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STATISTIEK EN WAARSCHIJNLlJKHEIDS
REKENING IN HET WERK VAN TINE TAMMES 
(1871-1947) 

IDA H. STAMHUIS' 

Inleiding 

'The introduction of th.e statistical method ..... into botany has enabled us to formulate 
more sharply the formerly vague and insufficiently defined question of the influence of 
nutrition and also to interpret the results obtained easily and accurately.'l Zo schreef Tine 
Tammes, de eerste Nederlandse hoogleraar in de genetica, in 1904 in het kader van de 
invloed van voeding op verschillende eigenschappen van planten. Niet aileen bij deze studie, 
maar ook in het algemeen, zag zij het belang van de bijdrage van statistiek<jan het biologisch 
onderzoek. Het bleef dan ook Diet bij mooie woorden over het nut van statistiek, zij rnaakte 
er gebruik van in haar plantkundige en genetische studies. Opgeleid ais plantkundige, 
publiceerde ze in 1907 een monografie over vIas, getiteld Der Flachsstengel/ waarvoor ze in 
1911 een eredoctoraat ontving. De ondertitel van dit werk luidde: eine statistisch-anatomische 
Monographie. 
Tine Tanunes' gebruik van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening is uniek in biologisch 
Nederland in deze periode. In dit artikel wordt haar werk geanalyseerd ten aanzien van de 
toepassing van deze vakgebieden. Deze bespreking wordt voorafgegaan door een behan
deling van de rol van de statistiek bij genetisch onderzoek. Maar eerst wordt Tammes~ 
opvallende carriere geschetst. 

Tine T ammes' carriere en werk 

Jantina Tammes werd in 1871 geboren in een middenstandsgezin.3 Zij bezocht de MMS~ 
nam daarna privelessen in wis-, natuur- en scheikunde en schreef zich in 1890 in aan de 
Groningse universiteit. Daar mocht zij vanwege haar onvoldoende vooropleiding wei 
colleges en praktica volgen, maar geen tentamens afleggen. In 1892 behaalde ze de 

Vrije Universiteit, Faculteit der Natuurkunde en Sterrenkunde, Vakgroep Algemene Vonning, De Boelelaan 
1081, 1081 HV Amsterdam. 
1. T. Tammes, 'On the influence of nutrition on the fluctuating variability of some plants', Proceedings of the 
Section of Science of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 7 (1904) 398-411, herdrukt in 
Genetica 22 (1941) 9-24, in herdruk: 9. 
2. T. Tarnrnes, Der FlachsstengeL Eine statistisch-anatomische Monographie, Natuurkundige Verhandelingen 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen 3. VI.4 (Haarlern, 1907) 285 pp .. 
3. I.E. de Wilde, 'Jantina Tanunes (1871-1947), Nederlands eerste hoogleraar in de erfelijkheidsleer' in: G.A. van 
Gernert e.a., 'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken.' Groningse geleerden 1614-1989 (Hilversum, 1989) 
187-2 06. 
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middelbare akte natuurkunde, scheikunde en kosmografie en in 1897 de akte plant -, dier-, 
delfstof- en aardkunde. Ze werd toen assistent van de Groningse hoogleraar J.W. Moll 
(1851-1931). Deze plantkundige heeft een belangrijke invloed op het vedoop van haar 
carriere gehad. In 1899 werkte ze drie maanden in het laboratorium van de internationaal 
vermaarde Amsterdamse hoogleraar in de botanie Hugo de Vries (1848-1935). In 1907 
publiceerde ze de reeds genoemde monografie over vIas. In 1911 verscheen haar eerste 
genetische publikatie, die van internationale betekenis was.4 In 1910 had Moll haar voor 
een eredoctoraat voorgedragen. Dit eredoctoraat werd haar in 1911 verleend. Reeds eerder 
had Mol~ voorgesteld een hoogleraar in de erfelijkheidsleer te ben oem en, waarbij het 
duidelijk was dat hij Tammes voor deze positie als de aangewezen persoon beschouwde. 
Door allerlei verwikkelingen, waaronder bezuinigingen bij de centrale overheid, duurde 

4. T. Tammes, 'Das Verhalten fluktuierend variierender Merkrnale bei der Bastardierung', Recueil des travaux 
botaniques Neerlandais 8 (1911) 201-188, herdrukt in Genetica 22 (1941) 25-87. 
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Een deel van de brief gedateerd 2 

juni 1911 van het Bestuur van de 
Faculteit Wis-en NatuurkWlde aan 
de Senaat van de Rijks Universiteit 
Groningen. Deze brief moest de 
Senaat ervan overtuigen dat het 
werk van Tammes voldoende aan
Ieiding gaf om haar voor een ere
doctoraat in aanmerking te Iaten 
komen. 
(Archief Senaat en Faculteiten, 
RijksWliversiteit Groningen, Rijks
archiefGroningen, inv.or. 366.) 
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het tot 1919 voordat de benoeming van Tammes tot buitengewoon hoogleraar plaatsvond. 
Daardoor was ze niet de eerste maar de tweede vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Ze is 
acht keer als promotor opgetreden en was betrokken bij de institutionalisering van de 
genetica als wetenschap in Nederland. In 1937 heeft ze bet hoogieraarschap neergelegd. Ze 
overleed in 1947. 

De ral van de statistiek in de genetica 5 

Tussen 1900 en 1940 heeft de statistiek zich ontwikkeld in het kader van onderzoek naar 
evolutie, erfelijkheid en eugenetica. Bet centrum van deze activiteiten bevond zich bij een 
Engelse groep wetenschappers die de biometrici werden genoemd. F. Galton (1822-1911) 

5· Zie ook het artikel van LH. Stamhuis, 'De 'probabilistic revolution' in de wetenschappen', elders in dit 
nummer. 

