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Boekbespreking

Michael Gatt, 2006: II Ġeoloġija u I-

Paleontoloġija tal-gżejjer Maltin

Arie+W. Janssen*

Maltese geologie is al heel lang uitgeoefend door weinig

lokale, en dus voornamelijk buitenlandse vakmensen. Het

is daaromeen genoegenom nu een product van een lokaal

niet-professioneel paleontoloog te zien verschijnen. Het

in twee delengepubliceerde levenswerk van MichaelGatt

geeft voor het eerst een overzicht van de in Malta aange-

troffen fossielen, variërend in ouderdom van Laat Oligo-

ceen tot Kwartair. De auteur heeft een grandioze collec-

tie van de maltese fossielen, en het valt niet te verbazen

dat zijn determinaties (die alle fossielgroepen omvatten)

hier en daar best wel wat kritiek zullen oogsten. Zoals de

meeste liefhebber-paleontologen in Malta is Michael een

‘Einzelganger’, noodgedwongen, want geologie en/of pa-

laeontologie is een onderwerp dat hier niet of nauwelijks

professioneel wordt aangepakt. Zoals hij zelfzegt: “I lea-

med at ‘open university’, i.e. from the Maltese country-

side”. Daarom is het des te meer te bewonderen dat Mi-

chael de moed heeft gehad om zijn collectie op deze ma-

nier te presenteren.

Zijn in twee delengepubliceerde inventarisbehandeltinder-

daad alle aangetroffen fossielgroepen (en dat is niet mis, ik

heb de collectie persoonlijk gezien!). Als ik dan toch enige

kritiek mag geven, dan is datvoornamelijk vanwege het feit

dat de tekst in het Maltees is, en daarmede slechts toegan-

kelijk voor een zeer beperkte groep mensen (ook niet voor

mij, want de maltesetaal lerenheb ik al 8 jaar geleden op-

gegeven). Jammer, jammer, jammer, ja, inderdaad.Engels

hadeen beterekeuze geweest, want in die taal was hetOOK

voor de maltesebevolking toegankelijk geweest.

Verder zijn veel van de foto’s weliswaar gebaseerd op het

materiaal uit zijn privé collectie, maar zijn jammer genoeg

nogal grijs uitgevallen. Verder zijn ook veel fossielen af-

gedeeld uit de literatuur, of aan de hand van materiaaluit

andere collecties, vooral van twee openbare musea in Mal-

ta. Bij de synoniemlijsten blijkt eens te meer dat de auteur

geenroutinier is in dit vak, doordat hij ‘verwante’ soorten

vermeldt onder het kopje ‘sinonimi’.

Het is mij, met enige moeite, gelukt om de door hem ge-

bruikte stragrafische termen en indelingen te gaan begrij-

pen. Hij houdt zich helaas niet, of slechts ten dele, aan de

gebruikelijke terminologie, maar helpt de niet-Maltese le-

zer wel door hier en daar in het engels enige toelichting te

gevenop de door hem gebruikte terminologie.

Kritiekgeven is gemakkelijk, toegegeven, en op welke pu-

blicatie is geenkritiek mogelijk? Michael Gatt heefthier in

twee boeken als eerste een overzicht gegeven van wat er in

Maltaallemaal te vinden is. Compliment, Michael!
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