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Tot voor kort was geschiedenis van de toepassing van statistiek en waarschijnlijkheids
rekening een weinig bestudeerd onderwerp, maar met het in 1987 verschijnen van het 
tweedelig werk getiteld The probabilistic revolution is daarin verandering gekomen. Aan 
deze publikatie is door een keur van historici in tearn-verhand gewerkt, uitgaande van de 
gedachte dat de introductie van kansrekening in alle takken van wetenschap geleid heeft 
tot revolutionaire veranderingen. 1 In hun werk komt de Nederlandse situatie echter niet 
aan de oIde. Aspecten van de Nederlandse statistiek-geschiedenis zijn recent behandeld in 
de proefschriften van Stamhuis en Houwaart.2 Starnhuis beschreef de opkomst van de 
statistiek als vakgebied aan de universiteiten met daarnaast de oprichting en werkwijze 
van de buiten-universitaire 'Vereeniging voor de Statistiek'. Houwaart gaf de betekenis 
aan van de statistiek voor de geneeskunde in de periode 1840-1890. 
In dit themanummer van Gewina is een poging ondernomen om dit onderzoek naar 
andere wetenschappen en andere perioden uit te breiden. Dit bleek geen eenvoudige 
opgave. In het huidige Nederlandse medisch en natuurwetenschappelijk historisch onder
zoek neemt, met uitzondering van de reeds genoemde studies van Stamhuis en van 
HOllwaart, de statistiek geen prominente plaats in. Een aantal onderzoekers is wel op de 
hoogte met ontwikkelingen van waarschijnlijkheidsrekening en statistiek binnen hun 
onderzoeksgebied, maar zij hebben zi~h bij dat onderzoek geen specifieke vragen gesteld 
over de betekenis daarvan. Voor dit themanummer werd een aantal onderzoekers uit
genodigd om dat wei te doen. Deze vraag leidde uiteindelijk tot een viertal bijdragen uit 
respectievelijk de astronomie, de geneeskunde en de biologie. Het zal duidelijk zijn dat 
hiermee geen overzicht kan worden bereikt van de gekozen periode noch van de disciplines. 
Toch wordt in de bijdragen, die sterk verschillend van aard zijn, duidelijk dat een cijfer
matige benadering van onderzoeksresultaten in de negentiende eeuw Diet meer weg te 
denkep. is. De negentiende eeuw houdt daarbij niet op in 1900, maar loopt door tot of tot 
en met de Eerste Wereldoorlog. Nieuwe onderzoeksrichtingen zijn immers pas in het 
interbellurn van de grond gekomen.3 

1. L. Kruger, G. Gigerenzer en M.S. Morgan (eds), The probabilistic revolution. 2 dln. (Cambridge Mass.lLonden, 
1989). 
2. LH. Stamhuis, 'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederlnnd in de negentiende 
eeuw (Amsterdam, 1989); B.S. Houwaart, De Hygienisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890 
(Groningen,1991). 
3. Zie voor een discussie over 'de lange negentiende eeuw' de diverse bijdragen aan het vijftiende symposium van 
de Werkgroep 1ge eeuw onder de titel 'De uitvinding van de negentiende eeuvi', gepubliceerd in De negentiende 
eeuw 16 (1992) nummer 1, waaronder: N.C.P. van der Sas, 'De mythe Nederland', De negentiende eeuw 16 (1992) 
4-22 m.n. 8. 
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Het verschil tussen de wijzen waarop in de negentiende eeuw in de diverse vakgebieden met 
zulke cijfers werd omgegaan, bleek al tijdens een discussie tussen de auteurs over hun bij
dragen aan dit nummer. Zij kwamen sameD in een workshop op 25 maart 1992 ten einde 
daar hun publikaties op elkaar af te stemmen. Dat was inderdaad nodig, arodat met name 
het historische begrip statistiek door de deelnemers verschillend werd uitgelegd. In de 
astronomie werd in de negentiende eeuw gebruik gemaakt van methoden uit de waarschijn
lijkheidsrekening, in de biologie en de geneeskunde was men bezig met rangschikking en 
kwantificering van gegevens. In dit themanummer worden de vier bijdragen daarom voor
afgegaan door een overzichtsartikel van Stamhuis waarin zij aangeeft hoe de verschillende 
interpretaties van de statistiek historisch ziin ontstaan en hoe kans en statistiek in verschil
lende wetenschapsgebieden successievelijk een nieuw toepassingsgebied kregen. 
