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Inleiding 
 

Op 23 september 2015 werd Junípero Serra, een franciscaanse missionaris, heilig verklaard. Dit 

gebeurde door paus Franciscus zelf en was de eerste heiligverklaring die plaats vond in de Verenigde 

Staten.1 Junípero Serra (1713-1784), geboren in Majorca, was actief in het huidige Californië. Een regio 

dat bij zijn aankomst nog geen rechtstreekse Europese invloed had gekend. In samenwerking met 

Spaanse militairen richtte Serra missieposten op om de lokale bevolking te bekeren. Dit betekende het 

begin van een Spaanse kolonisatie. Na zijn dood werd Serra’s verhaal verspreid door middel van een 

biografie van zijn volgeling, Francisco Palou (1723-1789).2 Tegenwoordig zien we Serra verschijnen in 

de vorm van standbeelden, schilderijen en in de literatuur. Op die manier leeft Serra nog steeds verder. 

De positie die hij echter krijgt in de geschiedenis van Californië evolueert continu. Elke auteur, schilder, 

beeldhouwer en burger plaatste Serra in een reeds bestaand narratief of maakte er zelf één. Er bestaat 

niet zoiets als Serra an sich. Serra bevindt zich in een web van betekenis. Het gaat om een figuur die 

steeds verbonden wordt met andere, onderliggende concepten waar reeds vele oordelen over 

gemaakt zijn: kolonisatie, missieposten, Native Americans, conquistadors...  

Deze veelheid en verscheidenheid aan representaties hebben steeds hun gevolgen. Ze staan niet alleen 

en hebben interactie met elkaar. Voor, na en tijdens de heiligverklaring was er veel kritiek op de 

verschillende beelden die van Serra gecreëerd werden. Zo waren er incidenten waarbij er 

standbeelden van Serra werden beklad met woorden als “saint of genocide.”3 Het is duidelijk dat er in 

de publieke sfeer meerdere, incompatibele interpretaties van de historische figuur naast elkaar 

bestaan. Met Serra’s heiligverklaring in 2015 zien we mogelijks een hoogtepunt in deze discrepantie. 

Dit terwijl er binnen de academische wereld tegenwoordig een relatief sterke consensus lijkt te 

heersen over hoe we Serra historisch moeten plaatsen en evalueren. Recent verschenen titels, 

voornamelijk van Steven Hackel, geven een duidelijk en diepgaand overzicht van de gevormde 

herinneringscultuur tot 1980.4 Tekstuele bronnen zijn reeds uitvoerig bestudeerd maar artistieke 

weergaves van Serra werden in vergelijking soms wat achterwege gelaten, terwijl deze voor de 

meerderheid van de bevolking minstens zo belangrijk zijn als historische teksten. Hiernaast is ook de 

recente controverse vrijwel onbeschreven en wacht deze op een synthese om beter begrepen te 

worden. Beide aspecten zullen hier belicht worden.  

In deze paper wordt onderzocht hoe de narratieven en visies rond Serra in de recente debatten 

doorleven. Telkens wordt dit onderzocht op twee niveaus: in de literatuur en in de publieke ruimte. 

Mogelijks zorgden de voorbije decennia er voor dat Serra vanuit nieuwe perspectieven werd bekeken.  

Welke tendenzen in die beeldvorming werden door historici reeds beschreven en kunnen we die 

zonder meer doortrekken naar vandaag? Welke organisaties of individuen zijn verantwoordelijk voor 

de recente beeldvorming en hoe gaan zij te werk? Is er sprake van partijvorming en een conflict die 

doorheen de tijd doorleeft of veranderen de discussies van aard? Hoe wordt Serra en diens 

geschiedenis aangegrepen en vormgegeven om een bredere discussie te voeren?   

 
1 Daniel Burke, “Pope Francis canonizes controversial saint - CNN”, geraadpleegd op 3 maart 2020. 
https://edition.cnn.com/2015/09/23/us/pope-junipero-serra-canonization/index.html. 
2 Francisco Palou, Life of Ven. Padre Junípero Serra, 1787, vertaald door Joachim Adams (San Francisco: P.E. 
Dougherty, 1884). 
3 Evan Sernoffsky, “Carmel mission vandalized after Junípero Serra’s canonization - SFGate”, geraadpleegd op 
14 februari 2020. https://www.sfgate.com/news/article/Carmel-Mission-vandalized-after-Junipero-
6533431.php#photo-8680122. 
4 The Worlds of Junípero Serra: Historical Contexts and Cultural Representations, 1st ed. (Oakland, California: 
University of California Press, 2018). 



6 
 

In eerste instantie wordt Serra’s eigen leven kort samengevat, met de nodige aandacht voor de context 

waarin hij leefde. Vervolgens wordt een uitvoerig, kritisch overzicht gegeven van de 

herinneringsculturen die zich vormden. Hierbij wordt er een onderverdeling gemaakt volgens tijd en 

medium. Ten eerste wordt er een overzicht geboden op de brede waaier aan literatuur die over Serra 

werd geschreven tot ongeveer 1980. Vervolgens gebeurt hetzelfde met de publiekere herinnering: hoe 

werd Serra afgebeeld in schilderijen, beelden en theater?  

Tenslotte wordt de lijn doorgetrokken naar een meer hedendaagse setting. We bekijken in welke 

context Serra relevant is vandaag. Waarom werd hij heilig verklaard en wie uitte welke soort reacties 

naar aanleiding van die heiligverklaring? Zien we hier een verderzetting van de historiek die onder 

meer door Hackel werd beschreven? Hoe gaan officiële instellingen om met deze discussie? Deze 

paper bekijkt in detail door wie en hoe het debat gevoerd wordt.  

Dit alles zou moeten resulteren in een complex en genuanceerd beeld van de herinneringscultuur rond 

Junípero Serra.  

 

 

Junípero Serra, een korte levensloop 
 

Bij wijze van inleiding wordt kort het leven van Junípero Serra geschetst. De verschillende manieren 

waarop hij doorheen de tijd wordt weergegeven, vormt het onderwerp van de paper en komt later 

uitgebreid aan bod. De beknopte versie hier is dus ook maar één van de mogelijke weergaves. Er werd 

voornamelijk gebruik gemaakt van de biografie van Steven Hackel, Junípero Serra California’s founding 

father (2014), zoals ik reeds in mijn bachelorpaper deed. Deze werd gekozen omdat ze het meest 

recent is en werd geschreven met een academisch doel voor ogen. Hackel schreef deze monografie 

omdat hij Serra een boeiende figuur vindt; hij is zich bewust van de controversiële aard van de 

missionaris en probeert Serra te contextualiseren in wat hij ziet als een cruciale periode. Hackel is van 

mening dat Serra enkel te kennen valt als er aandacht wordt gegeven aan zijn jaren buiten Amerika.5 

Een ander zeer recent boek is dat van Beebe en Senckewicz: Junipero Serra: California, Indians, and 

the Transformation of a Missionary (2015). Deze zou dit jaar ook in Europa verschijnen maar werd 

vanwege de corona-epidemie uitgesteld. Aangezien ze ook online niet raadpleegbaar was kon deze 

niet gebruikt worden. De samenvatting hier zal dus aangevuld worden door de versie van Omer 

Englebert, die vanuit zijn franciscaans standpunt schreef. Tenslotte wordt er ook naar Palou gegrepen 

als de meest authentieke literatuur die er van Serra verscheen.  

 

 

Majorca (1713-1748) 
 

Miguel Jose Serra werd geboren op 24 November 1713 in Petra, Majorca. Hij was de zoon van Antonio 

Nadal Serra en Margarita Rosa Ferrer. Zijn moeder had reeds 2 kinderen op de wereld gebracht, maar 

Miguiel Jose zou de eerste zijn die ouder werd dan één jaar.6 Majorca was in die periode een moeilijke 

plek om te leven. Hackel schets Majorca als een plek die regelmatig geplaagd werd door 

voedseltekorten, criminaliteit en invallen van buitenlandse mogendheden. Deze onstabiele omgeving 

zou ervoor gezorgd hebben dat Junípero Serra een zeer gelovige, geharde man werd. De Spaanse kroon 

zou niet geholpen hebben tijdens hongersnoden en epidemieën. Tijdens de Oostenrijkse 

 
5 Steven W Hackel, Junípero Serra: California’s Founding Father (New York: Hill and Wang, 2014), XIV. 
6  Hackel, 18. 



7 
 

succesieoorlog (1740-1748) zou men jonge mannen tegen hun wil inlijven in het Spaanse leger.7 

Mogelijks zou dit er allemaal tot geleid hebben dat Serra een afkeer kreeg van de autoriteiten die, in 

zijn ogen, zijn geliefde gemeenschap slecht behandelde.8 Englebert schetst net als Hackel de 

historische context waarin Serra leefde maar benadrukt voornamelijk de gelovigheid van het land en 

haalt andere beroemde personen aan die uit hetzelfde gebied kwamen. Van jodenvervolgingen, 

hongersnood of oorlogen is geen sprake.9 Hackel geeft mee dat Serra gedurende zijn leven in Palma 

geboeid raakte door franciscaanse missionarissen. Serra keek in het bijzonder op naar Antonio Llinas 

en Francis Solano (die in 1726 heilig werd verklaard). Beide waren franciscaanse missionarissen van 

Spaanse afkomst (Llinas was zelfs afkomstig van Majorca) die werk leverden in de Spaanse kolonies, 

met name Mexico en Peru. Miguel ging dan ook bij de franciscanen toetreden en nam de naam 

Junípero aan. Tegelijkertijd ging hij een academische carrière uitbouwen.10  

Antonio Perello, Serra’s mentor en voorbeeldfiguur binnen de franciscaanse orde, stierf in 1748. 

Volgens Serra kon Perello in het buitenland nog meer goed werk hebben geleverd. Serra kweekte van 

hieruit steeds meer ambitie om zelf naar Amerika te gaan. Francesco Palou, de man die zijn hagiografie 

schreef, deelde dezelfde wens. Een jaar later ontvingen de twee broeders een brief van Pedro Perez 

de Mezquia, een franciscaan die vanuit Mexico missionarissen ronselde, daar ging men graag op in.11 

Pas hier start de oorspronkelijke biografie van Palou. In die eerste passages benadrukt Palou de kennis 

van Serra, die tijdens de hele reis voorlas aan anderen om het woord van God te verspreiden, zelfs aan 

de protestantse kapitein van het schip.12   

 

 

Mexico (1748-1768) 
  

Junípero Serra en Francesco Palou trokken, na een lange reis, in het San Fernando college in Mexico-

stad.13 Normaal moest men hier 2 jaar blijven ter voorbereiding. Volgens Hackel spendeerde Serra deze 

periode met lezen en bidden, probeerde zich voor te bereiden op het bekeren van de Native 

Americans. Volgens een handboek van Alonso de la Pena Montenegro moest dit gebeuren door hun 

taal te kennen en de zweep te gebruiken. Slechts na 5 maand werd gevraagd om al op missie te gaan. 

De franciscanen waren namelijk onderbemand en men was bereid de 2 jaar voorbereiding achterwege 

te laten. Eén groep besloot hierop in te gaan, waaronder Serra en Palou.14  

De franciscanen vertrokken naar het noorden, de zogenaamde Sierra Gorda. In dit gebied leefde de 

Pame (in hun eigen taal de Xi’ui). Religieuze ordes zouden al eeuwenlang geprobeerd hebben het 

gebied te kerstenen, maar slechts de laatste decennia zouden de franciscanen (waaronder Antonio 

Llinas) een impact hebben gehad. Hackel gaat dit succes linken aan een samenwerking met het Spaanse 

leger, waarbij zij eerst een lokale opstand neersloegen en dan de franciscanen een religieus monopolie 

over het gebied gaven. Dominicanen en augustijnen die eerder op missie gingen, waren er niet langer 

welkom.15 Palou schreef dat Serra zeer succesvol was tijdens zijn missies in het gebied en vrijwel alle 

Native Americans doopte en “civiliseerde”. Hackel nuanceert dit beeld, volgens hem bestond de 

dagelijkse taak van Serra er eerder in om de Native Americans in de missieposten te onderwijzen en 

 
7 Hackel, 45-9. 
8 Hackel, 3, 8-11. 
9 Englebert, Le dernier des conquistadores Junipero Serra 1713-1784 (New York, NY: Harcourt Brace, 1956) 2. 
10 Hackel, 32-4. 
11 Hackel, 54-60. 
12 Palou, Life of Ven. Padre Junípero Serra, 1787, 8-10.  
13 Hackel, 76-84. 
14 Hackel, 84-7. 
15 Hackel, 87-91. 
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aan het werk te zetten. Native Americans werden verwacht het land te leren bewerken, zogezegd om 

zichzelf in voedsel te kunnen voorzien. Doopsels kwamen voor, maar vermoedelijk niet in die mate die 

Palou voorstelde. Hackel toont met cijfers aan dat de meesten al gedoopt waren voor Serra aankwam. 

De franciscanen hadden voornamelijk veel moeite om de plaatselijke bevolking aan het christendom 

en de missie vast te houden. Mensen liepen geregeld weg, waarop Serra Spaanse soldaten stuurde om 

hen terug te halen.16   

Serra verbleef ongeveer 8 jaar in de Sierra Gorda, voornamelijk in de stad Jalpan. De franciscanen 

bouwden daar kerken met geld van de Spaanse kroon en met arbeid van de Native Americans.17 Iets 

later moest Serra vertrekken omdat hij volgens de Spanjaarden te streng optrad, hier komen we later 

op terug. Voor Hackel was het enige permanente gevolg van de missieposten in de Sierra Gorda dat 

het gebied werd ingelijfd in de Spaanse kolonie, waar de inheemse volkeren verder onder leden.18 

De jaren dat hij terug in het San Fernando college was, spendeerde Serra zoals hij eerder deed: bidden, 

lesgeven en preken in de stad en op het platteland. Serra werd in deze periode een gerespecteerde 

franciscaan en nam een leidende rol op.19 Tijdens dezelfde periode verrichte Serra ook werk voor de 

Spaanse inquisitie, wat hem extra aanzien verschafte. Dit was niet ongewoon, aangezien belangrijke 

paters vaak bij de inquisitie zaten om clerici te controleren.   

Wanneer de Spaanse kroon besloot om de Jezuïeten uit Baja California terug te laten komen, zag Serra 

de kans om hun leegte te vullen. Palou sprak persoonlijk met de onderkoning van Nieuw-Spanje en 

kreeg zijn goedkeuring om met 15 broeders, onder leiding van Serra, naar Baja California te trekken en 

te proberen die missieposten wel te doen slagen.20   

 

Missies in Californië (1768-1784)  
 

Op 1 april 1768 kwamen de franciscanen aan in Loreto. Californië was al langer Spaans gebied, maar 

grote nederzettingen kwamen er niet van de grond. De plaatselijke bevolking bleek zeer resistent tegen 

eerdere pogingen van missionarissen om ze te bekeren. Serra hoopte hier verandering in te brengen. 

Net als bij zijn werk in de Sierra Gorda vond hij het noodzakelijk dat de Native Americans het land 

leerden bewerken en in de missieposten kwamen wonen. De inspecteur-generaal van Nieuw-Spanje, 

José de Galvez, gaf Serra later de volledige steun om de rest van Californië aan te pakken. Palou kreeg 

hierna de verantwoordelijkheid over de missies in Baja California, terwijl Serra samen met een Spaanse 

expeditie onder leiding van Gaspar de Portola naar het noorden trok.21 Nog voor men vertrok stippelde 

men zeer precies de route uit. Ook de mogelijke missieposten en nederzettingen werden nog voor hun 

vertrek gepland.22  

Op 16 juli 1769 stichtte Junípero Serra de geplande San Diego de Alcalá-missie. Het was de eerste post 

in Alta California. De missiepost had het aanvankelijk zeer moeilijk. De nederzetting werd aangevallen 

door de Kumeyaay, waarbij enkele doden vielen. Hierna trok Serra terug verder om de baai van 

Monterey te vinden. Serra was ervan overtuigd dat de Native Americans die daar leefden weinig nodig 

zouden hebben om bekeerd te worden.23 Volgens Hackel was Alta California een relatief dichtbevolkt 

land waar vele verschillende volkeren leefden. Net als de Pame deden de stammen in Alta California 

 
16 Hackel, 95-8. 
17 Hackel, 98-102. 
18 Hackel, 108-113. 
19 Hackel, 114-124. 
20 Hackel, 139-145. 
21 Hackel, 146-150. 
22 Palou, 24-5. 
23 Hackel, 161-2. 
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niet aan landbouw, maar trokken ze rond. Hackel benadrukt dat de Native Americans van Alta 

California vermoedelijk veel gevarieerder aten dan de Spanjaarden en geen nood hadden aan het 

beoefenen van westerse landbouw.24   

Ondertussen dreigde de expeditie ten onder te gaan doordat de San Antonio, het schip dat hen moest 

komen bevoorraden, te lang op zich liet wachten. Tijdens die onzekere periode wordt Serra beschreven 

als een standvastige figuur, die de hoop bleef bewaren en weigerde om terug te keren.25 “Junipero 

chanta la messe et prêcha. Il prêcha l’espérance. (…) Junipero priait, souffrait, espérait. (…) Soudain, à 

Junipero qui scrutait l’océan (…) Tous avaient cependant pu reconnaître le San Antonio, et l’ordre de 

partir fut annulé.”26 Deze gebeurtenis zou in veel weergaves van Serra een belangrijk motief worden 

voor Serra’s geloof en vastberadenheid. Hier gaan we later dieper op in. Palou vermeld dat het schip 

verkeerd was gevaren, en uiteindelijk werd geholpen door natives die wisten waar Serra eerder 

gepasseerd was.27 Ook op dat element, het weergeven van natives als helpende kracht, wordt later 

ingegaan. 

Dankzij de hernieuwde krachten besloot men om te Monterey een kolonie op te zetten. Daar bouwden 

de Spaanse troepen zoals voorzien een nederzetting om de Spaanse heerschappij over Alta California 

te bevestigen. Niet veel verder stichtte Serra de San Carlos Borromeo de Carmelo-missie, het zou zijn 

thuisbasis worden.28 Dit getuigt van de samenwerking die de franciscanen en de militairen tot dan toe 

met elkaar hadden. Volgens Hackel viel deze relatie weldra uit elkaar, omdat de doelstellingen van de 

soldaten en de broeders niet meer dezelfde waren. Serra voelde zich wantrouwig tegenover de 

Spaanse autoriteiten en verplaatste daarom zijn missiepost in 1771, één jaar na zijn oprichting, naar 

een meer open gebied, dichter bij de Rumsen.29 De taak die Serra op zich had genomen, was in zijn 

ogen nog lang niet volbracht. Samen met enkele andere broeders en een escorte van een aantal 

soldaten trok hij er opnieuw op uit. Na 5 dagen reizen riep Serra vol enthousiasme onverwachts op tot 

een mis. Dezelfde plek diende onmiddellijk ook als stichtingsplaats van San Antonio de Padua, zijn 4e 

missiepost.30 Na een kleine maand stichtte een groep franciscanen een nieuwe missie: San Gabriel 

Arcangel. Tegen dan was men de routine gewoon, men deed een inhuldiging, een eerste mis en begon 

aan de opbouw.31  

Het bekeren van de Native Americans ging overal zeer traag, vaak werden enkel kinderen gedoopt. 

Ondanks alles trok Serra er opnieuw op uit om een nieuwe missie te stichten: San Luis Obispo de 

Tolosa.32 Volgens Palou werd de drang van Serra om meer missieposten te stichten bij elke nieuwe 

stichting groter. Het is een bijna onweerstaanbare drang om zoveel mogelijk missies op te zetten. Hij 

maakte dus alweer plannen voor een nieuwe post: San Buenaventura.33 Ondertussen maakte Serra 

zich verder zorgen over de militaire bevelhebber in Monterey, omdat hij vaak ruzie met hem had over 

de aanwezigheid van soldaten nabij franciscanen. Ondertussen had Nieuw-Spanje een andere 

onderkoning, Antonio Maria de Bucareli y Ursua, die minder positief stond tegenover Serra. Na overleg 

met de andere broeders werd besloten dat Serra terug zou keren naar Mexico-Stad.34 Serra vroeg aan 

de onderkoning meer voorzieningen, waarbij een duidelijk onderscheid moest worden gemaakt wat 

 
24 Hackel, 163-6. 
25 Englebert, Le dernier des conquistadores Junipero Serra 1713-1784, 73-8. 
26 Englebert, 78-9. 
27 Palou, Life of Ven. Padre Junípero Serra, 1787, 42-3. 
28 Hackel, 169-71. 
29 Hackel, 178-9. 
30 Englebert, 89-90. 
31 Englebert, 90-3.  
32 Hackel, 184-5. 
33 Palou, 67.  
34 Hackel, 186-7. 
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voor de soldaten was en wat voor de broeders. Hiernaast vroeg Serra om de militaire bevelhebber van 

Alta California, Pedro Fages, weg te sturen. Serra stond erop dat de regio meer stabiliteit nodig had en 

de Native Americans door hem te slecht werden behandeld. Tenslotte vroeg hij om de “voogdij” over 

de natives. Na enkele dagen bleek dat men besloten had om bijna alle verzoeken van Serra goed te 

keuren.35 Hieruit blijkt dat Serra erin slaagde om toch veel autoriteit van de Spaanse autoriteiten te 

krijgen en dat zij hem en zijn missies niet wilden hinderen.   

In 1773 werd besloten dat de franciscanen de missies in Baja California zouden overlaten aan de 

dominicanen. Serra was hier blij mee, aangezien dat dat betekende dat er meer broeders vrij zouden 

komen om in Alta California te helpen. Serra was op dat moment bijna 60 jaar en begon af te takelen. 

Toch was hij vastberaden om terug te keren naar zijn missieposten, die het steeds beter deden dankzij 

de nieuwe instroom van werkkrachten, goederen en voedsel. Het aantal gedoopte Native Americans 

steeg eveneens. Het waren niet enkel kinderen die gedoopt werden maar ook steeds meer 

volwassenen.36 Tegen 1775 keek Serra ernaar uit om nog meer missies op te richten. Net als bij Fages 

stond Serra wantrouwig tegenover de nieuwe militaire gouverneur, Fernando de Rivera y Moncada. 

Opnieuw vormden de militairen een probleem voor Junípero Serra, hij vond dat er te weinig werd 

gedaan om nieuwe missies mogelijk te maken. Na een discussie kreeg een groep franciscanen dan toch 

een escorte om missie San Juan Capistrano op te richten, al was die groep kleiner dan Serra wou. De 

relatie verslechterde verder, Fernando de Rivera y Moncada vertrok en werd vervangen door Felipe 

de Neve.37 De komst van de nieuwe gouverneur maakte de situatie voor Serra erger. Tegelijkertijd 

werden de missies steeds meer beschouwd als een tijdelijke tussenstap naar de komst van de seculiere 

clerus, zo werd de positie van de franciscanen in vraag gesteld door de Spanjaarden. Hackel beschrijft 

de oudere Serra hier als een man die steeds meer tegendraads deed tegenover de andere spelers in 

Alta California.38 Tot Serra’s teleurstelling werd de San Diego missie in 1776 opnieuw aangevallen door 

natives, waarna Serra volgens Palou alles in zijn macht deed om de te herstellen.39 Het lijkt er op dat 

Palou Serra’s constante pogingen ziet als een bewijs van zijn spirituele kracht.   

