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Deze trouwringen kenmerken zich door een mystiek thema dat zijn oorsprong heeft 
in de traditie van de voorouders van de edelsmid. Desondanks verleent het 
minimalistisch gestileerde design, in combinatie met de toepassing van multicolor 
goud, deze trouwringen een dimensie die als modern-exclusief omschreven kan 
worden. 

Maar wat deze trouwringen-set werkelijk typeert als een ZhaawanArt-creatie, is het 
gebruik van wat Zhaawano noemt: de ‘contourlijn-tekenstijl’. Deze grafische stijl heeft 
de edelsmid geleend van de Medicine Painters van de Canadese Woodland School 
of Art, en met behulp van de Hopi overlay-techniek 'vertaald' naar het design van 
deze trouwringen. Deze unieke combinatie van een expressieve tekenstijl uit het 
hoge noorden (Medicine Painters) en een geraffineerde smeedtechniek uit het diepe 
zuiden (Hopi overlay) is een vinding van Zhaawano, die haar als een ideale manier 
beschouwt om de traditionele symboliek van zijn Anishinaabe-voorouders uit te 
kunnen drukken in hedendaagse trouwringen van edelmetaal. 

De naam van deze fantasierijke bicolor trouwringen is ojiiganang aadizookaan, 
oftewel wonderbaarlijke geschiedenis van de Vissermarterster. Hoewel op het eerste 
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gezicht totaal verschillend, vertellen beide afzonderlijke ringmodellen verhalen die 
toch min of meer een geheel vormen.

  Rick 'Amik' Beaver

In geel- en roodgoud en met behulp van de overlay-techniek ademt de kunstenaar-
edelsmid zijn liefde voor de hemellichamen, die hij deelt met zijn voorvaderen, de 
Ojibwe-Anishinaabeg uit het Grote-Merengebied. De romantische sfeer van de 
gladde ronde ring, van een zonsondergang boven een meer, gaat over in de grote 
ovale ring, die de voorbijsnellende magie van de nacht binnen het onbeweeglijke 
uitspansel van maan en sterren bezingt.
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De contrastrijke, in zwarte hoofdlijnen aangegeven figuren, de vakkundige 
toepassing van de overlay-techniek, gecombineerd met de zorgvuldig op elkaar 
afgestemde warme goudkleuren en de droomachtige symboliek van de Vissermarter-
ster en de zon die in het water zinkt, verlenen mysterieuze schoonheid en romantiek 
aan deze bijzondere trouwringen. 

De grote ovale damesring, gemaakt van 14 karaats goud en 1e gehalte zilver, toont 
de gestileerde afbeeldingen van de Vissermarter-ster (de Grote Beer) en golven van 
Gichi-Gami (Lake Superior) in een door de maan verlichte nacht; een rode 
zonsondergang, de golven van Lake Superior, en - in de binnenkant van de ring - de 
constellatie van de Vissermarter-ster, sieren de mannenring. 
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De Anishinaabe- legende van Little Fisher Woman (Kleine Vissermartervrouw),  
zij, die de ordening van het Heelal voltooide, zoals de traditie verhaalt dat de  
toekomstige generaties zouden weten hoe het leven op Aki (de Aarde) is  
begonnen, en hoe het Grote Mysterie voorschreef hoe de mens zich diende te  
gedragen in dit land dat hem gegeven was als zijn eeuwige verblijfplaats.
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Daphne Odjig

Vele manen geleden – toen de wereld nog jong was en het firmament nog niet 
gevuld was met sterren – werd een meisje geboren in een zekere band (stam) van 
de Ojibweg, in het gebied dat tegenwoordig bekend staat als Ontario. Haar ouders 
noemden haar Ojiigansikwe, Kleine Vissermarter Vrouw, naar de Canadese 
vissermarter, een wezelachtig dier met een glanzend langwerpig lijf, die bekend staat 
als een levendige en zeer behendige jager uit de noordelijke wouden. Het werd al 
gauw duidelijk dat het kind anders was dan haar leeftijdsgenoten: zelfs haar eigen 
moeder vermoedde dat ze eigenlijk geen mens was, maar manidoo (een geest). 