197 



66 Ida H. Stamhuis 

was de vader van deze beweging; zijn belangrijkste leerling K. Pearson (1857-1936) was de 
leider. Zij bestudeerden erfelijkheid aan de hand van statistische gegevens. 
Tegenover de biometrici stonden wetenschappers, die spoedig na de 'herontdekking' in 
1900 van het werk vanJ.G. Mendel (1822-1889) de door Mendel voorgestelde benadering 
propageerden. Mendel had varieteiten gekruist, die verschilden met betrekking tot een 
beperkt aantal discontinue kenmerken, dat zijn kenrnerken die slechts enkele waarden 
kunnen aannemen. Hij had gemerkt ciat in de tweede generatie de diverse varieteiten in 
vaste percentages optraden. Hiervoor had hij een verklaring gegeven met behulp van 
dominante en recessieve erfelijke factoren. Zijn navolgers, de zogenaamde mendelianen, 
probeerden door kruisingsexperimenten hierin meer inzicht te krijgen. Zij verweten de 
biometrici de problemen te statistisch te willen behandelen. Toch konden zij niet om de 
statistiek heen, aangezien hun kruisingsexperimenten gegevens opleverden die statistische 
bewerking behoefden. Het bekende boek Elemente der exacten Erblichkeitslehre van de 
Deense mendeliaan W. Johannsen (1857-1927), dat ook door Tammes werd gebruikt, was 
voor een groot deel aan het gebruik van statistische methoden gewijd. Johannsen begon 
dit werk met een bespreking van de rol van de wiskunde in de erfelijkheidsleer. 'Wir 
mussen die Erblichkeitslehre mit Mathematik, nicht aber als Mathematik treiben.,n 
Waarnemingsmateriaal moest eerst voldoende biolctgisch bestudeerd en uitgezocht zijn, 
voordat het aan een mathematische behandeling kon worden onderworpen. Zonder de 
hulp van de wiskunde kon echter geen overzicht worden verkregen. 
Bij de behandeling van kansverdelingen en statistische methoden baseerde Johannsen zich 
bijna geheel op werk van biometrici7• Hij besprak in zijn boek de statistische methoden 
die volgens hem relevant waren voor experimenteel erfelijkheidsonderzoek De normale 
verdeling passeerde de revue, hij had het over gemiddelden, medianen en kwartielen en 
beschouwde de standaardafwijking als de beste maat voor de variabiliteit8 Verder besprak 
hij scheve en meertoppige verdelingen, correlatie en regressie. Deze statistische methoden 
waren nuttig om populaties te beschrijven, en om na te gaan of selectie ook invloed had 
op het nageslacht. Dat was van belang in het kader van Johannsens onderzoek met bonen 
naar 'zuivere lijnen', want wanneer door selectie, die op grond van statistische criteria 
plaatsvond, een deelpopulatie geen erfelijke variabiliteit meer vertoonde, was er sprake 
van een zuivere lijn. 
Aan- het eind van zijn boek behandelde Johannsen de wetten van Mendel en in verband 
daarmee het getalsmatig analyseren van kruisingsexperimenten. De resultaten moesten 
'Zahlenkritisch' behandeId worden. Hij vond dat hij hieraan de nodige aandacht moest 
besteden, omdat het bij experimenteel georienteerde biologen nogal eens schortte aan 
kennis op dit gebied.9 De vraag was in hoeverre experimentele aantallen mochten 
afwijken van op grond van de wetlen van Mendel verwachte theoretische frequenties.lO be 
standaardafwijking speelde bij deze beoordeling een cruciale ro!. De frequentie van elke 
uitkomst werd apart bekeken. Dat was geen probleem in het geval van twee uitkomsten 
(waarbij de theoretische aantallen zich bijvoorbeeld verhouden als 3: 1), maar in het geval 
van meer dan een Mendeliaanse factor is er meestal spral<e van meer dan twee uitkomsten. 

6. W. Johannsen, Elemente der exacten Erblichkeitslehre Gena, 1909) 2. 
7· Johannsen (n.6), Elemente, 494-495, 498-500. 
8. Ibid., 31-59. 
9· Ibid., 403. 
10. Ibid., 403-407. 
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In het geval van twee factoren kan er bijvoorbeeld sprake zijn van vier verschillende 
uitkomsten waarvan de theoretische aantallen zich verhouden als 9 : 3 : 3 : 1. Johannsen stelde 
een tabel op met de standaardafwijkingen van allerlei mogelijke verwachte verhoudingen 
op grond van I, 2 en 3 Mendeliaanse factoren, waarbij de aantallen varieerden van 25 tot 
2000. Daarna vergeleek hij een aantal experimentele frequenties uit de literatuur met deze 
tabel en ging na of die meer of minder dan de theoretische standaardafwijking van de 
theoretische verhoudingen verschilden. Dat bleek steeds minder te zijn. Hij trok in die 
gevallen de conclusie dat aangenomen mocht worden dat de onderzochte kenmerken aan 
de wetten van Mendel voldeden. Blijkbaar was een verschil met de verwachte waarde gelijk 
aan de standaardafwijking het verschil dat nog net mocht optreden om te concIuderen dat 
de gegevens zich volgens de wet van Mendel gedroegen. Dat is, gezien huidige gewoontes, 
een strenge maatstaf, aangezien tegenwoordig meestal een verschil van ongeveer twee keer 
de standaardafwijking wordt gehanteerd. 
Daarmee stopte zijn behandeling van dit onderwerp. Een toets waarbij in het geval van 
meer dan twee uitkomsten de resuItaten worden gecombineerd tot een over-all resultaat, 
gaf hij niet. De door Pearson in 1900 gepubliceerde chi-kwadraat test op 'goodness of fit' 
ZOll pas veel later worden toegepast bij de interpretatie van Mendeliaanse kruisings

experimenten. 

