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In de Chinese 
voetsporen van 
Ernest Wilson
De geschiedenis van de plantenja-

gers die ons in de afgelopen eeu-

wen zo’n rijk exotisch sortiment 

hebben bezorgd, blijft boeien. Na 

aandacht hiervoor in Dendroflora 

42 en 43 is er op dit moment een 

interessante expositie ingericht door 

de KVBC in het Boskoopse Boom-

kwekerijmuseum (zie rubriek ‘Korte 

Berichten’).

Onder de plantenjagers is de En-

gelsman Ernest Wilson één van de 

meest bekende en succesvolste. 

In het begin van de vorige eeuw 

maakte hij reizen naar China en 

Korea en introduceerde een zeer 

groot aantal planten. Hij was één 

van de eersten die tijdens zijn ex-

pedities ook foto´s maakte, wat een 

extra accent gaf aan zijn belevenis-

sen. Deze fotoreportages vormden 

de aanleiding voor Marc Flanagan 

en Tony Kirkham, resp. beheerder 

van de Tuinen van Windsor Great 

Park, waaronder de bekende Val-

ley en Savill Gardens, en hoofd 

van het arboretum van de Royal 

Botanic Gardens Kew, om letterlijk 

in Wilson´s voetsporen te gaan. Zij 

deden dit in de Chinese provincie 

Sichuan, waar Wilson tussen 1903 

en 1910 planten verzamelde. Zij 

bezochten de plekken waar Wilson 

foto´s had gemaakt en legden vast 

hoe het landschap er thans uitzag. 

Dit leverde tal van verrassingen op. 

Zo vonden ze de plek waar Wilson de 

grootste Cunninghamia lanceolata 

had gefotografeerd. De boom stond 

er nog, maar was helaas gedood door 

een brand in 1990. Op andere plaat-

sen was het beeld door bebouwing 

sterk veranderd.

De foto´s vormden de aanleiding 

voor de expeditie en het schrijven 

van het boek, maar beide auteurs 

zijn zelf ook ervaren plantenjagers. 

Ze wisten een zeer boeiend geschre-

ven en rijk geïllustreerd boek te 

produceren dat de lezer zowel te-

rugvoert naar de belevenissen van 

Wilson als een goede impressie geeft 

van de huidige situatie. Het boek is 

een hommage aan de persoon Ernst 

boeken

Wilson, die ons zo´n rijke erfenis 

aan planten heeft nagelaten. Het 

voorwoord in het boek is van één 

van zijn grote bewonderaars, Roy 

Lancaster. Roy ging de auteurs voor 

in 1980 met zijn eerste expeditie 

naar China. In 1984 verrichtte hij 

ook de opening van de Ernest Wilson 

Memorial Garden, in diens geboor-

teplaats Chipping Campden. De NDV 

bezocht deze tuin tijdens de Cots-

wolds tours in de jaren negentig.
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