Zodra Kleine Vissermartervrouw de leeftijd bereikte waarop kinderen een 
vastenperiode aanvingen om van de geestenwereld speciale instructies te verkrijgen 
over hoe ze dienden te leven, kozen haar ouders een geschikte open plek in het bos 
uit en bouwden hier een wiigiwaam (wigwam). Hier zou ze vijf dagen in afzondering 
vasten, of zo lang als nodig was om de zegening van Gichi-Manidoo (het Grote 
Mysterie) te krijgen. 
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Aaron Paquette

Niet lang hadden haar ouders haar daar achtergelaten of een manidoo in de vorm 
van een lange knappe jongeling verscheen voor haar op twee achtereenvolgende 
dagen. Hij sprak o.a. de volgende woorden tegen haar: 

“Ik schenk jou de machten die in het Luchtruim onder en voorbij de zon bestaan, de  
machten die op en onder de Aarde bestaan alsmede de machten die op het water  
bestaan maar ook onder de diepste diepten. Gichi-Manidoo heeft jou gezegend met  
iedere denkbare macht binnen zijn domein, om welke reden ik wil dat jij stopt met  
vasten, en mijn vrouw wordt. Aldus zullen wij voor eeuwig gelukkig zijn.” 

Nadat de knappe vreemdeling was vertrokken overpeinsde het meisje het 
wonderlijke voorval:

”Wie zou hij zijn? Moet ik alles geloven wat hij zegt? Ik weet het niet. Maar mijn  
ouders hebben mij in deze wiigiwaam achtergelaten opdat ik zou vasten, en ik kan  
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niet anders dan me voegen naar hun wensen. Dus leg ik mij neer en zoek een  
droom.” 

Daphne Odjig

Na enige tijd echter klonk de stem van Gichi-Manidoo in haar oren, met de 
boodschap dat, hoewel het wijs van haar was dat ze haar ouders gehoorzaamde, ze 
toch de wensen van haar toekomstige echtgenoot diende te vervullen, aangezien 
alles wat hij zei voortkwam uit de machten van zowel de zichtbare als de onzichtbare 
wereld.

Maxine Noel
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Zodra de vijf dagen en nachten om waren verscheen de moeder van het meisje op 
het toneel, alwaar ze werd aangesproken door haar toekomstige schoonzoon. Deze 
droeg haar op alle levende wezens van de Aarde, de wateren en het Luchtruim, 
zowel zij die uit materie bestonden of slechts uit geest, om het huwelijk van de Grote 
Vissermartervrouw bij te wonen, zij die gezegend was met de machten van de Aarde 
en de Luchten. 

Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii

De moeder keerde huiswaarts, riep haar familie bijeen, en leidde hen naar de kleine 
wiigiwaam. Zij zaten nog maar net of een ongelofelijk grote veelheid aan wezens 
maakte haar opwachting uit alle hoeken en gaten van het Universum en van ver 
daarbuiten. Vervolgens sprak Gichi-Manidoo zelf het wiidigendiwin (huwelijk) uit over 
het paar, en na de plechtigheid nam een enorme feeststemming bezit van de Aarde 
en het Hemelrijk, tot in alle uithoeken; ja zelfs de glorieuze hemellichamen deelden 
mee in de vreugde. 

Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animiiki: 'The Wedding'

Na afloop van het feest, zodra alle afscheidsgroeten waren verstomd en de Zonvader 
zijn laatste stralen over de Aarde had gestrooid, bouwde de echtgenoot van 
Vissermartervrouw een grotere wiigiwaam voor hen beiden. De dagen gingen in rust 
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en vrede voorbij. Iedere ochtend ging haar man op jacht om ’s avonds met prooi 
terug te keren; na verloop van enkele Manen echter, begon hij later dan gebruikelijk 
terug te keren. Op een ochtend maakte hij zelfs helemaal geen aanstalten om te 
vertrekken, maar zat zwijgend in de wiigiwaam in het vuur te staren. Uit het niets 
verschenen acht lange en wonderschone giizhigokwewag (Luchtvrouwen) met lang, 
ongevlochten haar, die lachend het vuur naderden en tegenover de man van 
Martervrouw gingen zitten. Niemand sprak een woord gedurende lange tijd. Toen 
stond een van de giizhigokwewag op en pakte de man bij zijn hand, en leidde hem 
naar buiten. De zeven anderen liepen in een rij achter hen aan.

