
EEN OFFER VAN VEREN 
Moctezuma’s verenkroon bestaat nog steeds 
 
Het leest als een spannend jongensboek. In 1519 reist Hernando Cortés naar Mexico 
en ontvangt uit handen van de Aztekenkeizer Moctezuma diens verenkroon. Een 
historische gebeurtenis die symbolisch de Nieuwe Wereld met de oude verbindt. Dan 
het ongelofelijke: bijna vijf eeuwen later blijkt die verenkroon nog te bestaan. Het 
kwetsbare voorwerp is te zien in Wenen in het Volkenkundig Museum. Hoe kwam het 
daar en… hoort het daar? 
Een artikel waarin historie als natuur zowel als volkenkunde aan de orde komen. Maar 
meer nog: de waarde van het bestaan van musea die objecten beschermen tegen de 
tijd. 
 
door Marcel van Ellen 
 
I 
We schrijven 18 februari 1519. Vanaf de kust van Cuba vertrok een vloot van elf schepen 
richting Mexico. Leider van de expeditie is Hernando Cortés, een 33-jarige spaanse 
edelman1 die gehoor gaf aan de wens van de cubaanse gouverneur Diego Velázquez zijn 
gebied te vergroten met een deel van het vasteland van Amerika. Met zijn gehele strijdmacht 
– ruim vijfhonderd soldaten, vijftien paarden, tien zware en vier lichte kanonnen, benevens 
veertig armborsten2 en zestien haakbussen3 – ging hij, na een aantal verkennende 
landingen, in maart definitief aan land. Waarschijnlijk bevond zich onder zijn soldaten ook 
een honderdtal indiaanse mannen.  

De veroveraar had niet kunnen denken, dat het verlaten strand waar 
hij voet aan land zette, eens de plaats zou zijn waar een bloeiende 
handelsstad zou verrijzen. Op de wijde, open vlakte sloeg Cortés zijn 
kamp op, het begin van de stad Vera Cruz4. 
De soldaten sloegen palen in de grond en maakten afdakjes van 
takken en bladeren om zich te beschermen tegen de verzengende 
stralen van de felle tropische zon. 
 
Doel van de onderneming was het rijke land met zijn hoge beschaving 
en fabelachtige schatten, waarnaar al zo lang vergeefs was gezocht5. 
Ondertussen was de heerser van dat rijk, de 39-jarige keizer 
Motecuhzoma Xokoyotzin, op de hoogte gebracht van de invasie. 

                                                 
1 Cortés veroverde met Diego Velázquez en onder diens leiding in 1511 Cuba. Velazquez stichtte in 
het zuiden in 1514 de stad  Santiago de Cuba, waar het eerste stenen huis van Amerika werd 
gebouwd. Het huis nog steeds te bezoeken als museum. Santiago was het beginpunt van diverse 
expedities naar de kust van Mexico. 
2 Benaming van een middeleeuws wapen: draagbare of vaststaande boog om pijlen te schieten; 
armborst is de vervorming van ofr. arbaleste, mlat. arcubalista, en zonder enig verband met arm of 
borst 
3 middeleeuws handvuurwapen, voorzien van een haak ter bevestiging aan een vestingmuur; ook wel 
gebruikt in het veld, bevestigd op een verplaatsbare ondersteuning. Haakbussen behoorden tot de 
eerste vuurwapens van hun tijd. Zij bestonden uit een gesmede loop met een uiteinde. Het waren 
zogenoemde voorladers met aan de achterzijde van de loop een zundgat waar doorheen met een 
smeulende lont of een gloeiende staaf ijzer het kruit tot ontbranding werd gebracht. Het was de 
voorganger van de musket. 
4 In diezelfde stad werd in 1823 door Santa Anna de republiek Mexico uitgeroepen. 
5 dat het inderdaad om een oudere en hoogstaande beschaving betrof, moge blijken uit het feit dat er 
een goed systeem van onderwijs was, ontwikkeling op het gebied van wiskunde en geneeskunst, 
geschiedschrijving, geschreven wetten met daarop gebaseerde rechtsspraak en een ver ontwikkelde 
bouwkunst. Verder kenden ze een letterschrift vergelijkbaar met egyptische hiëroglyfen en hadden ze 
vaardigheid in het bewerken van (half)edelstenen. 



