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Levensbericht door M. Stol

Het leven van ons buitenlands lid D.O. Edzard eindigde abrupt door een hart-
aanval, toen hij aan zijn tafel aan het werk was. De meest vooraanstaande 
assyrioloog in Duitsland was van ons heen gegaan. Hij hoorde nog tot de 
generatie, die zowel het Sumerisch als het Akkadisch volledig beheerste; die 
alle tekstgenres kende: van literaire composities tot administratieve lijsten. 
Hij stamde uit een begaafde familie in Bremen en refereerde graag naar zijn 
Laagduits, waarin ik mijn Gronings herkende. Hij studeerde kort in Parijs 
(Assyriologie en Turks) en vervolgens van 1952 tot 1955 te Heidelberg bij 
A. Falkenstein, die de Duitse Sumerologie een blijvende basis heeft gegeven. 
Edzards proefschrift (gepubliceerd in 1957) behandelde een ingewikkelde 
fase in de Oudbabylonische tijd, vol moeilijk te dateren koninkrijkjes. Pas in 
2004 zou D. Charpin dit werk opnieuw doen, gesteund door een schat van 
nieuwe gegevens. Een verblijf in Baghdad (1956-1958) gebruikte hij om 
teksten in het museum te publiceren en om enige Arabische dialecten op te 
nemen en te beschrijven. Edzard hield van talen en leerde er steeds nieuwe 
bij; de laatste waren Mongools en Jiddisch. Zijn verdere academische leven 
heeft zich in München afgespeeld. Uitnodigingen om elders te komen werken 
wees hij af. Als hoogleraar in de Assyriologie (1963-1998) heeft hij er een 
instituut  voor Assyriologie en Hittitologie gevestigd, geleid en uitgebouwd, 
dat een grote uitstraling had. Hier leidde hij als Herausgeber het Zeitschrift 
für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie (1982-2000) en daar-
naast sinds 1972, tot aan zijn dood, het Reallexikon der Assyriologie und 
Vorderasiatischen Archäologie.

Edzard schreef over de grammatica van het Sumerisch en het Akkadisch. Hij 
ontdekte tussen beide een Sprachbund. Het Sumerisch is een moeilijke agglu-
tinerende taal, ons alleen bekend uit het slecht erbij passende spijkerschrift. 
Voor de Babylonische grammatici was het Sumerisch al sinds 2000 v. Chr. 
een dode taal en zij onderscheidden er werkwoorden in die ze ‘langzaam’ of 
‘snel’ noemden. Edzard schreef er een baanbrekend artikel over. In zijn 
Sumerian Grammar (2003) staan verwijzingen naar mogelijke parallellen in 
andere agglutinerende talen; alleen Edzard kon dat doen. De ontwikkeling van 
het spijkerschrift zelf intrigeerde hem en hij schreef er het klassiek geworden 
artikel Keilschrift over in ons Reallexikon. Over de Sumerische schone lette-
ren schreef hij overzichten in Kindlers (Neues) Literaturlexikon (Band 4, 
1968: 6, 1971, 19, 1992). Hij beklemtoonde dat we van het Gilgamesj Epos 
lang niet alles over hebben. Hoe hij dat beeldend zei, is meegedeeld in de 
herdenking door W. Sallaberger (naar een ongepubliceerd manuscript). Alleen 
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al om kennis te maken met zijn spelen met de Duitse taal (waarom hij bekend 
was) geven we deze passage weer: ‘Worüber wir verfügen, das ist ein Torso. 
Man muß es so brutal ausdrücken. […] Stellen Sie sich ein beliebiges moder-
nes Literaturwerk vor, ein Buch, aus welchem insgesamt ca. ein Drittel der 
Seiten herausgerissen ist; wo in einem weiteren Drittel nochmal ein Drittel 
vom Rand abgeschnitten ist; wo Buchwürmer und Zigaretten Löcher gefres-
sen und Hauptwörter, Präpositionen, Verben, ganz oder halb aufgefressen 
haben; wo Tintenflecken ganze Zeilen bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben. 
Dann haben Sie genau das Torso des Gilgamesch Epos vor sich’.

Edzard was een sprankelende geest, steeds gespitst op nieuwe mogelijkhe-
den. In de zeventiger jaren werd de oude stad Ebla ten zuiden van Aleppo 
opgegraven en spijkerschriftteksten, gesteld in een nieuwe Semitische taal, 
werden gevonden. Edzard gaf historische teksten en bezweringen in deze taal 
uit; weer geschreven in een onvolmaakt schrift (1981, 1984). Baanbrekend 
werk. In 2004 stelde hij, dat de taal van Ebla een dialect van het Akkadisch is.

Hij heeft veertien boeken geschreven en heeft vele eerbewijzen ontvangen. 
In 1976 werd hij buitenlands lid van onze Akademie.

De schrijver van dit levensbericht heeft veel contact met Edzard gehad, om-
dat hij redacteur is van het Reallexikon der Assyriologie; dr. Gabriella Frantz-
Szabó assisteerde daarbij. Dit project, nu van de Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, loopt sinds 1928 en is onder Edzards leiding beter en interna-
tionaler geworden. Zorgvuldig geselecteerde auteurs kregen van hem de gele-
genheid, onderwerpen breed te behandelen; hierdoor werd het seriewerk een 
monument. Meermalen was hij als Herausgeber te mild; dat Mathematik ruim 
vijftig bladzijden in twee kolommen telde, was misschien te veel van het goe-
de. We zitten nu in de letter R en de Duitse academies hebben langlopende 
werken als deze bevolen, snel ‘Schluß zu machen’. Zoals Edzard in 1996 aan 
ons schreef: ‘Die sog. ‘Bund-Länder-Kommission’, die für die Verteilung der 
Mittel für Akademievorhaben wie das rla zuständig ist, wacht seit einiger Zeit 
mit einer kaum korrigierbaren Schärfe darüber, daß einmal angegebene 
Abschlußtermine eingehalten werden – selbst wenn ein bestimmter Termin 
früher mit dem Vermerk ‘etwa’ versehen war’. De bijdragen moeten dus kort 
zijn en er is geen tijd meer voor grondige overzichten. ‘Es ist ein großes 
Ärgernis, weil das rla mit seiner Ausführlichkeit und Gründlichkeit ein höchst 
brauchbares Arbeitsinstrument darstellt und – von Ausnahmen abgesehen – 
jede Art von Drosselung und Verkürzung ein Rückschritt wäre’. Hij heeft toch 
veel oogluikend laten passeren. 

Zijn laatste boek, Geschichte Mesopotamiens (2004), was geschreven in een 
losse stijl en hij schreef voorin mijn exemplaar ‘schließe die Augen’. 
Inderdaad was hij bij dit alles een bescheiden mens.
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Eerdere levensberichten verschenen in Akademie Aktuell. Zeitschrift 
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(2005) 7-10 (K. Volk), Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische 
Archäologie 95 (2005) 1-6 (M. Krebernik). 




