
Fred Bos

In 1981 verscheen Deel I van

de Atlas van de Nederlandse

Flora (1), met als onderwerp:

Zeer zeldzame en uitgestorven

planten. Voor de roggelelie (=

oranjelelie) worden in deze

atlas voor Drente en Wester-

wolde alleen vondsten opgege-

ven van vóór 195O. De laatst-

genoemde vondst in Neder-

land dateert van 1972 bij Span-

keren aan de Veluwezoom. Bij

een bezoek in 1986 bleek deze

vindplaats inmiddels verdwe-

nen te zijn. Nu groeit de rogge-

lelie bij mijn ouderlijk huis te

Gieten nog steeds in de tuin.

De roggelelie uit de tuin van ttiiji* otfdera',die de aanleiding Wertt tot fret onderzode

G E L E L Ï E

in Noord-Nederland
teruggevonden

Deze lelie is in 1952 bij de aanleg van het voet-
balveld 'De Goorns' op de Zuides door mijn
vader uitgegraven en in de tuin gepoot. Samen
met mijn vader — die boer was — heb ik ge-
probeerd om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen over het vroeger voorkomen van de
oranjelelie in Gieten en Bonnen, waar deze lelie
bekend stond onder de naam roggelelie. Inmid-
dels is de naam roggelelie (Lilium bulbiferum
ssp. croceum) de officiële Nederlandse naam
geworden (2). In 1986 verscheen het resultaat
van het onderzoek in Natura (3). Aan het eind
van het artikel werd een oproep gedaan aan de
lezer(es) om verdere informatie aan te dragen.
Dit had een sneeuwbaleffekt tot gevolg. Er zijn
nu tientallen tuinen bekend, waar de lelie nog
steeds groeit. In een aantal gevallen kon de
bejaarde eigenaar van de tuin nog vertellen
waar de lelie oorspronkelijk vandaan kwam.
Tot onze verrassing is de roggelelie in Drente op
één, en in het Eemsland (Duitsland) op twee tot
nu toe onbekende plaatsen in het wild terugge-
vonden. In 1989 werd een vervolgarttkel in

Natura gepubliceerd (4K Sindsdien is weer mes
bekend geworden. Ook het lezerspubliek van
Noorderbreedte wordt uitgenodigd om een
steentje bij te dragen. -

Jeneverglassie

De beschrijving van de ieÜè'is gebaseerd op
eigen metingen in zeventien tuinen en de wilde
Drentse vindplaats, gekömbineerd met de uit-
stekende beschrijvingen van Botke en v.d, Slïkke
(5).
De roggelelie is een lelie met rechtopstaande,
klokvorröige bloemen,-of zoals een Drentse boer
het zo treffend zei; 'As 'n [en&vetglctssie'. De
bloemkleyr tsroranjegeel met donkere, lang-
werpige stippen, die op de nerven zijn gelegen.
In één tuin oritbcgken de stippen. De zes bloem-
bladen staan in twee kransen en zijn rtaaf de
voet smal toelopend. Zèzijn gemiddeld60-65
mm lang. De bloembladen van de buitenste
krans zijn elk 2Q-2ïrrim breed en die van de

binnenste 30-35-mm. Vaak hebben ze een kap-
vormigefop.
De stamper met een vergroeide driedelige
stempel is 45-60 mm lang en steekt 10-20 mm
boven de zes tneeldraden uit. De meeldraden
zijn onderaan lichtgeel en gaan noar boven in
wijnrood Over, De blaemknappsen en bloem-
stelen zijn iets wollig behaard tot bijna kaal. Het'
aantal bloemen per stengel varieert van 1 tot
meer dan 20.
De bloeitijd valt in juni en juli. De lengte van de
stevige stengel is gemiddeld 60-80 cm, maar in
de schaduw is tot 140 cm gemeten.
De bladeren zitten dichtverspreid langs de ••'' • •''
stengel. Gemeten halverwege de stengel zijn de
lancetvormige bladeren gemiddeld 80-lÖÖ'mm
lang bij een breedte van 7-9 mm. De onderste
stengelbladeren staan minder dicht op elkaar. Ze
zijn korter, breder ert stomper en meten 60-80
mm bij 10-15 mm. De schutbladeren onder de
bloemsfengels zijn spits en erg variabel, zowel in
de lengte als in de breedte. Over de bollen wordt
verteld bij de verspreiding.
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Naaste verwantten

