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In Oost-Kalimantan op het Indone-
sische eiland Borneo zijn grotschil-
deringen van dieren ontdekt die 
mogelijk zo’n 40.000 jaar oud zijn. 
Daarmee zijn het de oudste figura-
tieve tekeningen die tot nu toe 
ontdekt zijn. 

De grotschilderingen bevinden zich 
in een grottencomplex waar duizen-
den afbeeldingen zijn gevonden. Die 
zijn op basis van stijl in drie groepen 
onderverdeeld: oranjerode tekenin-
gen van dieren, vooral wilde koeien 
en daarnaast handafdrukken; paarse 
handafdrukken, complexe patronen 
en afbeeldingen van mensen; en ten 
slotte menselijke figuren, boten en 
geometrische ontwerpen in zwart 

pigment. Het was echter niet duide-
lijk in welke perioden de schilderin-
gen zijn gemaakt.
Een internationale groep van weten-
schappers heeft nu een datering uit-
gevoerd door een analyse van urani-
um in kalksteen dat over een 
grotschildering is afgezet. Het gaat 
om een afbeelding van een dier, al is 
niet duidelijk wat voor dier het pre-
cies is. De afbeelding moet volgens de 
onderzoekers minstens 40.000 jaar 
oud zijn, waarmee het de oudste figu-
ratieve afbeelding is.
Enkele handafdrukken zijn mogelijk 
nog ouder, ergens tussen de 37.000 
en 51.800 jaar. Uit die periode zijn 
vergelijkbare handafdrukken bekend 
in Europa. De paarse tekeningen zijn 

jonger, pakweg 20.000 jaar. De teke-
ningen in zwart pigment zijn ver-
moedelijk de meest recente, ze verto-
nen een veel nauwkeuriger beeld van 
het menselijk leven dan de andere, 
meer primitieve schilderingen.
In de tijd dat de grotschilderingen 
werden gemaakt, zat het eiland Bor-
neo volgens de onderzoekers vast aan 
het Europees-Aziatische continent, 
de zeespiegel was lager vanwege een 
ijstijd. In een artikel dat vandaag ver-
schijnt in het wetenschappelijke tijd-
schrift Nature betogen de onderzoe-
kers dat grotschilderingen niet alleen 
in West-Europa zijn ontstaan. Het 
lijkt erop dat deze kunstvorm min of 
meer gelijktijdig op diverse plekken 
opkwam. <

Eline Kuijper nd.nl/geloof beeld anp / Juan Vrijdag

De zwartepiete
 …‘Wil je de onopgeefbare band met 

Israël laten staan als een soort her-
innering aan Auschwitz?’

 …Woensdag werd het debat over de 
kerk en Israël op academisch niveau 
gevoerd; beleefd, maar spannend.

 ▶ Amsterdam
‘De relatie tussen de kerk en Israël is 
de zwartepietendiscussie van de Pro-
testantse Kerk’, zegt Gé Speelman 
van de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU). Ze is voorzitter 
van een academische studiemiddag 
die de PThU samen met de Protes-
tantse Kerk in Nederland (PKN) heeft 
georganiseerd. 
Het is een reactie op de stelling van 
dominee Jan Offringa dat het artikel 
over de ‘onopgeefbare verbonden-
heid met het volk Israël’ geschrapt 
kan worden uit de protestantse kerk-
orde. 
Zijn stelling deed een gevoelige en 
aloude discussie oplaaien. Op inter-
net reageerden theologen over en 
weer. Vijf prominenten uit de Gere-
formeerde Bond klommen in de pen 
om te waarschuwen voor het gevaar 
van antisemitisme. En vandaag volgt 
een academisch antwoord. Vanwege 
de grote belangstelling is uitgeweken 
naar De Nieuwe Poort, op de Amster-
damse Zuidas. 

het knettert
Van spandoeken, demonstraties en 
geblokkeerde snelwegen waar de 

zwartepietendiscussie mee gepaard 
gaat, is geen sprake. 
De sprekers blijven beleefd en ze 