Daphne Odjig

Arme Vissermartervrouw keek in stijgende ontzetting toe hoe de Luchtvrouwen en 
haar man langzaam maar zeker naar de hemel opstegen, over Lucht lopend alsof 
hun voeten de Aarde beroerden, totdat ze geheel door het blauwe zwerk waren 
opgeslokt. Maar in plaats van zichzelf aan verdriet of zelfmedelijden over te geven 
deed ze een belofte: 

“Ik zal thans de speciale krachten aanwenden die het Grote Mysterie me heeft  
verleend tijdens mijn vasten. Over de Aarde en onder de Aarde, over de grote  

wateren en beneden de diepste dieptes, ja zelfs voorbij de grenzeloze regionen van  
de Lucht zal ik gaan in mijn onvermoeibare speurtocht naar mijn echtgenoot. Hij  

heeft mij zijn eeuwige trouw beloofd, toch heeft hij me verlaten zonder een woord  
van vaarwel. Ik zal mijn ouders niet om raad vragen, maar hem terug stelen van die  

brutale giizhigokwewag die het hebben gewaagd mij te bespotten. Ik zal mijn geliefde  
redden en terughalen uit het onmetelijke Luchtdomein.”
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Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii

Terwijl ze sprak veranderde ze in een oogverblindend witte vissermarter, en rechtop 
lopend als een menselijk wezen, met koolzwarte ogen die gloeiden als vuur en een 
ongelooflijk mooie witte staart die een brede strook door de begroeiing van het bos 
trok, begon ze een magisch lied te zingen: 

“Mijn man hebben ze weggedragen;

mijn man hebben ze me afgenomen.”

Bij zonsopgang de volgende dag rende ze naar de langste boom en klom omhoog in 
de blauwe Luchtwereld. Gebruik makend van de immense krachten die Gichi-  
Manidoo haar had geschonken lukte het haar al gauw haar echtgenoot terug te 
vinden. Vier Luchtvrouwen zaten aan zijn zijde en de andere vier aan zijn andere 
zijde; ze bespotten haar toen ze hen naderde. Maar Vissermartervrouw liep zingend 
maar verder zonder veel omhaal recht op haar man af, pakte hem vast en smeet met 
veel machtsvertoon de acht geesten richting Aarde. Toen zei ze tegen haar 
echtgenoot dat ze zou terugkeren naar de Aarde, en dat hij moest blijven waar hij 
was totdat ze elkaar weer in de Luchtwereld zouden treffen. Terug op Aarde 
waarschuwde ze haar familie om uit haar buurt te blijven: 

“De Luchtwezens zijn vertoornd omdat ik hun vrouwen heb gedood. Blijf op veilige  
afstand want binnenkort zullen ze me aanvallen. Maar vrees niet voor mij: ik ben  

onkwetsbaar voor hen.”
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Jackson Beardy

Dit gezegd hebbende nam ze afscheid en spoedde zich naar de hoogste pijnboom. 
Al klimmend zong ze haar magische lied en daagde alle giizhigomanidoog 
(Luchtgeesten) uit haar aan te vallen. Door het gehele Universum achtervolgden ze 
haar terwijl ze bliksemschichten op haar afschoten en de Aarde en de grote wateren 
deden beven met vreselijke donderslagen. Onder de grote rotspartijen die de Grote 
Meren omsloten trachtte ze te schuilen voor het woedende natuurgeweld van boven, 
maar ook die versplinterden de Luchtgeesten met hun grote vuurballen; toch hoorden 
ze tussen elke bliksemflits door Vissermartervrouw haar magische lied weerklinken. 

