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Richtlijnen voor auteurs 

 

1. Redactionele formule 

Het Internationaal Katholiek Tijdschrift 

Communio werd opgericht in 1971 in 

Duitsland door Joseph Ratzinger (de 

huidige paus Benediktus XVI),   Hans 

Urs von Balthasar  (benoemd tot 

kardinaal, † 1988) en  Franz Greiner. De 

latere kardinalen Walter Kasper, Karl 

Lehmann en Leo Scheffczyk  († 2005) 

waren van meet af aan betrokken bij de 

Duitse editie. 

Vrij spoedig ontstonden er ook een 

Italiaanse en een Franse uitgave van het 

tijdschrift, mede onder inspiratie van de 

latere kardinalen Jean Daniélou s.j. († 

1974) en Henri de Lubac s.j. († 1991). 

De Nederlandstalige uitgave, die 

verschijnt in Nederland en Vlaanderen, 

werd opgericht in 1976 door de Vlaamse 

pater Valentinus Walgrave o.p. ( † 1977). 

Communio wil de boodschap van Jezus 

Christus uitdragen in verbondenheid 

met de levende geloofstraditie van de 

katholieke Kerk. Hierbij zijn twee 

elementen volgens de intentie van de 

stichters kenmerkend: de internationale 

samenwerking en de dialoog tussen 

geloof en cultuur. 

2. Kenmerken lezersgroep 

Geloofsoverdracht en gelovige 

bezinning op het leven geschieden per 

definitie in dialoog met de vragen en 

noden van de mensen van onze tijd. 

Communio is geen vakblad voor 

specialisten maar richt zich tot een breed 

lezerspubliek, al dan niet theologisch 

geschoold. Iedereen die zich wil 

verdiepen in het katholieke geloof, in 

dialoog met de grote vragen van onze 

tijd, vindt in Communio artikels die hem 

of haar zullen aanspreken 

3.  Verspreiding 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per 

jaar. 

4. Redactionele verantwoordelijkheid 

De redactie kan een auteur verzoeken 

om naar aanleiding van een bepaalde 

vraagstelling een artikel te schrijven, 

maar een artikel kan ook ongevraagd ter 

beoordeling aan de redactie worden 

aangeboden. Omdat alle publicaties 

plaatsvinden onder 

verantwoordelijkheid van de redactie, 

behoudt deze zich te allen tijde en in alle 

bovengenoemde gevallen het recht voor 

om wijzigingen in een tekst voor te 

stellen, dan wel om een artikel niet voor 

publicatie in aanmerking te laten komen. 

5. Publicatierecht en auteursvergoeding 

Artikelen die eenmaal in Communio zijn 

gepubliceerd, mogen niet meer elders 

gepubliceerd worden zonder 

toestemming van de redactie. Auteurs 

kunnen, tenzij vooraf uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen, geen 

aanspraak maken op een 

auteursvergoeding. 

6. Vormaspecten 

Tenzij er andere afspraken met de 

auteur zijn gemaakt (bijvoorbeeld in het 

kader van een themanummer), mag een 

http://www.communio.be/
http://www.communio.nl/


COMMUNIO. INTERNATIONAAL KATHOLIEK TIJDSCHRIFT 
www.communio.be / www.communio.nl  

 2 

artikel in Communio een omvang van 

hebben van ca. 9. 000 woorden. Gezien 

het karakter van het tijdschrift raden we 

aan de voetnoten te beperken. 

 

Voor bibliografische verwijzingen in de 

voetnoten (genummerd met Arabische 

cijfers) bij het artikel gelieve volgende 

richtlijnen te volgen:  

J. Ratzinger, Diener eurer Freude. 

Meditationen über die priesterliche 

Spiritualität, Freiburg im Breisgau 1988, 

p. 100. 

J. Ratzinger, “Doopsel, geloof en 

kerkverbondenheid”, in: Communio. 

Internationaal Katholiek Tijdschrift 1(1976) 

pp. 205-224. 

J.-H. Tück, “Der Abgrund der Freiheit. 

Zum theodramatischen Konflikt 

zwischen endlicher und unendlicher 

Freiheit”, in: Magnus Striet - Jan-Heiner 

Tück (eds.), Die Kunst Gottes verstehen. 

Hans Urs von Balthasars theologische 

Provokation, Freiburg-Basel-Wien 2005, 

pp. 82-116. 

Afkortingen richten zich naar Lexikon 

für Theologie und Kirche, 3e editie 

Details: 

Einde citaat: “………”. 

p. (= pagina) pp. (= pagina’s) 

ed. (= edited by/editor) eds. (= editors) 

Cf.  

Ibid., p. 111 n. 1. 

Ibid., pp. 250-280. 

Indien noodzakelijk en/of gewenst ter 

vermijding van misverstanden wordt 

aangeraden de gebruikte Bijbelvertaling 

te vermelden. 

 

7. Aanlevering via e-mail 

De redactie ontvangt uw artikel graag in 

elektronische vorm (Word of WP) per e-

mail. U kunt in het document 

coderingen opnemen voor vet, cursief, 

of kleine letter; ook kunt u gebruik 

maken van de automatische 

voetnootfunctie. 

 

8. Naam, functieomschrijving en 

publicaties 

Aan het eind van elk artikel wordt in 

enkele regels biografische en 

academische informatie van de auteur 

vermeld. Deze informatie kan u 

toevoegen aan het artikel.  

9. Kopijdata 

Bij de inlevering van kopij (ter 

bespreking op de redactievergadering) 

gelieve rekening te houden met 

volgende kopijdata per jaar: 1 januari, 1 

april, 1 mei, 1 juli en 1 november.  

 

Redactieadres 

 

Nederland 

 

Drs. B. Hartmann 

Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda 

E-mail: bhartmann@bisdombreda.nl   
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