
Het spirituele Geschrift van de Sikhs : 
GOEROE GRANTH SAHIB 

De Tiende Goeroe, Goeroe Gobind Singh Ji, was 
de laatste menselijke Goeroe. Hij heeft in 1708 
de Goeroe Granth Sahib benoemd tot de 
permanente (eeuwige) Goeroe van de Sikhs. Hij 
riep de Sikhs op om de Goeroe Granth Sahib te 
eren als het lichaam en geest van de Tien 
Goeroe’s.  
 
Het bevat de Bani’s (de spiritual composities) van 
de eerste vijf Goeroe’s en de negende Goeroe, 
maar ook verzen en delen van schriften van 
moslim en Hindoe spirituelen en zelfs de 
onaanraakbaren volgens het kastenstelsel van de 
Hindoes, zoals Bhagat Ravidas enz... Het 
opnemen van teksten die behoorden tot andere 
religies in het spiritueel geschrift is gedaan om 
aan te tonen, dat het Sikhisme respect en 
tolerantie heeft voor alle gelovigen en spirituelen. 
 
Het onderwerp van de Goeroe Granth Sahib is de 
waarheid; het ultieme voor een ideaal mens is 
namelijk een eerlijk bestaan te leiden. De basis 
gedachte achter de hymnes is, dat wanneer 
spiritueel muziek oftewel ‘Kirtan’ wordt gezongen 
of aanhoord met toewijding en de volledige 
aandacht, het geweten van de mens in contact 
komt met God. 
Het spiritueel manuscript verklaart verder wat 
Goeroe Nanak verstond onder een 'perfect 
individu' of een Gurmukh. Het voorspelt geen 
rituelen of plechtigheden, maar meditatie van de 
naam van God. De nadruk ligt steeds op het 
verrichten van morele handelingen, een nobele 
leefwijze en het werken aan het welzijn van allen. 
Al met al een praktische invulling van het geloof. 

 

Sikhs tijdens de WO I en WO II 
Tijdens de beide wereldoorlogen hebben de Sikhs 
als onderdeel van Britse troepen grote bijdragen 
geleverd voor de vrijheid van de mensheid. De 
Engelsen waren er op de hoogte van en erkenden 
de heldhaftigheden en krijgskunsten van de 
Sikhs, naast die van de Ghorka’s uit Nepal.  

De Sikhs hadden hierbij een dubbele rol. Aan de ene kant 
waren zij de grootste verzetstrijders tegen de Engelsen en aan 
de andere kant vochten zij als onderdeel van de geallieerde 
troepen mee. Zij vochten vanuit geloofsperspectief en op basis 
van de leerstellingen van de Goeroe, aangezien de Engelsen 
aangaven dat zij door de Duitsers werden aangevallen. Zij 
vochten aldus voor de bevrijding van een deel van de 
mensheid en daarmee tegen het kwade. Dit was voor hen te 
vergelijken met het gevecht van de Goeroes en de Sikhs tegen 
hun onderdrukkers 
 
Zo vochten en sneuvelden vele moedige Sikhs tijdens de eerste 
wereldoorlog in de belangrijke slag om Ieper, België en 
daarnaast onder andere in Marseille, Frankrijk. In België 
herdenken de Sikhs hedendaags jaarlijks samen met de lokale 
bevolking de slag om Ieper. De gesneuvelde soldaten (waarvan 
alle Sikhs de achternaam Singh droegen), zoals aangegeven op 
de Menin Poort in Ieper, worden hierbij herdacht. Dat 
eerbetoon wordt tevens dagelijks door de lokale bevolking van 
deze stad gebracht. Ook in de tweede wereldoorlog hebben 
Sikhs aan de kant van de geallieerden op verschillende 
contitenten gevochten. Zo vochten en sneuvelden zij tijdens 
gevechten tegen Japan in Nederlands-Indië en hebben zij vele 
Nederlanders en Indonesiërs bevrijd. 
 
Hierbij vochten de Sikhs, onder de Britse vlag, niet voor 
henzelf maar vanuit hun geloofsovertuiging voor de mensheid. 

 

 

DE SIKHS 
 

 
Luistert allen naar de eeuwige waarheid; 
degene die lief heeft zal God verkrijgen. 

- Goeroe Granth Sahib 
 
 
 

Gurdwara Sangat Sahib 
 20 Halmaaldorp 

 B-3800 Sint Truiden 
Belgium 

 
Email:  GNSikhSoc@hotmail.com  
Of       SikhsInHolland@gmail.com 

Voor meer informatie : 
WWW.SIKHS.NL (Nederlands/ Français) 

Wist je dat?  
Meer dan 400.000 tulband dragende Sikhs tijdens de eerste en 
tweede wereldoorlog als soldaten van het Brits leger hebben 
gevochten in verschillende delen van Europa, inclusief Frankrijk, 
Belgie en het Verenigd Koninkrijk. In totaal zijn er 83.005 Sikhs 
overleden en 109.045 gewond geraakt tijdens de gevechten.  
 



