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Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
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Modelnummer trouwringen 6-1G
Prijs vanaf: € 1.035,= per ring
Een boeiende creatie door de spanning tussen het grillige, organische Levensweg-design en de
strakke, gestileerde wijze waarop dit is vormgegeven: zo zou je deze gelaagde trouwringen kunnen
omschrijven. Dit, gecombineerd met de onalledaagse keuze voor 14 karaats meerkleurig goud,
verleent de trouwringen een geraffineerde kwaliteit die kenmerkend is voor ZhaawanArt design. De
mix van stilistische eenvoud en maximale expressie typeert de stijlopvatting van edelsmid Zhaawano,
die in zijn creaties een moderne artistieke balans zoekt tussen de puurheid en magie van het geloof
van zijn indiaanse voorouders en de geraffineerde exclusiviteit die bij hedendaags sieraaddesign past.
Het ontwerp van de trouwringen, dat is geïnspireerd op de heldere contourlijn-tekenstijl van de
hedendaagse Canadese Woodland Art School, combineert een gestileerde hondenpootafdruk met een
afbeelding van de Levensweg. De laatste is een archaïsch symbool dat de voorouders van het huidge
Anishinaabe-volk eeuwen geleden in rollen van berkenbast kerfden en op rotswanden van de
Canadian Shield schilderden.
De naam van de trouwringen luidt Wiidosendiwag , oftewel “They Walk Together”. De naam verwijst
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naar de hechte band die sinds mensenheugenis tussen mens en hond bestaat. Het design van de
trouwringen, dat het diagram van het levenspad van de mensen aan de buitenzijde toont en het
levenspad van de hond aan de binnenzijde, benadrukt echter ook dat de mens en de hond weliswaar
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar overeenkomstig de oude traditie ieder hun eigen weg
horen af te leggen.
De verre voorouders van de edelsmid benadrukten al de speciale verwantschap tussen mensen
(anishinaabeg) en ma'iiñganag (wolven). Immers beiden maakten deel uit van de schepping en
liepen samen op de aarde. Beide soorten gaan een relatie voor het leven aan, kennen een
clansysteem en behoren tot een stam, zijn beroofd van hun oorspronkelijke leefgebied. en er werd ooit
jacht gemaakt op hun haar. Zowel de Anishinaabeg als de wolven zijn bijna uitgeroeid en zijn bezig
zich, tegen de verdrukking door de dominante samenleving in, als volk te herstellen.

Rick Beaver: 'Songs And Silhouettes'

Het diagram van de Levensweg dat de edelsmid in deze trouwringen afbeeldde, symboliseert
oorspronkelijk de levensweg van de mens van geboorte tot ouderdom - met vier heuvels die de stadia
van zuigelingschap, jeugd, adolescentie en ouderdom vertegenwoordigen. In de context van de
trouwringen echter, vertegenwoordigt het levenspadsymbool de weg die twee geliefden samen
afleggen. De hondenpootafdruk aan de binnenzijde suggereert dat mens en hond gescheiden, doch
parallelle wegen afleggen, waarbij de mens zich bewust is van de speciale krachten van de hond en
de wolf en de deugden die ze van oudsher vertegenwoordigen.

Lang geleden, zo vertellen de ouderen van het Anishinaabe-volk, liet Gichi-Manidoo, het Grote
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Mysterie, de geest van Ma'iiñgan (Wolf) afdalen naar de wereld van de mensen om hen te leren dat ze
volhardend moeten zijn en hun naasten moeten beschermen; tevens droeg hij hem op Manaboozhoo,
de speciale gezant van Gichi-Manidoo, te helpen bij de creatie van de aarde. Nadat deze belangrijke
opdracht er opzat en de eerste planten, dieren en mensen op de wereld waren geplaatst beval GichiManidoo Nanaboozhoo en zijn broeder Ma'iiñgan – die zich intussen als een wijs en eerbiedwaardig
leraar had ontwikkeld – ieder hun eigen weg te gaan. En nog altijd eren de Anishinaabeg Ma'iiñgan,
de wolf wegens zijn speciale rol in de creatie van de wereld.

