefgetouw. Weefbreedte 150 cm, €750,00 
lisasportel@gmail.com 
 

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

*Varpapuu Kothe Nordia tafelweefgetouw op 
onderstel: 80 cm 8 schachten. Heeft een 
nieuw riet nodig. Prijs in overleg. Lia en André 
van Leeuwen 06-48517004 

 
 
* Een weefgetouw en een spinnenwiel zoeken 
een goed thuis. Zelfgebouwd door Piet met 
veel liefde en precisie. Getouw op onderstel: 
50 cm weefbreedte, 4 schachten. 

 
spinnenwiel, kaardmolen, accessoires en 
garens. Prijs in overleg. Piet en Corrie van de 
Merwe p.vande.merwe@hetnet.nl  050-5034242 
 
 
 
Golden Haand Weefcentrum 
Hoofdweg 2 9684CG Finsterwolde 
06-20395671 
mirjawark@yahoo.com  
goldenhaand@yahoo.com 
www.goldenhaand.nl 
https://www.facebook.com/GoldenHaand  