De laatste jaren van Serra worden door Hackel beschreven als een periode waarin veel veranderde in 

het gebied, maar slechts weinig aan hem te danken was. Hoewel de franciscanen betrokken waren bij 

verdere expedities, nam Serra geen leidende rollen meer op. Serra verkreeg na lang wachten nog de 

toestemming om de bekeerde Native Americans het vormsel toe te dienen, wat toen normaal enkel 

door bisschoppen gebeurde. Tijdens zijn laatste jaren bracht Serra een bijzonder groot aantal Native 

Americans dit sacrament toe, ook wanneer hij de toestemming niet had. In 1783 kon Serra nog een 

laatste missiepost oprichten: San Buenaventura. Deze missie had hij reeds gepland sinds zijn eerste 

aankomst in Alta California. Palou diende Serra zijn laatste sacramenten toe en Serra stierf op 28 

augustus 1784.40   

Hackel vat deze laatste levensjaren vrij beknopt in één hoofdstuk samen, omdat Serra volgens hem 

aan invloed en aanzien verloor in een Californië waar de Spaanse autoriteiten steeds meer de 

bovenhand haalden. Palou focust zich op Serra die in zijn laatste jaren afscheid nam van zijn 

missieposten en terug kon kijken op zijn geslaagde opdracht.41 Serra’s dood wordt hierna gedetailleerd 

beschreven: hij kijkt terug op zijn leven, is omringd door franciscanen, soldaten en natives en krijgt de 

ziekenzalving van Palou toegediend.42 Englebert gaat echter nog 60 pagina’s nodig hebben om zijn 

 
35 Hackel, 190-3. 
36 Hackel, 194-8. 
37 Hackel, 202-11. 
38 Hackel, 212-8. 
39 Palou, Life of Ven. Padre Junípero Serra, 1787, 83-94.  
40 Hackel, Junípero Serra, 218-36. 
41 Palou, 123-28. 
42 Palou, 129-36. 
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biografie te concluderen. De sfeer die hij creëert is heel anders. Voor Englebert gaat Serra niet 

langzaam aftakelen, integendeel. De nadruk wordt gelegd op de laatste glorieuze momenten, hoe 

Serra zich bleef verzetten tegen de Neve,43 tegen het verbod om het vormsel toe te dienen44 en tegen 

zijn eigen aftakelend lichaam.45  

Na het overlijden van Serra nam Palou kort de leiding over om dan terug naar Mexico te trekken, waar 

hij Serra’s biografie afwerkte en stierf in 1789. Serra werd in Rome zalig verklaard in 1988. In 2015 

werd hij heilig verklaard, misschien niet toevallig door paus Franciscus.  

 

Serra in literatuur (tot 1980) 
 

De biografie van Junípero Serra, geschreven door zijn volgeling Francesco Palou (1723-1789), is het 

oudste en voornaamste naslagwerk over zijn leven. Palou was net als Serra afkomstig uit Majorca, 

reisde met hem mee naar Mexico en werkte mee aan het oprichten van missieposten. Bij een groot 

deel van de expeditie die Serra ondernam, zou Palou echter niet aanwezig zijn. Dat gedeelte in de 

biografie is dus waarschijnlijk gebaseerd op getuigenissen van derden. Een tweede probleem ligt in de 

zeer subjectieve visie van Palou op Serra. Palou wilde geen neutrale geschiedenis schrijven van een 

franciscaanse missionaris. Zijn bedoeling was om zijn persoonlijke held en mentor af te beelden als een 

spirituele man en martelaar.46 Het spreekt voor zich dat Palou bepaalde nadrukken en hyperbolen ging 

inwerken om Serra positiever te doen lijken, de biografie eindigt dan ook als volgt: “I close my life of 

father Junípero Serra (...) hero of these pages, which have been written only to perpetuate the memory 

of a poor franciscan, who left honors, relatives and friends to spend his life in laboring for the 

conversion of the aborigines of Alta California”.47 De biografie werd snel zeer succesvol, Palou slaagde 

er in om Serra de centrale figuur te maken van de vroegste koloniale geschiedenis in Californië.48 

Ondanks het feit dat Palou geen constante ooggetuige was en niet neutraal was in zijn oordeel, gelooft 

Steven Hackel dat het nog steeds de meest nuttige bron is. Verder zijn er enkel wat brieven, geschreven 

door Serra, die informatie uit zijn tijd weergeven.49 Bronnen uit de periode waarin hij leefde, zijn dus 

gering en gekleurd. Ze werden geschreven door Serra zelf en een volgeling die naar hem opkeek. Hoe 

schaars de bronnen zijn, zo talrijk is de literatuur die ondertussen over hem verschenen is. In dit 

onderdeel wordt er kort overlopen welke voornaamste werken er verschenen en hoe die zich tot elkaar 

verhouden. We bekijken hoe gekleurd de latere literatuur is en wat het oordeel is van de verschillende 

auteurs op Serra en zijn methode.  

 

 
43 Englebert, Le dernier des conquistadores Junipero Serra 1713-1784, 222. 
44 Englebert, 242-8. 
45 Englebert, 277. 
46 Francisco Palou, Life of Ven. Padre Junípero Serra, 1787, vertaling door Joachim Adams (San Francisco: P.E. 
Dougherty, 1884) . 
47 Francisco Palou, 151. 
48 Robert Senkewicz, “The Representation of Junípero Serra in California History,” in To Toil in That Vineyard of 
the Lord: Contemporary Scholarship on Junípero Serra, ed. Rose Marie Beebe and Robert Senkewicz (Santa 
Clara: Academy of American Franciscan History, 2010), 20-1. 
49 Steven W Hackel, Junípero Serra: California’s Founding Father (New York: Hill and Wang, 2014), XV. 
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Serra’s eigen visie 

 
Voor vele auteurs, zoals we later zullen zien, is Serra de founding father van Californië. Hierbij wordt 

hij als beginpunt gezien van de Californische geschiedenis. Zowel bij katholieke als seculiere auteurs, 

werd de context waarin Serra zichzelf zag en opgroeide soms vergeten. Voor we overgaan naar het 

volgende deel van de paper, de literaire visies, is het belangrijk de vraag te stellen in hoeverre Serra 

nu het startpunt was van een bepaald narratief. Moet Serra geplaatst worden in een context en een 

‘verhaal’ dat reeds in zijn tijd bestond?  Zoals we kort aanhaalden zijn hedendaagse historici zich 

bewust van de invloed die Serra’s eigen jeugd en visie had op het narratief dat later van hem zou 

ontstaan. Dit is echter een vrij recent gegeven. De eerste literatuur die over Serra werd geschreven 

focuste zich bijna uitsluitend op zijn jaren in Alta California.   

De traditie waarbij missionarissen gezien worden als heroïsche verspreiders van het geloof en de 

civilisatie werd niet uitgevonden door Engelhardt, Hittell of Lummis. Integendeel, Palou probeerde met 

zijn Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre Fray Junípero Serra zijn 

mentor in te werken in een herinneringscultuur die toen al bestond. De biografie kwam er om drie 

redenen. Ten eerste als eerbetoon aan Serra zelf. Ten tweede om te dienen als overtuigende tekst 

voor andere franciscanen om deel te nemen aan de eerbare taken van een missionaris. Ten derde om 

ook in de bredere christelijke wereld aanzien te verwerven. Het opschrijven en herdenken van 

levensverhalen was uitermate belangrijk in christelijke middens. Zulke figuren werden martelaren en 

voorbeeldfiguren voor degenen die na hen kwamen. Dit gegeven stond centraal in de identiteit en het 

zelfbeeld van de franciscanen. In het geval van Serra keek hij op naar zijn mentors en andere 

succesvolle missionarissen. Sterker nog, Serra wilde deel uitmaken van de franciscanen die in Amerika 

het werk van God moesten verrichten. Dit zien we ook terug in de missies die hij oprichtte, ze werden 

steeds genoemd naar heiligen waar Serra als franciscaan naar opkeek. Serra bouwde actief mee aan 

de franciscaanse historische cultuur, net zoals zijn volgelingen dat na zijn dood met hem zouden doen. 

Waarom ging Serra in de eerste plaats naar Amerika? Welke rol nam hij en zijn orde in in deze nieuwe 

wereld? Auteurs als Julia McClure, Antoni Muntano en Anna Nogar onderzochten het wereldbeeld van 

de franciscanen en Serra. Binnen de franciscaanse orde waren er twee belangrijke concepten die 

cruciaal waren om hun beeld van Amerika te begrijpen. Aangezien Serra in diezelfde filosofie geschoold 

was, is het belangrijk om dit ook voor hem te bekijken.  

Een eerste concept dat binnen de franciscanen belangrijk was, is dat van armoede. De orde zag in 

materieel bezit een corrumperende eigenschap en streefden wereldlijke armoede na. De franciscanen 

vormden een bedelorde waarbij men aan de ene kant zichzelf in onderhoud moest voorzien en aan de 

andere kant de armen moest helpen.50 Het tweede concept is algemener toepasbaar op het 

christendom, namelijk het eschatologisch tijdsbeeld. Het geloof in de apocalyps als het einde van de 

wereld is afkomstig vanuit de bijbel en had een grote impact op hoe de christenen zichzelf en hun 

acties in de tijd plaatsten en betekenis gaven. Voor de gelovigen was de toekomst reeds beschreven 

in de Bijbel. De franciscanen zagen veel in het werk van Joachim van Fiore (1135-1202), die dieper 

inging op de apocalyps.51 De connectie tussen de orde en het eindoordeel werd verder uitgewerkt in 

de 13e eeuw, toen Bonaventura da Bagnoregio Franciscus van Assisi vergeleek met een engel van de 

apocalyps en een link maakte met het begin van een nieuw tijdperk. Assisi werd als het ware een 

tweede Christus en de franciscanen zijn apostelen.52 In de 16e eeuw schreef Jeronimo de Mendieta 

(1525-1604), een franciscaan in Latijns-Amerika zijn Historia eclesiástica indiana. In dit werk komt de 

apocalyptische tijdsvisie opnieuw naar voor, de komst van de franciscanen in Amerika was het begin 

 
50 Julia McClure, The franciscan invention of the new world (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2016), 25-7. 
51 McClure, 161. 
52 McClure, 164-5. 
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van een nieuw tijdperk.53  

Deze concepten komen terug wanneer we de aanwezigheid van de franciscanen in de nieuwe wereld 

willen verklaren. Bij de ontdekking van Amerika geloofden de franciscanen dat zij in een nieuwe, 

spirituele tijd leefden waarin het laatste oordeel niet meer veraf was. In Apocalyps 7:9 staat dat alle 

volkeren bekeerd moesten worden tot het christendom voor het eindoordeel begon. Het verspreiden 

van het geloof moest dus zo snel mogelijk gebeuren, ook in de nieuwe gebieden. De eerste Europese 

reiziger naar Amerika, Columbus, stond hier ook al achter. Nog voor Columbus vertrok zag hij het 

verder verspreiden van zijn geloof als zijn persoonlijke opdracht.54 Bij zijn dood zou hij ook met een 

franciscaans gewaad begraven zijn.55 In navolging van Columbus voelden de franciscanen zich 

geroepen om op te staan als spirituele leidersfiguren en de bewoners van Amerika, zij het kolonisten 

of oorspronkelijke inwoners, klaar te stomen voor het einde.56 Het nastreven van armoede en helpen 

van de zwakkere werd hierbij vertaald naar een sterke drang om mensen te bekeren naar het 

christendom en van dezelfde waarden te overtuigen, aangezien de natives die hulp nodig hadden. 

Amerika werd hierbij de geschikte ruimte om het armoede-ideaal te realiseren. De overtuiging was dat 

de franciscanen samen met de Native Americans een nieuw koninkrijk van God konden opbouwen. 

Serra wilde meebouwen aan die franciscaanse utopie en werd op die manier door Palou herdacht. 

Zoals we nu zullen zien, zal die herdenking van Palou en zijn broeders de aanzet zijn voor een brede 

waaier aan interpretaties in latere literatuur.   

 

 

Seculiere literatuur  
 

Hackel stelt dat Palou’s werk cruciaal was in de mythologisering van Serra. Sterker nog, zonder de 

biografie zou Serra volgens hem vergeten zijn geweest.57 Dit verklaart nog niet waarom Serra’s verhaal 

ook in bredere zin populair werd. De geschiedenis van de Spaanse missionaris en zijn werk was voor 

een periode van bijna een eeuw na zijn dood vrij onbelangrijk.58 Dit zou ook zo blijven voor de rest van 

de wereld. Zowel in Mexico als in Spanje is Serra niet bijzonder bekend.      

De herinneringscultuur rond Serra is uitsluitend aanwezig in de Verenigde Staten, meer bepaald de 

staat Californië. Zijn bekendheid daar contrasteert sterk met de vergetelheid waarin hij viel bij het 

buitenlands publiek. Een deel van zijn tijdelijke onbekendheid is te verklaren in het feit dat 

Amerikaanse geschiedschrijving vanuit Angelsaksische hoek zeer overweldigend was.59 Er was lang 

geen interesse in de periode voorafgaand aan de Amerikaanse verovering van Californië. Pas later 

ontstond er vraag naar een geschiedenis van de Spaanse koloniale projecten. Hierbij werd snel 

gegrepen naar Serra als eerste kolonisator.60 De “herontdekking” van Serra in de Verenigde Staten is 

met andere woorden te danken aan een drang om de geschiedenis te gaan invullen of beter gezegd, 

 
53 McClure, 160-1. 
54 Phelan, 22-3. 
55 Phelan, 21. 
56 McClure, 173. 
57 Steven W Hackel, “Junípero Serra across the Generations,” in A Companion to California History, eds. William 
Francis Deverell en David Igler, Blackwell Companions to American History 17 (Chichester, U.K.: Wiley-
Blackwell, 2008), 102. 
58 Richard Kagan, “The Invention of Junípero Serra and the ‘Spanish Craze,’” in The Worlds of Junípero Serra: 
Historical Contexts and Cultural Representations, ed. Steven W Hackel. (Oakland, Californië: University of 
California Press, 2018), 244. 
59 Hackel, “Junípero Serra across the Generations,” 104. 
60 Senkewicz, 21. 
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te construeren.  

Richard Kagan spreekt van de zogenaamde Spanish craze. Dit definieert hij als een periode waarin men 

in het zuidwesten van de Verenigde Staten sterk bezig was met het vormgeven van een Spaanse 

erfenis. Volgens Kagan gaat het in Californië om een opmerkelijke verandering. De zogenaamde zwarte 

legende, het weergeven van de Spaanse koloniale periode als wreed en onderdrukkend, was namelijk 

het dominante beeld in 19e eeuws Amerika. De oorsprong hiervan ligt echter al veel vroeger. In eerste 

instantie kregen de Britse kolonies aan de oostkust al een vijandsbeeld mee vanuit Europa, aangezien 

zowel de Nederlanden als Groot-Britannië vochten tegen Spanje. Oorlogsdaden begaan door Spanje 

werden versterkt weergegeven en afgekeurd.61 Wat later, tijdens de verlichting, verergerde dit beeld 

nog meer. Waarden als (religieuze) vrijheid en de afkeer van vorsten stonden in schril contrast met het 

katholieke Spanje. Amerikaanse denkers die Europa bezochten, zagen Spanje als een achterstaand 

land. Dit werd verder versterkt door het raciaal denken, waarbij Amerikanen zich linkten met Europese, 

protestantse, blanken. Spaanstaligen, zeker diegenen met een (gedeeltelijke) inheemse achtergrond, 

werden als minderwaardig beschouwd.62   

Volgens de auteur was dit imago niet alomvattend. In de Verenigde Staten bloeide In diezelfde 19e 

eeuw een waardering voor het Spaanse verleden. Vanuit de literatuur kreeg de Spaanse cultuur een 

romantisch, bijna oriëntaals, karakter. Het Spanje beschreven als een land vol van avontuur en 

culturele rijkheid. Voornamelijk het zuiden van Spanje, met zijn Moorse architectuur, sprak tot de 

verbeelding.63 Het historiografisch veld gaf ook ruimte aan dit positief, bijna heroïsch imago van 

Spanje. 19e eeuwse historici schreven over de Cortés en Pizarro als avonturiers die de beschaving en 

het christendom naar Amerika brachten.64  In het zuidwesten van het land, de regio waar deze paper 

over handelt, toonde men nog meer appreciatie voor het Spaanse verleden. Deze gebieden wierpen 

zich op als belangrijke toeristische streek, waar de Spanjaarden gedurende lange tijd het land en de 

bevolking vooruithielpen. De blanke, Engelstalige bevolking zag veel goeds in het beeld van de Spaanse 

kolonialen als brengers van geloof en beschaving, terwijl de Spaanstalige elite het beeld van de edele 

conquistador konden gebruiken om zich te distantiëren van de hispanics.65 Deze twee visies op de 

Spaanse geschiedenis in de Verenigde Staten leefden volgens Kagan naast elkaar. Vanaf de 20e eeuw 

werd het positief beeld van Spanje langzaamaan breder gedragen door de Amerikanen. Naarmate de 

Amerikanen zich meer en meer begonnen te zien als een bastion van vooruitgang, vrijheid en geloof 

op hun continent, werd hun Spaans verleden ingebouwd in diezelfde strijd. Columbus en de Spaanse 

veroveraars werden geplaatst als de eersten die streden voor beschaving en geloof, wat de 

Amerikanen wilden verderzetten.66  

Dit alles betekende goed nieuws voor Serra. Hij werd aangehaald als één van de eerste Europese 

invloeden in het zuidwesten van Noord-Amerika. De eerste seculiere historische teksten over 

Californië, geschreven door Bancroft en Hittell aan het einde van de 19e eeuw, baseerden zich op Palou 

om Serra te beschrijven. Zij namen grotendeels het positieve beeld van Serra over. Hackel spreekt over 

hen als “secular hagiographers”. Ze beschreven het leven van Serra volgens het positief beeld dat Palou 

maakte. Serra is een ideale, onvermoeibare man die bleef strijden voor zijn overtuigingen.67  

Hoewel deze auteurs daadwerkelijk het positieve beeld van Serra overnamen, plaatsten zij toch kritiek 

in hun werk. Deze kritiek zou zich niet richten tot Serra als persoon, eerder tot het instituut waartoe 

 
61 Kagan, 231. 
62 Kagan, 232. 
63 Kagan, 233-4. 
64 Kagan, 237. 
65 Kagan, 239-40. 
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hij behoorde. Zo schreef Theodore Hittell in die periode over Serra als een zeer daadkrachtige man 

maar stond hij kritisch tegenover het systeem van de missieposten en betwijfelde hun nut.68 “The work 

of the Franciscans in Alta California was therefore no more destined to stand than that of the Jesuits 

in Lower California.”69 Met andere woorden, het werk van de ordes in de kolonies zouden doorheen 

de tijd volgens Hittell onbelangrijk worden. Sterker nog, Hittel vermeldt dat het werk van Serra als 

pionier en brenger van civilisatie voorbestemd was om langer te leven dan zijn werk als religieuze 

missionaris.70 Zijn collega, Hubert Bancroft, volgde grotendeels de visie van Hittell en schreef over 

Serra: “All his energy and enthusiasm were directed to the performance of his missionary duties (…) 

Limping from mission to mission with a lame foot, fasting much and passing sleepless nights, depriving 

himself of comfortable clothing and nutritious food, he felt that he was imitating the saints and martyrs 

of his sickly boyhood”.71 Hieruit blijkt dat de auteur Serra’s franciscaanse idolen verwerpelijk vond 

maar het bewonderenswaardig karakter van de missionaris behield. De kritiek op de missieposten ging 

Bancroft nog verscherpen: “Those first pure priests who came hither, devoted ministers of the living 

God, who really desired the welfare of the aboriginals, desired them to live and not die; these with 

their comforts and their kindness killed as surely as did Cortes and Pizarro with their gunpowder, steel, 

and piety.”72 Serra werd op deze wijze geconstrueerd als een goede man die deel uitmaakte van een 

slechte ideologie. Een andere noemenswaardige auteur uit diezelfde periode was Charles Lummis. 

Lummis was, volgens Kagan, voornamelijk gepassioneerd door het Spaanse verleden van Californië en 

wilde dit naar het groot publiek brengen.73 Een belangrijk begrip om Lummis te begrijpen is manhood. 

Volgens Lummis was de geschiedenis te verstaan als een constante opeenvolging van krachtige daden 

(door mannen). Hierin was Serra voor hem de ideale sterke man die de goede waarden wilde 

verspreiden. Lummis wijkt echter af van zijn voorgangers Hittell en Bancroft wanneer het gaat over de 

missieposten. Het religieuze karakter wordt achterwege gelaten maar de missieposten worden wel 

positief beschreven. Deze zouden cruciaal zijn geweest om andere Europese mogendheden uit het 

gebied te houden en Californië veilig te stellen voor de dominantie van de Verenigde Staten.74 Dit 

laatste is uiteraard een anachronisme. Californië zou eerst nog tot Mexico behoren alvorens het als 

staat wordt ingelijfd. Laat staan dat Serra missieposten oprichtte om een natie te helpen dat pas zeer 

recent onafhankelijk geworden was. Lummis probeerde Serra in te werken in zijn patriottistische en 

patriarchale geschiedenis. Serra was voor hem één van de “founding fathers” van de natiestaat. 

  

Religieuze aspecten en motieven werden bij de seculiere auteurs naar de achtergrond geduwd om een 

breder publiek aan te spreken en in te spelen op het beschavingsideaal. Serra werd de personificatie 

van de nobele waarden die vanuit Europa naar Amerika kwam. Daarbij was het van belang dat het 

werk van de franciscanen in het Westen werd weergegeven als een weerspiegeling van mannen als 

George Washington en Thomas Jefferson die in het Oosten de bouwstenen voor de Verenigde Staten 

aan het leggen waren. Serra wordt bij hen meer een held van de Amerikaanse maatschappij dan een 

held van het katholiek geloof.  

Doorheen de vorige eeuw werd de koloniale erfenis langzaamaan anders bekeken. Een eerste impuls 

kwam vanuit antropologische hoek. John Harrington werkte in 1930 aan een essay over de reactie van 

de natives op de contacten met de Spanjaarden. Zijn conclusie was dat de Spanjaarden en de 

 
68 Theodore Henry Hittell, History of California., 4 v. (San Francisco: Pacific press, 1885), 307. 
69 Hittell, 508. 
70 Hittell, 448. 
71 Hubert Howe Bancroft, History of California., His Works, v. 18, v. (Santa Barbara: W. Hebberd), 415. 
72 Hubert Howe Bancroft, California Pastoral, 1769 - 1848 (San Francisco: The History Co, 1888), 174.  
73 Kagan, 246. 
74 Hackel, “Junípero Serra across the Generations,” 105. 