Trouwringen ´bimosewin maamawi´ uitgevoerd in 14 kt.
palladiumwitgoud en 14 kt. warmgeelgoud. Palladiumwitgoud heeft een
grijzere kleur dan gewoon witgoud. © Unieke Trouwringen.nl

Drawing by Anishinaabe Medicine Painter Carl Ray
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Honden, die de wolven tot hun voorouders kunnen rekenen, horen volgens het traditionele geloof van
de Anishinaabeg nooit aanwezig te zijn bij ceremonieën. Honden zijn trouwe broeders en helpers van
de Anishinaabeg, zoals de wolf ooit de trouwe broeder en helper was van Nanaboozhoo, de gezant
van Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie). Aangezien Gichi-Manidoo de Schepper het pad van
Nanaboozhoo en de wolf scheidde dient animosh (de hond), die verwant is aan de wolf, gescheiden
te leven van de huidige mens. Wanneer een hond zich in de nabijheid van een ceremonie bevindt of
op een plek waar ceremoniële voorwerpen bewaard worden, zal dit de levens van de mensen in
gevaar brengen.
De instructies van Gichi-Manidoo leren ons dat we een goed leven moeten leiden door mino miikana,
het pad van oprecht leven te volgen. Het volgen van deze weg zal de mensen geluk, gezondheid en
gemoedsrust brengen tijdens het leven, en, uiteindelijk, als de tijd op aarde er opzit, toelating in het
Land van de Zielen. Dagelijks horen de mensen dankbaar te zijn voor de wind, de zon, de rivieren en
meren en het land waarop en waarvan we leven. Men wordt geacht de ouderen te eren, de vrouwen,
de kinderen en, niet te vergeten, de dieren, die oudere en wijzere broeders van de mensen zijn.

Ma'iiñgan de wolf, die als een wijs leraar geldt, houdt ons voor dat we, wanneer we samen de
Levensweg afleggen, dagelijks vrede en kennis na dienen te streven, moedig moeten zijn, en ons naar
elkaar toe – maar ook in onze individuele dromen, gedachten, woorden en daden – bescheiden en
gematigd horen te betonen. Animosh de hond, als gedomesticeerd en geliefd lid van de wolvenfamilie,
herinnert ons dagelijks aan deze wijze lessen...
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Prijzen per ring*

v.a. € 1.200,= (14 karaats witgoud met een binnenkant van
14 karaats warmgeelgoud . Dikte: 1.8 mm. Zie bovenstaande
afbeelding);
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Prijzen per ring

v.a. € 1.250,= (14 karaats palladiumwitgoud met een binnenkant
van 14 karaats warmgeelgoud . Dikte: 1.8 mm. Zie
afbeelding hierboven);
v.a. € 1.035,= (14 karaats witgoud met een binnenkant van 14
karaats warmgeelgoud . Dikte: 1.2 mm);
v.a. € 1.200,= (14 karaats witgoud met een binnenkant
van 14 karaats warmgeelgoud. Dikte: 1.8 mm).

N.B.1: Bovenstaande trouwringen zijn 8 mm breed.
N.B.2: Witgoud bestaat uit puur goud en nikkel. Palladiumwitgoud bestaat uit puur goud en palladium, hetgeen
een grijs/wit platinametaal is. Er zit dus geen nikkel in. Nikkelhoudend witgoud heeft van zichzelf een witte kleur
met een gelige, warme tint, terwijl palladiumhoudend witgoud een donkergrijze tint heeft.
*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 trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke binnenzijde.
Als u wilt weten wat dezelfde trouwringen 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 het
atelier.
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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Painting by Ojibwe Medicine Painter Derek Harper
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