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De titel van deze unieke trouwringen is Zaagitooyang Aki. Dit betekent zoveel als: 
“Liefhebbende Aarde”. Beide trouwringen bestaan uit een opengewerkte buitenzijde van 
rood- en witgoud en een gladde binnenzijde van 1e gehalte zilver. 

De techniek die is gebruikt voor de constructie van deze trouwringen heet overlay. Dat wil 
zeggen dat het om gelaagde trouwringen gaat. Deze trouwringen zijn opgebouwd uit twee 
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lagen edelmetaal, waarvan de bovenste uit wit- en roodgoud bestaat, en de onderste uit 
zilver. Uit de bovenste laag is een aantal patronen gezaagd, waarna beide lagen aan elkaar 
worden gesoldeerd (het eigenlijke overlay-proces). Het  gelaagde plaatje (of strookje) dat 
aldus ontstaat wordt rondgehamerd en de uiteinden worden aan elkaar vastgesoldeerd, 
waarmee de trouwringen hun uiteindelijke vorm hebben gekregen.

                                          

   
                                     

De opengewerkte delen die nu zichtbaar zijn aan de buitenkant van de trouwringen worden 
vervolgens d.m.v. oxidatie ingekleurd. De buiten- en binnenzijden van de trouwringen 
worden vervolgens hoogglans gepolijst, zodat de uitsparingen als zwarte contourlijnen 
afsteken tegen het rood- en witgouden oppervlak van de trouwringen. Als behalve van 
overlay ook nog gebruik is gemaakt van inlay, waarbij enkele uitsparingen (in dit geval  aan 
de achterkant van de trouwringen, zie foto) zijn ingelegd met gelijkvormige, maar kleinere 
designs van een andere goudkleur, levert dit een verrassend contrastrijk resultaat op dat 
extra 'diepte' aan het trouwringen-ontwerp verleent.

Met behulp van de hierboven vermelde technieken (overlay en inlay) zijn in beide 
trouwringen twee abstract vormgegeven, met elkaar verbonden en omhoogkijkende 
mensengezichten afgebeeld. De gezichten wekken de suggestie dat ze uit het lichaam van 
Omizakamigokwe oprijzen, en zich als het ware uitstrekken naar het hemelgewelf. 
Omizakamigokwe, ook wel Mooshokamikwe, Ogashnaan, Ashkaakamigokwe, Nimaamaa-
aki  of Aki genaamd, is zoals de Anishinaabeg hun Moeder Aarde noemen, de bron van alle 
leven. De lichamen en zielen van de twee geliefden en van de Aardmoeder zijn hier derhalve 
één.
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Zowel de gezichten van de twee geliefden als Omizakamigokwe met haar golvende lijnen 
(bergen, dalen en meren) worden vertegenwoordigd door de roodgouden tekening in de 
ringen, en extra geaccentueerd door de geoxideerde contourlijn die eveneens in de 
lengterichting van de ringen loopt.  Deze grillig vormgegeven lijn, die moeder aarde voorstelt, 
symboliseert tegelijkertijd de lichamen van beide geliefden - en verbindt dus als het ware 
man en vrouw.

  Het design van de trouwringen  is geinspireerd op de contouren van Sleeping Giant in Thunder Bay, Ontario.
Schilderij door Richard Ogima
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Extra detail wordt aan de achterzijde van de trouwringen uitgedrukt door de symbolen van 
de maan en de zon, door de edelsmid met respectievelijk rood- en geelgoud ingelegd. Deze 
inlay-symbolen verwijzen naar het Anishinaabe-concept van wiidigendiwin, oftewel de 
sterkste verbintenis die mogelijk is tussen twee geliefden, en naar het begrip gakina-awiiya 
(‘we zijn allen verwant aan elkaar’), oftewel de spirituele verbondenheid tussen een echtpaar 
en al het stoffelijke en onstoffelijke dat zich in het universum bevindt.
  

Prijsindicatie trouwringen per stuk:                             v.a. € 1.025,=   (14k. witgoud  met geel- en      
                                                                                          roodgoud inlegwerk. De binnenzijde bestaat
                                                                                          uit 1e gehalte zilver).

 
                                                                                                                                                                         
                                                                     

N.B. 1: De breedte van de trouwringen varieert van 8 tot 10 mm.
                                                                                          
N.B. 2:  De binnenzijden van deze trouwringen zijn van 1e gehalte zilver gemaakt.

N.B. 3: Het gebruikte witgoud bestaat uit puur goud en nikkel. Het percentage
  nikkel valt binnen de richtlijnen van de E.U. en zal normaal gesproken geen
            huidallergie opleveren.

N.B. 4: Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale
            wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Eventuele verpakkings -en portokosten
            zijn niet in genoemde prijzen inbegrepen.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke binnenzijde. 
Wilt u weten wat dezelfde ringen 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.                                    

Over de actuele prijs van deze trouwringenl 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...

Zhaawano GiizhikZhaawano Giizhik

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio

WarffumWarffum

NederlandNederland

info@unieketrouwringen.nl

 Tel./fax (0031) (0)595425059 

TERUG NAAR DE WEBSITE      

Roy Thomas: 'Thunder Bay' (Sleeping Giant)
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