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De Sepsidae van Nederland, 1856-1984 (Diptera) 
1. Literatuur van de Nederlandse fauna en de determinaties van voor 

1939 

door 

V. S. van der GOOT 

ABSTRACT. — The Sepsidae of the Netherlands, 1856-1984 (Diptera). 1. A survey of lite¬ 

rature on the Dutch Sepsid-fauna and an evaluation of the identifications made before 1939. 

Inleiding 

De Sepsiden zijn bij de entomologen wel bekend als vliegjes van 3-4 mm, die met hun vleu¬ 

geltjes wapperen of wenken, vleugeltjes die dan getooid zijn met een zwart signaalstipje in de 

top. Zo ziet men ze vaak vleugelswingend op bloemen. Ze lijken met hun glimmend zwart 

slank lichaampje op miertjes. Vandaar hun talrijke Nederlandse namen: wappervliegen, wenk- 

vliegen, swingvliegen en miervliegen. Deze vliegjes kunnen gemakkelijk gericht verzameld 

worden, omdat ze zich in aantal ophouden op schermbloemen, vooral die van Heracleum 

sphondylium L. en Daucus carota L. De determinatie is, als men beschikt over 40 x stereover- 

groting, niet al te moeilijk en het aantal soorten in Nederland is nogal beperkt (22), zodat men 

snel in de groep ingewerkt is. In de laatste vijftig jaar is in Nederland wel verzameld, maar er 

werd nauwelijks onderzoek in deze groep verricht, zoals bij de meeste groepen van de acalyp- 

trate vliegen, uitzonderingen (Trypetidae, Otitidae en Sciomyzidae) daargelaten. 

Literatuur van de Nederlandse fauna 

De alleroudste vermelding van Sepsiden van Nederland die ik heb kunnen vinden is een 

soortenlijst van deze groep in Van der Wulp & Snellen van Vollenhoven (1856). Hierin worden 

(met vindplaatsen) vermeld onder nummer 611-617 Sepsis fulgens Meigen, V hilaris Meigen, S. 

flavimana Meigen, S. nigripes Meigen, S. violacea Meigen, Cheligaster putris (Linnaeus), Ne- 

mopoda cylindrica (J. C. Fabricius) en onder nummer 641 Anisophysa scutellaris (Fallén). 

De volgende aantekening is die van Snellen van Vollenhoven (1861), die van de Sepsidae 

vermeldt: „De meest algemeen voorkomende soort is Sepsis fulgens Hffmg., 3 streep lang, 

metaalglanzend zwart, met rood aangezigt, gele voorste heupen, roode dijen, alsmede de basis 

der achterschenen rood”. 

Vervolgens publiceerde Van der Wulp (1864) een artikel over Sepsidae met de eerste be¬ 

schrijving van het <5 van de nieuwe soort Themira dentimana met als type-vindplaats Arnhem. 

Dit d heb ik niet meer in de verzamelingen aangetroffen en moet als verloren worden be¬ 

schouwd. Bovendien werden in dit artikel het d en $ beschreven van Themira curvipes Van 

der Wulp met als type-vindplaats Den Haag VIII (d) en Den Haag VI (9). In dit artikel wer¬ 
den tevens in het kort de Nederlandse Sepsiden-soorten beschreven, dezelfde soorten die in 

1866 vermeld werden. 

