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Nederlandse mormonen herdachten onlangs hun 
150-jarig bestaan. De Groninger mormoon 
Jan Weening dook ter gelegenheid van dit jubileum 
in de geschiedenis van zijn voorgangers.

“Veel van de leden weten alles over de ge-
schiedenis van onze kerk in Amerika, omdat 
deze daar ontstaan is. Maar ze weten niets over 
onze eigen oorsprong in Nederland”, vertelt 
Weening, adviseur van de bisschop van Gro-
ningen. “Ik vind het leuk om daar verandering 
in te brengen, daarom ben ik in de archieven 
gedoken.” 

Weening (60) bemachtigde het dagboek van 
de schipper Anne Wiegers van der Woude. 
Hij was degene die op 1 oktober 1861 twee 
van zijn familieleden en een kennis doopte tot 
leden van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. “We hebben een 
lange naam he”, glimlacht Weening. “Daarom 
vind ik het niet erg dat we mormonen worden 
genoemd. 

“De eerste mormonen van de Benelux kwa-
men uit Friesland”, gaat Weening verder. 
“Anne van der Woude kwam op zijn reizen 
in aanraking met het mormoonse geloof. In 
Engeland werd hij bekeerd en keerde tien jaar 
later terug naar Nederland om zijn familie op 
te zoeken en te prediken.” Bij het Friese dorp 
Broeksterwoude, op de plek aan het riviertje 
waar de eerste doop plaatsvond, staat sinds 
1936 een monument ter nagedachtenis aan 
deze gebeurtenis.

“Van der Woude werd lang niet overal met 
open armen ontvangen”, laat Weening weten. 
Ook toen al hadden mensen gehoord over de 
polygamie binnen de mormoonse kerk. “Maar 
polygamie is gebonden aan heel veel regels”, 
vertelt Weening. “We hebben het gebruik nu 
laten varen, maar ook in het begin kon je niet 
zomaar meerdere vrouwen trouwen. Je moest 
eerst toestemming krijgen van de kerkleiders.” 

De eerste mormonen hadden het zwaar 
in Nederland. “We werden vaak vervolgd, 
waardoor veel leden geëmigreerd zijn naar 
Amerika. Maar inmiddels hebben we hier meer 
dan 8000 leden.” 

Ook Weening heeft familie in de Amerikaanse 
stad Salt Lake City, hoofdzetel van de mor-
moonse kerk. Zou hij het niet prettiger vinden 
om daar naartoe te verhuizen waar iedereen 
mormoon is en niemand hoeft te vragen wie 
hun profeet Joseph Smith is? “Nee hoor”, 
lacht Weening. Ik ben er geweest en het is er 
prettig. Maar in Groningen ben ik me er veel 
meer van bewust dat ik mormoon ben. Als ik 
!!"#$!!%#$&'(!#)*$#+"#),**-.#/*"#01&0&,*2!-
melk, dan komen mijn collega’s naar mij toe: 
‘Jan dat mag jij helemaal niet drinken van jouw 
geloof ’.” 
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Mormoonse geschiedenis Volgens Weening maken mensen vaak een 
drastische verandering door als ze lid wor-
den. De verandering zit hem vooral in de 
hoge eisen die de kerk stelt aan haar leden. 
“Mormoon zijn gaat om meer dan alleen het 
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Weening uit. “We proberen echt te leven als 
christenen en dat is niet altijd even gemak-
kelijk.”  De kerk verwacht een actieve invulling 
van het geloof. “Leden hebben hoge normen 
en waarden om na te leven. En daarnaast 
besteden we een deel van onze tijd aan een 
roeping.” 

De invulling van die roeping gebeurt vanuit de 
kerk. “Sommige jongeren worden geroepen 
om twee jaar lang zendeling te worden. We 
hebben nu een jongeman uit Amerika die in 
Groningen op zending is samen met een col-

lega uit Amsterdam. Andere leden krijgen een 
functie binnen de kerk, zoals ik adviseur van 
de bisschop ben. En mijn vrouw werkt in de 
mediatheek.” 

Weening kreeg zelf  zijn geloof  van huis uit 
mee. Maar mormonen steken veel energie in 
de bekering van anderen. Hun kerk is tegen-
woordig dan ook een van de snelst groeiende 
ter wereld. Weening: “Vrijdag wordt er een 
man van Iraanse afkomst gedoopt in de kerk 
van Groningen. Het is spannend, want zijn va-
der is moslim en of  die er nu zo blij mee is?” 7
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