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Chicana-representaties van de Maagd van 
Guadalupe

Sinds godsdienstwetenschapper Theo van Baaren in 1962
zijn boek Bezielend beelden publiceerde,1 heeft de daarin
behandelde niet-westerse kunst met een veelal religieuze
achtergrond een opmars gemaakt in de internationale kunst-
wereld. Laatdunkende minachting maakt in het Westen
steeds meer plaats voor erkenning. Waar in de tijd van Van
Baaren nog gesproken werd over primitieve kunst die géén
individualiteit, géén originaliteit en géén creativiteit zou
kennen en die slechts zou voortkomen uit primitieve
instincten, beseffen vandaag de dag steeds meer mensen dat
deze stereotypen helemaal niet opgaan.2 Te lang is deze
kunst door een koloniale westerse bril bekeken. 

Opmerkelijk is dan ook dat de hedendaagse kunst van
bijvoorbeeld Australische Aborigines, van wie lange tijd
gedacht werd dat ze te primitief waren om überhaupt
kunst te hebben, velen nu aanspreekt.3 De werken in een
andere beeldtaal getuigen van creativiteit en een diepe reli-
gieuze bewogenheid. De kunst van Aborigines is inmid-
dels wereldwijd bekend en de beste werken gaan voor grote
bedragen van de hand. Maar belangrijker nog, vanuit het
perspectief van de kunstenaars, is dat met de toegenomen
verspreiding en zichtbaarheid miljoenen mensen zich in
hun religieuze voorstellingen zijn gaan verdiepen. In deze
bijdrage zullen we ons echter richten op de omgang met een
religieus icoon door vrouwelijke kunstenaars op het Ame-
rikaanse continent. 

De ‘onverwachte impressies’ van de heilige Maagd 
die deze Chicana (Mexicaans-Amerikaanse) kunstenaars
maakten zijn zowel geïnspireerd op inheemse en katholieke
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voorstellingen en spiritualiteit als op hun beleving van
sociale ongelijkheid en onrecht. Zij hadden met de artistie-
ke omvormingen van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
van Guadalupe een verandering van het (zelf)beeld van
Mexicaans-Amerikaanse vrouwen voor ogen. De feminis-
tische kunstenaars wilden als een geschoolde voorhoede
breken met de gemarginaliseerde maatschappelijke positie
die aan Mexicaanse Amerikanen, en aan vrouwen binnen
deze groep in het bijzonder, is toebedeeld. De heilige
Maagd vormt een uitermate krachtig symbool. In tijden
van spanningen weet zij tegenstellingen te overbruggen 
en mensen van verschillende achtergrond te verbinden.4

Tegelijk kan ze als unificerend symbool de begrenzing 
van een specifieke groep markeren en het onderscheiden-
de karakter ervan bevestigen. De Maagd van Guadalupe
maakte het de Chicana-kunstenaars mogelijk een brug te
slaan naar de traditie en het verleden, hun eigen stelling -
name onder de aandacht te brengen, en een emancipatoir
vrouwbeeld te legitimeren. Vanwege de meervoudige en
gelaagde betekenissen die met de Maagd van Guadalupe
verbonden zijn leende haar voorstelling zich bij uitstek om
in kunst en literatuur nieuwe duidingen te bewerkstelligen
door een omvorming van het gerepresenteerde vrouw-
beeld.5

Door de hoge status die kunst in de westerse wereld
heeft is in deze tijd van mondialisering juist de kunst het
middel geworden voor leden van inheemse en minderheids-
groepen om hun identiteit vorm te geven, te behouden en
erkend te krijgen. Voor zulke gemarginaliseerde groepen
behelst de internationale kunstwereld dan ook een strijd -
toneel van grote symbolische betekenis. Zo ziet Nancy
Mithlo de kunstexposities met haar Native American Arts
Alliance op de Biënnale van Venetië als een coup, te verge-
lijken met de erkenning van een land door de Verenigde
Naties.6 Vrouwelijke Mexicaans-Amerikaanse kunstenaars
verbinden een wereldwijd bekende religieuze icoon met
hun streven naar erkenning. De representaties van de
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Maagd van Guadalupe door Chicana-kunstenaars zijn een
sprekend voorbeeld van de kracht van beelden met een
religieuze lading van een gemarginaliseerde groep.

onze  moeder en  het  beloofde land

De Spaanse veroveraar Hernan Cortés bracht de voorstel-
ling van Guadalupe uit Extremadura, waar zij vereerd werd,
mee naar Nieuw-Spanje, het latere Mexico.7 De Spaanse
kolonisatoren drongen het Azteekse rijk binnen. Een
meerderheid van de Azteken liet door ziekte en geweld het
leven. Degenen die overleefden dienden zich tot het geloof
van de veroveraars te bekeren.8

Volgens de legende verscheen in 1531 op de heuvel
Tepeyac een vrouw in het wit aan Juan Diego, een pas
bekeerde Azteek. Ze maakte zich bekend als de heilige
Maagd en verzocht hem de bisschop in te lichten over haar
wens dat er ter plaatse een kerk werd gebouwd. De bis-
schop liet zich echter niet overtuigen van de Mariaver-
schijning. Eerst nadat de Maagd rozen schikte in Diego’s
mantel en hem opdroeg daarmee naar de bisschop te gaan
veranderde de laatste van gedachten door het wonder dat
zich voltrok. Op de mantel verscheen een schildering van de
Maagd van Guadalupe zoals zij zich aan Diego geopen-
baard had. Twee jaar later werd de kerk gebouwd en al
gauw trok de heilige plaats massa’s mensen.9

