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Richtlijnen voor auteurs van Communio
(www.communio.be/www.communio.nl)
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
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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 artikel in Communio een omvang van hebben van ca.
5. 000 woorden.
Regelafstand 1; marges aan alle zijden 2 cm.; lettertype Times New Roman 12; de
tekst dient geformatteerd te worden aangeleverd (zonder uitlijning etc.); wel kunt u
matig gebruik maken van cursivering of vetschrift.
U kunt gebruik maken van voetnoten, in lettergrootte 10. (Gezien het karakter van
het tijdschrift raden we aan de voetnoten te beperken.) Hierbij wordt u verzocht de
volgende regels voor het citeren te hanteren:
De eerste verwijzing naar een werk bevat de initialen van de auteur, de achternaam,
de titel cursief, daarna de plaats van de uitgever, tenslotte het jaartal. Bij tijdschriften
vermeldt men de auteur, de titel, de jaargang en tussen haakjes het jaartal;
vervolgens de pagina waarnaar verwezen wordt:
Bijvoorbeeld:
J. Ratzinger, Jesus von Nazareth. Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung,
Freiburg 2007, 23.
De verdere verwijzingen naar hetzelfde werk bevatten alleen nog de naam van de
auteur en de titel (die eventueel zelfs ingekort kan worden):
Bijvoorbeeld:
J. Ratzinger, Jesus von Nazareth, 45. Als verwijzingen naar hetzelfde werk direct op
elkaar volgen, dan gebruikt men “op.cit.” (opus citatum) en het paginanummer:
Op.cit., 177.
Als de citaten niet alleen naar het ervoor genoemde werk, maar ook naar dezelfde
pagina verwijzen, dan gebruikt men “ibidem” zonder verdere aanduiding:
Ibidem. Bij een niet-letterlijke verwijzing gebruike men “vgl.”
Afkortingen van Bijbelboeken
Gen.
Num.
Re.
1-2 Kon.
Neh.
Ps.

Ex.
Deut.
Ruth
1-2 Kron.
Est.
Spr.

Lev.
Joz.
1-2 Sam.
Ezra
Job
Pred.
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Hoogl.
Klaagl.
Hos.
Ob.
Nah.
Hag.
1-2 Esdr.
Wijsh.
1-2 Makk.
Mc.
Hand.
Gal.

Jes.
Ez.
Joel
Jona
Hab.
Zach.
Tobit
Sir.
Lc.
Rom.
Ef.

Jer.
Dan.
Am.
Mi.
Sef.
Mal.
Judit
Bar.
Mt.
Jn.
1-2 Kor.
Fil.

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 (doc of docx) 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. Inhoudsomschrijving en enige trefwoorden, naam, functieomschrijving en
publicaties
-Aan het eind van elk artikel wordt in enkele regels biografische en
academische informatie van de auteur vermeld. Deze informatie kunt u toevoegen aan
het artikel.
- tevens wordt gevraagd een korte inhoudsomschrijving aan uw artikel toe te voegen,
met vermeldingen van enige trefwoorden.
- Vermeld tevens afzonderlijk het adres, waarnaar de uitgekomen afleveringen met
uw bijdrage gestuurd kunnen worden

