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‘E
nals jedaar
opklikt, kun
jeeenprofiel
aanmaken.”
Dezondags-
les loopt ten
einde,wan-
neerwehet
hoofdzaaltje
vandeKerk

vanJezusChristusvandeHeiligender
LaatsteDagen inSint-Denijs-Westrem
betreden.Gelegenboveneenelektrozaak
langsdedrukkeKortrijksesteenweg, lijkt
het eenwatvreemdoorddesgeloofs,
maareenmaalbinnenwaan je je ineen
kerkals eenandere.Zijhetdan ineen
soberevariant,wantheiligenbeelden,
schilderijenofbiechtstoelenvind jehier
niet.
Lesonderwerpvandaag:dewebsite

mormon.org,waarvandeVlaamseversie
netonlineging.OokVlaamsemormonen
kunnenernueenprofiel opaanmaken,
chattenmetgeloofsgenotenen ‘niet-leden’
– zoals zijhenconsequentnoemen– infor-
merenoverhetmormonisme.Facebook
voormormonendus, al krimptBart*, die
naastme iskomenzitten, eenbeetje in
elkaarwanneer ikdewebsite zonoem. “Ik
ziehet vooral als eenmiddelominforma-
tie teverspreidenenhet contactmetniet-
leden teverbeteren”, zegthij.
Het is geenoverbodige luxe.Overhet

mormonisme tierendeclichésnogaltijd
welig.Zezoudeneensektehyperconser-
vatievepolygamistenzijndievandeur tot
deurgaanennogmetpaardenkar rond-
rijden.Mensengooienwatzewetenover
mormonen,getuigenvanJehovaende
Amishnueenmaalgraagopeenhoopje.
“Weboksennogsteeds tegenvooroorde-
lenop”, zuchtBart. “Polygamie isbinnen
demormoonsegemeenschapalmeerdan
100 jaarverboden,onzezendelingengaan
zoweinigmogelijkvandeur totdeuren

werijdenheusal eenhele tijdmetauto’s
(lacht). Eneensekte?Het staat iedereen
vrij onzekerk teverlaten.Mijnkinderen
dedenhet,netalsmijnvrouw.”
Jezoudenkendateen figuuralsMitt

Romneyals eendoorGodgezondenengel
wordtbeschouwd ineengemeenschapdie
metzoveeldesinformatieworstelt.Maar
het feit dat éénvanhendemachtigsteman
terwereldkanworden,wordthierop
schouderophalenonthaald. “MittRomney
isgeengespreksonderwerp”, zegtBart.
“Hijheeftde interessevoorhetmormo-
nismewelaangewakkerdendaarzijnwe
blij om,maarpolitiekengeloofhouden
wij toch liever strikt gescheiden.”
Dat ze inBelgië eenabsoluteminder-

heidskerkvormen,helptdezaakvande
mormonenweinigvooruit.Metamper
6.000zijnze, vanwie2.000 inVlaanderen.
Opwereldschaal vormendemormonen
echterwel eenbehoorlijkgrotekerk. 14
miljoenmensengelovendatdeengel
Moroni in 1823aandeboerenjongen
JosephSmithverscheenendathij degou-
denplatenmet tekens in ‘hervormd
Egyptisch’waarnaardeengelhemhad
geleid, vertaaldeomin 1830hetBoekvan
Mormontepubliceren.NetalsdeBijbel is
dat voordemormoneneenHeiligSchrift.
Het ishet relaasvanhoeeengroep
Israëlieten in600voorChristusnaar
Amerika trokken, aangevuldmetprofe-
tieën,waarschuwingengerichtaande
hedendaagsemensheid.Maarbovenal is
het, zovalt te lezen ineenpropagandafol-
dertje, “een testamentdatgetuigtdat Jezus
Christusopaardeheeft geleefd,datHijde
ZoonvanGodwasen is.”Lees:hetmor-
monisme is eendoorendoorchristelijk
geloof.
CharleneVerdegem–bloeminhethaar,

gebloemdestiletto’saandevoeten–heeft
hetBoekvanMormonnetdichtgeslagen
wanneerwehaaraanspreken.20 jaar isze
ennet“geroepen”devolwassenenuithaar

geloofsgemeenschap–demormoonse
“gemeente”of “unit”Gent– teonderwijzen
opzondag.Charlenegroeideopindemor-
moonsekerkenkoosernaareigenzeggen
bewustvoorgelovig teblijven.
“Datdeed ikeeneerstekeeropmijn