Sinds 1517, toen er voor het eerst een spaanse expeditie landde op de kust van Yucatan en 
Campeche onder leiding van Francisco Hernando Cordova, die in 1503 Columbus op diens 
vierde reis had vergezeld, liet Moctezuma mensen langs de kust de wacht houden. Hij 
geloofde dat de witte mensen de terugkeer vertegenwoordigden van de god Quetzalcoatl 
(Vogel-Slang of gevederde slang).  
Een legende van de Azteken vertelde dat Quetzalcoatl in een ver verleden door een hogere 
god naar zee werd verbannen, maar dat deze ooit vanuit het oosten per boot terug zou 
komen. De hogepriesters van de Zonnetempel voorspelden de terugkeer van de 
legendarische Quetzalcoatl. Zijn huid zou blank zijn en baardig. In het teken van de 
‘Morgenster Venus’ zou hij een nieuwe bloeiperiode inluiden, maar ook een einde stellen aan 
de heerschappij van de Mexica, zoals de Azteken zichzelf noemden. Toen Hernán Cortés 
met zijn soldaten en paarden aan land kwam, was Moctezuma er van overtuigd dat de 
bewuste god terugkeerde naar zijn volk. 
Te angstig om de ´bovennatuurlijke´ Cortés aan te vallen (wat sommige raadgevers hem 
adviseerden) zond Moctezuma een delegatie naar Cortés met geschenken, maar ook met 
het advies af te zien van de reis naar de hoofdstad Tenochtitlan. De reis was te lang en te 
moeilijk. 
 
schepen verbrand 
De geschenken die Moctezuma stuurde, waren zo schitterend dat Cortés besloot toch maar 
naar die verre stad te gaan om zelf te ontdekken, welke geweldige rijkdommen daar waren, 
ook al was de koning wellicht minder vriendelijk. Bij de geschenken was bijvoorbeeld een 
machtssymbool in de vorm van een hoofdtooi met de veren van de Quetzal (de heilige 
vogel), twintig vrouwelijke slaven en een boel gouden en zilveren voorwerpen zoals een 
gouden bord zo groot als een wagenwiel, dat de zon voorstelde, en een zilveren bord, nog 
groter, dat de maan weergaf. Er was een aantal gouden stukken speelgoed zoals honden, 
leeuwen, tijgers, apen en eenden en tevens prachtige pluimen van groene veren. 
Vooral het edelmetaal was precies wat Cortés zocht, dus eiste hij een ontmoeting met 
Moctezuma. Cortés begon met voorbereidingen voor zijn mars naar Tenochtitlan en bouwde 
aan de kust een kleine nederzetting om als basis voor de operaties te dienen. 
De ontvangen kostbaarheden scheepte hij in en zond ze richting Europa. 
 
De meeste van zijn mannen echter zagen op tegen de reis van vierhonderd kilometer en de 
strijd die ze waarschijnlijk moesten aanbinden tegen een krachtige natie. Om te voorkomen 
dat hij slechts op een handjevol mannen kon rekenen, stak Cortés radicaal alle schepen op 
één na in brand. In een overtuigende en opzwepende rede hield hij zijn soldaten een 
overwinning met rijke buit voor ogen. 
 
west ontmoet oost 
Op 16 augustus vertrok het kleine leger met gespannen verwachtingen en vol 
veroveringsplannen. 
Eindelijk, na een zware tocht, zagen ze in het morgenlicht de gouden stad die ze ervoeren 
als een paradijs, een sprookjeswereld. Water, akkers, flinke steden met heuvels op de 
achtergrond; bij iedere stap zagen ze nieuwe dingen en de ‘Stad der Wateren’ met haar 
torens en prachtige paleizen doemde op uit de nevelen. Er waren, over dammen met 
ophaalbruggen, drie grote toegangswegen tot de stad, alle drie ongeveer acht kilometer lang; 
deze stonden vol toeschouwers, die naar de vreemde mensen en dieren waren komen 
kijken. 
 
Ergens op de dag van 8 november 1519 is het moment dat de twee mannen elkaar 
ontmoetten. Bij de muren van de stad stapte Moctezuma uit de gouden en door edelen 
gedragen palankijn (draagstoel) en kwam naar voren onder een hemel van veren vol juwelen 
en zilveren franje.  
Wederzijds werden geschenken gegeven en Cortés werd genodigd naar een nabij gelegen 
tempel. Het gold een waar staatsbezoek. 



