
Vrouwelijke grondleggers van de Nucleaire Astrofysica
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Funded by the Horizon 2020 Framework Programme 

of the European Union  

Dit is een promotie-kalender ter herinnering aan de vrouwelijke grondleggers van het vakgebied nucleaire astrofysica, gepresenteerd door COST Action 

ChETEC (CA16117) voor de ontwikkeling van jonge onderzoekers. Een digitale versie kan gratis gedownload worden op www.chetec.eu, samen met de 

poster (in het Engels) over hetzelfde onderwerp.

Doel

Een belangrijke methode om de evolutie van het heelal te bestuderen is via de chemische vingerafdruk die is achtergelaten door de nucleaire reacties die 

plaatsvinden in sterren. Dit zijn de doelen van onze ChETEC (uitspraak: [ketek]) Cost Action, wat staat voor “Chemical Elements as Tracers of the

Evoluition of the Cosmos.” Zie ook: www.chetec.eu

Met dank aan:

COST Action ChETEC (CA16117) wordt ondersteund door COST (European Cooperation in Science and Technology).

COST is een financieringsinstantie voor netwerken. Onze Action helpt onderzoeksinitiatieven in heel Europa te verbinden en staat onderzoekers in staat 

hun ideeën te laten groeien door deze te delen met hun collega’s. Dit verhoogt hun onderzoek, carrière, en innovatie. Zie ook: www.cost.eu

JINA-CEE,Joint Institute for Nuclear Astrophysics-Centre for the Evolution of Elements, is een interdisciplinair centrum in meerdere instituten voor de 

bevordering van de kennis in nucleaire astrofysica. JINA-CEE is een Amerikaans National Science Foundation Physics Frontiers Center, ondersteund 

door beurs nummer PHY-1430152. Zie ook: www.jinaweb.org

Het International Research Network for Nuclear Astrophysics, IReNA, verbindt zes interdisciplinaire onderzoeksnetwerken verspreid over drie continenten 

om internationale samenwerking te bevorderen en om onderzoekscapaciteiten te verbeteren, en daarmee de vooruitgang in de nucleaire astrophysica te 

versnellen. IReNA is een Amerikaans National Science Foundation AcceINet Netwerk van Netwerken ondersteund door beurs nummer OISE-1927130. 

Zie ook: www.irenaweb.org

We bedanken ook de volgende fondsen: LIBPhys, NOVA  FCT en SPF (Portugese Natuurkunde Vereniging) en het Roemeense Ministerie van Onderwijs, 

en het Program Nucleu binnen MCI, project nummer PN19150201/16N/2019 en project nummer PN-III-P1.2-PCCDI-2017-0839/19PCCDI/2018, binnen 

PNCDI III en H2020-MSCA-NIGHT-2020/954638 – DoReMi-RO en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als onderdeel 

van het Vidi/Aspasia programma BinWaves (649.042.728, PI S. de Mink) en de Hebrew University of Jerusalem en het Konkoly Observatory en de 

Hongaarse Academie van Wetenschappen.

We bedanken E.J. Jacobsen voor het nakijken van de Deense vertaling en A. Becerril Reyes, JINA-CEE, en E. Bányai en B. Cseh (Konkoly Observatory)

voor hun hulp met het printen en verspreiden van de kalender.

Achtergronden

De achtergronden vormen gezamenlijk een serie van kunstwerken getiteld: “The Fabric of Space Time”- een fantasie-universum gevuld met prachtige 

caleidoscopische sterren, elk representatief voor een onderzoekster in deze  kalender en een simulatie van ruimte-tijd gevormd tot vloeiende hexagonale 

bouwstenen die kosmische gebeurtenissen, zoals novae, en supernovae.



AUTEURS: Onderzoek/ Tekst/ Promotie

Ons doel is om te eren, te bemoedigen, en te onderwijzen
Om de vrouwen die de invloed hebben gehad op de ontwikkeling van Nucleaire Astrofysica te eren;

Om jonge onderzoekers aan te moedigen om nucleaire Astrofysica te kiezen als hun carrière en om hun goede voorbeelden te presenteren 

voor dit proces;

Om de wetenschappelijke wereld en het algemene publiek te onderwijzen over de belangrijke rol die vrouwen hebben gespeeld  en nog steeds 

spelen in de ontwikkeling van Nucleaire Astrofysica.

