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In Memoriam

Johannes Cornelis Schoute

Met diepe ontroering lazen wij in het bericht van overlijden:
„Eerelid der Nederlandsche Botanische Vereeniging te Amsterdam”.

Hadden wij wel ooit beseft, dat hij dit huldebetoon, of beter gezegd,
dit blijk van waardering van de zijde der leden op zulk een hoge prijs
stelde?

J. C. Schoute aanschouwde het levenslicht op 16 Mei 1877 te

’s-Gravenhage als zoon van de wiskundige P. H. Schoute, diespoedig
daarop hoogleraar te Groningen werd en naam zou maken op het

zo moeilike gebied der meerdimensionale meetkunde. In Groningen
dan ook speelde zich een groot gedeelte van het leven van de zoon

af, die, in veel opzichten rijk begunstigd, daar ongetwijfeld de ge-

lukkigste jaren van zijn leven moet hebben doorgebracht. Hij ge-

voelde zich er geheel tuis en had een grote liefde voor die stad, waarin

hij zo volkomen op zijn plaats was. Groningers kunnen vaak idealist

zijn zonder te vervallen in het sentimentele. Zo was ook Schoute.

Hij bezocht het gymnasium en bekroonde zijn studie aan de

universiteit met het bekende proefschrift; „Die Stelartheorie”

(1902), onder invloed van zijn promotor geheel een anatomies werk.

Tijdens zijn verblijf aan het Rijksproefstation voor Zaadcontróle te

Wageningen ontstond zijn eerste grote werk op het gebied der plan-

tenmorfologie: „Die Bestockung des Getreides”. In 1908 werd hij

Weder moeten wij de droeve plicht vervullen een lid te gedenken,
dat uit ons midden is weggerukt.

Reeds op de Kerstvergadering vernamen wij, dat het ergste te

vrezen stond en de onafwendbareslag elk ogenblik kon neerkomen.

Toch werden wij diep geschokt, toen wij de zekerheid kregen, dat

Johannes Cornelis Schoute op 2 Januari 1942 voor immer was

heengegaan. Geheel onverwacht kwam dit einde niet; ook niet voor

hemzelf. Enkele jaren geleden immers had „de Dood hem een brief

geschreven”, toen het zijn vrienden en bekenden opviel, hoe slecht

hij er uit zag, en een reis naar Madeira slechts enige, doch geen

blijvende verbetering in zijn gezondheidstoestand bracht.
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leraar in de biologie te Gouda; in 1911 te Bussum, om in 1917 Moll

op te volgen als hoogleraar in de botanie. Hij had toen reeds naam

gemaakt met zijn publikaties; o.a. over: „Die Stammesbildung der

Monocotylen”; „Die Verastelung bei monocotylen Baumen”; „Das
Dickenwachstum der Palmen”; „Beitrage zur Blattstellungslehre”;
„Sur la fissure médiane de la gaine foliaire de quelques palmiers”.
Ondanks de vele beslommeringen, die een professoraat met zich
mede brengt, wist hij tijd te vinden, zijn studiën voort te zetten, en

zo verschenen: „Whorled phyllotaxis”; „La nature morphologique
du bourgeon féminin de Cordaites”; „The foliair origin of the

internal stelar structure of the Marattiaceae”; „Die Morphologie
der Heterostylie”; „Phytonism” en „Contort Corolla”.

Wat zijn lievelingsstudie aangaat: deze diepe denker moet zich in

ons land wel vrij eenzaam hebben gevoeld. De morfologie toch, bij
welk onderdeel der botanie zich zoveel matematiese problemen voor-

doen — het schrikbeeld van vele biologen! —

was, naar het oordeel

der toenmalige wetenschap, een terrein, waarop na de werken van

Eichler en Wydler, geen belangrijke ontdekkingen meer te wachten

waren. De belangstelling voor deze tak der botanie, over welker ver-

mindering reeds Eichler in het voorbericht zijner „Blüthendia-

gramme” klaagt, was dan ook (en niet alleen ten onzent) tot een zeer

laag peil gedaald. Schoute echter wist van modern standpunt dit

vak een nieuw leven in te blazen. In 1931 legde hij het hoogleraar-
schap neer, ten einde zich geheel te kunnen geven aan wetenschap-
pelike onderzoekingen en het schrijven van een grote studie, die