De bevolking herkende in de Maagd de inheemse godin
Tonantzin voor wie op dezelfde plaats een heiligdom was.
Een aantal iconografische gelijkenissen versterkte dit idee.
Ook werd aanvankelijk de naam Tonantzin, ‘onze moe-
der’, in vertaling gebruikt voor de moeder van God en
 heilige Maagd. Guadalupe, ofwel Tonantzin, groeide uit
tot het nationale symbool van Mexico. Ze stond centraal in
de onafhankelijkheidsstrijd (1810-1821), omdat ook Indianen
en mestiezen zich met haar konden identificeren. In 1945
werd ze door de toenmalige paus uitgeroepen tot patrones
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van Latijns-Amerika. De heiligverklaring van Juan Diego
volgde in 2002. De basiliek van Guadalupe nabij Mexico-
stad geldt als een van de meest populaire Mariabedevaarts -
plaatsen in de katholieke wereld.10

Ten gevolge van expansieve politiek en oorlogsvoering
werden de noordelijke territoria van Mexico, dat in 1821
onafhankelijk geworden was van Spanje, staatkundig inge-
lijfd bij de Verenigde Staten. Het Verdrag van Guadalupe
Hidalgo uit 1848 beloofde de eigendomsrechten van de
Mexicanen die in het zuidwesten van de Verenigde Staten
bleven wonen, te respecteren. Zij werden daarin teleur -
gesteld. Niettemin zochten talloze migranten uit het huidi-
ge Mexico, tot op de dag van vandaag, hun toevlucht tot de
Verenigde Staten. Vaak werkten en werken ze onder er -
barmelijke omstandigheden, onder meer in de landbouw.
Ze vormen het grootste deel van de snel groeiende groep
Latino’s in de Verenigde Staten. Hoezeer ze een politieke
factor van belang zijn geworden bleek bij de jongste presi-
dentsverkiezingen: hun stem gaf de doorslag.11

De Maagd van Guadalupe belichaamt de politieke en
religieuze aspiraties van de Mexicanen. In het alledaagse
leven is haar voorstelling alomtegenwoordig.12 Zowel in
Mexico als in de Verenigde Staten wordt ze vurig vereerd.
De gelovigen vragen de Maagd om hulp bij hun dagelijkse
problemen, zoals het genezen van ziektes, het winnen van
de loterij of het vinden van de ware liefde. Daartoe bidden
ze tot haar en branden kaarsjes voor haar altaar thuis of 
in de kerk.13 Uit dank voor verhoorde gebeden laat men
briefjes en ex-voto’s bij haar altaar achter. De Maagd van
Guadalupe biedt bescherming. Als een heilige Moeder
(‘onze Moeder’) verschaft ze ook emotionele geborgen-
heid. Tonantzin, de godin van de aarde en vruchtbaarheid,
is door haar voort kunnen blijven bestaan. De Maagd van
Guadalupe staat zo ook voor leven, hoop en gezondheid;
tegenover Christus aan het kruis, die voor de betrokkenen
wanhoop en dood representeert.14

Mexicaanse Amerikanen hebben zich geregeld verzet
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tegen de uitbuiting. Een mooi voorbeeld is het werk van
‘Sun Mad’ van Ester Hernández uit 1981. Deze kunste -
nares heeft de vrolijke schone van ‘Sun-Maid Raisins’, de
populaire rozijnen, omgevormd tot een beeld van dood en
vergif in de landarbeid in de Verenigde Staten. Haar ge -
raamte is geplaatst tegen een gele achtergrond, die zowel 
de corona van de Maagd van Guadelupe als de Azteekse
zonnesteen verbeeldt.15Het Azteekse motief van de schedel
komt ook terug in Octavio Ocampo’s befaamde schildering
(voor de kaft van het tijdschrift Atzlan) van de landar -
beidersbeweging waar César Chávez model voor staat.
Ook hier weer afbeeldingen van de Maagd, die door vak-
bondsleider Chávez als beschermster gekozen was. De
‘schedels’ op de achtergrond bestaan uit mensen, zoals een
man die een neergeschoten werker draagt en een moeder
die haar kind beschermt. Het is ook een verwijzing naar de
Dag der Doden, maar dan niet bepaald feestelijk.16

Eigenlijk zien Mexicaanse Amerikanen en Mexicanen
naar oude Azteekse voorstellingen het zuidwesten van de
Verenigde Staten en Mexico als één land, hun land, Atzlán
geheten. In het verre verleden was die scheiding er niet en
gold het noorden als een beloofd land.17 Ook de Maagd
van Guadalupe appelleert hieraan: zij zou het Mexicaanse
volk uit de woestijn naar het land van melk en honing lood-
sen. Dit komt tot uitdrukking in de zogeheten nepantla
kunst, waarvan het gelijknamige werk van Santa C. Barra-
za uit 1995 een voorbeeld is. Nepantla betekent midden- of
overgangsplaats. Het duidt op het grensgebied en de mid-
denplaats die Indianen en Chicanos ofwel Mexicaanse
Amerikanen innemen. Barraza toont een vrouw in kleur-
rijke inheemse kleding op weg naar Atzlán, met op haar rug
de koloniale voorstelling van de maagd. Maar ook zien we
sacrale planten centraal staan. Hiervan werd traditioneel
pulque, een witte drank, gemaakt. Deze heilige drank wordt
geassocieerd met de melk van de Maagd.18

De strenge migratiewetten en grensbewaking tussen
Mexico en de Verenigde Staten maken het midden van
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Atzlán niet alleen een plek van hoop, maar ook van gevaar.
De Maagd van Guadalupe staat op een slang en vertrapt het
kwaad. De koloniale Guadalupe kent ook een inheemse
gedaante in de Slangengodin en evenals Tonantzin wordt ze
geassocieerd met de maan. De Maagd heeft aldus een die-
pere en gelaagde betekenis. Chicana-kunstenaars werken
met die spirituele rijkdom. 