Nucleaire astrofysica is een combinatie van theoretische en experimentele nucleaire natuurkunde, sterrenkundige waarnemingen, astrofysische modellen,  en 

kosmologische theorieën. Vrouwelijke wetenschappers zijn essentieel geweest voor de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied, en hebben enorme bijdrages 
geleverd in de vorm van sterrenkundige waarnemingen, visuele en spectroscopische identificaties, classificatie en catalogi van sterren, voorspellingen en 
ontdekkingen van sterrenkundige objecten, ontwerpen en bouwen van instrumenten, theoretische  en experimentele ontdekkingen van nucleair materiaal, 

natuurkundige verklaringen, wiskundige afleidingen, en scheikundige interpretaties van alles – de Melkweg en alles daarbuiten.

Iedereen heeft baat bij een rolmodel. Vrouwelijke rolmodellen verminderen de impact van de dreigen van stereotypen op vrouwen, bijvoorbeeld; het risico te voldoen 
aan een negatief stereotype over hun geslacht of etniciteit[1,2]. Dit kan leiden tot verminderde prestaties van vrouwelijke wetenschappers of tot het verlaten van hun 
wetenschappelijke carrière wegens vooroordelen zoals gebrek aan talent of interesse vergeleken met mannen. Helaas, de geschiedenis toont  zelden rolmodellen 

voor vrouwelijke wetenschappers, in plaats daarvan maakt het deze vrouwen onzichtbaar [3]. Als antwoord hierop presenteren we een selectie van twaalf 
buitengewone vrouwen die hebben geholpen nucleaire astrofysica te ontwikkelen.

Drie categorieën foto's zijn belangrijk voor dit project; begin carrière, halverwege carrière, en actie foto's. We hebben onze inspanningen gericht op jonge 
onderzoekers in de twintig, wat foto’s van begin carrière extra belangrijk maakt. Om te zien hoe bijvoorbeeld een Nobel Prijs winnaar eruitzag toen ze jong was, is 

belangrijk om jonge onderzoekers aan te trekken. Deze foto's geven  antwoord op de belangrijke vraag: Hoe ziet een wetenschapper eruit? Het ideale antwoord van 
jonge wetenschappers vandaag zou moeten zijn: Een wetenschapper ziet eruit zoals ik. De foto's van halverwege de carrière tonen iemand op het hoogtepunt van 

hun wetenschappelijke carrière. Ze tonen een meer volwassen vrouw die herkend wordt door verschillen groepen binnen de wetenschappelijke wereld. Actie foto’s 
zijn ook belangrijk, omdat ze de wetenschapper in de context van hun werk plaatsen; in een laboratorium of sterrenwacht.

We presenteren deze informatie als een poster in het Engels [4], een kopie kan gratis gedownload worden op [www.chetec.eu]. Het artikel dat hierbij hoort is 
gepubliceerd in de Springer Proceedings in Physics book series [5]. Deze kalender, die vertaald is in meer dan dertig talen, is de afronding  van ons project.

[1] See, e.g,``Delusion of gender’’ Cordelia Fine, 2010, W.W. Norton and Co. ISBN 0-393-06838-2, page 36 and references therein. 

[2] Steele & Aronson, 1995, “Stereotype threat and the intellectual test performance of African-Americans” Journal of Personality and Social Psychology, 69, 797-811.

[3] ``...by moving a woman to the background, by making her disappear completely from the narrative, by minimising her involvement, by fiddling with the story [...], by diminishing or stealing her work, by confining her 

to the role of ‘wife of’ or ‘sister of’ [or ‘assistant of’], auto-erasure…” http://www.cafebabel.co.uk/society/article/georgette-sand-when-history-makes-women-invisible.html 

[4] M. Lugaro, et al., “Women Scientists Who Made Nuclear Astrophysics”, Poster presented at the 15th International Symposium on Nuclei in the Cosmos, Assergi, L’Aquila, Italy, June 24-29, 2018.

[5] Hampton C.V. et al. (2019) Women Scientists Who Made Nuclear Astrophysics. In: Formicola A., Junker M.,Gialanella L., Imbriani G. (eds) Nuclei in the Cosmos XV. Springer Proceedings in Physics, vol 219. 