16 
 

“beschaving” die ze brachten niet gewenst waren en dat de natives slachtoffer waren van een 

verovering.75 Onderzoeken vanaf de jaren ’40, door onder meer Sherburne Cook, bewezen via 

cijfermateriaal de desastreuze gevolgen van de missieposten voor de lokale bevolking. Ziekte, 

ondervoeding en mishandeling waren een grote druk op de demografie. Cook vatte samen dat het 

duidelijk was dat de natives werden blootgesteld aan ongewilde en geforceerde “disciplinering”, 

gedwongen arbeid en buitensporige lijfstraffen. Serra zelf bleef bij deze onderzoeken voorlopig echter 

buiten schot.76 Daarnaast kwam er meer aandacht voor de interne diversiteit en cultuur van de 

verschillende stammen en het feit dat zowel de franciscanen als vele latere auteurs blind waren voor 

de complexe culturen die Californië voor de Spaanse kolonisatie rijk was. Auteurs als Florence Shipek, 

Robert Jackson en Jack Forbes onderzochten de gevolgen van het missiesysteem verder na de Tweede 

Wereldoorlog. De bekritiseerde periode werd uitgebreid naar de eerste ontmoetingen tussen de 

natives en de franciscanen, waar Serra dus onder te plaatsen viel. Carey McWilliams vergeleek hierbij 

de franciscaanse missieposten met concentratiekampen.77 Tegelijkertijd, in 1951 werd Serra in een 

roman van Isabelle Ziegler sterk geprezen. Het boek werd geschreven voor het grote publiek en was 

een dramatisering van Serra’s leven. Het zou een van de laatste werken zijn waarin Serra zonder meer 

positief benaderd wordt.78  

De nadruk in de academische literatuur verschoof namelijk naar het standpunt van en de impact op de 

Native Americans. De seculiere literatuur wilde weg van de populariteit van Serra en aandacht vestigen 

op de grootschalige gevolgen van de koloniale Spaanse periode. Toch zou deze beweging zeer grote 

gevolgen hebben voor de nagedachtenis van Serra. Het debat dat hier tegen de jaren ’80 ontstond en 

zowel in academische als publieke middens gevoerd zou worden, wordt later besproken.  

 

 

Katholieke literatuur 

 
De eerste literatuur die vanuit strikt katholieke hoek verscheen, kwam er rond het einde van de 19e 

eeuw. In publicaties over de geschiedenis van Californië door William Gleeson werd Serra gepromoot 

als vrome, plichtsbewuste missionaris, die vanaf zijn nederige jeugd al voorbestemd was voor 

grootsheid. De auteur schrijft dat Serra, zijn volgelingen en de natives die naar de missie kwamen het 

werk van God uitvoerden.79 Het werk van Gleeson is niets meer dan een kroniek van een succesvolle 

kerstening van Alta California. Hierbij is Junípero Serra een belangrijke en goede figuur, maar verder 

slechts één van de vele hoofdstukken van Gleesons historisch overzicht. In een gelijkaardig werk 

schreef Patrick Thomas enkele jaren later over “the aims and objects of the devoted men who raised 

the banner of christianity and of civilization where one of the greatest cities of the world is now 

established”.80 De auteur wilde dus een geschiedenis schrijven van San Francisco, waarbij beschaving 

en religie hoog in het vaandel werden gedragen. Ook hier begint de geschiedenis met de expeditie 
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waar Serra deel van uitmaakte, maar werd er verder geen bijzondere aandacht aan hem geschonken. 

De nadruk ligt op de eerste nederzettingen en missieposten die volgens Thomas het begin waren van 

San Francisco.   

Pas later met de kritiek in de seculiere literatuur rond Serra in de late 19e eeuw, kwam er een sterke 

reactie vanuit katholieke hoek. Volgens Senkewicz was Helen Hunt Jackson, een bekende activiste voor 

Native Americans in de late 19e eeuw, cruciaal voor de popularisering van Serra als spiritueel figuur. 

Jackson werd bekend met century of dishonor (1881), waarin ze schreef over de slechte behandeling 

van de natives door de Amerikaanse staat. De methodes van Serra en de franciscanen zou ze gaan 

beschrijven als een beter alternatief voor de omgang met natives.81 Ze beschreef Serra met een 

enorme bewondering. Serra was voor haar het voorbeeld van een religieuze man die zijn menselijke 

gebreken overstijgt. Hoewel Jackson de spiritualiteit van Serra prees, werd hij minder expliciet 

gepromoot als katholieke missionaris zoals latere literatuur wel zou gaan doen. Serra is menselijk en 

herkenbaar maar wel de meest volmaakte en spirituele mens die je kan zijn. Volgens Jackson was Serra 

vergelijkbaar met Franciscus van Assisi.82 In dat opzicht vormde Jackson een overgangsfiguur naar de 

franciscaanse auteurs die over Serra zouden gaan schrijven als ideale missionaris. 

De franciscaanse auteur A.H. Fitch  werkte een beeld uit van Serra als heldhaftige man die 

verantwoordelijk was voor al het “goede werk” in Californië.83 Zephyrin Engelhardt, een franciscaan 

van Duitse origine, verdedigde Serra als “founder of christianty and civilIzation in California”.84 Volgens 

Engelhardt waren auteurs als Bancroft te onwetend als het om katholieke zaken ging. Hij zag hun 

uitspraken als een aanval op het geloof.  Hackel benadrukt dat het werk van Engelhardt een grote 

invloed zou hebben op het christelijke beeld van Serra. The missions and Missionaries of California 

(1915) werd de basis voor veel Amerikaanse, christelijke literatuur rond Serra.85 In dit zeer uitgebreid 

werk wou Engelhardt een historisch overzicht schrijven van alle missieposten en missionarissen in het 

gebied. Engelhardt gaat hierbij duidelijk de missiepost als het kloppend hart van zijn orde promoten. 

De missies gingen het gebied gaan ontwikkelen door landbouwtechnieken en handel te introduceren.86 

Engelhardts werk kan gelezen worden als een chronologisch succesverhaal van de franciscanen in de 

regio, met Serra als pionier en leider. The missions and Missionaries of California werd populair binnen 

katholieke kringen in Californië, maar zorgde ook voor een heropleving in Europa. Europese 

franciscanen begonnen aandacht te schenken aan Serra. Hierbij ging de Spanjaard Francisco Torrens y 

Nicolau op basis van de geschriften van Palou een biografie schrijven om Serra in religieuze kringen te 

populariseren. Serra werd weldra het schoolvoorbeeld van de ideale franciscaanse missionaris.87 

  

In 1934 kwam er een eerste beweging op gang om een mogelijke zaligverklaring van Serra te 

onderzoeken. Hierbij gaat het werkelijk om historisch onderzoek waarbij wordt nagegaan of de figuur 

in kwestie eerbiedwaardig genoeg is om de eer van een zaligverklaring te krijgen. Om dit onderzoek 

uit te voeren moet er een commissie zijn van verschillende experts. In het geval van Serra werd deze 

samengesteld door onder andere een professor geschiedenis, enkele geestelijken en Maynard Gieger, 

een franciscaanse historicus.88 Het zou duren tot 1948 voor er genoeg documenten werden verzameld 
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die als bewijs zouden dienen van Serra’s waardigheid voor een zaligverklaring. Ze werden voorgelegd 

aan de kerkelijke rechtbank van Californië. Herbert Bolton, de geschiedenisprofessor moest Serra’s 

zaak verdedigen. Deze documenten werden uiteindelijk samengevat en verzonden naar Rome voor 

verdere goedkeuring.89 Dit zou echter duren tot de jaren ’80.  

Latere auteurs als Maximin Piette, Omer Englebert (beiden Belgische franciscanen) versterkten het 

beeld van Serra als heilige figuur in het midden van de 20e eeuw.90 Dit kwam er enerzijds als reactie op 

de herevaluatie van Serra en de missieposten in het naoorlogse Californië, die we eerder bespraken. 

Anderzijds gingen de eerste onderzoeken naar een mogelijke zaligverklaring de aandacht richten op 

nieuwe bronnen. Deze auteurs brachten in hun schrijven twee nieuwe elementen naar de voorgrond. 

Ten eerste ging men zich opnieuw baseren op Palou maar werden ook andere bronnen, zoals brieven 

en officiële documenten, bekeken om het leven van Serra te schetsen. Geiger was een van de eersten 

om de Serra familie grondiger te gaan bestuderen en dit in te werken in de biografie. Serra’s jeugd, 

opleiding en academische carrière werd belicht, iets wat voordien weinig aandacht kreeg.91 Englebert 

schreef Le dernier des conquistadores Junípero Serra 1713-1784 en plaatste daarmee Serra terug in de 

traditie van Cortés. Volgens Englebert waren de Native Americans sterk onder de indruk van de 

conquistador, van zijn troepen, hun wapens en hun baarden.  Cortés is volgens Englebert een 

heldhaftige, eervolle veroveraar die met zijn slimme listen de vijand snel weet uit te schakelen.92 

Englebert breit dit verhaal naadloos aan het franciscaanse gegeven. Hij vertelt over de eerste 

missionarissen die de bekeringsopdracht met veel succes kwamen uitvoeren. De Native Americans 

zouden volgens Englebert zeer blij zijn geweest met de komst van de franciscanen en meehelpen aan 

het opbouwen van missieposten.93 Daarnaast schrijft hij ook over Serra’s jeugd in Majorca. Op deze 

manier werd de connectie met Spaanse franciscanen versterkt en kreeg Serra een aardser en 

menselijker karakter, zonder zijn bijzondere eigenschappen te verliezen. Een tweede vernieuwend 

element zat in een antropologischer beeld van de natives, waarbij opnieuw Geiger een voortrekkersrol 

nam. Wanneer Geiger over de inheemse bevolking schrijft, lijkt dit toch te gebeuren met enig 

cultuurrelativisme en respect. In tegenstelling tot de denigrerende en discriminerende taal van 

eerdere auteurs.94 Toch bleef het bekeren van de lokale bevolking de voornaamste prestatie die Serra 

en zijn volgelingen geleverd hadden volgens deze auteurs. Verder gaan ze Engelhardt volgen om de 

missieposten te blijven verdedigen als goed systeem. Zo schreef Geiger, net als Engelhardt, naast de 

converterende functie van de missie ook over agricultuur, kledij en veeteelt.95 Dit kan gezien worden 

als een brug naar Lummis toe, aangezien ze in dat opzicht gelijklopen. Deze auteurs zagen in de 

missieposten een belangrijke stap naar het “opvoeden” en “ontwikkelen” van het gebied en zijn 

bevolking. Dit staat in sterk contrast me de seculiere auteurs die de missies onbelangrijk en 

onsuccesvol vonden. Ook hedendaagse historici als Steven Hackel argumenteren dat de missieposten 

niet slaagden in hun opzet, aangezien veel bewoners telkens wegliepen en enkel met dwang in de 

missies gehouden konden worden.96 

De werken van de katholieke auteurs waren grotendeels een reactie op de seculiere literatuur die 

verscheen over Serra. Zoals eerder beschreven, werd Serra aangegrepen door schrijvers die een 

geschiedenis wilden maken van de Spaanse invloed op de staat Californië. Hierbij stond de 

beschavingsmythe en de manifest destiny, het geloof dat de Europese kolonisten voorbestemd zijn om 
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Amerika te bevolken, centraal. Serra werd gepopulariseerd als een founding father voor het 

zuidwesten van de Verenigde Staten. Religieuze motieven werden eerder achterwege gelaten. De 

katholieke (en voornamelijk franciscaanse, Europese) auteurs probeerden het figuur van Serra terug 

in te werken in een katholiek narratief. De missieposten werden daarbij verdedigd als bijdrage aan de 

ontwikkeling van Californië en haar oorspronkelijke bevolking. Deze auteurs slaagden er echter niet in 

om de brede publieke opinie mee vorm te geven, maar hun teksten vormden wel de aanloop naar een 

zalig- en heiligverklaring. De vele seculiere literatuur die over Serra verscheen, ging weldra aanleiding 

geven tot de popularisering van zijn figuur. Onder meer door standbeelden, schilderijen en 

toneelstukken werd Serra dichter bij het publiek gebracht. Het waren deze vormen van publieke 

herinneringscultuur die het seculiere beeld van Serra definitief dominant zouden maken.97  

In een tweede fase zou de figuur van Serra echter leiden tot controverse. Terwijl katholieke middens 

naar auteurs als Geiger grepen om Serra zalig en heilig te verklaren kwam er vanaf de jaren ’50 

geleidelijk aan een golf op gang die zeer kritisch stond tegenover de beschavingsmythe. Tegen de jaren 

’80 zouden twee visies sterk gaan botsen. De ene zag Columbus, de conquistadors en missionarissen 

als Serra, als glorieuze ontdekkers en verspreiders van de westerse beschaving, terwijl een ander deel 

van de bevolking ze zag als meedogenloze veroveraars van de natives.98 Het is dat debat dat later in 

deze paper uitvoerig onderzocht wordt.  

 

 

Beeld tegenover natives 
 

Volgens literatuur 
 

De recente kritiek rond Serra ontstond omwille van zijn behandeling van inheemse bewoners in de 

koloniale periode. Hoewel we hier later dieper op ingaan, is het toch belangrijk reeds na te gaan wat 

auteurs van voorgaande periodes hierover schreven. Volgens Helen Hunt Jackson waren de 

franciscanen goed voor de natives. Van Serra en zijn volgelingen zouden ze kledij, voeding en onderwijs 

gekregen hebben. Tegelijkertijd mochten ze hun eigen cultuur behouden.99 Pas later, wanneer de 

Spaanse kroon dominanter werd, ging volgens Jackson de levensstandaard van de natives achteruit. 

De inheemse bevolking werd van hun land gedreven, kregen geen rechten en hadden geen toegang 

meer tot de missieposten.100 Komanecky ziet in het werk van Jackson de creatie van de zogenaamde 

mission myth, het idee dat de missieposten het fundament waren voor de Amerikaanse “beschaving” 

aan de westkust. In dit beeld werden de missieposten gezien als oud en romantisch ideaal waarbij de 

franciscanen het goede werk van God verleenden en samen met de natives leefden en werkten.101 

Eerdere katholieke auteurs zagen in de missieposten een gelijkaardige invloed op de lokale bevolking. 

Volgens Geiger kende de missie van Santa Barbara een constante instroom van natives die zich vrijwillig 

lieten dopen en daar bleven, tot de naburige stammen uiteindelijk ophielden te bestaan. De bedoeling 

was om hen te bekeren tot het christendom, te kleden en het land te leren bewerken. De Spaanse taal 
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leren was van minder belang.102 De bewoners van de missie kregen veel eten, en leerden werken in 

goede omstandigheden en met genoeg vrije tijd.103 Straffen gebeurde enkel wanneer het absoluut 

nodig was en met de toelating van God, bovendien kreeg men steeds de kans om zich te verdedigen. 

Tenslotte stelt Geiger dat de seculiere overmacht van de Spanjaarden ervoor zorgde dat de missies 

uiteindelijk leegliepen.104 Deze visie staat loodrecht op die van auteurs als Hittell, die pas na het einde 

van de missieposten een “verbetering” zag in de levensstandaard van de natives.105 Vrijwel alle 

voornoemde auteurs (met enige uitzondering bij Jackson) beschreven de natives als barbaren die nood 

hadden aan opvoeding. De eerste wijdverspreide literatuur legde de nadruk op de missionarissen en 

duwden de natives naar de achtergrond. Wanneer Gleeson schrijft over de aanval van de missiepost 

in San Diego worden de aanvallers amper beschreven. Gleeson legde wel de nadruk op het feit dat de 

neofieten in de missie niet meewerkten aan de aanval van hun voormalige stamgenoten. Hierdoor 

werd het verschil tussen bekeerde en niet-bekeerde natives vergroot.106 Bij Engelhardt, ongeveer 40 

jaar later, krijgen de natives plots een zeer uitgebreide, negatieve beschrijving. “(...) the indian 

frequently was in a state of semi-starvation. In that case he would greedily devour almost anything 

living (...) culturally, the California indians were probably as simple and rude as (...) among the most 

stupid, brutish, filthy, lazy and improvident of the aborigines of America.”107 Steven Hackel schrijft dat 

de teksten van Engelhardt veel negatiever zijn tegenover de oorspronkelijke bevolking dan de biografie 

van Palou en de voorgaande literatuur. De algemene racistische tendens bij vele denkers van de vroege 

20e eeuw speelt hier volgens hem een rol in.108 Het zou kunnen dat Engelhardt persoonlijk 

discriminerend en racistisch was tegenover de natives. Een andere verklaring is dat Engelhardt het 

contrast tussen de natives voor de koloniale periode en na de koloniale periode wou vergroten. Ten 

eerste leken de missieposten op die manier succesvoller, aangezien ze erin slaagden om onbeschaafde 

wilden op te voeden. Ten tweede werd de heldhaftigheid van de franciscanen op die manier sterker 

beklemtoond. Door de natives kwaadaardig en agressief te maken, leken de missionarissen 

onbaatzuchtige helden die de vijand gingen bekeren.109 In die zin is Engelhardt net een verderzetting 

van het beeld dat Gleeson reeds schiep.  

Een franciscaanse auteur, Francis Guest, erkende in de jaren ’70 de harde aanpak van de 

missionarissen maar relativeerde die door er onder meer op te wijzen dat het fysiek straffen van 

natives moest gezien worden in het perspectief van de missionarissen toen.110 Zij zagen de natives als 

kinderen en wilden ze disciplineren, desnoods op de manier dat Europese kinderen gedisciplineerd 

werden. 

Historici zien sinds de Tweede Wereldoorlog de levensomstandigheden van de natives in de 

franciscaanse missie veel somberder in. Er zijn geen directe cijfers over de impact van Serra’s 

missieposten, noch bronnen over het leven in de missies die Serra in Californië oprichtte. Er zijn wel 

enkele documenten over de missies in Mexico waar Serra voorheen actief was. Meer bepaald de Sierra 

Gorda, waar Serra werk verrichtte met de Comanche. Uit getuigenissen van leden van de Comanche 

bleek dat het leven in die missies voor hen bijzonder zwaar was. Ze moesten zeer lastig werk uitvoeren 

en kregen zelfs geen tijd om te eten. Wie weigerde te werken of te uitgeput was, zou lijfstraffen 

gekregen hebben. Wanneer het verhaal verder onderzocht werd door Spaanse autoriteiten, getuigden 
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veel natives dat de verhalen niet klopten en namen ze het discours van de franciscanen over. De Native 

Americans in de missie vertelden dat ze oprecht werden gestraft wanneer God dat nodig vond. 

Diegenen die het verhaal vertelden, werden uiteindelijk opgesloten. Er is nog meer, bekeerde natives 

(neofieten) die wegliepen van de missie werden op vraag van Serra door Spaanse soldaten 

teruggehaald. Wanneer er dorpen waren die weigerden om mensen naar de missie te sturen, werden 

die in brand gestoken.111 De periode daarop was Serra actief bij de inquisitie, een organisatie die toen 

al berucht was vanwege zijn strenge aanpak tegenover iedereen die niet voldeed aan de voorschriften 

van de kerk. Er is bijzonder weinig geweten over deze periode, slechts twee rechtszaken zijn bekend.112

  

Het beeld dat Jackson schiep rond de hoeveelheid en kwaliteit van eten op de missie blijkt ook niet te 

kloppen wanneer dit verder in detail wordt bekeken. Antropologe Florence Shipek benadrukt dat de 

meeste mensen naar de missiepost kwamen omdat ze tot de lagere sociale klassen van hun stam 

behoorden en op zoek waren naar voedsel. De franciscanen gaven hen melk, waarop de natives, 

aangezien ze lactose intolerant waren, ziek werden. De franciscanen begrepen niet waarom de natives 

bijvoorbeeld dysenterie kregen en zelfs stierven. Toch liet Serra de bewoners van de missie soms 

tijdelijk vrij om zelf eten te zoeken. Wanneer ze terugkwamen, zagen ze er veel gezonder uit. 

Bovendien zou de komst van Europese kuddedieren na verloop van tijd druk leggen op de 

leefomgeving en de voedselvoorziening van de lokale bevolking. Dit in combinatie met afgesloten 

handelsroutes tussen stammen dwong de lokale bevolking om bijvoorbeeld eten te gaan stelen van de 

Spaanse nederzettingen.113   

Tenslotte wijst Sandos erop dat de auteurs die Serra bleven verdedigen goed op de hoogte waren van 

de toenemende kritiek op het missiesysteem.  Herbert Bolton, de professor die samen met Geiger de 

eerste stappen zette naar een zaligverklaring, las artikels en had gesprekken met collega’s die 

onderzoek deden naar de negatieve impact van de Spanjaarden en de franciscaanse missieposten op 

de Native Americans. Het was onmogelijk dat Bolton niet op de hoogte was van deze nieuwe 

onderzoeken, toch zou hij achter de zaligverklaring blijven staan. De informatie die negatief kon 

uitdraaien voor Serra werd op die manier bewust weerhouden in de documenten die naar Rome 

werden verzonden.114 

In de literatuur zien we dus een groot verschil in visie tegenover de natives. Binnen de katholieke 

literatuur heerst algemeen een negatief beeld tegenover de natives, die nood hadden aan controle en 

opvoeding. Jackson wijkt hier licht van af, de missies waren volgens haar een opoffering van de 

franciscanen om de levens van de natives te verbeteren. Seculiere literatuur reageerde hier sterk op 

sinds medio 20e eeuw en wilde de aandacht vestigen op de zware negatieve gevolgen van de koloniale 

periode. In tweede instantie wilden ze het gesimplificeerd beeld op de Native Americans verbreken. 

Dit laatste kunnen we ook duidelijk zien in hoe historici de bronnen gingen interpreteren en 

contextualiseren.  

 

  

Volgens de franciscanen 
 

Maar wat met de visie die Serra en Palou hadden op de natives? Historicus John Leddy Phelan baseerde 

zich op teksten van Jeronimo de Mendieta (1525-1604), één van de eerste franciscaanse 
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missionarissen in Amerika, om na te gaan hoe men dacht over de inheemse bevolking. Volgens Phelan 

vonden de franciscanen enkele positieve, christelijke waarden terug bij de natives, zoals nederigheid, 

volgzaamheid en geduld. Ze vergeleken hen met een soort van kinderen: puur, simpel, onschuldig en 

met een sterke behoefte aan leiderschap. In die zin was het de taak van de franciscanen om ze op te 

voeden, te bekeren en te beschermen. Dit betekende dat de natives zich moesten bekeren, zich 

moesten leren gedragen, zich westers moesten kleden en moesten leren werken op het land in plaats 

van bijvoorbeeld te jagen. Tenslotte moesten de Native Americans afgeschermd worden van Europese, 

seculiere invloed. Zaken als het Romeins recht waren te corrupt en bovendien te complex voor de 

Native Americans. In die zin was het goed dat de Native Americans hun eigen sociale structuur en taal 

behielden. Phelan ziet in deze redenering een voorbode van het verlichtingsdiscours van Rousseau, 

waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de pure, natuurlijke mens en de geciviliseerde mens, 

die een patriarchale houding aanneemt tegenover de eerste groep.115 Florence Shipek wijst er op dat 

gelijkaardige concepten tot discussies hadden geleid binnen de kerk sinds de 16e eeuw. Zo was er 

bijvoorbeeld geen volledige consensus rond de vraag of de natives de ware religie konden leren of 

beter onderdanig moesten blijven.116 Het idee dat de natives konden bekeerd worden en zelfs 

positieve eigenschappen hadden kwam bij verschillende seculiere intellectuelen in de 16e en 17e eeuw 

ook voor. Wanneer Michel de Montaigne in een van zijn essays kannibalen bespreekt, toont hij zijn 

waardering voor hun natuurlijke puurheid, in contrast tot de Europese kunstmatigheid.117 Filosoof 

Pierre Bayle schreef in 1682 dat het beter was om God niet te kennen (zoals het geval was bij de Native 

Americans) dan om hem wel te kennen maar tegen zijn wil in te gaan (zoals Europese “ketters” 

deden).118 In de ogen van Bayle waren de natives dus niet tegen de kerk, maar hadden zij nog niet de 

kans gehad om het christendom te kennen. De redenering van Mendieta was met andere woorden 

niet exclusief van de franciscanen, noch per se dominant. Maar het is wel duidelijk dat het onder 

intellectuelen een gekend en besproken concept was.  

