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Deze brief is een reactie op de beslissing van GO! Van september 2009 om de religieuze
symbolen in gemeenschapsscholen te verbieden en het onlangs door de Raad van State
genomen besluit om dit verbod (voorlopig) uit te stellen.
Met deze brief willen wij, als Belgische sikh gemeenschap, u erop wijzen dat een dergelijk
verbod ook de sikh gemeenschap raakt. Dit is U wellicht ontgaan, het sikhisme is per slot van
rekening niet zo bekend in België.
Sikhs belijden het sikh geloof en zijn veelal afkomstig uit de veelgeplaagde regio van NoordWest India, Pakistan en Afghanistan. Het sikhisme is een monotheïstische godsdienst die
andere godsdiensten zowel erkent als respecteert. In het sikhisme zijn alle mensen gelijk, het
discrimineert niet naar geslacht, ras, afkomst, religie, status etc. Het sikh geloof waarborgt
ook de universele rechten van de mens.
Sikhs knippen hun haren niet uit respect voor God en hun religieuze leiders (Goeroes, die van
1469 tot 1708 leefden). Om de ongeknipte haren goed te verzorgen worden deze, vooral bij
jongens en mannen, door middel van een tulband bedekt. Ook sikh vrouwen kunnen er voor
kiezen een tulband te dragen. Als zodanig is de tulband een teken van hoffelijkheid voor elke
sikh man en vrouw. Het niet dragen ervan betekent het opgeven van de sikh identiteit.
Een sikh tulband is niet louter cultureel en is zeker geen politiek symbool. De tulband is een
geloofsartikel en symboliseert spiritualiteit en vrijheid van godsdienst, die overigens ook in de
Belgische grondwet wordt gewaarborgd.
Daar het voornamelijk de sikh mannen zijn die een tulband dragen, is het niet zo dat de
tulband de emancipatie van de vrouw in de weg staat, integendeel zelfs.
Het is ook niet de tulband die integratie in de weg staat, maar het verkeerde beeld dat bij de
autochtone bevolking bestaat over de tulbanddragers. De waarden en normen van tulband
dragende sikhs (zie hieronder) sluiten juist erg goed aan bij wat ook in Vlaanderen gezien
wordt als de ideale samenleving. Sikhs zijn flexibel genoeg om, waar nodig, de kleur van de
tulband aan de gelegenheid aan te passen.
Voor een sikh is zijn tulband veel méér dan een geloofsartikel. Hij vertegenwoordigt
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deugdzaamheid, zelfrespect, toewijding, moed,
soevereiniteit, innerlijke kracht, inzet, discipline etc. Kortom alle waarden die het waard zijn
om permanent aan herinnerd te worden.
Misschien nog interessant voor u om te weten is dat sikhs (met tulband) een belangrijke rol
hebben gespeeld in de bevrijding van België in de tweede, maar vooral in de eerste
wereldoorlog. Het klinkt de sikhs dan ook wrang in de oren hoe mensen die ze eens bevrijd
hebben, nu ijveren om sikhs beperkingen op te leggen en hen uit te sluiten van juist die
gelegenheden die ze nodig hebben om zich succesvol aan te passen aan de Europese en
Belgische samenleving.
Een tulband zet je niet zomaar af en weer op. Het is geen hoed. Voor een gelovige sikh komt
het afdoen van zijn tulband op hetzelfde neer als voor een Vlaming het uittrekken van zijn

broek (over zedelijkheid gesproken). Een toepasselijke uitspraak van een Belgische leerling
in deze, is: “Als ik mijn tulband afdoe is het alsof ik een ledemaat mis”. Als geloofsartikel is de
tulband vergelijkbaar met de besnijdenis bij de joden. Een tulband is echter veel méér dan
dat, hij bepaalt echt iemands identiteit.
Het feit dat zo'n 75% van de sikhs geen tulband draagt betekent niet dat deze niet door het
geloof wordt voorgeschreven. Ter vergelijking: anti-conceptie is voor katholieken vanuit het
geloof verboden maar in België gebruikt toch ongeveer 75% van de vrouwen (15-49 jr) een of
andere vorm van anticonceptie.
Ook wij realiseren ons dat bij het zien van een tulband, en na 9/11, allerlei horrorscenario's bij
mensen kunnen opkomen. Wij denken echter dat het de taak van de politiek is om deze angst
niet te voeden of te bevestigen door een verbod op de tulband in de scholen.
Tulbanddragende sikhs zijn geen terroristen en een echte terrorist zou het in Europa wel uit
zijn hoofd laten om een tulband te gaan dragen.
De Vlaamse gemeenschap, maar ook de sikhs zelf, vinden een goede opleiding erg
belangrijk in het kader van succesvolle integratie. In de ons omringende landen (behalve
Frankrijk) gaan sikh kinderen met tulband op naar school. Voor zover ons bekend zijn er
nergens problemen als gevolg van het dragen van een tulband.
Als sikh gemeenschap in België zijn wij daarom zeer bezorgd over de jongste ontwikkelingen
rondom het 'hoofddoekprobleem'. In toenemende mate lijkt het erop dat de Belgische
samenleving ook ons wil uitsluiten van allerlei mogelijkheden die wij broodnodig hebben om
op een succesvolle manier te kunnen integreren in juist diezelfde Belgische samenleving.
Wij hopen dat wij voldoende duidelijk hebben gemaakt hoe de sikh gemeenschap en vooral
onze schoolgaande jeugd worden geraakt door een dergelijk verbod in de scholen.
Volgens ons zou onze jeugd niet moeten hoeven te kiezen tussen een goede opleiding en
hun geloof en de daarmee samenhangende normen en waarden.
Graag zijn wij bereid tot een persoonlijk gesprek. U kunt schrijven naar:
BelgiumSikhs@gmail.com
Postbus 71, 3510 Kermt, Belgium
Meer informatie kunt u ook vinden op:
www.sikhs.be