zijn levenswerk moest worden. Aan deze meerdere vrije tijd danken

wij de volgende artikelen; „Pleiomery and Meiomery in the flower”;
„Caryophyllaceen-Dekussation”; „H. Wydler”; „Corolla aesti-

vation” en „Fasciation”. Van het grote werk is slechts één hoofdstuk

voltooid, maar een beknopte samenvatting — toch ook van grote
waarde, daar de hoofdzaken er immers in staan — heeft hij echter

zo goed als geheel klaar gekregen. Op zijn ziekbed was het hem

een grote geruststelling, dit manuskript in de zorgzame handen te

weten van een toegewijd kollega ter definitieve voltooiing.
Het stemt wel weemoedig — en de verklaring ligt o.i. grotendeels

in de moeilikheid van zijn lievelingsvak, dat zulke spesiale eisen stelt

aan de beoefenaren daarvan — dat hij met al zijn liefde voor de mor-

fologie geen school heeft kunnen maken en dat zo weinigen in staat

zijn, op de door hem ingeslagen weg voort te gaan.

Het kan niet anders, of de gestage omgang gedurende zijn studen-

tentijd en de jaren van zijn professoraat met een nobele „regenten”-
figuur van hoog zedelike beginselen als Mollheeft een diepe invloed
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geoefend op zijn geest, die in dezelfde richting streefde. Voor Moll

koesterde hij een grote, bijna blinde verering, die menigeen deed

vragen, hoe een zo milde en alzijdige natuur als Schoute zö kon

opzien tegen een veel hardere en meer eenzijdige als Moll was.

Toch is dit begrijpelik, want beiden verbond één beginsel: ze lieten

zich uitsluitend leiden door het absolute gezag van het Recht. Onze

Vereniging, tot welke hij 7 Februarie 1904 toetrad, heeft daarvan in

ruime mate de vruchten geplukt gedurende de bijna veertig jaren,

dat hij lid was.

Het lid Schoute kunnen we het best met het predikaat „trouw”

kenschetsen. Zou wel één zijner tijdgenoten zo geregeld de ver-

gaderingen bezocht hebben? Wel werkte daartoe mede het feit, dat

onze bijeenkomsten gemakkelik te kombineren waren met die van

de Akademie van Wetenschappen, die hem in 1912 onder haar

leden opnam, maar hoevelen waren er, die wegbleven, als zij hadden

kunnen komen! Natuurlik bleef het niet bij dat bijwonen alleen; het

was deelnemen, zowel door het geven van eigen bijdragen als van

blijken van belangstelling, indien er op een voordracht debat volgde.
In beide gevallen bleken de schitterende gaven van zijn geest. Be-

handelde hij een ingewikkelde morfologiese kwestie, dan vielen door

zijn glashelder betoog de moeilikheden stuk voor stuk weg. Alles

geleek doodeenvoudig, terwijl men later tot zijn ontnuchtering moest

bespeuren, hoeveel inspanning het kost, zich in een dergelijk pro-

bleem te verdiepen. Bij het debat imponeerde hij door zijn gedegen,
veelomvattende kennis en zijn scherpzinnigheid, die gepaard ging
met zijn aanleg voor de wiskunde. Wel deed hij het meermalen voor-

komen, alsof hij van de meeste takken der botanie minder goed op

de hoogte was, maar bij het debatteren bleek hiervan niet veel en

wekte hij vaak verbazing door zijn alzijdigheid.
Vreemde talen sprak hij met groot gemak: dit bleek op overtuigende

wijze op het Botanisch Congres te Amsterdam. Er is gezegd, dat

hij tóén op het hoogtepunt van zijn leven stond; wij kunnen het

hiermede eens zijn, indien men er onder verstaat, dat toen is ge-

bleken, welke rijke gaven in hem tot ontplooiing waren gekomen.
Van een daling, hoe gering ook, viel in de jaren na het kongres niets

te bemerken; tot het laatst is hij zich gelijk gebleven en heeft hij zijn
helderheid van geest behouden, „werkende, zolang het dag was”.