achtste, de leeftijdwaarop jebij ons
gedooptwordt,maarookdaarna.Ookal
heb ikvooralniet-mormoonsevrienden
enookalwas ik steedsdeenige inmijn
klasdiemormoonsewas,hetgeloofheeft
mij altijdgelukkiggemaakt.Nietdathet
altijdmakkelijk is.Wijmoeteneen
gezondheidswet respecteren.Alcohol, kof-
fie, theeen tabakzijnuitdenboze.Maar
metbegrijpendevriendenkomjeal een
heel eind.Vooronzehonderddagenop
schoolkochtenmijnvriendenvoormij
een fleskinderchampagne.Zo lief.”
Ironischgenoeg lageen tienerverliefd-

heid–nogzo'n taboebinnenhetmor-
moonsegeloof –aandebasis van
Charlenesgeloof. “Ken jeTheOsmonds,
diepopgroepuitde jaren70?Zijwaren
broersenallemaalmormoon.Mijnmoe-
derwaseengrote fan, enuiteraardsmoor-
verliefdopéénvandebroers (lacht).
Daarombegonzezich teverdiepen inhun
geloof.Mijngrootoudershaddenhaar
graagzien trouwenmeteengoedekatho-
lieke jongenendatgebeurdeook.Alleen
bekeerdenzezicheen jaarnahunhuwe-
lijkallebei tothetmormonisme.”

OokKoenraadVanHees,de “gemeente-
president”, groeideop ineenkatholiek
nest. “Maar ikkreegnooit antwoordenop
develevragendie ikhad”, vertelthijwan-
neer ikhemopzoek inzijnkleine
bureautje.Vanaf een tekeningaande
muurwaakt JosephSmithoverons. “Op
eenkantelpunt inmijn leven,negen jaar
geledennu,ben ik incontactgekomen
meteenpaarmormoonsezendelingen.Zij
haddenwelantwoorden.Zokon iknooit
gelovendaternaJezusChristusnooit
andereprofetenwarengeweest, datGod
wasopgehouden tecommunicerenviade
mens.Enwatbleek?ErwasJosephSmith
geweest enverschillendeanderennahem,
totnuThomasS.Monson. Ikwisthet!”
Demormonengaanerpratop terug te

zijngekeerdnaardeoorspronkelijkeorga-
nisatie vandekerkvanJezus. “Terwijl
anderechristelijkegodsdienstenverwa-
terden,keerdenwij terugnaardebron”,
zegtVanHees.Daaromhebbenzenog
steedseenprofeet en twaalf apostelen.
Daaromook leggenzedenadrukopde
individuele relatie vandemensmetGod.
“Datwehet enigewareGeloof zijn, zal je
meniethorenzeggen”, aldusVanHees.
“WeldatwedeenigewareKerkzijn.”
En indieenigewareKerkmaghetbest

rumoerigzijn, zoblijkt even later tijdens
deeredienst.Het is vandaagdeeerstezon-
dagvandemaandendus “vasten- en

Mitt romney is er geen gespreksonderwerp.
Jezus Christus en zijn profeten des te meer. te gast bij
de mormonen van de ‘unit’ Gent. ‘we zijn allemaal
dienstknechten van de heer.’ Sarah theerlynck

Bij de mormonen is Romney geen thema

‘Polygamie is
binnende
mormoonse
gemeenschapal
meerdanhonderd
jaarverboden,
onzezendelingen
gaanzoweinig
mogelijkvandeur
totdeurenwe
rijdenheusal een
hele tijdmetauto’s’
Bart

● De vasten- en getuigenissendienst in het hoofd-
zaaltje van deKerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen in Sint-Denijs-Westrem.
CharleneVerdegem (hier net onder) is net
‘geroepen’ de volwassenen uit haar geloofsgemeen-
schap te onderwijzen. ‘Gemeentepresident’
KoenVanHees (manmet rode das op centrale foto):
‘Wij zijn de enigewareKerk.’ © wouter van vooren
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Bij de mormonen is Romney geen thema
getuigenisvergadering”.Danslaat ieder-
een tweemaaltijdenoverengeefthetgeld
dathij daarmeeuitspaart, aan liefdadig-
heid.Bovendienmag iedereenhet spreek-
gestoeltebetredenengetuigenvanzijn
geloof.Ondertussenblijvendeaanwezige
kinderennietbraafophunstoel zitten.Ze
lachenwanneerze ietsgrappigvinden,
huilenbij verdriet en lopenvoortdurend
rond. “‘Laatdekinderen totmij komen’,
zei Jezus.Danmoet jehenookkind laten
zijn’”, legtdegemeentepresidentuit.

