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Londen 30 maart 1913-Cambridge 18 april 1997' 

Een van de kenmerkende stijlfiguren in de lyriek van het Petrarkisme 
l 

vormt het o~y71zoï-on. Leonard Forster mag, binnen de naoorlogse genera- 
tie, wellicht gelden als de grootmeester van het onderzoek betreffende 
deze, de Europese literatuur ooit zo vernieuwende, literaire stroming- 
maar zeker was hij tevens haar grootste bewonderaar. De prachtige bundel 
die hij in 1969 uitbracht onder de treffende titel TbeIcy Fire, en waarin hij 
minder bekende facetten van deze schitterende lyriekmeesterlijk belichtte, 
mag gerekend worden tot de klassieken die de literatuurkritiek van deze 
cultuurperiode de laatste decennia heeft voortgebracht. Het zijn even 
diepgravende als lichtvoetige opstellen, even doonvrocht als speels, even 
geleerd als nuchter observerend. Natuurlijk zijn zij de neerslag van een 
diep inlevingsvermogen en een rijke belezenheid; Leonard Forsterwas een 
volleerd vahnan met een scherpe zelfkritiek. Maar wat de bundel bijzon- 
der maakt, zijn Forsters subtiel gevoel voor en zo natuurlijke venvantschap 
met het verfijnde, precieuze woordspelvan Petrarca. Diens hyper-intellec- 
tuele knipoog naar het diep-menselijke in zijn 'sweet pain' en 'lovely ago- 
ny' sloot naadloos aan op de intense liefde voor, enerzijds, het leven en de 
mens, en anderzijds de. Lwnst en de taal die het veelzijdig leven van Leo- 
nard Forster van jongs af aan hebben gekenmerkt. 

Het is een zeldzame combinatie. Daarom leest Leonard Forsters leven 
zelf welhaast als een oxymoron: uitermate rijk belezen verafschuwde hij 
ieder vertoon van geleerdheid, tot in de voetnoten toe. Begenadigd aca- 
demicus, bezat hij een voor het universitair milieu weldadige 'common 
sense'. De ernst zelve als het ging om waar hij met hart en ziel voor stond, 
sloot hij steevast af met een poi~zte vol typerende zelfspot Vanachter de 
glanzende brillenrand winkelden zijn uiterst pientere oogjes vol nauw te 
bedwingen, aanstekelijke humor. Leonard Forster was een geboren intel- 
lectueel, een boekenman ook in hart en nieren. Zijn sfeervolle huis aan de 
~Maid's Causeway, geen lopen van zijn dierbare Selwyn en al die 
andere colleges, kraakte onder de last van de boeken en folianten die tot 
in het toilet opgestapeld lagen. Zijn zonovergoten tuinhuisje was een wel- 
daad van rust. 

Leonard Forster genoot van talent en stimuleerde het waar hij het aan- 
trof.Tot in zijn nadagen was de naar hart eeuwig jonge grijsaard een bege- 
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nadigd docent. Maar bij dit alles bleef hij ten alle tijde uiterst kritisch. 
Messcherp en vernietigend was zijn oordeel waar hij arrogantie of leeg 
vertoon beluisterde, Veelschrijverij verfoeide hij; zijn eigen oeuvre was, 
zeker gemeten naar zijn indruhvekkende loopbaan, beperkt van omvang, 
maar de hoge kwaliteit van dit werk verleende hem al vroeg brede erhn-  
ning. Hij was de meester van het miniatuur, die ju.cveeltjes van pregnante, 
doonvrochte schetsjes afleverde. Leonard Forster leefde vanuit eenintense 
bevlogenheid. Te vaak stond naar het oordeel van deze uiterst taalgevoeli- 
ge en ook kunstzinnig hoogbegaafde mens bij collega's de last van de we- 
tenschap het puur literair peilen in de weg. In 1978 wees hij in een voor- 
dracht inW~oIfenbutte1 zijn gehoor op het gevaar van Lite~-ntrnutissenscbnfi 
n l .  Fhcht vor der Lite~ïrtzli: 

Forsters denken en voelen lieten zich niet binden aan strakke regels of 
starre grenzen van disciplines. Juist de dwarsverbindingen en hisbestui- 
vingen boeiden hem. Hij reikte verder dan de meesten op die aanlokelij- 
ke, maar o zo verraderlijke weg van de interdisciplinariteit. Weinigen in 
onze dagen is het gegeven met erkend gezag naar believen te publiceren 
over én Petrarca én Perk, Barok én Dadaïsme, Goethe én Grass, Heinsius 
én Morgenstern. Niemand was verrast, vijftien jaar geleden, bij de oprich- 
tingsvergadering van de Werkgroep Zeventiende Eeuw Interdisciplinair 
in Utrecht, Leonard Forster de zaal binnen te zien lopen. 