Als in de bladoksels kleine bolletjes of kralen
zitten, hebbén we te maken met de nauwste
Verwant, de kraaïlelie (LHium bulbiferum ssp.
bulbiferum). De bloemen van deze lelie zijn iets
groter. De kraaïlelie bloeit ca. 3 weken vroeger
en heeft in hét algemeen minder bloemen (5).
Een ander bron van verwarring kan de groep
van de boerönlelies (LHium x umbettatum of L. x
hollandicum) vormen. Deze leNès, ale in diverse
schakeringen voorkomen, zijn kruisingsproduk-
ten van de raggelelïe rnet L. maculaturn. De
boerenleite is in het algemeen veel roder van
kleur én ook de meeldraden zijn anders ge-
kleurd. Deze boerenlelie is onder andere té zien
in de edukatïéve rogge-onkruidakker te örvelté
en wordt dgar abtisïevelifk roggelelie genoemd.
Ook deze lelie bloeit eerder dan de roggeleiie.

Voorkomen in Europa

De roggeieiie komt oorspronkelijk aMeen in
Europa voor. Het hoofdverspreidingsgebied ligt
in de Alpen, Ook op Corsica is de lelie bekend;
In de Noord-Europese laagvbkte komt/kwam de
lelie verspreid voor in oude roggeakkers. Er
werd altijd aangenomen, dat de lelie hier ver-
wilderd was.

De bloem in de zon, de wortels in de schaduw

Door het bestuderen van literatuurgegevens en
door eigen onderzoek krijgen we een redelijk
beeld van de ekologie van de roggeleUe.
In de Alpen groeit de roggeleiie vooral in steile,
stenige bergweiden op het zuiden. In de noor-
delijke Alpen groeit de lelie voornamelijk in de
fdhndalen (dalen waardoor de föhnwind naar
het noorden blaast), Overigens komt de lelie ook
wel voor in lichte bossen. Er blijkt geen voorkeur
voor kalkarme of kalkrijke bodems te bestaan.
In Drente groeide de roggeleiie vooral op de
hoge essen in de 'eeuwige' roggeakkers (van-
daar dé naam) op zandige bodems zonder leem.
De waterdooriaatbaarhèid van de bodem is van
essentieel belang voor het stand houden. De
peschübdé bol, die niet door beschermde rokken
Is omgeven zoals de tulp, is erg gevoelig voor
stagnerend grondwater. In de natte zomer van
1987 zijn in één tuin enige bollen in het lagere
deel totaal verrot. : •.

Een ander kenmerk van dé roggelelJe is de
aanwezigheid van stenigelwortels. Deze groeien
tussen de diepgelegén bol en het grondopper-
vlak aan d© stengel. Deze wortels zijn erg ge-
voelig voor verdroging. Alle geraadpleegde
oude tuinboeken wijzen er nadrukkelijk op, dat
de roggelelie geplant moet worden tussen bo-
dembedekkers.; Kernachtig samengevat: de
bloem in de zon, én de wortels in de schaduw.
Zowel in de alpenweiden als in de wtnterrog-
geakkers wordt aan deze eis voldaan.