We kunnen niet zeker zijn in hoeverre Serra zijn mening deelde met Mendieta of de andere denkers. 

Serra’s voornaamste educatie in zijn jeugd op dat vlak kwam van Antoni Llinas, een franciscaan die het 

belangrijk vond om de inheemse taal te spreken en op een vredevolle manier met de natives om te 

gaan.119 Een andere indicator voor Serra’s visie op de natives zou vanuit Palou’s tekst kunnen komen, 

maar die maakte geen beschrijving van de lokale stammen of hun cultuur. Zijn voornaamste 

bekommernis was het neerpennen van de vele obstakels en overwinningen in Serra’s levensverhaal. 

De natives zijn zelden meer dan passieve ontvangers van Serra’s weldaden. Bij een aanval van natives 

op een missiepost krijgen ze meer agency, daar worden ze omschreven als vuile en agressieve 

wilden.120 Slechts in één brief van Serra vinden we een directe beschrijving van de natives. Daaruit 

blijkt dan weer dat de Chumash hem en enkele soldaten tijdens een hevige storm in 1776 geholpen 

hebben om zijn reis verder te zetten. Dit terwijl de franciscanen bang waren voor een hinderlaag van 

de stam, aangezien ze al vaak werden aangevallen. Serra prees de hulp en het medelijden van de 

natives. Het helpende en nederige gedrag van de Chumash werd voor Serra het ultieme voorbeeld van 
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een goede native.121 Ook Palou beschreef, zoals eerder werd aangehaald, hoe enkele natives het 

verloren gevaren schip naar Serra zouden geleid hebben.122 Het oordeel van Serra en zijn volgelingen 

op de natives blijkt dus iets relatief dynamisch te zijn.  

Volgens Hackel heerste een sterke paternalistische visie van de franciscanen op de natives. Dit ziet hij 

bijvoorbeeld terug in lijfstraffen die in de franciscaanse missies werden uitgedeeld. Net als in Serra’s 

eigen jeugd kon discipline volgens hem afgedwongen worden op deze manier. Serra zag lijfstraffen als 

een vorm van vaderlijke liefde.123 Sterker nog, Serra zou het toedienen van lijfstraffen zien als een 

belangrijk recht voor de missionarissen. In een brief naar de Spaanse autoriteiten vroeg hij om het 

privilege om lijfstraffen uit te voeren, wat hij uiteindelijk ook kreeg.124 Het exclusieve “hoederecht” 

van de franciscanen op de natives was zeer belangrijk voor Serra. Serra wilde de invloed van de 

Spaanse kroon zo hard mogelijk minimaliseren. Serra streefde naar een open relatie met de Native 

Americans, waarbij ze weinig geheimen voor hem hielden en hij een goed overzicht op hen had. Zo 

verkoos hij in 1770 een missiepost te verplaatsen, dichter bij de lokale bevolking en verder van de 

Spaanse troepen. Serra wilde dichter bij de stammen gaan leven en verder van de Spaanse 

militairen.125 Waar de missionarissen in eerste instantie meereisden met de Spaanse militairen zagen 

ze nu in de conquistadors een obstakel om hun bekerende taak uit te voeren. Hierin zien we een echo 

van wat Mendieta een corrupte Europese invloed noemde. Zoals eerder werd besproken, wijzen zijn 

activiteiten bij de inquisitie en de getuigenissen van de natives in de Sierra Gorda erop dat Serra 

bijzonder radicaal en hard te werk kon gaan. Tegelijkertijd zijn er geen aanwijzingen dat hij de 

lijfstraffen persoonlijke uitvoerde.126   

Volgens Shipek was er vanuit de franciscanen en de Spanjaarden weinig aandacht voor de interne 

sociale structuur en cultuur van de lokale stammen.127 De eerste ontmoetingen tussen beide 

gemeenschappen werden vermoedelijk steeds verkeerd geïnterpreteerd. Zo waren er ontmoetingen 

tussen Serra en de natives, waarbij er dansen en andere rituelen werden uitgevoerd. Serra en zijn 

volgelingen interpreteerden dit als verwelkomingen of als verzoeken om eten te krijgen. Het is niet 

onredelijk om aan te nemen dat het eerder ging om verdrijvingsrituelen of vloeken die de natives over 

Serra wilden uitspreken.128 De franciscanen interpreteerden de rituelen van de natives op een manier 

dat zij konden begrijpen. Shipek wil in haar werk aantonen dat deze blik wederzijds was. Volgens haar 

zagen de Kumeyaay de christelijke gebeden en rituelen als vreemde soorten hekserij en waren de 

Spanjaarden kwaadaardige, vieze mensen.129 Dit wijst erop dat de ontmoeting van beide culturen 

wederzijds bevreemdend was. Geen van beiden kon de complexiteit en achterliggende concepten van 

de ander vatten. Het beste wat men kon doen, was de vreemde elementen “vertalen” op een manier 

dat ze begrijpelijk werden. Toch zijn er aanwijzingen dat er, althans voor de franciscanen, wel wat 

kennis was van de samenlevingsvorm van de natives. Ten eerste spreekt Shipek zichzelf tegen door te 

zeggen dat er geen zware lijfstraffen werden uitgedeeld aan de hogere sociale klassen. Dit zou 

opstandig gedrag bevorderen, wat de franciscanen wilden vermijden.130 Zulke feiten impliceren echter 

dat er wel degelijk een notie van sociale kennis over de stammen was. Ten tweede gaf Serra zelf aan 
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bewust te zijn van een culturele afstand. Hij merkte dat het, naast de taalbarrière, moeilijk bleef om 

de natives te benaderen en hen te overtuigen om naar de missie te komen. Men ging op zoek naar 

gemeenschappelijke concepten, zoals demonen, om het christendom over te brengen. Volgens Beebe 

en Senkewicz kwam deze beweging uit van de natives zelf, die onder elkaar bepaalde christelijke 

concepten en woorden gingen vertalen. Een voorbeeld hiervan is wat de Rumsen, een Californische 

stam, deden met het christelijk concept van de ziel (Spaans: espiritu). Espiritu werd vertaald in de taal 

van de Rumsen naar sirre, wat ingewanden betekent. Hoewel zulke vertalingen de natives toelieten 

om christelijke concepten te begrijpen, waren de franciscanen zich niet bewust van de talige 

connotaties die het woord voor de Rumsen op die manier behield.131  Wanneer Serra dus over de ziel 

zou spreken, dachten beiden dat ze het over hetzelfde concept hadden, terwijl de culturele connotatie 

van espiritu en sirre ver van elkaar lagen. Het zou dus kunnen dat de natives zich inbeelden dat hun 

ingewanden bij hun dood in de lucht zouden vliegen wanneer de missionarissen het over het 

eindoordeel hadden.  Het toelaten tot behoud van eigen taal en concepten wijst opnieuw naar een 

bepaald begrip voor het verschillend wereldbeeld van de natives, al stond dit in functie van de 

bekering. Hoe dan ook, de franciscanen zagen de gewoontes en waarden van de natives als inherent 

inferieur aan de christelijke religie. Er waren slechts bepaalde aspecten in de taal en de cultuur die de 

franciscanen wilden behouden (of toelieten om behouden te worden) om de bekering te bevorderen.  

 

Dit alles toont aan dat de franciscanen geen eenduidig, simpel beeld hadden van de natives. Enerzijds 

werden de inheemse mensen gezien als verwilderde, heidense en vieze kinderen, die nood hadden 

aan christelijke opvoeding en disciplinering. De missionarissen namen het op zich om deze plicht uit te 

voeren. Steeds opnieuw wordt er nadruk gelegd op hun bijna dierlijke instincten en agressiviteit. 

Anderzijds is er ook een waardering voor hun nederigheid, goodwill en kindse onschuld. Aandacht voor 

de sociale structuur binnen de stammen was er weinig of niet maar de eigen cultuur mocht behouden 

worden zolang deze niet inging tegen de wil van de franciscanen. Deze visies lijken voor ons niet steeds 

compatibel te zijn, toch zien we aanwijzingen dat ze bij de franciscaanse missionarissen beide aanwezig 

waren. Wellicht kon hun visie evolueren naarmate de natives zich onderdaniger gingen gedragen. Bij 

het eerste contact creëerden de franciscanen een vijandsbeeld van de natives, om later een meer 

patriarchale positie in te nemen tegenover hun neofieten. Het verplaatsen van een missiepost, om 

verder weg te zijn van de Spaanse militairen en dichter bij de natives, paste voor Serra in dezelfde strijd 

om het recht te verkrijgen om lijfstraffen toe te dienen. De natives moesten exclusief door de 

franciscanen opgevoed worden. De bekering en heropvoeding van de natives moest, volgens Serra, 

geleidelijk aan gebeuren en kon van wilden goede christenen maken.132 Wat alvast zeker klopt is dat 

er geen racistische motieven bij Palou of Mendieta te vinden zijn. De natives zijn niet inherent slecht. 

Integendeel, ze meenden dat, door bekering, disciplinering en opvoeding ook natives goede christenen 

konden worden.   

Het is onmogelijk om de exacte omstandigheden in de missieposten te kennen. Vanuit zowel literatuur 

als bronnen komt een diversiteit aan visies naar boven. De missieposten waren voor de ene een 

vreedzame, comfortabele leefomgeving en voor de ander een werk- en strafkamp. Zoals de latere 

literatuur geen eenvoudig beeld had op de natives, hadden Serra en Palou dat vermoedelijk ook niet. 

De vergelijking met een strenge vader en een kind lijkt het meest op zijn plaats. De franciscanen zagen 

zichzelf als rechtvaardige opvoeders van hun verwilderde, ongemanierde en domme 

“adoptiekinderen”. De weinige getuigenissen die er zijn van de natives en de hedendaagse 

academische literatuur geven aan dat de missies zelf een sterke en negatieve impact hadden op de 

inheemse bevolking. De natives werden tegen hun wil in de missies gebracht of kwamen uit noodzaak 
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zelf naar de franciscanen. Daar moesten ze hard werken en lijfstraffen ondergaan. Het feit dat de 

missieposten telkens traag op gang kwamen en snel weer verdwenen zodra de franciscanen aan 

invloed verloren, is een laatste aanwijzing dat de Native Americans geen deel wilden uitmaken van de 

franciscaanse missieposten.  

 

 

Serra in de publieke omgeving (tot 1980) 
 

Tot nog toe lag de nadruk op literatuur als voornaamste medium waarmee visies op Serra werden 

verspreid en in dialoog gingen. Hoewel het erop lijkt dat ze de voornaamste drijfveer zijn voor 

historiografie rond Serra, moet hun belang genuanceerd worden. Indien het bij literatuur was gebleven 

zou Serra nooit bij het brede publiek bekend geworden zijn. In tegenstelling tot literatuur, die goed 

bewaard is gebleven en dus nog steeds raadpleegbaar is, is het moeilijk om exact te achterhalen waar 

de publieke herinnering van Serra ontstond en hoe deze evolueerde. Het beste dat historici kunnen 

doen is kijken naar de weergave van Serra buiten de literatuur. Het blijft in die zin wel belangrijk om 

voorzichtig te blijven in uitspraken over “het brede publiek”. We kunnen niet zonder meer aannemen 

dat de weergaves die hieronder worden besproken, op dezelfde manier werden ontvangen of 

geïnterpreteerd door publiek als door historici. Toch geven visuele weergaves letterlijk het beeld weer 

dat teksten naar voor willen brengen. Ze vormen een niet te vergeten element in deze studie.  

Slechts één recent artikel keek specifiek naar de publieke beeldvorming van Serra. Michael Komanecky 

schreef het laatste hoofdstuk in de bundel van Hackel uit 2018. In the public consumption of Junípero 

Serra wordt een overzicht geboden van voornamelijk illustraties en standbeelden. Toch wordt niet 

alles in diepte vergeleken. Ten eerste wordt er een vrij onduidelijke selectie gemaakt in welke artistieke 

interpretaties relevant zijn. Ten tweede gaat er weinig aandacht uit naar de algemene evolutie die we 

kunnen opmerken als we de verschillende representaties vergelijken. Ook de relatie tussen tekst en 

beeld wordt onvoldoende besproken. In dit onderdeel proberen we te reconstrueren hoe bepaalde 

organisaties en individuen trachten om Serra, via visuele weergaves en symbolen, bij een bepaald 

publiek te brengen.  

 

 

In tekeningen en schilderijen 

 
De oudste afbeelding van Serra is helaas verloren gegaan. Het enige wat we hebben is een kopie van 

de vroege 20e eeuw, gebaseerd op een werk dat in het franciscaanse college in Querétaro zou 

gehangen hebben. Senkewicz speculeert dat het origineel werd gemaakt rond 1750, in 1767 of in 1774, 

de momenten dat Serra in de buurt was. Toch is het niet zeker dat Serra effectief aanwezig was 

wanneer dit portret werd gemaakt.133 Indien het een accuraat kopie is, zou dit dus het meest 

waarheidsgetrouwe portret van Serra zijn. Op het schilderij komt Serra redelijk streng en krachtdadig 

over. Hij draagt een kruisbeeld met Christus en een franciscaans habijt. Verder is er niks bijzonders op 

te merken aan de manier waarop hij wordt weergegeven. Aangezien het origineel in een klooster hing 

waar vele missionarissen opgeleid werden, werd dit portret gemaakt om van Serra een 

voorbeeldfiguur te maken voor andere missionarissen binnen de orde. Het was hier nog niet de 

bedoeling om Serra bij het breed publiek bekend te maken. De tekst onderaan in het Spaans kan 
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vertaald worden als: “Portret van vader Junípero Serra Apostel van Alta California. Kopie van origineel 

dat bewaard wordt in het klooster van Santa Cruz de Queretaro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander schilderij van Serra dat bewaard is gebleven, kwam er vlak na zijn dood. Een broeder in 

Mexico schilderde Serra op basis van het schrijven van Palou. Het tafereel stelt Serra die zijn laatste 

communie krijgt, het zogenaamde viaticum, centraal (figuur 2).134 Het schilderij werd voorzien van een 

bijschrift in het Latijn, waarin wordt beschreven hoe Serra vol overgave zich klaarmaakt voor zijn dood: 

“His soul adorned with virtues, he prepared himself for eternity with certain knowledge of his death, 

for several days earlier he requested a coffin to be made to bury his body. He called Father for his last 

Confession and went to the church to receive Holy Viaticum, and while receiving it, he very melodiously 

sang the verse of the hymn Tantum ergo Sacramentum. Back in his cell, and seated on a chair, he 

received the Sacrament of Extreme Unction with much devotion. With the attending priests he prayed 

 
134 Senkewicz, “The Representation of Junípero Serra in California History,” 51. 

Figuur 1, Jose Mosqueda, Retrato del Rev. Padre Fray Junípero Serra, omstreeks 1900. 
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the penitential psalms. Later, feeling a disturbance of his spirit, he asked on his knees for them to 

commend his soul to God. Once the act was finished, he exclaimed with happiness and jubilation, 

‘Thank God, now there is no fear; I will rest for a while,’ and lying down on his bed of boards, he 

surrendered his soul to the Creator on the 28th of August, 1784.”135 De schilder wil duidelijk 

meebouwen aan de positieve herinnering van Serra, door zijn laatste momenten weer te geven. Serra 

hurkt rechts, en ontvangt de communie van Palou. Rondom hen zitten verschillende mensen die het 

tafereel willen bijwonen. Militairen, franciscanen en natives, allen komen hun respect voor Serra 

getuigen. Reeds hier, terwijl de biografie van Palou pas geschreven was, gaat de herinneringscultuur 

via beelden van start.  

Hoewel Komanecky en Senkewicz dit niet vermelden, schilderde een franciscaan in Majorca in 1790 

een portret van Serra.136 Dit is toch het vermelden waard, aangezien dit aantoont dat Serra’s leven in 

Majorca verder werd gevolgd en het belangrijk genoeg werd bevonden om over te schilderen.  

 

 

 
135 Michael Morris, “Junípero Serra Receives Viaticum,” Dominican School of Philosophy and Theology, 
geraadpleegd op 16 april 2020. https://www.dspt.edu/junipero-serra. 
136 “Exploring the California Missions,” geraadpleegd op 18 april. 
http://missionhistory.org/index.html#serra_anchor. 

Figuur 2. Mariano Guerrero, Fray Junípero Serra recibiendo el viático, 1785.  
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Serra wordt hier afgebeeld als een oudere man, omringd door enkele figuren. Rechts van Serra is een 

andere franciscaan te zien, mogelijks Palou. Links is een militair afgebeeld, dit zou Gaspar Portola of 

één van de gouverneurs van Alta California kunnen zijn. Het gaat in elk geval om een Spanjaard. 

Tenslotte is er op de achtergrond rechts een native aanwezig. In dit schilderij staat een verouderde 

Serra centraal en heeft hij een kruis vast. Het zou opnieuw kunnen gaan om een afbeelding van het 

Viaticum. Net als bij de voorgaande afbeelding zien we dezelfde partijen aanwezig zijn, zij het dan in 

een kleiner aantal. Hier kijkt Serra naar het kruis, alle aanwezigen zijn bedroefd om een man die zijn 

hele leven gaf aan zijn geloof.  

Bij die biografie van Palou die uiteindelijk verscheen, werd eveneens een illustratie geplaatst. Volgens 

Komanecky zit deze vol met religieuze symbolen. De steen die Serra vast heeft zou een verwijzing zijn 

naar Hiëronymus van Stridon, een kerkvader die in de woestijn een steen gebruikte om op zijn eigen 

Figuur 3. Francesc Caimari Rotger, Retrat de Fray Junípero Serra, 1790.  
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borstkas te slaan en zo zijn aardse lusten te vergeten.137   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de illustratie valt verder op hoe Serra centraal staat afgebeeld en uitsteekt boven de anderen. Buiten 

de eerder vernoemde steen heeft Serra ook een kruisbeeld met Christus vast, als verwijzing naar zijn 

geloof en trouw aan Christus. Rond hem staan verschillende figuren, steeds in een nederige of 

aanbiddende houding. Zowel natives als westerlingen aanschouwen hem met hetzelfde ontzag. Verder 

valt ook de schedel op, als vanitas symbool. Deze herinnert de toeschouwer aan de dood en de 

eindigheid van het materiële. Al deze elementen lijken Serra al reeds af te beelden als heilige, 

ontzagwekkende figuur. Het zou, net zoals we bij de literatuur zagen, duren tot de Spanish Craze 

voordat Serra populair werd bij het bredere publiek en opnieuw zou worden afgebeeld. Komanecky 

stelt dat beelden via literatuur wel degelijk hun weg vonden naar het publiek. Zo verschenen er 

geïllustreerde overzichten van de lokale kerkgeschiedenis, geschreven door William Gleeson.138 In het 

hoofdstuk waar Serra wordt besproken, koos de katholieke auteur voor de volgende illustratie.   

 
137 Michael K. Komanecky, “The Public Consumption of Junípero Serra,” in The Worlds of Junípero Serra: 
Historical Contexts and Cultural Representations, ed. Steven W Hackel, 1st ed. (Oakland, California: University 
of California Press, 2018), 258. 
138 Komanecky, 260. 

Figuur 4. Anoniem, illustratie in: Relacion historica de la vida y apostolicas 

tareas del venerable padre Fray Junípero Serra, 1787.  
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Serra wordt op een gelijkaardige manier afgebeeld als bij figuur 4. Hij draagt de typische franciscaanse 

kledij en heeft opnieuw een een beeld van de gekruisigde Jezus vast. Zijn steen is echter ingeruild voor 

een lelie, het symbool van puurheid dat vaak geassocieerd wordt met Maria. Verder zien we op de 

achtergrond enkele natives die bekeerd worden en daarbij vol ontzag naar Serra kijken. Het schip is 

een symbool voor de expeditie waar Serra aan deelnam. Niet alleen reisde hij vanuit Europa naar 

Amerika per boot, een schip werd ook gebruikt om de missionarissen te bevoorraden.139 Dit moment 

kreeg in Gleesons werk een haast miraculeuze beschrijving. Het schip wilde maar niet verschijnen en 

moest al maanden geleden aangekomen zijn. Sommige missionarissen wilden opgeven en terug naar 

het zuiden trekken, toch bleef Serra hoopvol bidden. Na enkele dagen kwam het schip daadwerkelijk 

aan en hielp het de franciscanen uit de nood.140 Eén laatste belangrijk detail is het aureool dat rond 

het hoofd van Serra verschijnt. Dit is in het christendom een symbool voor heiligheid. In het geval van 

 
139 Hackel, Junípero Serra, 169-70. 
140 Gleeson, 43. 

Figuur 5. Anoniem, illustratie in: History of the Catholic church in California, 1871.  
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Serra zou hij in deze periode nog geen aureool mogen dragen, want het gaat niet om een heilige. De 

illustrator voegde het aureool dus toe om Serra als heilige af te beelden, nog lang voor dit het geval 

zou zijn. Tenslotte valt ook de snor op die Serra’s gezicht siert. Het duidt aan dat de illustrator hier 

Serra met een snor inbeeldt, een idee dat de anderen niet hadden. Het beeld van de kale, 

gladgeschoren Serra zou dominant worden.  

 Een volgende afbeelding waar Serra op staat, is een illustratie in het werk van Patrick Thomas. In 

Thomas’ geschiedenis van San Francisco bespreekt hij op een bepaald moment de oprichting van de 

missiepost Dolores.   

Komanecky gaat licht over deze afbeelding en plaatst ze in het verlengde van andere illustraties.141 

Toch is er een fundamenteel verschil op te merken. We zien duidelijk dat de illustratie het opzet van 

de bijhorende tekst reflecteert, Serra wordt niet vereerd. Zoals eerder besproken legde Thomas de 

nadruk op de missieposten als eerste nederzettingen en het begin van de beschaving. Hierbij was Serra 

maar één van de vele voortrekkers. Dat zien we in de afbeelding. Het optrekken van het kruis is het 

belangrijkste element. Het is een werk dat wordt uitgevoerd door velen. Vermoedelijk is het Serra die 

meetrekt aan het kruis, aangezien de andere franciscaan minder gedetailleerd is afgebeeld. Op de 

achtergrond zien we opnieuw de terugkerende schepen. Rechts staat een tent afgebeeld met natives 

rond, die onherkenbaar van ver toekijken. Zowel de afbeelding als de tekst stellen noch Serra, noch de 

bekering van de natives centraal. Het is de verspreiding van het geloof dat getekend staat. Een groot 

verschil met de voorgaande figuren. Het lijkt erop dat er in deze periode nog geen uitgewerkt, 

dominant beeld van Serra was gevormd buiten franciscaanse middens.  

