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Naast deze twee hoogtepunten zijn er ook een groot aantalandere

geweest, zoals bijvoorbeeld de aflevering gewijd aan zijn mederedac-

teur Mevr. Dr. W.S.S.van derFeen-van Benthem Jutting (deel 29,nos.

Wegens gezondheidsredenen heeft Dr. C.O. van Regteren Altena

per 31 december 1968 bedankt als redacteur van Basteria. Ruim 23

jaar heeft hij ons wetenschappelijk tijdschrift in een vriendschap-

pelijke samenwerking met de andere redactieleden en verschillende

drukkers leiding gegeven. De beginperiode van Basteria is moeilijk

geweest, maar ook toen Altena in de redactie zitting nam, waren de

tijden verre van gunstig. Onder zijn leiding werden de na-oorlogse

moeilijkheden het hoofd geboden; toen Basteria weer goed op gang

begon te komen, werd ook aan verandering en verbetering gedacht.

In 1954 werd o.a. overgegaan op het zg. “machine-coated” papier,

wat vooral voor de afbeeldingen een grote verbetering betekende.

Het is wellicht niet ondienstig te wijzen op twee hoogtepunten

van de redactieperiode Altena. Als eerste denken wij aan het eerste

deel van de fossielenatlas; in Basteria verschenen in de periode
1954—1964 achtereenvolgens zes afleveringen van de eerste serie

(Gastropoda en Scaphopoda), die later gebundeld werden in een

boekje. Ook de tweede serie (Bivalvia) is al in een gevorderd stadium;
tot dusverre verschenen in de periode 1962-hedentwee afleveringen,

terwijl in deel 33 (1969) aflevering 3 gepubliceerd zal worden. Het

tweede hoogtepunt van de jaren 1945—1968 was de uitgave van het

supplement van deel 23, “The Netherlands as an environment for

molluscan life”, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de

Nederlandse Malacologische Vereniging in 1959. Dit aparte supple-

mentdeel, het lijvigste van Basteria tot op heden, beschrijft in zes

hoofdstukken de Nederlandse mollusken bezien vanuit een oecolo-

gisch standpunt.
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1—4, 1965) met de eerste kleurenplaat in de geschiedenis van ons

tijdschrift, het regelmatig verschijnen van bijdragen van de hand van

gezaghebbende buitenlandse auteurs en het constant handhaven van

de wetenschappelijke kwaliteit van de artikelen met de daarbij
behorende illustraties. De taak van een redacteur bestaat immersuit

het beoordelen van manuscripten op hun wetenschappelijke merites,

op stijl en taalgebruik, op presentatie van de resultaten, e.d. Deze taak

is over het algemeen niet licht, waar ondergetekenden van harte van

kunnen getuigen.
Behalve redacteur (en daarnaast nog voor een lange periode ook

voorzitter van de Nederlandse Malacologische Vereniging) is Altena

ook als auteur opgetreden; van zijn gelukkig niet verminderde

wetenschappelijke activiteit getuigt overigens ook de voor U liggende

aflevering van Basteria. In de 32 van 1936 tot en met 1968

verschenen delen van Basteria werden niet minder dan 50 artikelen

door hem gepubliceerd. Bovendien trad hij nog op als één van de

auteurs van twaalfandere artikelen. In slechts zeven delen vinden wij

geen opstellen van de hand van Altena. Het is wellicht hier op zijn

plaats er op te wijzen dat Altena slechts op zeer bescheiden wijze als

auteur voor Basteria wilde optreden; nimmer gaf hij zelfs maar de

schijn eigen artikelen bij publicatie de voorrang te willengeven.

De huidige redactie wil bij het afscheid van Dr. C.O. van Regteren
Altena hem danken voor het omvangrijke werk dat hij ten behoeve

van Basteria gedaan heeft en hem het beste wensen voor de

toekomst. De redactie prijst zich gelukkig de toezegging gekregen te

hebben dat Altena vrijblijvend van advies wil dienen wanneer dat

maar gewenst mocht worden.
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