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Doel.
Hetdoelvandezereiswasindeeersteplaatshetbijwonenvan
hetnegendeinternationalebotanische congresteMontrealenhetdaaraanvoorafgaandecongresoverbotanischenomenclatuur.Indetweede
plaatswashetdebedoelingvandegelegenheid gebruiktemakenombezoekentebrengenaanenkelebotanischeinstituteninN.Amerika,om
kennistemakenmet defloravandeNieuweWereld en,zomogelijk,om
enigwetenschappelijk onderzoekteverrichten,Inaldezeopzichten
maggenoemdereisgeslaagdheten.-~'
Reisroute.
11augustus.VanWijsternaarAmsterdam.
12augustus.VanSchipholnaarNewYorkperK.L.M,(dagvlucht),
13-15augustus.VerblijfinNewYork.
15augustus.'srAvondsperT.C.A.(TransCanadianAirlines)naar
Montreal.
16-29augustus.VerblijfteMontreal.
29-31augustus.ExcursienaarMt.Washington (NewHampshire,V.S.).
1-1'fseptember.Deelnameaandedoorhet9eInternationaleBotanische
Congresgeorganiseerdeofficiële excursieno. 2k (Maritimes).
Iseptember.Pervliegtuig (TCA)vanMontrealnaarFredericton(New
Brunswick).Allereizenvan 2-ïk septemberperauto.
2-6 september.Eendaagse excursiesvanuitFredericton.
7 september.VanFrederictonnaarSackville (N.B.).
8 september.VanSackvillenaarAntigonish (NovaScotia).
9 september.VanAntigonis^hnaarChéticamps (CapeBretonIsland,N.S.)
10september.VanChéticampslangsdeCabotTrailnaarBaddeck
(C.B.I.,N.S.).
IIseptember.VanBaddecknaarOregonTrail.enIndianBrookenterug.
12september.VanBaddecknaarHalifax (N.S.).
12-14september.VerblijfinHalifax.
14-15September.PervliegtuignaarGander (NewFoundland),pertrein
naarClarenville (Nfld.),pertaxinaarTrinity (Nfld.).
AlleverderereizenopNewFoundlandperauto.
15-19september.Eendaagse excursiesvanuit Trinity.
19september.VanTrinitynaarClarenville.
20September,VanClarenvillenaarSt.John's (Nfld.),
2Q-22.september.Eendaagse excursies vanuit St.John's.
22september.VanSt.John'sper'T.C.A.vliegtuignaarGander.
22-23september.PerB.O.A.C,vanGandernaarLonden,perB.E.A.van
LondennaarAmsterdam,
PertreinnaarBeilen.
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Reisprogramma.
Hetreisprogrammakondoorallerleionzekere factorennietvante
vorenuitgestippeld worden.Ondanksdeimprovisatieheeftondergetekendeterplaatseeenzeernuttigprogrammakunnenopstellenenafwerken.
AangeziendehuidigedirecteurvandeNewYorkBotanicalGarden
andHerbarium,Dr.W.C.Steere,eenbryoloogisenditherbarium,dateen
dergrootsteterwereld is,eenbelangrijkebryologische collectiebevat,
washetvoorondergetekendealsspecialist ophetzelfdegebiedvan
grootbelangditinstituuttebezoeken.Op13augustusbezocht hijgenoemdherbarium enhadhijeenlangduriggesprekmet dedirecteur.Ookde
volgendedaghadhijruimschootsdegelegenheidmethemvangedachtente
wisselentijdenseenboottocht rondManhattan,aangebodendoordr.Steere.
Op15augustusbezochthijhetNewYorkMuseumofNaturalHistory.Vooral
delandschapsdiorama'sweergevendenatuurlijke plantenassociaties encultuurgezelschappen,hunseizoenperiodiciteit enhunsamenhangmetbodem, W M $ ,
dierenklimaat,warenzeerinstructief enuit didactischoogpuntvoortreffelijk.Dehierinverwerkteideeënkunnenzekervanpaskomenbijhet
collegeplantensociologie,datondergetekendeteLeidengeeft,enbijeen
eventueletoekomstigeopstellingvanlandschaps-envegetatiediorama's
vanDrenteophetBiologischStationteWijster.