Komanecky stelt dat Helen Hunt Jackson veel had bijgedragen in de eerste brede popularisering van 

Serra en een spiritueel beeld van hem vormt.142 Hiermee volgt hij Hackel en Senkewicz. In Father 

Junípero and His Work (1966) beschrijft Jackson zelf een portret (figuur 7) van de missionaris: “(...) the 

face is one, once seen, never to be forgotten; full of spirituality and tenderness and unutterable pathos; 

 
141 Komanecky, 260.  
142 Komanecky, 261-3.  

Figuur 6. Anoniem, illustratie in: Our centennial memoir : founding of the missions, 1877. 



32 
 

the mouth and chin so delicately sensitive that one marvels how such a soul could have been capable 

of heroic endurance and hardship”.143 

 

Opnieuw volgt de illustratie het beeld dat in de tekst wordt gepromoot. Serra is in figuur 7 minder 

heldhaftig, eerder ingetogen en nederig. Het is duidelijk dat Jackson andere elementen in Serra prees 

en deze wou uitvergroten; met name spiritualiteit, schoonheid en nederigheid.  

Iets later verscheen een Engelse vertaling van Palou’s biografie (van Joachim Adams, die ook in deze 

paper gehanteerd werd). Hierbij werd een nieuwe illustratie (figuur 8) toegevoegd. Deze is vrij 

gelijkaardig, enkel het gelaat van Serra is getekend. Ook hier straalt Serra een zekere nederigheid en 

devotie uit. Komanecky stelt: “Serra is seemingly depicted as more content with knowledge of his role 

rather than needing to express it through action or gesture”.144 Hoewel het klopt dat Serra minder 

actief wordt afgebeeld, zou men ook kunnen stellen dat de context waarin Serra eerder werd 

geportretteerd, met verwijzingen naar de natives of de missie, nu niet langer nodig is. Serra is een 

figuur op zich geworden, waarbij er van de kijker wordt verwacht dat ze hem herkennen en in een 

koloniaal narratief kunnen plaatsen. De illustrators vertrouwen als het ware op de kracht van Serra om 

zijn gelaat voor zich te laten spreken.  

Komanecky ziet in de periode rond de eeuwwisseling veel afbeeldingen van Serra opduiken. De 

voornaamste is volgens hem het schilderij van de landschapsschilder Albert Bierstadt (figuur 9). Er is 

echter wat onduidelijkheid of het wel degelijk om een schilderij gaat die naar Serra verwijst. Het zou 

kunnen gaan om de Portola-expeditie, waar Serra deel van uitmaakte. Komanecky merkt op dat het 

tafereel sterk gelijkt op de beschrijving van de baai van Monterey volgens Palou. Het zou dus wel 

 
143 Helen Hunt Jackson, Father Junípero and His Work: A Sketch of the Foundation, Prosperity, and Ruin of the 
Franciscan Missions in California (Frontier Publishing Company, 1883), 3.  
144 Komanecky, 263.  

Figuur 7. Anoniem, illustratie in: Father Junípero and his 

work, 1883. 

Figuur 8. Anoniem, illustratie in: Life of Ven. Padre 

Junípero Serra, 1884. 
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degelijk gaan om Serra en de Spaanse soldaten die ook in figuur 4 worden afgebeeld. Hoe dan ook, het 

schilderij werd gehangen op een niet onbelangrijke plaats, het hangt in het Huis van Afgevaardigden 

in Washington, tussen andere werken die de eerste ontdekkingsreizigers op het Noord-Amerikaanse 

vasteland afbeelden.145   

Opnieuw komen dezelfde motieven terug. Het kruis, de boot en de natives die toekijken. De bellen en 
de talrijke aanwezigheid op één plek suggereert dat het gaat om een mis die wordt opgedragen. Het 
gaat om een gelijkaardig tafereel als in afbeelding 6, ook al gaat het om een ander moment in de tijd. 
Hiernaast zijn er nog enkele belangrijke verschillen. De toeschouwer staat op een verdere afstand en 
wordt minder direct betrokken bij de gebeurtenissen. Het land zelf, niet zijn bewoners, lijkt het 
hoofdpersonage te zijn. Ten tweede zijn er vlaggen in beeld, hoewel er wel degelijk een Spaanse vlag 
mee zou zijn geweest die tijdens de mis werd opgehangen, is het onwaarschijnlijk dat het er zoveel 
waren.146 Komanecky speculeert dat deze werden toegevoegd om in het Capitool de nadruk te leggen 
op de gedeelde herkomst van de Verenigde Staten tussen Spanje en Engeland.147 Het Californisch, 
Spaans verleden won dus aan erkenning in de nationale politiek. De Portola-expeditie wordt afgebeeld 
als de Californische tegenhanger van de Engelse puriteinen die als eersten de oostkust koloniseerden. 
Als afbeelding van Serra is dit schilderij echter minder relevant. Het gaat duidelijk niet om een 
herinnering aan hem specifiek, maar hieruit blijkt wel dat zijn nalatenschap aan belang wint, ook op 
nationaal vlak. 
Enkele jaren later werd een zeer gelijkaardig schilderij gemaakt door Léon Trousset. Opnieuw gaat het 
om de aankomst in Monterey en de mis die door Serra geleid wordt, al is dat laatste nu veel 
prominenter in beeld. Merk opnieuw het schip, de ongerepte natuur, de Spaanse vlag en de 
toekijkende natives op. Serra staat met zijn rug naar de kijker gericht, hoewel hij duidelijk de 
belangrijkste aanwezige is. Toch blijft de mis en het christendom zelf, het onderwerp van het schilderij.  

 
145 Komanecky, 263-4. 
146 William Robert Garner, Letters from California, 1846-1847, ed. Donald Munro Craig (Berkeley: University of 
California Press, 1970), 30.  
147 Komanecky, 265. 

Figuur 9. Albert Bierstadt, The landing of the Spaniards in California in 1770, 1875. 
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Tenslotte is het belangrijk om op te merken dat de boom waartegen de mis werd gehouden in beide 
schilderijen dominant in beeld is. Het gaat om de zogenaamde Vizcaíno-Serra eik. De boom werd 
bekend omdat het zowel de boom zou zijn die door Sebastián Vizcaíno werd beschreven als de boom 
waartegen Serra zijn mis opdroeg. Het resultaat is dat de eik als een waar artefact werd beschouwd. 
Vandaag is er een gedenkplaat te zien voor de boom in de tuinen van de kathedraal van San Carlos 
Borromeo in Carmel.148  
Toch bleven illustraties in literatuur een belangrijk onderdeel van de visuele beeldvorming op Serra en 
zijn werk. Ook Engelhardt maakte bewust gebruik van beelden om zijn werk kracht bij te zetten. We 
zien echter dat er zich een tendens begint te vormen in de taferelen die men wilde afbeelden. Het gaat 
opnieuw om de oprichting van een missiepost (figuur 11), om het bekeren van de natives (figuren 12 
en 13) en om de expeditie (figuur 14).   
 

 
148 Martin J Morgado, Junípero Serra’s Legacy (Pacific Grove, Calif.: Mount Carmel, 1987), 123-4.  

Figuur 10. Léon Trousset, Father Serra Celebrates Mass at Monterey, 1877. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Vizca%C3%ADno
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 Figuren 11, 12, 13 en 14. Anoniem, illustraties in: The missions and missionaries of California, 1915. 



36 
 

In afbeelding 11 wordt een missiepost opgericht in San Diego, hoewel het om een andere missiepost 

gaat is de afbeelding opnieuw gelijkaardig met afbeelding 6: er wordt een groot kruis gezet door 

samenwerkende militairen en franciscanen, er zijn schepen op zee en enkele natives staan toe te 

kijken. Eén verschil zit in het omhoogtrekken van het kruis, de franciscanen (en dus ook Serra) 

verrichten niet zelf de nodige arbeid. Figuren 12 en 13 staan enkele pagina’s van elkaar en beelden 

Serra af die de natives wilde bekeren.149 In eerste instantie lopen ze weg van hem terwijl ze later 

gewillig hun kinderen laten dopen. Opnieuw wil Engelhardt het contrast tussen beide benadrukken. 

Niet alleen worden de natives kalmer en “beschaafder” weergegeven in figuur 13, ook de compositie 

van de illustratie straalt door zijn symmetrie rust uit, een groot verschil met de chaos aan de 

rechterzijde van afbeelding 12. Tenslotte is afbeelding 14 ook wat vergelijkbaar met het schilderij van 

Bierstadt. Franciscanen en Spaanse militairen werken samen om nieuw gebied te verkennen en te 

koloniseren, terwijl de natives passief getuige zijn.  

Het wordt dus stilaan duidelijk dat bepaalde elementen dominant worden in illustraties over Serra. 

Een groot onderscheid moet echter worden gemaakt tussen portretten, waar Serra op zich centraal 

staat en de andere taferelen, waar Serra slechts deel van uitmaakt. Er verschenen naar de 20e eeuw 

toe nog meer afbeeldingen. Het gaat om een hele reeks aan postkaarten rond Serra, de missieposten 

en de expeditie. Een tiental verschenen ter promotie van het toneelstuk the mission play (1912) waar 

we het later over zullen hebben. Opnieuw komen dezelfde taferelen naar voor: de aankomst van het 

schip, het oprichten van de missiepost, het dopen van de natives en de onderdanige, aanbiddende 

houding van de inheemse bevolking. Andere motieven lijken dan weer te zijn vergaan, er zijn geen 

afbeeldingen meer van Serra die een steen vastheeft, of wordt afgebeeld met een schedel. Er zijn ook 

enkele afbeeldingen die momenten uit het toneelstuk weergeven waar tot dan toe weinig aandacht 

aan werd geschonken, maar ook daar is Serra’s steeds een belangrijk personage. Zoals bij figuur 19, 

waar Serra commandant Rivera wegstuurt. Rivera y Moncada wordt vaak weergegeven als een 

tegenstander die uiteindelijk moest wijken voor de macht en vastberadenheid van Serra. In 

werkelijkheid verwisselde hij van post omdat een hogere officier, Felipe de Neve, zijn plaats kwam 

innemen.150 Naast de postkaarten die taferelen van het toneelstuk afbeelden zijn er nog twee prenten 

waarop Serra apart getekend is. Het lijkt erop dat het afbeelden van Serra in een eenvoudige 

portretvorm, zoals we bij figuren 7 en 8 zagen, dominant wordt. De postkaarten maken in elk geval 

duidelijk dat Serra en zijn werk het visitekaartje werden van de regio. Serra wordt als het ware deel 

van de identiteit van Californië.  

 

 

 

 

 

 

 
149 Engelhardt, The Missions and Missionaries of California, 20-9. 
150 Hackel, Junípero Serra, 211. 
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Figuren 15, 16, 17, 18 en 19. Anoniem, postcards, 1898-1930. New York Public Library. 
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De tekeningen en schilderijen die van Serra verschenen kunnen moeilijk goed begrepen worden zonder 

de tekst of de achtergrond waarbij ze horen. Het is duidelijk dat illustraties in eerste instantie een 

aanvulling waren bij teksten. Het type Serra dat in een tekst naar voor komt, wordt via afbeeldingen 

verduidelijkt. We zien Serra tijdens de momenten en op de manieren die de auteurs voor zich zagen. 

In schilderijen moeten we een duidelijk onderscheid maken wie of wat nu werkelijk het onderwerp van 

de afbeelding is. In enkele gevallen gaat het duidelijk om een portret van Serra, terwijl hij in andere 

schilderijen slechts een speler is in het afgebeelde tafereel. Hoe dan ook, na verloop van tijd zien we 

dat Serra meer en meer an sich wordt afgebeeld. Enkele motieven, zoals de steen en het kruisbeeld 

met Christus, zullen verdwijnen en veranderen totdat voornamelijk zijn herkenbaar franciscaans 

gewaad en zachte gelaatsuitdrukking blijven bestaan. Op die manier zien we dat Serra stilaan 

herkenbaarder wordt bij de kijker, toch gaan enkele artiesten ervoor blijven kiezen om Serra in een 

bepaalde setting te plaatsen. Dit laatste is iets dat in de beeldhouwkunst zal veranderen. Ook voor 

Komanecky zijn standbeelden een belangrijke maatstaaf om de verdere creatie van Serra in de 

publieke omgeving in kaart te brengen.151  

 

 

In beeldhouwkunst 
 

In 1891 werd een eerste standbeeld (figuur 20) aangevraagd door een rijke Californische familie. Het 

werd geplaatst in Monterey, de plek waar Serra en de anderen voor het eerst zouden aangekomen 

zijn.152 Het geeft in principe hetzelfde moment weer als het schilderij van Bierstadt. Toch is het tafereel 

heel anders afgebeeld. Serra stapt uit een klein vlot het land op, met de bijbel in zijn hand. Serra brengt 

hier als het ware het christendom naar het nieuwe land. De Serra die hier vorm krijgt is een sterke, 

jonge en heroïsche man die meer gemeenschappelijk heeft met de illustraties in het werk van Gleeson 

en Palou (figuren 4 en 5) dan met de latere portretten waarbij Serra een oudere, ingetogen en 

spirituele man is. Volgens Steven Hackel komt dit omdat een jonge, stevig gebouwde franciscaan 

model stond voor dit beeld.153 Het beeld is tenslotte voorzien van een begeleidende tekst, waar de 

vele missies die Serra stichtte en de opdrachtgeefster in vermeld staan. Het gaat dus duidelijk om een 

monument dat Serra wil gedenken. In tegenstelling tot de voorgaande afbeeldingen van de landing in 

Monterey lijkt het hier alsof Serra volledig alleen te danken is aan de eerste Spaanse en katholieke 

invloed op Californië.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Komanecky, 265.  
152 Komanecky, 265-6. 
153 Steven Hackel, "The Rock and the Crucifix: Junípero Serra Then and Now."  Junípero Serra: Context & 
Representation (1713-2013). The Huntington. Beluisterd op 22 april 2020.  
http://archive.org/details/podcast_junipero-serra-context-repr_the-rock-crucifix-jun_1000319900466. 
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In 1907 werd op een andere belangrijke plek in Californië, het Golden Gate Park in San Francisco een 

soortgelijk standbeeld gemaakt (figuur 21). De stad, zelf genoemd naar Franciscus van Assisi, gaf zelf 

de opdracht tot de creatie van het standbeeld.154 Het resultaat werd een Serra die nog levendiger, 

sterker en heroïscher werd weergegeven dan in figuur 20. Hij loopt tegen de wind in de kijker tegemoet 

en ondersteunt een bijzonder groot kruisbeeld met één hand. De grootte van het beeld en de houding 

van Serra moet ontzag opwekken bij het publiek.   

Voor Komanecky staat een van de belangrijkste beeldhouwwerken van Serra in de San Carlos 

Borromeo missie in Carmel-by-the-Sea. Het gaat om een cenotaaf, een leeg graf ter herdenking van 

Serra. De missionaris wordt afgebeeld in dezelfde stijl als men deed voor middeleeuwse vorsten, wat 

zijn nobel imago onderstreept. Het gaat om een marmeren tombe, waar Serra in het brons op ligt te 

bidden. Rond hem knielen Crespi, Lasuen en Lopez, andere franciscanen die in het brons zijn 

weergegeven en bidden om hun overleden vriend en voorbeeldfiguur. Verder wordt er in het beeld de 

chronologie van Serra’s invloed weergegeven. Aan de ene zijde staan Native Americans afgebeeld, 

zowel voor de komst van de Spanjaarden als erna. Eerst werken ze met houten werktuigen en een 

lendendoek, daarna lopen ze gekleed en hebben ze een spade. Serra wordt weergegeven als de man 

die de natives in die overgang doopt. De Spaanse kolonisten krijgen een reliëf aan de andere kant van 

het monument. Daar staan Spaanse conquistadores, met zwaard in hand, naast franciscaanse paters. 

Hiernaast zijn er ook verwijzingen naar een biddende Serra en opnieuw het schip dat hen kwam 

 
154 Komanecky, 267.  

Figuur 20. Jason Coombs, Father Presidente Junípero Serra, 1891. 

Figuur 21. Douglas Tilden, Serra Monument, 

1907. 
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verlossen. Voor Komanecky is de cenotaaf een samenvatting van de herinnering die rond Junípero 

Serra en de franciscanen werd opgebouwd.155 Komanecky gaat diep in op de betekenis en 

ontstaansgeschiedenis van dit werk, toch is het belangrijk om te vermelden dat dit werk in een kapel 

nabij de missiepost staat en dus niet zonder meer kan gezien worden als een publiek monument. 

Serra wordt door de beeldhouwer weergegeven als een diepreligieuze man, wiens leven het 

herdenken en aanbidden waard is. Het is bedoeld als herinnering en eerbetoon aan Serra voor de 

franciscanen en de bezoekers van de missiepost. In tegenstelling tot de andere beelden gaat het hier 

niet om een standbeeld in de open ruimte waar toevallige passanten het kunnen zien. De 

opdrachtgever en pastoor van San Carlos, Ramon Mestres, was onder de indruk van de publieke 

beelden van onder andere Putnam en wilde zelf een eerbetoon aan Serra laten maken, dicht bij Serra’s 

eigenlijke graf.156 In die zin kan de cenotaaf gezien worden als het franciscaans evenbeeld op de 

publieke beelden van Serra. Serra wordt opnieuw binnen de franciscaanse familie geplaatst, zij het op 

een minder publieke en levendige manier. Hieruit blijkt dat de publieke opinie voor Mestres minder 

belangrijk was.   

In 1931 kwam er in de zogenaamde Statuary Hall in Washington D.C. een standbeeld van Serra te staan 

(figuur 23). De plek moet gezien worden als een nationale zaal waar de verschillende staten via 

standbeelden van hun grote mannen of vrouwen gerepresenteerd zijn. Californië koos voor een 

standbeeld van Serra om hun staat in de hal te vertegenwoordigen. Hiermee oversteeg Serra’s imago 

zijn context op nationaal niveau. Waar hij eerst onherkenbaar in het landschap van Bierstadt staat, 

werd hij toen de belichaming van Californië. Serra staat in het brons op een sokkel en draagt naast een 

kruis ook een miniatuur van een missiepost. Het gaat hier niet om de eerste houten hutten die werden 

gebouwd, maar een afgewerkt, stenen gebouw. Het lijkt erop dat Serra hier toch wat extra attributen 

meekrijgt om als missionaris herkenbaar te zijn voor andere Amerikanen.   

 
155 Komanecky, “The Public Consumption of Junípero Serra,” 272-7. 
156 Komanecky, 273. 

Figuur 22. Joseph Jacinto Mora, Serra Cenotaph, 1924. 
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Enkele jaren later plaatste de stad Ventura een beeld van Serra aan de stadshal. De stad dankt haar 

naam aan San Buenaventura, de laatste missiepost die Serra stichtte. Het standbeeld dat hier 

verscheen beeld Serra terug iets minder fysiek impressionant af. Hij heeft een wandelstok vast, een 

verwijzing naar het feit dat hij slecht te been was. Dit is een opmerkelijk verschil met de andere 

beeldhouwers, die er steeds voor kozen om Serra’s lichaam onafhankelijk van een wandelstok af te 

beelden. Anderzijds dient het afbeelden van Serra op deze manier er ook voor dat zijn imago als 

martelaar vergroot wordt. De wandelstok duidt op zijn gebreken, die hem niet tegenhielden om zijn 

spiritueel werk uit te voeren. Toch blijft deze versie van Serra een bepaalde heldhaftigheid uitstralen. 

Het gezicht is weggedraaid van de kijker, bijna met een soort arrogantie. Ook zijn lichaamshouding 

straalt een trotse zelfzekerheid uit. Zelfs met wandelstok is de Serra van Kangas een imposant, 

onaanraakbaar figuur.  

Verder zijn er nog enkele andere standbeelden van Serra die werden geplaatst tijdens dezelfde periode 

in tuinen en parken nabij missieposten die hij oprichtte. Zo staat Serra, steeds opnieuw met een 

wandelstok en zonder indrukwekkende lichaamshouding, bij de missies van San Buenaventura, San 

Antonio de Padua, San Carlos Borromeo de Carmelo, San Diego de Alcalá, Santa Barbara, Santa Inez, 

San Juan Capistrano en San Fernando. Bij de laatste twee locaties staat hij niet alleen. Onder zijn arm 

is een inheems jongetje afgebeeld. Het waren zulke beelden die werden beklad met rode verf. Hier 

komen we uiteraard later op terug. De beelden die bij de missieposten staan zijn zeer gelijkaardig, 

Figuur 23. Ettore Cadorin, Junípero 

Serra, 1931. 

 

Figuur 24. Uno John Palo Kangas, Father Junípero 

Serra, 1936. 
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steeds gaat het om een oudere Serra, die in een vrij statische en nederige houding voor zich uit staart. 

Het opvallendst beeld uit deze collectie (figuur 25) is een beeld van Arthur Putnam voor de Dolores-

missie. In tegenstelling tot de beelden voor de overheid gaat het hier om een bijzonder ingetogen en 

bescheiden Serra. De franciscanen van de Dolores-missie gaven duidelijk de opdracht om een heel 

ander beeld te maken. Serra staart niet heldhaftig voor zich uit maar kijkt naar de grond. De visie op 

Serra is bij de franciscanen fundamenteel anders, Komanecky vermeld dit echter niet in zijn werk. 

 

 

   

 

 

 

Een laatste noemenswaardig bouwwerk verscheen in 1976 nabij de Interstate 280 snelweg. Eén deel 

hiervan is genoemd naar Junípero Serra en werd dan ook voorzien van een groot beeld (figuur 26) van 

hem langs de weg. Serra’s lichaam kreeg vreemde proporties en een ongewone houding. Volgens een 

toeristische gids lijkt het “as though it was sculpted from mashed potatoes”.157 Het is veruit het meest 

unieke beeld dat van Serra gemaakt is. 

Net zoals literatuur en schilderkunst over Serra zich niet lieten beperken tot de VS, duiken er ook 

standbeelden op in het buitenland. Opnieuw zijn het de franciscanen die Serra een plek zullen geven. 

Eén beeld vinden we zowel in Majorca als in Havana terug, respectievelijk nabij de Sant Francesc 

Basilica en de Plaza de San Francisco de Asis. Hier zien we opnieuw een Serra met wandelstok en in 

franciscaans gewaad. Net als bij het beeld in San Fernando staat er een native jongetje naast hem. Nog 

meer in Majorca, nabij Serra’s ouderlijk huis, werd in 1913 een tuin en standbeeld voor Serra 

aangelegd. Ook hier werd het een oudere Serra met wandelstok. Het project kwam opnieuw vanuit 

franciscaanse hoek. Torrens, de Spanjaard die als eerste over Serra schreef, nam het initiatief om Serra 

 
157 Eric Grundhauser, “Junípero Serra Statue,” Atlas Obscura, geraadpleegd op 22 april, 2020.  
http://www.atlasobscura.com/places/junipero-serra-statue. 

Figuur 26. Alfredo Ruffino, Junípero Serra, 1976. 