Springer, Cham. Preprint available at: http://arXiv:org/abs/1809.01045 
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Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Januari 2021

December Februari

Marie Salomea Sklodowska Curie 1867-1934

Noem kernfysica en de eerste naam die opkomt is de naam van de Poolse

Marie Skłodowska Curie. Met haar man Pierre onderzocht Marie

stralingsverschijnselen. Haar voornaamste bijdrage is de ontwikkeling van de

theorie rondom radioactiviteit; technieken voor het isoleren van radioactieve

isotopen en de ontdekking van twee scheikundige elementen, polonium en

radium. De Curies wonnen in 1903 de Nobel Prijs voor de Natuurkunde, en

Marie won een tweede in 1911 voor Scheikunde. Hiermee werd zij de eerste

ooit die twee Nobel prijzen heeft gewonnen. Na de tragische dood van Pierre

in 1906, accepteerde ze zijn faculteitspositie aan Sorbonne. Marie Curie was

filantroop en ze werkte om de levens van soldaten gedurende WWI te

verbeteren. Ze ontwikkelde een mobiel röntgenapparaat aangedreven door

een dynamo, ze ontwierp een groot aantal legervoertuigen, ze onderwees

dokters en verpleegkundigen in de radiologie, en ze bestuurde zelf een van de

mobiele röntgenapparaten op het strijdtoneel. Ze is de oprichtster van het

Radium Instituut in Warschau. Het Curie instituut in Parijs, een belangrijk

centrum voor medisch onderzoek is naar haar vernoemd. Professor Curies

uitmuntende prestaties en haar reacties op uitdagingen hebben vele

onderzoekers geïnspireerd en zullen onderzoekers voor generaties blijven

inspireren.
WEETJES

§ Curium, Cm (element 96) is vernoemd  ter ere van naar Marie Curie en haar man, Pierre

§ Astroïde 7000 Curie is vernoemd naar Marie en Pierre Curie. Het was ontdekt in 1939 door Fernand Rigaux in Uccle, België

/

“Het is mijn innige wens dat sommigen van jullie dit wetenschappelijke werk voortzetten  en dat u voor uw 

ambitie het  uithoudingsvermogen houdt  om een permante bijdrage te leveren aan de wetenschap.”   

- Marie Curie 

Sterfdag Georgeanne

R. Caughlan (1994)

Sterfdag Erika Böhm-

Vitense (2017)

Geboortedag Beatrice 

Tinsley (1941)

Achtergrond: The Fabric of Space-Time - The Merger



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Februari 2021

Januari Maart

Lise Meitner 1878-1968

Lise Meitner werd geboren in Wenen en studeerde Natuurkunde, Wiskunde,

en Filosofie aan de Universiteit van Wenen. In 1906 was ze de tweede vrouw

die daar haar doctoraat in de Natuurkunde ontving. Ze verhuisde naar Berlijn

in 1907 waar ze Otto Hahn ontmoette, met wie ze samenwerkte voor de

volgende 30 jaar. Ze was de eerste vrouwelijke professor in Duitsland. Lise

was Joods, en haar leven in nazi-Duitsland liep steeds meer gevaar. In 1938

vluchtte ze naar Zweden waar ze haar onderzoek voortzette. Een van haar

belangrijkste bijdrages aan de wetenschap is de theorie achter

kernsplitsing, een werk dat ze publiceerde met haar neef Otto Frisch in 1939.

Otto Hahn won de Nobel Prijs voor Scheikunde in 1944 voor het

experimentele deel van dit werk. Lise onderzocht ook radioactiviteit, en met

Otto Hahn ontdekte ze een aantal radioactieve isotopen, zoals Protactinium

231. Lise Meitner was 48 keer genomineerd voor de Nobel Prijs (29 keer in

Natuurkunde en 19 keer in Scheikunde), maar ze won er nooit een.

WEETJES
§ Lise Meitner staat geregistreerd als uitvinder op een Amerikaans patent voor de productie van 

radiothorium. Het patent was geregistreerd  door (en in bezit van)  een Duits bedrijf, Dr. Knöfler & Co. Het 
was een geldig patent tot 1933 (het liep af wegens de maximale duur van 20 jaar). [Radiothorium staat nu 

bekend als Thorium-228, en het Mesothorium vermeld op het patent is Radium-228.}

§ Meitnerium, Mt (element 109), is vernoemd naar Lise Meitner

Achtergrond:  The Fabric of Space-Time - Reflection Nebula

“U moet ons onderzoekers niet de schuld geven van het gebruik van onze ontdekkingen door militaire 
technici.”