Tekening van de roggeleiie uk Hortus Eystetensis van Basïlius Besier, 1613

K O O R D E

Voortplanting

In ons lond brengt de roggelelie nauwelijks
zaden voort. In de kas blifken bij temperaturen
boven 25°C na zelf bestuiving zaden te worden
geproduceerd (6). Bij de bestudering van herba-
riummateriaal in Leiden en ïn Meise (België) heb
ik alleen zaaddozen gezien aan Zuidëuropees
materiaal. In 1989, het warmste jaar van deze
eeuw, zijn wei enige zaaddozen gevormd, maar
de meeste tuinetgenaren hadden geen her-
innering aan zaden in vroeger jaren. Ze hadden
er ook niet bewust op gelet. Vaak werden uit-
gebloeide btoemstengels meteen verwijderd.
Voor ons is de vegetatieve voortplanting belang-
rijk. De hoofdbal kan zich vermeerderen door
zich te verdubbelen. Langs het ondergrondse
deel van de stengel worden kleine bolletjes
gevormd, evenals aan de stengel wortels. Deze
bolletjes kunnen zich in drie a vier jaar ont-
wikkelen tot bloeiende planten. Ook uit losse
schubben kunnen nieuwe planten ontstaan.
Als de lelie ongestoord op dezelfde plaats blijft
staan, kan een massieve bolienkfuit ontstaan, die
bijna boven de grond uitgroeit. Deze kompakte
kluft ts moeilijk uit elkaar te halen. In de tuin-
literatuur wordt dan ook aangeraden om de
bollen om de vier jaar te rooien en de aange-
groeide bollen apart uitte planten.
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De wilde roggelelie

In hef najaar van 1989 zijn in een twaalftal tuinen
bollen opgegraven voor nader onderzoek in
Wageningen. De door ons gerooide bollen zaten
gemiddeld zo'n 15 cm onder de grond, met als
uitschieter één op 40 cm diepte.
Op de essen werd met het paard vrij ondiep
geploegd. De hoofdbol bleef meestal onder
ploegvoor liggen en de kleine bolletjes werden
In de volgende voor gekanteld. Van Hall (7) zag
de lelie 'op 12Julij 1853 in groote menigte
bloeiend op de es te Zuidlaren, vooral fusschen
de winterrogge, maar voor een gedeelte ook
tusschen de zomerrogge. De hoeveelheid daar-
van was zo aanzienlijk, dat enkele deelen dier
roggevelden opeenen afstand er oranjerood
van uitzagen'.
Een aardige uitdaging voor nijvere (computer)
rekenaars is om uit te rekenen, hoe lang het duurt
voor een hele es zo vol staat als in het aange-
haalde citaat, met als variabelen onder meer de
ploegbreedte, de hoeveelheid kleine bolletjes en
de wetenschap, dat de essen vroeger braak-
periodes hebben gekend (8), waardoor de
bollen de tijd kregen om zich met hun strek-
wortels aktief tot beneden de ploegvoor te
trekken. Hoeveel jaar het duurt voor de elk jaar
weer verplaatste bolletjes zelf in staat zijn om
ook bolletjes te produceren en of dat daar eerst
braakligging voor nodig is, is niet bekend. Ook
is niet in detail bekend, hoeveel tijd verliep
tussen de braakperiodes en de duur van de
braakligging zelf.

Willem Hl en Mary Stuart

De oudste schriftelijke bron is het kruidboek van
L. Fuchs uit 1542. In de eerste druk van het kruid-
boek van R. Dodoneus uit 1554 worden voor ons
land drie leliesoorten genoemd, te weten: de
Witte of Madonnalelie (Lilium candidum), de
Turkse lelie (Lilium martagon) en de Roggelelie.
Ook op schilderijen wordt de roggelelie in
stillevens met bloemen afgebeeld. In Groot-
Brittannië wordt de roggelelie al vele eeuwen
gekweekt (9). Na 1688, als Willem III met zijn
vrouw Mary Stuart naar Engeland oversteekt om
daar de macht over te nemen, wordt de oranje
gekleurde roggelelie erg populair als politiek
symbool en dus veel aangeplant. In Noord-
Engeland en Schotland is de roggelelie in 1950
nog veel aanwezig, terwijl de lelie in Noord-
lerland alleen in protestantse tuinen groeit (10).
De lelie bloeit daar op 12 juli; de dag dat de slag
aan de Boyne in 1691 wordt herdacht. De protes-
tantse Ulstermen vieren dan in de Orangistenop-
tocht de overwinning van de protestantse Willem
III op zijn katholieke schoonvader Jacobus II. De
oranje lelie is daar nog steeds een politiek
symbool.

