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Ze is de eerste Belgische en pas de vierde vrouw ooit die wordt benoemd tot lid 
van de Pauselijke Bijbelcommissie, maar de uit Voeren afkomstige professor 
bijbelwetenschappen Bénédicte Lemmelijn (51) blijft er nuchter bij.  “Neen, ik heb 
nooit naar deze functie gesolliciteerd, mijn agenda zit sowieso al eivol. Het is wel 
een buitengewone eer. Maar ook in Rome zal ik gewoon mezelf blijven.”

BÉNÉDICTE LEMMELIJN

“Soms word ik 
gevraagd om 

in een bepaald 
orgaan te ze-
telen met als 

uitleg: We 
hebben ook 

een vrouwelij-
ke blik nodig. 
Interessant, 

als je tenmin-
ste geen ex-

cuustruus 
wordt”

Bénédicte Lemmelijn
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Topfunctie bij de paus: 
“Ik denk niet dat ik elke dag bij 
hem op de koffie zal gaan”

Koenraad Nijssen

“Eigenlijk moest ik met de auto naar de keu-
ring. Na het middageten keerden mijn echtge-
noot Hans en ik terug naar ons bureau – thuis-
werk, weet je wel? – en ik bekeek nog snel wat 
mails. Plots zag ik een in het Italiaans geschre-
ven mail van een onbekende afzender. Ik dacht
nog dat het spam was. Maar omdat ik een reeks
bijlagen zag met mijn naam in de hoofding, keek
ik toch wat beter. En toen begon het me te da-
gen: ik was benoemd tot lid van de Pauselijke 
Bijbelcommissie! Een verrassing die uit de he-
mel viel.” Een paar weken en een mediastorm-
pje later moet de professor bijbelwetenschap-
pen er nog om glimlachen. 
Het cv van Bénédicte Lemmelijn staat bol van 
de superlatieven. Met brille afgestudeerd als li-
centiaat in de godsdienstwetenschappen en in 
de godgeleerdheid aan de KU Leuven. Met 
evenveel succes gedoctoreerd in de godgeleerd-
heid op een proefschrift over de tekst- en redac-
tiekritiek van het zogenaamde ‘Plagenverhaal’ 
in het bijbelboek Exodus. U weet wel, het boek
over Mozes en de tien plagen die over Egypte
kwamen omdat de farao de Joden niet uit zijn
land liet vertrekken. Ze beent sindsdien dit en 
andere oudtestamentische boeken uit, en goo-
chelt daarbij met Latijn, Grieks en oud-He-
breeuws. Eerst met steun van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen 
(FWO-V), sinds 2003 als professor Oude Testa-
ment verbonden aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven. De 
afgelopen 18 jaar stapelden de extra taken, aan-
stellingen en internationale publicaties, de ene 
nog prestigieuzer dan de andere, zich op.

Geen wonder dus dat kardinaal Parolin, zowat
de eerste minister van het Vaticaan, u in een 
bollettino van de persdienst van de Heilige 
Stoel omschreef als “illustrissima” – wijd en 
zijd bekend om haar verdiensten? 

Bénédicte Lemmelijn: “(lachje) Met die bekend-
heid valt het nogal mee. Maar misschien niet
vergeten dat ik in de eerste plaats echtgenote van
Hans (hoogleraar theologie, nvdr) en mama van
Matthias (22), Elke (20) en Ruben (18) ben. Om
ons gezin te combineren met ons wetenschappe-
lijk onderzoek hebben we in die jaren 90 al gepi-
onierd met thuiswerk. Lesgeven en vergaderen 
doen we in normale omstandigheden aan de
unief zelf, onderzoek doen we hier thuis in
Zoutleeuw. Door het werk goed te regelen heb-
ben we er destijds zelfs voor kunnen zorgen dat
onze kinderen nooit naar de crèche zijn moeten
gaan. Op dit vlak was de coronatijd geen grote
aanpassing voor ons.”

Toch viel het oog van kardinaal Ladaria Ferrer,
hoofd van de pauselijke bijbelcommissie 
(PBC) op u.

