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`Gelijk De Noordster-Altijd Dichtbij`

Setprijs vanaf: € 1615,=

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA
                                  

Deze trouwringen van palladiumwitgoud – die met én zonder diamant en met een 
hoogglanzende of gematteerde afwerking kunnen worden uitgevoerd  – hebben door 
hun strakke uitvoering een moderne, exclusieve uitstraling. Dit effect wordt nog 
versterkt door de toevoeging van de Princess-geslepen diamant; deze is op 
ongebruikelijke wijze – want enigszins verhoogd in de ringscheen – gezet in 
geelgoud. In de herenring – die hier is uitgevoerd met een gematteerde buitenzijde 
en een hooggeglansde binnenzijde – kan op verzoek eveneens een diamant 
geplaatst worden. 

Ondanks de exclusieve uitstraling van dit trouwringen-ontwerp staat de symboliek, 
door de eenvoudige ronde vorm van de ringen, dichtbij het kosmologische geloof van 
de indiaanse voorouders van de edelsmid, de Anishinaabe-Baawitigowininiwag, wier 
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nazaten (de Sault Ste. Marie Chippewa) nog altijd op het noordelijke schiereiland van 
Michigan leven. Zhaawano’s voorouders leefden met het diep gevoelde besef dat 
alles in de natuur - dus ook de liefde tussen twee mensen - wordt beheerst door 
cyclische machten.
 

                                                                                                    
Aangezien Gichi-Manidoo, het Grote Mysterie, aan alles wat zich binnen het  
Universum bevindt ronde vormen heeft gegeven, geloven de 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 als heilig, want de cirkel  
is het symbool van alle dingen in de natuur.
  

 Leland Bell / Bebaminojmat ´Greeting The Little Boys´

                                                                          

         ZhaawanArt  Unieke Trouwringen 2012 



    ZhaawanArt  Unieke Trouwringen 2012

De oneindig doorlopende cirkelvorm van de trouwringen heeft nog een betekenis, 
die herkenbaar is voor alle mensen overal op de wereld: 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 verbintenis tussen twee mensen.

De Anishinaabeg hechten van oudsher veel waarde aan het begrip ‘wiidigendiwin’.  
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 levenspartner.

Volgens een eeuwenoude Anishinaabe-traditie naait een grootmoeder de zomen van  
hun jassen aan elkaar. Hiermee geven de gehuwden aan, net als de veel koppels uit  
de dierenwereld, te kiezen voor een partner voor het leven. Ze beloven plechtig  
samen hetzelfde pad te zullen bewandelen, voedsel, water en kampvuur te delen, en  
iedere avond samen hun kleding op te hangen.

                                                                              ©
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Tenslotte heeft de edelsmid ook de kleuren van de trouwringen, die in glanzend, 
palladiumhoudend witgoud gemaakt zijn en – althans in de damesring – uitgevoerd 
met een in geelgoud gezette witte Princess-geslepen diamant, een speciale 
betekenis meegegeven.

De titel van de trouwringen is dibishko giiwedin’anang pane djiigayi’iin. Dit komt uit de 
Anishinaabe-taal en betekent: “Als de Noordster, altijd dichtbij ”. Bij het ontwerpen 
van deze trouwringen heeft Zhaawano zich dan ook laten inspireren door de wijze 
waarop zijn indiaanse voorouders tegen het Noorden aankeken, die zij Giiwedin 
noemden en als een aadizookaan (grootvader) beschouwden.

Giiwedin is niet zomaar een windrichting. Hij is een grootvader, en een 
woonplaats van wijze geesten, waar een tijd heerst die los staat van de  
chronologische tijd zoals die aangegeven wordt door een klok, of een horloge.  
Giiwedin is een tijd waarin de geesten van de oudere mensen van het volk leven;  
vandaar dat men zegt dat wijsheid uit het Noorden komt, evenals antwoorden op  
vragen, die zich tijdens dromen openbaren. Giiwedin vertegenwoordigt ook de  
nacht, vooral de tijd die men middernacht noemt, en de winter, waarvan het  
karakter en het verloop soms net zo onvoorspelbaar is als de wereld van de dromen.  
Toch komen, behalve  kou, ziekte en dood ook veel goede dingen uit het Noorden.  
Daarom wordt het Noorden ook gezien als  een tijd van sneeuw en zuiverheid, en 
van spiritualiteit. 
  

 Leland Bell / Bebaminojmat: ``Time Together`
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De gloed van de diamant die de edelsmid heeft gezet in een subtiel geelgouden 
zetrand, tenslotte, symboliseert het heldere licht van Polaris (de noordster of 
poolster) die ’s nachts boven de noordelijke horizon staat; als een van de weinige 
sterren beweegt deze vrijwel niet zodat hij altijd op dezelfde plaats aan de hemel te 
vinden is.

Polaris wordt door de Anishinaabeg Giiwedin'anang genoemd: ‘Ster uit het Noorden”. 
Giiwedin'anang werd gebruikt als baken om de vier windrichtingen te kunnen 
bepalen, en hij was een belangrijk navigatiepunt voor reizigers die zich ’s nachts op 
de Grote Meren bevonden. Giwedin'anang maakt onderdeel uit van de constellatie 
die bekend staat als Maang (ijsduiker); in Nederland wordt deze de Kleine Beer 
genoemd. In de Anishinaabe-kosmologie staat Giiwedin'anang aan het uiteinde van 
de staartveer van de ijsduikerconstellatie.

 

Michael Wassegijig Price `Maang constellation`

         ZhaawanArt  Unieke Trouwringen 2012 



    ZhaawanArt  Unieke Trouwringen 2012

De poolster, die onbeweeglijk in het nachtelijke uitspansel zijn witte flakkerende licht  
op de aarde, de rivieren en de meren doet schijnen, wijst twee mensen die een  
eeuwigdurende liefde voor elkaar opvatten, de weg naar een gedeeld leven waarin  
ruimte is voor generositeit, loyaliteit. bescherming, vriendelijkheid en hoffelijkheid  
jegens elkaar en hun nageslacht …

  

Prijsindicatie* trouwringen met diamant:  

v.a. € 1.175,= per ring (sic): 14 karaats 
palladiumwitgoud, laag-bol, comfort fit,  
4 mm breed. 

                                                         Carrégeslepen diamant (vierkant) Princess
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 V.V.S.I.-F/G-kwaliteit, 2 x 2 mm, in geelgoud
 en enigszins verhoogd in de ringscheen
 geplaatst. 

v.a. € 1.040,= per ring: zelfde als bovenstaand 
voorbeeld, maar dan uitgevoerd in 14 karaats 
witgoud.

 

Prijsindicatie* trouwringen zonder diamant: 

v.a. € 575,= per ring: 14 karaats 
palladiumwitgoud, laag-bol, comfort fit, 

 4 mm breed.

v.a. € 440,= per ring: 14 karaats witgoud, 
 laag-bol, comfort fit, 4 mm breed.

Meer weten over het verschil tussen witgoud en palladiumwitgoud? Klik dan hier.

Het in deze trouwringen gebruikte palladiumwitgoud is niet gerodineerd (middels elektrolyse voorzien 
van een laagje rhodium). Zodoende is de prachtige grijswitte kleur van de witgoudlegering bewaard 
gebleven.

• Genoemde prijzen van de trouwringen 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.
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Vragen? Mail info@unieketrouwringen.nl

Of bel: (00) (0)595425059

Terug naar de website
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