Het werk van Tine Tammes 

De vraag waarom Tammes gebruik maakte van methoden uit waarschijnlijkheidsrekening 
en statistiek is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. W.eI kunnen in verband hiermee 
enkele opmerkingen worden gemaakt. Tammes had aanleg en belangstelling voor de exacte 
wetenschappen. Zeer belangrijk was dat J.e. Kapteyn (1851-1922) hoogleraar sterrenkunde 
was in Groningen van 1877 tot zijn pensionering in 1921. Deze beroemde sterrenkundige 
heeft zich niet aIleen beziggehouden met de toepassing van waarschijnlijkheidsrekening en 
statistiek in de sterrenkunde, en daarmee baanbrekend werk verrichtll, hij heeft zich even
eens verdiept in de toepassing van deze vakgebieden in de biologie12

• In 1902 gaf hij op 
verzoek van een aantal studenten in de botanie en andere ge'interesseerden enkele lezingen 
over de statistische methoden van Quetelet, Galton en Pearson.I3 Het ligt voor de hand dat 
Tammes bij deze lezingen aanwezig was, aangezien ze toen als assistent van Moll in het 
botanisch laboratorium werkte. Verder beriep Tammes zich bij het gebruik van bepaalde 
statistische methoden een aantal keren op Kapteyn. Zo noemde ze Kapteyn in een publikatie 
uit 1904 in verband met het aantal elementen dat nodig is om voldoende nauwkeurigheid 
te bereiken.14 Waarschijnlijk had Kapteyn hierover gesproken in een van die lezingen in 
1902. Hij heeft haar tijdens haar onderzoek voor Der Flachsstengel ook persoonlijk een 

11. 'Zie tevens de opmerlOngen hierover aan het eind van het artikel: E. Dekker, 'Een procesverbaal van ver
hoor', elders in dit nummer. 
12. Van Kaptey;n zijn twee pUblikaties verscbenen die handelen over het gebruik van statistische methoden in de 
biologie; de ene verscheen in 1903 en de andere, die hij samen met Van Uven heeft geschreven, in 1916: I.e. 
Kapteyn, Skew frequency curves in biology and statistics, published by the astronomical laboratory at Groningen 
(Groningen, 1903) en J.e. Kapteyn and MJ. van Uven, Skew frequency curves in biology and statistics, published by 
the astronomical laboratory at Groningen (Groningen, 1916). Een uiteemettingvan beide publikaties speciaal voor 
een biologisch publiek werd in 1916 in het Recueil des travaux botaniques Neerlandais gepubliceerd: J.c. Kapteyn, 
'Skew frequency curves in biology and statistics', Recueil des travaux botaniques Neerlandais13 (1916) 105-158. 
13_ Zie Kapteyn (n.12, 1903), Skew frequency curves in biowgy and statistics, 3· 
14. Tammes (n.l). 'On the influence of nutrition', in herdruk, m.n. 13· 
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statistisch advies gegeven. Een tiental jaren later gebruikte hij experimentele gegevens die 
hij via Tammes had verkregen ter illustratie van zijn statistische theorie.15 Kortom, tussen 
Tarnmes en Kapteyn heeft een jarenlang contact bestaan en Kapteyn heeft Tammes gead
viseerd bij de toepassing van statistiek in haar onderzoek.16 

Wanneer we kijken naar de wetenschappelijke produktie van Tammes dan bemerken we ciat 
aan het begin van haar wetenschappelijke carriere, tussen 1900 en het begin van de jaren 
twintig, de IDeest omvangrijke en op eigen research gebaseerde artikelen zijn verschenen. 
Niet aIle publikaties uit deze periode zijn voor ons onderwerp van belang. De relevante 
artikelen kunnen over dIie, min of meeT chronologische, groepen worden verdeeld. Als 
eerste een artikel uit 1904 waarin een statistische grootheid de centrale rol speelt, dan de 
artikelen uit 1907, 1912 en 1914, waarin het gaat om een statistische beschrijving van het 
experimentele materiaal. Ten slotte is er in de artikelen over genetische onderwerpen uit 
1911 en 1915 sprake van verklarende statistiek, omdat daar de statistiek wordt gebruikt om 
genetische gevolgtrekkingen te maken. In de discussie zullen conclusies uit deze bespreking 
worden getrokken. 

In 1904 verscheen er een artikel waarin de vraagstelling statistisch van aard was; Tarnmes 
bestudeerde de invloed van de voeding op de fluctuerende variabiliteit van enkele plantenP 
Tammes gaf geen omschrijving van het begrip jluctuerende variabiliteit. Johannsen wel, hij 
verstond hieronder de variabiliteit die optreedt bij eigenschappen van planten van hetzelfde 
ras of dezelfde soort in een bepaald gebied.'8 Uit deze omschrijving blijkt dat het niet
systematische variabiliteit van een bepaalde eigenschap van een plant betreft. 
Tammes beschreefhaar experimentele materiaal niet met de meest gebruikelijke statistische 
grootheden. Ze gebruikte niet het rekenkundig gemiddelde, maar de mediaan M; en niet 
de standaarddeviatie maar de variabiliteitscoefficient Q/M, waarbij Q de helft van het 
verschil van het derde en het eerste kwartiel is. Hierbij baseerde ze zich op een artikel van 
E. Verschaffelt19, een Belgische plantkundige die vanaf 1894 aan de Gemeenteuniversiteit 
van Amsterdam verbonden was. Ze vergeleek steeds twee groepen exemplaren van een 
zelfde plantesoort: goed gevoede en slecht gevoede. Tammes wilde graag nagaan of het 
midden en de variabiliteit van een eigenschap door dit verschil in voeding meer worden 
bei:nvloed dan het midden en de variabiliteit van een andere eigenschap van dezelfde 
plantesoort. Daartoe introduceerde ze het nog niet eerder gebruikte begrip gevoeligheids
coefficient. Onder de gevoeligheidscoefficient van de mediaan van een eigenschap verstond 