Hendro Munsterman 

Griekse overheid betaalt priesters niet meer
 ▶ Athene

Griekenland stopt met het betalen 
van de 10.000 Grieks-orthodoxe 
priesters en andere kerkelijke func-
tionarissen die tot nu toe hun salaris 
van de overheid ontvingen. Het gaat 
jaarlijks om zo’n 200 miljoen euro.
De Griekse regering ondertekende 
daartoe een voorlopig akkoord met 
de Grieks-Orthodoxe Kerk, die vol-
gens de grondwet staatskerk is.
Het akkoord voorziet erin dat de 
overheid wel jaarlijks een bedrag 

aan de Grieks-Orthodoxe Kerk over-
maakt, maar dat priesters niet meer 
individueel een salaris van de over-
heid ontvangen.
Ook werd de jaren durende strijd 
om kerkelijk onroerend goed bijge-
legd. 
De Grieks-Orthodoxe Kerk bezit in 
het land veel grond en onroerend 
goed, maar de voor de kerk gunstige 
regels hebben steeds minder steun 
van de Griekse bevolking. <

 
René Fransen nd.nl/wetenschap beeld Luc-Henri Fage, Pindi Setiawan en Kinez Riza

Grotschilderingen Borneo 
verrassen wetenschappers

 ▶ Samarinda
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Voorbeelden van de figuratieve kunst van misschien wel 40.000 jaar oud (links) en wat jonger gedateerde afbeeldingen 
van menselijke figuren en handafdrukken.

De hulpbisschop van Kazachstan, Athanasius Schneider, moet van het 
Vaticaan minder reizen. Hij staat wereldwijd bekend als een van de luid-
ste tegenstanders van paus Franciscus.
Schneider heeft van de pauselijk nuntius in Kazachstan te horen gekre-
gen dat hij het maximale aantal van dertig dagen dat hij volgens het ker-
kelijk recht buiten zijn bisdom mag verkeren, moet respecteren.
Schneider (57), van Duitse afkomst en pleitbezorger van een traditionalis-
tische vorm van katholicisme, reisde de afgelopen jaren de hele wereld 
rond om lezingen te geven voor conservatief-katholieke groepen. Daarin 
uit hij met name kritiek op het beleid van paus Franciscus inzake de toe-
gang van hertrouwde gescheidenen tot de eucharistie.
Schneider, die hulpbisschop is van het bisdom Astana, weerspreekt zelf 
berichten van traditionalistische media op internet dat hij ‘gemuilkorfd’ 
zou zijn.

Hendro Munsterman nd.nl/geloof 

Bisschop moet minder 
reizen van Vaticaan

 ▶ Rome
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vliegen elkaar niet in de haren. 
Spannend is het wel. ‘Om te horen 
dat het knettert moet je theoloog 

zijn’, erkent dagvoorzitter Speelman.
Het geknetter klinkt met name rond 
de verhouding tussen het Oude en 

Nieuwe Testament. Theologiehistori-
cus Rinse Reeling Brouwer laat in zijn 
bijdrage zien dat vrijzinnige theolo-

gen vroeger stelden dat het Oude 
Testament een mindere status heeft. 
Dat waren immmers de geschriften 
van het jodendom en die bungelden 
er voor hen als het ware een beetje 
bij. 
Christenen lezen weliswaar mee met 
Israël, maar het zijn niet hun eigen 
teksten, was de gedachte. 
Willen Offringa en de zijnen daar 
weer naar terug?, wil Reeling Brou-
wer weten. ‘Praten over de verhou-
ding tussen kerk en Israël, betekent 
dat ook een andere kijk op de status 
van het Oude Testament?’ 

neven
Een antwoord komt van Wouter 
Slob. 
Hij verdedigt het gedachtegoed van 
Liberaal Christendom – de schrijvers-
groep waar het standpunt van Of-
fringa uit voort is gekomen. De domi-
nante overtuiging is toch wel dat het 
Oude Testament door christenen 
wordt gelezen vanuit het Nieuwe 
Testament, stelt hij. Mag dat eigenlijk 
wel, vraagt Slob zich af. Hebben jo-
den niet meer zeggenschap over die 
geschriften? 
Welnee, vindt hij. Want, joden en 
christenen zijn neven van elkaar. Ze 
hebben dezelfde oorsprong en zijn 
dus wederzijds verbonden. Maar er is 
een onoverbrugbaar verschil, want 
christenen zeggen: Jezus is de Chris-
tus. 
Dineke Houtman vergelijkt de ver-
houding tussen het christendom en 
het jodendom met familierelaties. In 

het verleden werd veel naar die twee 
gekeken als ouder en kind, het chris-
tendom dat is voortgekomen uit het 
jodendom. De laatste jaren wordt er 
vaker gesproken van een broer-zus-
relatie: beide religies hebben dezelf-
de wortels, maar zijn niet hetzelfde. 

