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De gebroken spiegel 
 
Margriet Plouvier-Suijs vult met ‘The Last Series’ een sinds lang bestaande lacune. Toen 
Jan Scholten’s ‘Homeopathie en de Elementen’ verscheen in 1995, was er zoveel nieuws 
te verwerken dat het niet opviel dat de Lanthaniden en Actiniden nog ontbraken. In de 
jaren die volgden kwamen er van alle kanten aanvullingen te over van kenmerken van de 
vele verbindingen waarvan nog niet eerder casuïstiek was beschreven. 
Publicaties over de ongrijpbare, onbestendige actiniden bleven echter spaarzaam. ‘The 
Secret Lanthanides’ verscheen in november 2005 en in hetzelfde jaar schreef Jeremy 
Sherr in Homeopathic Links het artikel ‘The 7th Period’, dat in Margriet’s boek volledig 
wordt geciteerd.  
Maar al in 2002 gaf Margriet in eigen beheer haar boekje ‘Aspecten van de Homeopathie’ 
uit, waarin ze de ontdekkingstocht beschrijft, hoe ze bij het zoeken naar oplossingen voor 
haar eigen klachten via bekende middelen als zincum en opium, uiteindelijk uitkwam bij de 
actiniden, die vervolgens studie-focus werden. Merkwaardig genoeg was er toen 
betrekkelijk weinig belangstelling voor dit boekje. Met het verschijnen van ‘The Last Series’ 
kunnen we er niet meer omheen. 
Het gegeven dat de radioactieve actiniden onder water bewaard moeten worden staat 
symbool voor het lange verblijf van de kennis over deze middelen onder het oppervlak van 
van het onbewuste of zo je wil het nog niet gemanifesteerde. Dat het onderwerp een 
zekere incubatietijd nodig had, blijkt ook uit het vrijwel synchroon verschijnen van 
Margriet’s boek met ‘The Actinides in homeopathy’ door wijlen Patricia Le Roux. 
Zonder een van beide auteurs te kort te willen doen kunnen we zeggen dat ze elkaar 
wonderwel aanvullen. Waar Patricia Le Roux op speelse manier, een kinderarts waardig, 
een boek afleverde dat zowel inhoudelijk als in opmaak aan haar kleurrijke vlinderboekje 
doet denken - waarbij ze overigens met dank gebruik maakte van Margriet’s actiniden 
casuïstiek in Reference Works - vinden we bij Margriet een meer volwassen-intuïtieve 
benadering van de materie. Overigens komen in Spectrum of Homeopathy, Nr 2, 2013; 
Life and Death, nog meer auteurs met hun visie op de proppen. Om onduidelijke redenen 
schittert Margriet Plouvier-Suijs hier door afwezigheid. 
 
Margriet volgt in haar opzet het vertrouwde schema van Jan Scholten. Allereerst vult ze 
Jan’s kenmerken van de Uraniumserie - Magic, Intuition, Old age en Universe - aan met 
Altruism, Communicate, Wisdom/Reflection, Observe/Perceive, Overview/Tranparency, 
Sensitivity/sympathy/Compassion, Universal Truth en aan Old age wordt Grandparent 
toegevoegd. Dit rijtje duikt vervolgens telkens op naast het kolommetje stadiumkenmerken 
(stadium 2 kenmerken voor Radium, stadium 3 kenmerken voor Actinium etc) en dan volgt 
geheel in de Scholteniaanse traditie een aantal cognitief of intuïtief gevonden combinatie-
kenmerken. Zo leidt de timidity van stadium 2 en de communication van de Actiniden tot 
‘Careful communication’ voor Radium. Plutonium, stadium 8, geeft met de combinatie van 
Force, Hard, Pressure het kenmerk ‘Forced communication’.  
Daarna volgen telkens paragrafen waarin deze nieuwe combinaties worden uitgewerkt. Zo 
lezen we over forced communication: They communicate in a compelling way. The other 



 

 

person is forced to listen and must be very aware of themselves to be able to put up an 
argument against them. The goal of the communication is that the other person becomes 
aware of the wrong statement he has made..... Dan komt de illustratieve casus. Een 48-
jarige vrouw met klacht zus en zo blijkt krachtige overtuigingen te hebben en haar 
beslissingen zijn gebaseerd op die overtuigingen. She comments on everything 
immediately... ‘If necessary, I will use guns.’ En dan tenslotte de analyse. I chose an 
Actinide because I regognise her communicating quality, her overview: she knows it all at 
once. I give her Plutonium, stage 8, because I notice her strong and forceful energy. En 
dan uiteraard de follow-up, die voor het merendeel van de casussen tot enkele jaren 
bedraagt. 
 
