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Aanwijzingen voor URANIA-auteurs

In het contact met auteurs is in de loop der tijd gebleken dat het misschien nuttig kan zijn
informatie bij elkaar te zetten om auteurs duidelijkheid te geven over hoe bij het schrijven
van artikelen het beste aan te sluiten op het werk van de redactie. Ongetwijfeld zijn niet alle
aanwijzingen in dit document op uw situatie van toepassing, maar u kunt misschien wel een
aantal antwoorden aantreffen op vragen die u zich heeft gesteld.

Deze aanwijzingen bestaan uit de volgende drie gedeeltes.

I. Algemene aanwijzingen
Het eerste deel geeft algemene aanwijzingen die voor iedere auteur van nut kunnen zijn.

11.Checklist astrologische termen in URANIA
Het tweede deel is een checklist voor de in URANIA gehanteerde spelling van enkele
astrologische en andere veelgebruikte termen.

111.Technische aanwijzingen
Het derde deel geeft technische aanwijzingen die van toepassing zijn wanneer gebruik
wordt
gemaakt van specifieke mogelijkheden van de computer.

Uiteraard kunt u met vragen over deze onderwerpen altijd terecht bij de redactie.

Met hartelijke groet,
Oep Eibers,

Eindredactie URANIA
B. Beckerstrjtte 33,
Easterlittens
0517 - 342394
Urania@wva-astrologie.nl

Bijlage: 4



I. Algemene aanwijzingen
Het inleveren van kopij

Het is voor de redactie het prettigst als u uw tekst in een gangbare tekstverwerker typt, zoals
Word of Open Office, en digitaal opgeslagen of per e-mail aanlevert. Het behoeft geen betoog dat
het digitale opslagmiddel in goede staat moet zijn en voorzien moet zijn van een identificerende
aanduiding. Het e-mailadres van de redactie is Urania@wva-astrologie.nl U kunt ook het e-mail-
adres van het secretariaat gebruiken: secretaris@wva-astrologie.nl

Uiterste inleverdata

Nummer Kopij inleveren voor Nummer verschijnt in

I. Q winter 1 december januari

2. CIJ lente 1 maart april

3. § zomer 1 juni juli

.0 ..

4. herfst 1 september oktober
-

Bij het schrijven

De redactie van URANIA hanteert vaste richtlijnen voor de lav-out van het blad. Zij vraagt
schrijvers zo veel mogelijk rekening te houden met onderstaande punten.

Spelling
Artikelen worden geplaatst in de Nieuwe Spelling. Deze staat beschreven in het "groene
boekje", getiteld De Woordenlijst der Nederlandse Taal, editie 2005 en later.

Schrijfstij I
Stijl is in de eerste plaats een persoonlijke zaak. De eigen stijl van de auteur wordt dan ook
door de redactie zo veel mogelijk in stand gehouden. Een niet al te archaïsche, vlotte stijl
wordt in het algemeen op prijs gesteld door zowel redactie als lezers. Houd rekening met
lezers op beginners- en gemiddeld niveau en met lezers van buiten de directe kring van de
WvA, bijvoorbeeld door af en toe een extra definitie toe te voegen of wat extra uitleg te
geven.

Alinea's en tussen kopjes
Ter verduidelijking van de inhoud van een tekstgedeelte kunnen aan het begin van nieuwe
alinea's tussen koppen worden ingevoegd. Nieuwe alinea's worden in URANIA voorafgegaan
door een witregel en springen niet in. Gebruik de enter-toets alleen als alinea-afscheiding, niet
om zinnen te beëindigen.

Hoofdletters
Gebruik hoofdletters niet om een begrip extra nadruk of gezag te verlenen. Om aan te geven
dat een term in filosofische betekenis wordt gebruikt kan, eventueel alleen de eerste keer, de
term in vet worden gezet, bijvoorbeeld waar een definitie wordt gegeven.
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Enkele astrologische en filosofische termen staan in de checklist voor de spelling in deel II
van deze aanwijzingen. In andere gevallen geldt de Nieuwe Spelling. Voorbeelden van
woorden die meestal ten onrechte van hoofdletters worden voorzien zijn: subject, ziel, het ik,
het zelf, psyche, leven, goddelijk, en christendom.