Forsters verdiensten voor de vaderlandse literatuurgeschiedenis zijn 
aanzienlijk geweest.Terecht was hij lid van zowel een Nederlandse als een 
Belgische Academie, en zijn grote vriend Jan van Dorsten zal hem in 1975 
met trots verwelkomd hebben als eredoctor in Leiden. Want bij al zijn 
verdiens ten voor de germanistiek, de Duitse barok-studie en de onhvikke- 
Iing van zijn geliefde Wolfenbüttel tot centrum van onderzoek en mekka 
voor de boekliefhebber, zijn wij Leonard ~ o r s i e r  bovenal dank verschul- 
digd voor zijn onvermoeibaar streven in het Europa van direct na de oor- 
Iog aandacht te vragen voor de historische lijnen die de Duitse, Neder- 
landse en Engelse cultuur u, nauw verbinden. Dat vergde meer dan in- 
zicht, dat vroeg inderdaad oin de moed en het gezag van een Forster. 

Leonard Wilson Forster werd op 3 0  maart 1913 in Londen geboren en 
ontving zijn eerste opleiding aan Marlborough College (Wiltshire). Van 
verreikende betekenis voor zijn verdere leven werd een verblijf, nog tij- 
dens zijn schooljaren, bij een familie in Braunschweig. Hier maakte hij 
kennis met de Duitse cultuur en leerde hij de taal spreken. Spoedig daarna 
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LEONARD WILSON FORSTER 

liet hij zich als student Duitse taal- en letterkunde inschrijven in Tinity 
Hall in Cambridge. Zijnvolgende stap was een typerende. In xg34vertrok 
hij naar Leipzig, waar hij aan de universiteit een lectorschap Engelse taal 
aanvaardde. In de daaropvolgende drie jaren vervulde hij deze functie in 
achtereenvolgens Königsberg en Basel. In 1938 promoveerde hij in Base1 
op een studie over G. ~ . ~ e c k h e r l i n .  Aan deze universiteit was het ook dat 
hij de Zwitserse Jeanne Billeter leerde kennen, met wie hij in 1939 trouw- 
de. Sinds 1937 was hij overigens ook verbonden aan Selwyn College in - 

Cambridge, waar hij aan de universiteit Duits doceerde. De oorlogsjaren 
zagen ~ o i s t e r  actief in dienst van de Admiralty en het Foreign Office. Het 
was een periode waarin, naar eigen zeggen, zijn organisatievermogen, 
gevoel voor doelmatigheid en kijk op het functioneren van publieke in- 
stanties aanzienlijk werden aangescherpt. 
. In 1947 ontving Forster een aanstelling tot Univercity Lecturer in de 

ficulteit middeleeuwse en moderne talen in Cambridge, in 1950 gevolgd 
door zijn benoeming tot hoogleraar Duitse taal en letteren aan het Uni- 
versity College in Londen. Niet alleen op deze leerstoel, maar tevens als 
eindredacteur van Ge171mn Life mzd Let ten (1956-) was hij de opvolger van 
L. A. Willoughby. Zijn leven lang zou dit tijdschrift Forsters geesteskind 
zijn en het natuurlijk podium voor zijn denkbeelden. Het was een vrucht- 
baar decennium in Londen, dat tenslotte in 1961 werd afgebroken door 
zijn benoeming, als opvolger van W. H-Bruford, tot 'Schröder Professor 
of German' in Cambridge, waar hij nu ookwerd verkozen tot 'Fellow' aan 
Seltvyn College. Bijna twee decennia lang, tot zijn emeritaat op 30 sep- 
tember 1979, was hij een geliefd en inspirerend docent. Maar gevreesd was 
hij ook. Leonard Forster kon zeer charmant en geestig zijn, haast jongens- 
achtig provocerend in zijn altijd tintelende en speels-levendige geest. Hij 
was in staat tot oprechte, vergaande vriendschap in de omgang met wie 
eenmaal zijn vertrouwen en,waardering gewonnen hadden. Leeftijd speel- 
de daarbij geen rol: hij tvas een open, toegankelijk en bevlogen docent 
voor wie zich dit waard betoonde, en ruimhartig in zijn lof voor verdien- 
sten. Hij kon ook speels corrigeren: om zijn Duitse studenten zelfdiscipli- 
ne bij te brengen in spreekbeurten, liet hij op de afgesproken tijd keuken- 
we2;Erers aflopen. Maar tegelijk wvas zijn kritiek bij wanprestatie zeer direct 
en hard. Met 'intellecniele luiheid' of het gebrek aan heuse vakinteresse 
had deze man, die zelf zijn vele talenten, tomeloze inzet en rijke kennis zo 
licht droeg, even weinig geduld als met onnodig vertoon van geleerdheid, 
modieus vakjargon of arrogantie. Zijn spot kon dodelijk zijn, zijn typering 
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meesterlijk. In 1976 werd Forster gekozen tot Fellow van de British Aca- 
derny. 