Over de ontmoeting tussen de 
Aztekenkeizer en de spaanse 
veroveraar is veel geschreven, 
net zoals over de verdere 
gebeurtenissen en de 
ondergang van stad, rijk en volk. 
Het verhaal gaat dat de keizer 
zijn verenkroon gaf aan Cortés, 
die hij zag als de gezant van 
Quetzalcoatl en dus als 
rechthebbende op de troon. Het 
is bitter dat Cortés geen benul 
had van de symboliek. 
Twee jaar nadien is het 
sprookjesachtige Tenochtitlan – 
temidden van het Meer van 
Texcoco – vernietigd; op de 
puinen zou de nieuwe hoofdstad 
en bisschopszetel Mexico-Stad 
verrijzen. De kolonie heette 
voortaan Nieuw-Spanje. 
 
 
 
 

II 
oost maakt kennis met west 
Drie dagen eerder, op 5 november, arriveerde in de haven van Sevilla een schip met een 
rijke lading uit de Nieuwe Wereld, bestemd voor Karel de Vijfde. Een ‘groet’ van Cortés aan 
zijn vorst6.  
De officiële inventaris die deze zending begeleidde telt 163 voorwerpen, die zich stuk voor 
stuk laten benoemen als kunst of kunstambachtelijke producten. Alleen al aan goud en zilver 
vertegenwoordigden zij een onvoorstelbare rijkdom. 
In de paasweek van 1520 werd de schat getoond aan het hof in Valladolid en daarna 
opnieuw in Tordesillas. 
 
Later in het voorjaar van 1520 reisde de twintigjarige Karel naar de Nederlanden, op weg 
naar Aken om zich tot keizer te laten kronen. Opgehouden door een pestepidemie in Aken 
verbleef hij van begin juni tot eind oktober in de Zuidelijke Nederlanden. Dat hij bij al dat 
gereis niet alleen een groot gevolg en zijn staatskas met zich meevoerde, maar zich ook liet 
vergezellen door zijn kunst- en rariteitenverzamelingen, blijkt onder meer uit het dagboek van 
Albrecht Dürer. Dürer verbleef juist in deze periode in de Nederlanden en kreeg op 27 
augustus toestemming de Azteekse geschenken in Brussel te aanschouwen. Helaas mocht 
hij niet schetsen en heeft hij nooit nadien uit zijn geheugen getekend wat hij daar zag. Zijn 
dagboekaantekeningen zijn de meest emotionele, maar inhoudelijk ook de minst 
informatieve beschrijving die we van deze voorwerpen bezitten. 
 

                                                 
6 Mogelijk een strategisch gebaar omdat het Cortés bedoeling was, tegen het bevel van de gouverneur 
van Cuba in, Mexico te veroveren op eigen titel. Waarom de kostbaarheden anders niet naar Cuba 
gezonden, richting Velázquez? Waarschijnlijk probeerde Cortés op deze manier, buiten zijn directe 
meerderen om, bij Karel in een goed blaadje te komen. Dat hij daarin slaagde, was voor een deel 
geluk, maar zal zeker ook te danken zijn geweest aan de kostbaarheid en de pracht van het geschenk 
dat hij naar Spanje zond. 



De reacties in Europa zijn unaniem lovend en vol bewondering. Iedereen is verbaasd over de 
adembenemende rijkdom en de grote vakkundigheid van de inheemse edelsmeden en 
'kunstenaars'. Al vanuit Sevilla rapporteerde de hoveling en humanist Pietro Martire 
d'Anghiera aan Karel V: 'Naar mijn oordeel heb ik nooit eerder iets aanschouwd, dat het 
menselijke oog in schoonheid meer kan verblijden.'  
Het getuigenis van Albrecht Dürer klinkt als een echo: ‘Ik zag eveneens de dingen die men 
voor de koning had meegebracht uit het nieuwe goudland: een zon, volledig van goud, wel 
zes voet breed, en evenzo een maan, helemaal van zilver [.. .], en twee kamers vol wapens, 
harnassen, schiettuig, zeldzame kledij, stoffen en allerlei wonderbaarlijke zaken voor 
verschillend gebruik, die er zoveel mooier uitzien dan wonderdingen [. . .]. Nog nooit in mijn 
leven heb ik iets gezien dat mijn hart zo heeft bekoord [...]. Ik kom werkelijk woorden tekort 
om uit te drukken wat mij daar overkwam.’ 
 