En dan aan het eind van dit hoofdstuk een beschrijving van de proving van Plutonium 
(muriaticum) door Margriet zelf. Eigen provings van haar vinden we van meerdere 
middelen, o.a. Americanium nitricum, Curium nitricum/muriaticum, Californium 
nitricum/muriaticum. 
Bij een aantal middelen wordt geciteerd uit relevant materiaal van collega’s. Zo vinden we 
bij Plutonium nitricum de kenmerken vermeld van dit middel zoals ze geformuleerd werden 
door Jeremy Sherr. Ook zijn er enkele casussen van collega’s opgenomen. 
Op deze manier wordt een aanzienlijk aantal middelen en casussen besproken, zowel 
volwassenen- als kindercasussen. Aan het eind van het boek nog de proving van Uranium 
nitricum door Dr. Jujit Chatterjee als addendum 1 en als tweede addendum een overzicht 
van actinideninformatie in het webmagazine Interhomeopathy.com en uiteraard een 
uitgebreide literatuurlijst. 
Alles bij elkaar volledig, transparant en glashelder. 
 
En over glas gesproken, het meest verhelderende in Margriet’s boek vond ik het concept 
van de gebroken spiegel, dat je in staat stelt vanuit een causaliteit op het spoor van de 
actinidenreeks te komen. De gebroken spiegel refereert aan een kritiek breekpunt dat kan 
optreden in de vroegkinderlijke ontwikkeling. In het eerste levensjaar leert het kind door 
imitatie. Het herkent zichzelf in de spiegeling van het gelaat en gedrag van de ouders en 
ontwikkelt zich aan de hand daarvan. Wanneer er iets gebeurt, waardoor de ouders deze 
spiegelende functie niet meer kunnen waarmaken, stopt de kinderlijke ontwikkeling en het 
kind gaat handelen vanuit in eerdere levens opgedane levenswijsheid teneinde de ouders 
te helpen. Wanneer deze situatie langer duurt dan tijdelijk, blijft het kind zich op een 
onkinderlijke manier verder ontwikkelen. Dit uit zich in onkinderlijk-volwassen sociaal 
gedrag en taalgebruik. Na werking van de passende actinide pakt het kind zijn originele, 
bij het actuele leven horende ontwikkeling weer op. Bij volwassenen uit zich dit ‘syndroom’ 
in tekenen van verlies van contact met het innerlijke kind. Een zeer verhelderend concept 
dat direct naar de spreekkamer kan worden meegenomen. Al was het alleen maar om 
bewuster op het taalgebruik van kinderen te letten. 
 
Uiteraard zijn er wat schoonheidsfoutjes en ook nog bonusmateriaal. Schoonheidsfoutjes 
zijn bij voorbeeld het ontbreken van een bespreking van de middelkeuze bij de 
psoriasiscasus van Neptunium muriaticum. Het is mij niet zonder meer duidelijk waar de 
keuze in deze casus op berust en daardoor verdwijnt het leermoment van de casus. 
Verder worden bij een aantal middelen DD’s vermeld en ook hier zou het zeer helpen 
wanneer erbij aangegeven stond wat dan de overeenkomst is. Zo kan men zich afvragen 
waarom Granitum en Diospyros kaki in de DD van Plutonium vermeld worden. 
Als bonus krijgen we hier en daar aanwijzingen over Margriet’s inzichten in de 
potentiekeuze. In Aspecten van de Homeopathie werden deze nadrukkelijk genoemd en 



 

 

wel op basis van de chakrapsychologie, hier worden ze slechts terloops aangestipt. Zoals 
bij voorbeeld de keuze voor een 10M wanneer personen die in relatie tot elkaar staan, 
zoals echtelieden, symptomen van het middel gemeenschappelijk hebben. Over 
potentiekeuze kunnen we binnen afzienbare tijd een volgend boek van Margriet 
verwachten. 
 
Bij lezing van dit boek zal voor velen het bekende fenomeen optreden van de onopgeloste 
casussen in je bestand die voor je geestesoog oprijzen en die wel eens vanuit een heel 
ander perspectief tot een oplossing zouden kunnen worden gebracht. Zoals daar zijn: 
Astonished about the truth (Thorium), The mother who encourages her child to follow the 
truth (Neptunium muriaticum), Desperate communication out of care for the world 
(Californium muriaticum) en vele andere. 
Al met al een boek om mee aan het werk te gaan. 
 
 
 


