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N 'zaagi'iwewinose anangoog minawaa waaseyaanikaan : “Where there are stars and lights
our love walks”: deze romantische naam gaf edelsmid Zhaawano aan de hierboven
afgebeelde multicolor trouwringen.
De naam (“Onze liefde gaat daar waar de sterren en lichten zijn”), het design (de Canadese
Vissermarter als symbool voor de sterrenhemel) en de warme goudkleuren (die het poollicht
symboliseren) van deze 10 mm brede trouwringen zijn geïnspireerd op het kosmologische
wereldbeeld van de voorouders van de edelsmid, de Ojibwe Anishinaabeg van het
noordelijke schiereiland van Michigan. De trouwringen, die gelaagd zijn, bestaan uit een
opengewerkte buitenring van 14 karaats roségoud en een onbewerkte binnenring van
warmgeelgoud; het gestileerde symbool van de vissermarter is gemaakt van 14 karaats
roodgoud. De methode die edelsmid Zhaawano voor deze bijzondere trouwringen gebruikte
is een geraffineerde combinatie van overlay en inlay.
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Norval Morrisseau: 'Storyteller Of The Ages' (1970)

Verhalen vertellen zit de Anishinaabeg van oudsher in het bloed. Gikinawaabi, het
doorgeven van verhalen en wijze lessen aan jongeren, dient sinds mensenheugenis
om hen te onderrichten in de geschiedenis, cultuur, humor en alledaagse
gemeenschapswaarden.
De formele educatie van de jongeren werd bij de voorouders van de trouwringensmid gevormd door de mondelinge overdracht van de dibaajimowinan (op
persoonlijke ervaringen gebaseerde kronieken) en van de aawechiganan (parabelen,
vaak met een morele ondertoon) en aadizookaanan (heilige vertellingen). Deze
formele educatie werd in eerste instantie als de taak van grootouders beschouwd, in
het bijzonder van de nookomisag (grootmoeders). Deze enigszins geritualiseerde
allegorieën of fabels waren strikt seizoensgebonden, en werden nooit op terloopse
wijze verteld, en speciaal bewaard voor lange wintermaanden, 's avonds na het
avondmaal rond het kampvuur. Afgezien van de educatieve waarde werd het
vertellen van aadizookaanan beschouwd als een rituele aanroeping van de
(goedaardige) wezens uit de wereld van het onstoffelijke; de manidoog (‘mysteries’,
‘geesten’) en aadizookaanag (‘grootvaders’, ‘geesthelpers', helden in rituele
verhalen) waren er dol op en luisterden gretig met de kinderen mee.
De windrichtingen en de stand van de zon, de maan en de planeten stonden voor de
voorouders van de trouwringen-smid rechtstreeks in verband met de wisseling van
de seizoenen en met de cyclus van de jacht, visvangst en voedsel verzamelen.
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Anishinaabe artist Leland Bell (Title Unknown)

De meest bekende en geliefde sterrenconstellatie van de Ojibwe Anishinaabeg is de Grote
Beer, die deel uitmaakt van het sterrenstelsel Ojiig’anang (Grote Vissermarter).
Ojiig, de Vissermarter, en zijn vrouw Ojiig’ansikwe (Kleine Vissermarter) zijn aadizookaanag
(helden in rituele vertellingen) die een belangrijke rol spelen in de aadizookanan
(mysterieuze verhalen) van de Anishinaabeg.
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Ojiig’anang en Ojiig’ansikwe – die om Ojiig’anang heen cirkelt – verschijnen in het
noordelijke land van meren en rivieren in de Maan van de Vallende Bladeren (oktober) en de
Maan van de Vrieskou (november) vlak boven de horizon; in manidoo-giizisoons, de Maan
van de Kleine Geest (december) zijn de twee sterrenstelsels zichtbaar aan de
noordoostelijke sterrenhemel. Gedurende de tijd die Biboon (geest van de winter) wordt
genoemd, dansen de Vissermarter en zijn geliefde hun rituele pad door de nachtelijke hemel.
Zodra de Grote en de Kleine Vissermarter in de vroege avond pal boven hun hoofden
stonden, wisten de voorouders van de trouwringen-smid dat Ziigwan (de geest van de lente)
in aantocht was, en dat het tijd was zich voor te bereiden op aninaatig ozhiga'igewin : het
aftappen van de voedzame siroop van de ahornbomen. En zo was er een direct verband
tussen de romantische vertelling over de Vissermarters en de komst van de vroege lente.
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Het hoogglanzende roségoud van de buitenzijde in combinatie met het warmgeelgoud van
de binnenzijde van beide ringen, tenslotte, verwijst naar de vlammende gloed van naanaate,
oftewel aurora borealis (poollicht of noorderlicht).
Dit indrukwekkende natuurverschijnsel, ook wel niimidiwag (‘zij die dansen’) genoemd, werd
door de voorouders van de trouwringen-smid geassocieerd met de kampvuren die de
grootvaders die in de Melkweg leven ’s winters lieten branden om warm te blijven, of met
grootvaders die in de lucht dansen met fakkels: het schijnsel van naanaate kan sinds
mensenheugenis waargenomen worden in de noordelijke luchten, met de constellaties van
de Grote en Kleine Vissermarter op de achtergrond!

Bijzondere combinatie van het poollicht en de constellatie van de Vissermarter-sterrenconstellatie aan de noordelijke hemel
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En zo verwijzen de titel van de trouwringen en de gestileerde symbolen van twee door de
lucht bewegende vissermarters tegen de achtergrond van het vuur van het noorderlicht,
naar de innig gevoelde liefde tussen twee mensen. In de meest brede zin reflecteren de
trouwringen een allesomvattend geloof in de cyclus van het leven en de verbondenheid met
de sterren, de aarde, de lucht en alles wat onderdeel van Gichi Manidoo, het grote
universum uitmaakt.

Ojiiganang Aadizookaan (Geheimzinnige geschiedenis van de Vissermarterster), pentekening van Zhaawano Giizhik
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Prijsindicatie per ring:

v.a. € 1.025,= (14k. roségoud met roodgoud inlegwerk. De
binnenzijde bestaat uit 14 k. geelgoud).

N.B. 1: De breedte van de trouwringen is 10 mm, de dikte ca. 1.2 mm.
N.B. 2: De binnenzijden van deze trouwringen zijn van geelgoud gemaakt, dat een warmere kleur
heeft dan doorsnee geelgoud van 14 karaat.
N.B. 3: Deze ringen kunnen ook in andere kleurencombinaties worden besteld. Bijvoorbeeld: een
witgouden buitenzijde met roodgouden inlegwerk en een binnenzijde van warmgeelgoud. Vraag de
edelsmid naar de prijzen.
N.B. 4: 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. Wilt u 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 de edelsmid. Ook bestaat de mogelijkheid de ringen dikker te maken dan 1.4 mm.
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.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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