Intussen volgden nog meer zendingen uit Mexico. De geschenken van Moctezuma en 
andere, al dan niet geroofde voorwerpen, vonden hun weg naar de Oude Wereld. Ditmaal 
selecteerden de conquistadores zelf. De nadruk lag vooral op goud, zilver, juwelen en 
edelstenen, al blijven de 'plumaigen' erg in trek. Verentooien spraken niet alleen tot de 
verbeelding maar sluiten ook aan bij Europese militaire tradities. Vandaar ook de interesse 
voor krijgsuitrusting, schilden en wapens. 
 
kadootje 
Daarna verdwijnen de allereerste Azteekse schatten enige tijd uit ons beeld, om weer op te 
duiken op 20 augustus 1523. Op die dag schonk Karel een deel van de 'schat van 
Moctezuma', via zijn hoveling Charles de Poupet, aan zijn 'bonne Tante et plus que mère' 
Margareta van Oostenrijk. Op dat moment regeerde de weduwe al zestien jaar over de 
Nederlanden, eerst als landvoogdes, daarna als regentes in opdracht van Karel V. Margareta 
resideerde in Mechelen. 
 
Waarom naar Margareta? Zij was de weduwe van de Spaanse kroonprins Juan van Aragon-
Castilië, die in oktober 1497 overleed. Margareta, toen zeventien jaar oud en slechts een half 
jaar getrouwd, was aan het Spaanse hof, toen Columbus een nieuwe tocht voorbereidde en 
in april 1498 voor een derde maal vertrok. De 
ontdekking van de Nieuwe Wereld en de voorwerpen 
daar vandaan zullen haar geboeid hebben. Mogelijk 
was de grote hoeveelheid goud en zilver in haar 
bruidsschat gedeeltelijk afkomstig uit Amerika. 
In het najaar van 1499 besliste Margareta van 
Oostenrijk om naar de Dijlestad terug te keren. Als ze 
opnieuw in de Nederlanden aankomt, is haar twee jaar 
oudere broer Filips de Schone er al vijf jaar aan de 
macht. Een jaar eerder was zijn echtgenote Juana van 
Aragon-Castilië - zus van wijlen haar man - bevallen 
van een meisje. Op 24 februari 1500 werd in Gent hun 
eerste zoon Karel geboren. Als meter hield Margareta 
het prinsenkind ten doop. 
In 1501 trad ze opnieuw in het huwelijk met Philibert II 
van Savoye, maar drie jaar later – ze is dan 
vierentwintig - werd ze een tweede keer weduwe. Toen 
in 1506 ook Filips de Schone plots overleed, keerde ze 
voorgoed terug naar Mechelen. Van daaruit zou 
Margareta de Nederlanden besturen en zich wijden aan 



de opvoeding van haar neefje Karel7 en diens zussen Eleonora, Isabella en Maria8, daar hun 
moeder langzaamaan krankzinnig werd.  
Waarschijnlijk waren persoonlijke waardering en genegenheid voor zijn pleegmoeder, maar 
ook haar interesse voor de  nieuwe cultuur, de reden dat Karel besloot deze voorwerpen aan 
zijn tante te schenken, een ‘schrandere en begaafde vrouw’ met een bewonderswaardig 
karakter en een open geest, die naast een politiek inzicht en diplomatieke vaardigheid een 
levendige belangstelling had voor kunst en cultuur. 
 
eerste Azteeks museum 
Margareta van Oostenrijk sierde er haar goed voorziene bibliotheek in haar hof te Mechelen 
mee op. We kunnen stellen dat zij daarmee het eerste Azteeks museum in Europa schiep. 
De inventaris die Margaretha tussen juli 1523 en april 1524 van haar kunst- en boekenbezit 
liet opstellen is vrij gedetailleerd en vermeldt 77 Indiaanse voorwerpen, gegroepeerd onder 
het hoofdje Accoustrements de plumes venuz des Indes. Veel van de gegeven 
beschrijvingen laten zich goed vergelijken met andere overgeleverde beschrijvingen van de 
voorwerpen die Cortés naar Europa zond. Daarenboven is het zelfs zo dat de inventaris uit 
Mechelen unieke kennis toevoegt aan wat we over deze eerste Azteekse voorwerpen in 
Europa weten. 
Wie eind 1523 de bibliotheek van het paleis van Margareta kon binnenwandelen zal ogen 
tekort zijn gekomen. En het zullen ondanks alles toch beslist niet de boeken geweest zijn, die 
de aandacht opeisten. De exotische voorwerpen, uitgevoerd in een keur aan kostbare en 
vreemdsoortige materialen en afkomstig uit een werelddeel waarvan ten tijde van 
Margaretha's geboorte nog niemand in Europa het bestaan kende, zouden ook een moderne 
bezoeker nog met stomheid slaan. 
 