InMontréalwoondehijdebelangrijkste zittingenvanhetinternationalenoraenclatuurcongres(16-19augustus)bij.Daarbijvertegenwoordigde
hijtevenshetLaboratorium voorPlantensystematiek en-geografie vande
Landbouwhogeschool enbrachtnamensditinstituutbijdiversekwesties
stemuit.Ooknamhijenigemalendeelaandediscussies.
Heteigenlijkebotanische congresduurdevan19-29augustus.Met30
deelnemerswasNederland desterkste delegatienaCanada,deV.S.,Groot
Brittannië,Duitsland enFrankrijk.Frankrijk,hadslechts32deelnemers,
deSowjet-ÏÏnie,Italië,Japanenanderegrotemogendhedenveelminderdan
Nederland.Erwareneenaantalsectiesdiegelijktijdigvergaderden.
Desectie-indelingwasminderbevredigend danopdetweevoorgaande
int.bot.congressen (Stockholm1950enParijs 195^).Zowaserditmaal
geenapartelichenologische sectie.Desectie"Ecology"omvattealles
watdeAngelsaksenonderhettoverwoord ecologyverstaan,dus/Wel-autoecologief^plantensociologieenplantengeografie.Daardoor wasdezesectie
overladen.(InParijswarenerdriesectiesvoordezevakgebieden:)»
Somswarenlezingenophetzelfdevakgebiedinverschillendesecties
ondergebracht.Daardoorliepmendekanslezingentemissendiemengraag
wildehoren,tenzijmenvantevorenookdeprogramma'svanveleandere
sectiesdoornam.Erwarenhelaasmindergecombineerde sectiezittingendan
inParijs.Ookdesectieprogramma'swarenveelminderinteressant,althansvandedoordeschrijverdezesbijgewoondesecties.Debryologische
sectievergaderdebijgebrekaanlezingenslechtsanderhalve dagvande
zevenvolle congresdagen
Delezingenwarenbovendienvaakslecht|?
voorgedragenof/envanweinigwetenschappelijkbelang.Tijdvoordiscussie
(5minutenperlezing)wastenenenmaleonvoldoende.Beslotenisdanook
ophetvolgendecongresalleenuitgenodigde sprekersvoordrachtentelaten
houden,waardoorhopelijkhetpeilhogerwordt enmeertijdvoordiscussie
vrijkomt.Nabeëindigingvandezittingenvandesectiebryologiewoondeondergetekende dezittingenvandesectie"Ecology"bij.Ookhierhetzelfde euvel.Opvallend wasdatbijnaallevoordrachtenindezesectie,
voorzovernietvanalgemeentheoretische aard,overAmerikaansevegetaties
handelden.Aandeclassificatievandevegetatiewerdweinigaandachtbef nis
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-3steed.Hetcongreswasinditopzicht nauwelijksinternationaaltenoeneniOokin'dezeendebryologischesectienaamstellerdezesenigemalenaandediscussie deel,metnamewaarhetgingomepifytengezelschappenenomdegrondslagenvandevegetatiekunde.
Hetgrootstenutvaneeninternationaalwetenschappelijk congres
ligt echterindepersoonlijke contactenmetvakgenotenuitverrelanden.
VeleinStockholm enParijsgelegde contactenwerdenvernieuwd envelenieuwegemaakt.Ondergetekende werdnaaraanleidingvanzijnboek
"PhytosociologyandEcologyofCryptogamicEpiphytes"herhaaldemalen
doorAmerikaanse enCanadeseplantensociologeninprincipiële discussies
verwikkeld,waarbijbleek,datdeAmerikaanse critiekdikwijlsvoortvloeituitonkundevandemoderneontwikkelingenindeplantensociologische
begrippen enmethodeninW.-Europa.Daaromwerdo.a.doorondergetekende
eenspecialeinformele discussieavond,inkleingezelschap,hierovergeorganiseerd,waarbijvooralprof.dr.E.Dahl (Noorwegen)endediscussieleiderdr.Greig-Smith(Engeland)belangrijkebijdragen tothetgesprek
leverden.Genoemdeavond endeveleandereinformelegesprekken,door
stellerdezesenanderengevoerd,hebbenhopelijkbijgedragentot eenbeter
begripvandeEuropeseopvattingeninAmerika.Alleenditreedsrechtvaardigt dereisnaarCanada.