Blair  Debassige

Tenslotte raakte Vissermartervrouw zo uitgeput door het conflict dat zich op Aarde 
afspeelde dat ze besloot haar toevlucht in het Heelal te zoeken. Ze vluchtte tot 
voorbij de machtige Zon en stopte pas met rennen toen ze de verblijfplaats van de 
‘Great Lasso Trailer’ bereikte, een machtige aadizookaan (een mythische 

11



ZhaawanArt Unieke Trouwringen 2013

‘grootvader’ van de niet-menselijke categorie) die regeert vanaf jiibekana, de 
Melkweg. Deze sprak de volgende woorden tot haar:

“Ik was het die jou komst heeft bevolen. Vanuit deze plaats zie ik erop toe dat de  
Aarde niet verwoest wordt. Nooit meer mag er een dergelijk conflict komen. Keer nu  
terug naar de Aarde en zoek een schuilplaats onder de grote rots waar mijn geest,  

die de machtigste graver van de Aarde is (een grondmarmot), jou heen zal  
begeleiden. Deze geest zal je diep tot onder deze rots leiden, die ik  

hoogstpersoonlijk zal versterken zodat geen macht van de Luchtregionen je daar ooit  
zal kunnen treffen. Jouw vijanden zullen er hun wapens op kapot slaan, net zolang  
tot ze inzien dat het geen zin heeft jou nog langer te belegeren. Als de duisternis  

invalt, klim dan uit je schuilplaats en kijk omhoog. Hier in de nachtelijke Hemel zul je  
jouw voetafdrukken ontwaren, die voortaan de mensen tot handwijzer voor de  

seizoenen zullen dienen. Jij en je echtgenoot zullen voor eeuwig in de Luchtwereld  
wonen; hij zal OJIIG-ANANG, de Vissermarterster (Grote Beer) genoemd worden en  
jij zult om hem heen cirkelen. De rots die jou veiligheid heeft geboden op Aarde zal  
voortaan bekend staan als AKAKOJISH, de Grote Grondmarmot. Het was niemand  

minder dan Gichi-Manidoo, het Grote Mysterie van dit Universum, die jouw  
problemen heeft verordonneerd, opdat de formatie van de Aarde en de Luchten  

voltooid zouden worden.’

Carl Ray
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Ojiiganang Aadizokaan, de wonderbaarlijke geschiedenis over hoe Kleine Vissermartervrouw de ordening van het heelal 
voltooide. Pentekening door Zhaawano Giizhik in de stijl van de Medicine painters van de Woodland School of Art. © Unieke 
trouwringen.nl 

Giiwenh. Zo luidt de legende. Little Fisher Woman en Fisher Star leefden nog lang 
en gelukkig in hun nieuwe Hemelse huis, tot in de eeuwigheid. Zo is de overlevering 
en de liefdesgeschiedenis van Kleine Vissermarter Vrouw – hoe ze haar echtgenoot 
terugwon van de Luchtgeesten en vervolgens de ordening van het Heelal voltooide… 

...en vervolgens de ordening van het heelal voltooide.
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Prijsindicatie trouwringen: 

€ 1.150,= per ring (herenring, 12 mm breed,
14k. goud met 1e gehalte zilveren binnenring; de
binnenzijde is voorzien van een gestileerde afbeelding van de Grote Beer);

€ 1.000,= per ring (damesring, 14k. gouden bovenplaat op een 1e gehalte zilveren 
onderplaat, en met 14k. geelgouden gevorkte ringscheen). 

N.B. De hierboven vermelde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, 
speciale wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Eventuele 
verpakkings -en portokosten zijn niet inbegrepen/ 

Over de actuele prijs van deze trouwringen kunt u desgewenst telefonisch, per fax, 
per e-mail of d.m.v. het contactformulier, contact opnemen met de edelsmid.

Tel.(0031) (0)595425059

info@unieketrouwringen.nl

TERUG NAAR DE WEBSITE
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