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Modelnummer trouwringen 2-8-3

Setprijs vanaf: € 1500,= 

Deze palladiumwitgouden trouwringen – die zowel glanzend en gematteerd, alsook 
met én zonder edelsteen kunnen worden uitgevoerd – hebben door hun strakke 
uitvoering een moderne, exclusieve uitstraling. Dit effect wordt nog versterkt door de 
toevoeging van de vierkante, carrégeslepen smaragden; deze zijn op ongebruikelijke 
wijze – want enigszins verhoogd in de ringscheen – gezet in geelgoud. In de 
herenring – die hier is uitgevoerd met een gematteerde buitenzijde 
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en een hoogglanzende binnenzijde – kan op verzoek eveneens een smaragd 
geplaatst worden. 

De oneindig doorlopende cirkelvorm van de trouwringen heeft een universele 
betekenis: de eeuwigdurende liefde tussen twee mensen. Omdat een trouwring geen 
begin en geen einde heeft, staat hij symbool voor eeuwige liefde. Een liefde die in 
veel gevallen leidt  tot wat de Anishinaabeg wiidigendiwin noemen: de heilige 
verbintenis tussen twee mensen.

Tevens heeft de edelsmid zich bij het ontwerpen van deze trouwringen laten 
inspireren door het licht van vallende sterren (meteoren) die de nacht oplichten en 
toekomstige echtparen die getuige zijn van dit natuurverschijnsel zegenen met hun 
magische schijnsel.

De titel van de trouwringen is Mishiibizhiw Oshkiinzhigoma. Dit komt uit de 
Anishinaabe-taal en betekent letterlijk “Oog van de Lynx”. Deze naam verwijst naar 
de legende van de “de Magische Onderwaterlynx”, of “de Nachtpanter” die bij talrijke 
Algonkin-sprekende volkeren in het collectieve geheugen leeft – van de 
Ojibwe/Anishinaabeg uit het noordwestelijke woud- en merengebied tot aan de 
Shawano (Shawnee) uit het zuidoosten.
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Mishiibizhiw, of Manitoowi m’shipeshi zoals de Shawano deze machtige 
onderwatergeest noemen, verschijnt zo nu en dan vanuit de zee (of de Grote Meren) 
om ’s nachts van oost naar west te vliegen, om dan bij het ochtendgloren weer in de 
golven te verdwijnen. Hier ligt hij op wacht in de machtige golven en verstopt zich 
voor de Dondervogels die hem als prooi zien. Mishiibizhiw  staat er eveneens om 
bekend zich in gevaarlijk water en stroomversnellingen op te houden, waar hij hen 
die de oversteek wagen graag een helpende hand toesteekt – mits men hem eerst 
een passend offer brengt! 

Zoals zoveel geesten die onder het oppervlak van de aarde, de bergen of de meren 
verscholen liggen, ligt ook Mishiibizhiw voortdurend geduldig op wacht, bereid om de 
natuurlijke balans in stand te houden die zo belangrijk is voor de levens van de 
mensen en van alle overige levensvormen op aarde…
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De fonkeling van de smaragd, die de edelsmid in een subtiel geelgouden zetrand 
heeft  gezet, symboliseert het groene licht van “het oog van Mishiibizhiw”, de 
magische Nachtlynx die als een flits door de nachtelijke hemel schiet; volgens een 
oeroude traditie wordt dit schijnsel veroorzaakt door vonken die van zijn snorharen 
afspringen…
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Prijsindicatie trouwringen:

Prijsindicatie* ring met smaragd:  v.a. € 925,= per ring: 14 karaats 
palladiumwitgoud, 

 laag-bol, comfort fit,  4 mm breed. 
                                                         Carrégeslepen smaragd (vierkant) 2 x 2 mm,
 in geelgoud en enigszins verhoogd in de
 ringscheen gezet. 

Prijsindicatie* ring zonder smaragd: v.a. € 575,= per ring: 14 karaats 
palladiumwitgoud, 

 laag-bol, comfort fit, 4 mm breed.

Het in deze trouwringen gebruikte palladiumwitgoud is niet gerhodineerd (middels elektrolyse 
voorzien van een laagje rodium). Zodoende wordt de bijzondere kleur van deze witgoudlegering in al 
haar schoonheid getoond.

* 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 de actuele prijs van een trouwringen-model kunt u zich desgewenst nader laten  
informeren. 

info@unieketrouwringen.nl

Tel/fax (0031) (0)59542509

TerugTerug naar de website naar de website
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