 

Figuur 25. Arthur Putnam, Junípero Serra, 1912. 
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dus ook in de publiekere ruimte te herdenken.158 We kunnen dus stellen dat, in elk geval wat 

franciscaanse standbeelden betreft, er zich een uniformiteit begint af te tekenen in de weergave van 

Serra. Hij wordt afgebeeld als een oudere en bescheiden man met fysieke gebreken, soms met een 

jongere Native American naast hem. Dit staat in sterk contrast met de standbeelden die uiteindelijk in 

parken en in Washington terecht kwamen. Daar is Serra een heldhaftige, sterke en viriele man, die met 

de borst vooruit Amerika binnen treedt. Het is dat beeld dat door het brede, Amerikaans publiek steeds 

zou gezien worden. De Serra met de wandelstok zou bij de franciscanen dominant worden, maar het 

zou zich tot dat publiek beperken. Hoewel groot in aantal, zouden die monumenten zich beperken tot 

de ruimte van de vroegere missieposten, als nostalgische herinnering aan een belangrijke missionaris 

die in de koloniale periode belangrijk werk leverde. De religieuze ideologie waar die Serra voor staat 

moet blijkbaar plaats maken voor een seculier beschavingsideaal, een ideologie die in de vroege 20e 

eeuw springlevend is en zo levendig zal die Serra ook weergegeven worden. Indien we zouden spreken 

van twee visies die in strijd zijn, lijkt het erop dat de Serra met de wandelstok zich langzaam terugtrekt 

van het publieke slagveld.   

 

 

In theater en film 
 

In de andere media die we verder zullen bespreken, gaat de spirituelere Serra letterlijk van het podium 

verdwijnen. Het gaat hier namelijk om enkele theaterproducties waarin Serra een personage zal 

krijgen. Waar de franciscanen nog in staat waren om via literatuur en visuele kunst een bepaald beeld 

van Serra te promoten zal dit via theater en film niet langer gaan. De Serra die daar verschijnt zal 

ontstaan vanuit de burgerij en gericht zijn op een commercieel publiek.   

Het eerste toneelstuk over Serra verscheen in 1894 en heette eenvoudigweg Father Junípero Serra. 

Het is onduidelijk hoeveel succes dit toneelstuk had. Volgens Komanecky draaide het stuk voornamelijk 

om een heldhaftige Serra die erin slaagde om bescherming van de Spaanse militairen te krijgen.159 

Een bijzonder succesvol stuk uit 1912, the mission play van John McGroarty, is het voornaamste 

dramaturgisch werk rond Serra. McGroarty was een historicus die reeds enkele stukken regisseerde 

voor het grote publiek. Het stuk had volgens Komanecky bijzonder veel succes en zou doorheen de 20e 

eeuw zo een twee miljoen mensen bereiken.160 Die impact en bekendheid verklaart ook waarom er 

postkaarten verschenen van het stuk. De regio wilde zich linken met de franciscaanse missionarissen 

en het succesvolle theater om meer toeristen te lokken. Zulke invloed hadden de franciscaanse 

monniken met hun beelden van Serra niet. In het romantisch stuk van McGroarty werden de 

missieposten afgebeeld als een plaats waar samen met de Native Americans werd geleefd en zelfs 

gedanst. Serra is hierbij een held van bijna mythische allure, die waakt over de natives. Serra verdedigt 

hen tegenover de Spaanse militairen en bekeerdt zoveel pasgeborenen als hij kan.161 Engelhardt, de 

katholieke monnik die eerder besproken werd, had kritiek op het toneelstuk. Het stuk zou het imago 

van een missiepost als een gelovige plek aantasten. De toneelregisseur ontnam de missiepost zijn 

spirituele positie door het als een plek van burgerlijk vertier aan het grote publiek voor te stellen, aldus 

Engelhardt.162 De positie van het stuk tegenover Serra en de missies is toch iets complexer dan 

Engelhardt voorstelde. Op het einde bidt Serra om het voortbestaan van de missieposten en het 

 
158 _“Plaza y Monumento dedicado a Juníper Serra – VISIT PETRA,” geraadpleegd op 23 april, 2020. 
http://www.visitpetramallorca.com/placa-i-monument-dedicats-a-juniper-serra/. 
159 Komanecky, “The Public Consumption of Junípero Serra,” 268-9. 
160 Komanecky, 270.  
161 Komanecky, 270. 
162 Kagan, “The invention of Junípero Serra and the ‘Spanish Craze’,” 249. 
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christendom. Hoewel hun invulling van de missiepost op zich dus verschilde, is er wel bij zowel 

Engelhardt als McGroarty een poging om de missieposten en hun werk positief naar het publiek te 

brengen en betreuren ze het feit dat de missieposten niet langer het aanzien kregen dat ze vroeger 

hadden.163  

Een pak later, in 1956 was er ook nog een ander toneelstuk, van Helm MacKinley, dat het leven van 

Serra naar het grote publiek wou brengen. Serra wordt enorm opgehemeld in dit stuk. Het draaiboek 

geeft de indruk dat Serra terug als vromer en heiliger man naar voor komt. Het toneelstuk geeft het 

hele leven van Serra weer, maar gaat bijzonder vlug over het eerste deel van Serra’s leven. De nadruk 

ligt op zijn werk in Amerika.164 Doorheen het stuk wordt Serra een bijna bovenmenselijk figuur, een 

mens zonder gebreken, een man “simply too good to be true”.165 Het stuk wordt verteld doorheen de 

ogen van Francisco Palou en Orlando, een fictief personage die 2000 jaar oud is en Serra doorheen zijn 

leven volgt. Orlando wordt bij het begin van het stuk voorgesteld als een ooggetuige, vermoedelijk om 

het verhaal waarheidsgetrouw te doen overkomen.166 Het stuk is bijzonder christelijk, er is amper 

sprake van de Native Americans en er zijn regelmatig intermissies voor gezang en gebed, zoals het Ave 

Maria.167 

Tenslotte geeft Komanecky ook nog mee dat er enkele Hollywoodfilms verschenen in de vorige eeuw. 

Volgens hem wilden filmproducenten inpikken op de groeiende populariteit van de Spaanse 

geschiedenis in Californië. Naast de culturele link tussen de Californische geschiedenis en Hollywood 

waren deze films ook relatief goedkoop om op locatie te gaan filmen, aangezien de originele 

missieposten relatief dichtbij lagen. Grote namen in de vroege filmgeschiedenis zoals D.W. Griffith en 

Georges Méliès zagen in de oude missieposten prachtige locaties om hun drama’s te filmen. Het gaat 

dus duidelijk om een romantisering van het verleden volgens Komanecky, waarbij missieposten en 

franciscanen barmhartige en christelijke waarden van het verleden voorstellen.168 Het boek van 

Isabelle Ziegler, waar we reeds kort over spraken, kende een verfilming in 1955 genaamd Seven cities 

of gold. Het is een film over de vroege geschiedenis van Californië, waarin mannen als Portola en Serra 

een hoofdrol krijgen. Het gaat voornamelijk om de Spaanse militairen en de natives die in conflict 

komen en waarin Serra een bemiddelende rol speelt. De film eindigt met het verschijnen van het schip 

in Monterey, als een deus ex machina, dat het gezelschap redt. Volgens Komanecky bouwden de films 

verder op de populariteit en dramatisering van het Spaanse verleden van Californië, waarbij de 

franciscanen brave oude monniken zijn en de natives gevormd worden met stereotype en racistische 

elementen.169 De films zijn het bewijs dat het beeld van de barmhartige franciscaan en de 

hulpbehoevende native naar de jaren ’60 toe nog steeds door een groot publiek gedragen werd. Dit 

terwijl de academische wereld al veel kritischer naar de impact van de missieposten begon te kijken.

  

 

Andere 
 

Naast de vele werken die bij zouden dragen tot de herinnering aan Serra werden ook een heleboel 

plaatsen en organisaties naar hem genoemd. Hoewel het in deze gevallen niet gaat om een bepaalde 

weergave van Serra, zijn ze wel het vermelden waard. Ze tonen aan dat lokale besturen en organisaties 

 
163 Komanecky, 270-1.   
164 MacKinley Helm, Fray Junípero Serra. The great walker (Stanford: Stanford university press, 1956) 7-9. 
165 Mackinley, 85. 
166 Mackinley, 3-5. 
167 Mackinley, 14, 17, 31, 45, 52. 
168 Komanecky, 278.  
169 Komanecky, 277-9.  
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Serra belangrijk genoeg vonden om hun werk zijn naam te geven, en zich zo ook aan te sluiten bij de 

traditie waarin Serra zich volgens hen bevond.   

Er is een relatief groot aantal scholen die de naam van Serra gebruiken. Een eerste belangrijke speler 

hierbij is de Junípero Serra High School in San Francisco. Deze school werd in 1944 opgericht en 

genoemd door John Joseph Mitty, de aartsbisschop van San Francisco. Het gaat om een katholieke 

jongensschool die studenten wil begeleiden in “their journey towards becoming men of faith, wisdom, 

service, community and leadership.”170 Hierbij zien ze Junípero Serra als het ideale voorbeeld van deze 

waarden. Iets later, in 1950 volgde de aartsbisschop van Los Angeles, kardinaal McIntyre, om een 

Junípero Serra High School op te richten, opnieuw een katholieke jongensschool. Ook hier staat ambitie 

en prestige centraal. “the opportunities to become a great student, character, leader and scholar 

await”.171  Een derde middelbare katholieke school werd pas in 2003 opgericht, maar kunnen we zien 

in het verlengde van de andere twee. JSerra Catholic High School wil studenten opleiden en 

aanmoedigen, “to pursue personal and professional excellence in life. Guided by the teachings of the 

Catholic Church”.172 Verder vermeld de school een statement of catholic morality, waarin ze verklaart 

dat menselijk leven heilig is van conceptie tot de dood, seksualiteit beperkt is tot het geslacht waarin 

God de mens geschapen heeft en dat het huwelijk een contract is tussen man en vrouw.173 Het gaat 

hier dus om een conservatieve school die reeds aanduidt dat de strikt religieuze visie op Serra verder 

doorleeft. 

Hiernaast zijn er ook drie basisscholen in Californië naar Serra vernoemd. De reden waarom ze zijn 

naam kozen wordt niet vermeld, hun bedoeling is om jongeren klaar te stomen als “responsible, 

productive, and environmentally aware citizens who have the academic and social skills necessary to 

contribute to a changing global society (...) We provide a safe environment, for all students, staff, and 

parents”.174 De andere school heeft een soortgelijke boodschap: “Our mission is to provide all students 

with a well-rounded education necessary for success in life. Students are supported as they develop a 

sense of pride in their cultural heritage and achievements.”175 De derde basisschool was kleiner en had 

geen eigen site. De educatieve instellingen lijken dus verschillende nadrukken te leggen op hun 

doelstelling, maar delen wel hun naam met de missionaris die het onderwerp van deze paper vormt. 

Het lijkt erop dat de middelbare, katholieke scholen Serra prijzen om zijn leiderschap en bijna militant 

geloof, terwijl de anderen de nadruk leggen op samenwerking en diversiteit. Ook in het huidig Mexico 

zijn er verschillende Junípero Serra scholen. In Tijuana, net over de grens met Californië zijn er drie 

basisscholen en in Coacalco, net buiten Mexico-stad, is eveneens een middelbare school naar Junípero 

Serra vernoemd.   

Verder zijn er ook nog een heleboel musea, bibliotheken, parken, bergtoppen en straten in Californië 

die naar Serra vernoemd zijn, het gaat hierbij dus steeds om lokale besturen die plekken de naam van 

de missionaris gaven.   

Tenslotte is er een wereldwijde organisatie, Serra International, die sinds 1935 het priesterschap 

promoot. Volgens hun site zijn er zo een 1000 Serra Clubs, die in 46 landen actief zijn, goed voor 20.000 

 
170 “Mission and Philosophy - Junípero Serra High School,” geraadpleegd op 24 april, 2020.  
https://www.serrahs.com/about-us/mission-and-philosophy. 
171 “Principal’s Message – About Us – Junípero Serra High School,” geraadpleegd op 27 april, 2020. 
https://www.la-serrahs.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=247867&type=d&pREC_ID=599024. 
172 “Core Beliefs of JSerra Catholic High School,” geraadpleegd op 30 april, 2020. 
https://www.jserra.org/about/core-beliefs. 
173 “Core Beliefs of JSerra Catholic High School.” 
174 “Mission - Junípero Serra Elementary School,” geraadpleegd op 24 april 2020. https://junipero-ssfusd-
ca.schoolloop.com/mission. 
175 “Junípero Serra Elementary School | SFUSD,” geraadpleegd op 24 april 2020. 
https://www.sfusd.edu/school/junipero-serra-elementary-school#panel3. 
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leden.176 Leden van de organisatie noemen zich Serrans en creëren een zogenaamde culture of 

vocations, een gemeenschap en levensstijl waarin de roeping van het geloof centraal staat, “to enforce 

the idea that while the priesthood and religious life are holy and mysterious callings from God, they 

are as valuable, vibrant and celebrated lifestyle choices as any other career or profession”177. De 

organisatie koos voor Serra’s naam “because of his life of priestly zeal and heroic virtue”178. De 

organisatie wordt gelegitimeerd en gesteund door de katholieke kerk. Voor de organisatie is Serra het 

voorbeeld van een ideale strijder die zichzelf opgeeft voor het katholieke geloof, wat ze ook van hun 

leden verwachten. Die leden kunnen na hun inzet rekenen op een vergiffenis van hun zonden.179 Serra 

International roept op om zich aan te sluiten bij de lokale clubs en daarop verder te werken door 

bijvoorbeeld op straat mensen aan te spreken. Naast actief lid te zijn kan je de organisatie ook steunen 

door het kopen van T-shirts, kostuums, gebedskralen, poppen, stickers, kaarten, buttons, enzovoort, 

steeds met Serra’s naam op. Tenslotte is er ook een boekje te koop dat het verhaal van Junípero Serra 

vertelt. Het is bedoeld voor kinderen om te leren over de missionaris. “Against great odds, he never 

gave up! He spoke out against injustice, showed great mercy, was a pioneer, and a man of true grit.”180 

De organisatie grijpt naar Serra om een deel van hun groepsidentiteit en samenhorigheid in te vullen. 

Ook aan commerciële doeleinden ontsnappen afbeeldingen van Serra niet. De link die de organisatie 

legt met Serra is dus niet alleen diepgaand, het draagt ook verder toe tot het verspreiden van een 

religieus en heldhaftig beeld van de missionaris.   

 

Tussentijdse conclusie: Serra herinnerd tot 1980 
 

Doorheen de jaren leek het er even op dat Junípero Serra en de andere missionarissen zouden 

vergeten worden. Buiten de biografie van Serra door zijn vriend Palou en enkele schilderijen vanuit 

franciscaanse hoek, werd er weinig aandacht besteed aan het herinneren van Serra gedurende de 

eerste eeuw na zijn dood. Het zou duren tot ongeveer 1880 voordat Serra terug zou worden 

aangegrepen door schrijvers en artiesten om de geschiedenis van Californië in te vullen. We kunnen 

dit zien als onderdeel van de zogenaamde Spanish Craze, waarbij het Spaanse verleden sterk aan 

belang won en werd ingewerkt in een Amerikaans beschavingsideaal. Hiernaast verschenen ook 

standbeelden, schilderijen en illustraties waarin Serra na verloop van tijd steeds een belangrijkere rol 

kreeg in de geschiedenis die men creëerde. In dat verleden streed Serra voor het ontwikkelen van een 

gebied en zijn bevolking. De mensen die over hem schreven, baseerden zich op Palou en namen de 

onbevlekte visie van Serra die ze daar lazen, over. Hoewel hij een zeer gelovige missionaris was, 

werden zijn religieuze eigenschappen minder benadrukt of zelfs bekritiseerd. Serra moest de oprichter 

worden van Californië, een levendige, seculiere staat die streeft naar vooruitgang en beschaving. Op 

die manier werd Serra een onvermoeibare man, een founding father voor het westen die naast de 

eerste Europese kolonisten in statuary hall mocht staan. Hij werd een “seculiere heilige,” voorzien van 

secular hagiographers. Zijn populariteit zou verder gedragen worden via modernere kanalen, die 
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toegang hadden tot een breed publiek. Dit ging via drama, postkaarten, het gebruiken van zijn naam 

voor organisaties, scholen, ruimtes, enzovoort.  

Tegelijkertijd grepen katholieken en meer bepaald franciscanen ook naar Serra om hem meer in hun 

religieus narratief te plaatsen, een narratief waarbij de nadruk lag op zijn leven als martelaar voor het 

geloof en zijn missieposten. Hun visie op Serra zou niet de impact hebben op het publiek zoals de 

andere, seculiere visie had. De Serra die de franciscanen herdenken verschilt fundamenteel van de 

Serra die in de publieke ruimte leeft. Hackel wijst op het feit dat de franciscanen eerder het overlijden 

van Christus vereerden dan zijn leven. Dit ziet hij terug in de kruisbeelden die Serra vastheeft, waar 

Christus vaak aan het kruis hangt. In latere beelden van Serra, die meer publiek verschijnen, zien we 

dat Christus echter niet meer aanwezig is. Het franciscaans symbool voor martelaarschap en opoffering 

is veranderd naar het algemener symbool voor het christendom in brede zin.181 Die verering van de 

dood, meer dan van het leven, zien we doorwerken bij de historische cultuur rond Serra zelf. 

Franciscanen beelden Serra af vlak voor, tijdens of na zijn dood, dit in tegenstelling tot de seculiere 

voorstelling van Serra, die steeds jong en heldhaftig publiekelijk wordt afgebeeld. Die seculiere Serra, 

of de ideologie waar hij voor moet staan, wordt springlevend afgebeeld. Doorheen het begin van de 

20e eeuw wordt stilaan duidelijk dat de franciscaanse visie op Serra zich voornamelijk terugplooit op 

het eigen publiek en de seculiere Serra dominant wordt in het publiek geheugen.   

Na verloop van tijd zien we een duidelijke breuk optreden tussen de visies van Serra en de ideologie 

waar hij voor moet staan en in gebruikt wordt. Enerzijds wordt hij herdacht in franciscaanse en 

katholieke middens, waar ze hem herinneren als een martelaar voor het geloof, een voorbeeld van 

een goede Christen. Anderzijds wordt Serra geplaatst als de oorsprong van een vooruitgangsdiscours, 

een narratief waarin Californië ontstaat en groeit en dus heel wat aan Serra te danken heeft. Doorheen 

de vele vormen die de missionaris aanneemt zien we dat hij steeds verder wordt getrokken uit zijn 

historische context en bronnen opzij worden geschoven in het belang van de gewenste interpretatie.  

In de jaren 1930 – 1960 zien we langzaamaan dat er een deel van Serra’s geschiedenis herzien wordt 

door beide kanten. Vanuit academische hoek werd de impact van de missieposten kritischer bekeken, 

wat ook een nakende herevaluatie van Serra’s nalatenschap impliceerde. Ondertussen bewogen 

katholieke auteurs naar een mogelijke zaligverklaring toe. Om dit voor elkaar te krijgen, greep men 

naar de geschiedenis om de eerbaarheid van Serra aan te kunnen tonen. Het zou echter voor beide 

bewegingen een hele tijd duren eer ze hun doel op grotere schaal werkelijkheid zouden zien worden. 

 

Toch blijven de twee visies niet zonder meer loodrecht tegenover elkaar staan. Publiekere katholieke 

initiatieven, zoals de middelbare scholen en Serra international blijven Serra tot op vandaag gebruiken 

om de toekomst vorm te geven volgens hun religieuze interpretatie van Serra. In tegenstelling tot de 

franciscanen is hun Serra niet zomaar een overleden symbool. Het gaat om levendige 

gemeenschappen die de christelijke waarden promoten. Dus ook binnen de katholiekere interpretatie 

van Serra is het mogelijk om de missionaris te zien als voorbeeld voor de toekomst en te laten dragen 

op publiekere schouders.   

Naar de jaren ’80 toe zal de kritische visie op de Spaanse koloniale periode via de academische en 

literaire wereld verder aan belang winnen. Daarbij had het systeem waar Serra in actief was 

desastreuze gevolgen voor de natives. Deze herziening en morele terechtstelling van het Californische 

verleden is onverenigbaar met zowel de katholieke als seculiere Serra, die in beide gevallen goed 

nieuws zou betekend hebben voor de natives. Dezelfde periode kent de zaligverklaring van de 

missionaris. Het lijkt wel alsof de tegengestelde waarderingen van Serra aan elkaar verbonden zijn en 

samen sterker worden, ondanks het feit dat ze haaks op elkaar staan. Er is dus geen sprake van 

 
181 Hackel, The Rock and the Crucifix. http://archive.org/details/podcast_junipero-serra-context-repr_the-rock-
crucifix-jun_1000319900466. 
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communicerende vaten, integendeel, het populariseren en erkennen van Serra gaat gepaard met een 

piek aan kritische stemmen. Deze beweging zullen we ook zien in de controverse bij zijn heiligverklaring 

in 2015. In het volgende onderdeel wordt onderzocht hoe deze visies en hun publiek evolueerden naar 

die gebeurtenis.  

 

De controverse (1980-2020) 
 

In dit onderdeel bespreken we de 40 meest recente jaren in de actieve herinnering van Serra. Het is 

een periode waarin de herziening van Serra’s erfenis zich in zekere mate zal verspreiden bij het brede 

publiek, terwijl Serra in katholieke kringen de ultieme erkenning zal krijgen via een heiligverklaring. 

Het zijn twee bewegingen die nu al haaks op elkaar lijken te staan. Hoe kwamen ze op gang en door 

welke partijen werden ze aangestuurd?  

 

Dit onderdeel wordt verder verdeeld door eerst apart te kijken naar de aanloop en het proces van de 

zaligverklaring en de kritiek die erbij kwam kijken, iets wat enkel in een artikel door Sandos en 

Senkewicz kort bekeken werd. Hierna belanden we bij de heiligverklaring van Junípero Serra in 2015. 

Hierbij worden enkele meningen vanuit verschillende standpunten onderzocht en vergeleken. We 

gaan na wie om welke reden een bepaalde visie op Serra verdedigt. Hierbij zijn we helaas beperkt tot 

de opinies die via het internet beschikbaar zijn. Dit is uiteraard een zeer belangrijke filter die ervoor 

zorgt dat een heleboel meningen niet kunnen onderzocht worden en moet dus genuanceerd worden. 

Vanuit enkele cases zal een aanzet worden gegeven om de onderliggende elementen van de 

controverse te begrijpen. 