15· Kapteyn (n.12, 1916), 'Skew frequency curves in biology and statistics'. Daarin geeft hij een voorbeeld, waarin 
hij gegevens over de graei van de stengel van Linurn crepitans gebruikt. Hij vermeldt daarbij op de pagina's 138 
en 139 dat hij deze gegevens via Tine Tammes heeft verkregen. 
16. Kapteyn and van Uven (n.l2), 'Skew frequency curves in biology and statistics'. Kapteyn schreef in het voor
woord van zijn publikatie samen met Van Uven uit 1916 (p.6), dat hij had gehoopt dat er naar aanleiding van 
zijn eerste pUblikatie uit 1903 een hechte samenwerking met een bioloog zou ontstaan. Deze zau de door 
Kapteyn voorgestelde methode moeten toepassen en van commentaar voorzien, zadat Kapteyn op grand hier
van de theorie meer geschikt kon maken VOOT een biologische toepassing. Tot zijn spijt was die samenwerking er 
niet gekomen. Hij had alleen hulp van biologen ondervonden op materieel gebied. Hierbij noemde hij spedaal 
de namen van Moll en Tammes. 
17. Tammes (n.l), 'On the influence of nutrition'. 
18. Johannsen (n.6), Elemente, 10. 

19· E. Verschaffelt, 'Ueber graduelle Variabilitat von pflanzlichen Eigenschaften', Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft12 (1894) 350-355. 
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ze het verschil van de mediaan bij goede en de mediaan bij slechte voeding gedeeld door 
de mediaan bij goede voeding. In formule: (M, - M2)/Ml" De gevoeligheidscoefficient van 
de variabiliteitscoefficient definieerde ze op dezelfde wijze: (Q/M, - Q2/M2) I (Q,/M, ). 
De gevoeligheidscoeffieient geeft dus de fraetie van het verschil ten gevolge van verschillende 
voeding. Wanneer bijvoorbeeld Ml gelijk is aan 41,1 em en M2 gelijk aan 31,3 em, dan is 
slechte voeding verantwoordelijk voor (41,1. - 31,3) I 41,1 = 0,24 lagere mediane waarde van 
41,1 cm, ofwel de mediaan is bij slechte voeding 24 % lager dan bij goede voeding. 
Met de introductie van dit nieuwe statistische begrip oogstte Tammes bewondering bij 
plantkundigen in Nederland en Belgie. Moll vond de introductie van de gevoeIigheids
coefficient zodanig de moeite waard dat hij in 1910 bij de beschrijving van de door haar tot 
dan toe bereikte onderzoeksresultaten hieraan expliciet refereerde.20 

In 1907 verseheen Der FlachsstengeL die ze karakteriseerde als een statistisch-anatomische 
Monografie.21 Statistische methoden speelden in dit werk een belangrijke rol om het over
vloedige experimentele materiaal te beschrijven en samen te vatten. Ze m~a~te w~~r 
gebruik van de grootheden Q, M en Q/M. Ze gaf als argument dat deze zeer lllzlchtehJk 
zijn, en vooral dat ze met weinig inspanning te bepalen zijn. Bovendien had Kapteyn laten 
zien dat er ook mathematische argumenten waren om deze grootheden toe te passen?2 
Ook werd van de gevoeligheidscoefficient gebruik gemaakt. 
Een ander statistisch begrip waar Tammes mee werkte, was de correlatiecoefficient. Ze nam 
een lange aanloop voor ze tot de definitie van dit begrip kwam. Eerst kwam een inleiding 
aangezien 'man erst in der letzten Zeit angefangen hat die Korrelationserscheinu~gen 
eingehend zu studieren'. Daarom zou ze beginnen met het wezen van corre~atle te 
beschrijven en de methode te behandelen waarmee men deze bestudeerde.23 Hlervoor 
gebruikte ze niet minder dan tien bladzijden. Aan de hand van voorbeelden werd uitgebreid 
besproken wat correlatie is en dat deze volkomen en onvolkomen kan zijn. Correlatie kan 
verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat een van twee eigenschappen de andere 
be:invloedt, of dat er een of meerdere factoren zijn, die op beide beschouwde eigenschappen 
invloed uitoefenen. Correlatie kan zichtbaar worden gemaakt door een van de eigen
schappen naar grootte te ordenen en na te gaan of de bijbehorende waarden van de andere 
eigenschap eveneens een bepaalde ordening vertonen. Een andere manier om de correlatie 
te laten zien is door een correlatietabel. Horizontaal staan klassen van waarden van de ene 
eigenschap, verticaal van de andere eigenschap. In een dergelijke tabel krijgt elk exemplaar 
een plaats door zijn waarden voor deze eigenschappen. Wanneer er sprake IS van eorrelatle 
zullen de exemplaren zich in meerdere of mindere mate rond een van de assen concentreren. 

