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BELGISCHE PROF KRIJGT TOPFUNCTIE BIJ DE PAUS

Voor het eerst krijgt een
Belgische vrouw een top-
functie in een adviescomité
van paus Franciscus. 
KU Leuven-prof Bénédicte
Lemmelijn (51) zal vijf jaar
lang zetelen als lid van de
Pauselijke Bijbelcommis-
sie. Een grapje, dacht ze,
want er waren geen
 vacatures, gesprekken of
examens. «Tot ik een brief
met watermerk in het
 Latijn kreeg.» • FIEN TONDELEIR •

Blijft het Vaticaan een mannenbastion? Ja,
tot op zekere hoogte wel. Want enkel pries-
ters kunnen de absolute topfuncties — die
van paus, kardinaal of bisschop — bekle-
den. Toch laat paus Franciscus zich almaar
vaker omringen door vrouwen. In 2019 wa-
ren in het pauselijke Rome 1.016 vrouwen
in dienst. Dat is 22% van het totale aantal
personeelsleden. Vorige zomer nog wer-
den er zes aangesteld in de Pauselijke Raad
voor de Economie — het gaat om financiële
raadgevers die het kostenplaatje van het
Vaticaan mee in de gaten houden — en
twee weken geleden werden er nog eens
twee benoemd. Eén van hen is professor
Oude Testament Bénédicte Lemmelijn.
Nooit eerder maakte een Belgische vrouw
deel uit van de Pauselijke Bijbelcommissie
die zetelt onder de Congregatie van de
 Geloofsleer. Het is één van de adviesorga-
nen die de kerkvorst bijstaat in zijn beleid.
«En dat is zowat het enige wat ik er zelf ook
over weet», lacht professor Lemmelijn. Ze
is examens ‘Religie, zingeving en levens -
beschouwing’ aan het verbeteren en dacht
zelfs even dat het om een grap ging.

Bijna in de spam
«Hoe deze benoeming precies gebeurd is,
is in een nevel gehuld», vertelt ze. «Twee
weken geleden kreeg ik een Italiaanse mail
die ik bijna verwijderd had — spam, dacht
ik. Mijn man en ik stonden perplex. Blijk-
baar had de paus mij en negen anderen al
midden december benoemd. Maar vorige
week pas zat de officiële brief in de bus. De
tekst was in het Latijn geschreven op van
dat mooi,  dik papier en ingeleid door
‘Summus Pontifex’, de paus. Ik was hele-
maal in de war, want ik heb me nergens
voor kandidaat gesteld. Ik doe gewoon
mijn academisch werk.»
In de commissie, in 1902 opgericht, zal pro-
fessor Lemmelijn zich — op persoonlijke
vraag van de paus — buigen over de Bijbel,
bepaalde specifieke passages, maatschap-
pelijke thema’s en hoe die Bijbel in een
 moderne maatschappij te interpreteren.
«Wat leert de Bijbel ons over ecologie of so-
ciale uitbuiting, bijvoorbeeld? De Bijbel ligt

dan wel vast als tekst, onze omgang ermee
verandert. Waar gaat het in sommige pas-
sages echt over? Zo zijn er fragmenten over
het kwijtschelden van schulden en slaver-
nij. Dat laatste is iets van oude tijden, maar
schulden kwijtschelden en nieuwe kansen
creëren is ook vandaag hoogst actueel. Ik
kreeg nog geen specifieke opdracht, maar
zo stel ik het me toch voor», zegt  Lemmelijn.
«Als commissie gaan we de Bijbel dus zeker
niet herschrijven of teksten schrappen. Dat
is niet aan de orde.» Het is de bedoeling dat
de prof en haar collega’s enkele keren per
jaar samenkomen en de paus ontmoeten,
al is het eerste live overlegmoment door
corona uitgesteld.

Ik voel me nu vooral 
als de jonge David die tussen
alle grotere en belangrijkere
mannen door God gekozen
werd. Ik word overstelpt 
met felicitaties

BÉNÉDICTE LEMMELIJN, PROFESSOR
OUDE TESTAMENT (KU LEUVEN)

Eerste jaarwinst ooit
voor Tesla
Elon Musk is de rijkste man op aarde en
de beurswaarde van Tesla zit al een hele
tijd in de lift. Toch heeft de fabrikant van
elektrische auto’s nu pas voor het eerst
winst gemaakt. Onder de streep hield
Tesla 721 miljoen dollar over — omgere-
kend 594 miljoen euro. In 2019 boekte
het nog een nettoverlies van 862 miljoen
dollar of 710 miljoen euro. Maar dat
dankt het bedrijf niet alleen aan het
 verkopen van luxe-auto’s. Tesla verdien-
de afgelopen jaar ook veel geld met de
verkoop van emissierechten aan andere
automakers. De doelstelling om een half
miljoen auto’s aan de man te brengen,
werd net niet gehaald. Daarvoor kwam
het bedrijf 450 leveringen tekort. Toch
was Tesla goed voor een jaaromzet van
31,5 miljard dollar of 26 miljard euro, wat
neerkomt op een groei van 28%.
 Ondanks de eerste jaarwinst zakte het
aandeel van Tesla op de beurs.

