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In 23 vragen naar hoofd en hart 

van Bénédicte Lemmelijn 

nachtkastje? 

“Het ligt er niet meer, want ik heb het net 

uit: De alchemist van Paulo Coelho. En ik 

ben opnieuw begonnen in I Shall Not Hate, 

van de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish, 

die ik een paar keer heb mogen ontmoe-

ten. Een indrukwekkende man met een 

dito verhaal.”

07/ Aan welk project zou u meteen 

beginnen als geld geen factor 

was? 

“Tijd maken om meer te schrijven, mis-

schien een roman … Ik zou ook graag een 

dichtbundel publiceren.”

08/ Wat was het meest memorabele 

moment van uw leven tot 

dusver?

“Ik ben geen mens van piekmomenten. Ik 

geniet van kleine dingen. Ik kan echt blij 

worden als ik pasgeboren lammetjes zie 

of de narcissen die weer uitkomen. Al zijn 

mijn trouwdag en de geboortes van onze 

drie kinderen natuurlijk wel zeer bijzon-

der geweest.” 

09/ Wat is uw grootste frustratie?

“Dat ik zo vaak met van alles tegelijk bezig 

moet zijn. Eigenlijk werk ik het liefst door 

aan één ding, maar dat gaat helaas niet zo in 

de realiteit. En dat het werk nooit echt ge-

daan is, daar zucht ik ook weleens om. Maar 

daar staat tegenover dat je als prof heel vrij 

bent om je werk te plannen.” 

10/ Waar zou u het liefst willen 

wonen? 

“Waar ik woon, in Zoutleeuw. Heel lande-

lijk en toch vlak bij de stadskern.”

11/ Wat doet u het liefst?

“Schrijven: boeken over mijn domein voor 

het brede publiek, maar ook gedichten, 

columns en kinderverhalen. En zingen. 

Ik ben eigenlijk altijd aan het zingen of 

het neuriën.” 

12/ Waar hebt u een hekel aan?

“Gewichtigdoenerij, mensen die zich be-

langrijk voordoen. Zelfs als ze het ook wer-

kelijk zijn.”

13/ Wat is uw grootste angst? 

“Ik probeer angst te vermijden: het is een 

negatieve emotie die niet veel oplevert. De 

positieve keerzijde van vrezen is hopen en 

ik denk liever vanuit hoop. In plaats van te 

zeggen ‘Ik ben bang dat het misloopt’, kan 

je ook zeggen ‘Ik hoop dat het goedkomt’. 

In die zin is het mijn innigste hoop dat onze 

kinderen elk op hun eigen manier een in-

trinsiek goed en mooi leven mogen leiden.”

14/ Wat zou u trachten te redden als 

uw huis in brand stond? 

“De fotoalbums. Al zou dat waarschijnlijk 

niet lukken, want ze staan op zolder, en het 

zijn er ook veel te veel.” 

15/ Hebt u een guilty pleasure? 

“Ik ben verzot op chocolade – wil je een 

stukje? En ik heb een abonnement op 

de Libelle.”

16/ Wat is de ergste job die u ooit 

hebt gedaan? 

“Werken in een hamburgerrestaurant – die 

geur van frietvet krijg je niet uit je haar. En 

kersen plukken in de regen, zodat het sap 
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2��Wat wilde u ‘later’ worden? 

“Toen ik klein was: vroedvrouw of ‘baby-

verpleegster’. Maar al vroeg ook schrijfster 

en leerkracht. En schrijven en lesgeven is 

wat ik nu elke dag doe …”

02/ Zou u vandaag dezelfde studie- 

en beroepskeuze maken? 

“Ik heb lang getwijfeld tussen theologie 

en klassieke of Romaanse $lologie. Als 

bijbelwetenschapper, gespecialiseerd in 

tekstkritiek, kan ik mijn liefde voor taal en 

literatuur combineren met het belang dat ik 

hecht aan zingeving.”