20. Over Belgie zie: G. Vanpaemel, 'Als 't ware een nieuwe wetenschap. De toepassing :an de statistische metho
de door de Gentse botanici rand 1900" elders in dit nummer. De andere resultaten dIe Moll noemde waren: 1) 
de vermeerderde kennis over het begrip middenras, zaals dat door De Vries was opgesteld, 2) meeT kennis over 
de variatie en de oorzaak daarvan van een aantal kenmerken van de vlasplant, 3) de behandeling van het correla
tievraagstuk. Archief Senaat en FacuJteiten, Rijksllniversiteit Groningen, Rijks~rchief.~roningen: F~cu1teit der 
Wis- en Natuurkunde, inv.nr. 624, notulen vergadering 6f2!t91B. HieTvan een blJlage bl) het punt: BUltengewoon 
Hoogleraarschap voor Variabiliteit en Erfelijkheidsleer. Deze bijlage betraf een stuk van de hand van prof. J.W. 
Moll uit 1910/1911, waarin hij voorstelde Tammes een eredoctoraat te verlenen. 
21. Cursivering van LH. Stamhuis. .., 
22. Tammes (n.2), Der Flachsstengel, 40. Tine schreef dat Kapteyn hlerover nog zau pubhceren, maar ik heb 
deze publikatie niet kunnen ontdekken. 
23. Ibid.,86. 
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Afb.l 
De uitkomsten van een vijftal kenmerken van de 
eerste 25 van 100 exemplaren van vIas, geordend 
volgens de lengte van het zaad. p. 727 van: T. Tam
mes, 'Eenige correlatieverschijnselen bij hybriden', 
Verslag van de Gewone Vergadering van de Wis-en 
Natuurkunde Afdeling -van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen 21 deel1 (1912) 725-736. 

" 
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1S·52. 54,544 ~i i!IJ~~ 150, 
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Afb.2 
Een samenvatting van de tabe!, die in afb. 1 gedeel
telijk was opgenomen. Steeds zijn de uitkomsten 
van 25 opeenvolgende exemplaren opgeteld. In 
deze tabel is duidelijk te rien dat er correlatie tus
sen de kenmerken bestaat. p. 732 van: T. Tammes, 
'Eenige correlatieverschijnselen bij hybriden', 
Verslag van de Gewone Vergadering van de Wis- en 
Natuurkunde Afdeling van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen 21 deel1 (1912) 725-736. 

Uiteindelijk defmieerde Tammes de correlatiecoef:ficient zoals Pearson die had gei:ntrodu
ceerd,'" en zoals die nog steeds gebruikelijk is. Deze definitie maakt echter gebruik van het 
gemiddelde in plaats van de door haar geprefereerde mediaan. Kapteyn had haar nu 
geholpen om de formule voor de correlatiecoefficient zo te hewerken dat de mediane waarde 
daarin als standaard werd genomen.25 Met behulp van deze formule berekende ze een 
aantal correlaties tussen verschillende paren eigenschappen van de vIasstengel, zoals de 
lengte en de dikte. 
Een artikel uit 1912 hehandelde eveneens correlaties.26 Bij het kruisen van een tweetal 
soorten vIas bleek in de tweede generatie een aantal eigenschappen (lengte en breedte van 
zaad en van bloemblad en de kleur van het bloemblad) positief te correleren en dat niet 
alleen op grond van niet -erfelijke fluctuerende variabiliteit; Tammes maakte duidelijk dat er 
ook sprake was van een erfelijke oorzaak. Ze liet de correlatie zien door de 100 exemplaren 
op grond van de lengte van het zaad te ordenen en de uitkomsten in een 100 x 5 tabel te 

24· Ibid., 9-7. 
25· Ibid., 98. 
26. T. Tammes, 'Eeruge correlatieverschijnselen bij hybriden', Verslagvan de Gewone Vergadering van de Wis- en 
Natuurkunde Afdeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 21 deell (1912) 725-736. T. Tammes, 
'Some correlationphenomena in hybrids', Proceedings of the Section of Science of the Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam 15 (1912) 1004-1014. 
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vermelden (zie afbeelding 1 voor de eerste 25 rijen van de tabel). Deze tabel werd samenge
vat door steeds van 25 planten de uitkomsten van de 5 eigenschappen op te tellen (zie 
afbeelding 2). Er werden nog enkele vergelijkbare bewerkingen uitgevoerd, waaruit de 
samenhang tussen genoemde factoren overduidelijk bleek. Een correlatiecoefficient werd 
niet uitgerekend, waardoor ook niet kon worden geconcludeerd of bepaalde tweetallen 
eigenschappen meer samenhang vertoonden dan andere. Dat is merkwaardig, omdat 
Tammes immers de correlatiecoefficient in Der FlachsstengeI uitgebreid had besproken en 
op vergelijkbare kenmerken had toegepast. 
Het laatste van deze tweede groep artikelen verscheen in 1914 en was opgenomen in een 
bundel van een internationaal farmaceutisch congres. Het artikel was bedoeld als een 
introductie voor onderzoekers die nog niet eerder kennis hadden gemaakt met de statistische 
methode. De opzet van een experiment werd uitgebreid behandeld en daarvoor had 
Tammes ook haar redenen: 'Bei der statistischen Untersuchung ist es ausserst wichtig, dass 
das Material welches zu den Bestimmungen dienen soll, ohne jegliche Wahl erhalten ist, 
wird diese Sache nicht genugende Aufmerksamkeit geschenkt, so ist die ganze Untersuchung 
ohne Wert.'" Ze legde de nadruk op een duidelijke keuze van een bepaalde statistische 
methode. Bij deze keuze speelde opnieuw de hoeveelheid rekenwerk de hoofdrol. De 
bespreking van het berekenen van M, Q en Q/M vertoonde veel overeenkomst met de 
behandeling daarvan in Der Flachsstengel. 