na Auschwitz
Offringa en de zijnen pleiten voor 
een gelijkwaardig gesprek tussen 
twee religies. Maar kan dat eigenlijk 
wel, vraagt een vrouw in de zaal zich 
af. ‘Na Auschwitz lukt het mij niet 
om een gelijkwaardig gesprek te voe-
ren. Dan begin ik te stotteren.’ 
Even is het stil. Rick Benjamins, aan 
wie ze de vraag stelt, reageert dan 
toch. 
‘Wil je dan de onopgeefbare band 
met Israël in de kerkorde laten staan 
als een soort herinnering aan Ausch-
witz?’

waardig
Achteraf toont Offringa zich tevre-
den. Het debat was een waardig ant-
woord op zijn steen in de vijver. ‘Het 
werd als vanzelf een gesprek over jo-
dendom en christendom. Dat is pre-
cies het punt dat ik wilde maken: 
wat bedoel je als je zegt; onopgeef-
baar verbonden met Israël? Betekent 
dat onopgeefbare verbondenheid 
met Benjamin Netanyahu? (De pre-
mier van de staat Israël, red.) Ik zeg: 
de kerk heeft een relatie met de 
joodse traditie. Dat is een puur religi-
eus gesprek. Het gaat dus eigenlijk 
om begripsverheldering.’ <

endiscussie van de kerk

Bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Joden en christenen hebben dezelfde oorsprong en zijn dus wederzijds verbonden, 
werd onder meer gezegd tijdens de studiemiddag. 

Adres     Voltastraat 21, Barneveld     
Telefoon    0342 424 390    

Meubelland is volop in beweging. Onder de naam Stellio poog-
den wij hierop in te spelen. Helaas is gebleken dat het voor ons 
niet rendabel is om een showroom aan te houden. 

Graag blijven we u adviseren op het gebied van woningstoff e-
ring en meubelen. Dat doen we onder een nieuwe naam: Nico 
Wonen! Met een mobiele showroom komen we bij u langs om u 
persoonlijk te adviseren. 

www.nicowonen.nl
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Het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie heeft Italië opgedragen 
om door de Rooms-Katholieke Kerk 
niet betaalde belastinggelden uit 
de periode 2006-2011 terug te vor-
deren. Dit kan oplopen tot miljar-
den euro’s.

De uitspraak betreft vrijstelling van 
lokale belastingen over onroerend 
goed dat door de Katholieke Kerk ge-
bruikt wordt voor onderwijs en huis-
vesting. De Europese rechters hebben 
een eerder besluit van de Europese 
Commissie uit 2012 teruggedraaid.
De Europese Commissie had de vrij-
stelling van lokale belastingen toen 
weliswaar als illegale praktijk geken-
merkt, maar terugvordering van de 
niet-betaalde belastingen als ‘onmo-
gelijk’ gekenmerkt. Deze terugvorde-
ring is nu door de rechters alsnog op-
gedragen, ‘desnoods een deel ervan’.
Het beroep was aangetekend door 
een private Montessori-school uit 
Rome en de eigenaar van een bed and 
breakfast. Zij vonden dat de Katholie-
ke Kerk oneigenlijke concurrentie be-
dreef en door de Italiaanse staat werd 
bevoordeeld.
Volgens schattingen kan het totale 
bedrag oplopen tot 5 miljard euro. 
Dat bedrag kan nog verdrievoudigd 

worden als de Europese rechters ook 
de jaren vanaf 1992 gaan meereke-
nen, toen de uitzonderingsregel in 
werking trad. Een beroep over de ja-
ren 1992-2006 zal binnenkort bij de 
Europese rechters worden aangete-
kend, zo maakten de initiatiefnemers 
na de uitspraak bekend. <

 
Hendro Munsterman nd.nl/geloof beeld afp / Christof Stache

Kerk Italië moet 
miljarden ‘Europese’ 
euro’s nabetalen

 ▶ Luxemburg 

Kerken in Italië mogen fiscaal niet 
bevoordeeld worden in vergelijking 
met bijvoorbeeld een school of een 
bed and breakfast, vindt het hof.
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