Pas gemigreerd of pas na enige generaties trachten zij
hun plek in de Verenigde Staten te veroveren. Vooruitstre-
vende Chicana-kunstenaars proberen het traditionele en
koloniale beeld van de Maagd van Guadalupe te verande-
ren. Deze vrouwen zijn daarom op zoek gegaan naar nieu-
we manieren om zich te identificeren met Guadalupe en
vorm te geven aan hun verering.19 In hun artistieke en vaak
zeer persoonlijke verbeeldingen van de Maagd van Guada-
lupe nemen ze afstand van de traditionele man-vrouw ver-
houdingen en van de onderschikking die door haar beli-
chaamd werd. Door zich dat beeld eigen te maken en het om
te vormen zetten ze een nieuw vrouwbeeld neer dat in
potentie ongekend invloedrijk kan worden, vooral gelet op
de snel groeiende invloed van Latino’s op het machtigste
land ter wereld.

de herdefiniër ing van een rolmodel

De Maagd van Guadalupe gold als het voorbeeld waar
vrouwen van Mexicaanse afkomst zich aan behoorden te
spiegelen. Evenals Guadalupe dienden ze volgzaam en
lijdzaam, kuis en maagdelijk, alsook een perfecte moeder te
zijn. Dit dominante beeld bepaalde de wijze waarop Mexi-
caanse en Mexicaans-Amerikaanse vrouwen geacht werden
in het leven te staan. De tegenpool van la Virgen de Guada-
lupe is het Mexicaanse icoon la Malinche, de maîtresse van
Cortés, die vaak beschouwd wordt als een verraadster en
een hoer. Als Chicana’s tegen het ideaalbeeld, zoals ge -
representeerd door de Maagd van Guadalupe, in proberen
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te gaan worden ze al snel bestempeld als hoer of Malinchis-
ta. De tegengestelde vrouwbeelden oefenden een sterke
invloed uit op de identiteit en het zelfbeeld van Mexicaanse
en Mexicaans-Amerikaanse vrouwen.20

In plaats van deze geïnternaliseerde voorstellingen van
vrouwen als maagd dan wel hoer te beamen streven femi-
nistische Chicana’s ernaar hun eigen denkbeelden tot uit-
drukking te brengen in literatuur en kunst. Hoewel ze niet
meer de traditionele relatie met de Maagd van Guadalupe
willen aangaan, zoals hun moeders, tantes of oma’s dat
veelal nog deden, speelt Guadalupe desalniettemin een
belangrijke rol in hun leven. Zonder hun eigen identiteit te
verloochenen proberen ze op een creatieve manier vorm te
geven aan hun spiritualiteit en verering van Guadelupe.
De in deze kringen invloedrijke schrijfster Sandra Cisneros
geeft in haar verhaal ‘Little Miracles, Kept Promises’ een
voorbeeld van de gevoelens van een moderne Chicana ten
opzichte van de Maagd, en hoe deze ondanks haar aanvan-
kelijke reserves Guadalupe toch respect kan betonen.21

Chayo, de hoofdpersoon, staat in het begin zeer negatief
tegenover de Maagd. Ze schrijft op een briefje dat ze bij
Guadalupe achterlaat:

‘Virgencita de Guadalupe. For a long time I wouldn’t let
you in my house. I couldn’t see you without seeing my ma
each time my father came home drunk and yelling, blaming
everything that ever went wrong in his life on her. I could-
n’t look at your folded hands without seeing my abuela
[oma] mumbling, ‘My son, my son, my son…’. Couldn’t
look at you without blaming you for all the pain my mother
and her mother and all our mothers’ mothers have put up
with in the name of God. Couldn’t let you in my house.’22

Ze stelt zich haar Guadalupe anders voor: 

‘I wanted you bare-breasted, snakes in your hands. 
I wanted you leaping and somersaulting the backs of bulls. 
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I wanted you swallowing raw hearts and rattling volcanic
ash. I wasn’t going to be my mother or grandma. All that
self-sacrifice, all that silent suffering. Hell no. Not here.
Not me.’23

Wanneer Chayo meer onderzoek doet naar de symboliek
van de icoon van Guadalupe, ontdekt ze echter dat deze
meer is dan een koloniaal instrument en een pion van de
kerk om vrouwen op hun plek te wijzen. Dan kan ze ook
haar aversie ten opzichte van de Maagd omzetten in liefde
en acceptatie: ‘I don’t know how it all fell in place. How I
finally understood who you are. No longer Mary the mild,
but our mother Tonantzin. Your church at Tepeyac built on
the site of her temple. Sacred ground no matter whose
goddess claims it.’24 Niet alleen accepteert zij de maagd
van Guadalupe, ze krijgt ook meer begrip voor haar familie
en haar afkomst. Door Guadalupe ten slotte in haar armen
te sluiten, kan ze ook zichzelf omarmen. Guadalupe wordt
voor haar een bevrijdend symbool: ‘When I could see you in
all your facets … I could love you, and finally, learn to love
me.’25 Chayo kan Guadalupe eindelijk om hulp vragen
zonder dat ze zich daardoor zwak voelt of zich schaamt. 

