
"Dit is de plaats" $fnl':r;;:Jrî:',1":ijllj;
USA. Naar zijn verhaal ver-

In uitgestrekte, eenzame gebieden,
waar de woeste natuur het con-
tact tussen de mensen beperkt, ont-
staan vaak eigenaardige gedach-
tenstromingen en opvattingen die
van geslacht tot geslacht worden
overgeleverd en in de kleine
kring blijven voortleven. Dit soort
,,sektarisme" heeft onder meer in
Amerika aanieiding gegeven tot
het ontstaan van zeer merkwaar-
dige geloofsbelijdenissen, waarvan
de belangrijkste die van de Mormo-
nen is. De Mormonen vorrnen een
sekte die zich zelf noemt ,,Church
of Jesus Christ of Latter Day

Saints" (Kerk van .|ezus Christus
van de Heiligen der Laatste Da-
gen). Het aantal N{ormonen wordt
momenteel op r miljoen geschat,
waarvan ongeveer de helft in de
westelijke Amerikaanse staat Utah
leeft. De profeet en stichter van

scheen hem in rBzo de engel
Moroni op de Cumoraheuvel ten
westen van New York.Deze engel
vertoonde zich regelmatigaan hem
en zou hem in rBzT het geheimheb-
ben geopenbaard, dat ergens in
een bos onder een rots een kist met
gouden tafelen verborgen bg.
In deze gouden platen stond een
onbekend schrift gegrift, dat ech-
ter met een speciale bril kon
gelezen en vertaald worden: het
was de ware godsdienst door
Christus zell na zijn opstanding in
Amerika hersteld, maar die te-
loorging en nu opnieuw, sedert de
dood van \.4ormon, de laatste
profeet, door Smith moet worden
uitgedragen. Geholpen door de
boer Harris en de onderwijzer

Brigharn Young

Gowstery werd dit verhaal opge-
tekend en uitgegeven in ,,The
Book of Mormon". Het werd ge-
schreven in de stijl van het Oude
Testament en in een hervormd
Egyptisch schrift. Er ontstond een
beweging die grote opgang rnaak-
te. Smith vestigde zich met zijn
volgelingen in Fayette (New York),
waar hij op 6 april rB3o een,,kerk"
stichtte. Hij zelf noemde zich
priester, profeet en koning, Aan-
vankelijk lietSmith in zijn leer de
polygamie (veelwijverij) op be-
perkte basis toe. Dat bezorgde hem
ontzettend veel last en wegens nog
andere moeilijkheden moesten de
Mormonen reeds in r83r New
York verlaten. Zij trokken eerst
naar de staat Ohio, vervolgens
naar Missouri en eindelijk naar
Illinois, waar Smith de stad Nau-
voo stichtte. Hij ijverde voor het
oprichtenvan een universiteit en de
bouw van een grote tempel. Ook
hier voerde hij de polygamie in. Af-
keer hiervan samen met economi-
sche en politieke naijver gaven aan-
Ieiding tot relletjes. Smith stelde
zich in 1844 kandidaat voor het
presidentschap van de USA,
waarbij hij ijverde voor radicale
hervormingen. Toen hij zich op
weg begaf om in Carthage de
goeverneur van de staat Illinois te
ontmoeten, werd hij aangehouden
en samen met zijn broer in de
gevangenis door de ,,heidenen"
gelyncht. Zo kreeg de mor-
moonse godsdienst op z7 juni
rB44 door de dood van haar
Ieider de heiliging van het mar-
telaarschap, Op dat ogenblik had
Smith reeds r 2 ooo volgelingen.
Toch zou deze kerk waarschijnlijk
verdwenen zijn, indien de opvolger
niet zulk een groot leider was
geweest. Brigham Young (r8or-
1877), de bekwame organisator,
werd na de dood van Smith samen
met zijn volgelingen uit de staat
Illinois verbannen. Hij nam niet
alleen de profetenmantel en een
deel van Smiths weduwen over,
maar hij ontpopte zich weldra als
een groot volksmenner. Hij trok
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plaats waar Salt Lake City werd gevestigd
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met zijn groep in westelijke rich-
ting en tussen rB44 en 1847 door-
kruisten zlj, aIs in een volksver-
huizing, de Verenigde Staten.
Op z+juli rB47 bereikten zij een
verlaten en schrikwekkende val-
lei nabij het Groot Zoutmeer,
gelegen in één van de westelijke
uitlopers van de Rocky Moun-
tains. ,,This is the place", zei
Young en het grote Mormoonse
Rijk was gesticht. z4 juli is voor
de Mormonen nu nog altijd de
grote herdenkingsdag. Wat Young
en zijn volgelingen in dit gebied
- toen nog Mexicaans bezit - pres-
teerden, grenst aan het ongeloof-
lijke. In tijd van enkele jaren werd
een woestijnachtige wildernis in
een vruchtbaar land herschapen.
Young zelf regeide alles: hij koos
de gronden uit om akkers aan te
Ieggen, hij deed irrigatiekanalen
graven,vond procédés uit om de
grond te ontzouten; hij dwong in
de letterlijke zin van het woord de
woestijn zijn snel groeiende bevol-
king te voeden. Hij stichtte boven-
dien een stad, Salt Lake City, nu
de hoofdstad van de staat Utah,
met een bevolking van bij de
2oo ooo inwoners. Salt Lake City
is, alhoewel in 1847 gesticht, een
voorbeeld van een moderne stad:
rechtlijnige, brede straten, ver-