In 1911 verscheen haar eerste en tevens haar belangrijkste publikatie over erfelijkheids
onderzoek.28 Ze deed daarin verslag van een aantal kruisingen tussen verschillende soorten 
vIas (de Fo-generatie) en bestudeerde de tweede generatie (de F2 -generatie). Ze onderzocht 
met name continue kenmerken, dat zijn eigenschappen die een aaneenslwtende reeks van 
waarden kunnen aannemen. De lengte van het zaad was zo'n kenmerk. Het was in die tijd 
nog niet duidelijk hoe de overemng van een dergelijke eigenschap plaatsvond. Velen 
betwijfelden of daarvoor weI de wetten van Mendel van toepassing waren. Deze wetten 
werden al wel algemeen geaccepteerd voor discrete kenmerken. Tammes liet op basis van 
statistische redeneringen zien dat de wetten van Mendel ook de overerving van continue 
kenmerken kunnen verklaren. Hierbij kon ze geen gebruik maken van een reeds ontwikkelde 
methode. Ret ging immers bij het gebruikelijke toetsen of discrete gegevens aan de wetten 
van Mendel voldoen om het vergelijken van een beperkt aantal theoretische frequenties 
met de overeenkomstige aantallen experimentele resultaten. De door Tammes uitgevoerde 
kruisingen leverden daarentegen een continue reeks van uitkomsten op, die ogenschijnlijk 
normaal waren verdeeld. Dat maakte de interpretatie van de resultaten een stuk moeilijker. 
Op grond van de theoretische uitwerking van het statistische model onder de veronderstel
ling dat meerdere erfelijke factoren of genen aan de waarde van het betreffende continue 
Kenmerk bijdroegen, kwam ze tot de conclusie dat de resultaten heel goed met behulp van 
de wetten van Mendel konden worden verklaard. 
Vervolgens wilde ze gevolgtrekkingen maken over het aantal genen dat aan de desbetreffende 
eigenschap bijdroeg. De theoretische kans op het optreden van een exemplaar in de tweede 
generatie, waarvan de waarde van het beschouwde kenmerk 6vereenkomt met dat van een 

27. T. Tammes, 'Die statistische Methode bei der Beschreibung von Nahrungsmitteln, insbesondere von 
Starke', Onzieme Congres Internationale de Pharmacie (1914) 1l08-1114, m.n. 1109. 
28. Tammes (n.4), 'Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale'. 
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van de twee exemplaren van de F 0 -generatie, was afhankelijk van het aantal betrokken 
genen. Deze kans is makkelijk uit te rekenen. Zij beschouwde de tweede generatie en 
bepaalde de frequentie van exemplaren, waarvan de waarde van het beschouwde kenmerk 
met dat van een van de exemplaren van de Fo-generatie overeenkwam. Ze ging na in hoe
verre deze frequentie overeenkwam met de kans op zo'n uitkomst in het geval van 3, 4 of 
meer genen. Op deze wijze kon ze het aantal betrokken genen schatten. In een aantal 
gevallen kwam een dergelijke uitkomst niet voor. De kans daarop is oak klein in het geval 
dat het aantal exemplaren beperkt is en het aantal genen vrij groot. Op grond van de mate 
waarin de statistische verdeling van de tweede generatie de exemplaren van de F o-generatie 
benaderde, kon ze toch verantwoorde voorzichtige conclusies trekken over het aantal 
genen. 
In 1915 verscheen haar tweede en laatste genetische publikatie waarin statistiek een rol 
speelde. Het onderzoek waarvan ze in dit artikel verslag deed, bestudeerde de genetische 
samenhang tussen diverse varieteiten van een aantal vlassoorten.29 Er was daarbij sprake 
van een groot aantal 'gewone' Mendeliaanse kruisingen. Geobserveerde aantallen werden 
dan ook met verwachte aantallen vergeleken. Meestal concludeerde Tammes 'op het ~Og' 
dat verwachte en experimentele aantallen voldoende met elkaar in overeenstemming 
waren. Bijvoorbeeld achtte ze 93 : 194 : 28 : 68 : 125 en 68 : 111 : 20 : 44 : 90 voldoende in 
overeenstemming met de theoretische verwachting 3 : 6 : 1 : 2 : 4)0 Soms rekende ze de 
bijbeborende standaardafwijking uit, bijvoorbeeld bij de gevonden aantallen 502 en 163, 

die zich verhielden _als 3,019 : 0,981, een afwijking van 0,019 van de theoretische verhouding 
van 3 : 1. De bijbehorende standaardafwijking v~~r dat aantal was 0,067, veel groter dan de 
gevonden afwijkingY Wanneer ze experimentele en theoretische aantallen niet voldoende in 
overeenstemming met elkaar Yond, dan onderbouwde ze die conclusie in overeenstemming 
met het 'recept' van Johannsen door te laten zien dat de experimentele frequenties veel 
meer dan een keer de standaardafwijking van de theoretische frequenties verschilden. 
Bijvoorbeeld verhielden de gevonden aantallen van 3106 en 800 zich als 3,181 : 0,819. De 
afwijking van 0,181 was dan 6,7 keer zo groot als de standaarddeviatie van 0,027.32 

Discussie 

Ter afsluiting kan een aantal opmerkingen over het besproken werk van Tine Tammes 
worden gemaakt. Tammes heeft zich niet systematisch uitgelaten over het belang dat zij 
voor haar werk aan het gebruik van statistische methoden hechtte. Wat ze hierover schreef 
kwam op het volgende neer. Het gebruik van statistische methoden levert aan het begin 
en aan het eind van het onderzoek een bijdrage. In de beginfase wordt de onderzoeker 
door de statistiek in staat gesteld een in eerste instantie vage en onvolledig geforrnuleerde 