Als dank voor het feit dat haar gebed verhoord is, knipt
Chayo haar vlecht af en offert deze aan de donkergetinte
Maagd. Dit in zichzelf is een bijzonder gebaar. Door Gua-
dalupe het haar te schenken, geeft ze een eigen draai aan de
traditionele dankbetuiging. Het knippen van haar vlecht
symboliseert het losmakingsproces van haar moeder (die
haar altijd verbood haar haren te knippen) en haar verzet
tegen het traditionele schoonheidsideaal voor Mexicaanse
vrouwen waarvan het lange haar onlosmakelijk deel uit-
maakt. Het bijzondere aan deze daad is dat Chayo haar
gebeden nog steeds tot de Maagd richt, hoewel ze de tradi-
tionele Guadalupe-verering verafschuwt. Na een lange
spirituele zoektocht is ze in staat zichzelf in de traditie van
Guadalupe-verering te plaatsen, maar geeft hieraan haar
eigen vorm. 
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guadalupe  doet  aan vechtsport

In de Chicano-gemeenschap in de Verenigde Staten van
Amerika is de invloed van de Maagd van Guadalupe sterk
aanwezig. Zo valt in ‘The Mission’, een Latijns-Ameri-
kaanse wijk van San Francisco, haar beeld te zien op onder
andere muurschilderingen, auto’s en t-shirts. Sommige
Mexicaanse Amerikanen hebben haar afbeelding zelfs op
hun lichaam getatoeëerd. Chicana feministen is deze na -
drukkelijke aanwezigheid van Guadalupe soms een doorn
in het oog. Ze storen zich aan het onderdrukkende vrouw-
beeld, al willen ze haar ook weer niet compleet afwijzen.
Verder snappen ze niet hoe Guadalupe tegelijkertijd maag-
delijkheid én moederschap kan promoten. Het lijkt soms
bijna onmogelijk voor Chicana’s om te ontsnappen aan de
invloed die van Guadalupe uitgaat op hun identiteit. In
haar essay ‘Guadalupe the Sex Goddess’ beschrijft Sandra
Cisneros dit als volgt: 

‘What a culture of denial. Don’t get pregnant! But no one
tells you how not to. This is why I was so angry for so 
many years every time I saw La Virgen de Guadalupe, my
culture’s role model for brown women like me. She was
damn dangerous, an ideal so lofty and unrealistic it was
laughable. Did boys have to aspire to be Jesus? I never saw
any evidence of it. They were fornicating like rabbits while
the church ignored them and pointed us women towards
our destiny – marriage and motherhood. The other alter -
native was putahood [prostitutie].’26

Het traditionele beeld van Guadalupe wekt negatieve ge -
voelens op. Als reactie hierop hebben deze kunstenaars en
schrijvers op verschillende manieren het passieve imago
van de Maagd proberen bij te stellen. Sommige Chicana’s
roepen de inheemse (Indiaanse) wortels van de godin weer
tot leven, anderen geven haar een meer dynamisch karakter,
terwijl weer anderen haar beeld een seksueel tintje meege-

54
Gerard Wiegers en Edith Brugmans (red.),  

‘Onverwachte impressies. Hedendaagse kunst en spiritualiteit’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2009 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 97.2)



ven. Ester Hernández was een van de eerste Chicana’s die
het aandurfde om het beeld van de Maagd van Guadalupe
een extreme make-over te geven. In haar print La Virgen de
Guadalupe Defendiendo los Derechos de los Xicanos (De
Maagd van Guadalupe terwijl ze de rechten van de Chi -
canos verdedigt) uit 1975 beeldt ze Guadalupe af in een
krachtige karate houding.27Deze Maagd is niet passief of lij-
dend, maar een sterke en actieve Chicana die de taak op zich
heeft genomen om het lot van de Chicana’s te verdedigen.
Andere Chicana’s hebben Hernández’ actie gevolgd, waar-
onder Yolanda López, Isis Rodriguez en Alma Lopez.28

guadalupe  op  gympies

Yolanda López is een Chicana-kunstenaar die Guadalupe
herhaaldelijk in haar werk laat verschijnen. López komt in
opstand tegen de manier waarop zij gelooft dat de maagd
van Guadalupe is gebruikt als een instrument van sociale
controle en onderdrukking van Indianen en vrouwen.29Ze
heeft gekozen om Guadalupe in haar werk te laten terug
komen omdat ze gelooft dat het belangrijk is voor minder-
heden om zelf de controle te hebben over de symbolen die
iets over hun cultuur zeggen. Aangezien Guadalupe een
zeer invloedrijke en zichtbare icoon is in de Mexicaanse
cultuur, gebruikt López die zichtbaarheid en geeft ze die
door aan doorgaans onopvallende vrouwen die iets voor
haar betekenen. López hevelt de kracht die het traditionele
icoon uitstraalt over op deze vrouwen, die meestal in de
schaduw staan. 

