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Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Modelnummer trouwringen 5-1-3

Prijs vanaf: € 1000,= per ring

Er is niets dat de indiaanse voorouders van de edelsmid meer vreugde en romantiek 
verschafte dan het  ruisen van een rivier of beek of het bruisen van een waterval. Het
zilveren aangezicht van een uitgestrekt zoetwatermeer en het vreedzame geluid van 
kabbelende golven tegen de boeg van een kano van berkenbast. Het ritmische 
geluid van peddels die het kalme wateroppervlak doorkliefden, of het zachte geklop 
van rijststokken die de boven het wateroppervlak uitstekende stengels van 
manoomin, de wilde-rijstplant, tot een gulle oogst bewogen. De aanblik van een 
zonsondergang die de golven van Gichi-Ojibwe-Gamiing (het Bovenmeer) rozerood 
kleurde. Of de wilde kreet van maang (de Canadese ijsduiker) die de avondstilte 
boven het rimpelende wateroppervlak doorbrak...
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Photo Minnesota Historical Society

Het  tweekleurige, van contrasterende contourlijnen voorziene design van deze 
gouden trouwringen, die de titel maangwago-nagamon (lied van de ijsduiker) 
dragen, roept associaties op met het subarctische klimaat van het Noord-
Amerikaanse Grote-Merengebied. Maar bovenal wordt de ziel en het wereldbeeld 
van de Ojibwe-Anishinaabeg er mee uitgedrukt, een volk dat vroeger een semi-
nomadisch bestaan leidde in het bos- en waterrijke gebied van Michigan en Ontario, 
en Wisconsin en Minnesota.

Het roodgouden design in deze 10 mm. brede trouwringen symboliseert Giizis (de 
zon) die ondergaat achter de golven van het grote zoetwatermeer, nadat hij met zijn 
warme stralen het koude klimaat van het noordelijke woudgebied nieuw leven heeft 
geschonken. Tegen het vallen van de duisternis zegent Giizis met zijn uitwaaierende 
stralen al het leven op en onder het meer voor de laatste maal, voordat hij bij het 
krieken van de dag dag weer aan de oostelijke horizon verschijnt om de wereld 
opnieuw licht en leven te brengen. 

Illustrarie: Zhaawano Giizhik
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Photo: Lake Superior by Dave Hanson  

Aan de achterzijden van de trouwringen zijn de gestileerde, met roodgoud 
ingelegde afbeeldingen van twee `loons` oftewel Canadese ijsduikers geplaatst. De 
Anishinaabeg, die van oudsher dol zijn op deze eigenwijze watervogel met zijn 
parelmoeren verenkleed, beschouwen de loon als symbool van huwelijkstrouw. En 
wie goed luistert hoort bij het vallen van de avond hun melancholiek stemmende 
kreet galmen over het wateroppervlak van Gichi-Ojibwe-Gamiing, het grote 
Bovenmeer…
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Pentekening door Zhaawano Giizhik, Unieke Trouwringen

Jiigewe’am naawij, nagawawin jiimaan,
Bimaawadaaso wiijiiw gligoonh, bineshiinhyag,

Megwe digowag, megwa anwaatin ge.
Nagamowin nibi nagamon,

Agamiig nagamawin nagamon.

“Peddelend op het meer in onze kano,
Samen reizend met de vissen en de vogels,
Tussen de golven maar ook in kalm water.

We zingen ons waterlied,
Op het meer zingen we ons lied.”

(Ojibwe-liefdeslied)
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Prijsindicatie trouwringen*:      v.a. € 2.000,= per ring  (14k. witgoud met 
roodgouden 

                        inlegwerk en 1e gehalte zilveren binnenzijde)
                                                              
                             

*Genoemde prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen. De werkelijke prijzen zijn altijd afhankelijk 
van ringmaat, speciale wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. 

Wilt u graag meer weten?

Tel-(0031) (0)595425059

info@unieketrouwringen.nl
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