29. T. Tammes, 'Die genotypische Zusammensetzung einiger Varietaten derselben Art und ihr genetischer 
Zusammenhang', Recueil des travaux b(ltaniques Neerlandais 12 (1915) 217-277, herdrukt in Genetica 22 (1914) 115-16r. 
30. Tammes (n.29), 'Die genotypische Zusammensetzung', in herdruk: 149. Deze verhouding van 3: 6: 1: 2: 4 
ontstaat bij het kruisen van helblauw en wit vIas (Linum usitatissimum): aaBBCC x AABBcc. Het resultaat komt 
ais voIgt tot stand: 3[I(AABBCC) + 2(AaBBCC) donkerblauw, geaderdJ : 6[2(AABBCc) + 4(AaBBCc)] donker
blauw, uiet geaderd] : l[1(aaBBCC) helblauw, geaderd] : 2[2(aaBBCc) helblauw, niet geaderd] : 4[I(AABBcc} + 
2(AaBBcc) + l(aaBBcc) wit]. 
31. Ibid., in herdruk: 142. 
32. Ibid., in herdruk: 141. 
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vraagstelling scherper te formuleren.33 De statistiek dwingt bovendien tot een zorgvuldige 
proefopzet)4 In de eindfase van het onderzoek kunnen de resultaten dan op eenvoudige 
wijze en nauwkeurig worden ge'interpreteerd.35 Gebruik van statistische methoden is volgens 
.haar nodig wanneer er sprake is van fluctuerende variabiliteit.36 Voor betrouwbare 
conclusies zijn vaak vele waarnemingen nodig, maar wanneer de variabiliteit gering is, is 
het voldoende slechts enkele waarnemingen te doen)7 
Wat betreft de statistische methoden die zij gebruikte: het is interessant dat ze in alle gevallen 
koos voor de mediaan in plaats van voor het gemiddelde, en voor de variabiliteitscoefficient 
in plaats van voor de standaardafwijking. Haar motivatie was vooral praktisch; om de 
door haar gekozen variabelen te bepalen was niet veel rekenwerk nodig. Uit het feit dat ze 
vermeldde dat Kapteyn deze keuze ook wiskundig had onderbouwd, blijkt dat ze wei 
begreep dat een dergelijke keuze aan discussie bloot stond. 
Merkwaardig is dat ze in een publikatie uit 1907 wel een correlatiecoefficient berekende en 
in een artikel uit 1912 in een vergelijkbare situatie in eenzelfde soort periodiek niet. Het zou 
kunnen zijn dat ze tot de conclusie was gekomen dat het geen zin had een correlatiecoeffi
cient te berekenen gezien de interesse en kennis bij de lezers van haar artikel. Of zal een 
veranderde houding ten opzichte van het nut van het gebruik van statistische methoden 
een rol hebben gespeeld? Dit is niet na te gaan; wel is het zo dat Tammes' uitspraken over 
het belang van de statistiek dateren uit de beginjaren van de twintigste eeuw en het was 
ook in dezelfde tijd dat ze er gebruik van maakte. Dit is eveneens de periode waarin de 
invloed van de sterrenkundige Kapteyn het grootst zal zijn geweest, aangezien deze zich 
met name aan het begin van die twintigste eeuw met de toepassing van statistiek in de 
biologie heeft beziggehouden.'8 
Interessant is Tammes' kanstheoretische inbreng in het belangrijke artikel uit 1911. Zij 
maakte gebruik van de vorm van de experimentele verdeling bij haar conclusies over het 
aantal genen dat aan de waarde van het beschouwde kenmerk bijdroeg. Artikelen van 
anderen over dit onderwerp gingen zo ver niet in hun kanstheoretische analyse.39 Haar 
conclusies op genetisch terrein konden door deze redenering diepgaander en overtuigender 
zijn. Daardoor leverde zij een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de discussie over de 
geldigheid van de wetten van Mendel en stelde zij zich tegenover de biom~trici op. 
Het is de vraag of de statistische inbreng in Tammes' werk uitzonderlijk is geweest, verge
leken met de bijdragen van andere Nederlandse botanici en genetici. Het is niet mogelijk 

