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Wat het design betreft is deze eenvoudig vormgegeven, ingetogen trouwringen-set 
zeker geen typische ZhaawanArt-creatie. Daarvoor past ze op het eerste gezicht 
teveel in de klassieke West-Europese traditie. Toch staan de trouwringen, juist door 
hun universele karakter, de eenvoudige symboliek die uit hun basale ronde vormen 
spreekt, heel dicht bij het kosmologische geloof van de Native voorouders van de 
goudsmid. Deze leefden met het diep gevoelde besef dat alles in de natuur - dus ook 
de liefde tussen twee mensen - wordt beheerst door cyclische machten. 
                                                                                                    

                                                                               Leland Bell / Bebaminojmat

De titel die Zhaawano aan de trouwringen gaf, waawiyeyaa/ g’zaagiigewin, geeft 
dan ook op levendige wijze uitdrukking aan het inheems-Amerikaanse geloof in de 
heilige cirkel. Het is een tweeledige naam die afgeleid is van de taal van de Ojibwe - 
Anishinaabeg uit het Noord-Amerikaanse Grote Merengebied. Het betekent ‘gelijk 
een cirkel / Onze liefde.’  
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Aangezien Gichi-Manidoo, het Grote Mysterie, aan alles wat zich binnen het  
universum bevindt ronde vormen heeft gegeven, geloven de Ojibwe  
Anishinaabeg - zoals alle Inheemse Amerikanen - dat de cirkel heilig is. De zon  
en de lucht, de aarde en de maan, het lichaam van een man of vrouw, de  
stengel van een plant of de stam van een boom: alles wat ademt en uit de  
aarde groeit is rond. Omdat Gichi-Manidoo alles rond heeft gemaakt  
beschouwen de mensen de cirkel heilig, want de cirkel is het symbool van alle  
dingen in de natuur.  

Leland Bell / Bebaminojmat

Maar ook is de cirkel symbolisch voor manidoo, oftewel levenskracht  
(‘mysterie’). Alles wat binnen het universum op natuurlijke wijze gecreëerd is,  
bevat ‘mysterie’. 

Een cirkelsymbool voorzien van vier projecties betekent dat het Grote Mysterie  
(de optelsom van alle ‘geest’) alomtegenwoordig is. Evenzo is de cirkel  
symbool van tijd. De tijd van de dag, de tijd van de nacht en de tijd van de  
maan worden gezien als cirkels boven de wereld. De jaar-tijd is als een cirkel  
die rond de omtrek van de wereld loopt. 

En daarom, om al die redenen, aangezien alles rond is en beweegt in een cirkel  
- zoals ook de sociale interactie tussen personen en dingen uit de werelden  
van het natuurlijke en bovennatuurlijke een wederkerig, dus cyclisch karakter  
heeft - bewegen Inheemse Amerikanen als voorbereiding van een belangrijke  
ceremonie, voordat ze de heilige pijp roken, het mondstuk altijd in de vorm van  
een cirkel …
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De oneindig doorlopende cirkelvorm van de trouwringen heeft nóg een betekenis, die 
overal op de wereld begrepen wordt: de eeuwigdurende liefde tussen twee mensen. 
De Anishinaabeg noemen dit concept: wiidigendiwin. 

Van oudsher nemen de Anishinaabeg het begrip ‘wiidigendiwin’ uiterst  
serieus. Twee mensen, toekomstige metgezellen op het Pad van het Leven,  
voeren onder leiding van een Oshkaabewis (hoeder van de Heilige Pijp) en met  
behulp van gewijde zaken als tabak, berkenbast, water en vuur, bepaalde  
symbolische handelingen uit. Deze rituelen, gebaseerd op de leer van de orde  
van de Midewiwin, scheppen een belangrijke voorwaarde voor harmonie in de  
relatie met de toekomstige partner.

Volgens de eeuwenoude traditie van hun volk laat een toekomstig echtpaar  
een grootmoeder de zomen van hun jassen aan elkaar naaien. Hiermee geven  
ze aan, net als de ijsduiker, de adelaar en de wolf, te kiezen voor een partner  
voor het leven. Ze beloven plechtig samen hetzelfde pad te zullen bewandelen,  
voedsel, water en het kampvuur te delen, en iedere avond samen hun kleding 
op te hangen.

ZhaawanArt Unieke Trouwringen 2012ZhaawanArt Unieke Trouwringen 2012



      ZhZhaawanArt UniekeaawanArt Unieke        Trouwringen 2012Trouwringen 2012

Leland Bell / Bebaminojmat

De cirkelvormige huwelijksweg zal hen door alle aspecten van het leven  
heenleiden. Het is een weg als een heilige, ononderbroken cirkel; een cirkel  
van onvoorwaardelijke liefde, en van generositeit, loyaliteit, bescherming en  
immer durende vriendelijkheid en hoffelijkheid jegens elkaar…

Tenslotte heeft de trouwringen-smid ook de kleuren van de trouwringen, die 
uitgevoerd zijn in glanzend 14 karaat geelgoud en witgoud, een speciale betekenis 
meegegeven. 

Geel symboliseert hier Zhaawan (het zuiden), eeuwige bron van warmte, regen  
en overvloed. Volgens de Anishinaabeg staat Giizhik (de heilige witte  
cederconifeer) in verbinding met de zuidelijke richting: diens versnipperde  
bladen, eenmaal in brand gestoken, verspreiden een aangenaam 
pijnboomachtig aroma, en zuiveren als zodanig zowel de omgeving als het  
menselijk lichaam en de ziel.
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Wit verwijst hier naar Waaban (het oosten), geboorteplaats van het licht en  
plaats waar de Morgenster wijsheid aan de mensen brengt. Volgens de  
Anishinaabeg staat Asemaa (de heilige tabak) in verbinding met de oostelijke  
richting van het Universum. Evenals Kinikinik, dat een mengsel is van rode  
wilg of sweetgrass, wordt Asemaa van oudsher gebruikt bij communicatie met  
de geestenwereld, en het offeren van gebeden aan het Grote Mysterie. De  
heilige tabaksrook neemt de gedachten van de roker mee omhoog naar Gichi-
Manidoo de Schepper…  

RITUELE WOORDEN UITGESPROKEN BIJ EEN TRADITIONEEL OJIBWE HUWELIJK:

Daabishko boodawaan.                                       Jullie zullen hetzelfde vuur delen.
Daabishko gawiwiniwaan daa goodenoon.         Jullie zullen je kleren samen 
Giga aashkodaadim.                                           Jullie zullen elkaar helpen.
Daabishko g’ga naagadoom miikanaa.               Jullie zullen dezelfde weg lopen.   
Giga nanaagata-wendim.                                    Jullie zullen voor elkaar zorgen.
Mino-doodadig.                                                    Wees vriendelijk tegen elkaar.
Mino-doodawig g’niidjaanisiwag.                         Wees vriendelijk tegen je kinderen.
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Prijsindicatie trouwringen*:         € 418,= per ring (3 mm. breed, 14 karaats geelgoud);
                                                  € 418,= per ring (3 mm. breed, 14 karaats witgoud).
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* Genoemde prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen en afhankelijk van 
ringmaat, speciale wensen van de klant en edelmetaalkoersen op het moment van 
inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.

Over de actuele prijs van een trouwringen-model kunt u zich desgewenst 
telefonisch, per fax, per e-mail  of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten 
informeren.  

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...
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Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik
La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio

WarffumWarffum
NederlandNederland

Tel./fax (0031) (0)595425059Tel./fax (0031) (0)595425059
info@unieketrouwringen.nl
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