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Gookomisinaanini-bapangade'ewin, zo luidt de titel van deze strak vormgegeven, 
8 mm. brede trouwringen. Deze titel, vrij vertaald “Hartslag van Moeder Aarde”, is 
afkomstig van de taal van de indiaanse voorouders van edelsmid Zhaawano en 
betekent letterlijk: “hartslag van Onze Grootmoeder”.  De trouwringen, die gelaagd 
zijn, bestaan uit een opengewerkte buitenring van 14 karaats rood- en witgoud en 
een onbewerkte binnenring van 1e gehalte zilver. De techniek die de edelsmid 
hiervoor gebruikte, heet overlay.

De voorouders van edelsmid, de Anishinaabeg of Ojibweg, hadden een grote 
reputatie als kenners van de kosmologische en ecologische verbanden die in de 
natuur bestaan. Voor hen stonden de windrichtingen en de stand van de zon, de
maan en de sterren in rechtstreeks verband met de kringloop van de seizoenen en 
met het ritme van hun eigen levensonderhoud – gebaseerd op seizoensgebonden 
activiteiten als de jacht, de visvangst, landbouw en het verzamelen van wilde rijst, 
ahornsiroop en wilde bessen. 
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Dit diep gevoelde en allesomvattende geloof van de Anishinaabeg in de cyclus van 
het leven is van oudsher geconceptualiseerd - en geritualiseerd  - door middel van 
talloze ceremoniën, en ook  de  traditionele, met fantasierijke metaforen doorspekte  
vertellingen die Anishinaabe-elders tot op de dag van vandaag aan de jongeren 
doorgegeven, zijn hier een kleurrijke afspiegeling van. 

Aan de voorzijde van de trouwringen zijn in het roodgoud twee abstract 
vormgegeven mensengezichten afgebeeld. Het gaat hier om de gezichten van twee 
geliefden die uit het lichaam van Gookomisinaan lijken op te rijzen, en hun blik  
verwachtingsvol omhoog richten. Gookomisinaan (ook wel  Omizakamikokwe, 
Ogashinan of Aki genoemd), zoals de Anishinaabeg hun Moeder Aarde noemen, is 
de bron van alle leven op aarde. 

Zowel de lichamen en gezichten van de twee geliefden als het lichaam van 
Aardmoeder zelf worden uitgebeeld door de onderste helft van de ringen, gemaakt 
van roodgoud.  De bovenste helft van de ringen symboliseert de lucht. Beide helften 
– van roodgoud en van witgoud  –  worden gescheiden door een contourlijn die zwart 
is ingekleurd (geoxideerd). Deze gewelfde lijn symboliseert het reliëf van het 
aardoppervlak; de aarde en de lichamen van beide geliefden vallen zo op natuurlijke 
wijze samen. 
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Bovendien toont de zwarte scheidslijn een opvallend detail, met een  betekenis die 
een extra dimensie verleent aan bovenstaande uitleg. Aan de zijkanten van beide 
trouwringen is enerzijds een grafische weergave van een hartslag verwerkt (zie de 
damesring op bovenstaande foto) en anderzijds een trommelstok, ingelegd met 
roodgoud; deze is zichtbaar op de herenring, zie bovenstaande foto.
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Boven en onder: ceremoniële Ojibwe-handtrommels met trommelstok

De dewe'ige, zoals de indiaanse voorouders van de edelsmid de drum noemden, is 
een heilig muziekinstrument met een diepe symbolische betekenis. Gemaakt van 
hout en dierenhuid en vaak beschilderd met magische patronen en kleuren, wordt de 
drum beschouwd als een levend wezen dat de hartslag van Moeder Aarde 
vertegenwoordigt. Net zoals de trommel zelf, is de baagaakokwaan (trommelstok) 
een heilig instrument, bezield met leven dat ouder is dan de mensheid.

Zo vertellen deze trouwringen met de titel “Heartbeat” een kosmologisch getint 
verhaal over de liefdevolle, organische verbintenis tussen twee mensen. De 
gezamenlijke hartslag van de geliefden valt samen met die van Moeder Aarde. De 
gestileerde trommelstok die een zijde van de ringen versiert, symboliseert de heilige 
drum als mystieke energiebron, een dynamisch middelpunt van een tijdloos 
universum waarbinnen de liefde vrij spel heeft…    
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Prijsindicatie per ring:                             v.a. € 1010,=   (14k. witgoud  met geel- en              
                                                                                          roodgoud inlegwerk. De
                                                                                          binnenzijde bestaat uit 
                                                                                          1egehalte zilver).

                                                                                    
                                                                                                                                                                    

N.B. 1: De breedte van de trouwringen is 8 mm, de dikte 1.2 mm. 

N.B.  2: De binnenzijden van deze trouwringen zijn van 1e gehalte zilver gemaakt
                                                                                          
N.B. 3: Het in de trouwringen gebruikte witgoud bestaat uit puur goud en nikkel. Het 
             nikkelpercentage in het witgoud  valt binnen de richtlijnen van de E.U. en zal normaal
             gesproken geen huidallergie opleveren.

N.B. 4: Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale
            wensen van de klant en de edelmetaalkoersen van het moment van bestellen. Genoemde
            prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.

Over de actuele prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail  
of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.  
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Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

info@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059 
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