Ondergetekendebezocht recepties,gegevendoorhetgemeentebestuur
vanMontrealendeUniversité deMontréal,waarhijookdeuitreikingvan
eredoctoratenbijwoonde.Vandetieneredoctoraten,uitgereikt doordeze
universiteit endeMc.GillUniversity,vielenertweeaanNederlanders
tendeel,nl.aanprof.dr.C.G.G.J.vanSteenis (Leiden/Amsterdam)enaan
prof.dr.F.Vif.Went(Pasadena,Californie).Verderwoondehijeengrote
avondvoordrachtbijvanprof.Dansereau (Montréal),getiteld "LavégétationduCanada",namhijdeelaaneendinervanlichenologenenaaneen
bespreking overdeuitgavevaneenspeciaalnummervanVegetatio,gewijd
aanEuropeseindrukkenvandeCanadesevegetatie.
Voortsnamhijtijdenshetcongresdeelaanofficiële eendaagseexcursies,nl.naarNapierville (22augustus;rijkegemengdeloofbossen;
berkenbroekbosopveen;hoogveen;rietland enlaagveen;Nanocyperionachtigevegetaties),MissisquoiBay (23augustus;voedselrijkmoeras;meerstrandvegetatie;dolomietrotsen,rijkaanvarens,mossenenlichenen,veelzuidelijkeelementen),Mont St.Hilaire (25augustus;geisoleerdebergmetveel
ongereptbos;rijke schakeringvanloof-ennaaldbostypen;meerstrandvegetatie),Rougemont (26augustus;vochtigloofbos;pioniervegetatieop
vochtigzand;esdoornbos;oudTsuga-bos;Taxus-hos;varenrijkmoerasbos),
MontJohnsonenFarnham (28augustus;bergmetsterkgeërodeerdehellingen
engedegradeerdbos;vochtigeheide;hoogveen).
Tenslottemaakte hijeentweetalprivé-excursiesmetbroederFabius
vandeJardinBotanique deMontréal,indiensauto,nl.naarLanoraieen
Lavaltrie (19augustus;wegbomen;opendroog,armCladonia-berkenbos;
droogdennenbos)ennaarSt.Paul(27augustus;wegbomen;rijkesdoornbos).
BroederFabiusissindskortbezigmeteenonderzoekvandemossen-en
lichenenvegetatie opbomenindeomgevingvanMontréal.Aangezienondergetekendegedurende1.5jareninV,'.-Europaeensoortgelijkonderzoekheeft
verricht,washetnuttigdegebruiktemethodeninhetveldtevergelijken.
Aandeexcursie van19augustusnamookdelichenoloogdr.M.E.Hale
(Morgantown,V.S.)deel,aandeexcursievan27augustusdelichenoloog
prof.dr.H.desAbbayes(Rennes,Frankrijk).

-kEveneensopuitnodigingvanbroederFabiusmaakteondergetekendemet
hemperauto eentochtnaarMountWashington (V.S.),van29tot31augustus. Hieraannamennogeen15-talcongressistendeel,waarondergrote
kennersvandearctischeensubarctischefloravanScandinavië,IJsland,
Groenland,Canada enSiberië,metnameprof.E.Hultén (Zweden),prof.
T.S^rensen(Denemarken)endeleidervandeexcursie,dr.A.Love(IJsland).
Mt.WashingtonisdehoogstebergvanN.-Amerikaten0.vandeRocky
Mountainsenheeft ondankszijnhoogtevanslechts1900m.eenuitgesprokenalpineenvooralarctischeflora,metnauwebetrekkingentotdeflora
vanGroenland enmet enige endemischesoorten.