Als aanzet tot de 'probabilistic revolution' in de negentiende-eeuwse wetenschappen kan 
het werk van de Belgische wiskundige en astronoom Adolphe Quetelet (1794-1873) worden 
genoemd. Hij beschouwde de totale samenleving als het nieuwe toepassingsgebied voor de 
kansrekening. Kennis over de fysieke en morele toestand van 'de gemiddelde mens', 
'l'homme moyenne', als een statistische abstractie, zou de basis moeten vormen van een 
nieuwe maatschappij. Dat deze statistiek van de 'wetenschap der samenleving' leidde tot 
toepassing van kans en statistiek in bijna elk vakgebied in de twintigste eeuw mag met recht 
een revolutie worden genoemd. 
Terwijl kansrekening reeds in de zeventiende eeuw werd beoefend, werden in het begin van 
de negentiende eeuw belangrijke vorderingen gemaakt in de context van de sterrenkunde. 
Onnauwkeurigheden bij het meten van complexe banen van planeten, van de maan en 
van kometen vroegen om een foutenanalyse. De toepassing van de onder anderen door 
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) ontwikkelde kleinste-kwadratenmethode bleek daarbij 
een belangrijke verbetering. Uitgaande van de veronderstelling dat de waarnemingsfouten 
normaal gespreid zullen zijn, konden deze fouten verrekend worden met behulp van deze 
methode.4 Dekker beschrijft in haar artikel 'Een procesverbaal van verhoor' hoe onmisbaar 
de Leidse astronoom Frederik Kaiser deze methode achtte voor een juiste beoefening van 
de astronomie. Kaiser publiceerde in 1840 resultaten van micrometer-metingen waarop 
hij een foutenanalyse toepaste met behulp van waarschijnlijkheidsrekening. Hij bleef zijn 
gehele leven geboeid door het onderscheid tussen toevallige en systematische fouten het
geen zijn astronomisch werk in belangrijke mate bepaalde. 
Een andere richting in de kansrekening was de politieke rekenkunde die met behulp van 
verzamelde gegevens een empirische basis wilde geven aan het overheidsbestuur. 
Bevolkingsgegevens speelden in deze traditie een belangrijke rol. De statistiek nam deze 
kwantitatieve benadering in het begin van de negentiende eeuw meer en meer over. In de 
jaren dertig verstond men in Engeland, waar iuist de Statistical Society werd opgericht, 
onder statistische gegevens die feiten die informatie moesten leveren over de samenleving. 
Deze benadering lag ten grondslag aan de medische statistiek zoals die in Nederland door 
de hygienisten sinds het midden van de vorige eeuw werd toegepast. Houwaart heeft deze 
ontwikkeling in zijn genoemde proefschrift beschreven tot 1890. Aangezien de eerste 
generatie hygienisten toen uitstierf, rijst de vraag in hoeverre zij hun methoden en inzich
ten hebben weten te consolideren. Uit de bijdrage van De Knecht-van Eekelen blijkt ciat in 

4. Volgens de kleinste kwadraten methode kwadrateert men de afwijkingen van gegevens van het te berekenen 
werkelijk verband, waardoor het niet mogelijk is dat positieve en negatieve afwijkingen elkaar opheffen. 