“Gisterenhadonsgezineen topdag”,
begint éénmanzijngetuigenis.Omdan
stil tewordenende tranenhoorbaarweg
te slikken. “Hijwordtal eensemotioneel”,
lachtmijnbuurmanKevinVerdegem
minzaam. Even laterbetreedt een jongen
vannauwelijks zestienhet spreekge-
stoelte. “Opdie leeftijddoe jeniks liever”,
zegtKevin. “Ikwasniet anders.”Vol
enthousiasmebeginthij overzijnzending
naarSchotland.Daarprobeerdehij twee
jaar langdemensenvanhetWoordGods

teovertuigen.Alwilhij dat zelf zoniet
gezegdhebben. “Ikkanalleenmaargetui-
genenonderwijzen.Bekerendoenwij
niet. Iemandkanalleenmaarzichzelf
bekeren.”
Toch ishetmormoonsezendingswerk

omstreden. Jongeren,vaaknetachttien,
moetentwee jaar langdag in,daguitwer-
kenterwijlhennauwelijkscontactmethet
thuisfrontwordt toegestaan–ocharme
tweetelefoontjesper jaar.Bovendienwor-
denzekeeropkeerafgewezen,wat toch

ooknietbevorderlijkmoetzijnvoorhet
zelfbeeld.VolgensKevinstel ikhetmete
negatiefvoor.Hij toontmedebadgedie
nogsteedsaandebinnenzakvanzijn
onberispelijkepakhangt. ‘ElderVerdegem’
staaterop. “Als 18-jarigebesef jegoed
genoegdatdemensenniet jouafwijzen,
maar jegeloof. Jeweetdat jehetnietper-
soonlijkmoetnemen. Ikhadooknooithet
gevoelvanmijn familie tezijnweggesne-
den. Integendeel.Doordebrievendie ik
henwekelijksschreef, voelde ikmenet
dichterbijhen.Maaruiteraard ishet soms
zwaar.Wijzijnookmaarmensen.”
Het zendingswerk isniethet enigepunt

vancontroversedat ik inmijnnotitie-
boekjehebstaan.Nadeeredienstoverloop
ikmijn lijstje.Watmethetdopenvan
voorouders, bijvoorbeeld?Redenwaarom
dekerkwereldwijd registers, geboortebe-
wijzenenhuwelijksaktenverzamelt enzo
beschiktoverdegrootstegenealogische
databank terwereld.
“Wijgaannietzomaaraldieregisters

af”,bezweertKevin. “Alswijons laten
dopen innaamvaniemandanders, isdat
altijd innaamvanéénvanonzevoorou-
dersofvandevooroudersvaneengeloofs-
genootdieonsdatgevraagdheeft.Wij
gevendeoverledenen,die tijdenshun
levenmisschiennooitoverJezusChristus
hebbengehoord,dekanszich tebekeren.
Maarzekunnendatweigeren.Ofzedat

doen,kunnenwijnietweten.Daaromvoe-
genwehenooknietaanonze ledenlijst
toe.”
Hetgebruikheeft alles temakenmet

datgenewaarmormonenmisschiennog
hetdiepst vanal ingeloven: eeuwige fami-
liebanden. “Wij gelovenniet in ‘totdedood
onsscheidt’”, zegtBart. “Huwelijkenzijn
eeuwigenkinderenzijnvooreeuwigaan
hunoudersverzegeld.”Hetgezinalshoek-
steenvandemaatschappij: voormormo-
nen ishetgeenholle slogan.
Zehoudenerdanookoerconservatieve

ideeënoverman-vrouwverhoudingenop
na. “OnzeZusterHulpVereniging (ZHV) is
éénvandeoudstbestaandevrouwenbe-
wegingen”, sputtertKoenraadVanHees
tegen.Dat feministendaarwellichtanders
overdenken,werp ikop. “Touché”, lacht
degemeentepresident. “En toch.Wij res-
pecterendevrouw.Wij gelovendatGod
het zo ingesteldheeftdat zijhaarmanen
gezindient.Datbetekentnietdat zijniet
uitwerkenmag.Tweederdevandevrou-
wenhierwerkt.Zo langdeeenheidbinnen
hetgezingewaarborgd is, kanhet.
Bovendien:ookmannenvervullenbinnen
hetmormoonsegeloof eendienenderol.
Wezijnallemaaldienstknechtenvande
heer.”

*Bart is een fictieve naam.

WijgelovendatGodhetzo ingesteldheeft
datdevrouwhaarmanengezindient.
Datbetekentnietdatzijnietuitwerken
mag. Zo langdeeenheidbinnenhet
gezingewaarborgd is,kanhet’
koenraad van hees
gemeentepresident