Op29augustusom6uur 'savondsarriveerdendedeelnemerspertandradbaanopdetop,waarinhethotelovernachtwerd.
Op30augustuswerdeenexcursienaardealpinetoendragemaakt,die
helaasdoorhetslechteweer (dikkemist enijskoudewind)ontijdigafgebrokenmoestworden.Op31augustusdaaldeondergetekende ondanksdemist
degehelebergtevoetaf,waarbijinteressanteaantekeningengemaakt
kondenwordenoverdefraaieverticale zonatievandeplantengroei.
Op2septemberbegondemaritieme excursie no, 2h inFredericton
(N.B.).Dezeduurde13dagen,waarvanéénweekindeprovincieNewBrunswickenéénweekindeprovincieNovaScotia.Dedeelnemerswarenverdeeld
inviergroepen,dieelkhunsweegsgingen,nl.eenlandbouwkundige,een
bosbouwkundige,eenalgologische eneenmycologische groep.Stellerdezes
namgedurendedeeersteweekdeelaandemycologische,gedurende detweede
aandebosbouwkundige-floristische excursie.Leidersvandeeerstegroep
warenA.G.DavidsonenK.Harrison,vandetweedeG.C.Cunningham enE.C.
Smith.Voordereisroutemogeverwezenwordennaarhetbeginvanditrapport.Hetvervoergeschieddemetluxeauto's,overnachtwerdinstudentencollegesvanuniversiteiten,inhotelsenmotels.IntotaalwerdIV70km.
afgelegd.
Gedurendedeeerstev/eekdiendevoordemycologendeuniversiteit
vanNewBrunswickalsbasis.Ondergetekende hield zichhierechtervoornamelijkmetepifytenvegetaties ennaaldwoudenbezig.BijSackvillewerdeen
interessantemosvegetatiebezichtigdrond sterkkoperhoudendebronnetjes
ineenbos;hetbosisbezigaftestervendoordekopertoevoer.
Hettweededeelvandeexcursievoerdededeelnemerslangsdegehele
N.-kust vanNovaScotia,rondhetCapeBretonIsland enviadeZ.-kustvan
NovaScotia.naarHalifax.Hierwerdendiversevegetatietypenbestudeerd:
duinen,rotsige zeekusten,slikkenenschorren,Empetrum-heidenopkliffen
aanzee,hoogvenen,basischevenen,zoetwatervegetaties,bossenvanPinus
banksiana,Piceaglauca,Abiesbalsamea,BetuialuteametFraxinusamericanae.a.,ookhetmeestOostelijkeAcersaccharum-oerwoud ophetWestelijkehalfrond (N.puntvanCapeBretonIsland).Perspeciale8-tonstruck
werdendedeelnemersovereenzeersteilenrotsigbergpadtotdiepin
hetonbewoondeberglandvanCapeBretongebracht,waareindelozeberkenbossen(Betuiapapyrifera)door eenonbekendeplaagvernietigdzijn.
Op12septemberwerddoordeDalhousieUniversiteit (Halifax)aande
deelnemerseen"lobsterdinner"aangeboden,op13septembervolgdeeen
sightseeingtourlangsenigeschilderachtigekustdorpjesbijHalifaxen
'savondseencocktailparty,aangebodendoordeNovaScotianResearch
Council,eensoortZ.W.O.vandeprovincieNovaScotia.Op1^september
wasdemycoloogHarrisonzovriendelijkschrijverdezesnaardiverseplaatsenbijHalifaxterijdenvooronderzoekvandeepifytenvegetatie.