Van Van der Wulp verscheen in 1866 een geheel herziene lijst van Nederlandse Sepsidae 

(met vindplaatsen), met onder nummer 1174-1186: Sepsis cynipsea (Linnaeus), S. flavimana, S. 
nigripes, S. punctum (J. C. Fabricius), S. violacea, Nemopoda cylindrica. N. stercoraria Robi- 

neau-Desvoidy, Themira putris, T. minor (Haliday), T. dentimana, T. curvipes. T. annulipes 

(Meigen) en Saltella scutellaris. 
Bij Van der Wulp (1871) vinden we, behalve enkele korte aantekeningen over Nemopoda 

cylindrica, N. stercoraria en Saltella scutellaris, de beschrijvingen van de nieuwe soorten Sepsis 

pilipes met als type-vindplaatsen Amsterdam VII (d) en Utrecht (d, $ ), Nemopoda umhripen- 

nis met als type-vindplaats Amsterdam, Oosterdoksdijk, 31.VIII. 1867 (d) en Themira conso- 

hrina Van der Wulp (d, 9, zonder opgaven van vindplaatsen). Van der Wulp stelde in dit arti- 
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kei dat zijn Themira dentimana (tevens 6 S en 9 9 van Den Haag) een synoniem zou zijn van 

T. minor (Haliday). 

In 1898 verscheen de bekende Nieuwe Naamlijst van Van der Wulp & De Meijere. Daarin 

staat (met vindplaatsen) een lijst van Nederlandse Sepsidae met de Sepsis-soorten van de lijst 

van 1866 vermeerderd met S. pilipes. Onder het genus Nemopoda vinden we beide soorten van 

de lijst van 1866 en ook N. umbripennis. Onder Themira is T. dentimana geschrapt, verder 

weer de soorten van 1866 waaraan T. consobrina (met de vindplaatsen Middelburg VI (De 

Man), Den Haag VI (Van der Wulp), Rotterdam V (Piaget), Amsterdam V (Kinker), Durger- 

dam VII (De Meijere) en Zutphen (Van Eyndhoven)) en T. gracilis (Zetterstedt) zijn toege¬ 

voegd. Tenslotte als zestiende soort Saltella scutellaris, reeds in 1866 vermeld, terwijl we onder 

de Helomyzinae nog de eerste vermelding voor Nederland vinden van Orygma luctuosum Mei- 

gen. Van de laatste soort bevindt het genoemde exemplaar zich nog in de verzameling van het 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam (ITZ). 

Samenvattend zijn in de 19de eeuw van de Nederlandse Sepsidae drie naamlijsten met vind¬ 

plaatsen verschenen en tevens twee artikelen. In de 20ste eeuw verschenen in Nederland aan¬ 

vullingen op de Nieuwe Naamlijst van Van der Wulp & De Meijere (1898) in enkele supple¬ 

menten hierop (verder genoemd S I, S II, S III, S IV en S V) met in S IV (1928) een naamlijst 

van de Nederlandse Sepsidae met enkele vindplaatsen, verder een naamlijst zonder vindplaat¬ 

sen (1939), alles van De Meijere. Tevens verscheen nog een populair stukje over Wenkvliegjes 

door Van der Goot (1984). Aantekeningen over Nederlandse Sepsidae zijn in de buitenlandse 

literatuur te vinden in Duda (1926), Séguy (1934) en Hennig (1949). 

De publikaties in de 20ste eeuw van Nederlandse zijde overziend kunnen we vaststellen dat 

de Sepsidae door De Meijere weinig bestudeerd werden in vergelijking tot de grote aandacht 

die Van der Wulp in de 19de eeuw aan deze groep besteedde. Vindplaatsen werden in de 20ste 

eeuw slechts weinig vermeld. 

Gaan we de publikaties chronologisch na dan zien we dat door De Meijere in het eerste sup¬ 

plement (S I, 1907) Sepsis pectoralis Macquart als nieuw voor Nederland vermeld werd. In S II 

vermeldt De Meijere (1916) enkele vindplaatsen van Themira minor en T. consobrina. In S III 

noemt De Meijere (1919) Sepsis incisa Strobl, S. orthocnemis Frey en Themira ciliata (Staeger) 

als nieuw voor Nederland en vermeldt enige vindplaatsen, ook van vier andere Sepsis-soorten. 