Wj stipten het hierboven reeds aan, Forsters arbeid in Cambridge en 
Londen vormde maar een deel van zijn werkterrein. Meer dan iemand 
anders in dit studieveld werd hij, in de moeilijke naoorlogse fase, de brug- 
genbouwer naar het continent en hersteller van de contacten tussen de 
Angelsaksische en Duitse denkwerelden. De serie A~zgìifi Ge1711nnicn, waar- 
van hij lang de redacteur was, bood hem hiertoe een welkome gelegen- 
heid. Het is bekend: VVolfenbuttel werd als een tweede woonstede voor 
hem. Jarenlang vertoefde hij er met Jeanne elke zomer maandenlang. In 
velerlei hoedanigheden hieIp hij de Herzog August-bibliotheekuit te bou- 
wen tot het studiecentrum dat een begrip werd in de wereld. Zijn vele 
bewonderaars verhalen nog met verve hoe hij hen voorging in vergadering 
en tot op het toneel in een onvergetelijke rol als Herzog August zelve. Zijn 
Duitse colIegaPs vereerden hem bij zijn zeventigste verjaardag met een 
F'estscb~-zP dat in de titel zijn veelzijdigheid aangaf: A-om WoIfi-n~n nïzd Pe- 
tn~i-ch to Goelhe nïd GIZSS. Forster publiceerde monografieën over Georg 
Rudolf Weckherlin (1944) en Conrad Celtis (1948), maar was evenzeer 
thuis in Opitz (1972, 1982) of Goethe (1981). Tegelijk genoot hij van 
Friedrich Durrenrnatt, van wie hij drie stukken uitgaf (Dei-Richteruïzdsei~z 
HeïtX*e~-, I 962; Der- Ver-hebt, 1965; Dm Versprechen, 1967) en van Gunter 
Grass, die hij persoonlijk kende (Tbe Meetìïzg nt Telgte, 1g81), of van het 
dadaïsme van Morgenstern, waaraan hij zijn inaugurale rede in Cambridge 
lvi jdde (Poeay of Szjgnrjîcn~zt No~zse~zse, 19 62). 

Het behoeft geen betoog dat Forster in zijn werkzaam Ieven verbonden 
was aan een reeks instellingen, tijdschriften en commissies. Zijn veelzij- 
digheid maakte hem veelgevraagd als redacteur van bladen als DRpbïzis 
(1972 -) en de aangewezen man voor ovcrzichtsbundels van de Duitse 
dichtkunst voor het Engels taalgebied. Aan verzoeken daartoe heeft hij 
steeds graag voldaan. In 1949 verscheen zijn Get711nn Poet~y 1p+p1p48, in 
1953 gevolgd door Geiman Eies of OzirTi?ite. In i957 publiceerde hij zijn 
befaamde en vaak herdrukte Tlre Peïzgz~in Book of Geï7iznïz T/erse. In 1969 
verzorgde hij mede de bundel EFSnys ìn Ge171cn1z Lnfzgz~nge, Cz~Ztzire nnd 
Society, weer drie jaar later gaf hij een bibliografie van de Duitse barok- 
literatuur uit, in 1977 gevolgd door zijn Heirze Schrzj?etz over deze periode 
en, opnieuw zes jaar later, door Stz~dieïz over de Europese receptiege- 
schiedenis van de Duitse barokliteratuur. Anderzijds bevorderde hij, op 
een heel praktische manier, het wederzijds begrip ook door een inleidende 
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schets voor het Duitse taalgebied over Die Ur~ive~~ith't Cambridge (1975). 
De Goetbe-medaille, zijn lidmaatschap van de Deutsche Akademie Gr 
Sprache und Dichmng en het G~vsses Verdie~zst~re~cz van de Btrnh-eptrblk 
vormden de terechte erkenning voor zijn vele inspanningen. Het eerder- 
genoemde tijdschrift Ge171zíï-n Lifp nnd Letters wijdde in 1980 een thema- 

I nummer aan hem. In 1999 werd te Wolfenbuttel de Leolmrd ?KFo~rtn-- 
Preis del- Helzog A~~gzrst Bibiothek gesticht, bestemd voor jongere onder- 
zoekers op het gebied van de 'Frühe Neuzeit' en de 'Barockliteratur'. 

I Maar Forster zag ookvele andere einders. Herhaaldelijk(in 1961,1971, 

I 1974, 1978) deed hij uitvoerig bibliotheekonderzoek inTsjechoslo\vakije 
I naar de Duitstalige baroktraditie in deze streken, vel-vat in een rapport Iter 

Bolle71tim71t (1980). In 1967-1968 verbleef hij lang als gastdocent aan uni- 
I versiteiten in Canada en Nieuw-Zeeland, \vaar hij het fenomeen meerta- 

ligheid bij dichters belichtte, in 1970 neergelegd in zijn bundelThe Poet5 
Toilgnes. In 1975 zette hij zich in de Folger Shakespeare Library in Wash- 

I ington aan een andere zijn karakter kenmerkende hobby, de bestudering 
van n l h  n7nico1u71t (met name dat van Dietrich Bevernest, uitgegeven in 

i 1982), als reflectie van grensoverschrijdende geleerdencontacten en cul- 
I tuuroverdracht. In een reeks colleges in Basel in 1982 belichtte hij de fi- 

guur van de graveur Christoffel van Sichem (publicatie in 1985). 
Zijn kennis van de hem (mogelijk juist vanwege het interdiscipIinaire en 