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Na3yuurvliegen,3uurtreinreisen3uurineentaxiarriveerde
hijop15september 'smorgensinTrinity,waarhijeenweekdegast
wasvandeWageningseingenieurA.Damman,diealshoutvesterwerkzaamis
bijdeForestryBranch.vanhetFederalDepartment ofNorthernAffairsand
NationalResourcesteSt.John's (Nfld.).DeheerDammanverricht 'szomersveldwerktenbehoevevaneenbostypenclassificatie vanNewFoundland.Met zijndienstauto (eenstevigegrote jeep)werdenlangsdezeer
slechte,ongeplaveidewegenvanNewFoundlandbos-,heide-enveenterreinen,dieandersvrijwelontoegankelijk zoudenzijngeweest,bezocht.Na
enigedagenophetBonavistaschiereilandtehebbengewerkt,werdnaar
St.John'sgereden,onderwegbotaniserend.Ondergetekende isveeldank
verschuldigdaandeheerDammanvoorhetgebruikvanzijnauto envoor
zijngrondigeterreinkennisenkennisvandelocaleflora» waardoordit
korteverblijfinNewFoundlandwetenschappelijkwaardevolisgeweest.
Wetenschappelijkeresultaten.
TijdensdeexcursiesinCanadaendeV.S.zijn500mossenenlichenenverzameld en1V?vegetatieopnamengemaakt,indeeersteplaatsvan
mossen-enlichenengezelschappenopbomen(93opnamen), voortsookvan
diversebodemvegetaties (5^+opnamen).Debodemvegetaties (bossen,heiden,
venen,duinen,slikkenenschorren)leverdenvooralaanvankelijkgrote
moeilijkhedenopdooronbekendheidmet deflora:hetovergrote deelder'
hogereplantenbestaat namelijkuitniet-Europesesoorten.Veelhulpwerd
hierbijondervondenvandeaanwezigeCanadesefloristen,ofschoonhetopvallend v/asdatzijdeplanteninniet-bloeiendestaat somsnietkenden;
alsniet-sociologenzijnzijnietgedwongenalleplantenineenproefvlakte,ongeachthuntoestandvanontwikkeling,tedetermineren.
Hetaantalgemaakte opnamenisonvoldoendevoor eenwetenschappelijkverantwoordebeschrijvingvandevegetatie.Hetisechtermogelijk
hiervanoenschetsmatigeindruktegevenenwellicht ishetmogelijk
samenmetdeopnamen,gemaakt doorandereEuropese plantensociologen
(dr.H.TÜxen,prof.J.P.Lebrun,dr.V.Westhoff),eenverantwoordebeschrijvingvanenkelegezelschappentegeven.Eenbelangrijkresultaat
isinelkgevaldatreedsditgeringeaantalopnamenaantoont,datde
Europesemethodenvananalyseensyntheseookbruikbaar zijninN.-Amerika,althansinhet onderzochtegebied,terwijlinteressantevergelijkingenmetgoed-gefundeerdeEuropeseassociatiesgetrokkenkondenworden.
Watbetreft deepifytengezelschappenligtdezaakgeheelanders,aangezienzeker70-80%vandesoortenookinEuropavoorkomen.Daardoorkon
snelgewerkt v/orden.Degezelschappenzijnnauwverwantmet deEuropese,
behorenbijnaalletotEuropeseverbondenendeelstotEuropeseassociaties.Van12verbondenwerdenopnamengemaakt.VanhetLecanorioncarpineae,Physcionascendentis,Parmeliopsidionambiguae,Usneiondasypogae,
LobarionpulmonariaeenOrthotrichionobtusifoliizijnvoldoendeopnamen
gemaakt omdebetrokkenassociatiestekunnenbeschrijven.Hieroverzal
eenpublicatieverschijnen.'
Tijdensdereisiseengoedeindrukgewonnenvandeveranderingenin
epifytenvegetatievanWestnaarOost (MontréaltotdeOostkust vanCanada),
ineengebieddatpractischopdezelfdebreedtegraadligt.Deverschillen
zijnfrappant.Omenkeletenoemen:bijMontréal (droog,continentaal
klimaat)bijnageenkorstvormigelichenon,oploofbomeninvoedselrijke
bossenmoestalhelemaalgeenepifyten,geenLobarion,opdewegbomenmet
neutrale schorsveelXanthoriasubstellaris,Candelaria concolor,Physcia
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caperata en.andraeana;merkwaardigerwijzevoorditwarmelaagland (op46
gradenN.Br.)tochreedsinzure,drogebcrkenbossenhetsubarctische
Parmeliopsidetumambiguae,zelfsmetCetrariapinastri,saepincolaen
oakesiana,maarzonderCetrariaciliaris.
