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Modelnummer trouwringen 6-1C

Prijs vanaf: € 1.026,= per ring

Deze exclusieve, gelaagde trouwringen hebben als titel meegekregen Niwiijiiwaa 
Waawaashkamiinaang, oftewel ‘ik ben aan zijn/haar zijde op een pad vol met scherpe bochten’. 

De titel van de trouwringen, die afkomstig is uit de taal van de Ojibwe Anishinaabeg, weerspiegelt op 
beeldende wijze het centrale thema van de trouwringen-lijn waartoe ze behoren: Bimaadiziwi! 
Bimaadiziwi! Bimaadiziwi! (Leven! Leven! Leven!).  

De trouwringen zijn circa  8 tot 10 mm breed en onderscheiden zich door hun afwerking, dat het 
midden houdt tussen ‘organisch’ en ‘exclusief’. De 14 karaats geelgouden buitenzijden - die een 
warmere en diepere kleur hebben dan het bleke geelgoud dat op de juweliersmarkt in de omloop is - 
zijn voorzien van een licht gesmolten en ‘gebutst’ oppervlak dat vervolgens hoogglanzend is 
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afgewerkt. Deze uitzonderlijke afwerking verleent deze trouwringen een ‘natuurlijke’ en ‘organische’
uitstraling, en verleent ze een sculpturale expressie die mooi aansluit bij de levenspadsymboliek die 
de edelsmid in de trouwringen heeft verwerkt. 

De binnenzijden van de trouwringen bestaan uit 14 karaats roodgoud. Zowel de binnen- als 
buitenzijden zijn, met behulp van de overlay-techniek, opengewerkt met van een aantal grillige 
contourlijnen voorziene symbolen, wat een aangenaam en subtiel contrast oplevert tussen de twee 
goudkleuren.

Dit overlay-ontwerp toont een met ‘energiespikkels’ omzoomd, grillig pad, voorzien van zeven (of 
negen) raaklijnen. Hiermee symboliseert trouwringensmid Zhaawano het levenspad dat een getrouwd 
stel aflegt, en de fases die ze - nu eens individueel, dan weer samen -  doorlopen. De raaklijnen 
symboliseren zijwegen, d.w.z. de verleidingen die ze tegenkomen bij scherpe bochten in de weg. Als 
ze alle bochten weten te passeren zonder al te lang aan bepaalde verleidingen toe te geven, zullen ze 
uiteindelijk samen oud worden in gezondheid en geluk. De ‘spikkels’ die rondom het levenspad zijn 
aangebracht tenslotte, symboliseren de onzichtbare manidoo, oftewel de levensenergie die hen die 
zich op het levenspad bevinden, omringt.
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De binnenzijden van deze ‘levensweg’-trouwringen, tenslotte, ‘verbergen’ de gestileerde afbeelding 
van een Canadese loon. De keuze voor deze watervogel heeft de trouwringensmid zeker niet bij 
toeval gemaakt. De loon of ijsduiker – die de Anishinaabeg maang noemen – is namelijk in de 
traditionele belevingswereld van dit volk het ultieme symbool van huwelijkstrouw. Een ijsduikerspaartje 
staat erom bekend nooit van elkaars zijde te wijken! 

M.A. Jacobson: 'Life Partners'

Het is belangrijk te beseffen, dat de grillige levensweg in deze trouwringen is gebaseerd op een 
diagram van de Midewiwin, een filosofisch/religieus genootschap dat sinds mensenheugenis een 
centrale rol vervult binnen de traditionele Anishinaabe- samenleving. Het gaat hier dan ook om een 
heilig symbool, dat de mensheid voorhoudt dat het leiden van een integer leven (mino-bimaadiziwin 
genaamd) hen geluk, gezondheid, en gemoedsrust zal opleveren; en - uiteindelijk - toelating tot het 
Geestenrijk. Wanneer u  belangstelling heeft voor trouwringen waarin het levenspaddesign is 
verwerkt, is het goed iets te weten van de cultuur en het geloof dat aan dit symbool ten grondslag ligt. 
Uiteraard zal de edelsmid u hier bij gelegenheid graag meer over willen vertellen.
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Moses 'Amik' Beaver: HomecomingMoses 'Amik' Beaver: Homecoming
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Prijs per ring*: v.a. € 1.026,=  (8 mm breed)
                   v.a. € 1.080,=  (10 mm breed). 

*Genoemde prijs is een richtprijs en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en de 
actuele edelmetaalkoersen. Deze prijs is exclusief verpakkings -en portokosten.

                  
Over de actuele prijs van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-
mail  of d.m.v. het contactformulier laten informeren.  

  'Partners'  by Zhaawano Giizhik

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)59542505Tel./fax (0031) (0)59542505

TERUG NAAR DE WEBSITETERUG NAAR DE WEBSITE
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