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Deze moderne, strak vormgegeven bicolor-trouwringen vallen op door hun vlakke 
ringschenen. De trouwringen dragen de naam biidwewejiwan, een term afkomstig uit 
de Algonkische taal van de Anishinaabeg. De letterlijke betekenis is ‘het ruisen van 
de rivierstroom wordt gehoord’. Het gaat hier om een speciale metafoor, over het 
huwelijk tussen twee mensen dat gesymboliseerd wordt door een rivier; en over 
speciale deugden die met het huwelijk geassocieerd worden. 

                                                  

Leland Bell: 'The Journey'

De buitenste banen van de strakke en ingetogen trouwringen, die de edelsmid met 
de hand heeft gesmeed uit 14 karaat geel- en witgouden draad, symboliseren de 
levens van twee individuele mensen – als twee afzonderlijke stromingen in een rivier. 
De witgouden baan die over het midden van de geelgouden ringscheen loopt 
symboliseert de stroming waarin ze beiden terechtkomen - de nieuwe weg die ze 
samen inslaan - en waar ze bij wijze van beeldspraak hun kano in sturen, op weg 
naar hun lotsbestemming. De goudsmid heeft deze stroming een kaarsrechte vorm 
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meegegeven om zo te benadrukken wat zijn voorouders noemden: gwayako-
bimaadiziwin. Dit betekent letterlijk: een recht leven. 

Ojibwe kano in Red Lake.19e eeuw. Foto: E.B. Johnson

Een oprecht en eerlijk leven, deugden als bereidwilligheid, vindingrijkheid en 
huwelijkstrouw: zaken die mooi aansluiten bij de stilistische spaarzaamheid en 
symboliek van de trouwringen. 

Rick Amik Beaver: 'Loons'
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De bandbreedte van beide trouwringen is 4 mm. De herenring is gematteerd aan de 
buitenkant. De damesring is hoogglans gepolijst, en gezet met een (optionele) 
flonkerende briljantgeslepen amethist. 

De alomtegenwoordigheid van het Grote Mysterie vindt haar weerspiegeling in het 
geheimzinnige paarse vuur van de amethist, die enigszins boven de ringscheen 
uitsteekt – alsof de draagster ervan zoveel mogelijk licht van de hemellichamen, en 
kennis en wijsheid uit de wereld om haar heen wil opvangen. 

Ook andere edelstenen - zelfs meerdere in een en dezelfde ring -  kunnen in deze 
trouwringen geplaatst worden, in allerlei variaties wat betreft vorm, kleur en 
zettechniek.
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LIED VAN DE MIDEWIWIN:

Mino-de/ezhowishinaang                  Vul onze geesten met  louter goedheid
Tchi mino-inaadiziwinaangen.           Opdat onze levens oprecht  mogen zijn.

                                                         
Prijsindicatie trouwringen vanaf:*

 

 € 699,=  per ring (in 14 karaat  bicolor goud);

          
€ 917,=  per ring (in 14 karaats bicolor goud met 1.5 mm 

  briljantgeslepen edelsteen: bijvoorbeeld amethist,
  smaragd, saffier, robijn, aquamarijn).
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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 deze trouwringen 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...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen

Tel./fax (0031) (0)595425059  
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