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Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Prijs vanaf: € 1.025,= per ring

N’zaagi’idiwin onji-mizakamig, “Uit de boezem van de aarde ontspruit onze liefde”. Aldus luidt de
poëtische titel van deze strak vormgegeven trouwringen met het organische, kleurrijke design.
Beide trouwringen, die trouwringen-smid Zhaawano met behulp van de overlay-techniek heeft
gemaakt, tonen een opengewerkte buitenzijde die uit twee helften bestaat: van 14 karaats witgoud en
14 karaats roodgoud. De trouwringen zijn tevens voorzien van een onbewerkte binnenzijde van 1 e
gehalte (sterling) zilver. De trouwring links op de foto is 9 mm. breed, de ring rechts is 7 mm. breed.
Uiteraard is de breedte van deze trouwringen optioneel, en kan ze aangepast worden aan de
persoonlijke voorkeur van de drager.
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De trouwringen-smid heeft in beide trouwringen in het roodgoud twee met elkaar verbonden,
gestileerde profielen van mensengezichten afgebeeld die samen omhoog kijken. Deze gezichten
verbeelden de hoofden van twee geliefden, en het lijkt wel of ze uit het lichaam van Omizakamigokwe
(moeder aarde) oprijzen. Alsof de geliefden, die in de schoot van de aardmoeder geboren zijn, samen
contact zoeken met het universum dat ons allen omringt.
Omizakamigokwe, of Aki of Nimaamaa-aki, is hoe de Anishinaabeg Moeder Aarde noemen, de bron
van alle leven. De lichamen en zielen van de twee geliefden en van de Aardmoeder lopen in deze
trouwringen in elkaar over, ze worden als het ware één.
Het lichaam van Omizakamigokwe, met haar verhogingen en verdiepingen (bergen,dalen en meren)
heeft de trouwringen-smid gestileerd door middel van de zwart ingekleurde, grillige contourlijn die in
de lengterichting van de trouwringen loopt. Tegelijkertijd verbindt deze ononderbroken lijn – die de
trouwringen-smid d.m.v. oxidatie zwart heeft ingekleurd om een optimaal contrast te verkrijgen – de
lichamen van beide geliefden.

Aan de achterzijde van de gelaagde trouwringen heeft de trouwringen-smid een met geelgoud
ingelegde zon en een met roodgoud ingelegde (sikkelvormige) maan afgebeeld – eveneens voorzien
van zwart ingekleurde contourlijnen. Mishoomis Giizis is zoals de Anishinaabeg grootvader zon
noemen; Nookomis Dibik-Giizis oftewel ‘nachtzon’ is de naam waarmee ze de grootmoeder maan
aanduiden. Deze symbolen, aarde/lichaam van man/vrouw en de zon en de maan, symboliseren
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zowel de geboorte en de vruchtbaarheid van aarde en mens, alsook de, wat de Anishinaabeg
noemen: indinawemaaganag.

Norval Morrisseau /Miskwaabik Animikii: 'Title Unknown (1980)

De uitdrukking indinawemaaganag verwijst naar de onderlinge verwantschap en wederkerigheid van
alle levensvormen – stoffelijk en onstoffelijk – , en aan de spirituele verbondenheid tussen de
mensheid en de natuurlijke ordeningen van het universum.
In de meest specifieke zin verwijst de symboliek in deze trouwringen naar het Anishinaabe-concept
van wiidigendiwin – de mentale en fysieke verbintenis tussen twee levenspartners, die wij het huwelijk
noemen.
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Prijsindicatie trouwringen
Per ring: vanaf € 1.025,= (Buitenzijde 14 karaats witgoud, 14 karaats roodgoud, 14 karaats
warmgeelgoud; binnenzijde 1e gehalte zilver.)

N.B. 1: De breedte van de trouwringen varieert van 7 tot 10 mm.
N.B. 2: De binnenzijden van deze trouwringen zijn van 1e gehalte zilver gemaakt.
N.B. 3: Het gebruikte witgoud bestaat uit puur goud en nikkel. Het percentage
nikkel valt binnen de richtlijnen van de E.U. en zal normaal gesproken geen
huidallergie opleveren.
N.B. 4: Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale
wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Eventuele verpakkings -en portokosten
zijn niet in genoemde prijzen inbegrepen.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke binnenzijde.
Wilt u weten wat dezelfde ringen in een ‘comfort fit’ uitvoering kosten -dus in een zwaardere en extra
luxe uitvoering en voorzien van een bolvormige binnenzijde - neemt u dan contact op met de
goudsmid.
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Over de actuele prijs van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail of
d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.
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Meer weten over deze trouwringen?
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
TERUG NAAR DE WEBSITE

James Mishibinijima Simon: 'Fitzwillian Island Lookout'
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