veeltaIige) zo geliefde cultuurfase van renaissance en barok, maakte voor 
Leonard Forster de oversteek naar de dedgebieden van humanisme en 
Neolatijn tot een 1veIhaast vanzelfsprekende. Niet minder dan op de ger- 
manistencongressen, waarvan hij de sessievan 1975 in zijn eigen Cambrid- 
ge presideerde, was zijn verschijning op de driejaarlijkse bijeenkomsten 
van de IANLS decennialang even vertrouwd als welkom. Ook binnen deze 
gremia werd met graagte geprofiteerd van zijn veelzijdige kennis, lichtvoe- 
tige humor en rijke gaven als bestuurder-organisator en docent. Hoewel 
op en top intellectueel, ontpopte hij zich ook hier als een bijzonder sociaal 
mens, gemakkelijkin de omgang met geestvenvanten, en een uiterst boei- 
end gesprekspartner in de wandelgangen. Jarenlang was  hij een gewaar- 
deerd redacteur van Jozef IJsewvijns Hzi71znnisticn Lovnnie~zsin (1970-). Maar 
deze interesses leidden ook tot publicaties 'in their own right'. Zo verzorg- 
de Farster in 1965 een kritische hcsimile-uitgave van de Duitse vertaling 
uit 1601 van Justus Lipsius' vermaarde De Co~zrtnntifi. Datzelfde jaar publi- 
ceerde hij een belangrijk artikel op het thema van 'lovers' meetings and 
parting a t  dawn' in de Neolatijnse literatuur. In 1977 gaf hij een studie 
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uit over Lipsius' neostoïcisme en in 1981 een bijdrage over de klassieke 
bronnen voor de E71zblnï1ntct Horïrtinnn van OthoVaenius. 

Niettemin, de belangrijkste rechtvaardiging voor de publicatie van een 
levensbericht in ditJaarboekvan deMaatschappij der Nederlandse Letter- 
Lamde vormen toch zijn uitzonderlijke verdiensten voor de internationale 
verbreiding van het Nederlands literair en cultureel erfgoed.Voor de poly- 
glot Forster kende het Nederlands weinig geheimen. Zijn allereerste pu- 
bIicatie, in 1936, betrof een bespreking van hvee Nederlandse gedichten 
van Nicholas Murford in Neopbilologz~. Het zou de opmaat blijken voor 
een even boeiende als veelzijdige reeks bijdragen, meest ook in het Neder- 
lands geschreven, over zulke uiteenlopende ondenverpen als het vader- 
lands blijspel (1941)' Leidse boekenveilingen (1g55), Perk en Platen 
(196o), Constantijn Huygens (1964), vroege renaissancelyriek (1967), een 
sonnet van Plantijn (1980) of Jef Geeraerts (1992). Ookzijn laatste publi- 
catie zou dit interesseveld betreffen: een bespreking in De nieziwe tnnZgidr 
van (toch?) Bredero's 'Vroegh in den dagheraadt' (1994). 

Talrijke bijdragen betroffen de betrekkingen tussen de Nederlandse en 
Duitse cultuur: inzake vroege baroklyriek, rond Jan vander Noot (1967, 
1968, 1976), maar ook ondenverpen aIs Utenhove en Duitsland (xg71), 

l 

Goethe en Luyken (1981) of Van Sichem en de Duitse aléxandrijnendich- 
ters (1985). Ook de Engels-Nederlandse betrekkingen diende hij veelvul- 
dig, vaak in nauw contact met het Leidse Thomas Brolvne Instituut-Ver- 

l 
maard zijn nog steeds zijn studies over Janus Gruterus' Engelse jaren ! 
(1967~ 1979, mede de weerslag van een reeks gastcolleges in Leiden in 
1966.Vermeldens\vaard zijn ook zijn korte, meesterlijke bijdragen over 
Heinsius (1982) en, in Dutcll Crossingvan 1984, over deliteraire betrekkin- 

i 
l 

gen tussen de Lage Landen, Engeland en Duitsland. Forster wist in enkele 
pagina's veel op te roepen en veelal nieuwe invalshoeken te openen. Zijn 
buitenlands erelidmaatschap van de KANTL in Gent (sinds 1973) en zijn 
buitenlands lidmaatschap van de KNAW in Amsterdam van 1968 tot aan 
zijn dood zijn, naast zijn Leids eredoctoraat, de publieke blijken van er- ! 
kenning voor zijn vele verdiensten voor ons taalgebied. I ! 

Het mag, in het licht van het bovenstaande, niet verbazen dat het feno- 1 

meen meertaligheid bij dichters Leonard Forster ongemeen boeide. Een 
artikel in Neophilologzis uit 1961 suggereerde dit reeds; zijn eerdergenoem- 
de Tbe Poet's Tolzgzies uit 1970 bewees .wat voor een belangrijke plaats taal- 
vermogen, ~voordLmst en woordspel innamen in het dagelijks leven van 
deze even begaafde als beminnelijke mens. Zelf schreef hij erover: 'These 
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lectures deal with a subject tvhich has interested me since my schooldays. 
I have touched on it in several earlier publications, but I have never so far 
had the opportunity to deal lvith it in a wider and more coherent frarne- 
tvork, and I am grateful to the Universis. of Otago for allowving me to try. 
My first effort L...] (1961) [was] based on a public lecture given in German 
in universities in Holland, Germany, Stvitzerland and Czechoslovakia, 
itself the expansion of a footnote to an earlier articre. [...l I had alsvays 
hoped to be able to continue the story dolm to the present day. A series 
of public lectures by various scholars at the Warburg Institute of the Uni- 
versity of London in the spring of 1967 gave me the chance of doing so 
in highly concentrated form in one 1ecture.This lecture was also given in 
several Canadian universities.' De gouden draad door zijn oeuvre, dat zo 
vele facetten kende, was die ene onuitputtelijke inspiratiebron, de taal. En 
vóór alIes tvas en bleef de geleerde Leonard Wilson Forster, die op 18 
april 1997 in zijn geliefde Cambridge overleed, de pure liefhebber en ge- 
nieter van poëzie. 

