
EEN MAGDALENIEN-STATION OP DE VELUWE. 349 

Schwantes concludeert naar de onderzoekingen der moderne geologen, dat 
„Nordwestdeutschland westlich der Elbe sogar seit 66000 Jahren dauernd eisfrei 
gewesen ist, in denen wahrend der kallen, besonders aber der warmen Zeiten 
der Mensch hier sicher gelebt haben wird." 

Het ligt niet aan ons om te beoordeelen of een dergelijk cijfer bij de waarheid 
is; we brengen het alleen naar voren, om te laten zien hoezeer het inzicht van 
vele moderne geologen afwijkt van de lang gehuldigde meeningen. 

Ook al zouden de 66000 jaren van Noordwest-Duitschland te hoog zijn genomen, 
er blijft ruimte in tijd genoeg, om nog vóór het mesolithicum culturen, ook voor 
ons land, te kunnen aanvaarden. Die ruimte blijft er ook nog in de boreale 
periode, wanneer men vóór deze in het post-glaciaal nog een arctische en boreo-
arctische wenscht te plaatsen. 

Of nu overigens de Magdaleniens hun steenen hebben gedeponeerd een 15000 
of 25000 jaren terug, dat kan ons hier weinig interesseeren. Op deze vraag kan 
vooralsnog de pollenanalyse ook geen antwoord geven. Het feit op-zich-zelf, dat 
we in Nederland een Magdalenien-cultuur hebben gehad, moge voorloopig vol
doende zijn. Het geeft steun ook aan het vastleggen der mesolithische culturen 
in ons land. 

De teekeningen zijn op de ware grootte. 
De werktuigen zijn in het bezit van den heer Bezaan en ondergeteekende. 

Oosterwolde (Fr.), Dec. 1930. H. J. POPPING. 

Slimheid van bonte kraaien. — Het voederen van bonte kraaien is niet altijd gemak
kelijk en vereischt eenige routine, doordat deze vogels veelal wantrouwig zijn en zóó lang 
„de kat uit den boom kijken", tot het meeste neergeworpen voedsel door de steeds brutale 
musschen is weggepikt. Als men echter zorgt, zich spoedig een eind te verwijderen, dan 
gaan ze tot den aanval over en dan is het aardig te zien, hoe ook weer bij de kraaien 
onderling de brutaalsten aan het langste eind trekken. Sommigen van hen kunnen nau
welijks één stukje brood bemachtigen, terwijl anderen zooveel stukken tegelijk in den 
snavel nemen, dat deze den voorraad soms niet kan dragen en de stukken weer op den 
grond glijden. Doch zoo hem zijn opzet gelukt, dan vliegt de gulzigaard met zijn buit 
weg, om elders ongestoord maaltijd te houden. 

Wat ik echter nooit te voren zag, aanschouwde ik dezer dagen in het Vondelpark (te 
Amsterdam). Op een terreintje, met schelpen bestrooid, streek een bonte kraai neer, met 
den snavel vol brood, naar ik meende om dit op deze plaats te nuttigen. Terwijl hij 
echter het brood vasthield, boorde hij met de snavelpunt een gaatje in den grond en liet 
daar zijn voorraad in vallen. Vervolgens nam hij stuk voor stuk eenige schelpjes met den 
snavel op en legde ze zorgvuldig op zijn schat, totdat deze voor oningewijden was ver
borgen. Daarna vloog hij weer heen, in het pleizierig besef „een appeltje voor den dorst" 
te hebben. Wie wat bewaart, heeft wat! 

H. G. VAN DER BEEK. 


