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Op het hoogtepunt van haar wetenschappelijke roem
bereikt Marie Curie een persoonlijk dieptepunt

Auteur Monique Melief schrijft
historische roman over keerpunt
in leven van Marie Curie
UTRECHT - Marie Curie (1867-1934) is bekend om haar rol in de ontdekking van
radioactiviteit. Zij deed baanbrekend onderzoek naar radioactiviteit en ontdekte
twee nieuwe elementen, die ze polonium (naar haar geboorteland Polen) en radium
doopte. Haar ontdekkingen spelen ook nu nog een grote rol. In de historische roman
In het oog van de storm beschrijft Monique Melief het persoonlijke dieptepunt van
Curie op het hoogtepunt van haar wetenschappelijke roem.
Landelijk verkrijgbaar
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Op donderdag 18 oktober 2018 overhandigt
Monique het eerste exemplaar van het boek In het oog van de storm aan de directie van
het Rijksmuseum Boerhaave. In het museum vindt ook de boekpresentatie plaats. Het boek
is nu al te bestellen en vanaf 18 oktober landelijk verkrijgbaar bij de betere boekwinkel in
Nederland en Vlaanderen, bij Bol.com en via de uitgever: hetboekenschap.nl/curie.
Nobelprijs
Marie Curie had oog voor de toepassingen van haar fundamenteel onderzoek, onder meer
bij de bestrijding van kanker. Marie was de eerste vrouw die de Nobelprijs won en de enige
vrouw ooit die de prijs een tweede keer in ontvangst mocht nemen.
Chaos
Minder bekend is dat vlak na Maries Nobellezing – in december 1911 – haar wereld volledig
instort. De pers zit haar op de hielen vanwege haar affaire met een collega. Een zware
operatie in mei 1912 brengt haar dicht bij de dood. Haar wetenschappelijke werk in Parijs
ligt stil. Op uitnodiging van haar vriendin stapt ze in augustus 1912 op de boot naar
Engeland. Zij moet een besluit nemen. Zal ze teruggaan naar Frankrijk? Keert ze terug naar
Polen, naar de geborgenheid van haar familie, die daar bij haar op aandringt? Wat is goed
voor haar dochters? Het is een chaos in haar hoofd. Tijdens haar verblijf in het vakantiehuis
in Highcliffe komt ze – met steun van haar vriendinnen – tot een besluit. Maar niet voordat
ze het verleden heeft laten rusten.
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Over de auteur
Monique Melief studeerde geschiedenis en opleidingskunde en was lange tijd werkzaam als
interim-manager. In 2012 publiceerde zij haar eerste boek Mies, een verslag van een leven.
In 2013 volgde Grondtonen, een mailwisseling tussen grootmoeder en kleindochter.
In het oog van de storm is haar eerste historische roman.
Monique heeft – samen met papierkunstenaar Ellen Faber - scènes uit het leven van Marie
Curie – vastgelegd in diorama’s, een soort kijkdozen, die tijdens de presentatie ook te zien
zullen zijn.
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Noot voor de reactie (niet voor publicatie)
Boekpresentatie
U bent als journalist of redactielid van harte uitgenodigd tijdens de feestelijke boekpresentatie op donderdag 18 oktober 2018 waar Monique Melief het eerste exemplaar
van het boek In het oog van de storm overhandigt aan de directie van het
Boerhaavemuseum.
Locatie: Rijksmuseum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden
Tijd: van 15.30-17.30 uur.
Journalisten kunnen zich aanmelden per e-mail via: m.melief@planet.nl
Recensie-exemplaren en interviewverzoeken:
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact
opnemen met uitgeverij Het Boekenschap (info@hetboekenschap.nl) of direct met
auteur Monique Melief op telefoonnummer 06 – 204 91 636 of mail naar:
m.melief@planet.nl
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie: www.hetboekenschap.nl/curie
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