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In De bètacanon komen vijftig kernbegrippen uit de natuurwetenschappen aan 
de orde die iedereen eigenlijk zou moeten kennen. Van het getal nul tot ecologie, 
van evolutie tot plastics, van Einstein tot de koolzuurcyclus, van formules tot de 

oerknal. Iedereen werd uitgenodigd om te reageren op de eerste versie.
Fokke & Sukke laten zich dat natuurlijk geen twee keer zeggen.

In De bètacanon van Fokke & Sukke worden alle vijftig kernbegrippen onder 
handen genomen. Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen schreef het voorwoord.



DE BÈTACANON VAN FOKKE & SUKKE

‘De bètacanon van Fokke & Sukke’ is gebaseerd op de officiële
‘Bètacanon’ die op 5 juni door Prof. Dr. Robbert Dijkgraaf aan 
Minister Plasterk werd overhandigd. Daarin worden 50 kern-
begrippen uit de bètawetenschappen uitgelegd aan leken.

Dit boekje verschijnt eerst uitsluitend online via diverse pu-
bliekssites. De gedrukte versie (96 p., Uitgeverij Catullus,
ISBN  9789078753193, € 8,95) verschijnt in augustus 2008.
Deze PDF is een bètaversie: niet alle kernbegrippen worden be-
handeld. De cartoons werden tijdens de Stripdagen Haarlem
(7 en 8 juni 2008) tentoongesteld in Café Studio.

De 50 kernbegrippen zijn hier te vinden:
http://extra.volkskrant.nl/betacanon/
Meer over de bètacanon van Fokke & Sukke:
www.foksuk.nl/betacanon

jvantol@catullus.nl

http://extra.volkskrant.nl/betacanon/
http://www.foksuk.nl/betacanon




Voorwoord Robbert Dijkgraaf
De cartoonversie van de natuurwetenschap

‘Hè? Doen bèta’s het ook dan?’ Dat is het commentaar 
van Fokke en Sukke bij het item ‘seks’, maar het zou net zo 
goed kunnen slaan op het begrip ‘canon’. Een canon is niet 
iets waar natuurwetenschappers nu bijzonder vertrouwd 
mee zijn. Zo wordt het woord in kringen van techneuten 
nog wel eens uitgesproken alsof het een Japans foto-
toestel betreft. Of men denkt dat je er een projectiel mee
kan afvuren. Een canon is toch meer iets voor literaire 
types of historici. De meeste bèta’s zijn daar te eigenwijs, te 
slordig en te lui voor. Ze lezen vaak ook liever strips of 
kijken alleen naar de plaatjes. Daarom vallen in deze bun-
del vorm en inhoud perfect samen.

Het tempo van de natuurwetenschap laat door de geschie-
denis heen een opmerkelijke versnelling zien. Na tiendui-
zenden jaren zwarte magie en mensenoffers, komen eerst
duizenden jaren filosoferen, gevolgd door honderden jaren



experimenteren, daarna wordt dit alles in één jaar in de 
Volkskrant afgedrukt, nadat het in één maand brainstor-
men door een commissie was bedacht, en dat alles wordt 
dan in dat duizelingwekkende tempo van minder dan 
één week door Reid, Geleijnse & Van Tol in deze hapklare 
visuele brokken verwerkt. Zo bezien is de cartoon veruit 
de meest efficiënte manier om wetenschap te bedrijven. We
kunnen alleen maar dromen hoe het werk van Newton, 
Darwin & Einstein er uit had gezien als ze een eend en een 
kanarie hadden gebruikt. 

Toch zijn cartoons in de wetenschap helemaal niet nieuw. 
Als een fysicus een elektron en een foton voorstelt met 
een pijltje en een waggellijntje heeft hij meer weggelaten
dan een cartoonist die twee vogeltjes moet tekenen. Iets 
ingewikkelds reduceren tot de essentie, iets dat je snapt of 
niet, dat heeft de bètawetenschap wel met een goede grap
gemeen.

Mijn favoriete cartoon in deze bundel? Dat is gemakkelijk.  



De ideale maten van het standaardmodel: 90-60-90. Maar 
weten de auteurs wel dat die quarks in drie kleuren en zes 
smaken komen? (Helaas niet vanille, aardbeien of chocola, 
maar wel ‘op’ en ‘neer’, en ‘boven’ en ‘onder’.) En weten 
ze ook dat er drie families zijn, waarvan de familieleden 
steeds zwaarder worden? En dat we binnenkort een super-
model hopen te vinden? Kijk, dat zijn toch allemaal be-
langrijke feiten voor de stripboekenlezer.

Mijn droom? Dat over een paar jaar iedereen kan lachen 
om alle grappen van de bètacanon van Fokke & Sukke. 
Dat ze weten dat je een standaardmodel niet bij een miss-
verkiezing vindt, dat een algoritme geen samba is, en dat 
vrouwen geen last hebben van het periodiek systeem. 
Dan hebben die lezers er toch iets van begrepen. En erom 
gelachen. Want dát doen bèta’s ook, met veel plezier.

Robbert Dijkgraaf
Voorzitter van de bètacanoncommissie



01 Nul



02 Plaattektoniek



03 Hygiëne



05 Energie



07 Algoritmen



08 Geheugen



10 Cognitie



12 Fotosynthese



13 Enzymen



14 Symbolen en formules



15 klimaat



16 Oerknal



17 Ecosysteem



19 Standaardmodel



20 Plastics



21 Periodieke systeem



22 Pavlovreactie



23 Micro-organismen



24 Isaac Newton



24 Isaac Newton



26 GPS



28 Albert Einstein



33 DNA



33 DNA



34 Landbouw



35 Seks



36 Oceaanstromingen



43 Computer



45 Telefoon



46 Tijd



49 Fiets



50 Nanotechnologie



COPYRIGHTS 

De cartoons in dit digitale boekje mogen vrij gebruikt 
worden door leerlingen en docenten in het basis- en 
voortgezet onderwijs voor educatieve, niet-commerciële 
doeleinden. Het is toegestaan om met dit doel dit bestand 
digitaal te verspreiden zonder winstoogmerk. Op www.
foksuk.nl/betacanon vindt u een goede versie. Voor andere 
vormen van gebruik dient u contact op te nemen met de 
uitgever. Wanneer u de cartoons zou willen gebruiken voor 
prints (proefwerken, hand-outs, schoolkranten e.d.) dan 
kunt u vanaf augustus een exemplaar kopen in de boek-
winkel. Exemplaren zullen ook verkrijgbaar zijn via de 
webshop van www.foksuk.nl

Dit boekje zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de 
hulp van Carel Ris, Jeroen Visser en Robbert Dijkgraaf. 
Wij vinden het een eer dat zij hebben meegewerkt.

© 2008 Reid, Geleijnse & Van Tol / Uitgeverij Catullus



De bètacanon van Fokke & Sukke 
Online 5 juni 2008, te zien tijdens Stripdagen Haarlem in

Café Studio en te koop in de winkels in augustus 2008.