In haar triptiek uit 1978, ‘The Guadalupe Triptych’, ver-
vangt ze de traditionele icoon van Guadalupe door krachti-
ge afbeeldingen van haarzelf en haar familie.30 Ze mengt
het beeld van haar moeder, haar oma en zichzelf met ken-
merken van de Maagd van Guadalupe. López’ tranfor -
maties van de maagd van Guadalupe tonen ons sterke, mo -
biele en hardwerkende vrouwen. Vrouwen die normaal
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niet zichtbaar zijn in de maatschappij krijgen opeens de
erkenning die ze verdienen. De triptiek toont bovendien
de verschillende relaties die de vrouwen met elkaar heb-
ben, de maatschappij waarin ze leven en de Maagd van
Guadalupe.

Het eerste werk portretteert de kunstenaar zelf, ‘Por-
trait of the artist as the Virgin of Guadalupe’. Ze toont
zichzelf in een moderne Guadalupe-outfit, als hardloper
en hedendaagse kunstenaar. Ze draagt sportschoenen en
heeft een kwast in haar hand. In haar andere hand houdt ze
een kronkelende slang vast. De traditionele jurk van Gua-
dalupe is vervangen door een moderne kortere versie die
haar gespierde benen laat zien. Bovendien gebruikt ze de
traditionele mantel van Guadalupe als superman-cape. Ze
rent op het publiek af en in haar vlucht stapt ze op de engel.
Op deze manier zet ze zich af tegen de traditionele kerk.31

In het tweede portret van de triptiek, ‘Margaret F. Ste-
wart; Our Lady of Guadalupe’, toont López ons haar moe-
der. Haar moeder is een naaister en ze zit achter een naai-
machine te werken aan Guadalupe’s traditionele mantel.
De slang is strak rond de naaimachine gespannen en wordt
gebruikt als speldenkussen. De engel zit op de grond en
lijkt bescherming te zoeken bij de moeder. Het portret is 
een hommage aan de vele Mexicaanse vrouwen die in de
sweatshops van de Californische modeindustrie werken.
López plaatst haar moeder in de schijnwerpers en geeft op
deze manier zichtbaarheid aan een groep vrouwen die
normaal niet gezien of gehoord wordt. Bovendien tilt ze
haar moeders werk op een hoger niveau door haar de attri-
buten van de Maagd van Guadalupe toe te kennen. 

Tenslotte laat López ons in het portret ‘Victoria F. Fran-
co; Our Lady of Guadalupe’ een afbeelding zien van haar
oma omringd door de stralenkrans van Guadalupe. Ze is
een Azteekse vrouw. Ze kijkt trots voor zich uit, zonder
haar hoofd devoot te buigen zoals het tradionele Guadalu-
pe beeld. Door haar brillenglazen kijkt ze het publiek recht
aan. Ze zit op Guadalupe’s blauwe sterrenmantel en houdt
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een slang in haar ene hand, en in haar andere hand een
groot mes. Ze zit klaar om de slang te villen. Achter haar zit
een engel, die een rozenkrans in de lucht houdt. Deze nieu-
we Guadalupe toont ons een Azteekse oma als een be -
schermende figuur, sterk, wijs en bedachtzaam. 

In alle drie de kunstwerken komen de mantel van Gua-
dalupe, de stralenkrans, de engel en de slang voor. De slang
staat niet alleen symbool voor seksualiteit, wijsheid en
kracht, maar kan ook gezien worden als een verwijzing
naar de Azteekse godin Coatlicue – slangenrok. In haar
werk Nuestra Madre uit 1981-1988 verwijst López nog dui-
delijker naar deze godin.32 In dit werk vervangt ze de tra -
ditionele madonna door de Azteekse godin Coatlicue en
plaatst ze haar in Guadalupe’s stralenkrans. Op deze ma -
nier wil ze aangeven hoe belangrijk het inheemse erfgoed is
in de Guadalupe verering door hedendaagse Chicana’s. 

In de triptiek, schrijft Amy Mullen, ‘López not only
confronts her diverse socio-identities as Chicana, as femi-
nist, and as Catholic woman, but also works at re-integrat-
ing, in various ways, those fragmented and conflicting
identifications.’33 Bovendien plaatst ze normale vrouwen in
de stralenkrans van een heilig icoon. Op deze manier geeft
ze deze vrouwen eenzelfde soort heiligheid en creëert ze
nieuwe rolmodellen. Verder stelt ze sociale thema’s aan de
kaak met betrekking tot de status van Mexicanen in de
Verenigde Staten. Haar nieuwe interpretaties van Guada-
lupe stellen López in staat vorm te geven aan haar eigen
identiteit en spiritualiteit. Een identiteit die bestaat uit vele
gezichten en culturen.

guadalupe  al s  rebelse  t iener

Isis Rodriguez is een hedendaagse kunstenaar die de Maagd
van Guadalupe ook vaak gebruikt in haar werk. In haar
werk verschijnt Guadalupe op verschillende manieren. In
sommige van haar werken fungeert de Maagd nog steeds 
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als de traditionele en beschermende moederfiguur. Alleen
de context waarin de maagd verschijnt kan als schokkend
worden opgevat. In andere werken meet ze Guadalupe een
nieuwe identiteit aan.34