 

Zaligverklaring 
 

Zoals reeds kort werd aangehaald is de aanloop naar de heiligverklaring in 2015 een marathon die 

reeds in 1934 werd opgestart. Onder impuls van de diocese van Monterey-Fresno (Californië) 

verzamelde en creëerde een commissie van historici en geestelijken een reeks documenten die de 

waardigheid van Serra moesten bevestigen. In diezelfde periode kwamen steeds meer stemmen op 

die wezen naar de negatieve impact van het missiesysteem waar Serra deel van uitmaakte, toch werd 

deze info niet meegenomen in het onderzoek. Het duurde tot 1948 voordat deze documenten waren 

goedgekeurd in Californië en bij wijze van verzoek tot zaligverklaring in Rome aankwamen.182 Voor de 

zaligverklaring zelf zou het nog enige tijd duren, aangezien aan nog meer voorwaarden voldaan moest 

worden. Een van de voornaamste zaken die moeten bevestigd worden, is een mirakel. Voor Serra 

gebeurde dit in 1960, toen een non tot Serra bad en nadien genas van haar huidziekte. Dit mirakel 

werd uiteindelijk in 1985 goedgekeurd door de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen, 

een bestuursorgaan van het Vaticaan bevoegd voor zalig- en heiligverklaringen van personen en 

voorwerpen.183   

 

De mogelijkheid tot een zaligverklaring lokte kritiek uit. Volgens Sandos waren voornamelijk Native 

Americans tegenstanders van de zaligverklaring van Serra. Organisaties als de American Indian 

 
182 Sandos, “Junípero Serra’s Canonization and the Historical Record,” 1255-57. 
183 “The Miracle of Blessed Father Serra,” California Catholic Conference, geraadpleegd op 29 april, 2020. 
https://www.cacatholic.org/resources/miracle-blessed-father-serra/father-serra. 
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Historical Society hadden hun bezorgdheid geuit op het feit dat er te weinig aandacht ging naar hun 

perspectief op de zaak en dat de missieposten voor vele natives onheil bracht. Toch verschoof er ook 

wat in de katholieke visie op de geschiedenis van de missieposten. De Tekakwitha Conference, een 

gemeenschap van katholieke natives, verklaarde dat ze gemengde gevoelens had bij een 

zaligverklaring en het jammer vond dat ze niet geconsulteerd werd rond een mogelijke canonisatie van 

Serra.184 In 1984 vond een bijeenkomst plaats in Chicago van de Academy of American Franciscan 

History. Bewust van de groeiende controversiële positie van Serra, probeerde de conferentie de 

aandacht van de missionaris weg te halen door breder te focussen op de latere periode van de 

missieposten.185 Er werden ook andere tactieken toegepast om Serra te verdedigen. In 1986 bracht de 

bisschop van Monterey, Taddeus Shubsda, een rapport uit waarin hij verschillende academici 

interviewde, die allen beklemtoonden dat Serra’s daden moesten gelezen worden in het perspectief 

van de 18e eeuw. Bovendien concludeerde het rapport dat alle kritiek nog niet bewees dat Serra zelf 

iemand ooit slecht behandelde, sterker nog, enkele historici impliceerden dat de natives zelf werden 

aangestuurd door linkse activisten of antitheïsten, die Serra wilden aanhalen om hun ideologie te 

versterken.186 De bisschop probeerde met andere woorden zijn visie van Serra te legitimeren door er 

“onafhankelijke experts” bij te halen.   

Eén jaar later werd The Missions of California: A Legacy of Genocide gepubliceerd door de American 

Indian Historical Society. In de verzamelbundel schreven verscheidene auteurs, waaronder Shipek, 

over de vele culturen die Californië voor de invasie van de Spanjaarden rijk was. Hun besluit was een 

overzicht van de onderdrukking en verovering die de inheemse gemeenschappen ondergingen in de 

koloniale periode.187 Volgens Sandos was dit een eerste poging van de Native Americans om hun zijde 

van het verhaal te vertellen. In de bundel wordt Serra gezien als de oorsprong van een gewelddadig 

systeem. Zo reageerde Edward Castillo op de bundel die bisschop Shubsda uitbracht door Serra. Hij 

baseerde zich op eerder werk van Bancroft, Hittel en Cook om aan te tonen dat geweld wel degelijk 

binnen de missieposten werd uitgevoerd en de natives honger leden.188 Castillo brengt echter weinig 

nieuws aan, toch is dat voldoende om zich sterk uit te spreken over de verering van de missionaris. 

“Regarding Serra’s canonization (...) to further the candidacy of this relic of the Spanish Inquisition, by 

celebrating the destructive church (...) demands a response from those, like this writer, whose 

ancestors suffered under the mission-plantation system established by Junípero Serra, whom various 

ignorant, bigoted persons would sanctify.”189 Castillo sluit zijn artikel dus af met een argument ad 

hominem. Zijn verdere bewijslast wordt gebouwd op oudere literatuur die het missiesysteem 

bekritiseerde, toch haalt hij nergens een sterke link aan dat Serra zelf geweld uitvoerde.   

In elk geval had de bundel weinig invloed op het besluit van de katholieke kerk. Toen de paus 

langskwam in de Verenigde Staten, had hij een onderhoud met de Tekakwitha Conference. Hij 

verklaarde achteraf dat de kerk betreurde dat de natives onrecht was aangedaan. Maar bij een bezoek 

aan de oude missiepost van Carmel vertelde hij dat hij opkeek naar Serra. Wat verderop stonden 

natives te protesteren.190 Het lijkt er dus op dat de kerk een achterdeur openhield voor enige interne 

kritiek, maar Serra zelf bleef steeds buiten schot. Terug in Rome zou paus Johannes Paulus II op 25 

september 1988, de zaligverklaring uitspreken voor Junípero Serra. Het is een formele erkenning van 

 
184 Sandos, 1262-3.  
185 Senkewicz, 40.   
186 Sandos, 1264-5.    
187 Senkewicz, 43-4.   
188 Edward Castillo, “Cultural Chauvinism Offered to Justify Serra Canonization,” in The Missions of California : A 
Legacy of Genocide, ed. Rupert Costo (San Francisco, Cal.: The Indian Historian Press for the American Indian 
Historical Society, 1987): 68-72.     
189 Castillo, 77.  
190 Sandos, 1266-7.   
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de kerk dat Serra het vereren waard is en opgenomen wordt in een hele reeks bekende namen van 

zaligen. De zaligverklaring ging gepaard met een nieuw portret van Serra, bestemd voor het museum 

van de Dolores missie. Het komt opnieuw overeen met eerdere franciscaanse afbeeldingen van de 

missionaris. Serra heeft opnieuw een wandelstok vast en draagt het beeld van een gekruisigde 

Christus. Toch geeft het kleurrijke, romantische landschap en het jongere uiterlijk van Serra hem een 

levendige en heldhaftige uitstraling. Het lijkt alsof beide visies wat versmolten zijn. De zaligverklaring 

herbevestigt en revitaliseert de franciscaanse visie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de zaligverklaring van Serra ging de controverse langzaamaan gaan liggen. Volgens Senkewicz valt 

dit te wijten aan de academici die zich minder gingen focussen op Serra zelf, maar de Spaanse koloniale 

geschiedenis breder in ruimte en tijd gingen bestuderen.191 

 

 

 
191 Senkewicz, 44.   

Figuur 27. Lorenzo Ghiglieri, Junípero Serra, 1988. 
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Heiligverklaring en debat 
 

De controverse rond de morele terechtstelling of verering van Serra dook weer op naarmate de 

heiligverklaring van Junípero Serra er aankwam. Het debat leek zich te verplaatsen van literatuur naar 

media en de publieke ruimte. Media pikte gretig in op verhalen als bekladde standbeelden en 

opiniestukken. In dit laatste grote onderdeel gaan we na wie welke mening verkondigde en hoe dit 

een impact had op de herdenkingscultuur die we tot hiertoe bespraken.  

 

Om dit te doen delen we het debat op in stemmen pro en contra de heiligverklaring. Deze komen in 

dit onderzoek terecht via artikels die op het internet raadpleegbaar zijn. Uiteraard is deze methode 

beperkt. Het opdelen van meningen in kampen kan het verschil tussen beiden uitvergroten en een 

vertekend beeld geven. Toch is het hier enigszins op zijn plaats, aangezien er in het debat sprake is van 

polarisatie. Anderzijds geeft het internet slechts beperkte toegang tot het debat. Er zullen ongetwijfeld 

belangrijke elementen niet opgepikt zijn geweest door de pers, of bepaalde groepen willen simpelweg 

geen toegang tot mainstream media. Om een volledig en diepgaand beeld te krijgen zouden 

alternatieven, zoals interviews, een goede methode zijn. Toch zijn de artikels een dankbaar startpunt 

om na te gaan welke stemmen zich gaan mengen in het debat, waarop ze zich beroepen en welke 

standpunten ze innemen. Het is echter geen goede representatie van de verscheidenheid en diversiteit 

aan meningen. Een derde deel wordt ingenomen door verschillende academici die zich mengen, omdat 

hun visie vaak niet in één van de twee kampen te plaatsen valt. Tenslotte bekijken we welke impact 

de discussie had op de publieke ruimte.  

 

Pro 
 

Misschien wel de grootste voorstander van Serra’s heiligverklaring is de persoon die het uitvoerde. 

Paus Franciscus kondigde in een interview in januari 2015 aan dat hij Serra bij zijn volgende bezoek 

aan de V.S. heilig zou verklaren. Door zelf het initiatief te nemen kon de paus kiezen voor de optie om 

Serra heilig te verklaren via beatificatio aequipollens.192 Dit houdt in dat de normale, langere procedure 

enigszins omzeild wordt en dat er geen tweede bevestigd mirakel nodig is. Het komt maar af en toe 

voor dat iemand op deze manier heilig wordt verklaard. Het feit dat de paus Serra wilde heiligen is niet 

onlogisch. Ten eerste kan het gezien worden als een erkenning van de Spaanse roots van het 

christendom in de Verenigde Staten. Door Serra te heiligen komt de paus vele Latijn-Amerikanen 

tegemoet in de creatie van een voorbeeldfiguur voor die gemeenschap. Iets dat Franciscus als 

Argentijn waarschijnlijk nauw aan het hart ligt. De connectie tussen Junípero Serra en de paus gaat 

echter dieper. De paus vernoemde zichzelf naar Franciscus van Assisi, de oprichter van de orde 

waartoe Serra behoorde.  Dit deed hij omdat hij het armoede-ideaal, dat sterk binnen de orde leeft, 

niet alleen persoonlijk wou uitdragen, maar ook wou verbreden binnen de katholieke gemeenschap. 

Dit zorgde er onder meer voor dat paus Franciscus het imago opbouwde van een nederige, nuchtere 

paus. We kunnen de heiligverklaring op die manier zien als het summum van de franciscaanse 

herinneringscultus die gestart werd door Palou. Doorheen die traditie zien we Serra terugkeren als 

martelaar en strijder voor het geloof, als iemand die doorheen het oprichten van missieposten en het 

bekeren van natives het werk van God deed. De heiligverklaring kan ook gezien worden als de ultieme 

verering van Serra, hij is als het ware opgenomen naast God in de hemel. Het was een bevestiging door 

 
192 California Catholic Conference, “Padre Junípero Serra – The Path to Canonization,” geraadpleegd op 30 april, 
2020. https://www.cacatholic.org/resources/padre-jun%C3%ADpero-serra-%E2%80%93-path-
canonization/father-serra. 
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en voor de katholieke gemeenschap dat Serra’s daden thuishoorden binnen het werk van de kerk en 

God. De paus haalt de controverse slechts heel kort aan in zijn speech: “Junípero sought to defend the 

dignity of the native community, to protect it from those who had mistreated and abused it. 

Mistreatment and wrongs which today still trouble us, especially because of the hurt which they cause 

in the lives of many people”.193 Franciscus erkent het lijden van de natives, maar gaat de schuld hiervan 

leggen bij de Spaanse militairen, waarvan Serra de natives wou beschermen. Dit lijkt bijzonder hard op 

de visie die door Helen Hunt Jackson werd gepopulariseerd. Wanneer we verder kijken naar de 

vertaling van de toespraak van de paus, blijkt dat Franciscus niet meegaat in de verering van een 

verleden zoals de franciscanen deden met hun schilderijen en beelden bij de missieposten. In zijn 

toespraak heeft de paus het niet over een overleden martelaar, maar gaat hij Serra plaatsen in een 

oproep om de kerk levendig te houden. “Father Serra had a motto which inspired his life and work, 

not just a saying, but above all a reality which shaped the way he lived: siempre adelante! Keep moving 

forward! (...) Today, like him, may we be able to say: Forward! Let’s keep moving forward!”194 

Samengevat zien we dat het beeld van Serra dat de paus wilde promoten hoofdzakelijk in lijn ligt met 

de franciscaanse visie die eerder werd besproken. Toch is er één belangrijk verschil, Serra wordt 

opnieuw een voorbeeldfiguur voor de toekomst, in dezelfde stijl als de katholieke middelbare 

Californische scholen en Serra International. Zoals we eerder besloten, is deze versie van Serra niet 

dezelfde figuur als de founding father van Californië. De paus spreekt niet over Serra’s rol in de stichting 

van de Verenigde Staten of de westkust. In die zin is de Serra die door paus Franciscus heilig werd 

verklaard, niet de Serra die in het Capitool staat.   

Paus Franciscus stond uiteraard niet alleen in zijn heiligverklaring. De bisschop van Los Angeles, Robert 

Barron, verspreidde een video waarin hij spreekt over het leven van Serra en zijn heiligverklaring 

verdedigt. Barron gebruikt opnieuw het discours dat anderen aanhaalden: Serra moet gezien worden 

in zijn tijd, waar het gebruikelijk was om lijfstraffen uit te delen. Serra was een vriend van de natives 

die hen verdedigde tegen de Spanjaarden. Verder gaat Barron ook gedeeltelijk mee in het 

patriottistisch verhaal. Serra verdient meer erkenning omdat hij, in tegenstelling tot de pioniers die de 

oostkust van Amerika koloniseerden, te weinig aanzien krijgt. Dit is een belangrijk element, aangezien 

het een argument is dat vaak in nationalistische, seculiere narratieven rond Serra voorkwam. Het duidt 

op een zekere versmelting van beide ideeën. Tenslotte vertelt Barron dat de paus opkijkt naar Serra 

omdat hij ook een kerk wil die, net als de missionaris, nieuwe grenzen aftast om de boodschap van 

God te verspreiden.195 Ook Barrons collega bisschop, José Gómez, springt in de bres voor Serra. Serra 

is voor Gómez niet perfect, maar zijn fouten moeten gezien worden met een 18e eeuwse bril, 

bovendien is het voor de bisschop duidelijk dat Serra een leven van zelfopoffering leidde.196 De visie 

die binnen de geestelijke gemeenschap gedragen wordt, kan goed worden samengevat door Tom 

Elewaut, een priester aan de San Buenaventura missie. Serra is niet perfect, de missieposten hadden 

een negatieve impact op vele natives, maar Serra was zich niet bewust van die invloed. Hij was een 

goede en vrome man, die de natives wilden helpen door hen te dopen en af te schermen van de 

 
193 “Apostolic Journey - United States of America: Holy Mass and Canonization of Blessed Fr. Junípero Serra at 
the National Shrine of the Immaculate Conception (Washington, D.C., 23 September 2015) | Francis,” 
geraadpleegd op 30 april, 2020. https://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-
francesco_20150923_usa-omelia-washington-dc.html. 
194 “Apostolic Journey - United States of America: Holy Mass and Canonization of Blessed Fr. Junípero Serra at 
the National Shrine of the Immaculate Conception (Washington, D.C., 23 September 2015) | Francis,” 
geraadpleegd op 30 april, 2020. 
195 Bishop Barron on the Canonization of Junípero Serra, geraadpleegd op 1 mei, 2020.  
https://www.youtube.com/watch?v=mksLv7S83-Y. 
196 Andrew Gumbel, “Junípero Serra’s Brutal Story in Spotlight as Pope Prepares for Canonisation,” The 
Guardian, geraadpleegd op 4 mei, 2020. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/pope-francis-
junipero-serra-sainthood-washington-california. 
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Spanjaarden. De straffen die onder Serra gebeurden, moeten gezien worden in een tijd waar dat 

gangbaar was. Tenslotte roept Elewaut ook op om vooruit te kijken, siempre adelante, ga steeds 

voorwaarts en kijk niet naar het verleden.197   

Opmerkelijke voorstanders van de heiligverklaring vinden we bij de natives. Hoewel Sandos en 

anderen vaak aanhalen dat de natives de geschonden groep zijn, zien we enkele uitspraken opduiken 

van inheemse gemeenschappen die Serra steunden. Tijdens het bezoek van de paus aan Washington 

D.C. had hij een ontmoeting met de leider van de Rumsen. Tony Cerda vertelde dat hij blij was dat zijn 

voorouders door Serra gedoopt waren en sprak vanwege zijn gehele gemeenschap de steun uit voor 

de heiligverklaring. Verder verklaarde hij te bidden tot Junípero Serra om terug meer zeggenschap te 

krijgen over hun gebied.198 Hiermee gaat het stamhoofd in tegen de visie die op hun website staat: 

“After years of enslavement under the Spanish missionary system the Tribe was forced into exile”.199 

De woorden van Cerda lijken echter niet aan te tonen dat hij de periode onder Serra ziet als een tijd 

van slavernij voor zijn volk.   

In Cerda’s verklaring over Serra zien we mogelijks de invloed van Helen Hunt Jackson, die over de 

missieposten schreef als een goede periode voor de natives, nog voor hun onderdrukking door de 

Verenigde Staten. We zien dat sommige gemeenschappen een vorm van onafbetaalde schuld 

koesteren tegenover de VS, en regelmatig nog oproepen doen om hun historische gebieden terug te 

krijgen. Dit terwijl Serra wordt gezien als iemand die de natives verdedigde tegen militair geweld.

  

Ook op het politieke terrein spraken mensen zich uit over Serra. De democratische gouverneur van 

Californië, Jerry Brown, zei dat het een beslissing was die binnen de kerk moet worden genomen, maar 

dat hij persoonlijk vindt dat Serra een moedige pionier voor Californië was. Hij gaf wel aan begrip te 

hebben voor de vele verschillende bevolkingsgroepen die geleden hadden in Amerika. De gouverneur 

blies daarmee koud en warm tegelijk. Enerzijds wil hij zich niet mengen in de controverse, maar 

anderzijds gaat hij Serra als persoon verdedigen. Later zou hij zich nog duidelijker uitspreken, wat we 

in het volgende deel bespreken.  

Tenslotte is het ook nog het vermelden waard dat paus Franciscus in 2017 een onderhoud had met 

leden van Serra International. De transcriptie van die toespraak leert ons dat het discours waarbinnen 

de paus en de Serrans praten over hun religieuze gemeenschap, Serra opnieuw plaatst als het 

ideaalvoorbeeld voor een moderne missionaris. De paus spreekt opnieuw over het werken aan de 

toekomst, in dezelfde woorden als bij de heiligverklaring: “So you too, siempre adelante! With courage, 

creativity and boldness. Do not be afraid to renew your structures. Do not rest on your laurels, but be 

ever ready to try new things. As in the Olympic Games, may you always be ready to “pass the torch”, 

above all to future generations, knowing that the flame is lit from on high, precedes our response and 

exceeds our efforts”.200 De paus en andere Christenen gebruiken hun Serra als symbool van een 

levendige, op de toekomst gerichte kerk. Hiermee is het enerzijds een verderzetting van de 

franciscaanse visie en anderzijds een nieuwe versie die zich vermengd heeft met het seculiere idee van 

Serra als een levend ideaal om in de toekomst naartoe te streven.  

 
197 Alan Yuhas, “Junípero Serra’s Road to Sainthood Is Controversial for Native Americans,” The Guardian, 
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198 Tony Cerda, “Meeting the Pope,” Costanoan Rumsen Carmel Tribe, geraadpleegd op 1 mei, 2020. 
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199 “Costanoan Rumsen Tribal History,” Costanoan Rumsen Carmel Tribe, geraadpleegd op 1 mei, 2020.  
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Het meeste van al deze communicatie, langs welk kanaal dan ook, was veelal gericht op het eigen, 

gelovige publiek. Het lijkt erop alsof de verdedigers van Serra niet langer uitgebreid ingaan op de kritiek 

die tegenstanders uiten. Voor de katholieken is het al bewezen dat Serra niets ten laste kan gelegd 

worden. Tegenstanders zijn in hun ogen, zoals Shubsda voor de zaligverklaring al zei, tegenstanders 

van het geloof zelf, die niet overtuigd kunnen worden. Dit lijkt enigszins wederzijds te zijn, bij de 

heiligverklaring van Serra in Washington was er geen protest georganiseerd. Volgens sommige 

tegenstanders had het overtuigen van de kerk of zijn populaire leider geen zin meer.201 In die zin is er 

sprake van enige polarisatie, de verschillende visies komen meer vast te liggen in hun eigen idee en 

gaan minder in debat met elkaar. Toch is er veel tegenstand die via publieke kanalen probeert hun 

visie te verkondigen. Zoals we in het volgende onderdeel zullen zien, gaan tegenstanders ver om hun 

ongenoegen te laten blijken.  

 

 

Contra 
 

Sandos stelde dat kritiek bij de zaligverklaring vanuit de natives kwam, terwijl dit volgens Shubsda 

gestuurd werd door linke activisten. Bij de heiligverklaring zien we een complexer beeld, er komen 

verschillende groepen vanuit verschillende posities in de maatschappij tevoorschijn om kritiek op Serra 

te uiten. In deze paper kunnen we echter niet met zekerheid zeggen welke groepen nu het meest 

aanwezig zijn, aangezien dit door de media mogelijks vervormd is. Wat wel duidelijk is, is dat een deel 

van de Native Americans zich niet konden vinden in de heiligverklaring.   

Verschillende woordvoerders van inheemse gemeenschappen spraken zich uit in de pers. Corrina 

Gould, lid van de Chochenyo Ohlone vindt dat het heilig verklaren van Serra een manier is om de 

natives verder te discrimineren en hun humaniteit te ontzeggen.202 Valentin Lopez, de leider van de 

Amah Mutsun stam, zei bij een protest aan een missiepost dat de heiligverklaring verder aantoont dat 

er niet naar de natives wordt geluisterd. Hij geeft aan dat het echte verhaal van de missies nog niet 

verteld is.203 Lopez schreef, nog voor de komst van paus Franciscus verschillende brieven met het 

verzoek om de heiligverklaring af te gelasten. In die brieven beroept Lopez zich op zijn eigen geloof om 

de paus te overhalen om Serra niet te heiligen. Hij staat erop dat zijn volk hard werkte voor de Creator 

en leefde op het land waar ze recht op had. Verder benadrukt Lopez dat eerdere verontschuldigingen 

van de kerk tegenover natives geen legitimiteit meer dragen indien Serra geheiligd wordt. “(...) The 

Amah Mutsun would consider that apology as being the same as knocking someone down and then 

apologizing by saying, "I'm sorry I knocked you down, now let me kick you."”204 Hiernaast schreef Lopez 

ook een open brief naar gouverneur Brown, waarin hij de gouverneur vraagt om de heiligverklaring 

niet te steunen, uit respect en erkenning voor het lijden van de natives. “As Governor, you represent 

all of the people in California, native and non-native. Canonizing Junípero Serra effectively condones 

and celebrates his use of imprisonment and torture to convert California Indians to Christianity and 
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appropriate native land without Indian consent or compensation. Canonization inflicts fresh pain upon 

those who are still suffering from historic trauma. State support of Serra’s canonization perpetuates 

the factual distortion of California history and sends the message that native lives don’t matter.”205 

Ron Andrade, voorzitter van een commissie voor natives in Los Angeles, gaat nog verder. Hij vergelijkt 

Serra met Cortés en Hitler, de missionaris is volgens hem rechtstreeks verantwoordelijk voor het 

verlies van 90% van de inheemse populatie.206 Naast uitspraken in interviews en boeken lieten natives 

zich ook horen door middel van opiniestukken. Journaliste Rose Aguilar, een vrouw van de Pomo 

gemeenschap, plaatste Serra in dezelfde positie als verantwoordelijke voor de demografische val van 

de inheemse bevolking. Aguilar volgde ook Lopez door te schrijven: “To see Serra canonized will only 

deepen generations of trauma among Native Americans.”207   

Tenslotte werd er ook een online petitie opgestart om de paus op te roepen om Serra niet te heiligen. 