Het viel de opsteller van de inventaris, de milanese geleerde Pietro Martire d'Anghiera (een 
persoonlijke vriend van Columbus), niet mee een goede beschrijving te geven van de voor 
hem vaak 'zinledige' voorwerpen. Hij is er zich wel van bewust dat het hier geen alledaagse 
zaken betreft, maar eerder 'wonderdingen', zoals Dürer het zo gevat verwoordde. 
Hij verzuchtte: 'Ik weet niet hoe ik die verentoefjes, de pluimen, de vederwaaiers moet 
beschrijven [...] Niet zozeer het goud of de edelstenen bewonder ik, maar het vernuft en de 
vaardigheid van de kunstenaars, die de waarde van het materiaal ruimschoots overtreffen en 
mij verrassen.' 
 
III 
europese belangstelling 
De kritische lezer ondertussen heeft allang opgemerkt dat de eerste zending schatten naar 
Europa onderweg was voordat Cortés zijn ontmoeting had met de keizer uit de Nieuwe 
Wereld. De verenkroon die Karel V ontving, was weliswaar gezonden door Moctezuma, maar 
was niet de kroon die Moctezuma op 8 november aan Cortés aanbood.  
De voorwerpen die Hernán Cortés in 1519 naar Karel V zond, vormden waarschijnlijk een 
kleine helft van de totale buit die Cortés op dat moment verworven had. Voor een groot deel 
bestond deze zending uit het welkomstgeschenk dat namens de Azteekse vorst Moctezuma 
medio juni aan Cortés werd aangeboden, wellicht met de bedoeling om de vreemde invallers 
af te kopen. Of Cortés dat gastgeschenk in zijn geheel aan Karel V doorstuurde is niet 
duidelijk, net zo min als we weten waar en wanneer hij de rest van zijn buit vergaarde of 
waaruit het deel bestond dat hij voor zichzelf en zijn manschappen hield. De begeleidende 
inventarislijst van deze eerste, op 5 november 1519 in Sevilla aangekomen zending, is 
bewaard gebleven, en die lijst is zeer nauwkeurig. Ook bij enkele van de kroniekschrijvers 
over de verovering van Mexico vinden we beschrijvingen van deze voorwerpen, evenals bij 

                                                 
7 zijn broer Ferdinand (1503) verbleef in Spanje aan het hof van hun grootouders koning Ferdinand 

van Aragon en koningin Isabella van Castilië en niet in Mechelen, evenals de na de dood van Filips 
geboren dochter Catharina (1507). 
8 de latere Maria van Hongarije 



enkele ooggetuigen die de kostbaarheden meteen na aankomst in Spanje bewonderden. 
Door de overgeleverde beschrijvingen zorgvuldig met elkaar, en met Azteekse voorwerpen 
die bewaard bleven, te vergelijken, is het mogelijk ons een beeld te vormen van hoe deze 
zending eruit zag. Daarnaast levert het vergelijken van verschillende inventarissen met 
dergelijke exotica informatie op over hoe deze voorwerpen over grote delen van Europa 
verspreid raakten. En dat zegt dan weer niet alleen iets over de belangstelling die deze 
voorwerpen genoten, maar ook over het functioneren van de netwerken waarlangs kunst en 
rariteiten in de vroege zestiende eeuw verbreid werden. De volgende schakel in de tocht van 
voorwerpen uit Moctezuma’s gift is aan het hof van Ferdinand I van Habsburg. 
 
naar oostenrijk 
In 1524 zond Karel V elf objecten uit Cortés' buit naar zijn broer Ferdinand in Nürnberg. 
Hieronder dan bevond zich de vederkroon, die een plaats kreeg in Ferdinands verzameling 
van kunstvoorwerpen en curiositeiten op zijn kasteel Ambras, nabij Innsbruck. 
Hier vinden we ook de vroegste duidelijke omschrijving van de tooi:  
Mer ain Mörischer Huet von langen schönen gleissenden grienlechten vnd gulden federn, 
oben hinauf mit weissen rot vnd blawen federn, mit gulden Roslen vnd geflunder ausgesezt, 
hat vorn auf der Stirn, ain ganz gulden Schnabl.  
 