-Lise Meitner

Sterfdag Toshiko 

Yuasa (1980)

Geboortedag Edith 

Müller (1918)

Sterfdag Maria Goeppert

Mayer (1972)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Maart 2021

Februari April

WEETJE

In 2003 bracht Romfilatelia, de Roemeense postzegel autoriteit, een set van drie postzegels uit genaamd ‘Vrouwen en Inventiek’. 

De 1LEI postzegel is voorzien van een foto van Marie Curie met Stefania Mărăcineanu’s naam erop.

Stefania Maracineanu 1882-1944       

Ştefania Mărăcineanu werd geboren in Boekarest, Roemenië, en behaalde

haar diploma van de Faculteit der Natuurwetenschappen aan de Universiteit

van Boekarest in 1910. Na een carrière in het als docente in het middelbaar

onderwijs kreeg ze toen ze veertig jaar oud was een beurs voor het Radium

Instituut in Parijs, waar ze werkte met Marie Skłodowska Curie aan

radioactiviteit. In 1924 verdedigde ze haar PhD op het onderwerp

“Onderzoek aan de vervalconstante van polonium en het

doordringingsvermogen van radioactieve stoffen met metalen” aan de

Sorbonne in Parijs. Hoewel Ştefania het fenomeen niet theoretisch, noch

experimenteel bewees, heeft ze misschien wel het filosofische concept

“kunstmatige radioactiviteit” – het vermogen om een stabiel element

radioactief te maken – geïntroduceerd. Na haar PhD, werkte Dr. Mărăcineanu

aan de ontwikkeling van atmosferische nucleatiereacties in regenwolken,

daarna keerde ze terug naar Roemenië in 1930 om daar het eerste

stralingslaboratorium op te zetten, waar ze haar onderzoek voortzette. Vanaf

1937 was ze verbonden aan de Roemeense Academie voor de

Natuurwetenschappen, tot ze stierf aan kanker veroorzaakt door

radioactieve straling.

ˇ

Achtergrond:  The Fabric of Space-Time - Supernova I

“ Ik heb grote waardering voor het werk van [Ştefania Mărăcineanu] . Zij heeft een volledig begrip ontwikkeld van 
nauwkeurige elektro-metrische metingen.” – Marie Curie 

ˇ

Lente Equinox  

(10:37 CET)

Sterfdag Beatrice 

Tinsley (1981)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

April 2021

Maart Mei

Cecilia Helena Payne Gaposchkin  1900-1979

Cecilia Payne-Gaposchkin was een Brits-Amerikaanse sterrenkundige. In

1919 schreef ze zich in bij de Cambrige Universiteit en raakte

gefascineerd door sterrenkunde nadat ze een college van Arthur

Eddington over hoe zonsverduisteringen gebruikt kunnen worden om

algemene relativiteit te testen bijwoonde. Ze verhuisde later naar de

Verenigde Staten, waar ze haar PhD behaalde aan het Radcliffe College

aan Harvard. Tijdens haar PhD maakte ze de baanbrekende ontdekking

dat de sterkte van spectraallijnen niet alleen afhangt van de oppervlakte

compositie van een ster, maar ook op de mate van ionisatie bij een

gegeven temperatuur. Ze concludeerde dat waterstof en helium veel meer

aanwezig zijn in sterren dan alle andere scheikundige elementen – dit idee

was zo revolutionair in die tijd dat ze aanvankelijk werd ontmoedigd om

haar resultaten te publiceren. In 1956 werd ze de eerste vrouwelijke

professor aan Harvards Faculteit der Letteren en Wetenschappen. Later

werd ze als eerste vrouwelijk afdelingshoofd Sterrenkunde aan Harvard.

WEETJE
Cecilia Payne-Gasposchkin werkte als een “Menselijke Computer” voor het Harvard College Observatorium, 

waar ze spectroscopische lijnen op glasplaten analyseerde om de samenstelling en temperatuur van sterren te 

interpreteren. Achtergrond: The Fabric of Space-Time - Stellar Wind

“Jongeren, vooral jonge vrouwen, vragen me vaak om advies. Hier is het valeat quantum [valere potest]. Je beloning 
is de verbreding van je horizon terwijl je klimt. En als je die beloning krijgt, vraag je geen andere.”

