
Veldmaarschalk Paul Wirtz 

Enige niet bekende bijzonderheden 

door H. VAN HOOGDALEM 

In een Duits tijdschrift, „Archiv für Sippenforschung”, 3le Jaargang 

november 1965, vond ik een levensbeschrijving van Veldmaarschalk Paul 

Wirtz, de man die in het rampjaar 1672 onze stad uit handen van de 

Fransen redde. 

Uitvoerig wordt hierover geschreven door de heer Van Goch in „Van 

Arkels Oude Veste”, blz. 230. Tevergeefs deed de Franse Generaal 

Turenne twee pogingen om de stad in handen te krijgen met zijn ruiterij. 

Hij moest aftrekken met veel verlies van mannen, paarden en wapenen, 

terwijl er aan onze kant slechts 4 sneuvelden. 

Een derde poging om de stad via verraad te bemachtigen mislukte even- 

eens, daar het werd ontdekt en de verrader, een boer, gevangen werd 

genomen. Tot afschrikwekkend voorbeeld werd hij gevierendeeld en 

aan hoge staken buiten de stad ten toon gehangen. 

Veel te danken 

We hebben dus aan Veldmaarschalk 
Wirtz wel iets te danken. U zoekt in 
Gorcum vergeefs zijn standbeeld of de 
gebruikelijke straat, die naar hem heet. 
Vandaar dit papieren monumentje, ge- 
wijd aan de avontuurlijke loopbaan 
van een krijgsman, die het verdient dat 
we hem voor Gorinchem aan de ver- 
getelheid ontrukken. Het verhaal in 
heel zijn uitvoerigheid weergeven doe 
ik niet, maar ik zal trachten het op 
de voet te volgen. Dr. W. Ispert te 
Wuppertal-Elberfeld, die het artikel 
schreef, doet dit aan de hand van enige 
akten die hem door een patient, de 
heer Picard te Wuppertal, ter lezing 

werden ter hand gesteld. Het gaat in 
deze stukken van 1809 om een erfenis- 
kwestie. In de maand april van dat 
jaar werden namelijk in „Kölnische 
Stadtboten und Beobachter” de erfge- 
namen opgeroepen van Veldmaarschalk 
Bauel (Paul) Wirtz om zich met be- 
hoorlijke legitimatiepapieren te melden 
bij H. Wirker, een Berlijns koopman, te 
Amsterdam wonende, om hun aanspra- 
ken te bewijzen op de erfenis. 

Het is begrijpelijk dat deze oproep 
onder de Wirtzen in Duitsland nog al 
wat deining verwekte, temeer, omdat 

Hollandse kooplieden in Keulen hadden 
losgelaten dat het hier ging om een 
erfenis van 3,4 tot 6 miljoen gulden, 
die door het Amsterdamse Weeshuis 
werd beheerd. Ze hadden daarbij ook 
niet verzuimd te vermelden, dat de 
Amsterdamse Weesmeesters bekend 
stonden als „Spitzbuben”. Deze „Spitz- 
buben” nu zouden in 1675 na de dood 
van de Veldmaarschalk, die kinderloos 
was gestorven evenals zijn beide 
broers, die hem waren voorgegaan, de 
zaak aan de erfgenamen van de vrouw 
van Wirtz hebben afgedaan met 18000 
gulden. Iedereen kan uitrekenen, dat 
indien alle geruchten waarheid zouden 
worden, 6 miljoen minus 18000 gulden 
nog altijd het verdelen waard waren. 
Hoe dit geval nu is uitgewerkt, ver- 
meldt de historie niet, maar de docu- 
menten verschaffen ons wel licht over 
de loopbaan van de Veldmaarschalk, 
die werkelijk avontuurlijk kan worden 
genoemd. 
Omstreeks het jaar 1600 woonden zijn 
ouders, Nicolaus of Claus Wirtz 

(Wirths) en Margarete Bonsch te Sei- 
fen in het Graafschap Sayn-Hachen- 
burg in het Kerspel Ham a.d. Sieg. 
Margarete Bonsch was afkomstig uit 
Holzweiler in het Kanton Erkelenz in 
het Rheinland. Omstreeks 1600 moeten 
Nicolaus en Margarete uit Seifen zijn 
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vertrokken en zich hebben gevestigd 
te Huhsum in Sleeswijk. Nicolaus was 
namelijk veehandelaar en in Huhsum 
werd een levendige handel gedreven in 
vette ossen. Het verhuizen zal derhalve 
wel om de boterham zijn geschied. 