OpMountWashingtonvindtmendezeassociatiepasvanaf1200m.en
totaandeboomgrens(1560m.). OokhierveelCetrariapinastrienoakesiana,voortsC.saepincola enveelC.fendleri,geenC.ciliaris.Aande
voetvandeberg(600-800mi)komt,dankzijdehogereneerslag,reedshet
Lobarionvoor.
InNewBrunswick,datneerslagrijker en 'szomerskoelerisdande
omgevingvanMontréal,zietmenreedswatmeerkorstvormigelichenen.De
vegetatieoploofbomeninbossenisrijker,hetLobarionisaanwezig.In
naaldbossenzietmenveelbaardmossen (AlectoriajubataenUsneaspp.)
vandetwijgenhangen.OpbeukenishetGraphidionscriptaepresent.Men
zietopwegbomennogsteedsCandelaria concolor,Physciaaipolia,Physcia
millegrana enParmeliarudecta,echtergeenXanthoria substellarisof
Parmeliaandraeana.
InNovaScotia,datnogneerslagrijkerenvooralmistigerisdanNew
Brunswick,metevenwarmezomers,maar zachterewinters,vertoont deepifytenvegetatie weereenduidelijkanderbeeld.EetLobarioniserzeeralgemeen,vooralopCapeBretonIsland.Erzijnvrijveelkorstvormigelichenen.HetPhyscionascendentislangsdewegeniszeerzeldzaam enfragmentair.Xanthoriasubstellarisontbreektvrijwelgeheel,Physciaaipolia
enmillegrana zagondergetekendenergens.Voorhet eerstzietmendein
W.-Europa zoalgemeneXanthoriaparietina.Eamalinacalicaristreedtveelvuldiger„op,hierendaarookXanthoriapolycarpa,enaandekustUlota
phyllantha.Verder ziet1:1enoploofbomeninbossenUlotaludwigii.
Opvallendis,datdegeneraNephroma (N.resupinatum),Sticta(S.
aurata)enNormandina (N.pulchella)alleenlangsdeZ.-kustvanNova
Scotiagevondenwerden.DeZ.-kustishetrijkstaanmist enheeftde
zachtstewinters.Hetisbekend,datdezegenera eenhogeluchtvochtigheid
eisen,terwijlStictaaurata anNormandinapulchellabovendienvorstgevoeligesoortenzijn.
Deepifytenvegetatie vanNewFoundlandtenslotteheeft eengeheeleigen
karakter,hetgeenwaarschijnlijksamenhangtmethetontbrekenvanloofbossen,dehogemistfrequentieendezeerkoelezomers.Tweegezelschappenzijn
vrijwelalleenheersend: eenAlectoria-gezelscliapdatdehogeretakkenen
twijgenvandenaaldbomen(Piceamariana,AbiesbalsameaenLarixlaricina)
geheelinhult eneenCetrariaciliaris-gezelschap,datdetwijgenvan
kreupele,dodelariksjesindehoogvonenbedekt.Typerendishetvrijwel
ontbrekenvanUsnea'sendetalrijkheidvanAlectoriasarmentosaen A.
simpliciorinheteerstegezelschap,hetontbrekenvanCetrariasaepincola
enoakesianainhettweedegezelschap.HetLobarioniszeldzaam,hetPhypscionascendentiszeldzaam enfragmentair.InditPhyscionontbreektPhyscia
millegrana,Xanthoriapolycarpaisplaatselijktalrijk.InhetUlotion
crispaeisUlotadrummondiiopNewFoundlandalgemeen.
Hetonderzoekheeft frappanteovereenkomsten enverschillenmetde
Europeseepifytenvegetatie aanhetlicht gebracht entotinteressante
resultatengeleid.