Wanneer wij denken aan het commissielid Schoute, dan treft ons

wel het meest zijn sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid.
Herhaaldelik bleek dit bij kwesties, die zich voordeden met betrek-

king tot biblioteek en herbarium, welker belangen hij sinds 1912
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behartigde. Niemandanders dan hij heeft nog dertig jaren achtereen

zitting in een onzer kommissies gehad, en hij wordt in dit opzicht
slechts overtroffen door Suringar, die 40 jaren in het Bestuur zitting
had en door Abeleven, die 37 jaar Secretaris-Penningmeester was.

Dat hij zich voor de biblioteek interesseerde, kan geen verwonde-

ring wekken, daar hij voor zijn spesiale studie een rijke boekenver-

zameling aanlegde en bijhield, welke hij aan het Botanisch Labora-

torium te Groningen gelegateerd heeft. Zijn belangstelling in het
Herbarium der Vereniging was eigenlik iets bijzonders, daar hijzelf
nooit ernstig planten heeft verzameld, misschien, doordat Moll dit

bij zijn leerlingen eer tegenwerkte dan aanmoedigde; Moll, die bij
een interview er rondweg voor uitkwam, dat hij niet van planten
hield — „wel vreemd voor een professor in de botanie” — en ze

alleen beschouwde als geschikte objekten om er mede te experimen-
teren. Het moet dus wel verwonderen, dat Schoute. opgeleid zonder

appreciatie voor systematiek en floristiek, toch achting had voor

deze onderdelen, en gedurende zijn direktoraat van het Laboratorium

evenzeer systematiese als andere werken aanschafte, en zowel her-

bariummateriaal als andere kolleksies aankocht. Blijkt hieruit niet
duidelik zijn aangeboren gevoel voor de organiese samenhang der

verschillende takken van wetenschap? Naar ons ter ore kwam, gold
dit niet alleen binnen de grenzen der botanie, maar ook daar buiten.
Daardoor waren de belangen ook van ons herbarium bij hem in

goede handen, en bij moeilikheden kwam hij zich persoonlik op de

hoogte stellen. Hoewel hij geen florist was, kon hij zich de historiese

ontwikkeling der Vereniging gemakkelik indenken, en hij toonde

zoveel piëteit voor hetgeen de vroegere en tegenwoordige leden bij-
eenbrachten, dat de floristen het volste vertrouwen hadden in zijn
beleid, en hem ten allen tijde dankbaar zullen blijven voor hetgeen
hij in dit opzicht gedaan heeft. Steeds betreurde hij de scheiding
van biblioteek en herbarium, en nog onlangs deed het hem leed,
dat de kans op mogelike hereniging moest afspringen door nijpend
plaatsgebrek.

In de redaksiekommissies is zijn werk voor de Vereniging van zeer

grote waarde geweest. Wel was hij, sinds 1930, offisiëel alleen voor-

zitter van de Commissie van Redactie voor het Recueil, maar in de

gekombineerde vergaderingen bij verandering van drukker had hij
altijd de leiding. Hij deed dan, geholpen door de gelukkige omstan-

digheid, dat hij steeds te rade kon gaan bij zijn zwager Noordhoff,
het eigenlike werk: het samenstellen der konsept-kontrakten, die zo

voortreffelik waren, dat ze slechts op enkele ondergeschikte punten
geringe wijzigingen behoefden.
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Toen hij nog pas korte tijd lid was, werden hem al belangrijke
funksies in het Bestuur toevertrouwd. In 1906 was hij Ondervoor-

zitter der Afdeling B, in 1907 en 1908 Rapporteur daarvan; van 1909

tot 1911 was hij tweede Secretaris der gereorganiseerde Vereniging
en hij bekleedde gedurende de perioden 1915—1919 en 1930—1934
het Voorzitterschap.

Wij menen, dat we de voorzitter Schoute niet beter kunnen karak-

teriseren dan door te zeggen, dat hij beide malen de Vereniging feil-

loos met strikte onpartijdigheid en volkomen rechtvaardigheid heeft

bestuurd. Wij weten, dat er verscheidenen zijn, die gehoopt hadden,

dat onze Vereniging onder zijn leiding haar ioo-jarig bestaan zou

vieren. Van meet af aan stond hij hoog boven de toenmalige partijen,
en met inzetting van zijn gehele persoonlikheid zorgde hij er voor,

dat de Vereniging zich naar alle zijden harmonies ontwikkelen kon.

