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Setprijs vanaf: € 1230,= 

Deze trouwringen, gesmeed uit 14 karaats palladiumwitgoud, zijn 4 mm breed en 
1.4 mm dik. Beide trouwringen zijn gezet met een  carrégeslepen blauwe saffier, in 
een strakke geelgouden zetrand die subtiel afsteekt tegen het zachtglanzende 
witgoud van de ringschenen. Het gebruikte witgoud van de trouwringen is niet 
gerodineerd (d.m.v. elektrolyse door een laagje rodium voorzien), zodat de zachte, 
enigszins grijze kleur die palladiumwitgoud van nature heeft, volledig tot haar recht 
komt. 

De herenring links op de afbeelding is gematteerd  terwijl de damesring van een 
glanzend oppervlak is voorzien. Uiteraard is de keuze voor de afwerking (gematteerd 
of glanzend) afhankelijk van de persoonlijke smaak van de drager. Zo is ook de 
saffier in de mannenring facultatief.
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 Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii: 'Nocturnal Reflections' 

De naam van deze ringenset is aabitaadibikad-inosewag, wat letterlijk “They walk at 
midnight” betekent. De zachte subtiele glans van de witgouden trouwringen verwijst 
naar het rustgevende en vredige schijnsel van Nookomis-Giizis, grootmoeder maan, 
die sinds mensenheugenis met haar stralen een speciale zegening brengt aan alle 
mensen in het algemeen, en - in het bijzonder -  aan liefdesparen. De diepe blauwe 
kleur van de in geelgoud gezette saffieren (de saffier in de herenring is overigens 
optioneel!) verwijst naar het magische ogenblik van middernacht, en schildert het 
beeld van twee geliefden die bij heldere hemel samen omhoog kijken naar de 
grootmoeder van alle mensen. Tijdens dit verstilde moment zullen ze zich liefdevol 
gezegend en gekoesterd voelen door de zachte stralen van Grootmoeder Maan, die 
hun en de wereld om hun heen met een vredige, doorschijnende deken van zilverwit 
licht bedekken.

Norval Morrisseau / Miskwaabik Animikii: 'Shaman And His Wife'
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Nookomis, of nookoo, is het Anishinaabe-woord voor grootmoeder. Maar Nookomis 
is vooral een begrip dat in het collectieve bewustzijn van de Anishinaabeg leeft als de 
grootmoeder van alle mensen. In de traditionele verhalen leeft ze voort als de 
grootmoeder van de half mens/half geest Nanaboozhoo. Nanaboozhoo of het Grote 
Konijn, geliefde cultuurheld van de Anishinaabeg, is volgens de traditionele verhalen 
door zijn grootmoeder opgevoed aan de rand van een afgelegen meer, alwaar hij 
allerlei fantastische avonturen beleefde die nog altijd voortleven rondom de 
kampvuren en keukentafels in de noordelijk woudgebieden van Noord-Amerika.

Mark Anthony Jacobson

Maar Nookomis heeft nog een betekenis die verder gaat dan het begrip 
‘grootmoeder’ alleen. Wanneer de Anishinaabeg nachts omhoog kijken en ze zien de 
maan, dan eren ze in gedachten hun vrouwelijke schepper, die voordat ze op aarde 
kwam hoog in de luchtregionen leefde als Giizhigokwe, de Luchtvrouwgeest. Nadat 
Luchtvrouwgeest tijdens een amoureus avontuurtje met Donderwezen een tweeling 
had gebaard plaatste ze deze - de eigenlijke voorouders van de huidige 
Anishinaabeg - op de rug van een gigantische zeeschildpad - die uit zou groeien tot 
het Noord-Amerikaanse continent zoals we het nu kennen.

Mark Anthony Jacobson
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Hier, op het nieuwe eiland, zorgde Luchtvrouwgeest voor de tweeling totdat ze tot 
volle wasdom waren gekomen, waarna ze weer opsteeg naar haar eigen domein in 
de lucht. 

                                                                        Norval Morrisseau / Miskwaabik Animikii 

En nog altijd waakt Nookomis daar, in de gedaante van Diibik-Giizis de maan, over 
haar geliefde kleinkinderen…die haar in gedachten nog altijd eren…zelfs de wolven 
eren haar door ’s nachts vol overgave voor Nookomis te zingen…

Mark Anthony Jacobson
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Leland Bell: 'Walking Together'
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Prijsindicatie trouwringen*: 

                     vanaf € 575,= per ring (14 karaats palladiumwitgoud zonder
                                    edelsteen);
                         vanaf € 925,= per ring (14 karaats palladiumwitgoud met 2 x 2 mm
                           carrévormige blauwe saffier, gezet in een 

  14 karaats geelgouden zetrand);
        vanaf € 440,= per ring (14 karaats witgoud zonder

                                                        edelsteen);
                         vanaf € 790,= per ring (14 karaats witgoud met 2 x 2 mm
                           carrévormige blauwe saffier, gezet in een 

                                 14 karaats geelgouden zetrand).

                

* Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, ringdikte, speciale wensen van de 
klant en edelmetaalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief 
verpakkings -en portokosten.

Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail 
of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.  
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Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio

WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nlinfo@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059
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