trek.der Morrnonon

scheidene grote parken en frisse
waterlopen. De stad kreeg een
universiteit, die in r g5o bijna
t o ooo studenten telde. Het middel-
punt van de stad is het grote
Temple Square, waar zich de
kerkelijke gebouwen van de Mor-
monen bevinden. Young en zijn
ambtsdragers oefenden een des-
potische macht uit, rnaar zijn
verstand en welwillendheid maak-
ten ze draaglijk. De polygamie
bleef bestaan, rr,aar werd beperkt
tot de voornaamste figuren van de
kerk. Het meervoudig huwelijk is
voor de Mormonen geen toege-
ving aan de menselijke grillen,
maar een beloning voor de vlij-
tigsten en de sterksten, die vol-
doende hebben bewezen dat
zij in staat zijn meer dan één ge-
zin te onderhouden. Echtscheiding
is niet toegelaten, zodat de Mor-
moonse polygamie een eigenaar-
dig karakter van zedelijkheid
bezit. In I89o vaardigde Wilford
Woodruff, één van Youngs op-
volgers, een manifest uit, waarin
de ,,heiligen" werden ontslagen
van de ,,verplichting der veel-
wijverij", wegens ,,de wetten des
lands", Alleen de ,cheidenen"
noemen de stad van de Mormo-
nen Salt Lake City. Zij zell noe-
merr haar Sion. Hoewel in de min-

Een eenvoudige jonge Ameri-
kaanse boer die in rSzo door
de Engel Moroni zou aange-
spoord zijn de ware godsdienst
te verspreideir, lag aan de basis
van een geloofsbelijdenis die
nu door een miljoen mensen,
vooral in de Amerikaanse
staat Utah, wordt beleefd.
llet succes van deze versprei-
ding was echter vooral het
werk van Brigham Young, die
een woestijn in vruchtbaar
land omtoverde en Salt Lake
City uit de grond stampte.

derheid, bezitten zij in de stad
grond en macht. De goeverneur
van Utah, de meeste senatoren,
congresleden, plaatselijke nota-
belen en personen met sleutelpo-
sities zijn Mormonen. AIle grote
instellingen, zoals banken, hotels,
drukkerijen, dagbladen en zelfs
de radiozender zrjn eigendom
van de Mormoonse Kerk. De Kerk
is trouwens zeer rijk: elke Mor-
moon moet een tiende van zijn
inkomsten aarr haar afdragen !

De levensregels zijn streng: geen
alcohol, geen koffie, geen coca-
cola, geen tabak ! De Mormonen
leven in de hoop, dat eens de
hele wereld hun leer zal belijden !
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