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GOLDEN HAAND GAZET NR. 38     
 

Het nieuws van april, mei en juni 2021. 
 

Bezoek en cursussen 
Corona is er helaas nog steeds. Tussen mid-
november en april zijn er geen cursussen 
doorgegaan. Laten we hopen dat binnenkort 
méér mag. De geplande cursussen blijven 
staan, de uitgevallen cursussen moeten 
opnieuw ingepland worden. Dat doe ik zodra 
er duidelijkheid is. 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 of op een andere tijd. 
Voorlopig altijd eerst een afspraak maken.  
Open dagen: 24 en 25 april, 29 en 30 mei en 
26 en 27 juni. 
 

Cursussen 2021 
Basis 1  6-10 april, 21-25 juni, 4-8 okt. NL 
  5-9 juli Duits 
Basis 2  12-16 apr., 12-16 juli, 18-22 okt. 
   18-22 okt. Duits 
Basis 3   19-23 april, 19-23 juli NL  
   4-8 okt. Duits 
Basis 4   26-30 juli 

 

 
Uit: OUDE KINDERRIJMPJES 2, getekend door Annebet 

Workshops 
20+21 mei: 10 - 16 uur: Weef je eigen kussen 
17+18 juni: 10 - 16 uur: Weef je eigen kussen 
*Workshop weef je eigen kussen met 
ingelegde patronen. Je weefgetouw staat 
ingeregen voor je klaar. Je kiest zelf je 
kleuren. De eerste dag weef je de achterkant 
van het kussen. De volgende dag de 
voorkant. Zo heb je mooi tijd om je de 
weefmanier eigen te maken. Wij maken er 
een kussen van en sturen het op. Incl. 
materialen en lunch €130,00. Min 2-max 4 pp 

 
 
Specialisatieweken 2021 
31 mei-4 juni: Syrische zijden sjaals 
16-20 aug.: Syrische tentbanden 
6-10 sept.: Syrische zijden sjaals bij Zürcher 
25-29 aug.: Natuurlijk verven 
22-26 nov.: Taqueté en Samiet 
 
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 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.  

 
 
*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. 

 
 
*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 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 op YouTube   
Uitleg over het doek: “We reiken allemaal 
naar iets moeilijks” is te zien op YouTube. 
Voor de Pepergemeente Groningen 
uitgezonden in haar 40 dagen programma. 
www.youtube.com 

Webwinkel  Er is nog altijd werk aan de 
(web-)winkel: de buitenlandse vertalingen 
zijn niet klaar bijvoorbeeld. Toch heeft hij 
tijdens de Corona pauze zijn nut bewezen. 
www.goldenhaand.nl 

Materialen 
* Ledaal garen uit Noorwegen voor 
tapijtweven of haken glad en floss 45€/kg. 
Garen met een jute kern en 3-6 wollen 
draden eromheen gewonden. Glad of floss 
effect. ledaal-teppeveveri 

 
 

Werkplaatsen 
*	Justin Squizzero is een wever uit de 
Amerikaanse staat Vermont die oude stoffen 
naweeft op oude getouwen. Recent heeft hij 
een Jaquardgetouw hersteld en weeft daar 
nu prachtige 'coverlets' (spreien) op. 
theburroughsgarret.com 
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* Su Trobascio:	Sardijnse vrouwen coöperatie 
weeft in traditionele technieken. De film is zo 
duidelijk dat je de techniek ervan kan leren. 
De zijde verven ze met natuurlijke 
verfstoffen. sutrobasciu.com 

 
 
* Vieböck is een ouderwetse linnenweverij 
waar kwaliteit de norm is en alle producten 
Gots gecertificeerd. vieboeck 
	

 
 
Inrichting 
Studio Muurbloem is een ontwerpstudio die 
onder andere de serie behangpapier heeft 

ontworpen met de naam Bobijn. Laat je 
verrassen. muurbloem.com 
  
Fair Trade 
*Folkdays is een Duits bedrijf dat met veel 
ambachtelijke bedrijfjes over de hele wereld 
samenwerkt en de aantrekkelijke producten 
hier op de markt brengt. In de link kan je alle 
ambachtslieden bezoeken. folkdays.com 

 
 

Toegepaste textiel 
*Samira Boon combineert origami en 
technologie. Ze is architect en gebruikt veel 
technisch textiel. samiraboon.com  

 
Archifolds; Samira Boon 

 

Textiel Kunst 
*Emilio Vavarella maakte een 
Jaquardweefsel gebaseerd op zijn eigen DNA-
code. Vooral de film erbij is erg mooi.  
emiliovavarella.com 
 
*Nils Völker maakt kunst van bewegende 
plastic zakken. nilsvoelker.com  

 
 

*Marian Bijlenga werkt met o.a. 
vissenschubben, schuurpapier, stekelvarken 
stekels en blaadjes die zijn aangevreten door 
een blad etende bij. marianbijlenga 
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Quils grid 2020 56x56 cm 

 
*CC staat voor Alireza Asbahi, een Iraanse 
textielkunstenaar begonnen als fabrieks-
werker, doorgegroeid tot tapijt verkoper en 
nu kunstenaar en taxichauffeur. De Ousider-
Inn Galerie in Teheran merkte hem op en 
verkoopt zijn werk. galleryoutsiderinn 

  
*Ottavio Missoni: Italiaanse kunstenaar, 
modeontwerper en kleurengenie.  
 www.archiviomissoni.org 

 
Borduursel van Ottavio Missoni 

Verantwoorde kleding 
* Petit-Pli	Als een luchtvaartingenieur zich 
bezig gaat houden met kinderkleding dan 
verwacht je wat bijzonders. Ryan Mario Yasin 
lanceert met “petit pli” een nieuw concept in 
de modewereld: meegroeikleding. petitpli.com 

 
 
*Julahas ontwerpt heerlijke wollen sjaals en 
ponchos en laat ze maken van wol in de 
Indiase Himalaya dorpen. Voor elke sjaal 
wordt een boom geplant.  www.julahas.com  

 
* SOGOODTOWEAR Twee activistische 
Nederlandse ondernemers starten hun eigen 
duurzame merk met kleding gemaakt van 
eigen Kasjmiergeiten in Nepal en lokaal 
gebreid. sogoodtowear.com 

 
Online instructies 
*Amy Blair from Duelling Rabbits 
Handweaving heeft een mooie instructieve 
video over hoe een trekgetouw werkt. Dank 
René voor de suggestie. www.youtube.com  
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*Kushutara techniek: Videoserie met 
instructiefilmpjes over de eerste stappen van 
het weven van Kushutara (inslag brokaat) uit 
Bhutan op een heupgetouw. www.youtube.com 
 

Vraag en aanbod 
* Twee getouwen en een spinnewiel zoeken 
een goed thuis. Zelfgebouwd door Piet met 
veel liefde en precisie. 
1) 70 cm weefbreedte, hangende rietlade, 8 
schachten, twee kettingbomen, los onderstel, 
gereedschapsbakje. 

 
2) 50 cm weefbreedte, 4 schachten. 

 

3) spinnenwiel, kaardmolen, accessoires en 
garens. Prijs in overleg. Piet en Corrie van de 
Merwe p.vandemerwe@hetnet.nl  050-5034242 
 

* Glimakra Victoria Tafelweefgetouw met 
vier schachten en extra doekboom. (Dan kan 
er méér stof opgewonden worden.) 
Weefbreedte 70 cm. Met onderstel en riet. 
Prijs in overleg. ton.lubbers@wxs.nl 

 

 
 

 
Aan het werk met de Syrië collectie 

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


