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 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Modelnummer trouwringen 5-1B

Prijs vanaf: € 620,= per ring

Niets brengt meer vreugde en romantiek in de harten van Anishinaabe-geliefden dan 
het fluisterende geruis van een rivier of beek, of het kabbelende geluid van golven 
tegen de boeg van een berkenbasten kano op het uitgestrekte meer. Het geluid van 
peddels die het kalme wateroppervlak doorklieven, of het zachte geklop van 
bawa’iganan (rijststokken) die de uit het water stekende stengels van manoomin - de 
wilde rijst - tot een gulle oogst overhalen. De aanblik  van een zonsondergang die de 
golven van Gichi-Ojibwe-Gamiing (Lake Superior) met een rozerode toets kleurt. Of 
de wilde kreet van een verre loon (Canadese ijsduiker) die ’s avonds over het 
spiegelende wateroppervlak galmt...

Pentekening Zhaawano Giizhik

ZhaawanArt Trouwringen 2011
1

http://www.unieketrouwringen.nl/trouwringen/respect/weerkaatsing


ZhaawanArt Trouwringen 2011

Manoomin picking, 1905 Minnesota Historical Society

Het sterk gestileerde, minimalistische design van deze witgouden overlay-
trouwringen, die de naam baswewe, aazhawaajigade gichi-gamiing giiwedin 
(letterlijk: stem die over het grote noordelijke meer galmt) dragen, ademt het 
subarctische karakter van het Noord-Amerikaanse Grote-Merengebied. Maar 
bovenal reflecteert het de ziel en het wereldbeeld van de Ojibwe-Anishinaabeg, wier 
semi-nomadische cultuur sinds mensenheugenis een onlosmakelijk deel van dit bos- 
en waterrijke gebied vormt.

Detail of Loon Drum by Abe Kakepetum

Het design van de kleine 8 mm. brede damesring stelt Giizis (de zon) voor die 
opkomt achter de golven van het grote zoetwatermeer, en met zijn stralen de koude 
biosfeer van het noordelijke woudgebied nieuw leven schenkt. De grote 10 mm. 
brede herenring daarentegen toont een achter de golven zinkende zon die, op de 
drempel van de nacht, met uitwaaierende stralen al het leven op en onder het meer 
een laatste groet brengt.
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Aan de achterzijden van de trouwringen heeft de edelsmid, eveneens door 
gebruikmaking van de overlay-techniek, de gestileerde afbeeldingen van twee 
`loons` geplaatst. Dit zijn Canadese ijsduikers, die bij de Anishinaabe-voorouders 
van de edelsmid golden als symbolen van huwelijkstrouw. En als je goed luistert, 
hoor je hun melancholieke kreet resoneren over het wateroppervlak van Gichi-
Ojibwe-Gamiing, het grote Bovenmeer…

Rainy Lake, 1914  Minnesota Historical Society
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Prijsindicatie trouwringen*:       v.a. € 620,= per ring  (14k. witgoud met witgouden 
      inlegwerk en 1e gehalte zilveren 
      binnenzijde)

                                                              
                             

Deze trouwringen kunnen worden uitgevoerd in breedtes van  8.0 mm, 9. of 10 mm. 
(facultatief).

*Genoemde prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen. De actuele prijs is afhankelijk van ringmaat, 
speciale wensen van de klant en de edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief 
verpakkings -en portokosten.

De trouwringen zijn voorzien van een regular fit uitvoering, d.w.z.met 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 de 
goudsmid. 
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Zhaawano Giizhik

La Mesa Verde Studio

Tel-(0031) (0)595425059

info@unieketrouwringen.nl

C hr i s  A n g e c o n o b :  ' D e fe n d i n g  L o o n '

Partners’ by Zhaawano Giizhik 

T E R U G  N A A R  D E  W E B S I T E
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