
ZhaawanZhaawanAArt® trouwringen &&  bruidssieradenbruidssieraden   
  Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

                

                                                                                                                                          
© Unieke Trouwringen

Modelnummer trouwringen 5-6

Prijs trouwringen vanaf: € 1.164,= per ring
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Het thema van deze bijzondere bicolor trouwringen draait om Nigig de otter, het 
waterdier met zijn lange, ranke en sierlijke gestalte en zijn nieuwsgierige, speelse 
karakter. Otter symboliseert deugden en vaardigheden die een stel dat  samen de 
Levensweg inslaat, goed van pas komen. Zo houdt het design van deze trouwringen 
twee geliefden voor zoveel mogelijk te streven naar een vrolijke levenshouding en, 
net als de opgewekte en ijverige otter, evenwicht te bewaren tussen speelsheid en 
bekwaamheid.
Mensen die in het doodem (totem) van de Otter zijn geboren, leren van jongs af aan 
waarden als speelsheid, behendigheid, zorgzaamheid, originaliteit, vindingrijkheid, 
onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid en kameraadschap; ook bij het grootbrengen van 
kinderen is de otter een rolmodel. Door te observeren hoe otters behendig door het 
water glijden leert men met gemak langs de emotionele ups en downs van het leven 
te laveren. Nigig vertegenwoordigt de creatieve en verzorgende energie die in ons 
leeft en spoort ons aan deze energie te eren en in leven te houden. Niemand kan 
immers zonder de helende kracht van het lachen, en de behoefte aan spel en plezier 
in het leven blijft altijd actueel. 
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'Otter With Michael ' by Miswaabik Animikii (Norval Morrisseau)
                                        
Voor vele volkeren in Afrika en Amerika is de otter, met zijn gewoonte 's nachts naar 
het wateroppervlak te zwemmen en weer onder te duiken, symbolisch verbonden 
met de maan. Om deze reden is Nigig, ook bij de indiaanse voorouders van de 
edelsmid, onlosmakelijk verbonden met initiatieriten; riten die gebruikt werden om 
mensen in te wijden. Zo bewaren tot op de dag van vandaag de priesters van de 
Midewiwin, het religieuze-filosofische-medicinale genootschap dat reeds duizenden 
jaren een centrale rol speelt in de gemeenschappen van de Anishinaabeg, hun 
magische mide-miigisaag (heilige kaurischelpen) in een nigig-midewiyaan: een tas 
gemaakt van otterhuid (zie afbeelding hieronder).
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Volgens een eeuwenoude Anishinaabe-traditie zag Nanaboozhoo, de boodschapper 
die van Gichi-Manidoo (de Schepper) de opdracht had gekregen de mensen te 
helpen, de belabberde staat waarin dezen leefden – armoede, ziekte en honger 
hadden hen in grote misère gedompeld –  en verkoos hij de otter om hem van zijn 
magische en medicinale geheimen deelgenoot te maken. Eerst diepte Otter uit een 
groot meer een medicinale plant, ginebig-washk (weegbree) genaamd, op, zodat het 
menselijke ras voor uitsterving werd behoed. Nanaboozhoo smolt vervolgens het 
lichaam van de otter samen met miigisaag (symbolen van het Grote Medicijnhuis van 
de Midewiwin) zodat hij onsterfelijk werd en mensen – via initiatieriten –  in een 
'heilige staat'  kon brengen. 
In navolging van de leer van de Midewiwin richt een Mide-priester zijn nigig-
midewiyaan (tas van otterhuid) als een schietwapen op een kandidaat die in 
aanmerking komt voor toetreding tot het het Mide-priesterdom. Door deze handeling 
'doodt' hij of zij deze persoon op symbolische wijze. Vervolgens wordt de ottertas op 
de kandidaat gelegd – of de priester blaast 'levensadem' over de 'dode' heen – 
totdat hij of zij weer 'tot leven is gewekt'. Na gezang en een feest presenteren de 
Mide-priesters de geïnitieerde, die aldus op symbolische wijze is herboren, met zijn 
of haar eigen nigig-midewiyaan. 

Sacred Otter, by Ojibwe Medicine Painter Bruce Morrisseau
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Het materiaal van deze overlay-trouwringen bestaat uit 14 karaats witgoud; het 
inlegwerk bestaat uit geelgoud (linker ring) en roodgoud (rechter ring). De 
binnenzijden van beide trouwringen zijn van 1e gehalte zilver gemaakt. De breedte 
van beide trouwringen is 10 mm. De trouwringen zijn gelaagd, d.w.z. met de overlay-
techniek vervaardigd. Dit houdt in dat de edelsmid twee lagen edelmetaal (in het 
geval van deze ringen gebruikte hij witgoud voor de bovenste laag en zilver voor de 
onderste laag) over elkaar heen legt en daarna aan elkaar soldeert. Vervolgens is 
gebruik gemaakt van inlegwerk: het otterdesign, dat uit respectievelijk geelgoud en 
roodgoud bestaat. De contourlijnen rondom het ottersymbool zijn vervolgens zwart 
ingekleurd (geoxideerd) door middel van een vloeibare zwavelleveroplossing, 
hetgeen een dramatisch contrast oplevert tussen het geel-, respectievelijk roodgoud 
van het otterdesign en het onderliggende witgoud van de ringscheen.

De naam van de trouwringen, nigig-niimiwin, is afkomstig uit de Algonkische taal van 
de Ojibwe Anishinaabeg en betekent: 'Dans van de Otter'. De vorm van het 
otterdesign in de ringen verbeeldt de duikende otter, die vanuit de diepten van het 
Grote Meer een levenschenkende plant opduikt om de mensheid te redden.   

Nog altijd wordt de otter geëerd als de eerste en leidende beschermheilige van de 
twee belangrijkste Medicijngenootschappen van de Anishinaabeg: de Midewiwin en 
de Waabanowin. En nog altijd beschouwen de Anishinaabeg uit Canada en de VS 
otter, samen met de schildpad, als totemisch symbool van helende kracht.   
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Norval Morrisseau: Blue Otter Diptych (detail)

Prijsindicatie per ring*:  v.a. 1.164,= 

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

De getoonde trouwringen zijn 10 mm breed. De breedte van de ringen is overigens facultatief. Ze 
kunnen tot 12 mm breed gemaakt worden. Vraag de edelsmid naar de mogelijkheden.

Het in de trouwringen verwerkte geelgoud bestaat uit een legering die warmer van kleur is dan 
doorsnee geelgoud van 14 karaat.
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Wolf Morrisseau: Medicine Otter and Fish
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Meer informatie?

Tel. (0031) (0)595425059

Info@unieketrouwringen.nl
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