Uit oude kwekerskatalogi blijkt dat de roggelelie
heel lang te koop is geweest onder de naam
Oranjelelie of Saffraanleüe (Lilium croceum, L.
aurantiacum of L. bulbiferum ssp. croceum).
Hierdoor kunnen we ook gekweekte roggelelies
tegenkomen. In Winterswijk heb ik de roggelelie

in een tuin gevonden. Het is zelfs mogelijk dat
deze ook uit Drente afkomstig is, want in het
begin van deze eeuw werden de leliebollen op
de es van Gieten massaal uitgegraven en per
spoor naar bollenkwekers in het westen ver-
stuurd (11). Op dit ogenblik komt de lelie niet
meer voor in de katalogi. Ik ken slechts één
Duitse katalogus waarin Lilium bulbiferum wordt
aangeboden. Komende zomer hoop ik te weten
of het de kraallelie dan wel de roggelelie is.

Vondsten vroeger en nu

In het Rijksherbarium is materiaal aanwezig uit
Zuidlaren (1853), Vries (1855), Gieten (1865,
1878). Gieterveen-Gieten (1911; waarschijnlijk is
hier Bonnen bedoeld) en Gasselternijveen
(1898). Gasselternijveen is als veenkolonie een
erg onwaarschijnlijke vindplaats, waarschijnlijk
is Gasselte bedoeld (16). Verder worden Rolde
en Borger genoemd. In Westerwolde is materiaal
verzameld bij Onstwedde (voor 1858) en Vlagf-
wedde (1899), In 1904 kwam de lelie nog ver-
spreid voor in het dal van de Ruiten A van Eller-
singhuizen tot Wedde. In 1920 en 1921 is de felie
nog in tuinen verzameld in Ter Apel. Op één
etiket staat, dat de lelie van Drentse roggevelden
afkomstig is.
Tot op heden zijn in Drente tuinvondsten bekend
van Midlaren, Schuiiingsoord, Annen, Eext,
Gieten, Bonnen, Kostvlies, Gasseite, Drouwen,
Anlo en Rolde. In Vries en Borger zijn (nog) geen
vondsten gedaan. In Groningen zijn nu vondsten
bekend uit Kropswolde, Noordlaren, Haren en
Vlagtwedde en naaste omgeving.
De lelies uit Drouwen zijn afkomstig uit Gieten,
die van Haren uit Noordlaren. De lelies uit
Kropswolde zijn gekregen van een (inmiddels
overleden) kennis uit Tjuchem bij Delfzijl. In
Bonnen was één tuin waar de lelies afkomstig
waren van het ouderlijk huis in Winschoten en
één met lelies die uit Stadskanaal kwamen. In
Gieten en Bonnen zijn nu ruim 30 tuinen bekend
en in Vlagtwedde 8. Mijn zegsman uit Weende R.
Meins inventariseert de oude esvoorkomens in
Westerwolde. Hij doet dit in vraaggesprekken
met hoogbejaarde inwoners, die de lelie nog uit
hun jeugd kennen.

Paf over de Duitse grens zijn inmiddels ook twee
tuinen met lelies gevonden. In één geval wist de
eigenaar nog te vertellen, waar de lelies bijna 30
jaar geleden waren uitgegraven. Bij het zoeken
op de aangegeven plaats bleken er tot onze
grote verrassing nog twee lelies in het wild te
groeien.
De meest verrassende vondst in 1989 was die bij
de familie Boersma in Hengelo. Deze lelies
blijken afkomstig te zijn van Groot Terhorne, een
Friese stins, die gelegen was tussen Beetgum en
Beetgumermolen, waar nu een sportveld ligt. In
1879 werd de stins afgebroken. Boersma, die in
zijn jeugd in de jaren dertig in Beetgumermolen
woonde, moest bij zijn ouderlijk huis, dat van een
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Een tuin met veel roggelei ie s

gepensioneerde timmerman was gekocht, de
bloementuin onderhouden. Deze, toen ruim
tachtigjarige timmerman Rolsma vertelde hem
eens dat hij de roggelelies die daar in de tuin
stonden uit de tuinen van Groot Terhorne had
meegenomen, toen hij daar aan de afbraak van
de stins had meegeholpen. De lelies in Hengelo
zijn hiervan afkomstig.
De tuin van Groot Terhorne, die één van de
fraaiste in Friesland was, werd omstreeks 1820
van een klassieke Franse tuin omgevormd in een
Engelse landschapstuin (12en 13). Koning Wil-
lem I bezocht de tuin in 1837 en koning Willem III
kwam er in 1852. De laatste werd mogelijk
aangespoord door zijn oudste zoon, want 'de
planfe- en blommesomling makke sa'n namme,
dof de prins van Oranje, de aldste soan fan
koaning Willem III, yn 1851 mei syn gouverneur
in bisyk brocht oan Groot Terhorne om al dit
moa'ts to bisjen' (14).

Op mijn verzoek is D.T.E. van der Ploeg — stin-
zenplantenkenner bij uitstek — in Beetgum en

Beetgumermolen gaan rondkijken. Hij vond de
roggelelie in nog vier tuinen. De eigenaren
konden in de tijd terug gaan tot aan pake en
beppe. Niemand legde het verband met de 111
jaar geleden verdwenen stins.
Hoewel de lelie vrijwel zeker uit de stinzentuin
afkomstig is, is in overleg met Van der Ploeg
besloten om de roggefelie voorlopig niet aan de
lijst van stinzenplanten toe te voegen, omdat de
lelie nu niet in een stinzenmilieu groeit, maar in
gewone bloementuinen (15). Door de genereuze
medewerking van Boersma is de lelie nu ook
uitgepoot in het Nederlands Openluchtmuseum
te Arnhem en in de tuin van Paleis Het Loos bij
Apeldoorn.
Van Paterswolde is ook een tuin bekend gewor-
den, die nog nader bekeken moet worden. Uit
het Overijsselse Vechtdal en het aangrenzende
Duitse deel zijn ook meldingen binnengekomen.
De lelie zou vroeger bij de Den Ham en aan de
voet van de Lemelerberg hebben gegroeid.
Helaas is tot nu toe geen bewijsmateriaal ge-

vonden. Twee waarnemers meiden onafhanke-
lijk van elkaar de omgeving van Emlichheim,
Ook van Uelsen is een melding. Deze meldingen
sluiten goed aan op een oude vondstmelding van
Ootmarsum. Misschien geeft de komende zomer
hierover uitsluitsel.

Vondsten in het wild

Op de Hondsrug is de roggelelie aan de rand
van een oude es in het wild teruggevonden. Er
groeien vier volwassen exemplaren en een paar
kleintjes. De eigenaar is op de hoogte gebracht
en heeft bescherming ter plekke toegezegd.
Veiligheidshalve geven we geen nadere aandui-
ding. Dit geldt ook voor de twee vindplaatsen in
het Eemsland. De ene vindplaats is eveneens aan
de rand van een es. De andere vindplaats waar
14 planten groeien was niet op een es en werd in
1986 nauwkeurig beschreven (16). In 1988 werd
de vindplaats nogmaals bezocht in gezelschap
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van de Drentekenners prof. dr. J. J. Barkman
prof. dr. H. T. Waterbolk. De vindplaats ligt in
een voormalig rivierduingebied langs de Eems.
Op een kaart uit ca. 1809 (17) van de streek
blijkt, dat toen ter plekke geen es aanwezig was.
In een dichtbij gelegen rivierduin, dat net werd
afgegraven, was een goed profiel zichtbaar. Op
grond van de rijping werd het profiel door
Waterbolk op een ouderdom van circa twee
eeuwen geschat.

Wild of verwilderd

Tot dusver ging men er meestal van uit, dat de
roggelelie in Noord-Europa slechts verwilderd
voorkomt. Zo'n mooie plant kan toch niet wild
zijn? Hierbij wil ik toch een aantal kanttekenin-
gen plaatsen.
1 Als we de verspreiding in het laagland van de
Bondsrepubliek nauwkeuriger bekijken (18), valt
op dat de voorkomens grotendeels beperkt zijn
tot de oerstroomdalen van Eems, Weser en Elbe.
In deze oerstroomdalen waren/zijn de geschikte
milieutypen plaatselijk zeker te vinden. Deze
droge plaatsen waren ook van belang voor de
bewoners. Ze konden er wonen en het land in
kuituur brengen. Door de agrarische aktiviteiten
heeft de roggelelie zich lokaal sterk kunnen
uitbreiden.
2 Drente, Westerwolde en het Eemsgebied
waren vroeger arme zandgebieden, waar nau-
welijks adel en gegoede burgerij aanwezig was.
In Drente waren Coevorden en Meppel de enige
steden, terwijl aan het eind van de Hondsrug de
stad Groningen lang. Het is niet erg logisch, dat
juist hier de roggelelie verwildert.
3 In Groot-Britfannië, waar de roggelelie al
eeuwen in tuinen voorkomt (9), is zij niet ver-
wilderd. De Britse flora noemt de soort niet eens
(19).
4 De Turkse lelie (L. martagon) daarentegen is
er wel op diverse plaatsen verwilderd gevonden.

In Nederland is de Turkse lelie vooral langs de
duinrand verwilderd aangetroffen en ook bij
Slochteren (bij de Fraeylemaborg?, 20). In Ellis
(21) wordt melding gemaakt van één geval van
verwildering van de roggelelie in Noord-Wales
op een rivieroever in 1911.
5 Uit onderzoek in Wageningen blijkt, dat van
de 12 tuinen alleen de exemplaren van Groot
Terhorne besmet zijn met virus. In hoeverre dit
een belangrijke faktor kan zijn, moet nog nader
worden onderzocht.
Het zal duidelijk zijn, dat de vanzelfsprekend-
heid waarmee oudere auteurs vanaf de vorige
eeuw schreven over de ontsnapte kultuurplant
enige nuancering behoeft. Sterker nog: het is niet
onwaarschijnlijk, dat de roggelelie oorspronke-
lijk wild is. Het laatste woord hierover is zeker
nog niet gezegd.

Voortgang onderzoek

Inmiddels heb ik me van hulp uit diverse disci-
plines verzekerd. Dr. J. M. van Tuyl, lelieverede-
laar aan het Centrum voor Plantenveredelings
Onderzoek (C.P.O.) het vroegere Instituut voor
Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.) in
Wageningen heeft inmiddels bollen ontvangen
uit een twaalftal tuinen verspreid over Drente,
Westerwolde en het Eemsland. Hij zal genetisch
onderzoek doen.
Dr. W. Punt, pollenmorfoloog aan het Laborato-
rium voor Paleobotanie en Palynologie van de
Rijksuniversiteit van Utrecht, zal het stuifmeel
onderzoeken.
Dr. S. Segal, botanicus en kunsthistoricus, zal het
voorkomen van de roggelelie in de kunst voor
zijn rekening nemen.
Prof. dr. H. T. Waterbolk, archeoloog en prof. dr.
J. J. Barkman, botanicus staan me met raad en
daad terzijde.
In het voorjaar van 1990 zal in Grasduinen een
artikel met kleurenfoto's verschijnen.