- Cecilia Payne-Gaposchkin

Sterfdag Margaret 

Burbidge (2020)

Goede Vrijdag Stille Zaterdag Eerste Paasdag

Tweede Paasdag

Koningsdag

Witte Donderdag



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Mei 2021

April Juni

Maria Goeppert Mayer 1906-1972

Magische getallen van kerndeeltjes, weerspiegeld in nucleaire eigenschappen
en in de geobserveerde samenstelling van de zon, hadden natuurkundigen

lang in verwarring gebracht. In 1949 kwam Maria Goeppert-Mayer met een

briljante oplossing: koppel de kernspin aan de orbitale parameter. Ze begon

met haar wiskunde studie voordat ze in 1930 haar PhD de Natuurkunde aan de

Universiteit van Göttingen behaalde. Na haar huwelijk verhuisde ze naar de
Verenigde Staten waar haar man een positie aan de Johns Hopkins

Universiteit had geaccepteerd. De strenge regels tegen nepotisme

verhinderden dat ze werd aangenomen als faculteitslid en ze kreeg een baan

als assistente. Toen het koppel verhuisde naar de Columbia Universiteit,

kreeg Maria haar eigen kantoor, maar geen salaris. Daarna werd ze betaald om
te werken voor het Manhattan project, terwijl ze ook posities had aan de

Universiteit van Chicago en het Argonne Nationaal Laboratorium. In 1960

werd ze aangesteld als professor in de Natuurkunde aan de UC San Diego.

Voor haar ontdekkingen rond de schilstructuur van de atoomkern won

Professor Mayer in 1963 de Nobel Prijs met Hans Jensen en Eugene Wigner.

“Mijn vader zei: Groei niet op als vrouw, waarmee hij bedoelde, een huisvrouw, 

zonder enige interesses.” 

–Maria Goeppert Mayer

WEETJES

• Toen Maria Mayer de Nobel Prijs won,  meldde een lokale nieuwskop “Huisvrouw uit San Diego wint de Nobel Prijs”

• De eenheid voor de dubbele-foton absorptie dwarsdoorsnede heet de Goeppert-Mayer (GM) eenheid als erkenning 
voor het werk dat Maria deed voor haar PhD.

Achtergrond: The Fabric of Space-Time - Cosmic Microwave Background

“ Maria Mayer speelde een belangrijke rol in het begrijpen van de stabliteit van de elementen”

–M. Thiemans, UC San Diego

Hemelvaart

Bevrijdingsdag

Geboortedag Cecilia 

Payne Gaposchkin

(1900)

Eerste Pinksterdag

Tweede Pinksterdag



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Juni 2021

Mei Juli

Toshiko Yuasa  1909-1980

Toshiko Yuasa was de eerste vrouwelijke kernfysica in Japan. Ze

slaagde in 1934 aan de Tokyo Bunrika Universiteit waar ze zich

specialiseerde in spectroscopie. In 1939 won ze een prestigieuze Franse

beurs. Na een maand varen arriveerde ze in Parijs waar ze begon te

werken met Frédéric Joliot-Curie aan kunstmatige radioactiviteit. In 1943

ontving Toshiko haar PhD van de Collège de France voor haar werk aan

het continu spectrum van bètaverval in kunstmatig radioactief

materiaal. Als Japans staatsburger moest ze in 1944 evacueren naar

Berlijn, waar ze maar een paar maanden werkte aan het bouwen van een

dubbele spectrometer voordat ze terugkeerde naar Japan. Omdat

nucleair onderzoek was verboden in Japan na de oorlog, kon ze haar

academische carrière daar niet voortzetten en in 1949 keerde ze terug

naar Frankrijk om haar onderzoek voort te zetten aan het CNRS. In 1956

publiceerde Toshiko een artikel waarin ze waarschuwde voor de

gevaren van het testen van de waterstof bom in de Bikini Atol. In 2012

eerde de Ochanomizu Universiteit haar door een beurs naar haar te

vernoemen, deze beurs ondersteunt Japanse vrouwen om in het

buitenland te studeren.
WEETJES
§ Toshiko Yuasa verhuisde na WWII naar Frankrijk en werkte aan het CNRS. Gedurende haar tijd daar heeft ze twee 

patentaanvragen ingediend, een voor een’ “Rekenregel  specifiek voor radioactieve metingen” en een voor een 
“stereocamera”

§ Negentien jaar nadat ze haar PhD ontving in Frankrijk, behaalde Toshiko Yuasa haar tweede doctoraat in Japan aan

de Universiteit van Kyoto. 

