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Een zwoele zomeravond te Parijs, 1895. Op een 

steenworp afstand van Place Abbesses, te midden van 

de vele stoffenwinkels, woonde Mme Glet. De avond 

was gevallen, maar het Parijse naaistertje van rue 

Dancourt was nog druk in de weer met naald en 

garen. Gezeten bij het flauwe schemerlicht van 

enkele kaarsen, verstelde Mme Glet nog snel de 

marineblauwe jurk die Bronia, de oudere zus van 

Maria Sklodowska, de volgende morgen zou komen 

ophalen. Samen met het lichtblauw gestreepte bloesje 

vormde deze wollen jurk het huwelijksensemble voor 

de 27 jarige Maria die nog geen maand geleden was 

ingegaan op het huwelijksaanzoek van Pierre. Maria 

droomde niet van witte bruidsjaponnen of eindeloze 

slepen. Een sobere, praktische jurk die ze bovendien 

in het laboratorium zou kunnen dragen was al wat 

Maria wenste. Ook het huwelijk dat enkele dagen 

later op 26 juli plaatsvond, werd in alle eenvoud 

voltrokken. Het was een stralende dag en Pierre en 

Marie hadden de trein richting Sceaux genomen. Na 

de plechtigheid trok iedereen naar het ouderlijke huis 

van Pierre. Bronia en haar echtgenoot Casimir 

genoten languit in het gras van de aangename 

zomerzon, terwijl Maria’s andere zus, Hela, kennis 

maakte met de moeder van Pierre. Ook professor 

Sklodowski, Maria’s vader, was uit Warschau 

afgerezen om het huwelijk van zijn kleine Mania, zijn 

Manyusya, bij te wonen. Aarzelend en met tranen in 

de ogen stapte hij naar de oude dokter Curie. Met 

diep ontroerde stem fluisterde hij hem de volgende 

woorden toe: “U krijgt in mijn kleine meisje een 

dochter,  die  uw liefde  waard is.  Sinds ze  ter wereld 

kwam, heeft ze mij nog nooit verdriet gedaan.” Het 

jonge huwelijkspaar had de dag ervoor een paar 

fietsen gekocht als huwelijksgeschenk. Kleren en 

regenjas werden vastgebonden op de bagagedrager en 

een knapzak werd gevuld met enkele sneden brood, 

een stuk kaas en een paar perziken. De volgende 

ochtend vroeg vertrok het tweetal op huwelijksreis – 

het begin van een onvergetelijk, wetenschappelijk 

avontuur. 
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