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maakte hij reizen naar China en
Korea en introduceerde een zeer
groot aantal planten. Hij was één
van de eersten die tijdens zijn expedities ook foto´s maakte, wat een
extra accent gaf aan zijn belevenissen. Deze fotoreportages vormden
de aanleiding voor Marc Flanagan
en Tony Kirkham, resp. beheerder
van de Tuinen van Windsor Great
Park, waaronder de bekende Valley 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.
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