Duda (1926) bekeek, in het kader van zijn monografie over de Sepsiden van de gehele 

wereld, de soorten beschreven door Van der Wulp. Behalve van Nemopoda umbripennis zag 

hij geen type-materiaal, maar we kunnen aannemen dat het materiaal, aan Duda toegezonden 

door De Meijere, de opvattingen van Van der Wulp over diens eigen soorten juist weergaf. De 

Meijere was daar goed van op de hoogte. De synonymie door Duda vastgesteld vinde.n we 

weergegeven in S IV door De Meijere (1928), zij het dat Duda Themira dentimana v.d. Wulp 

deels = T. minor (Hal.), deels = T. lucida (Staeger) achtte. Dit kan evenwel niet waar zijn, 

omdat het type-materiaal van Van der Wulp van deze soort slechts bestond uit een enkel S van 

Arnhem. We zien dan ook dat De Meijere in 1939 deze kwestie besliste op grond van zijn ken¬ 

nis van de soorten van Van der Wulp. Het gaat te ver om deze zaken hier allemaal op te rake¬ 

len. Men leze dus Duda (1926) en De Meijere (1928, 1939). Het is voldoende te vermelden dat 

alle Sepsiden-soorten door Van der Wulp beschreven, verzonken in de synonymie, als laatste 

Sepsis pilipes v.d. Wulp — S. duplicata Haliday. 

Duda (1926) beschreef voorts nog Sepsis meijerei nov. spec, met als holotype d, Beetster- 

zwaag, 8-11 .VI.1922, De Meijere. Dit exemplaar, gemakkelijk te herkennen, want volgens 

Duda mist het kop en vleugels, kon ik niet in een Nederlandse verzameling vinden. 

In S IV geeft De Meijere (1928) een soortenlijst van de Nederlandse Sepsiden op grond van 

determinaties door Duda. Hij vermeldt daarin dat Sepsis pectoralis Macquart = S. thoracica 

(Robineau-Desvoidy), dat Themira ciliata (Staeger) = T. superba (Haliday), dat Sepsis incisa 

Strobl = S. cynipsea (Linnaeus) en dat S. violacea Meigen een variëteit is van S. punctum (Fa- 

bricius). In de naamlijst van 1928 staan enkele vindplaatsen vermeld; bij Sepsis flavimana 

merkt De Meijere op: „Verbreid”. In deze naamlijst ontbreekt de in 1898 vermelde Saltella 
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scutellaris en ook Sepsis meijerei is vergeten. Themira gracilis (Zetterstedt) sensu v.d. Wulp 

wordt in S IV door De Meijere geschrapt als synoniem van Enicita annulipes (Meigen). 

Séguy (1934) geeft als enige vermelding van de Nederlandse Sepsiden-fauna bij Sepsidi- 

morphapilipes (v.d. Wulp) de opgave „Hollande v.d. W.’\ 

In S V vermeldt De Meijere (1935) Sepsis meijerei als nieuw voor Nederland. 

In 1939 publiceert De Meijere zijn Naamlijst van Nederlandsche Diptera en vermeldt dat 

Sepsis fulgens Meigen synoniem is met S. tonsa Duda. Tevens herhaalt hij eerder vermelde sy¬ 

noniemen. De lijst van 1939 komt overeen met die van 1928, zij het dat in 1939 geen vindplaat¬ 

sen zijn genoemd en dat de fouten van Sepsis meijerei en Pandora scutellaris in de vorm van 

toevoegingen aan de naamlijst hersteld zijn. 

