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Deze maand ging de droom van Mark Bosco 

in vervulling: in ‘zijn’ Loyola University in 

Chicago discussieerden zo’n honderd weten-

schappers over de grootste katholieke schrijf-

ster van de twintigste eeuw: Flannery 

O’Connor. “Haar verhalen zijn parabels, 

steeds weer actueel en nieuw.”

Tjerk de Reus

Tussen de wolkenkrabbers in downtown Chicago staan 
drie bescheiden gebouwen, towers van elk zo’n 25 ver-
diepingen. Dat klinkt indrukwekkend, maar ze vallen 
niet zo erg op naast de mastodonten van de hoogte-ar-
chitectuur die de skyline van Chicago beheersen. Niet-
temin bevindt de campus van de katholieke Loyola 
University zich op een mooie locatie: geloof en weten-
schap worden hier beoefend in het hartje van het ul-
tramoderne leven.

Kleurige briefjes
Wie een paar blokken verder wandelt, loopt tegen de 
Apple Store aan en ziet meteen wat seculiere spirituali-
teit inhoudt: honderden kleurige briefjes zijn op de ra-
men geplakt, met emotionele boodschappen aan de re-
cent overleden Steve Jobs. Mensen groepen samen voor 
de glazen pui. Een meisje plak haar briefje op en maakt 
daarvan meteen een foto – met haar i-Phone. Het tafe-
reel van devoot starende mensen geeft je het gevoel dat 
een ware held is heengegaan, misschien zelfs een mes-

sias. Mark Bosco – jezuïet, veertiger, professor aan de 
Loyola University – kan het wel duiden: de hedendaag-
se samenleving hunkert naar zingeving, naar sacrale 
waarden en zelfs naar een seculiere messias.
Bosco: “Mensen zijn vaak intens bezig met hun iden-
titeit en met de waarden die hun leven bepalen. Met 
de Kerk kunnen ze vaak niets beginnen, maar religie 
is nooit ver uit de buurt. De cultuur van sterrendom 
en celebrity’s als rolmodellen hoort hier ook bij. Dat 
wordt vaak helemaal niet christelijk ingekleurd, maar 
het fenomeen zelf raakt nadrukkelijk aan het christe-
lijk verstaan van de werkelijkheid.”

Tatoeages
Om zijn punt toe te lichten zet Bosco een stap naar zijn 
favoriete schrijfster, Flannery O’Connor. Dat ligt voor 
de hand, want we ontmoeten elkaar tijdens de grote 
Flannery O’Connor-conferentie die Loyola houdt. Bos-
co geniet zichtbaar van het gesprek en de discussies 
die tot in de wandelgangen gevoerd worden. Weke-
lijks geeft hij college over O’Connors verhalen en ro-
mans. Steeds weer blijkt haar fictie te raken aan erva-
ringen van de mens van vandaag. “Haar verhalen zijn 
parabels”, legt Bosco uit. “Vorige week besprak ik het 
verhaal Parkers rug met een groep studenten. Het gaat 
over een man met uitzonderlijk veel tattoos. Ik vroeg: 
wie van jullie heeft zelf een tattoo? Gaan een aantal vin-

gers omhoog. Waarom die tattoos? Daarop volgde een 
gesprek, meteen met diepgang: een tattoo gaat over 
jouw diepste identiteit, die je zichtbaar uitdrukt op je 
lichaam. Een tattoo kan ook als herinneringssymbool 
fungeren, of als eerbetoon aan een belangrijk persoon. 
Na dat gesprek lazen we het verhaal. Toen bleek dat al 
die aspecten uit ons gesprek te bevatten. Maar ìn dat 
verhaal ging het meteen een paar spaden dieper. 
O’Connor plaatst het aanbrengen van tattoos in het ka-
der van je persoonlijke roeping als mens. Dan komt 
God in beeld, als de ‘grote inschrijver’, die zijn tattoo 
bij wijze van spreken inschrijft in jouw bestaan. Het is 
aan ons om zijn beeld te worden. Zo geeft O’Connor 
een ongelooflijke diepte èn een religieuze duiding van 
een actueel fenomeen.”