“Ik weet ook niet hoe een en ander in zijn werk
is gegaan. Als bijbelwetenschapper ken ik de
PBC natuurlijk wel. Sinds het begin van de 20ste
eeuw buigt deze commissie zich op vraag van de
paus over thema’s die in de bijbel aan bod ko-
men. Vergeet niet dat de katholieke kerk lange 
tijd wantrouwig stond ten opzichte van de we-
tenschappelijke, kritische bijbelstudie. Katho-
lieke bijbelwetenschappers moesten op hun tel-
len passen. Pas in 1943 stond de vandaag als
conservatief gebrandmerkte paus Pius XII de 
kritische bijbelstudie toe. In 1993, 50 jaar na de
uitvaardiging van de encycliek hierover, heeft de
PBC het bestaansrecht van de verschillende me-
thoden van bijbelstudie positief geëvalueerd. 

En eind 2019 heeft de PBC op vraag van paus 
Franciscus een studie gepubliceerd rond de 
vraag: ‘Wie is de mens eigenlijk volgens de bij-
bel?’”

Wie zetelt er in deze commissie?
“Momenteel telt ze 22 leden, allemaal katholieke
bijbelwetenschappers, die voor vijf jaar be-
noemd worden. Samen met acht andere nieuwe
leden treed ik nu toe, van dertien anderen werd 
het mandaat herbevestigd, wat blijkbaar een-
maal kan. In 2015, bij zijn eerste benoemings-
ronde, heeft paus Franciscus collega’s wereld-
wijd gekozen. Ditmaal zijn het vooral Europea-
nen. Sommigen ken ik vanop afstand. Het zijn 
voornamelijk geestelijken, maar ook enkele le-
ken.”

U bent de eerste Belgische vrouw in de 
commissie. 

“In 2015 heeft paus Franciscus drie vrouwen ge-
kozen. Ze zijn allemaal herbevestigd en nu ko-
men er nog mijn Italiaanse collega Maria Nico-
laci en ikzelf bij. Dat is toch bijna een vierde van
de commissie. Ik ben ook de eerste Belg in tijden.
Vroeger hebben er nog Belgische bijbelweten-
schappers, overigens voorgangers aan mijn fa-
culteit in Leuven, in de PBC gezeteld, maar dat
waren allemaal priesters.” 

Onlangs stelde paus Franciscus het lectoraat 
en acolytaat officieel open voor vrouwen. 
Tekent zich een bepaald patroon af in de 
benoemingspolitiek van de paus?

“Plaatselijke bisschoppen stonden natuurlijk al 
langer toe dat vrouwen tijdens een liturgische
viering als lector uit de Bijbel voorlezen of als 
misdienaar de dienst van het altaar uitoefenen. 
De paus heeft dit nu geformaliseerd. De kerk is 
natuurlijk een tanker die je slechts traag van rich-
ting verandert. Feit is dat de benoeming van 
vrouwen in de PBC onder vorige pausen nooit 
gebeurd is. Franciscus kiest er voor om wat hij
kan bij de tijd te brengen. Het is een opmerkelijke
opening tegenover vrouwen in de kerk.”
“Tegelijk hoop ik dat men mij in de eerste plaats
als bijbelexegeet – specialiste in de uitleg van bij-
belse teksten – gekozen heeft. Wetenschappelijk
werk is voor mij genderneutraal, en ook geen
kwestie van gelovig of ongelovig zijn. Als ik lou-
ter gekozen zou zijn omdat ik een vrouw ben, zou
dat voor mij maar ambigu aanvoelen. Soms
word ik gevraagd om in een bepaald orgaan te 
zetelen met als uitleg: We hebben ook een vrouwe-
lijke blik nodig. Interessant, als je tenminste geen
excuustruus wordt. Want voor alle duidelijk-
heid: ook in het Vaticaan zal ik mijn authentieke
zelve zijn, zoals ik tot nu toe altijd gedaan heb in
mijn carrière.”

Wat is de impact van deze functie op uw werk?
“Dit is verre van een fulltime job. Het is veeleer 
een bijzondere opdracht. In normale tijden komt
de PBC jaarlijks een week samen in de tweede 
week na Pasen. De bijeenkomst voor 2021 is ech-
ter al afgelast omwille van corona. De commissie
buigt zich dan over de Bijbel, om maatschappe-
lijke thema’s en specifieke passages te interprete-
ren voor een moderne maatschappij. Het is een
adviescommissie inzake kwesties die met de Bij-
bel te maken hebben. Deze commissie bereidt
‘pauselijke documenten’ voor, die dan officieel 
uitgegeven worden en waarin dan het standpunt
van de paus en de kerk in die bepaalde kwesties
verwoord wordt. Maar ik denk niet dat we dan 

dagelijks bij de paus op de koffie zullen gaan.
(glimlacht) De benoeming maakt vooral indruk
op de buitenwacht. En op de kleine wereld van de
katholieke bijbelwetenschappers. Iemand zei: 
‘Nu speel je mee in de Champion’s League’…
Het krijgt wel wat weerklank, ik ontving al ruim
2.000 persoonlijke reacties. Dat is hartverwar-
mend.”

Ook in 2021 kunt u in Vlaanderen iets beteke-
nen als bijbelwetenschapper.

“Dat gevoel heb ik echt. Na mijn middelbare 
school in Bilzen twijfelde ik over mijn studiekeu-
ze. Onder invloed van een uitstekende leraar La-
tijn en Grieks wilde ik klassieke filologie kiezen.
Maar anderzijds was er de lokroep van de gods-
dienstwetenschappen. Mijn papa is zelf een the-
oloog – hij studeerde nog bij de toenmalige pro-
fessor Joseph Ratzinger, de latere paus Benedic-
tus XVI, aan de universiteit van Bonn – en was 
jarenlang godsdienstleerkracht en diaken in
Voeren. Hij was trouwens gefascineerd door de 
figuur van de heilige Benedictus, vandaar mijn
voornaam (lachje).”
“Ik heb dan toch mijn roeping gevolgd en heb
voor de bijbelwetenschap gekozen, waardoor ik
overigens toch met die oude talen bezig kon blij-
ven. Ik bestudeer teksten van het Oude Testa-
ment op een literair-kritische wijze, maar ik wil 
de resultaten van dit onderzoek delen met de 
maatschappij van vandaag. Vandaar mijn lezin-
gen, mijn columns en enkele boeken voor een 
breed publiek, zoals ‘Mindful geluk. Vanuit eeu-
wenoude Bijbelse Wijsheid’. Vandaag zoeken
veel mensen naar zingeving, maar dat was ook
het geval voor de auteurs van die eeuwenoude
teksten. Het waren mensen die geconfronteerd 
werden met huizenhoge vragen rond liefde, ge-
weld, lijden, sociale (on)rechtvaardigheid, mi-
gratie enzovoort. Brandend actueel, niet? Af-
gaand op de reacties die ik krijg, denk ik te mo-
gen zeggen dat ik iets kan betekenen voor 
mensen. Dat stemt me dankbaar.” 

Hoe ervaart u het lesgeven in coronatijden?
“Dat is helemaal veranderd. Gelukkig heb ik tot
nu toe nog redelijk wat ‘live’ kunnen lesgeven
tijdens de eerste helft van het semester, en ook
aan eerstejaars. Dat combineerde ik al met live-
stream en opname. Voor een scherm spreken valt
niet mee. Voor de studenten is het ook dubbel.
Sommigen vinden het handig om de lessen op-
nieuw te kunnen bekijken en dat ook in eigen 
tempo te kunnen doen. Maar anderen zeggen 
toch dat ze het ‘interactieve’ en ook het levens-
echte contact erg missen. Dat moet ik beamen. 
Bovendien leer je de nieuwe studenten ook hele-
maal niet goed kennen als mens. Ik merk het ook
aan onze kinderen. Ruben is momenteel op 
Erasmus in Berlijn, maar zit daar ook de hele dag
voor de computer...”

En hoe staat het met de band met Limburg?
“Door mijn huwelijk met Vlaams-Brabander 
Hans en door ons werk aan de unief wonen we in
Zoutleeuw. Maar een keer van Voeren, blijft van
Voeren. Ook van daar heb ik fijne reacties gekre-
gen, men is fier. Tot vorig jaar woonden mama en
papa nog in ’s-Gravenvoeren. Intussen zijn ze
verhuisd naar een zorgappartement in Hasselt. 
In de mate dat corona het toelaat, probeer ik 
langs te gaan… Er woont nog veel andere familie
in Limburg en ik heb ook een goede band met de
parochiewerking in Sint-Truiden. De band blijft,
hé.”

“De kerk is 
een tanker die 

je slechts 
traag van 
richting 

verandert”
Bénédicte Lemmelijn