Haar serie ‘My Life as a Comic Stripper’ uit 1997 is ge -
baseerd op haar ervaringen als stripper in San Francisco.
Haar werk ‘Freedom’ toont ons een karikatuur en zelfpor-
tret van de kunstenaar als stripper. Ze staat op een podium
en is omringd door tekenfilmfiguren zoals Daffy Duck en
Homer Simpson. Guadalupe heeft een prominente plek in
deze print. De maagd torent boven het hoofd van de kun-
stenaar uit en kijkt het publiek recht aan. Ze wordt omcir-
keld door de rook die wordt achtergelaten door een klein
figuurtje op een motor (de kunstenaar zelf). Het beeld van
de maagd staat in sterk contrast tot de naakte figuur van de
kunstenaar en de motorrijdster. Guadalupe neemt hier de
positie in van beschermvrouwe en verzorgster. De kunste-
naar zegt, ‘She [de Maagd van Guadalupe] is her con-
sciousness, her sacred self in her head. She watches over you
in a world you can’t predict.’35 In dit kunstwerk lijkt de
Maagd wellicht haar traditionele rol in te nemen, maar
Rodriguez gebruikt haar icoon om een statement te ma ken
over de seksuele emancipatie van de vrouw. Bovendien
maakt ze duidelijk dat de Maagd nog steeds een be lang -
rijke rol in haar leven vervult. 

In haar werk ‘Be All That You Can Be’ steekt Rodriguez
de draak met de affiches die gebruikt worden om rekruten te
werven voor het leger. Een zwaar bewapende vrouw in
militair uniform trekt onze aandacht. Achter haar staat
een team van verschillende vrouwen. Een van deze vrouwen
is Guadalupe in karate houding. Over haar bedoeling met
dit werk deelt Rodriguez het volgende mee: 

‘I wanted to make a comment on how women are always
defending their honor against unwanted avances and 
unexpected comments. Sometimes women become many
different characters to experiment with their identity and
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for protection. Women find a character that suits them
best, that gives them respect and honor in a community
and advances them toward self sufficiency. Their strategy
becomes a carefully analyzed game in which the goal is to
attain the American Dream of security and comfort.’36

De Maagd van Guadalupe wordt wederom ingezet in een
emancipatoire rol, waarbij Rodriguez nadruk legt op zelf -
ontplooiing. In plaats van een passieve vrouw staat Guada-
lupe afgebeeld als een actief lid van een groep van verschil-
lende zelfbewuste vrouwen die vecht tegen onderdruk-
king. 

Voor haar serie ‘Little Miss Attitude’ geeft Isis Rodrigu-
ez de Maagd van Guadalupe een verjongingskuur. In car-
toonstijl geeft ze een jeugdige Guadalupe weer. Het meisje
draagt de traditionele mantel, een klein kroontje en een
rood t-shirt of jurkje. Haar handen worden bij elkaar
gehouden door een rozenkrans. Deze jonge Maagd kijkt
allesbehalve passief. Haar wenkbrauwen zijn opgetrokken
en haar ogen spreken boekdelen. Dit is een kritische meid
met een mening. Rodriguez motiveert deze weergave met
de volgende verklaring: ‘I decided to reverse her traditional
adult personae into a developing adolescent, a time when
women undergo sexual duality: the desire to be a woman,
but the refusal to accept its responsibilities.’37 Met deze
serie probeert Rodriguez jonge Chicana-vrouwen meer be -
wust te maken van de kracht van hun seksualiteit. Ze ge -
bruikt Guadalupe om aan te geven dat zij hier de zeggen-
schap over hebben en dat ze zich nergens voor hoeven
schamen.

een controversiële  guadalupe

Beeldend kunstenaar Alma Lopez uit Los Angeles heeft
zich laten inspireren door de eerder genoemde Sandra
Cisneros.38 Guadalupe verschijnt in haar digitale prints,
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collages en muurschilderingen. Ze transformeert Guada-
lupe in een sterke Chicana en Latina om onderwerpen
zoals discriminatie, etniciteit, gender en (homo) seksua -
liteit bespreekbaar te maken. Haar print ‘Our Lady’ (1999)
toont een moderne weergave van de Maagd gehuld in een
bikini bestaande uit rozen. Het kunstwerk is onder andere
gebaseerd op Cisneros’ essay ‘Guadalupe the Sex God-
dess’. Alma Lopez heeft net als Cisneros ge probeerd een
manier te vinden om zich met Guadalupe te kunnen identi-
ficeren. Ze doet dit door haar weer te geven als een sterke
vrouw, die haar doet denken aan de vrouwen waarmee ze is
opgegroeid toen ze in de barrio (getto) in het oosten van Los
Angeles woonde. Haar Maagd van Guadalupe is bedoeld als
een hommage aan de sterke vrouwen in haar familie en
gemeenschap, die ondanks hun worsteling met armoede,
discriminatie en geweld toch goed voor hun families zorgen.
Daarmee sluit ze aan bij het geleefde katholicisme van
Mexicaanse migranten in de Verenigde Staten, waarin de
Maagd van Guadalupe symbool staat voor hun gemeen-
schap die door het geloof bijeen wordt gehouden.39

In ‘Guadalupe the Sex Goddess’ vraagt Sandra Cisneros
zich verder af wat er zich onder de mantel van Guadalupe
bevindt. Ze beschrijft haar wens om zoals ze vroeger met
haar poppen deed de jurk van de Maagd op te tillen en te
zien of ze ondergoed draagt en haar geslachtsdelen een-
zelfde aanblik hebben als die van de auteur. Ze stelt tevre-
den vast dat Guadalupe dezelfde donkere tint heeft en
zeker niet onvruchtbaar is zoals Barbie, want ze heeft een
kind gebaard.40 Kortom, de Maagd van Guadalupe is voor
Cisneros geen stijf icoon, maar een vrouw met borsten en
een vagina. 