Hennig (1949) noemt de verspreiding van de Sepsidae in Nederland aan de hand van de 

naamlijst van De Meijere (1939). Hij stelt vast dat Sepsis meijerei Duda synoniem is met S. 

flavimana Meigen en de eerste naam moet dus uit de lijst van Nederlandse Sepsiden-soorten 

geschrapt worden. Verder geeft hij de type-vindplaatsen aan van de soorten beschreven door 

Van der Wulp en preciseert soms deze vindplaatsen en de synonymie. Zo stelt hij Themira con- 

sobrina v.d. Wulp vast als synoniem van T. minor (Hal.) (onder T. lucida wordt T. consobrina 

slechts terloops vermeld). Volgens Duda (1926) zal de nadere precisering van Hennig dus het 

$ van T. consobrina v.d. Wulp moeten betreffen. Verder noemt Hennig als type-vindplaats 

van deze soort Den Haag. Volgens de vindplaatsenlijst in Van der Wulp & De Meijere (1898) 

is het holotype van T. consobrina dus te zoeken onder $ $ van T. minor met een etiket van 

Van der Wulp, Den Haag VI. 

Hiermee eindigen de mededelingen over de Nederlandse Sepsiden-fauna in de literatuur, be¬ 

halve dan een kort stukje van Van der Goot (1984), die de bijzonderheden over de biologie 

van Sepsis ontleende aan Hammer (1941). Dit artikel kan gelezen worden als een inleidinkje 

voor diegenen, die aan de studie van de Sepsiden willen beginnen. Volledigheidshalve dient 

voorts genoemd te worden het vergaderingsverslag van 1984 (Van der Goot, 1985). 

De betrouwbaarheid van de determinaties van voor 1939 

Als we beginnen met de twee tegenwoordig buitengewoon talrijke Seyms'-soorten 5. cynipsea 

en S. fulgens zien we dat Snellen van Vollenhoven (1861) als algemeenste Nederlandse soort 

vermoedelijk S. flavimana als S. fulgens beschreef. In de naamlijsten worden tot en met 1898 

S. cynipsea en S. fulgens onder één naam samengevat. Pas in S III onderscheidt De Meijere 

(1919) S. incisa Strobl (— S. cynipsea (L.)) van de 5. cynipsea van de Nieuwe Naamlijst van 

1898. Deze laatste naam vertegenwoordigt dan blijkbaar S. fulgens. Of we dat zo scherp mo¬ 

gen zien is de vraag, want pas in S IV, in de naamlijst van De Meijere (1928), verschijnen de 

twee zeer talrijke Nederlandse Sepsis-soorten goed gescheiden van elkaar (5. fulgens Meigen 

nog als S. tonsa Duda). Tekenend is echter dat van S. tonsa slechts drie vindplaatsen worden 

opgegeven, terwijl een term als „verbreid” bij S. cynipsea ontbreekt. 

Daarna zijn er in de Nederlandse literatuur geen opgaven meer van de twee soorten in kwes¬ 

tie. In de verzameling van De Meijere (alles in ITZ) vond ik onder het etiket S. cynipsea (L.) 

een groot aantal dieren, helaas stond ongeveer een kwart fout opgesteld. Ik schrijf dit laatste 

met opzet zo, omdat door de in de loop der jaren ontstane te compacte opstelling van de verza- 

meling-De Meijere het overzetten van het materiaal niet altijd goed kon worden verricht, te¬ 

vens kunnen de determinaties van De Meijere te wensen hebben overgelaten. 

Onder het etiket Sepsis fulgens stond evenwel een zeer klein aantal dieren opgesteld. Vrij 

veel exemplaren van deze soort vond ik bij verscheidene Sepsis-soorten van de verzameling-De 

Meijere, o.a. bij S. cynipsea. Samenvattend kunnen we dus stellen dat de opgaven van Neder¬ 

land uit de literatuur van S. cynipsea en S. fulgens verwaarloosd dienen te worden. 