33. Tammes (n.1), 'On the influence of nutrition', in herdruk: 9. 
34. Tammes (n.27), 'Die statistische Methode', 1109· 
35. Tammes (n.l), 'On the influence of nutrition', in herdruk: 9. 
36. Tammes (nA), 'Das Verhalten fluktuierend variierender MerkmaIe', in herdruk: 25. Tammes (n.27), 'Die 
statistische Methode', 1108. 
37. Tamroes (n.27), 'Die statistische Methode', 1108. 
38. In het yoorwoord van zijn pubHkatie in 1903 schreefhij dat hij de door hem gevonden resultaten publiceerde, 
o.a. orodat hij misschien voor een lange periode niet in staat zou zijn de bestudering van de toepassing van 
bepaalde statistische methoden in de biologie voort te zetten, omdat een dergelijk onderwerp tach weI wat ver 
van zijn gebruikelijke werk aflag: zie Kapteyn (n.12, 1903), Skew frequency curves in biology and statistics. 
Bovendien was hij vanaf 1909 jaarlijks enkele maanden Yoor zijn sterrenkundige werk in het Mt. Wilson 
Observatorium in Amerika. 
39. Ze bouwde met name voort op het werk van Nilsson-EWe uit de volgende Publikaties: H. Nilsson-Ehle, 
'Einige Ergebnisse von Kreuzungen bei Hafer und Weizen', Botaniska notiser (1908) 257-294. H. Nilsson-EWe, 
'Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen', Lunds Universitets Arsskrift, n.s., ser.2, voL5, nO.2 (1909) 122 
pp .. H. Nilsson-EWe, 'Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen II', Lunds UniversitetsArsskrift, n.f., afd 
2.2, bd 7, nr.6 (1911) 83 pp .. 
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hiervan een definitief beeld te krijgen, want over de plantkunde en de genetica in 
Nederland in de bestudeerde periode is weinig gepubliceerd.40 Uit haar eigen woorden in 
DeT Flachsstengel blijkt, dat zowel het begrip correlatie als de methode waarmee deze kan 
worden bestudeerd, bij de lezers nog niet als algemeen bekend konden worden veronder
steld.41 Bovendien hebben we gezien dat ze indruk maakte door het invoeren van de 
gevoeligheidscoef:ficient. Deze feiten vormen een aanwijzing dat statistische begrippen in 
de biologische wereld geen dagelijkse kost zullen zijn geweest. 
Wanneer we haar willen plaatsen in de internationale context dan is het relevant ons te 
realiseren ciat Tammes een mendeliaan was. In tegenstelling tot wat als kenmerkend voor 
de mendelianen wordt beschouwd, gold voor haar dat ze affiniteit had met het gebruik van 
statistische methoden. Terwijl Tammes statistische methoden te hulp riep bij haar analyse 
van mendeliaanse kruisingen, zouden navolgers van mendel zich tot in de jaren dertig 
tevreden hebben gesteld met 'eyeball discrepancies' tussen waargenomen en theoretisc:he 
mendeliaanse verhoudingen42• De uitspraak over het afgaan van mendelianen op 'eyeball 
discrepancies' is echter vooral op het werk van Engelstaligen gebaseetd, terwijl Tammes 
zich met name op de Duitstalige wereld richUe. Ze haalde met veel respect het Duitstalige 
standaardwerk van Johannsen over erfelijkheidsleer aan, had intensieve contacten met 
Duitse genetici en publiceerde vaak in het Duits. Bij de interpretatie van gewone mendeli
aanse kruisingsexperimenten ging ze globaal te werk zoals Johannsen in zijn boek had 
voorgeschreven. Evenals hij verwees ze naar statistisch werk van Galton en Pearson en 
naar publikaties van Davenport, de statisticus G.V. Yule en anderen.43 

Concluderend kunnen we stellen dat Tarnmes een bioloog was voor wier werk het gebruik 
van methoden uit waarschijnlijkheidsrekening en statistiek gedurende een bepaalde periode 
essentieel is geweest. Ze had een goede intuHie voor het statistische aspect aan haar werk, 
waarvoor ze bewondering oogstte bij andere Nederlandse biologen. Ze durfde zich, wan
neer haar dat in het kader van haar onderzoek te pas kwam, buiten gebruikelijke statistische 
paden te begeven. Voor statistische analyses riep ze de hulp in van de deskundige Kapteyn 
en maakte, evenals de mendeliaan Johannsen, gebruik van het werk van de biometrici. 
Ten slotte, haar belangrijke artikel over de geldigheid van de wetten van Mendel voor 
continue eigenschappen was zo overtuigend , omdat zij dankzij statistische redeneringen een 
maximum aan informatie uit haar uitstekende experimentele resultaten wist te verkrijgen. 

40. Over De Vries is weI het een en ander geschreven, bijvoorbeeld recentelijk R.P.W. Visser, 'Hugo de Vries 
(1848-1935). Het begin van de experimentele botanie in Nederland' in J.C.H. Biom e.a. ed., Een brandpunt van 
geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum enz., 1992) 
]59-178 en B. Theunissen, 'De beheersing van mutaties. Hugo de Vries' werdegang van fysioloog tot genetkus', 
Gewina 15 (1992) 97-115. Verder P. Smit, 'Hugo de Vries (1848-1935)' in: A.J. Cox en M. Chamalaun ed., Van 
Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam, 1980) 163-176 en P.H.W.A.M. 
de Veer, Leven en werk van Hugo de Vries (Groningen, 1969). Over de plantkunde bij een groep Gentse botanici 
zie: G. Vanpaemel, 'Als't ware een nieuwe wetenschap. De toepassing van de statistische methode door Gentse 
botaoki rond 1900', elders in dit nummer. 
41. Tammes (n.2), Der Flachsstengeh 86. Hugo de Vries neemt hierbij weI eeo uitzonderingspositie in. Hij heeft 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zogenaamde halve Gausskrommen am onderzoeksresultaten te beschrijven. 
O.G. Meijer, 'Hugo de Vries no Mendelian?', Annals of Science 42 (1985) 189-232, m.n. 208. Zie oak: De Veer (no 40), 
Leven en werk van Hugo de Vries, 134-146. 
42· G. Gigerenzer, Z. Swijtink, Th. Porter, 1. Daston, J. Beatty, 1. Kruger, The empire of chance. How probability 
changed science and everyday life (Cambridge, 1989) 151. 
43· Tammes (n.2), Der Flachsstengeh 86 en 97. 
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SUMMARY 

Statistics and probability theory in the work otTine Tammes (1871-1947) 

Tine Tarnmes (1871-1947) was the first professor in genetics in The Netherlands. She was a 
Mendelian who used descriptive as well as inferential statistics. Dutch botanists admired 
her feeling for the statistical aspects in botanical and genetical research. The astronomer 
j.e. Kapteyn (1851-1922) stimulated and helped her applying statistics. Especially in her most 
important genetical publication of 1911 on the validity of Mendel's laws for continuous 
characteristics she could draw convincing conclusions as she used inferential statistical 
methods more than others who published on the same subject. 
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