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Modelnummer trouwringen 5-1-2

Setprijs trouwringen vanaf: € 1.850,=

Traditioneel qua thema maar modern wat betreft het design: zo zou je deze unieke 
trouwringen het beste kunnen omschrijven. Strakke tweekleurige ontwerpen, vanaf 
7 mm. breed, in palladiumhoudend witgoud (dat edeler, dus prijziger is dan 
nikkelhoudend witgoud), gecombineerd met roodgoud en voorzien van een 
binnenzijde van 1e gehalte zilver. 

Deze trouwringen, tot stand gebracht met behulp van de gecombineerde technieken 
van overlay en inlay en voorzien van zwart ingekleurde contourlijnen (een unieke 
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smeedstijl  waar trouwringensmid Zhaawano patent op heeft) brengen de wereld van 
Zhaawano’s voorouders, de Ojibwe Anishinaabeg uit het subarctische 
Grote-Merengebied, tot leven. Toch is het thema van deze trouwringen universeel 
van aard, ook in onze huidige tijd.

                     Rick Beaver                                                                     Abe Kakepetum

De titel van deze trouwringen, pane jiigayi’iing (voor altijd dichtbij), verwijst naar een 
populaire figuur die een hoofdrol vervult in verscheidene traditionele verhalen van de 
Ojibwe-Anishinaabeg: de loon (ijsduiker). Trouwringen-smid Zhaawano heeft de 
ijsduikers in een romantische omgeving geplaatst: een rode zonsondergang - of in 
een andere variant: een gele zonsopgang, boven een zoetwatermeer. Op het eerste 
gezicht lijken beide vogels, die Zhaawano aan de achterzijden van beide trouwringen 
heeft afgebeeld, van elkaar af te zwemmen - maar door de cirkelvorm van de ringen 
zwemmen ze tevens naar elkaar toe!

Zhaawano Giizhik : 'Zaagiiwewin' (Liefde) 
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Een opvallend detail in deze trouwringen is de golvende zwarte contourlijn die over 
de hele lengte van de ringschenen loopt. Deze lijn stelt het oppervlak van een 
zoetwatermeer voor; tevens is ze, in overdrachtelijke zin, een spirit line die de zielen 
van het ijsduikerspaar verbindt. De roodgouden inlay in de trouwringen stelt de 
machtige geest van de zon voor. Dit inlegwerk levert een aangenaam contrast op 
met de zwarte contourlijnen van de zon, en steekt fraai af tegen het witgoud van de 
trouwringen. 
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Aangezien ze vonden dat de principes van leiderschap het beste vertegenwoordigd 
werden door binesiwag (vogels), selecteerden de Anishinaabe-voorvaderen 
bepaalde vogelspecies als vertegenwoordigers van het leiderschapsdoodem (totem). 
Van alle “echomakers” was de vreedzame ojijaak  (kraanvogel) de prominentste, dus 
werd hij verkozen tot eerste symbool van leiderschap en directie. 

            

Op de tweede plaats kwam maang (ijsduiker), de behendige visser met de luide, 
wilde kreet, die er een gewoonte van maakte zijn rol als onderopperhoofd, of 
executive-leider-van-de-vogels op pompeuze en autoritaire wijze te vervullen; en 
hoewel dit gedrag hem niet populair maakte bij de andere vogelsoorten, raakten de 
voorvaderen zeer gesteld op hem. Voor hen symboliseerde maang (huwelijks)trouw, 
want het was de hechte band tussen een mannetjesijsduiker en vrouwtjesijsduiker 
die het beste weerspiegelde wat ze wiidigendiwin noemden, oftewel de verbintenis 
tussen man en vrouw. Giiwenh: aldus luidde het verhaal, en zo is het nog altijd... 

                                 “ Partners” by Zhaawano Giizhik              “ Fish and Loon Dance” by Norval Morrisseau
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Prijsindicatie trouwringen*:           € 925,= per ring  (14k. palladiumwitgoud met
 14k. roodgouden inlegwerk en 1e gehalte
                                                            zilveren binnenzijde).
                                                              

* Deze prijsindicatie is gebaseerd op trouwringen van 7.5 mm breed. De binnenzijdes van 
bovenstaande trouwringen bestaan uit 1e gehalte zilver. 

De ringbreedte kan uitgevoerd worden in  7.5 of 8.0 mm, of in 10 tot 12 mm (facultatief).
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De hierboven vermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen 
van de klant en de de huidige edelmetaalkoersen. Eventuele verpakkings -en portokosten 
zijn niet bij de prijzen inbegrepen.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke 
binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde trouwringen in een ‘comfort fit’ uitvoering kosten -dus 
in een zwaardere en extra luxe uitvoering en voorzien van een bolvormige binnenzijde - 
neemt u dan contact op met het atelier.                                                   

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. 

Tel.: (0031) (0)595425059  

Info@unieketrouwringen.nl

TERUG NAAR DE WEBSITE

 Goyce Kakegamic: 'Family of Loons'
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