ARTHUR EYFFINGER 

MARCUS D E  SCHEPPER 

N O O T  

I. Van Forster verschenen de volgende in memoriams: 
Jill Bepler &Thomas Buger, 'Leonard Forster (1913-1997)', in: TT'oIfe~~biitteIer Bm-ock- 
Nacbricbte~z 2 4  (1997)~ I, p. 272-273. 
G. P. Butler, 'Leonard Wilson Forster (1913-1997)', in: Gm~znn I$ nnd letten 50 

(1997194 (Oct*), p. 589-591. 
Philip Ford in I ~ ~ r ~ ~ ~ n t i o r ~ n l ~ s o c i n r i o ~ ~ f O r  Neo-htin Stlrdies. NesvsIetter (1997)~ g, P. 2. 

Sabine Sol f, 'Leonard U: Forster zurn Gedenken', in: f%~~ì l i ìne lw  Billiotbeh-I~for- 
ftzationen 22  (1997)~ I -2 uanuar-Juli), p. 18-19 (portr.). 
J. Ford, 'L. W. Forster, 3 0  maart 19x3 -I 8 april 1997'~ in:3~11l.hek Kotti?tk!~keAkad~~~zie 
voor hTPde~'Inndse Zal  eIz Letterkr~~lde (1999)~ p. I 29- 131. 

Hij was redacteur van de volgende tijdschriften en series: 
Anglia ge17mnira: BlitLFb stt~dies in Ge77)zariic la~~g~ages and Ziternttrres. 's-Gravenhage 
1959-1971 (Series I); Cambridge 1971 -. 
Dnpb~iis: Zeit.rcbï'ti$fiir ~t~ittlere derrtsche Literatm Berlin I 972 - . 
Genttata life attd Zettem a qzrarterly miew. Ox ford I gg 6 - . 
Hz(7,rankticu Lovaniensi:oinl of Neo-Mn studies. Leuven I 9 (I 970) -. 
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De volgende Festscbn~e~z werden voor hem samengesteld: 
Ge77lmn I$e 1ttte1-s. Specinl nu~rlin-$1- L. Fi?Fo~rtp~: Ed. G. P. Butler. Oxford 1g80, 
173 p. (= Garmn l$ n ~ d  letten. N .  S .  34 (1980-1981)~ I (Oct. 1g80), p. 1-2: Peter 
Ganz, Dennis Green, Peter Johnson, Siegbert Pralser, 'L. JV. Forsteri (portret).) 
Fr0711 FT'0Jî-m end Petrurch to Goethe n~zd Grm: strrdies in literntzrre in honorrr ofleo~mrd 
Fo~xte~  Ed. by D.H.Green, L. P. Johnson, Dieter\Vuttke. Baden-Baden 1982,642 p. 
(met pom.) (= SaecuIa spiritalia; 5.) P. 9-10: Preface; p. 633-642: Peter Fox, 'Biblio- 
graphy of publications of Leonard Forster 1936-1980'. Met bijdragen uit Nederland 
van: \7ilIemVermeer ('Gruterus'),W. P. Gerritsen ('Coomhert-Boethius~)) Ferdinand 
van Ingen ('Ronian und Geschichte'), A.L.Sötemann ('Poetics and periods in literary 
history'). 

Archiefmateriaal: 
'Leonard 14?Forster Papers': Institute of Germanic Studies (University of London). 
'TeilnachlaB Leonard Wilson Forster': Deutsches Literaturarchiv (~Marbach). 

VOORNAAhlSTE GESCHRIFTEN 

Deze bibliografie is beperkt tot zelfstandige publicaties (algemeen) en tot artikelen over 
letteren en cultuur. De bibliografie tot rg8ovan Peter Foxin: Fmtz TT'0If- 

rm~z u~zd Petrriirb to Goethe and G r i :  stzidies itt literutwr in bonour of Leonn~d Fomet: 
Baden-Baden 1982 ('Bibliogmphy of publications of Leonard Forster 1936-rg809), 
p. 633-642, bevat veel artikelen, inleidingen en recensies. 