03/ Wat weten uw studenten niet 

van u? 

“Misschien dat ik ooit een kinderboek 

geschreven heb, Tinkeltje. Of dat ik stads-

dichter ben van Zoutleeuw. En wellicht ook 

niet dat ik soms zelfgemaakte rokjes draag 

– voor ingewikkelder patronen heb ik geen 

tijd (lacht).”

04/ Is er plaats voor geloof in de 

wetenschap?

“Voor mij telt het omgekeerde: de weten-

schappelijke en kritische benadering van 

geloof. Ik krijg ook vaak de vraag hoe ik als 

rationeel-kritisch bijbelwetenschapper te-

gelijk ook diepgelovig kan zijn. Vertrouwen 

speelt daarbij een grote rol. Ik heb er eind 

vorig jaar een boekje over geschreven.”

05/ Hebt u een motto?

“Ora et labora: bid en werk, een uitspraak 

van Benedictus – naar wie mijn vader, die 

ook theoloog was, me trouwens genoemd 

hee%. Het is belangrijk een evenwicht te 

vinden tussen contemplatie en actie: niet 

voorthollen zonder te weten waartoe en 

waarom, maar je ook niet wereldvreemd 

terugtrekken. En Ama et fac quod vis van 

Augustinus: ‘bemin en doe wat je wil’ o%e-

wel: kies, en ga er dan ook voor. Dat zeg ik 

vaak tegen onze kinderen.”

06/ Welk boek ligt er op uw 

samen met het water je mouw in liep. Ik 

weet niet wat het ergste was.”

17/ Wat is de belangrijkste les die 

het leven u heeft geleerd?

“Prioriteiten stellen. Harmonie nastreven. 

Leren aanvaarden enerzijds en loslaten an-

derzijds. Vertrouwen hebben en vertrou-

wen geven.” 

18/ Hoe komt u tot rust?

“Door te wandelen, elke dag drie kwartier. 

En door gebed of meditatie – dat kan op 

veel manieren, zelfs door piano te spelen of 

gewoon naar een landschap te kijken.” 

19/ Van welke gewoonte zou u af 

willen?

“Als ik moe ben, blijf ik vaak maar prullen. 

Ik ga veel te laat slapen …” 

20/ Wat zou u graag beter kunnen? 

“Zwemmen. Als kind hee% een overijverige 

zwemleraar me eens in het diepe gegooid 

en dat is nooit meer echt goed gekomen.” 

21/ Leeft u gezond? 

“Ik doe mijn best, zonder fanatiek te zijn. 

Ik eet matig en vrij gezond, en ik doe aan 

hatha, een intensieve vorm van yoga.”

22/ Wat had u beter anders gedaan? 

“Ik hou niet van ‘had ik maar’ … Ik pro-

beer bewust te leven en doe wat me op dat 

moment het beste lijkt. Als dat achteraf 

anders blijkt te zijn, dan is dat maar zo. In 

de woorden van een vriendin: ‘Je kunt het 

niet keren, je moet eruit leren’. Eén van onze 

eredoctors, &eodor Dieter, zei laatst: ‘We 

cannot change the past, but we can change 

the presence of that past in the present …’ 

Dat ging over de Reformatie, maar je kan 

het toepassen in elk mensenleven.”

23/ Waarop bent u trots? 

“Dat ik in alle omstandigheden mezelf ben. 

Ik speel geen rolletjes, ik heb geen hidden 

agenda. What you see is what you get.”

Ik heb geen 

verborgen 
agenda”
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weten wellicht niet 

dat ik stadsdichter 

ben van Zoutleeuw.

En dat ik soms 

zelfgemaakte 

rokjes draag.

Bénédicte 

Lemmelijn: 
“Ik heb een hekel aan 

gewichtigdoenerij, 
mensen die zich 

belangrijk voordoen. 

Zelfs als ze het ook 
werkelijk zijn.”


