
Henk Jan Akse
is spiritueel coach en 

medium.

Was 2014 het jaar van het helpen van de 

zwakkeren, zieken en ouderen en van het 

licht aan het einde van de tunnel, 2015 

zal volgens Henk Jan Akse economisch gezien het 

eerste echte jaar met serieus herstel zijn. Het staat 

in het teken van rust en vertrouwen. Henk Jan: “Wij 

durven weer voorzichtig positief te denken over het 

leven in het algemeen. We geven meer geld uit en 

nemen weer risico als het gaat om grote uitgaven 

zoals een huis of een investering. De economie trekt 

aan en daarom durven we weer massaal deel te 

nemen. We gaan terug naar de basis en ‘echtheid’. 

Dat uit zich in alles. Daar staat tegenover dat het 

vertrouwen in de Nederlandse politiek nog steeds 

daalt. Men is teleurgesteld in de graaicultuur en 

leugenachtigheid van de regering. De partijen aan de 

macht hebben hun kruit verspeeld bij de bevolking. 

We willen de waarheid! Nieuwe feiten over de 

ramp met de MH17 laten dit kabinet trillen op zijn 

grondvesten.”

VERLOVING SYLVIE MEIS
De werkloosheid die een recordhoogte heeft bereikt, 

zal in 2015 langzaam weer dalen. De huizenprijzen 

zitten behoorlijk in de lift. Helaas groeit tegelijkertijd 

de armoede. Ook in ons land wordt het verschil 

tussen arm en rijk meer zichtbaar. Dit uit zich in een 

tekort aan voedselbanken. En een enorme populari-

teit van tweedehands spullen en winkels. Henk Jan: 

“Shoppen bij de goedkope winkels zoals Aldi, Lidl, 

Big Bazaar en Action wordt hip. Winkelen bij deze 

winkels wordt het nieuwe chic. Hierdoor is ook de 

gewone man en vrouw de nieuwe BN’er in tv-land. 

Voorspelde ik al de enorme toename van realitypro-

gramma’s, dergelijke uitzendingen zullen in 2015 

het grootste gedeelte van de programmering vullen. 

We gaan weer veel ‘echte’ medelanders in ons hart 

sluiten.” De winnaar van de Gouden Televizier-Ring 

is volgens Henk Jan een programma dat nog niet 

eerder is genomineerd. Hij denkt aan Nieuwe Buren 

of RTL Late Night. Meer tv en entertainment: “Ook dit 

jaar lukt het ons de finale van het Eurovisie Songfestival 

te halen. Geen top 5 notering deze keer. Maar wel top 

10. Gewoon goed: een zevende plaats. Geer en Goor 

maken weer een nieuw programma. Marco Borsato 

stopt met The Voice of Holland. Sylvie Meis kondigt een 

verloving aan. Ilse de Lange boekt eindelijk succes in 

Amerika. Roy Donders komt met een nieuw ‘hit’-

kledingstuk.”

PRINSES DIANA
Alhoewel Nederland niet bang hoeft te zijn voor een 

aanslag, voorziet Henk Jan wel voortdurende wreedhe-

den van de Islamitische Staat. Een wereldstad moet het 

ontgelden: “Het woord ‘metropool’ komt naar voren. 

Zou in kunnen houden dat de aanslag in een metro 

is. Verder krijg ik bij Israël beelden van aanslagen en 

vele doden. Ik vrees dat het land een moeilijke tijd 

tegemoet gaat.” In eigen land mogen we ons verheugen 

op de ontknoping van de moordzaak rond Els Borst. 

Henk Jan: “De dader blijkt een heel ‘normaal’ persoon 

te zijn. Ik heb zelfs het gevoel dat er al potentiële 

daders in de gaten gehouden worden.” In een andere 

geruchtmakende affaire, die van de verdwijning van de 

Britse Madeleine McCann zal volgens de voorspelling 

van Henk Jan in 2015 iemand worden berecht. Helaas 

leidt het niet tot de terugkeer van Madeleine. Maar: “In 

Nederland ook een oplossing van een oude zaak met 

een kind. Eindelijk komt de waarheid boven water!” 

Over water gesproken. In februari wordt het volgens 

Henk Jan zo koud, dat een Elfstedentocht weer in zicht 

komt. Het zal er om gaan spannen. Wat voor Henk Jan 

wel zeker is, is de nieuwe wereldtitel voor turner Epke 

Zonderland, evenals een baby voor prins William en 

Kate Middleton: “Bij hen voel ik een klein prinsesje. En 

de naam Diana komt daarbij naar voren.”
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