Met haar kunstwerk ‘Our Lady’ bouwt Alma Lopez
voort op Cisneros’ fantasie. De Maagd houdt bij Lopez
haar mantel open, waardoor er een bikini van rozenkransen
te voorschijn komt. Ze schrijft over dit werk:
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‘when Cisneros wonders if the Virgin has a dark Latina
vagina and nipples underneath her dress, I imagined roses.
Roses were the proof of her apparition to Juan Diego. Our
Lady not only wears flowers, but also the Coyolxauhqui
robe of the pre-Columbian moon goddess and warrior.
The butterfly angel represents a Viceroy butterfly. For 
survival purposes, the Viceroy butterfly mimics the
Monarch, which is well known for its migrations between
the United States and Mexico.’41

Op het ‘rozenondergoed’ na is de Maagd naakt en toont ze
ons zonder schaamte de rest van haar lichaam. Ze staart
haar publiek zelfverzekerd en brutaal aan, terwijl ze haar
handen op haar heupen heeft geplaatst. Lopez gebruikt
verschillende symbolen die ook bij de traditionele Maagd
voorkomen, zoals de stralenkrans, de halve maanvorm en de
engel. Maar ze transformeert deze traditionele symbolen
op zo’n manier dat niets van deze moderne Maagd ons
herinnert aan het traditionele beeld van de Guadalupe die
haar handen vroom ineen heeft geslagen en haar hoofd
gebogen houdt. De mannelijke engel die de Maagd nor-
maal ondersteunt is vervangen door een naakte vrouwelijke
Latina engel. 

Alma Lopez onthult hoe zij Latijns-Amerikaanse vrou-
wen ziet door de Maagd van Guadalupe een andere ge -
daante te geven. Daarmee daagt ze de bestaande patriar-
chale verhoudingen in kerk en familie uit. Ze vestigt de
aandacht op de schoonheid van het vrouwelijk lichaam als
toonbeeld van trots in plaats van iets dat angstvallig ver-
borgen gehouden moet worden. Tegelijk poogt ze de diver-
se identiteiten die niet altijd makkelijk met elkaar te vereni-
gen zijn, en soms zelfs haaks op elkaar staan, in de figuur
van de heilige Moeder en Maagd te integreren. Evenals
Yolanda López tracht ze tegenstellingen te overbruggen. 

Dat geldt niet alleen voor de verschillende aspecten van
haar persoonlijke identiteit, maar ook voor de verdeeld-
heid binnen de Latijns-Amerikaanse gemeenschap en de
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kunstmatige grens tussen Mexico en de Verenigde Staten.
‘Our Lady’ verbindt de sacrale, door de Maagd van Guada-
lupe zelf geproduceerde beeltenis met de wereldse repre-
sentatie door de kunstenaar Alma Lopez. Lopez revitali-
seert het symbool van eenheid en gemeenschap. Ze grijpt
daarbij terug op de inheemse gedaante van Guadalupe en
expliciteert de syncretistische gestalte. Lopez bekleedt de
Maagd met een mantel met de afbeelding van een Azteekse
godin, zoals omgekeerd de Maagd de inheemse mantel van
de bekeerde Azteek Juan Diego van haar beeltenis voor-
zag. Verschillende Chicana-feministen beweren dat de
Spanjaarden en de katholieke kerk Guadalupe van haar
Azteekse krachten en seksualiteit hebben beroofd.42 Lopez
brengt tot uitdrukking dat haar Indiaanse achtergrond een
onmiskenbaar deel is van haar Chicana-identiteit. 

Door de engel de vleugels van een vlinder te geven die de
trek tussen Mexico en de Verenigde Staten representeert
wijst ze naar eigen zeggen op de wijze waarop mensen bin-
nen en buiten de gemeenschap steeds weer als de Ander ge -
zien worden. Ook duidt de vlinder voor haar op de kwets-
baarheid van de migranten, ‘just trying to live and survive.’43

Bovendien staat de vlinder in het werk van Alma Lopez
symbool voor haar homoseksualiteit. Homoseksuele man-
nen en vrouwen vormen in het licht van het dominante
heteroseksuele klimaat in de katholieke Latijns-Ameri-
kaanse gemeenschappen en daarbuiten een kwetsbare
groep. Met het plaatsen van een lesbisch zinnebeeld onder
de mantel van Guadalupe suggereert Lopez dat de heilige
Moeder de genoemde groep aan de gemeenschap van haar
vereerders weet te binden en bescherming biedt. In haar
serie ‘Lupe and Sirena in Love’ uit 1999 beeldt zij de
Maagd van Guadalupe af in een innige omarming met het
bekende Mexicaans symbool van de sirene.44 De bood-
schap dat Alma Lopez zich door de Maagd in liefde ge -
accepteerd voelt lijkt voor zich te spreken.45