De bovengenoemde gouden snavel wordt voor het laatst vermeld in een inventaris van 1730, 
waarna hij is verdwenen in de nevelen van de tijd.  
Van de Ambras-collectie bereikte het grootste deel van de stukken in de vroege 19e eeuw 
Wenen, waar ze nu worden bewaard in het Museum voor Schone Kunsten. Alleen de pre-
Columbiaanse en koloniale voorwerpen bevinden zich in het Museum voor Volkenkunde.  
 
In 1878 werd de verentooi, half door de motten verwoest, uit een muurkast gehaald, waar het 
samengevouwen tientallen jaren lang heeft moeten hangen. Het werd toen gerestaureerd, 
maar niet geheel juist, omdat de restaurateur het sieraad voor een mantel hield. Het is niet 
zo erg belangrijk, maar toch wel curieus, de men in plaats van de blauwe buikveren van de 
'Cotinga Myanmar Linne' alle veren van meerdere Oost-Indische ijsvogels gebruikte, dus van 
de 'Halcyon fysica Gray', omdat de laatste wel, de eerste niet ter beschikking stonden. 
Ontbrekende gouden plaatjes werden vervangen door verguld brons.  
Toch werd deze hoofdtooi aanleiding tot één van de eerste diepgaande onderzoekingen op 
het gebied der Amerikaanse oudheden. In 1887 verscheen het eerste werk over 'Das 
Prachtstuck 
Altmexikanischer 
Federarbeit'. Daarna 
werd in 1908, naar 
aanleiding van het 
16e  Amerikanisten-
Congres (Parijs 
1890), een bijzondere 
commissie van 
onderzoek benoemd, 
waarbij voor de tooi 
een speciaal 
vervaardigde, 
draaibare vitrine werd 
gemaakt, waarin het 
voorwerp rustig kon 
worden bestudeerd, 
zonder dat het door 
betasten werd 
beschadigd. 
 



beschrijving tooi 
We hebben het niet over een klein object: de afmetingen zijn 116 cm hoog en 175 cm breed. 
Het oppervlak is bedekt met veren van verschillende vogels in concentrische halve cirkels. 
De kleinste halve cirkel bestaat uit blauwe veren, in het Nahuatl genaamd xiuhtōtōtl vogel 
(Cotinga amabilis) en is omzoomd met kleine goudklompjes in de vorm van schalen. 
Naar buiten toe volgt een smalle rand van roze veren van de flamingo (tlāuhquechōlli), dan 
kleine groene quetzal veren. 
De volgende ring bestaat uit rood-bruine veren met witte tips een koekoek, Piaya cayana, de 
ring wordt begrensd door drie rijen van kleine goudplaatjes. 
De buitenste rij veren zijn staartveren van de Quetzal, die tot 55 cm hoog zijn en dicht bij 
elkaar zijn geplaatst. 
Het hogere uitstekende middelste gedeelte heeft dezelfde constructie, maar iets naar boven 
geschoven. Ook zijn hier langere veren gebruikt. De veren zijn bevestigd aan een netwerk 
van vezeldraad die verstevigd zijn met stokken. 
Een ander netwerk met leren riemen gleed over het hoofd van de drager.  
 
de quetzal 
Wij weten welke schatten Moctezuma aan Cortés schonk en het staat vast dat wat de 
Spanjaarden bijzonder aantrekkelijk en kostbaar vonden, voor de Azteken zelf weinig 
betekende. Zo maakten bijvoorbeeld de gouden en zilveren schijven, die zo groot waren als 
een wagenwiel (lees: bijna twee meter), enorme indruk op Cortés' mannen, terwijl de 
Azteken, niet ten onrechte, veel meer waarde hechtten aan de voorwerpen, die uit veren 
waren vervaardigd. Waarom? 

De veren waren voor het grootste deel afkomstig van 
Quetzalvogels, die slechts twee, hoogstens vier 
staartveren hebben. Schat men het aantal gebruikte 
veren op ongeveer 500, dan beseft men hoe kostbaar 
een dergelijke hoofdtooi was. 
 