Afkortingen
In het algemeen laten we in de tekst geen afkortingen staan, dus b.v., d.w.z., i.p.v. etc. worden
voluit geschreven. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld WvA, APC,GMT, ZB. Een aantal
afkortingen worden geschreven zonder punten, zie de checklist voor de spelling.

Vet, cursief en onderstreept
Om woorden extra aandacht te geven worden ze in cursief gezet. Titels van boeken,
tijdschriften en tijdschriftartikelen worden eveneens in cursief gezet. "Dubbele"
aanhalingstekens worden gebruikt voor citaten. Onderstreping wordt niet toegepast.

Woordafbreking
Laat het afbreken van woorden over aan uw tekstverwerker. Breek woorden niet handmatig af.

Spaties en tabs
Gebruik nooit twee of meer spaties achter elkaar. Gebruik indien nodig de tabtoets voor het
uitlijnen.

Astrologische symbolen
Gebruik in zinnen geen astrologische symbolen. De leesbaarheid van de tekst wordt vergroot
wanneer voluit wordt geschreven Jupiter, in plaats van ~.

Horoscopen
Horoscopen in URANIA worden berekend met het computerprogramma Astral, volgens
conventies die voorin URANIA staan vermeld. Indien een afwijkende manier van berekenen
of weergeven nodig is, wordt dat in de tekst aangegeven, of vermeld in een toelichting van de
redactie. Vermeld altijd alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de horoscoop
inclusief geografische coördinaten en vermeld ter controle in elk geval de ascendant. Vergeet
niet daarbij ook de bron van de gebruikte gegevens te vermelden.

Noten
Geef noten aan met een verhoogd getal aan het einde van de Z111. Voetnoten worden 111

URANIA niet toegepast.

Literatuurverwijzi ng
Het geven van uitgebreide literatuurverwijzingen geeft stevigte aan een theoretisch artikel en
vergemakkelijkt een meer diepgaande studie van de stof. In een literatuurverwijzing kunnen
achtereenvolgens worden vermeld: de auteur, in cursief de naam van het boek of artikel, de
uitgever, plaats van uitgave, druk of de jaargang met het nummer van het tijdschrift, en
eventueel paginanummers waarnaar wordt verwezen.
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11. Checklist voor de spelling van astrologische termen in URANIA

aanleg
aarde (astronomisch)
aarde (element)
antahkarana
antieke planeten
Apollo
Aquarius
Aries
ascendant (Asc.)
astrologische lengte (Àa)
astronomische lengte (À)
bij heer
binnenplanee
t
Boogschutter
breedte (~)
buiten planeet
Cancer
Capricornus
conjunctie
cusp
dalende
declinatie (ö)
Demeter
denkplaneten
descendant (desc.)
dispositor
driehoek
ego (eventueel vet)
element
es
eskracht
esplaneten
geestelijke zon ( 0)
Gemini
gevoelsplaneten
grootkosmisch
halfsextiel
heer
heerser
Hermes
hoger zelf
horizon
horoscoop
huis
hypothetische planeten

ik
ikkracht
ikplaneten
imum coeli (IC)
inconjunct
Jupiter
Kern
klimmende maansknoop
komeet
kosmisch
Kreeft
Leeuw
Leo
Libra
lucht (element)
Maagd
Maan
maan (astronomisch)
maansknoop
medium coeli (MC)
meridiaan
mysterieplaneten
object (eventueel vet)
objectief
objectiviteit
occult
octaaf
oppositie
pars fortunae
Persefone
Pisces
planeet
Pluto
poolshoogte «I»
Poseidon
prime-verticaal (PV)
pulserend
quintiel
Raad
radiërend
Ram
rechte klimming (a)
Regio
retrograde (Be)
rijzende
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roterend
Sagitta rius
Saturnus
Schorpioen
Scorpio
sector
sextiel
spinnenweb
Steenbok
sterrentijd (ST)
Stier
subject
subjectief
subjectiviteit
super-esplaneten
super-ikplaneten
Taurus
teken
transsatumaal
Tweelingen
uitingsplaneten
URANIA
Uranus
Venus
vierkant
Virgo
Vissen
vuur (element)
Vulcanus
water (element)
Waterman
Weegschaal
werkelijkheid
Wet van analogie
Wet van drie
Wet van twaalf
Wet van zeven
wezen
WvA
ziel
zielenkrachten
zijnsplaneten
zon (astronomisch)
Zon
zonnestelsel



111.Technische aanwijzingen

Portable Document Format (POF)
Als u beschikt over de POF-reader van Adobe, te downloaden van de website van Adobe, kunt u uw artikel
op een handige manier controleren voor het ter perse gaan van URANIA. De geheel opgemaakte pagina's
van URANIA kunnen dan via e-mail worden toegezonden in POFformaat.

