BIBLIOGRAFIE VICTOR WESTHOFF

Deze bibliografie omvat de werken van Victor Westhoff vanaf 1933. Hierbij is gebruik gemaakt van
"Hoofdstuk 2: bibliografie Victor Westhoff" in het boekje "Bibliografie Victor Westhoff, met een beschrijving
van en een keuze uit zijn werk", samengesteld door M.J. Goris, H.G.M. van der Hagen, S.M. Hennekens, J.T.
Hermans en J.H.J. Schaminée (1991).
De bibliografie bestaat uit vier delen, te weten (A) Jeugdwerken (in het tijdschrift "Rostra Gymnasiorum"), (B)
geobotanie en natuurbeheer, (C) levensbeschouwelijke werken en varia, en (D) poëzie. De tweede categorie
omvat werken waarin planten, al dan niet in relatie tot hun omgeving, centraal staan. Artikelen over dieren
waarbij geen relatie is gelegd met de plantengroei, zijn niet opgenomen. (Dit betreft een viertal korte verhalen
over vogels in het tijdschrift Amoeba, alsmede enkele faunistische determinatietabellen in De Meerkol.) In de
levensbeschouwelijke werken wordt o.a. ingegaan op de houding van de mens jegens de natuur. De laatste
categorie, poëzie, omvat zowel primaire (dichtbundels en elders gepubliceerde gedichten) als secundaire
literatuur (verhandelingen over poëzie).
Bij het samenstellen van de bibliografie zijn de volgende regels gehanteerd.
- Alleen die werken zijn gerefereerd waar Victor Westhoff
(co-)auteur van is; artikelen over hem (interviews e.d.) zijn buiten beschouwing gelaten.
- Gepubliceerde notulen van vergaderingen, jaarverslagen, rapportages van symposia en dergelijke
(betrekking hebbend op aantal deelnemers, dagprogramma's enz.) zijn weggelaten.
- De bibliografie omvat behalve publicaties in strikte zin ook enkele rapporten. Onder `rapport' verstaan wij
die werken die een zekere verspreiding kennen en veelal op bepaalde instituutsbibliotheken te raadplegen
zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld veel excursie-verslagen en botanische dienstrapportages, Westhoff
schreef er honderden. Opgenomen zijn alleen rapporten van meer dan incidenteel belang.
De titelbeschrijvingen omvatten achtereenvolgens: auteur(s), jaartal en titel (eventueel gevolgd door een
korte toelichting). Bij een artikel volgt de naam van het tijdschrift met jaargang, nummer en paginaverwijzing.
Bij boeken zijn plaats van uitgifte en aantal pagina's vermeld. De feitelijk te raadplegen bron is gecursiveerd
(naam van tijdschrift / titel van boek).
De werken zijn per rubriek chronologisch gerangschikt. Binnen één jaar volgen eerst de titelbeschrijvingen van
de werken waarvan Victor Westhoff de enige auteur is. Daarna worden de werken van meer auteurs vermeld,
alfabetisch naar de eerste auteur. Wanneer een werk meer auteurs kent, worden allen genoemd. Een
uitzondering betreft publicaties van Victor Westhoff in boeken, (onder redactie) van meer dan twee, andere
auteurs; hier volstaan we met de vermelding van de eerste auteur gevolgd door `et al.'. Nu zijn ook recensies
opgenomen.
De titelbeschrijvingen zijn doorlopend genummerd; tot in 1991 eerst rubriek B, daarna rubriek C en tenslotte
rubriek D. De latere werken zijn eerst genummerd per jaar en daarna over de rubrieken verdeeld. De nummers
van de eerste uitgave [M.J. Goris et al. (red.)] zijn behouden gebleven; toevoegingen hebben een a, b of c achter
een nummer gekregen.
De laatste aanvullingen hebben in november 2013 plaatsgevonden door J.N. Westhoff-de Joncheere.