Deze bereikte tot vandaag 11.000 handtekeningen. De bijgevoegde tekst beroept zich op het lijden van 

de natives onder de missieposten. Opnieuw wordt Serra verantwoordelijk gesteld voor de ontelbare 

slachtoffers van de gehele koloniale periode. Hoewel de petitie niet het beoogde doel van 15.000 

handtekeningen haalde, toont het aan dat deze beweging niet enkel ging om enkele zeer actieve 

personen. Tegenstanders probeerden een breed gedragen beweging op gang te zetten en aandacht te 

trekken op de controverse. Men wilde ervoor zorgen dat Serra niet heilig werd verklaard, of nog beter, 

dat het lijden van de natives erkenning kreeg van officiële en religieuze instanties.  

Via zulke acties en uitspraken in de media wordt Serra geplaatst binnen een narratief waarbij de 

Europese settlers en conquistadors de natives veroverden en onderdrukten, met zeer desastreuze 

gevolgen. Het is enigszins een verderzetting van het discours dat in A legacy of genocide werd opgezet: 

de geschiedenis van Californië is te weinig verteld vanuit het standpunt van de natives, het is een 

verhaal van verovering en moord, uitgevoerd door de Europese machten, waar Serra een pioniersrol 

in had. Diezelfde visie werd verder gedragen in 2015. In het boek van Elias Castillo, a cross of thorns, 

staat het idee dat de waarheid nog niet verteld is, opnieuw centraal. Serra is verantwoordelijk voor het 

lijden van ontelbaar veel natives. “Junípero Serra, who arrived in 1769, created a harsh and unforgiving 

regimen that would ultimately claim the lives of 62,000 California Coastal Indians, and devastate their 

civilization, including the total extinction of a number of small tribes.”208 Het is dus duidelijk dat er ook 

binnen de literatuur nog steeds behoefte is aan het creëren van alternatieve geschiedenissen. 

De twee kampen die in deze paper werden besproken, plaatsen de missionaris in bepaalde kaders. De 

voorstanders leggen de nadruk op de goede bedoelingen en het harde werk van Serra. Indien er wat 

kritiek op te geven valt, moet dit gezien worden in de mechanismes en denkpatronen van de tijd, 

waarbinnen Serra nu eenmaal te werk ging. Sterker nog, Serra wordt gezien als iemand die de natives 

net beschermde van Spaanse militairen. Bij de tegenstanders is Serra niet los te koppelen van een 

onderdrukkend systeem, dat grote inbreuken beging op de rechten van de natives en volgens sommige 

stemmen een genocide in gang zette. Het zijn deze misdaden die voor de tegenstanders nog steeds 
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niet terugbetaald en/of voldoende erkend zijn. Het heilig verklaren van Serra is volgens tegenstanders 

zout in die wonde strooien, het is de totale ontkenning van het lijden van de natives.  

 

(Herziening van) de publieke ruimte 

Naast artikels, open brieven en opiniestukken liet de controverse zich voelen in de openbare ruimte. 

Hier viel het debat het meest op en werden bepaalde acties gretig opgepikt in de media. Het genereren 

van aandacht rond de heiligverklaring van the apostle of California was waarschijnlijk het voornaamste 

doel van de mensen die de beelden van Serra gingen bekladden met verf of zelfs onthoofden. In totaal 

gaat het om 5 beelden, waarvan 4 rond de missieposten die Serra oprichtte. Dit gebeurde niet alleen 

in het jaar van de heiligverklaring, ook in 2017 werden twee beelden aangevallen. Vlak na de 

heiligverklaring werd het beeld aan de missie in Carmel omgeduwd en aan een grafsteen werden de 

woorden “saint of genocide” geschreven in rode verf.209 Eén maand later werd het beeld in Monterey, 

waarbij Serra’s aankomst herdacht wordt, onthoofd.210 Nog een maand later werd ook aan de Santa 

Cruz missie in rode verf het woord genocide op de muur geschreven.211 In 2017 was het tenslotte aan 

twee andere beelden van de oude missies. In Santa Barbara werd het franciscaans beeld onthoofd en 

overgoten met rode verf,212 het andere, in San Fernando, werd behalve met rode verf ook beklad met 

het woord “murder”.213 Deze laatste actie kreeg veel aandacht, aangezien het beeld tegenover de 

missiepost in een publiek park staat en er een foto van circuleerde op sociale media. Bij dit werk staat 

Serra afgebeeld met een native onder de arm, dit belangrijk detail maakt duidelijk waarom het beeld 

een doorn in het oog is voor diegenen die Serra niet zien als een vriend van de Native Americans. De 

Serra die in de visie van de critici ondertussen is opgebouwd als een hoofdverantwoordelijke voor het 

lijden van gehele inheemse gemeenschappen, staat hieronder afgebeeld als een beschermer van de 

 
209 Kate Linthicum, “Shock after Junípero Serra Statue Vandalized Days after Sainthood Declared,” Los Angeles 
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natives. Figuur 28 moet gezien worden als illustratie van de discrepantie die voor, tijdens en na de 

heiligverklaring van Serra optrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het bekladden van beelden is de vertaling van die spanning in literatuur en media naar de publieke 

ruimte. Waar de franciscanen het seculiere beeld van Serra gingen aanvechten door zelf alternatieve 

standbeelden op te richten, gaan tegenstanders nu het vereren van Serra binnen en buiten publieke 

ruimtes verwerpen. Serra is op geen enkele manier het herdenken waard, hij staat symbool voor een 

zwarte periode in de geschiedenis van de Native Americans.  

Naast deze acties werd er ook via officiële wegen geprobeerd om standbeelden te verwijderen. In 

januari van 2015 stelde democraat Ricardo Lara voor om het standbeeld van Serra in het Capitool te 

laten vervangen door een beeld van Sally Ride, de Californische, lesbische astronaute die de eerste 

Amerikaanse in de ruimte was. Volgens Lara werd het tijd om de helden van Californië te 

moderniseren.214 Hoewel hij niet sprak over Serra’s verantwoordelijkheid in de behandeling van 

natives in de missieposten, is het duidelijk dat Serra volgens sommige politici niet langer het 

visitekaartje van de volledige staat Californië kon zijn en moest wijken voor een figuur die diversiteit 

prijst. Toch zien we dat het politiek systeem rekening hield met de heiligverklaring en zelfs aan die druk 

bezweek. Het voorstel van Lara werd na een unanieme goedkeuring echter on hold gezet in juli, om 

 
214 Flemming, “Father Serra Statue a Little Closer to Leaving Washington D.C.,” Orange County Register, 
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Figuur 28. Beklad beeld van Junípero Serra tegenover 

missie San Fernando, 17 augustus 2017. 
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niet in te gaan tegen de komst van de paus.215 De gouverneur van Californië waar we het eerder over 

hadden, sprak zich over de contoverse uit door te zeggen dat men de zaak gingen laten vallen. “We’re 

going to keep his statue in Congress.”216 Gouverneur Brown, zelf een democraat sprak zich dus uit 

tegen zijn eigen partijleden. Vandaag, in 2020, staat het beeld van Serra nog steeds in Statuary Hall. In 

een poging om controverse te vermijden en vanuit persoonlijke adoratie van bepaalde machtshebbers, 

zien we dat Serra niet verdwijnt. De kritische beweging die opkwam slaagde er niet in om de heersende 

visie op Serra te doorbreken, deze moest wijken voor het bezoek van de paus en diens agenda. Na de 

heiligverklaring was de vraag naar een vervanging van het beeld alweer gaan liggen. De politieke en 

religieuze status quo was dus te dominant om een verandering door te voeren. De christelijke verering 

van Serra ging verder door in de komende jaren. De eerder vernoemde middelbare scholen vermelden 

niets over Serra’s mogelijke betrokkenheid bij het lijden van natives. De JSerra High School huldigde in 

2018 een standbeeld voor Serra, exact 3 jaar na zijn heiligverklaring en op dezelfde dag als de 

oprichting van de school. Men hield een ceremonie, compleet voorzien van een katholieke eredienst 

voor alle studenten. Het standbeeld dat nu aan de schooltoegang staat is een vermenging van de twee 

visies die we eerder definieerden. Serra is voorzien van een franciscaans gewaad en een kruis met 

Christus op, maar neemt een dynamische, levendige houding aan.217 Nog recenter, in 2019, werd de 

zogenaamde Portola 250 bedevaart georganiseerd. Het was een initiatief ter herdenking van de 

expeditie waarbij men langs alle missies die Serra oprichtte, wilde stappen. Het doel van de 

organisatoren is om de gelovige samenleving terug nieuw leven in te blazen. “As we re-enact this 

sacred expedition by visiting 21 missions in 21 days we will beseech Our Lord, Jesus, to revitalize 

Christianity in California once again through the intercession of St. Junípero Serra (...)”218 Opnieuw 

wordt Serra aangegrepen als symbool om de levendigheid van de katholieke gemeenschap te 

bevestigen.  

De enige ruimte waar Serra wel in bepaalde mate geweerd is, is die aan de universiteit. Stanford 

University hernoemde in 2019 een straat en twee gebouwen die eerder de naam van Serra droegen. 

Naar eigen zeggen werd de beslissing genomen omdat studenten zich niet welkom voelden met Serra’s 

naam op hun campus.219 Toch was deze beslissing niet alomvattend, een minder belangrijke verwijzing 

naar Serra werd behouden. “(...) preserving its name honors the Stanfords’ desire to recognize a 

significant period of California’s history.”220 Ook binnen de universiteit blijft Serra dus een twistpunt. 

Enerzijds wil men zich distantiëren van de connotatie die de naam van de missionaris voor sommigen 

draagt, terwijl men anderzijds de behoefte behoudt om Serra’s plaats in de geschiedenis te herdenken. 

Deze tweestrijd is nog duidelijker zichtbaar aan de universiteit van San Diego, waar men in datzelfde 

jaar besloot om een gebouw dat eerder simpelweg Serra Hall heette, voortaan Saints Tekakwitha and 
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Serra Hall te noemen. De naam van de eerste native heilige werd dus bij Serra gevoegd. Hiermee deed 

de katholieke universiteit een poging om beide gemeenschappen te verzoenen. Men wil beide 

perspectieven incorporeren onder de vleugels van het katholieke geloof. “It is hoped that by placing 

these two Catholic saints together, we will recognize that indigenous peoples preceded the Catholic 

missionaries who settled here. It is also meant to encourage continued dialogue on the important 

topics of colonialization, the spread of the Catholic faith and the impact both had on Native American 

populations.”221 De vraag is of dit wel het gewenste effect bereikte. Voor een tegenstander van Serra, 

die hem ziet als een massamoordenaar, is deze oplossing waarschijnlijk wraakroepend. Ongetwijfeld 

zou dit kunnen gezien worden als het equivalent van de jonge native onder de armen van de 

missionaris in het standbeeld dat we eerder zagen. Voor beide universiteiten was hun manier de beste 

om Serra te hercontextualiseren, al is het duidelijk dat het spanningsveld niet is verdwenen.  

 Een korte blik op de evolutie in Serra’s nagedachtenis sinds 1980 leert ons enkele belangrijke zaken. 

Aan de ene kant zien we het hoogtepunt van de katholieke verering in de vorm van een 

heiligverklaring. Toch is het discours waarin Serra in gelovige middens wordt aangehaald veranderd. 

De nadruk ligt op Serra als symbool voor een harde werker die bouwt aan een levendige 

kerkgemeenschap. Dit zien we terugkomen bij geestelijken en bepaalde gemeenschappen, zoals Serra 

international, die een ander beeld van Serra nodig hadden dan de franciscanen, om te gebruiken in 

hun andere context. Aan de andere kant zien we een opkomst van een tegenstand waarbinnen Serra 

verantwoordelijk wordt geacht voor het lijden van de natives. Zowel binnen literatuur als in media en 

zelfs de publieke ruimte probeert deze visie vanuit een onderliggende positie door te breken in het 

breed gedragen beeld van Serra. Hier slaagde men echter niet in. Enkele jaren na de heiligverklaring 

zijn de meeste pogingen om Serra uit het gemeenschappelijk geheugen te verwijderen, mislukt. Toch 

is deze beweging bijzonder belangrijk. De grote aandacht die ze kreeg zorgde ervoor dat de bijsmaak 

die de naam Junípero Serra heeft gekregen niet zomaar zal weg te werken zijn. 

 
 
Rol van de historicus?  
 
Binnen de discussie rond de nagedachtenis van Serra wordt er vertrouwd op de expertise van bepaalde 
mensen om zekerheid te scheppen. Verschillende visies steunden sinds de Spanish craze op 
onderzoeken en verklaringen van historici, antropologen en taalkundigen. Sterker nog, het eerste deel 
van deze paper toonde aan dat zulke intellectuelen aan de oorsprong van verschillende 
beeldvormingen liggen. Vrijwel alle visies zijn gestoeld op literatuur van intellectuelen, die vanuit hun 
achtergrond en wereldbeeld een narratief probeerden samen te stellen op basis van allerhande feiten. 
De Serra die een eerbare, goede man was, is voor Geiger evenzeer een feit als de Serra die voor Castillo 
een massamoordenaar was. Zoals Sandos aantoonde zijn er ook voorbeelden van historici als Herbert 
Bolton, die zelfs wanneer sommige informatie het tegendeel bewees, toch achter een bepaalde visie 
bleven staan. De auteurs van het boek a legacy of genocide deden hun uiterste best om verbanden 
hard te maken tussen Serra en het lijden van de natives. Zoals we echter zagen zijn er tot vandaag geen 
directe bewijzen. Hun tegenhangers, de auteurs van the Serra report, doen hetzelfde, men probeert 
een vooraanstaand “feit” te bewijzen door te steunen op historici.  
 
Ook vandaag moet de historicus bewust zijn van zijn of haar eigen ideeën wanneer men onderzoek 
doet. De meest recente auteurs als Hackel en Senckewicz gaan te werk als een onbetrokken en 
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afstandelijke onderzoeker. Wanneer ze gevraagd worden naar hun morele beoordeling van Serra 
bevestigd men het lijden van de natives. Anderzijds benadrukken ze, net zoals sommige voorstanders 
doen, dat Serra moet gezien worden in zijn tijd, waar lijfstraffen en een vaderlijke houding tegenover 
de natives dominant was.222 Hoewel het leed van de natives gehoord wordt, nemen de meeste historici 
een ongemakkelijke afstand van de controverse. Ze mengen zich niet actief in de discussie. Toch zijn 
er enkele academici die zich meer betrokken voelen bij het onderwerp en een duidelijkere positie 
innemen. Sandos lijkt het narratief van de natives te verdedigen, hij stelt dat die kant van het verhaal 
nog te weinig gehoord wordt. Bovendien betekend een heiligverklaring volgens Sandos dat Serra 
buiten alle mogelijke kritiek wordt geplaatst. Een heilig man kan namelijk niet door mensen 
beoordeeld worden.223 Deborah Miranda, een Native American en professor Engels sprak zich uit tegen 
Serra. “Canonization instructs everyone, Indians and non-Natives included, the essential missionizing 
myth, which is that California Indians existed in a state of sin before Catholicism, that we needed to be 
saved, that even a 90 percent death rate was worth it because those dead ancestors went to their 
deaths safe in Christ, that indigenous religious and spiritual beliefs were not good enough, that we 
were, and still are, savage children in need of help to become civilized."224 Een andere native geleerde, 
Reuben Mendoza, gaat Serra dan weer verdedigen. Mendoza is archeoloog en katholiek. Voor hem is 
Serra, ondanks het lijden dat hij toebracht geen slechte persoon. Serra wilde de natives het katholieke 
geloof brengen en dat is wat telt.225 Kevin Starr, een katholieke historicus gaat in die richting verder. 
Starr schrijft over Serra dat hij geen perfecte man is maar dat dat ook niet nodig is om heilig te zijn. 
“Sanctity is just another mode of imperfection. Nor do good intentions guarantee good outcomes. 
Intended to protect Native Americans, the mission system helped reduce the Native American 
population by half.”226 Tenslotte keren we terug bij Hackel, die in een colloqium over Serra in 2013 het 
laatste woord kreeg. Hackel roept op om Serra authentiek weer te geven en hem te scheiden van het 
symbolisme en de betekenis die hij later kreeg. Die latere narratieven, die ontstonden in de late 19e 
eeuw en tot vandaag evolueren, zijn volgens Hackel eerder een reflectie van Californië doorheen de 
tijd dan van het verleden waarin Junípero Serra effectief leefde en werkte.227 
Het is dus duidelijk dat, hoewel de historische Serra al voldoende gekend en beschreven is, de 
interpretatie van zijn daden steeds anders kan geplaatst worden. Dit is niet anders voor het brede 
publiek dan voor de zogenaamde experts. De manier waarop Serra herdacht of vergeten moet worden, 
hangt af van de mens die hem aanschouwt.  
 

Conclusie 

 
Deze paper onderzocht het verloop van de historische cultuur met betrekking tot Serra. We zagen hoe 

Serra werd opgerakeld in een periode waarbij Californië zijn verleden samen begon te stellen. Na 
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verloop van tijd begonnen zich twee figuren af te tekenen. Enerzijds een patriottistische founding 

father, die symbool stond voor een levendige, toekomstgerichte staat binnen de Verenigde Staten, 

anderzijds een vrome missionaris die binnen franciscaanse middens het symbool werd van het 

katholiek verleden. Het was de eerste visie die in de 20e eeuw door publieke initiatieven dominant 

werd. Vanaf de naoorlogse periode zien we dat Serra vanuit de academische wereld anders geplaatst 

werd. De geschiedenis van de missieposten werd herzien. Niet zozeer omdat er nieuwe informatie 

rond Serra naar boven kwam, maar omdat de context waarin hij bekeken moest worden veranderde. 

Het beeld van de goede missiepost, de mission myth, was verbroken. Serra was actief in een systeem 

dat een verschrikkelijke impact had op de natives. In diezelfde periode bleef men in katholieke middens 

Serra als ideaal promoten. Dit zou leiden tot zijn zalig- en heiligverklaring. Paus Franciscus en de andere 

aanhangers legden een andere nadruk op Serra. Serra was geen nationalistische held of een oud ideaal, 

maar werd aangegrepen als streefdoel. Men herdacht Serra in een discours waarbij men de religieuze 

gemeenschap nieuw leven wilde inblazen. Deze evolutie kan zowel gezien worden als een wanhopige 

poging om het katholicisme te redden, als een heropleving en zelfs dominantie van het religieuze beeld 

op het verleden. Het is in elk geval duidelijk dat Serra in bepaalde gemeenschappen bijzonder populair 

werd. De kritische visie op Serra groeide in de tegengestelde richting. Native Americans namen het 

symbool van Serra aan als het beeld van een afschuwelijk verleden. Hun oordeel was duidelijk: het 

vereren van dat symbool is de ontkenning van lijden en het verder onderdrukken van hun rechten. Die 

twee recente bewegingen staan loodrecht op elkaar maar gingen beiden Serra’s symbolisme een 

belangrijke plek geven in hun identiteit. Vandaag de dag zien we dat Serra ondanks die kritiek overeind 

staat, toch is het zeker dat zijn imago voorgoed veranderd is. De tijd zal verder moeten uitwijzen hoe 

dit zal evolueren.  

De spanning tussen al die verschillende interpretaties is niet zwart-wit. Verschillende visies kunnen 

naast elkaar verder groeien en versterken, bovendien is er erg veel ruimte tussenin, waar vele mensen 

kunnen geplaatst worden. Mensen, van welke strekking dan ook, grijpen naar Serra als symbool. 

Bepaalde feiten uit Serra’s leven deden dienst voor verschillende visies. Serra kon een symbool worden 

voor erg uiteenlopende wereldbeelden. Wanneer één bepaalde ideologische groep echter hun beeld 

van Serra bevestigd wilt zien (zij het in literatuur, beelden of heiligverklaringen) blijkt dat dit botst met 

andere interpretaties van dezelfde persoon. Die visies vechten met de wapens die voor handen zijn, 

waardoor we zien dat bepaalde groepen vanuit hun positie anders te werk moeten gaan. Het woord 

van de natives is in literatuur nog steeds sterk afwezig. Misschien is het niet meer dan normaal dat alle 

gemeenschappen hun verhaal willen laten horen. In die zin is de strijd om Serra’s nagedachtenis 

misschien eerder het symptoom van langdurige ongelijkheid tussen groepen waar stillaan verandering 

in gekomen is. 

Hoe dan ook, de context waarin Serra na zijn dood herdacht wordt, verandert doorheen de eeuwen. 

Dit is niet enkel zo voor de missionaris. Geschiedenis en historische figuren worden steeds gezien door 

de ogen van het heden, die zich verder verwijderen van de periode waarin de feiten zich voltrokken. 

Serra werd de blauwdruk van een symbool die in verschillende narratieven inzetbaar was. Op die 

manier werd Junípero Serra een kneedbare figuur, dat doorheen vele handen constant andere vormen 

krijgt en nooit af zal zijn. Deze narratieven bouwden verder op elkaar en kwamen in conflict. Het 

resulteerde in het amalgaam aan visies die hierboven werden beschreven, waarvan waarschijnlijk geen 

enkel volledig de waarheid bevat, als zoiets al mogelijk is. De narratieven en wereldbeelden waar Serra 

als symbool in geplaatst werd zijn uiteraard veel groter en breder dan hier beschreven. De informatie 

die hier werd vergaard, zou een startpunt kunnen zijn van vergelijkend onderzoek. Men zou na kunnen 

gaan in hoeverre Serra’s herinneringscultuur gelijkloopt of verschilt met dat van andere heiligen, 

missionarissen of controversiële figuren. 
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Ondertussen is Serra’s lichaam al meer dan 200 jaar dood, maar blijft zijn nagedachtenis gereanimeerd 

worden om in te zetten in identiteiten en herinneringen. Wel is zeker dat zijn “oorspronkelijke vorm” 

steeds verder verloren gaat in het publieke beeld. De teksten die Serra zelf schreef en voor ons 

beschikbaar zijn, worden overschaduwd door de teksten die doorheen de eeuwen over hem werden 

geschreven. Hetzelfde is gebeurd met schilderijen, tekeningen en standbeelden. Op die manier wordt 

de “werkelijke Serra” als het ware in het nauw gedreven door de herinnering van hem. Het lijkt me 

vandaag de dag echter onmogelijk, zelfs voor historici, om beiden van elkaar te scheiden. Zelfs een 

objectieve schrijfstijl of een academische achtergrond ontdoet een persoon niet van zijn of haar 

wereldbeeld.  Als er iets is dat onveranderlijk lijkt doorheen de tijd, is het wel dat Serra, net zoals 

vrijwel alle historische figuren, steeds evolueert. Hoewel zijn lichaam dood is, leeft zijn nagedachtenis 

continu verder. Het herdenken van een persoon veroordeelt hem om mee te bewegen op de 

ideologische golven van de tijd. 
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