Paginagrootte
Een pagina in URANIA zonder afbeeldingen, met een aantal tussenkoppen, omvat ongeveer 950 woorden.
Op een harde schijf van een computer heeft een tekst van deze grootte een omvang van ongeveer 18500
bytes. (18,5k) Deze omvang kan per tekstverwerker uiteraard wat verschillen.

Afbeeldingen
Afbeeldingen die gemaakt zijn met de computer moeten als apart bestand bij het artikel worden
meegeleverd. Teken geen afbeeldingen met de tekstverwerker: deze gaan in bijna alle gevallen verloren bij
de toegepaste conversie. In de tekst kunnen aanwijzingen worden gezet voor het plaatsen van de
afbeeldingen. In URANIA worden bij de tekst behorende afbeeldingen genummerd als ''fig. 1", meestal
rechts uitgelijnd.

Afbeeldingen die niet gemaakt zijn met de computer worden op verschillende manieren verwerkt en
bewerkt, en er moet soms worden geëxperimenteerd voor het beste resultaat. Geef in elk geval op de
meegeleverde afbeeldingen duidelijk aan door middel van een nummer om welke figuur het gaat. Voor alle
afbeeldingen geldt, dat zwart-wit afbeeldingen met lijnen in het algemeen beter overkomen dan
afbeeldingen met grijstinten/of kleuren.

Bij digitale bestanden van bijvoorbeeld diagrammen hebben zogenaamde vectorgeoriënteerde formaten
de voorkeur boven bitmaps. Windows Metafile Format, WMF (met de zogenaamde Aldus header) of
Coreldraw CDRformaat blijkt in de praktijk het best te functioneren. Voor bitmaps zijn met name BMP en
GIFformaat geschikt. lPG formaat is niet geschikt omdat daarin compressie wordt toegepast die
kwaliteitsverlies tot gevolg heeft.

Bitmapafbeeldingen kunnen niet zonder kwaliteitsverlies worden vergroot of verkleind. Houd bij bitmaps
daarom rekening met de kolombreedte en gebruik een resolutie van 600 of 300 dots per inch. De
kolombreedte is 8 cm. Een afbeelding die in de kolom past heeft dus een breedte van 600 dots per inch /
2,54 cm per inch x 8 cm = 1890 dots, of 300 /2,54 x 8 = 945 dots. De tussenruimte tussen de kolommen is
1,25 cm, dus een afbeelding over twee kolommen is maximaal 17,25 cm breed. Een afbeelding die in de
breedte de gehele bladspiegel beslaat heeft dus een breedte van 600/2,54 x 17,25 = 4075 dots of
300/2,54 x 17,25 = 2037 dots. Gebruik in bitmapafbeeldingen geen grijstinten.

Horoscopen
De horoscoop gegevens kunnen desgewenst als Astral * .rad bestand worden aangeleverd. In Astral bestaat
ook de mogelijkheid om pagina's als WMF bestand te "printen", hetgeen soms een oplossing kan bieden.

Astrologische symbolen
Gebruikt u ze, bijvoorbeeld in een tabel of diagram, typ ze dan in het in URANIA gehanteerde MS- Windows
truetype font Astrological Symbols (WvA) van Ruben Moerbeek.

Andere bijzondere lettertypen
Bijzondere typografie, bijv. bij woorden in vreemde talen, kan (beperkt) worden toegepast wanneer
een lettertype, een truetype font, geschikt voor MS- Windows wordt meegezonden met het artikel.

Tabellen
Tabellen kunnen het best worden opgebouwd met de tab-toets. Gebruik in principe niet de tabelopties die
voorhanden zijn in uw software. Gebruik één tabpositie per kolom van de tabel. Bedenk verder dat tabellen
meestal in een kolom van 8 cm breedte in URANIA worden geplaatst.