‘Zelfs Nietzsche’
Bosco vertelt dit omdat ik hem vraag waarom er eigen-
lijk al zo’n 100 boeken óver O’Connor geschreven zijn 
– en nu weer een grote conferentie. Heel interessant, 
maar we weten inmiddels toch waar zij voor staat? 
Nee, betoogt Bosco: “Haar fictie is steeds weer nieuw, 
dat ontdek ik vaak samen met studenten. Ik zei al, het 
zijn parabels. De O’Connor-conferentie is bovendien 
een belangrijke stap in het O’Connor-onderzoek, om-
dat niet iedere lezer begrijpt welke theologische en fi-
losofische diepgang haar oeuvre bezit.”
“O’Connor was als schrijver en denker actief in de ja-
ren veertig en vijftig; ze stierf in 1964. Destijds speel-
den tal van discussies over cultuur, Kerk, theologie. 
Het waren de jaren voorafgaand aan het Tweede Vati-
caans Concilie. In dat klimaat leefde zij en ze kreeg er 
veel van mee. Het beïnvloedde haar en kreeg een ver-
werking in haar verhalen en romans. Op deze confe-
rentie proberen we de invloeden die zij onderging te 
verhelderen en te actualiseren. Bij die invloeden moet 
je concreet denken aan theologen als Newman, De Lub-
ac en Von Balthasar; aan literatoren als Dostojevski, 
Mauriac en Greene; en aan filosofen als Ricoeur, Bloy, 
Maritain en zelfs Nietzsche. Die dragen allemaal bij 
aan een diepe religieuze dimensie in haar werk.”

Cruciale theologie
Bosco vindt het bediscussiëren van theologische in-
vloeden een cruciaal aspect van de conferentie. Want 
veel academische lezers bekijken haar werk anders. 
Bosco: “Op zich heb ik daarmee geen moeite. Je kunt 
haar werk op allerlei manieren lezen. Ook geheide fe-
ministen bewonderen haar werk, en mensen die voor-

al geboeid zijn door sociale en regionale kenmerken 
van haar weergave van het zuiden van de VS. Maar op 
deze conferentie is duidelijk geworden hoe sterk en 
hoe bepalend het katholieke geloof voor haar werk 
was. Ik denk dat je niet zonder kunt, wil je de eigenlij-
ke diepte in haar werk peilen.”

Gnuivend publiek
Ondanks de vele boeken die aan O’Connor gewijd zijn, 
kwamen toch ook nieuwe feiten boven tafel tijdens de 
conferentie. De zeventiger William Sessions, die de gro-
te, eind 2012 verschijnende O’Connor-biografie schrijft, 
las een reeks fragmenten voor uit een dagboek dat 
O’Connor bijhield in de jaren veertig. Zij was toen voor 
het eerst van huis vanwege studie. De persoonlijke 
worsteling met geloof, gebed en devotie wordt in deze 
fragmenten tastbaar. Ook las O’Connor-specialist Ben 
Alexander voor uit de enorme collectie nog ongepu-
bliceerde brieven van de schrijfster. De conferentiegan-
gers luisterden gnuivend, want O’Connor kan zeer hu-
moristisch uit de hoek komen. Alexander maakte hen 
warm voor de dikke brievenuitgave die hij voorbereidt, 
die hopelijk over een paar jaar zal verschijnen. +

Parabels voor deze tijd

‘Zonder het katholieke  
geloof kun je de  

diepte van O’Connors  
werk niet peilen’
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Mark Bosco: “De fictie van Flannery O’Connor is steeds weer nieuw, dat ontdek ik vaak samen met studenten.”

‘Flannery O’Connor geeft 
een religieuze duiding van 

een actueel fenomeen’


