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Inleiding 
In 2002 is de Spellingwijzer Bahá’í-gemeenschap Nederland verschenen. Hierin zijn de richtlijnen 

beschreven betreffende transliteratie, spelling en hoofdlettergebruik van namen, termen en begrippen in 
het Nederlands met betrekking tot het Bahá’í-geloof. Daarbij zijn belangrijke wijzigingen in de 
schrijfwijze doorgevoerd waarmee de aansluiting met de spellingsprincipes van de Nederlandse taal tot 
stand is gebracht. 
 Er zijn een aantal principiële verschillen met het Engels en omdat de meeste zaken uit het Engels 
worden vertaald is het belangrijk ons goed van deze verschillen bewust te zijn. 
 Door de toename van het aantal instellingen in de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap die berichten 
uitwisselen binnen en buiten de gemeenschap voelt de Nationale Geestelijke Raad de noodzaak om de 
principes van de Spellingwijzer in een verkorte versie nogmaals weer te geven en deze zo breed mogelijk 
binnen de gemeenschap te verspreiden. 

 De uitgebreide versie van de spellingwijzer is in pdf-vorm opvraagbaar bij het Nationaal Secretariaat. 
 

Naamgeving van de religie als ‘kerkelijke instelling’ 
De statutair vastgestelde naam luidt: Bahá’í-geloof (met hoofdletter en koppelteken). 
De ‘oude’ schrijfwijze als twee losse woorden (Bahá’í Geloof) wordt niet meer gebruikt. 
De naam van de gemeenschap, statutair vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel luidt: 

Bahá’í-gemeenschap Nederland. 

Aanhangers van het Bahá’í-geloof en volgelingen van Bahá’u’lláh zijn bahá’ís (kleine letter). 
 

Samenstellingen met het woord ‘bahá’í’ 

Alle begrippen, gerelateerd aan het woord ‘bahá’í’ worden geschreven als zogeheten ‘samenstelling met 

koppelteken’. 
Voorbeelden zijn: bahá’í-boeken, bahá’í-groeten, bahá’í-centrum, bahá’í-gebeden, bahá’í-vrienden, etc. 
In het normale taalgebruik bestaan hierop geen uitzonderingen. Bij naamgevingen echter is de naamgever 
vrij om hierover te beslissen. Zo is bijvoorbeeld de geregistreerde naam ‘Stichting Bahá’í Literatuur’ 
ongewijzigd gebleven. 
Bij de vertaling van Engelse termen is het belangrijk deze regel zorgvuldig toe te passen. Zo wordt 
bijvoorbeeld ‘Bahá’í World Centre’ vertaald in ‘Bahá’í-wereldcentrum’. 
 

Hoofdlettergebruik 
Bij de hierboven beschreven samenstellingen met koppelteken wordt ‘bahá’í’  in het Nederlands in 
principe met een kleine letter geschreven, terwijl dit in het Engels standaard met een hoofdletter gebeurd. 
Een uitzondering betreft die zaken die als heilig worden ervaren en die daarom met een hoofdletter 
worden geschreven, zoals ‘het Geloof’ en ‘de Geschriften, ‘Bahá’í-geloof’ en ‘Bahá’í-geschriften’. Een 
andere uitzondering betreft namen van instellingen, zoals ‘Bahá’í-gemeenschap Nederland’. 
 

Veel voorkomende namen en woorden met een Arabische achtergrond 
− ‘Abdu’l-Bahá 

− Alláh-u-Abhá 

− Ayyám-i-Há 

− Bahá’u’lláh 

− Ḥuqúqu’lláh 

− Ḥa<íratu’l-Quds 

− Mashriqu’l-Adhkár 

− Naw-Rúz 

− Riḍván 

− Yá Bahá’u’l-Abhá 

Een puntje onder de letter is te realiseren door het font Times Ext Roman te downloaden en te installeren. 
Binnen dit font zijn deze letters als symbool in te voegen. Het gebruik hiervan in boeken en andere 
officiële uitgaven heeft de voorkeur. 