De veer staat vooral symbool voor lichtheid. Als 
iemand in sprookjes of sagen een verenkleed heeft, wil 
dat zeggen dat hij of zij kan vliegen of zweven. 
Bij de Azteken speelde de veer een belangrijke rol. De 
vooraanstaande godheid Quetzalcoatl werd 
voorgesteld als een slang, bedekt met de glanzend 
groene veren van de quetzal-vogel. Met zulke veren 
pronkten ook de latere Mexicaanse koningen. 
 
De quetzal (Pharomachrus mocinno) is een vogel uit 
Centraal Amerika, die behoort tot de familie van de 
trogons. De lengte kop-romp bedraagt zo’n 35 tot 40 
cm, met bovenstaartdekveren van soms meer dan een 

meter. Het gewicht van de vogel is rond de  210 gram. 
De quetzal, symbool voor kracht en wijsheid, maakt deel uit van veel Indiaanse legendes en 
is vooral sterk verbonden met Quetzalcoatl. Op het doden van een quetzal stond de 
doodstraf. Ook bij de Maya’s stond de quetzal hoog in aanzien als symbool voor vrijheid. 
(Omdat de Quetzal altijd sterft in gevangenschap!) De rode borst zou de quetzal volgens de 
legendes hebben gekregen tijdens de komst van de Spaanse veroveraars (conquistadores). 
Toen de Spanjaarden de Maya’s versloegen, zouden de quetzals geland zijn op de bebloede 
Indianen om hen te beschermen. Door het bloed kleurde de borst van de quetzal helderrood.  
 
Quetzalcoatl 
De Witte God van de Azteken, Quetzalcoatl was de heer van de intelligentie en de wouden. 
en tevens heer van de dierenriem en de god van de morgenster. Zij kenden de legende over 
de terugkeer van de Witte God, die had voorspeld dat hij in het jaar "één rietstengel twee 



kind" zou terugkeren, een tijdstip dat slechts eens in de 52 jaar voorkomt in de Azteekse 
kalender. De Azteken waren verbaasd toen er tot op de dag nauwkeurig blanke en bebaarde 
mannen aan land gingen op hun grondgebied en dat op exact dezelfde plek waar 
Quetzalcoatl was vertrokken. Toen keizer Moctezuma een hoofdtooi die ooit aan 
Quetzalcoatl had toebehoord (of zoals de god er eentje had bezeten) naar Cortés liet sturen, 
kon deze naar de betekenis ervan slechts gissen. 
 
terug naar Mexico? 
Van de talloze gevederde kunstschatten die de Spaanse veroveraars naar Europa zijn 
brachten, hebben slechts acht stuks de afgelopen eeuwen overleefd. Het pronkstuk dat zich 
in Wenen bevindt en bekend staat als de verenkroon van Moctezuma, beroert na vijf eeuwen 
nog steeds de gemoederen van de azteekse nazaten. 
Veel historische voorwerpen kennen de roep om terugkeer naar de plaats van herkomst, en 
dat geldt ook voor deze tooi, symbool van het azteekse rijk enerzijds en de ondergang 
daarvan door de europese overheersing anderzijds. 

 
Generatie op generatie is in Mexico 
verteld hoe de verenkroon van de 
machtige keizer geroofd is door de 
Spaanse veroveraars. Al vanaf zijn 
jeugd droomt de mexicaanse 
danser, reisleider en activist 
Xokonoschtletl Gomora over de 
terugkeer van de enorme 
indianentooi van 450 tot 500 
staartveren van de heilige vogel en 
verzwaard met acht kilo gouden 
versierselen, naar Mexico.  

exemplaar van een verenkroon in het mexicaans museum 

 
Volgens hem huist Moctezuma’s geest in de kroon. Door terugkeer van de kroon naar 
Mexico zou de oude gedoofde cultuur in volle glorie terugkeren.  
Xokonoschtletl probeert al meer dan dertig jaar steun te 
werven voor zijn strijd. Hij reisde wereldwijd en sprak 
met de Dalai Lama en de paus. Met zijn indiaanse 
dansgroep organiseert hij festivaloptredens en 
protestmarsen. 
De Mexicaanse regering overigens weigert hem te 
erkennen als officiële gedelegeerde namens Mexico. 
Daar komt bij, de kroon is in 1519 echt geschonken door 
de keizer der Azteken. Zonder die geste zou de kroon 
nooit de eeuwen getrotseerd hebben. 
 
De verentooi is te zien in het Etnologisch museum of 
Museum voor Volkenkunde aan de Heldenplatz in 
Wenen in Oostenrijk en draagt inventarisnummer 10402. 
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