“De wortels van de wetenschappen komt van een groot, overvloedig gevoel van liefde.”
– Toshiko Yuasa 

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – Supernova II

Geboortedag Erika 

Böhm-Vitense (1923)

Geboortedag Ştefania

Mărăcineanu (1882)

Midzomer (05:32 

CEST)

Geboortedag Maria 

Goeppert Mayer (1906)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Juli 2021

Juni Augustus

WEETJE 
“ William A. Fowler uitte hoeveel hij Jan verschuldigd was voor haar rol in het theoretische deel van de studie naar

reactiesnelheden die een rol spelen bij nucleosynthese..Hij kreeg hiervoor de Nobel Prijs voor de Natuurkunde .”

Georgeanne Robertson Caughlan 1916-1994

Prof. Caughlan werd door haar vrienden en collegas ‘Jan’ genoemd

In de nucleaire sterrenkunde staat de snelheid centraal waarmee

atoomkernen in ster combineren tot nieuwe atoomkernen. Het is

daarom niet verrassend dat deze informatie zeer gewild is in de

gemeenschap. Jan’s eerste inspanning om verzamelwerken van

nucleaire reactiesnelheden op basis van de huidige experimentele

informatie te publiceren, resulteerde in enkele van de beroemdste

artikelen in het vakgebied. Als onderzoeker werkte ze samen met Wm.

A. Fowler aan de energieopwekking in sterren. Het was Jans taak om

de experimentele data voor de belangrijkste reacties te bestuderen

om de reactiesnelheden af te leiden. Opvallend is dat Jans carrière

een onconventionele route volgde. Nadat ze haar universitaire

diploma in Natuurkunde behaalde, besloot ze zich te wijden aan het

opvoeden van haar vijf kinderen. Pas later ging ze terug naar de

Natuurkunde, en ze behaalde haar PhD op de leeftijd van 48 jaar, en

ze werd Professor op de leeftijd van 58. Aan de Montana State

University, diende Professer Caughlan waarnemend decaan van het

Graduate College en als tijdelijk waarnemend vice-president voor

academische zaken.

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – Reflection Nebula with Dust Lanes

Sterfdag Marie 

Skłodowska Curie 

(1934)

Sterfdag Edith 

Müller (1995)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Augustus 2021

Juli September

Edith Alice Müller 1918-1995

Edith Alice Müller werd geboren als kind van Zwitserse ouders in Madrid.

Ze studeerde af aan de ETH Zürich en behaalde haar PhD in de

zonnefysica in 1943. Ze werkte in Zürich, Cambridge (GB), Ann Arbor

(VS), Neuchatel, en in Genève, waar ze hoogleraar werd in 1972. Edith

werkte zowel met observaties als de theorie van de atmosfeer van de zon.

In 1960, toen ze in Ann Arbor werkte, publiceerde ze met haar

medewerkers L. Goldberg en L. H. Aller een zeer invloedrijk artikel over

“De samenstelling van de elementen in de atmosfeer van de zon.” Met

meer dan 430 citaties bleef dit artikel voor de norm voor de volgende 20

jaar. Edith sprak vloeiend Engels, Frans, Duits, en Spaans, en was de

eerste vrouw die werd aangesteld als secretaris-generaal van de

Internation Astronomical Union (IAU). Ze speelde een belangrijke rol in

het promoten van Astrofysica en internationale samenwerking op het

gebied van wetenschap. De “Edith Alice Müller onderscheiding” voor een

voortreffelijke PhD thesis werd in 2018 in Zwitserland voor het eerste

uitgereikt als erkenning voor Professor Müllers wetenschappelijk

onderzoek naar de compositie van de zon en voor haar betrokkenheid bij

de internationale promotie van de astrofysica.

WEETJE

Edith was een Zwitserse Wis- en 

Sterrenkundige die de wiskunde in 

Islamitische patronen bestudeerde. Haar 

PhD scriptie, getiteld “Toepassing van 

groepentheorie en structuuranalyse op 

de Moorse versieringen van het 

Alhambra in Granada”, werd een 

baanbrekende publicatie in het 

onderzoeksgebied van islamitische 

ontwerpkunst.

