
Wolfgang Husserl – Nederlands verhaal 

 

Wolfgang Husserl meldde zich op 2 augustus 1914 vrijwillig voor de inzet in het leger, kort voordat 

het Duitse leger België aanviel. Als zoon van de filosoof Edmund Husserl, die in deze tijd hoogleraar 

aan de Georg-August-Universiteit Göttingen was, kwam hij in het 234. reserve infanterie regiment. 

Daarmee ging hij op  12. oktober naar het westfront. Zijn vader beschouwde de uitbraak van de oorlog 

en de gevolgen euforisch: “Het zijn geweldige belevenissen. Alles is met de geest van pure 

vaderlandsliefde en zelfopoffering vervuld.” Hij maakte net als veel andere hoogleraren een deel uit 

van de verklaring van de hoogleraren van het Duitse Rijk en ondersteunde daardoor de oorlog 

uitdrukkelijk. De euforie van zijn zoon was minstens net zo groot, niet zonder reden meldde hij zich 

vrijwillig. 

Toen hij op 19. oktober aan het westfront aankwam, kwam hij direct in de eerste slag bij Ieper bij 

Langemarck. Al op  21 oktober leed zijn regiment zo sterke verliezen dat het vervolgens alleen als 

reserve wordt beschouwd. Zijn broer Gerhart schreef in zijn dagboek: “Het gruwelijkste was, wij 

konden ons niet weren, omdat van vijanden absoluut niets te zien was. Twee uren in de loopgraaf, 

terwijl shrapnels en granaten deels van de eigen artillerie ontploffen [...]”. Hier stopte de aanval en 

beide legers groeven zich in. 

 

In deze statische oorlog wordt Wolfgang op 20 februari 1915 

beschoten en voorlopig naar het lazaret gestuurd. Zijn broeder 

schreef: “Van levensgevaar geen sprake.”. Maar Wolfgang lijkt in 

zijn brieven, die hij aan zijn moeder schreef, moe van de oorlog: 

“Wilde god het, deze ellendige oorlog zou binnenkort eindigen!” 

Zijn vader Edmund maakte na deze gebeurtenis gebruik van zijn 

bekendheid en invloed om zijn zoon op 16 maart 1915 in het lazaret 

dicht bij het front op te zoeken, wat voor de meeste andere 

familieleden van soldaten uitgesloten was. Wolfgangs reactie: 

“Hoera! Pas was Papa hier!”. Daarna kwam hij nog naar het lazaret 

in Göttingen, om van zijn longwond te genezen. 

Op 30 mei wordt Wolfgang uiteindelijk in Göttingen ontslagen en 

weer dienstvaardig verklaard. Hij kwam eind juni opnieuw in een 

regiment aan het front bij Metz (Frankrijk). Hier sneuvelde hij op  8 

maart 1916 bij de poging Fort Vaux bij Verdun te veroveren. Zijn 

moeder schreef in april 1916 aan zijn broeder Gerhart, zij had pas 

Wolfgangs koffers open gedaan: “Kan men ooit over het verlies van 

zo een mens heen komen?”.  
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