Uit het huwelijk werden 3 zoons ge- 
boren te Huhsum, namelijk Bauel (of 

Paul) Herman en Benedick, de laatste 

genoemd naar Benedick Bonsch, de va- 
der van Margarete, vermoedelijk een 
‘wijnhandelaar uit of nabij Holzweiler. 

Paul werd in 1612 geboren. Hij be- 
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zocht met zeer gunstig gevolg een 
school in Hamburg. Zijn vader wilde 
hem echter op zekere tijd naar huis 
laten komen, omdat hij vermoedelijk de 
kosten van de studie niet meer kon 
dragen. 

Gelukkig ontfermde de toen te Ham- 
burg wonende Franse gezant zich over 
hem. Bekend met de vlugge en ont- 
vankelijke geest van de jongeman moet 
hij wel iets in hem gezien hebben. Hij 
nam hem na enige tijd mee naar Parijs, 
waar hij ijverig studeerde en zich ken-



nen liet als een onrustig student, die, 
hoe jong hij ook was, doelbewust naar 

hoger streefde. 
In Italië en Spanje verblijft hij ge- 

ruime tijd om de talen te leren. Van 
Spanje gaat de reis naar Arabië om 
na enkele jaren in Wenen op te duiken. 
Hier neemt hij dienst als militair en 
bereikt er al spoedig de rang van ma- 
joor. Als zo velen zijner dagen, die in 
vreemde huurlegers dienden, nam ook 
hij dienst en wel in het Zweedse leger. 
Hier was onder Gustaaf Adolf werk 
voor hem aan de winkel, dat hij met 
grote kundigheid en niet minder gron- 
digheid verrichtte. Om zijn verdiensten 
werd hij door de Zweedse Koning in 
de adelstand verheven onder den titel 
„Heer van Orneholm” en bevorderd tot 
Veldmaarschalk-luitenant. 

Al deze eer bevredigde echter de eer- 
zuchtige krijgsman maar nauwelijks. 
Hij nam dan ook zijn ontslag en ver- 
trok naar Hamburg, waar hij enige 
tijd als particulier woonde. Lang duur- 
de de rust niet, Al spoedig zag hij zijn 
kans schoon en vertrok naar Denemar- 
ken. Na een succesvolle loopbaan werd 
hij hier door de koning tot veldmaar- 

schalk bevorderd en hij had dus wel de 
hoogste top bereikt. 

De Staten Generaal der Zeven Ver- 
enigde Provinciën lieten hem echter, 
toen hij in hun dienst trad nog een 
treedje stijgen en benoemden hem tot 

  

  

Generaal Veldmaarschalk. In die rang 
nam hij deel aan de acties van stad- 
houder Prins Willem III tegen de le- 
gers van Frankrijk, Engeland, Munster 
en Keulen. 

Met zijn aandeel in die strijd voor 
Gorinchem begonnen we ons verhaal. 
Met roem en eer overladen trok hij 
zich daarna terug in zijn geliefd Ham- 
burg, waar hij in 1675 stierf. Zijn broers 

Herman en Benedickt, die onder hem 
dienden als respectievelijk Generaal 
Luitenant en Overste Luitenant, waren 
hem reeds in de dood voorgegaan. 

Opgeëist 

Zodra zijn dood te Amsterdam be- 
kend werd eisten de Amsterdammers 
zijn dode lichaam op. Waarom en met 
welk recht is niet bekend. Vermoede- 
lijk op grond van zijn in Holland op- 
gemaakte testament. Ook zijn vermo- 
gen, blijkbaar in Holland belegd, wen- 
ste men niet uit handen te geven. Een 
proces hierover gevoerd voor de Rijks 
Hofraad te Wenen, had tot uitslag dat 
Amsterdam het won en het lichaam 
werd uitgeleverd. Wel gaven burge- 
meester ‘en Raden van Amsterdam een 
verklaring af, waarin zij de ontvangst 
van de nalatenschap bevestigden en te- 
vens verklaarden die te zullen afre- 
kenen aan die erfgenamen, die zich 

Geboortehuis van Wirtz in Oberseifen. 
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BITXXUMARTID   
Grafsteen van Veldmaarschalk Paul Wirtz in de Oude Kerk te 

Amsterdam. 

als de meest naasten van de Veldmaar- 
schalk konden legitimeren. Het li- 

chaam werd met koninklijke statie bij- 
gezet in de Oude Kerk te Amsterdam 
en gedekt door de steen, waarvan men 
hierbij een afbeelding vindt. Het zou 
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wel aardig zijn eens uit te vissen hoe 
het met de erfenis ging, die van 1675 
tot 1809 onder beheer van de Wees- 
meesters te Amsterdam was, maar 
dit behoort niet tot Gorcums historie, 
al zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig.