Nederlandsche gedichten van Nicholas Murford, 1650'~ in: Neopbilologw 21 

(1936)) P. 287-298- 
C.E.llionrague, Tbe rigbtplnre: essnys otz E~zgl~~nzd. Selected by Leanard Forster. Bern 
[1g3g], 47 p. (= CoIlection of English texts for use in schools; 19.) 
'Tkee Nederlandsche gedichten in het album vanTheobaldus Ryffius, Bazel, 160t9, 
in: De nnvo?rcber 88 (rg3g), p. 42-45, 
'The Köizigsberger Zwiscbetzspiele of 1644 and the Dutch comedy: a study in rnetrics', in: 
AIode171 Zn11g11age r m i m  36 ( I P ~ I ) ,  p. 488-494- 
Georg Rzrdolfl~ckberIi~~: zzrr Ketztrnzb seirzes Lebem in Elrgln~d Basel 1944. 168 p. (= 
Basler Studien zur deutschen SpracheundLiteratur; 2.) OokalsInaugural-Dissertauon 
Basel. (G. R. UQckherlin 1584-16j3, Duits diplomaat in Engelse diensc, ambtelijk 
voorganger van J.hlilton.) 
Selectio~~sfi~slr Contud Celtis (1459-1508). Edited with translations and commentary by 
Leonard Forster. Cambridge 1948, 122  p. 
'Boyard-Banjaert-Banjer', in: NeophiloIogris 32 (1948), p. 57-59. 

Siinnlied bv The ~ r i t i s h  Librarv - "The world's knowledae" 



LEONARD WILSON FORSTER 

$ 0 1  

ter 

(= 
3n 
ijk 

Gex~rranpoetry 1944-1948. Cambridge 1949~72 p. 
The tonpel- of smenteenth ce71t1ily Gemlrun literatrrre. London 19 jt, 35 p. (Inaugurale 
lezing University College London, 7 februari xggr.) 
Gn71m71 tnles oforrr tinte. Edited wvith an introduction by Leonard Forster. London 

'9.53, '44 P. 
'Notities over Leidse boekenveilingen uit de zeventiende eeuw', in: Het hoek 32 (1g55), 
p. 166-167. 
The Pe~~gr~i~z hook qfGe1711n1z reme. Introduced and edited by Leonard Forster; wvith plain 
prose tmnslations of each poem. h5iddlesex 1g57,465 p. 
A rflfer~dnr of the con-espo~~det~ce ofJ. H. Ott z 658- I 67r in tbe Lilrnry of the Hz~gríenot Socie- 
9 oflondon. London 1960,58 p. (= Publications of the Huguenot Society of London; 

46.1 
'FVïe ren111~u11t anilscbozi-~lt, leefnegenoeg: Perk en Platen', in: Spiegeldo-letteren 4 (1960)~ 
2 ,  p. 125. (N.a.v.: R. Lievens, 'Friedrich Hölderlin en Jacques Perk', in: Spiegel del- 
letteren 3 (1959), 3-4, p. 292-293. Over Deinè Theos van Jacques Perk, en August von 
Platen.) 
'Fremdsprache und Aluttersprache: zur Frage polyglotter Dichtung in Renaissance und 
Barock', in: Neopbilologz~s 45 (1g61), p. 177-195. (Over o.m. Cats, Hooft, Huygens, 
Vander hToot, Vaenius.) 
Poe tg  of signifitant nonset~se. Carnbridge 1962. 46 p. Inaugural Iecture g May 1962. 
(Over Christian Morgenstern (1871-1914)~ nonsense verses en Dadaïsme.) 
E Durrenmatt, De7- Richter zrnd sein Henka: Edited wvizh an introduction, notes and a 
skeleton vocabulary by Leonard Forster. London [1962], 153 p. 
'An [!l unique copy on vellum of Constantijn Huygens's poem on the new to~vn hall 
ofAmsterdam, 1657', in: HetboeA.36 (1963-1964)~ 3-4 (1964)~ p. 216-221. (Over Geltk 
oen de E. E. Heeren Regeerden z7an A711stelredn?tf in haer rzie~~we rtndtb~~iq Haarlem 1657, 
plano; ex. op perkament in een convo1uut in de Lyceumbibliotheekvan Levok, S l o ~ a -  
kije.) 
Justus Lipsius, fin der B~rtt~~digkeit = De Co~~sra~ztiiz: Faksi~~tiIedn~ck tier lientrchm b- 
semntig des Andrens E17'tin.s ~tncb der Z.  AI@. ZVIZ c. z601 7i l j f  den wichtigsten Lesnlte~z der 
n-sten AZ#. von rypp. Stuttgart 1965; xvr, 152 fol., 32 p. (= Samrnlung hletzler. Rea- 
lienbucher fur Germanisten; 45. Abt. G.: DoLumentationen. Reihe B: SU Unrecht 
vergessene Texte.) 
EDiirrenmatt, Der Krdntht. Editedwith an introduction, notes and a skeletonvocabu- 
lary by Leonard Forster. London 196 j, 203 p. 
'Dutch' / 'Renaissance Latin', in: Eos: RIZ inqrriry int0 tbe tbe7rte oflov~lr' s~reetings uld 
pnrtingsnt dawn ì~zpoeny. Ed. by Arthur Hatto.The Hague 1965, p. 473-504; 282-298. 
Junlts Gmter's EngZisbyenrs: mdies in the co~~ti~zzriiy of Dutch litwntzrr~ in exile in Hi;znIte- 
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thnn England. Leiden-London 1967,167 p. (= Publications of the SirThomas Browne 
Institute Leiden. Special series; 3. I n  expanded version of nvo lectures delivered in 
the University of Leiden in hlay 1966'.) 
Die Niederhde rmd die Al~fBllge der Bn?-ock&rik in Deritscbland: 9 1 d  TextbeispieZen irnd 
einn-AGbiId11tlg. Groningen 1967,30 p. (=Voordrachten gehouden voor de Gelderse 
Leergangen te Arnhem; zo.) 
F. Dürrenrnatt, Dns fin-precbe~~; Reqziienz nrfderz Kri~ti~~nlroïmn. Edited wvith an intro- 
duction, notes and a skeleton vocabulary by Leonard Forster. London 1967, 185 p. 
'Iets over Nederlandse renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft>, in: Tijdsch~~ift zYoor 