Biden na week al meer
gewaardeerd dan Trump
in hele ambtstermijn
Joe Biden haalt na ongeveer een week in het
Witte Huis al hogere waarderingscijfers dan
zijn voorganger Donald Trump in zijn hele
ambtstermijn. Dat blijkt uit een onderzoek
dat de universiteit van Monmouth (New
 Jersey) woensdag heeft gepubliceerd. 
54% van de respondenten beoordeelde de
prestaties van Biden positief. Zo’n 30% rea-
geerde negatief en 16% sprak geen oordeel
uit. De positieve waarderingscijfers van 
ex-president Trump varieerden van 39 tot
44%, volgens een studie van dezelfde
 universiteit. Per partij liepen de meningen
echter sterk uiteen. 90% van de Democraten
gaf Biden een positieve evaluatie, tegenover
slechts 15% van de Republikeinen. Over het
algemeen waren beide partijen wel meer
 tevreden over het beleid van Biden bij zijn
aantreden, dan over dat van Trump vier jaar
geleden. (GVV)

Ondanks avondklok
blaast 8% ’s nachts
positief tijdens
bobcampagne
Ondanks de coronamaatregelen en de 
gesloten horeca blies 2,2% van de ruim 
110.000 gecontroleerde bestuurders positief
 tijdens de bobcampagne van deze winter. 
In totaal werden 2.458 chauffeurs onder invloed
betrapt. Het overgrote deel van de controles
 gebeurde overdag, aangezien er een avondklok
van kracht was in het hele land. Toch bliezen nog
779 bestuurders positief tijdens de nacht. Op
weeknachten werd 8% van de gecontroleerde
bestuurders betrapt op rijden onder invloed,
 tijdens weekendnachten was dat 7%. De
 overgrote meerderheid die positief testte —
 zowel overdag als ’s nachts — had meer dan 
0,8 promille in het bloed. «Dat is het beste bewijs
dat het nodig is om op elk moment en onder alle
omstandigheden te blijven controleren op
 alcohol achter het stuur», zegt verkeersinstituut
Vias. (DJG)

Vlaams minister
van Jeugd 
Benjamin 
Dalle (CD&V)

«Elke jongere die
mij bericht stuurt
via Instagram
krijgt antwoord»

«Het is niet omdat ik
erover orakel dat ik het

beter doe dan de rest»
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KU Leuven-professor Bénédicte
 Lemmelijn werd in december door paus

Franciscus benoemd. Foto Coenen
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zijn van 

9 shows in 
één weekend: 

zalig»
Lemmelijn is al van jongs af aan
 geïntrigeerd door verhalen. «Ik schreef
verhaaltjes voor onze kinderen.» Ze bracht
al een kinderboek uit en twee dicht -
bundels. Op haar achttiende twijfelde ze
dan ook tussen een talenrichting en theo-
logie. Uiteindelijk trad ze in de voetsporen
van haar vader, die in 1972 diaken werd in
Hasselt en godsdienstleerkracht was. «Hij
noemde mij, zijn oudste dochter, naar een
heilige die hij koesterde: Benedictus», stelt
Lemmelijn. «Ora et labora (bid en werk,
red.), het is ook een beetje mijn motto.
(lacht) Maar zelf voel ik me nu toch vooral
als de jonge David die tussen alle grotere
en belangrijkere mannen door God geko-
zen werd. In de Bijbel is zo’n uitverkiezing
niet alleen een gave, maar ook een opgave,
een opdracht, iets dat je soms boven het
hoofd groeit. Spannend is het sowieso. Ik
word overstelpt door felicitaties.»

WIE IS BÉNÉDICTE
LEMMELIJN?
• Geboren in 1969
• Professor Oude Testament 
aan de faculteit Theologie & Religie-
wetenschappen (KU Leuven)
• Doctor in de Godgeleerdheid
• Was vicedecaan (2014-2019)
• Won in 2017 de Publieksprijs voor
Beste Religieuze Boek voor ‘Mijn
 geloof als bijbelwetenschapper. 
Een broos en eerlijk antwoord’
• Woont in Zoutleeuw
• Is getrouwd met theoloog 
Hans Ausloos
• Heeft drie kinderen: Matthias (22),
Elke (20) en Ruben (18)
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«Een grap, dacht ik. Tot ik
gewaarmerkte brief in Latijn kreeg»