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Dobelangrijksteresultatenvandereiszijngeweest:
1. Hetleggenvanpersoonlijke contactenmetvakgenoten.
2. Het ophelderenvanmisverstandeninAmerikaoverEuropesemethoden
vanvegetatieonderzoek.
3« Hetbijeenbrengenvaneencollectieplanten.
4.. Hetverruimenvaneigeninzichtinproblemenvanvegetatiekundeen
plantengeografie.
5. Het doenvan.wetenschappelijkonderzoek,ineengeheelvreemdgebied.
Ditlaatste isvooraldaarom.vangrootbelang,omdatinAmerikanog
weinigvegetatieonderzoekisgedaanvolgensEuropesemethoden,ophetgebiedvanepifytengezelschappen zelfsinhetgeheelniets.Bovendienzijn
inNovaScotianogzeerweinigmossenenlichenenverzameld endecryptogamenfloravanNewFoundland isgeheel terraincognita.Allevindplaatsen
vanhet daarverzameldemateriaal zijndusnieuwvoordebetrokkensoorten,alleverzamelde soortennieuwvoorhetbetrokkengebied.Vermoedelijk
zijnenigedergevondensoortenzelfsnieuwvoorCanadaofhetgehele
Westelijke.halfrond.
Zoalsreedseerderisopgemerkt,v/asdewetenschappelijke waardevan
hetcongreszelfgering.Detechnischeorganisatiewasechterperfect.Kostennochmoeite zijngespaard omhetdedeelnemersaangenaamfcemaken.
Alsvoorbeeldenmogendienen:de(voorCanada)goedkope engoedemaaltijdservice,dodagelijkse congreskrant,het eigenpostkantoor,deeigenbank
enreisbureau,dewasserijservice inallestudentenhuizen,waardeelnemersondergebracht waren,degratisextrabusdienstentussendezestudentenhuizenendebeideuniversiteitenvanMontreal,dedoorlopendevoorstellingenvandocumentaire filmsoverallemogelijke.onderwerpen.
' Ookdeeendaagse excursieswarengoedgeorganiseerd.Ditalleswerd
evenwelovertroffendoor deorganisatievandemaritieme excursie. Niet
alleenwarenhierkundigeleidersdieinhetveldonvermoeibaar allegewensteinlichtingengaven,erwarenookopsommigeavondenlezingenenfilms
overdegeologie vanhetgebied endogeschiedenisvandebevolking.Iedere
deelnemerkreegnietalleeneengedetailleerd gedruktprogrammavandete
bezoekenplaatsen,hunfloraenvegetatietypen,maarookkaarten,aardrijkskundige zowelalsgeologische,enzelfseenexemplaarvandeFloravanNova
Scotia.Inelk-hotel,waarmenovernachtte,haddeleidinggezorgdvoor
reserveringvaneenlokaalwaarmenzijnplantenkonuitspreidenendetermineren,terwijlvoorhet drogeneendrooginstallatie,persenendroogpapierbeschikbaarwaren.
Erwasnatuurlijk eenexcursieprogramma opgesteld,maarhetprettige
wasdatdit,waarenigszinsmogelijk,aandewensenderdeelnemerswerd
aangepast.Ditkondestegemakkelijker,daarmetverscheidene auto'sgereisdwerd.Typerendis,dattoendeleiderSmithophetlaatstemomentvernamdatondergetekende deelzounemenalsenigemosscnspecialist,hij
speciaaldaarvoor zijnassistentenWebster enSchofield,beidenbryologen,met deexcursiemeeheeftlatengaan.Ondergetekendereisdemethen
ineenaparteauto,waardoorvandegewonerouteafgewekenkonworden.Het
isvoortsgebleken,dat,ondanksdevoorEuropesebegrippenhogekosten
vandeelneming,deCanadesefederaleregering (MinisterievanLandbouw)
vooralleexcursiesgrote subsidiesheeftverstrekt,zonderwelkede
kostenperdeelnemernogaanzienlijkhogerzoudenzijngeweest.