Nederlamise %l- e11 Lerterkr~~zde 83 (1967)~ 4, p. 274-302. 
'The translator of the Tbem-efor Jfirldli~zgs', in Erzglirb stildies 48 (1967), I ,  p. 27-34. 
(T. Roest.) 
'Jan van der Noot und die deutsche Renaissancelyrik: Stand und Aufgaben der For- 
schung', in: Literatrrr rrld Geistesgesrbicbte: Fe~g~beefiir Heim Otto Burgel: Berlin 196g 
p. 70-84. Ook in: Kleine Scbnifl~z (1977), P. 101-118. 
Tbe icy $re: jive stlrdies itr Errropenn Peftxrcbinn. Carnbridge 1969, 203 p. (Duitse 
vertaling: Das eisknlte Fener: secbr Stz~die~z zzritt ezrt-opiiscben Penïn-kin~z~rr. Kronberg 

'976.) 
Esrnys i12 Gernznn ln~zg~age, n~Ittirr nnd society. Ed. by Siegbert S. Prawer, R. Hinton 
Thomas and Leonard Forster. London 1969, z44 p. (= University of London, Institute 
of Germanic Studies. Publications; 12.) 

Tbe Poet3 Tol~gies: ~m~ltiIi~zgi~alisl~~ i11 literatrn-e. The de Cnrle Lemrres nt tbe Uttivmity of 
Otngo 19 68. London-O tago I ~ ~ O , I O I  p. (Duitse vertaling: Dichten infieil~den Sprachen: 
Yielsprnchigkeit in der Literntrfr. München 1974.) 
'Charles Utenhove and Germany', in: Elli-opem context:rt~~Aiesi~z tbe bistory nnd literatzt- 
re of the Netherlnncfs, PI-esmted to Tbeodoor ?fievnr. Ed. P. K King & P. RVincent. Ciirn- 
bridge 1971, p. 60-80. Ook in: Heilre Scbnyen (1977)~ p. 81-100. 
Bibliop-nphie zlrr dez~tscbetz BnvvckZitm-atrt~: Hrsg. von Leonard Forster und John 
D.Lindberg. Bern 1972-. 
'German alexandrines on Dutch broadsheets before Opitz', in: The Gentrntz Bnroqne: 
literatz~re, ml~rìc, art. Ed. G. Schulz-Behrend. Austin 1972, p. 11-64. Ook in: Kleine 
Scbri~e~z (1977)~ p. 119-160. 
'On Peuarchism in Latin and the role of anthologies', in: Actn ConventzLr hTeo-Latini 
Lovunierzsix Pmceedirzgs of tbe First I1ztet7zatìo1zaZ Coï~gr-rrr of Neo-Latin Sti~dies. Louvain 
23-28 August 1971. Ed. by J-IJsewijn and E.Kefller. Leuven-Mihchen 1973, p. 235- 
244. (= Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen; 20.) Dainasus Blyenburg. 
'The date of Qtraegis quid sit amor?', in: Qzraererzdo 4 (1974)~ 4 (Oct.), p. 335-336. 
(N.a.v.: R. Breugelrnans, 'Qr~aet* gnid sit antor?: ascription, date of publication and 
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of the earliest emblem book to be witten and published in Dutch', in: Qzraeren- 