HET SIKHISME 
 

Sikhisme is een pad dat open staat voor 
iedereen om de liefde voor God via Gurbani 
(hymnen /goddelijke lofzang) te ervaren. 
Goeroe Nanak stichtte dit geloof in de 15de 
eeuw met zijn ideologie van "Alle mensen 
zijn gelijk, zij vormen een onderdeel van het 
Goddelijke licht en kunnen het allerhoogste 
(spirituele) staat bereiken door samen te 
smelten oftewel op te gaan in die ÉNE 
Almachtige God". 
 
Iedereen werd door de Sikh Goeroes met 
open armen ontvangen, ongeacht elk vorm 
van onderscheid door kaste, huidskleur of 
geloof. Zij werden uitgenodigd om zelf het 
ware pad verkennen en ook het 
ogenschijnlijke vreugde van het Één zijn 
met de schepper te ervaren.  
  
Dit pad werd het Sikhisme genoemd en zijn 
volgelingen de Sikhs – hetgeen leerling of 
student betekent (leerling van die ÉÉN). Een 
separate en progressieve religie met als 
basisgedachten één God, gelijkheid, 
rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. 
Deze religie doet een beroep op zijn 
volgelingen om een leven van discipline, 
hard werken, liefdadigheid en meditatie te 
leiden. Zij accepteert het bestaan van alle 
geloven en tolereert geen bevooroordeling 
of onderdrukking op basis van godsdienst, 
kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of 
sekse. 
 

Basisprincipes: 
 

Seva: In dienst van God via het dienen van 
de maatschappij 
 

 

Naam Japna: Mediteer op de naam van God. 
 
Kirat Karni: Verdien je brood met eerlijk werk. 
 
Wand Chakna: Verdeel je verdiensten onder de 
benodigden.  
 
Deze formule van Aanbidding-Werk-Liefdadigheid 
herinnert de Sikhs constant aan hun plicht tot 
dienstverlening aan God via het dienen van de maatschappij’. 
 
 
Een Sikh Tulband (‘Dastaar’) 
 
Waarom draagt een Sikh een tulband?  
 
Om te begrijpen waarom Sikhs een tulband dragen, wat sinds 
de tijd van de eerste Sikh goeroe-, goeroe Nanak, deel 
uitmaakt van het geloof, moet de geschiedenis en de leringen 
van Sikh Goeroe´s bestudeerd worden. 
 
Een Sikh draagt een tulband, omdat het een vereiste is voor 
zijn of haar geloof en daarnaast ook een uiting is van liefde en 
gehoorzaamheid aan de wensen van de vinders van hun geloof. 
De Sikh geschiedenis vertelt ons dat het dragen van een 
tulband al sinds de geboorte van het Sikh geloof plaatsvindt als 
middel om het voor Sikh’s kesh- ongeknipt haar – te bedekken. 
De tulband is een deel van de religieuze en etnische identiteit 
van Sikhs. Door zijn haar ongeknipt te behouden leeft een Sikh 
in eendracht met natuur. De tulband bedekt het ongeknipt haar 
en brengt tot uiting dat een Sikh leeft volgens de wetten die 
door God zijn geschapen.  
 
Door een tulband te dragen bindt een Sikh zich aan de 
verantwoordelijk om voor de mensheid te zorgen. De acties 
van een tulbanddragende Sikh raken dus niet alleen hem. Door 
het dragen van een tulband vertegenwoordigt de Sikh de 
Goeroe en het gehele Sikh gemeenschap. Op deze manier 
vergroot de tulband de gebondenheid tegenover de 
gemeenschaap en helpt hem of haar in het worden van een 
meer gedisciplineerd, gehoorzaam en eerbaar persoon.  
Praktisch gezegd is de tulband eigenlijk evenveel een deel van 
een Sikh als zijn lichaamsdelen. 
 

 

"De tulband is een geschenk van onze 
goeroe’s aan ons. Het is hoe wij onszelf 
kronen als sikhs op de troon van hoger 
gewetendheid. Voor mannen en vrouwen 
gelijk, deze projectieve identiteit voert 
royaliteit, gratie, en uniekheid aan. Het is 
een signaal dat we in een beeld van 
oneindigheid leven en zijn opgedragen om 
iedereen te dienen” 

 
Praktische toepassing: Een tulband is 
hygiënischer dan een oude hoed/pet die 
moeilijk schoon te maken is. Het is bekleed 
met fijne katoen die gebruikelijk elke week 
wordt gewassen.  
Net als een vacuüm, is de tulband het ideale 
hoofddeksel voor zowel de winter als de 
zomer. Zelfs als het vriest houdt de tulband 
het hoofd en de oren warm en comfortabel. 
Tijdens de zomer zorgt en beschermt een 
tulband je tegen de warme zon. De tulband 
heeft dus veel meer praktische waarde dan de 
meeste mensen denken of zich ooit hebben 
kunnen voorstellen.  
 
Sport/nacht: De meeste Sikhs dragen ook 
nog een kleine 
witte ‘onder-
tulband’. Deze 
‘onder-tulband’ kan 
ook snachts 
aangelaten 
worden; wanneer 
de ‘gewone’ 
tulband wordt 
afgedaan. Tijdens het zwemmen of sporten 
wordt de tulband vervangen door een klein 
zakdoekje die de naam ‘Patka’ of handkerchief 
(bij kinderen) draagt. Deze ‘Patka’ wordt 
boven het hoofd vastgemaakt om het haar te 
bedekken  