Chicana-kunstenaars zoals Alma Lopez, Ester Her-
nandez, Isis Rodriguez en Yolanda López hebben aan
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Guadalupe opnieuw gestalte gegeven. Ze maken gebruik
van de beeltenis van de Maagd van Guadalupe om een
positie van volwaardig lidmaatschap van de gemeenschap
waar Guadalupe voor staat af te dwingen. Vanuit een femi-
nistische optiek streven ze aldus met behulp van deze reli-
gieuze icoon een proces van insluiting na. Het markante
beeld van Guadalupe dient zo om de grenzen tussen het
eigen en het traditionele vrouwbeeld te overstijgen, ze heb-
ben het immers naar hun eigen beeld omgevormd. Hun
hoop is gevestigd op de Maagd als een verbindend sym-
bool dat hun spiritualiteit en beleving de ruimte zou moeten
bieden. Luis León acht het krachtige symbool van Guada-
lupe daartoe zeer wel in staat. Hij schrijft: ‘she decimated
the border between European and (native) American reli-
gions through processes of syncretism, continuity, and
transformation. Throughout history she has symbolized
the power to overcome barriers, from Mexican Revolu-
tionaries to Chicana feminists.’46

De reacties op werken zoals ‘Our Lady’ van Alma Lopez
demonstreren echter ook dat de transformatie van het
beeld van Guadalupe voor degenen die er door uitgedaagd
worden grenzen kent. Deze artistieke verbeeldingen wor-
den naar de traditionele normen gemeten als grensover-
schrijdend ervaren. De hierboven genoemde kunstenaars,
waaronder Lopez, werden lastig gevallen of zelfs met de
dood bedreigd.47 Veel ophef ontstond nadat Alma Lopez
haar werk ‘Our Lady’ in 2001 exposeerde op de tentoon-
stelling ‘Cyber Arte: Tradition meets Technology’ in Santa
Fe. Kerkelijke leiders zagen weinig eerbaars in haar Maagd
van Guadalupe en probeerden tevergeefs het werk te laten
verwijderen. Vergeleken met het werk van andere Chicana’s
kon Lopez moeilijk bevatten waarom uitgerekend dit kunst-
werk als een ontheiliging van de Maagd werd opgevat:

‘I fail to see what is so offensive about Our Lady. I question
what the Santa Fe church leaders, Mr. Jose Villegas, 
Deacon Anthony Trujillo, Archbishop Michael Sheehan,
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and others, see when they use words like, “blasphemy, 
sacrilegious, the devil, a tart, and a stripper” to describe
Our Lady. I am forced to wonder how they perceive women
and women’s bodies.’48

Alma Lopez stelt in haar commentaar het klerikale vrouw-
beeld ter discussie, maar ze gaat voorbij aan een bij uitstek
religieuze gevoeligheid, namelijk dat Onze-Lieve-Vrouw
van Guadalupe geen gewone vrouw is. 

Lopez eigende zich het recht toe de Moeder Gods naar
eigen goeddunken af te beelden en tentoon te stellen. Ze gaf
zich daarmee op het terrein van de katholieke kerk als
bewaarder van de traditie. Naar de smaak van de verant-
woordelijken maakte ze wellicht een inbreuk op het beel-
drecht, nota bene een beeld geopenbaard door een wonder,
met een beeltenis die de verheven waardigheid van de heili-
ge Maagd tartte. Ook liet Lopez zich leiden door passages
uit het literaire werk van Cisneros die in deze context als
ongepast begrepen zouden kunnen worden.

Op haar website doopte Alma Lopez haar Guadalupe
om tot ‘Our Lady of Controversy’. Ze bouwde een inter-
netarchief op waarin ze e-mails, brieven en artikelen met
betrekking tot de controverse bewaart en publiek toe -
gankelijk maakt.49 Tevens gebruikt Lopez het internet om
haar werk tentoon te stellen en te verspreiden. Op deze
manier bereikt ze zowel een nationaal als een internationaal
publiek. Daarbij heeft de commotie rond ‘Our Lady’ haar
zichtbaarheid in de internationale kunstwereld vergroot.

besluit

De Maagd van Guadalupe neemt een cruciale plaats in de
geleefde religie van Mexicaanse Amerikanen in. Ze biedt
bescherming bij het passeren van alle mogelijke grenzen in
het leven. Haar beeltenis is overal aanwezig en in de volks-
devotie geeft ze wat haar gevraagd wordt. De verering kent

64
Gerard Wiegers en Edith Brugmans (red.),  

‘Onverwachte impressies. Hedendaagse kunst en spiritualiteit’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2009 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 97.2)



een lange geschiedenis, waarbij Guadalupe steeds weer
mensen wist te verbinden. ‘The boundaries demarcating
race, class, nationality, gender, sexuality, and religion give
way under the weight of her myth and image’, constateert
León. Deze religiewetenschapper wijst ook op de bijzon-
dere betekenis van de Maagd voor Mexicaanse en Mexi-
caans-Amerikaanse vrouwen: ‘for many, home altars are
sites of concentrated authority where women invoke the
symbol and narrative of Guadalupe in their sometimes
unorthodox religious practices and thereby trouble the
notion of a singular center of official Catholicism.’50 De
Chicana-kunstenaars wier werk we hierboven bespraken
zijn enerzijds te beschouwen als een elite binnen hun
gemeenschappen, anderzijds groeiden ze op met de devotie
voor de Maagd van Guadalupe. Vanuit hun eigen spirituali-
teit geven zij op onorthodoxe wijze vorm aan onverwachte
impressies van Guadalupe. Met de omvormingen van de
beeltenis brengen ze hun meervoudige identiteiten tot uit-
drukking en willen ze zichzelf tonen als sterke vrouwen. Zo
scheppen ze een nieuwe Guadalupe voor zichzelf en ande-
ren en representeren ze een nieuwe loot aan de stam van het
Chicana-katholicisme.
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