Wat S. flavimana betreft geeft Van der Wulp (1864) reeds een aardige karakteristiek van de 

soort, terwijl ik de determinaties van de exemplaren in de verzameling-De Meijere vrijwel 

allemaal kon bevestigen (het betrof veelal S ó en die determinaties waren zonder uitzondering 

goed). Toch durf ik de vindplaatsen uit de literatuur niet over te nemen, omdat verwarring ge- 
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heerst kan hebben met 3 3 met gele voorste dijen van S. biflexuosa Strobl (dergelijke <5 3 
vond ik in Belgisch materiaal), terwijl zelfs Hennig (1949) en Pont (1979) nog geen goede 

scheiding wisten te vinden tussen de 9 $ van beide genoemde soorten. Het overgrote deel van 

de opgaven uit de literatuur zal echter wel juist geweest zijn en de term „verbreid”, die De 

Meijere (1928) voor S. flavimana gebruikt zal de talrijkheid voor die tijd wel goed karakterise¬ 

ren. 

Sepsis orthocnemis werd door De Meijere in S III (1919) als nieuw voor Nederland vermeld. 

Van de toen genoemde vindplaatsen, de enige uit de literatuur, is het materiaal nog aanwezig 

in de verzameling-De Meijere en de determinaties waren juist. In de verzameling-De Meijere 

vond ik echter een flink aantal 3 3 van S. orthocnemis onder het etiket S. nigripes, terwijl ook 

nog vrij veel andere exemplaren van S. orthocnemis bij verscheidene Sepsis-soorten gevonden 

werden en onder het etiket van deze laatste soort prijkten nog vertegenwoordigers van enkele 

andere soorten. Dat is niet te verwonderen als we zien dat Hennig (1949) het $ van S. orthoc¬ 

nemis nog niet goed kon onderscheiden van de 9 9 van S. nigripes, S. biflexuosa en S. flavima¬ 

na. Pas in Pont (1979) vinden we een juiste afscheiding ten opzichte van deze soorten. 

Sepsis nigripes is, voor zover bekend, nooit in Nederland aangetroffen alhoewel deze soort al 

in 1856 door Van der Wulp & Snellen van Vollenhoven werd vermeld. Het materiaal in de ver¬ 

zameling-De Meijere bestond voornamelijk uit 3 3 van S. orthocnemis en 9 9 van S. duplicata, 
van deze laatste enkele det. Duda. Alle exemplaren onder het etiket S. nigripes waren ver¬ 

keerd gedetermineerd. Deze soort moet dus van de lijst van Nederlandse Sepsiden-soorten ge¬ 

schrapt worden en alle literatuuropgaven vervallen. 

Onder het etiket Sepsis punctum var. violacea bevond zich in de verzameling-De Meijere 

geen enkel exemplaar en de enige vertegenwoordiger uit de jaren voor 1939 van de tegenwoor¬ 

dig erkende soort S. violacea kwam te voorschijn uit los materiaal dat vroeger vermoedelijk 

door studenten werd gebruikt. De talrijke opgaven van deze soort uit de Nederlandse litera¬ 

tuur dienen terzijde gesteld te worden. 

De determinaties van Sepsis punctum in de verzameling-De Meijere waren daarentegen vrij¬ 

wel alle goed en aangezien Van der Wulp (1864) al een aardige beschrijving van de soort geeft, 

vermeld ik de literatuur-vindplaatsen in mijn lijst. 

In de verzameling-De Meijere bevonden zich slechts enkele exemplaren van Sepsis thoraci¬ 

ca. Deze waren goed gedetermineerd. De soort is vrij gemakkelijk te onderscheiden en de 

vindplaats genoemd in S I door De Meijere (1907) neem ik dus op. 

Het 9 van Sepsis duplicata Haliday (= S. pilipes v.d. Wulp) is vrij lastig te onderscheiden. 

Daarom mag het merkwaardig heten dat van alle in de literatuur genoemde vindplaatsen van 

de soort goed gedetermineerd materiaal in de verzameling-De Meijere aanwezig is. Wellicht 

komt dat, omdat bij de opgaven uitgegaan werd van het niet te miskennen <3. Als 9 9 was de 

soort goed vertegenwoordigd onder het etiket S. nigripes (zie boven). 

