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‘Het komt goed’, zo schreef ik hoopvol in mijn editorial van de januari-uitgave van 
2021. Is het goed gekomen? ’t Is maar aan wie je het vraagt. Daar waar de één de 
toenemende ‘machtshonger’ vanuit de overheid hekelt, klaagt de ander over het 
‘onvolwassen’ gedrag van een deel van een bevolking die maar niet luisteren wil. 
En omdat paragnosten en helderzienden net mensen zijn, is het bij hen precies 
zo. Ach, zoveel mensen zoveel meningen! Het paragnostisch kanaal waarvan bij 
het voorspellen gebruik mag worden gemaakt, is in elk geval zelden neutraal en 
ongekleurd. Des te wonderlijker wellicht, dat nog zo veel voorspellingen als ‘raak’ 
bestempeld kunnen worden. We trappen deze editie van de januari-uitgave dan 
ook af met een terugblik op de voorzeggingen voor 2021. Wat kwam uit en wat (nog) 
niet?

TEKST: NIELS BRUMMELMAN

Terugblikken op 2021

‘Voorspellen wordt 
steeds lastiger’
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2021 gedane voorspelling van ‘het vervangen’ van infec-
tioloog Jaap van Dissel door te schuiven naar 2022. Die 
steken we alvast in onze zak! Misschien mogen we bij alles 
wat we de op de volgende pagina’s gaan lezen de wijze 
woorden van Gijsbert van der Zeeuw (1912-1981) indachtig 
houden. Deze sterk begaafde paragnost schreef in zijn 
Helderziendheid in ruimte en tijd (AnkhHermes, 1986): 
‘Wij hebben gezien, dat de toekomst als mogelijkheid 
vastligt en zich bevindt in tijdsbanen, wegen of witte of 
zwarte draden. Daarin liggen de gebeurtenissen vast en 
wij hebben het zelf in handen, met de vrije wil, de goe-
de te kiezen.’ Met andere woorden: alleen de hele grote 
gebeurtenissen liggen vast en hoe we daar geraken, op 
een fijne of nare manier, is aan ons. Maar ook: er bestaan 
verschillende tijdsbanen of -paden. Deze vervallen van 
mogelijkheid tot werkelijkheid, wanneer wij ons daarop 
focussen. Een beetje zoals de golf tot een deeltje vervalt 
wanneer een onderzoeker er zijn aandacht op richt. Een 
eerlijke paragnost zal daarom in zijn consult de toekomst 
nooit schetsen als in steen gebeiteld. De rol van de indivi-
duele consulent is groot, héél groot. Kun je je voorstellen 
hoe moeilijk het dan is om de koers van hele samenlevin-
gen, bestaande uit miljoenen individuen met een vrije wil, 
exact te voorspellen? 

Voor u lieve lezer(es) tot slot het tijdloze advies van Gijs-
bert van der Zeeuw voor wanneer het op zowel persoon-
lijke als meer algemene voorspellingen aankomt: ‘Neem 
de voorspelling als kennisgeving aan, verander uw leven er 
niet door en overdenk alleen de morele lessen.’ •

 

Alle voorspellingen werden ingeleverd tussen begin en eind november 2021. De volledige, niet-geredigeerde documenten met álle 

voorspellingen van álle deelnemers zijn vanaf begin januari op WWW.PARAVISIEMAGAZINE.NL in te zien. Contactgegevens, voor zover 

verstrekt, zijn op te vragen bij de redactie van ParaVisie Magazine: niels@edicola.nl. 

‘De factoren tijd en vrije wil 

werken complicerend bij het 

voorspellen’

Alle voorspellers die vorig jaar acte de présence gaven in 
ParaVisie Magazine, hebben we gevraagd terug te blik-
ken op de eigen voorspellingen. Niet iedereen heeft daar 
gehoor aan gegeven. Te moeilijk of te confronterend? 
Of juist te bescheiden? Wie zal het zeggen! Van (valse) 
bescheidenheid geeft het bekende medium Robbert van 
den Broeke geen blijk. Hij deed weliswaar vorig jaar niet 
mee, maar dit jaar wél en blikt daarom terug op voorspel-
lingen uit zijn koker – de meeste publiekelijk gedaan op 
een kanaal als YouTube – die inmiddels uitgekomen zijn. 
Een indrukwekkende lijst, waaruit we hier slechts enkele 
hoogtepunten kunnen weergeven. De volledige lijst is te 
vinden op www.paravisiemagazine.nl of op het YouTu-
be kanaal van Robbert.

• Het overlijden van voetballer Maradona. Voorspeld 15-
11-2020, uitgekomen 25-11-2020

• Instorten van een brug in Italië. Voorspeld 11-11-2020, 
uitgekomen 22-11-2020 

• Publicatie van een belangrijk UFO-document. Voorspeld 
13-01-2021, uitgekomen 28-05-2021

• Overstromingen in Limburg. Voorspeld 08-03-2021, 
uitgekomen 13-07-2021

• Overlijden bandlid Rolling Stones. Voorspeld 24-12-
2020, uitgekomen 24-08-2021

Raak en mis
Terug naar de uitgave van ParaVisie Magazine januari 
2021. We lezen enkele rake typeringen: patstelling na de 
verkiezingen, Israël op volle oorlogssterkte, één van de 
coronavaccins wordt uit de roulatie gehaald (Jan C. van 
der Heide), Gordon sluit één of meerdere zaken (Thomas 
Woolthuis), een vrouw wint de Tweede Kamerverkiezingen, 
Trump probeert een coup te plegen (Sonia Perreira), grote 
aanslag in Nederland voorkomen en grootste drugsvangst 
in Nederland ooit (Gerard Heutink). Oké, bij die laatste 
ging het weliswaar om de één-na grootste drugsvangst 
ooit, maar dat zien we maar even door de vingers. Wat we 
moeilijk goed kunnen rekenen, zijn de volgende observa-
ties: succes bij de Tweede Kamerverkiezingen voor CDA en 
PVV (Bodhi Vartman), zwaar verlies voor D66 (Gerard Heu-
tink), een dramatische stijging van de werkloosheidscijfers 
(Jan C. van der Heide) en showbizzduo Frank en Rogier 
niet uit elkaar (Sonja Dover). 

Over voorspellen en voorspellingen
We weten het inmiddels: de factoren tijd en menselijke 
vrije wil zijn complicerende factoren bij het voorspellen. 
Sommige helderzienden, Bodhi Vartman bijvoorbeeld, 
wijzen op het feit dat het voorspellen wel moeilijker lijkt te 
worden nu chaos en individualisme toenemen. En medium 
Monique neemt zelfs de vrijheid haar voor kalenderjaar 
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