Door de medewerking van enige tuineigenaren
kon een aantal bollen worden verkregen, die
door vermeerdering zullen worden gebruikt. Op
termijn zullen deze op bescheiden schaal weer in
de handel komen via de Cruydthoeck in Gronin-
gen en de Helianth in Odoorn. De liefhebbers
zullen dus toch aan hun trekken kunnen komen.
Het ligt in de bedoeling, dat over enige jaren een
monografie over de roggelelie zal verschijnen in
de serie Wetenschappelijke Mededelingen van
de K.N.N.V., waarin ook bijdragen van de
medewerkers zullen worden opgenomen. Om
het beeld nog kompleter te maken, zou ik u
willen vragen om in uw omgeving uit te kijken
naarde roggelelie. Ook literatuurvermeldingen
zi n welkom. Mocht u ook elders in Europa de
Ie ie tegenkomen, dan houd ik me aanbevolen
voor meldingen, foto's en dia's.
Fred Bos, Bocholtsestraat 49,7102 BT Winters-
wijk, tel. 05430-15341. •

Literatuur

1 J. Mennema, A. J. Quené en C. L. Platefred.), 1980.
Atlas van de Nederlandse Flora I, Amsterdam.

2 R. v.d. Meyden en L. Vanhecke, 1986. Naamlijst van
de flora van Nederland en België. Gorteria 13.

3 F. Bos, 1986. De Roggelelie (= Oranjelelie, Lilium
bulbiferum croceum) op de essen van Gieten en
Bonnen. Natura 83.

4 F. Bos, De Roggelelie nog steeds wild in Drenthe en
Noord-Duitsland. Natura 86.

5 J. Botke en C. M. v.d. Slikke, 1942. Lelies en leliecul-
tuur, 's-Gravenhage.

6 J. M. van Tuyl, mondelinge mededeling.
7 H. C. van Hall, 1958. Aantekeningen omtrent enige

Nederlandsche planten. Verslag. Meded. Kon. Akad.
v. Wetensch. 8.

8 J. Bieleman, 1987. Boeren op het Drentse zand
1600-1910. Een nieuwe visie op de'oude'landbouw.
Utrecht.

9 J. Gerarde, 1597. The Herball or general historie of
plantes. London.

10 H. D. Woodcock en W. T. Stearn, 1950. Lilies of the
world, their cultivation and classification, New York.

11 E. Heimans, 1915. Uit de natuur: De Lelie van de
Drentse roggevelden, Amsterdam + mondelinge
mededeling van een oud-inwoonster van Gieten.

12 T. Kingma, 1988. Bitgum. De skiednis fan Bitgum en
Bitgummole, Ljouwert.

13 R. L. P. Mulder-Radetsky en B. H. de Vries, 1984.
'Groot Terhorne te Beetgum', Alphen aan de Rijn.

14 O. Santema en Y. N. Ypma, 1972. Skiednis fan
Menameradiel, Ljouwert.

15 D. T. E. v.d. Ploeg, 1988. Sünzenplanten, bloemen-
pracht rondom Friese stinzen en States, Leeuwarden.

16 F. Bos, 1989. De Roggelelie [Lilium bulbiferum L.
subsp. croceum (Chaix) Baker] nog steeds in Drenthe
en Noordwest-Duitsland. Gorteria 15.

17 Le Coqh, ca. 1809. Topografische Karte von West-
falen (1:100.000) Munster.

18 H. Haeupler en P. Schönfelder, 1988. Atlas der Farn-
und Blütenpflanzen der Bundesrepubliek, Smttgart.

19 A. R. Clapham, T. G. Tutin en E. F. Warburg, 1987.
Flora of the British Isles, Cambridge.

20 S. J. van Oostram c.s., 1964. Flora Neerlandica, Flora
van Nederland, deel I, aflevering 6, Alismataceae-
Typhaceae, Amsterdam.

21 R. G. Ellis, 1983. Flowering planls of Wales, Cardiff.

N O O R D E R B R E E D T E 9 0 - 1 2 2