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – Planetary Nebula

“De wetenschappelijke gemeenschap  erkent Edith als een geweldige professor, sterrenkundige, en organisator. 
Haar menselijke kwaliteiten, vriendelijkheid, en toegankelijkheid voor haar studenten en collega's,  haar 

pionierswerk als een vrouw in de sterrenkunde, haar open  blik en moed zijn door allen gewaardeerd…”
– André Maeder

Geboortedag Margaret 

Burbidge (1919)

Sterfdag Ştefania

Mărăcineanu (1944)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

September 2021

Augustus Oktober

E. Margaret Peachey Burbidge 1919-2020

Margaret Burbidge heeft een centrale rol gespeeld in het vormen van de nucleaire

astrofysica. Ze was haar hele leven een pionier, als wetenschapper en als een

vrouwelijke wetenschapper. Sinds haar kindertijd was ze gefascineerd door de sterren

en door overdreven grote getallen. Haar interesses kwamen samen toen ze het boek
van Sir James Jeans over sterrenkunde las. Ze behaalde haar PhD aan de Universiteit

van het Londense Observatorium (nu Greenwich observatorium). Haar eerste

onderzoek concentreerde zich op chemische abundantie in sterren. Toen Margaret

begon in de sterrenkunde in de jaren ’40 waren er nauwelijks vrouwen binnen dit

onderzoeksgebied, en in 1945 werd haar aanvraag van een Carnegie Fellowship
afgewezen omdat ze een vrouw was. Dankzij haar invloed kunnen vrouwen

tegenwoordig observaties uitvoeren in Amerikaanse observatoria. Het invloedrijke

artikel uit 1957 geschreven door M. Burbidge, Burbidge, Fowler, en Hoyle: “Synthese

van de elementen in sterren” zette de theorie van nucleosynthese in sterren in de

wetenschappelijke schijnwerpers. Voor haar pionierswerk kreeg Margaret 12
eredoctoraten en tal van onderscheidingen, waaronder Fellow of the Royal Society of

London. Prof. Burbidge heeft vele leidinggevende posities bekleed, waaronder de

eerste vrouwelijke president van de American Astronomical Society en de eerste

directeur van het Center for Astropysics and Space Sciences (CASS) aan de UC San

Diego. “Wanneer je gefrustreerd raakt in je poging door een stenen muur of een andere blokkade, moet 
je een weg eromheen vinden – een andere route naar je doel.” –een leidraad opgesteld door 

Margaret  Peachey Burbidge, 1945, nadat  haar aanvraag voor een Carnegie Fellowship werd 
afgewezen wegens haar geslacht.

WEETJES  
§ Margaret heeft geholpen bij de ontwikkeling van sommige van de originele 

instrumenten voor de Hubble Space Telescope.
§ In 1960 is  Asteroïde 5490 Burbidge vernoemd naar Margaret Burbidge.

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – He Flash on a Companion Star

“[Margaret] is een van de reuzen die de sterrenkunde in de 20ste eeuw in een belangrijke tak van wetenschap heeft veranderd” -

– G. Fuller, UC San Diego

Herfst Equinox 

(21:21 CEST)

Sterfdag Dilhan

Ezer Eryurt (2012)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

Oktober 2021

September November

Erika Helga Ruth Böhm-Vitense 1923-2017

Erika Böhm-Vitense was de eerste wetenschapper die het convectief

mengen binnenin sterren nauwkeurig beschreef door gebruik te maken

van een voorschrift dat op grote schaal wordt gebruikt in codes die de

evolutie van sterren berekenen. Haar artikel uit 1958, geschreven in het

Duits, was een beslissende bijdrage aan de “mixing-length” theorie die

tot op de dag van vandaag een puzzel blijft. Het artikel is meer dan

1200 keer geciteerd; alleen al 70 keer in 2017. Erika werd geboren in

Kurau, Duitsland, en ze behaalde haar PhD in 1951 in Kiel. In de jaren

‘60 en ‘70 combineerde ze theorie met optische waarnemingen van een

groot aantal objecten: van helium sterren, tot superreuzen en open

clusters, om er een paar te noemen. In 1968 verhuisde ze naar de VS

met haar man waar ze een baan kreeg aan de Universiteit van

Washington en in 1971 werd ze Professor. Prof. Böhm-Vitense ontving

vele prijzen voor haar wetenschappelijk werk, waaronder de Annie

Jump Cannon Prize van de American Astronomical Society in 1965 en

de Karl Schwarzschild Medaille van het Astronomische Gesellschaft in

2003.

WEETJE
Erika schreef een driedelige set leerboeken getiteld: Introduction to Stellar Astrophysics.

