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Frans Crols | Bénédiicte Lemmelijn heeft drie kin-
deren – Matthias, Elke en Ruben – en is opmerke-
lijk veelzijdig: ze schrijft, dicht, tekent, musiceert 
en samen met haar man en Bijbelwetenschapper 
Hans Ausloos opende ze nieuwe paden in de Bijbel-
studie. Met het kinderboek Tinkeltje en andere verha-
len dat sinds april op de markt is, maakte Lemmelijn 
een droom waar. Het is een juweeltje, met tekenin-
gen van de schrijfster die de sfeer van de vertellin-
gen vatten. In het voorwoord schrijft ze: “Als we écht 
willen, kan de wereld ook mooi en lief zijn”. De aty-
pische kinderauteur heeft twintig jaar diepgaande 
studie van Bijbelse talen en Bijbelse vraagstukken 
achter zich. We ontmoetten een elegante vrouw, 
geen blauwkous die verstoft tussen perkamenten. 
Waarom koos ze voor de Bijbel als werkterrein en 
waar staat ze wetenschappelijk en religieus? 

“Geboren en getogen ben ik in de Voerstreek, in de 
woelige jaren waarin je soms letterlijk moest vech-
ten om op de Vlaamse school te geraken. Vanaf 
mijn 12 jaar zat ik op internaat in Bilzen en ik ein-
digde in de Grieks-Latijnse van het Lambertuscol-

lege. Ik twijfelde tussen de richting klassieke let-
teren of Romaanse; uiteindelijk werd het gods-
dienstwetenschappen en daarop theologie. Ik las 
en schreef zeer veel. In het laatste jaar van de huma-
niora stelde ik vast hoe traag en moeizaam de leer-
lingen omgingen met talen en een toekomst als ta-
lenleraar zag ik daarom niet meer zitten. Mijn vader 
was theoloog, had gestudeerd in Bonn in de jaren 
dat leken in België niet tot de studierichting wer-
den toegelaten en gaf godsdienstonderricht. Vader 
deed dat op een vrije, creatieve en zinvolle manier. 
Trouwens niet alleen hij is theoloog. Ook mijn zus, 
mijn man en diens broer zijn theologen.”

“Vanuit mijn gelovige achtergrond wou ik mij nut-
tig maken voor God en voor de mensen. Ik begon 
aan godsdienstwetenschappen met het idee om 
later les te geven, maar na mijn licentiejaren werd 
ik aspirant van het NFWO (nationaal fonds voor het 
wetenschappelijk onderzoek, nvdr) daarna postdoc-
toraal onderzoeker bij het FWO (fonds voor weten-
schappelijk onderzoek, nvdr) en een academische 
carrière volgde. Op die wijze heb ik een brug ge-

slagen tussen mijn twee interessegebieden. Via 
het Oude en het Nieuwe Testament belandde ik 
opnieuw bij de literatuur en de talenstudie door 
het Hebreeuws en het Grieks van de Bijbel. De 
studie van de theologie sloot daar naadloos bij 
aan. De Bijbel is in de eerste plaats klassieke litera-
tuur. Even klassiek als Homerus en de oude Grie-
ken. Onder Bijbelwetenschapper Marc Vervenne 
die de promotor was van mijn doctoraatsstudie, 
is de grondslag gelegd voor mijn studie van de his-
torisch-redactionele groei van de Bijbelse eindtek-
sten. Mijn doctoraat handelde over de plagen van 
Egypte in het boek Exodus; ik onderzocht ze tekst-
kritisch en historisch-redactioneel.”

“Ik vergelijk momenteel de Hebreeuwse grondtek-
sten van de Bijbel met hun eerste Griekse verta-
ling, de Septuaginta. In mijn jongste boek – uitge-
geven bij Brill in Leiden, een van dé academische 
uitgeverijen – beschrijf en evalueer ik alle tekstu-
ele varianten van klein tot groot in de verschil-
lende tekstversies van het verhaal. Dat tekstkriti-
sche werk deed ik tot voor kort samen met mijn 
man, Hans Ausloos, (lacht) van wie ik onlangs de 
leiding over het Centrum voor Septuaginta Stu-
dies en Tekstkritiek heb geërfd. Hans zal voort-
aan Bijbelwetenschappen doceren en onderzoek 
verrichten aan de UCL. In onze onderzoeksgroep 
leid ik projecten die de vertaaltechniek van de eer-

ste Griekse vertaling van verschillende Bijbelboe-
ken onderzoeken. Het uitgangspunt vandaag is 
dat de vertalingen boek per boek gebeurd zijn en 
veelal door verschillende vertalers. Hans en ik ver-
kennen een derde weg in dat onderzoeksveld.”

“Algemeen gesproken was er eerst het kwantitatieve 
onderzoek en daarnaast het kwalitatieve gramma-
ticaal-linguïstische onderzoek. De derde weg die 
wij proberen te ontwikkelen, is het zoeken naar in-
houdelijk gerelateerde criteria. We onderzoeken 
de wijze waarop de vertaler omgaat met een spe-
cifiek inhoudsgerelateerd probleem, bijvoorbeeld 
woorden die slechts eenmaal voorkomen in het He-
breeuws. Translitereert de vertaler het Hebreeuws 
in de Griekse tekst of zoekt hij creatief naar verwante 
woorden? Wat doet hij met de vertaling van een 
woordspel? Verschillende doctorandi werken met 
mij mee om antwoorden op die vragen te vinden.”

Is de Bijbel niet door en door bestudeerd? 
Waar is de ruimte om deze wetenschappe-
lijke activiteit nog meer te kruiden?

“Het landschap van de Bijbelstudie is nieuw sedert 
de vondst van de Rollen van de Dode Zee tussen 
1947 en 1956. Tot dan toe was de enige volledige 
tekst van het Oude Testament de zogenaamde 
Codex Lengradensis of Petropolitanis die uit de 
11de eeuw dateert. Dat is uiteraard veel later dan 

Theologe Bénédicte Lemmelijn heeft twintig jaar Bijbelstudie achter de rug

‘De Bijbel is geen journalistiek 
en geen geschiedenisboek’     

De Bijbel is in de eerste plaats klassieke literatuur, geschreven vanuit theologisch 

perspectief. Even klassiek als Homerus en de oude Grieken. Dat zegt Bénédicte 

Lemmelijn (41), hoogleraar Oud Testament van de K.U.Leuven. Het bulkt in  

haar familie van de theologen: haar vader, man, zus, schoonbroer.
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Bénédicte Lemmelijn met dochter Elke: “De kern van de Bijbel is dat God ingrijpt in de geschiedenis, in die zin dat hij met mensen begaan is, dat hun lot hem niet koud laat.