Er zijn nog maar weinig leden in ons midden, die weten, hoeveel

takt het benaderen van dat ideaal in die dagen van de voorzitter

eiste; en het zal in onze geschiedenis zijn onverwelkbare glorie blijven,

dat die harmoniese ontwikkeling er inderdaad gekomen is. Nimmer

vergat hij, dat de Vereniging als een floristiese kring was opgericht;

hij was evenmin blind voor het feit, dat aan de physiologic misschien

al te lang de haar toekomende plaats was onthouden; maar hij kon

nooit goedkeuren, dat enige richting, welke dan ook, zou gaan over-

heersen. Het was zijn vaste overtuiging, dat de Vereniging moest

openstaan voor alle richtingen van botanies onderzoek, en dat dit ook

heel goed mogelik was. Er moest telkens een nieuw evenwicht ge-

vonden worden tussen centralisatie en decentralisatie, al naar de

behoefte zich deed gevoelen. Toen de plantensosiologie opkwam,
achtte hij het zijn plicht als voorzitter al het mogelike te doen, deze

tak van onderzoek binnen de Vereniging te houden; en aan zijn
invloed is het voornamelik te danken, dat deze nieuwe afdeling er

in „pais en vreê” gekomen is.

Wie hem geruime tijd gekend hebben, weten, dat hij altijd zijn
doel wist te bereiken door er zonder omwegen op af te gaan, slechts

geleid door het enig-juiste beginsel: waarmede is de Vereniging het

beste gediend? Zijn beminnelikheid en takt waren hem hierbij be-

hulpzaam, ondanks een zekere stroefheid, die misschien in het begin
enkelen op een afstand hield, maar die verdween, als hij bemerkte,

dat men het welzijn der Vereniging beoogde. Zelf ging hij in dit

opzicht vóór. Het hem aangeboden erelidmaatschap, al was het de

hoogste onderscheiding, die de Vereniging heeft te vergeven, was

dan ook slechts een zwakke uiting van de dankbaarheid der leden.
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En nu
... . „is het zilveren koord losgerukt, en de gouden schaal

in stukken gestoten”. Wij zullen hem missen op onze bijeenkomsten;
het zal ons vreemd zijn, niet meer te zien binnentreden zijn rijzige

gestalte, gekroond door de eenmaal zo weelderige haardos, die boven

de scherpe trekken wuifde; niet meer te horen zijn belangstellend
woord, dat bij tijd en wijle ook wist te prijzen en aan te moedigen.
Voor de Vereniging is het te hopen, dat zijn geest nog lang zal na-

werken bij hen, die hem gekend hebben en zijn werk zullenvoort-

zetten.

Een uitgelezen schare was op Westerveld bij de crematie tegen-

woordig. Het was guur, en het leek, of de natuur het droeve der

plechtigheid wilde aksentueren: een kille regen drupte tussen warre-

lende nattige sneeuwvlokken op de langzaam voortschrijdende stoet.

Maar in de aula werden warme woorden gesproken, die de dank

vertolkten voor hetgeen de overledene verricht had voor de univer-

siteit en verschillende verenigingen, ook de onze; woorden, die

vooral de hoogleraar, de geleerde en het bestuurslid herdachten.

Diepe ontroering maakte zich van ons meester bij de toespraken
namens de familieleden; toen trilde het in ons na, dat er een Mens

in de beste zin van het woord was heengegaan: een onherstelbaar

verlies voor onze generatie. Geleerden zijn er genoeg; aan professoren
is geen gebrek; bestuurders zijn te vervangen; maar een waarlik

nobel, karaktervol mens, groot door rechtvaardigheid, minzaam en

taktvol tevens, is ten allen tijde een zeldzame verschijning. In deze

moeilike dagen heeft de wereld aan zodanigen misschien meer

behoefte dan ooit.

Junie 1942. J. & W.