Volume 1) basic stellar parameters, Volume 2) stellar atmospheres, and Volume 3) stellar interiors

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – Disk of Dust and Gas

Geboortedag

Georgeanne R. Caughlan

(1916)

Sterfdag Lise

Meitner (1968)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

November 2021

Oktober December

Dilhan Ezer Eryurt 1926-2012

Dilhan Eryurt werd geboren in Izmir, Turkije. Na het behalen van haar

diploma aan de faculteit Wis- en Sterrenkunde van de Universiteit van

Istanbul, behaalde Dilhan haar PhD aan de Universiteit van Ankara in

1953. Hierna verhuisde ze naar Canada, waar ze samenwerkte met A.

G. W. Cameron. Later werkte ze aan de Indiana University, NASAs

Goddard Space Flight Center, en aan de Universiteit van Californië.

Toen ze werkte voor NASA, was ze de enige vrouwelijke

sterrenkundige in het instituut. Dilhan’s werk onthulde opmerkelijk

detail van de zon: de zon was veel feller en heter in het verleden dan

nu. Ze ontving de Apollo Achievement Award in 1969 voor haar

bijdrages aan het project rond de eerste maanlanding. Ondertussen

organiseerde ze het eerste nationale sterrenkunde conferentie in

Turkije. Ze richtte de Astrofysica tak binnen het natuurkunde

departement aan de Middle East Technical University. Daarna werd ze

het hoofd van de afdeling en de decaan van de faculteit. Professor

Ezer Eryurt geldt als de moeder van de sterrenkunde in Turkije, waar

haar levenslange toewijding aan de wetenschap een monumentale

erfenis heeft achtergelaten.

WEETJE

Dilhan Ezer Eryurt liet al haar bezitting na aan het Directoraat van Nationaal 

Onderwijs in Turkije voor de bouw van een kleuterschool en een meisjesslaapzaal.

Achtergrond: The Fabric of Space-Time – Deep Field

Geboortedagen Marie 

Skłodowska Curie 

(1867), 

Lise Meitner (1878)

Geboortedag Dilhan

Ezer Eryurt (1926)



Maandag      Dinsdag    Woensdag  Donderdag    Vrijdag       Zaterdag     Zondag   

December 2021

November Januari

Beatrice Muriel Tinsley   1941-1981

Beatrice Tinsley was een ware pionier op het gebied van de chemische

evolutie van sterrenstelsels. In haar review artikel in 1980 over “Evolutie

van sterren en gas in sterrenstelsels” zijn een uitstekende uitleg van

het modelleren van sterrenstelsels en ook fraaie voorspelling

opgenomen, beide worden vandaag de dag nog geanalyseerd met data

van grote telescopen en snelle supercomputers. Haar familie

emigreerde van Engeland naar Nieuw-Zeeland toen ze nog jong was en

ze besloot sterrenkundige te worden op haar veertiende. In 1963

verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Met het behalen van haar PhD

aan de Universiteit van Texas, begon ze haar reis naar het bereiken van

internationale bekendheid als kosmoloog. Haar werk wordt beschouwd

als revolutionair door de ontdekking dat het heelal zich in een staat van

oneindige expansie bevindt. In 1978 werd ze de eerste vrouwelijke

professor aan Yale University. Haar indrukwekkende carrière werd

vroegtijdig afgebroken toen ze drie jaar later stierf. Haar artikelen

worden nog steeds gelezen en geanalyseerd en haar onderzoek wordt

nog steeds voortgezet.
WEETJES

§ Beatrice speelde op de middelbare school viool in het New Zealand

National Youth Orchestra.

§ Mount Tinsley is vernoemd naar Beatrice. De berg bevindt zich in de 
Kepler-bergen, Nieuw-Zeeland

§ Asteroïde 3087 Beatrice Tinsley, een planetoïde, die werd ontdekt door het 

Mt John Observatorium in Nieuw-Zeeland in 1981, is naar haar vernoemd.

§ De Universiteit van Canterbury heeft het Beatrice Tinsley Gebouw voor 

Sterrenkunde en Astrofysica in Nieuw-Zeeland naar haar vernoemd.

“Let me be like Bach, creating fugues

Till suddenly the pen will move no more.
Let all my themes within – of ancient light

Of origins and change and human worth –
Let all their melodies still intertwine,

Evolve and merge with growing unity,

Ever without fading
Ever without a final chord …

Till suddenly my mind can hear no more.”
-Beatrice Tinsley

Achtergrond The Fabric of Space-Time – Spiral Galaxy

Sterfdag Cecilia 

Payne Gaposchkin

(1979)
GeboortedagToshiko

Yuasa (1909)

Midwinter (16:59 CET) Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag


