
Heaven and Earth  - een astrologische compositie - 
 
Astrologie is gebaseerd op het principe dat elke tijd zijn eigen kwaliteit heeft. "Tijd voor 
koffie" of "het was je tijd nog niet" als bijvoorbeeld een baan aan je neus voorbij is 
gegaan. Om de kwaliteit van een moment te lezen kijkt de astroloog naar de stand van 
de planeten in ons zonnestelsel op dat tijdstip. Elke planeet heeft specifieke energieën 
en de plaats aan de hemel geeft unieke informatie over een bepaald moment op aarde. 
Oftewel: de stand aan de hemel (Ouranos) vertelt iets over wat er op aarde (Gaia) 
gebeurt. 
 
In deze compositie worden de energieën van vier planeten muzikaal vertaald. De vier 
planeten zijn niet lukraak gekozen. Het zijn twee paren, die qua invloed en energie 
tegenovergesteld zijn. 
 
Venus en Mars 
Venus vertegenwoordigt het vrouwelijke principe: harmonieus, schoonheid, de kunst, het 
vermogen om verbindingen aan te gaan en de vrede te bewaren. 
Venus geeft door en verbindt om de balans te bewaren. Mars vertegenwoordigt het 
mannelijke principe: winnen, anderen aftroeven, impulsief en enthousiast, seksuele 
energie voor de voortplanting. Mars creëert oorlog om de sterkste te laten zegevieren. 
Venus staat tot Mars als vrede staat tot oorlog, als verbinden staat tot verbreken, als 
harmonie staat tot competitie. 
 
Jupiter en Saturnus 
Jupiter vertegenwoordigt groei en expansie: het positieve zelfvertrouwen, de weldoener, 
de genezer. Jupiter is de filosoof die de wereld wil verbeteren, vooruitkijkend en zoekend 
naar eeuwige waarden, de profeet die soms al te bombastisch zijn leer verkondigt. 
Saturnus vertegenwoordigt concentratie en inkrimping: het sterke 
verantwoordelijkheidsbesef, soberheid, zelfdiscipline en melancholie. Saturnus is de 
kluizenaar die onder minimale voorwaarden en zelfkastijding zijn angsten wil 
overwinnen. De harde, serieuze werker die volgens vaste regels stug doorgaat om aan 
zijn hoge eisen te voldoen. Jupiter staat tot Saturnus als uitbreiding staat tot inkrimping, 
als zelfvertrouwen staat tot faalangst, als vrijheid staat tot structuur. 
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