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ZhaawanZhaawanAArt® trouwringen &&  bruidssieradenbruidssieraden   
  
 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer 1-14                                              Terug naar de vorige pagina 

Prijs vanaf: € 870,= per ringPrijs vanaf: € 870,= per ring

Deze elegante en unieke bicolor trouwringen met de naam gagige jiigaya-iin (‘voor 
altijd dichtbij’) zijn onderdeel  van een ringenlijn genaamd 'Geest Van De 
Arendsveer'. Deze lijn is opgebouwd uit trouwringen die uit een smalle ringscheen 
bestaan waar een gestileerde arendsveer is ‘opgelegd.’ Hier zijn beide ringen van 14 
karaats geelgoud gemaakt.

De gagige jiigaya-iin trouwringen zijn een voorbeeld van een reeks gepatenteerde 
arendsveerontwerpen waarin de edelsmid uitdrukking geeft aan zijn respect voor 
Migizi, de Amerikaanse zeearend met de karakteristieke witte kop en staart. Migizi is 
door Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie) aangesteld om te waken over de mensen 
op aarde, en na te gaan of wij nog altijd leven volgens de Oorspronkelijke Instructies. 
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http://www.unieketrouwringen.nl/trouwringen/liefde/dichtbij
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Derek Harper: 'Thunderbird Guardian' (2009)
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Een smalle, enigszins spits toelopende gouden beeltenis van de arendsveer - zoals 
gebruikt is voor de gagige jiigaya-iin ringen  - vertegenwoordigt de vleugelveer van 
dit machtige schepsel; een iets bredere versie beeldt een staartveer uit. In de 
traditionele cultuur van de Ojibwe Anishinaabeg wordt een arendsveer beschouwd 
als (een materiële verschijningsvorm van) manidoo, oftewel ‘geest.’ De letterlijke 
betekenis van manidoo (of manitu) is ‘mysterie.’ 

In het traditionele wereldbeeld van de Anishinaabeg, staan - in het bijzonder als 
onderdeel van de opvoeding van hun kinderen - dieren symbool voor bepaalde 
idealen en karaktertrekken die navolging verdienen, en die opgroeiende kinderen 
zich eigen moeten zien te maken. In verband hiermee vereenzelvigen zij, 
bijvoorbeeld door middel van dromen en visioenen, zich gedurende hun leven met 
(de geest van) deze dieren. Zo staan arendsveren, behalve dat ze zijn machtig 
‘medicijn’ in zich dragen, symbool voor de positieve waarden die de zeearend 
worden toegedicht: moed, scherp inzicht en vóórkennis.

‘Voor altijd dichtbij,’ de titel van deze ringen, verwijst naar de wetenschap van de 
voorouders van de edelsmid - de Ojibwe Anishinaabeg -  dat de arend, wanneer hij 
een levenspartner uitkiest, dit voor het leven doet. Dat ze het huwelijk associeerden 
met de arend (en diens heilige veren) geeft aan dat ze wiidigendiwin, het huwelijk, 
zeer serieus namen. 

Wanneer een midewiwinini, een priester van het Grote Medicijnhuis, een stel in de 
echt verbond, was het de gewoonte dat hij aan het eind van de huwelijks-
plechtigheid een migizi-miigwan, een veer van de zeearend, omhoog hield en de 
volgende woorden sprak: "Deze veer is ons door onze broeder Migizi geschonken. 
De Schepper heeft Migizi aangesteld om te waken over de mensen op aarde; hij 
houdt de Schepper dan ook op de hoogte of wij leven volgens de oorspronkelijke 
instructies. Zoals jullie elkaar hebben gevoed met voedsel en water, moeten jullie 
elkander ook voortdurend voeden in jullie levenslange relatie. Neem deze veer en 
bewaar haar in jullie huis. Laat de veer jullie herinneren aan de gelofte die jullie 
vandaag in je hart maakt. Laat de veer jullie herinneren aan deze wijze lessen die 
jullie vandaag hebben ontvangen." 
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Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii
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Prijsindicatie trouwringen*: 

€ 870,=  per ring (sic: vleugelveer in 14k. geelgoud);
 
 € 870,=  per ring (14k. bicolor ring met vleugelveer:
               witgouden veer op geelgouden ringscheen of 
               vice versa)

€ 920,=  per ring (14k. roodgouden veer op witgouden   
               ringscheen of vice versa).
 

*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen  
van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief  
verpakkings -en portokosten.

De ringen 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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Zhaawano giizhik    Zhaawano giizhik    

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059

info@unieketrouwringen.nlinfo@unieketrouwringen.nl
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