Van het andere grote Sepsiden-geslacht Themira Robineau-Desvoidy (= Cheligaster Mac- 

quart, = Enicita Westwood) is de gewoonste soort T. putris steeds goed onderscheiden. Van 

der Wulp geeft in 1864 al een aardige beschrijving. We kunnen de literatuuropgaven opnemen, 

te meer omdat in de verzameling-De Meijere de determinaties juist waren. 

Het 3 van Themira annulipes is door Van der Wulp (1864) al scherp herkend. Dat hij het 9 
niet onderscheidde doet aan de literatuuropgaven niets af. Ik neem deze dus op, omdat ze in 

vroeger jaren 3 3 betroffen zullen hebben. Pas De Meijere (1928) voert het 9 op in S IV. 

Themira leachi (Meigen) is onder verschillende namen door Van der Wulp beschreven (zie 

onder literatuur Nederlandse fauna) en werd pas in S IV door De Meijere (1928) genoemd. De 

determinaties in de verzameling-De Meijere waren goed. Ik vermeld de literatuuropgaven ge¬ 

daan onder T. curvipes v.d. Wulp in mijn lijst omdat in de verzameling-De Meijere onder het 

etiket T. curvipes uitsluitend exemplaren van T. leachi opgesteld stonden. 

De tegenwoordig vrij talrijke Themira lucida en de nu minder gewone T. minor zijn steeds 

onderling verwisseld. Deze kwestie werd aangeroerd door Duda (1926), die de ingewikkelde 

synonymie van de 77?ew/>«-soorten van Van der Wulp vaststelde. Blijkens de determinaties in 

de verzameling-De Meijere is het nooit tot een goede scheiding tussen de beide soorten geko- 
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men, onder de twee etiketten stond telkens een mengsel lucida-minor. De literatuuropgaven 

van de soorten van Van der Wulp en die van T. minor moeten terzijde gesteld worden, daarbij 

inbegrepen de opgaven door De Meijere in S II ( 1916). 

Van de literatuuropgaven van Themira superba is al het materiaal bewaard gebleven en deze 

goed herkenbare soort is steeds juist gedetermineerd. 

Van de kleine Sepsiden-genera zijn de soorten vóór 1939 doorgaans goed gedetermineerd. 

Dat geldt voor het enige exemplaar van Orygma luctuosum, voor de goed herkenbare soort 

van het genus Saltella Robineau-Desvoidy (ook gepubliceerd onder Anisophysa Macquart en 

Pandora Haliday), S. sphondylii (Schrank) (= S. scutellaris (Fallén)). Van deze laatste soort 

neem ik de literatuuropgaven in mijn lijst op. Van het genus Nemopoda was voor 1939 slechts 

N. nitidula (Fallén) (= N. cylindrica (Fabr.)) bekend. De determinaties in de verzameling-De 

Meijere waren goed, slechts bevonden zich onder het „studentenmateriaal" twee exemplaren 

van N. pectimdata Loew, destijds niet herkend. Omdat er dus geen absolute zekerheid bestaat 

neem ik de vindplaatsen uit de literatuur van N. nitidula niet op, maar de opgaven van „alom 

gemeene soort" door Van der Wulp (1866) en „overal zeer gewoon" door Van der Wulp & De 

Meijere (1898) zullen de talrijkheid van deze soort in de tweede helft van de vorige eeuw goed 

weergeven. 

Als laatste de vertegenwoordiger van het kleine genus Meroplius Rondani (ook wel in Ne¬ 

mopoda Robineau-Desvoidy), de soort M. minutas (Wiedemann) (— M. stercorarius (Robi¬ 

neau-Desvoidy)). Daarvan is zeer oud materiaal, opgegeven door Van der Wulp (1866), be¬ 

waard gebleven. De determinaties van deze dieren waren goed, de soortbepaling in de verza¬ 

meling-De Meijere was ook in orde, zij het dat door anderen enkele exemplaren waren 

bijgeplaatst (b.v. Themira leachi), die onder het etiket in het geheel niet thuis hoorden. Dat 

laatste was echter duidelijk na 1939 gebeurd. Ik neem de vindplaatsopgaven uit de literatuur 

van deze soort in mijn lijst op en daar zijn zeer interessante gegevens bij. 