do 3 (19731'4 (Oa-), p- 281-290.1 
'De Schoolmeester and his son in Highgate', in: Teil stzidics i?? Alzglo- Dnrcb reZnriotzs. Ed. 
byJan van Dorsten. Leiden-London 1974, P. 246-262. (Publications of the SirThomas 
Browne Institute Leiden. Genera1 series; 5.) 
Die Universìîit Cn7lrlringe: eìne Eit~fiihrrrng (met Ai.  Senger). [Cambridge] 1975, 
'Further to Janus Gruter's English years', in: Str~din Gt~7/rnnicn Gu~zdetzsid 16 (1975)~ 
p. 5-10. 
Akre~z des KIt1te17ttztio1tnIe?r Ga7lrrrnifien-Konesses, Ca?~zIrridge, 1975. Hrsg. von Leonard 
Forster, Hans-Gert Roloff. Bern rg76,4 dl. (= Jahrbuch Gr internationale Germanis- 
tik; Bd. z Kongressberichte.) 
'Jan van der hToot en Tenipera te t o ~ p o ~ i ' ,  in: De nie~rwe taaZgidr 69 (1976), 6 (nov.), 
p. 500. 
Klei~e Schrifieiz zril-derinchen Lireintrír i7ti 17. Jabrb~trtdert, Amsterdam 1977'33 1 p. (= 
Beihefte zum Daphnis; I.) Ook als: Duphnis 6 (1g77), 4. 
'Lipsius and Renaissance neostoicism', in: Festscbr~~fiil- Rabh Fnrrell. Ed. by A. Ste- 
phens [et al.]. Bern 1977, p. 201-220. 
Iter Bohejrtzinn7r: n report otz Ge17trniz bnroqtle literatzilr itz Czechoslov~k librnljes. Amster- 
dam 1980,157 P. (= Beihefte zurn Daphnis; 4.) Ookin: DnpbnY g (1980), z, p. 215-371, 
ander de titel 'Finding list'. 
Literatz~~missensc als FIzicbt vor der Literatrd Bremen-\Volfenbuttel 1980, 29 p. .(= 
MblfenbütteIer Hefte; 8. 'Offentlicher~ortra~ in der Augusteerhalle der Herzog Au- 
gust Bibliothekam 31. Juli 1978'. Oorspronkelijke tebt: 'Literarystudies as fiight from 
literature?', in: Modem Inngicnge review 73 (1978)' p. xxr-xxiv.) 
'Das Sonett von Plantin: Eins \*on Zweien?', in: Stir~tilren der Ro~rtnnin: Festscb17if)jzir 
Tbeodor TilE/x~l?. Hrsg. von G. Schmidt und M.Tietz. U'icsbaden 1980, p. 185-193. 
Tbe ? m n  who u~anted t o  k n m  ezwything. London 1g81,q p. (=The r g80 Bithell memo- 
ria1 lecture. Over: F~zist van Goethe.) 
Günter Grass, The meeting nt Telgte. Trsl. Ralph Manhein; aftenvord by Leonard For- 
ster. London 1981, 147 p. 
'Die Emblemata Horatiana des OthoVaenius'. In: Gescbirbte des~mefrtri'f?hisse$ m11 
Beispiel 21011 Pittnal- und Horaz. Hrsg. von MTalther Killy. München 1981, p. 117-128. (= 
Wolfenbütteler Forschungen; 12.) 

'Goethe und Jan Luyken: Das göttliche Wunder', in: Stztdìe~z zur Goetbezeit: Encb 
Z7irzz z1131f 75. GeGzrmag. Hrsg. von Hans-Joachim hlahl und Eberhard iilannack. 
Heidelberg 1981, p. 45-54. (= Beihefte zum Euphorion; 18.) 
Dm Allatti ntlrico~vilt vou Dietrirb Bezenzest. Amsterdam 1982, 58 p. (= Verhandelin- 
gen der Koninklijke Nederlandse Alcademie van Wetenschappen. M d .  Letterkunde. 
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Nieuwe reeks; 115.) 
'Notes towards a commentary on Opitz's Vlier des Hocbgelebrten zmd ueitlinii~~ibteri 
Danielis Heinsg Niderli~zdiscbe Pon~tntn', in: ALnin Opitz: Stridien zi Ifirk a d  Pmon. 
Hng. von Barbara Becker-Cantarino. Amsterdam 1982, p. 41-54. Ookin: Dnpbnis 11 

(1982), 3, P- 477-490- 
Str~dien zzrr erïropIïiscben Rezeptiolz deritscber Bworklita'atur: Hrsg. von Leonard Forster. 
Wiesbaden 1983, 349 p. (= Viblfenbutteler Arbeiten zur Barockforschung; I I . )  

'Literary relauons between the Low Countries, England and Germany', in: Drrtcb 
crom'ng (1984), 24 (Dec.), p. 16-31. 
ChristoffeIvnn Sichevz in Buselund derjl;ibe dezitscbe Alexai~d~-Nm: Amsterdam 1985,132 
p. (=Verhandelingen derKoninklijkeNederIandseAIUidemievanWetenschappen.Afd. 
Letterkunde. Nieuwe reekc; 131.) 
Christian Iltorgenr tem, Snliltiicbe Galgenliedei; ober die Galgpiili~de~; Horutizis Trc1verti- 
trrr. hlit einem Nachwort von Leonard Forster; und einer editorischen Notiz von Jens 
Jessen. Zurich 1985,550 p. (= hlanesse Bibliothek derJ4'eltIitentur.) 
'Jef Geeraerts' Gangreen quartet: introduction toa Flemish novelist', in: Dr~tcb owsil~g 
(~ggr) ,  48 (autumn), p. 61-72. 
'Thoughts on "Vroegh in den dagheraadt'", in: De nieuue tntrZgiris87 (1994), z (mrt.), 
P. 137-135. 

l 

I 
~ ~ i n n l i ~ r i  h\, The Rritish I ihrarv - "The world's knowledae" 


	scan0005 1.tif
	scan0004 7.tif
	scan0005 2.tif
	scan0004 6.tif
	scan0005 3.tif
	scan0004 5.tif
	scan0005 4.tif
	scan0004 4.tif
	scan0005 5.tif
	scan0004 3.tif
	scan0005 6.tif
	scan0004 2.tif
	scan0005 7.tif
	scan0004 1.tif

