
Hoon en steun voor dominee die moslims ‘broeders’ noemt 
 

Een verkiezingsbijeenkomst in de Maranathakerk heeft geleid tot bedreigingen aan het 

adres van predikant Axel Wicke. Nu krijgt hij van alle kanten steunbetuigingen. 

 

Uit alle delen van het land krijgt ds. Axel Wicke uit Den Haag steunbetuigingen en 

bemoedigende woorden. Van collega’s, medechristenen, maar ook opvallend veel mails en 

berichten van moslims en imams. De predikant van de Maranathakerk kreeg het woensdag 22 

februari zwaar te verduren tijdens een druk bezocht verkiezingsdebat in de kerk. Een van de 

thema’s was ‘migratie en asiel.’ Toen de predikant zei, dat hij als christen ook moslims als 

zijn broeders en zusters ziet, nam een groot deel van het publiek hem dat niet in dank af. 

Hoongelach was zijn deel. 

In de pauze werd Wicke, die in Berlijn geboren is, geconfronteerd met enkele bedreigingen. 

Een Haagse man beet hem toe: ‘Jij bent een Gutmensch!’. Dat een predikant zich positief over 

moslims uitliet, vond hij onverdraaglijk. Ogenschijnlijk relatief onschuldig, viel die 

belediging bij Wicke verkeerd, aangezien hij ooit door de nazi Adolf Eichmann is bedacht. 

 

Leefbaarheid 

Henk Teutscher, gemeentelid van de Maranathakerk, was getuige van de onverkwikkelijke 

woordenwisseling en ging met de boze bezoeker in debat. Hij zegt: ‘De man woont in Den 

Haag-zuidwest en zei dat hij slechte ervaringen had met wonen te midden van migranten. Als 

kerklid had hij van de predikant een minder eenzijdige houding verwacht. Hij zei dat hij zich 

nu uit de kerk wilde laten uitschrijven.’ 

Teutscher: ‘Uiteindelijk kalmeerde de man. Ik vertelde hem dat hij zijn energie beter kon 

richten op het gemeentebestuur, dat verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de Haagse 

woonwijken.’ 

Ook enkele andere bezoekers gingen met Wicke in debat. Eén van hen gaf hem een duw en 

riep: “Vieze mof, jou schoppen wij straks eruit!”. Naderhand hoorde de predikant dat ook 

elders in de kerk gesmoorde bedreigingen waren geuit, toen hij in zijn korte bijdrage aan het 

debat zijn positie als christen en predikant kenbaar had gemaakt. 

Aan het eind van de avond toonde Wicke zich ronduit aangeslagen. 

 

Luidruchtige afkeuring 

De avond was door de Maranathakerk georganiseerd als publieke debatbijeenkomst met het 

oog op de Kamerverkiezingen van 15 maart. De protestantse kerk heeft een reputatie op het 

gebied van actuele thema-avonden en lezingen op het snijvlak van cultuur, godsdienst en 

samenleving. Er waren honderdvijftig bezoekers. Drie kandidaat-Kamerleden gaven in het 

forum acte de presence: Chris van Dam (CDA), Marrit Maij (PvdA) en Thierry Baudet 

(Forum voor Democratie). Vooral de laatste had veel supporters op de been gebracht; wat te 

merken was aan de luidruchtige bijval als Baudet het woord voerde, en aan de even 

luidruchtige afkeuring voor de bijdragen van de andere forumleden. Toen na de pauze andere 

onderwerpen zoals Europa aan de orde kwamen, werd de stemming minder geladen. Vooral 

Maij slaagde erin met welgekozen woorden de zaal te laten luisteren, ook naar andere 

denkbeelden. 

In enkele publicaties na de debatavond is de indruk gewekt dat sympathisanten van Baudet 

‘uit het hele land met bussen’ massaal naar Den Haag waren gebracht. Voor deze bewering 

zijn geen bewijzen gevonden. Een medewerker van het Forum voor Democratie heeft laten 

weten dat slechts een Mercedes-busje van de partij met verkiezingsmateriaal en vier personen 

naar Den Haag is gereden. Dat er bezoekers buiten de directe omgeving van de kerk aanwezig 



waren, kan wel kloppen. Het culturele en levensbeschouwelijke programma van de 

Maranathakerk trekt publiek uit de hele regio. 

 

Weerwoord 

‘Het was inderdaad een bruisende avond’, zegt Jan Schinkelshoek, de Haagse kenner van 

politiek en publiciteit die de Maranathakerk als discussieleider had aangetrokken. ‘Af en toe 

dreigde het over de rand te spoelen. Maar vergeleken met andere verkiezingsdebatten was het 

niet uitzonderlijk. Het gaat er soms veel stormachtiger aan toe, heftiger dan ook mij lief is.’ 

Het debat was volgens Schinkelshoek geen eenrichtingsverkeer. ‘Marit Maij en ook Chris van 

Dam roerden zich stevig’, zegt hij. ‘Ook ds. Axel Wicke deed een kloeke, principiële duit in 

het zakje. Met zo veel woorden verweet hij Baudet en zijn aanhang zich ver van christelijke 

waarden te hebben verwijderd. Dat is hem niet in dank afgenomen. Maar in 

verkiezingsdebatten moet je voorbereid zijn op weerwoord.’ 

‘Iemand bedreigen of intimideren ís ontoelaatbaar’, zegt Schinkelshoek. ‘Ik vind het jammer 

dat de dominee mij dat niet aan het einde van de pauze heeft gemeld. Dan zou ik, als 

discussieleider, de boosdoeners publiekelijk aan de schandpaal hebben genageld.’ 

 

In een reactie in het Nederlands Dagblad heeft Thierry Baudet gezegd afstand te nemen van 

de ‘onheuse bejegening’ van Axel Wicke door bezoekers buiten het debat. Volgens hem heeft 

hij zijn aanhang niet opgetrommeld naar Den Haag te gaan. ‘Het zou kunnen dat er mensen 

uit het hele land zijn gekomen, maar dan op eigen initiatief.’ Overigens is hij ‘warm 

voorstander van een scherp inhoudelijk debat’. 

 

In een publicatie op eo.nl heeft Axel Wicke de balans opgemaakt. Hij zegt: ‘We wilden de 

aanhangers van verschillende partijen met elkaar in gesprek laten gaan. Wat dat betreft was 

het inhoudelijk een geslaagde avond. Dat wil ik ook benadrukken, naast alles wat er fout is 

gegaan.’ 

Theo Hettema is voorzitter van de algemene kerkeraad van de overkoepelende Protestantse 

Gemeente van Den Haag. Hij heeft met schrik kennis genomen van wat een van ‘zijn’ 

predikanten is overkomen. Zijn commentaar: ‘Heel goed van de Maranathakerk om zo’n 

avond te organiseren en om mogelijke spanning niet uit de weg te gaan.’ 

 

Jan Goossensen, voorzitter Maranathakerk 