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de geneeskunde rond de eeuwwisseling het gebruik van cijfers zeer algemeen was. In het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, dat aIs bron is gekozen omdat dit tijdschrift 
inzicht biedt in de onderwerpen waarmee een doorsnee van de Nederlandse medici kennis 
maakte, is de toepassing van statistische methoden op deze cijfers echter beperkt. De 
statistiek kon geen inzicht geven in ziekte-oorzaken of in therapie, zolang onduidelijk 
bleef welke factoren bij ontstaan en genezing van een ziekte een rol zouden spelen. De 
acceptatie van een kwantitatieve benadering waarin gemiddelden van grotere betekenis 
zouden moeten zijn dan de individuele patient, was mede daardoor voor de medicus 
practicus in deze tijd niet goed mogelijk. Ter ondersteuning van elke theorie leek pas$end 
ciifermateriaal te vinden, hetgeen het vertrouwen in de waarde van geneeskundige statistiek 
sterk ondermijnde. Het zou nog geruime tijd duren voordat door toepassing van gestan
daardiseerde methoden bij de diagnose en de therapie de statistiek een meer gewaardeerde 
plaats kreeg. 
Welke nieuwe gezichtspunten de vraag naar de plaats van de statistiek in het biologisch 
onderzoek kan opleveren, wordt geYllustreerd door de bijdrage van Vanpaemel en die van 
Stamhuis. De beoefening van de statistiek in de botanie te Gent rand de eeuwwisseling 
blijkt eveneens terug te voeren op het werk van Quetelet. De hoogIeraar Julius MacLeod 
(1857-1919) en zijn leerling Caesar de Bruyker (1878-1924) hebben de statistische methode 
in het Belgische biologische onderzoek toegepast. In een analyse van de verhandeling van 
De Bruyker getiteld De statistische methode in de plantkunde en hare toepassingen op de 
studie van den invloed der levensvoorwaarden (1908) komt Vanpaemel tot de condusie dat 
de Gentse school de statistiek als middel zag tot verwetenschappelijking van de biologie. 
Door kwantitatieve beschrijvingen zou men de concrete cijfers krijgen op basis waarvan 
constanten konden worden herkend. In de erfelijkheidsleer zouden dan de zogenoemde 
zuivere lijnen kunnen worden onderscheiden en ontdaan van de storende invloeden van 
de individuele variatie. Deze opvatting paste men aanvankelijk in het mendelisme in, met 
name bij de studie naar de veranderlijkheid. Door de Eerste Wereldoorlog kwarn echter 
een defmitief einde aan het werk van MacLeod en De Bruyker en de door hen uitgezette 
onderzoekslijn. 
In Nederland lag eveneens v66r de Eerste Wereldoorlog een accent op toepassing van 
statistiek in de erfelijkheidsleer. Hier was het de Groningse biologe en latere hoogIeraar 
Tine Tammes (1871-1947) die in haar werk tussen 1900 en 1915 gebruik maakte van statistiek 
en waarschiinlijkheidsrekening. Haar berekeningen van de correlatiecoefficient in het in 
1907 gepubliceerde onderzoek over vias, getiteld Der Flachsstenge~ waren binnen het werk 
van de Nederlandse genetici uniek te noemen. Opvallend is echter dat zij later van deze 
berekeningswijze heeft afgezien. Verondersteld kan worden dat stromingen in de genetica 
toch een andere richting kozen waarin het nut van statistische methoden minder naar 
vorenkwam. 
Deze bijdragen overziend wordt duidelijk ciat de statistische methode in de geneeskunde 
en natuurwetenschappen gedurende de periode 1840-1920. een veelbesproken plaats 
innam. In vele vakgebieden werden de voor- en nadelen van statistiek en waarschiinliik
heidsrekening bediscussieerd. In de astronomie werden eigenlijk aIleen voordelen gezien, 
in de biologie en geneeskunde was men ambivalent. In deze vakgebieden waren er steeds 
enkele liefhebbers die de statistische methode konden en wilden toepassen en daarmee 
ook successen behaalden. Anderen lieten zich echter minder snel verleiden tot het gebruik 
van de abstraherende nieuwe wetenschap. 
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