Lijst van vindplaatsen uit de literatuur van soorten waarvan de determinaties betrouwbaar 

lijken en waarvan geen materiaal meer aanwezig is in de Nederlandse verzamelingen 

Sepsis punctum: Den Haag V en VIII (Van der Wulp, 1866); Nuth VII, Valkenburg VII, 

Walcheren, Den Haag VII, Utrecht (Van der Wulp & De Meijere, 1898). 

S. thoracica: Sittard VII (De Meijere, S I, 1907). 

Themira annulipes'. duin bij Den Haag en Wassenaar VII en VIII (Van der Wulp, 1866); 

Utrecht (Van der Wulp & De Meijere, 1898); Rotterdam (De Meijere, S IV, 1928). 

T. leachi: Amsterdam VI en VII, Rotterdam V (Van der Wulp & De Meijere, 1898 onder T. 

curvipesv. d. Wulp). 

T. putris: Den Haag VI, Wassenaar, Empe VII (Van der Wulp & Snellen van Vollenhoven, 

1856); Katwijk, Rotterdam, Leiden VI (Van der Wulp, 1866); niet zeldzaam, in de meeste pro¬ 

vinciën gevonden (Van der Wulp & De Meijere, 1898). 

Saltella sphondylii: Wassenaar VI, Rotterdam, Weesp VI (Van der Wulp & De Meijere, 

1898). 

Meroplius minutas: Den Haag VI, Zutphen (Van der Wulp, 1866); Brummen VIII (bij hon¬ 

derden), kerkhof Eik en Duinen te Den Haag (zeer algemeen), in ons land plaatselijk te vin¬ 

den (Van der Wulp, 1871); Venlo VII, Maastricht VIL Oirschot VI, Amsterdam, Bussum VIL 

Driebergen X, Lochern VI (Van der Wulp & De Meijere. 1898). 

Naderhand zag ik de Sepsidae van de verzameling-Maurissen in de collectie van het Konink¬ 

lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Dat waren de volgende dieren 

(exemplaren met onleesbaar etiket of zonder vindplaatsetiket niet meegerekend): Sepsis cynip- 

sea: Maastricht, 4.VIL 1881; S. fulgens: alle van Maastricht, 4.VIL 1881, 7.VIL 1889, 

29.VIL 1889; S. punctum: Nuth. 16.VIL 1879. Valkenburg (L.). 24.VIL 1881 (beide in boven¬ 

staande lijst); Themira leachi: Nuth, 23.VIL 1890; T. putris (L.): Hattem, VIL 1868, Nuth, 

17. VIL 1879, 18. VIL 1879; Nemopoda nitidula: Maastricht. 25. VIL 1871. 14. VIL 1883. 
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6.VIII. 1883, 25.IX. 1883; Meroplius minutus (Wied.): Nuth, 12.VII. 1876. Zoals in de voor¬ 

gaande tekst al werd verwacht waren de determinaties van Sepsis punctum, Themira putris, Ne- 

mopoda nitidula en Meroplius minutus juist en stonden Sepsis cynipsea en S. fulgens samen 

onder de eerstgenoemde naam. Themira leachi was gedetermineerd als griseola Zetterstedt. 

Die laatste naam komt niet voor in de Sepsidae en het is me onduidelijk onder welk geslacht 

Maurissen deze soort rekende. 

Tot slot wil ik gaarne mijn dank betuigen aan dr. Th. van Leeuwen, die me opmerkzaam 

maakte op enige oude literatuur. 
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