
Vincent PATERNOTTE en zijn militaire loopbaan 
 

Vincent PATERNOTTE, zoon van Philippe Joseph PATERNOTTE (steenhouwer) en Joanna 

BOERS, geboren/gedoopt te 's-Gravenhage op 5 aug 1787, RK in de ‘Franse kerk’ in de 

Assendelftstraat (peter en meter: Vincent en Ursule Paternotte). 

Beroep: militair in het 124e Regiment Infanterie van Linie; meester koper en blikslager (1820 t/m 

1849),  

ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage op 9 jun 1854. 

 

 



 

De militaire loopbaan van Vincent 
In het register van de ingeschreven personen voor de schutterij van de Stad 's-Gravenhage, Wijk 

O, lijst nr. 161, lezen we dat Vincent reeds dienst doet onder den Schutterij en hij bijzondere 

geschiktheid heeft tot de Schutterlijken dienst. 

Het militieregister (stamboeknummer: 4369) bevat de volgende informatie over hem: 

- laatst gewoond te Rotterdam; 

- zijn lengte 5 voet, 4 duim en 3 streek (1.70 m.); 

- signalement: aangezicht, lang; voorhoofd, hoog; ogen: bruin; neus: dik; mond: ordinair; 

kin: lang; haar: bruin; wenkbrauwen: bruin. 

- Op 1 januari 1812 is hij aangenomen als fuselier voor twee jaar zonder handgeld bij het 

124e Regiment Infanterie van Linie. Hij is 1 jaar en 9 maanden gevangen genomen bij de 

overgave van Stettin, Polen, op 5 december1813. Daarna nieuw in dienst getreden bij het 

Hollandse legioen van Oranje. Na 1 maand overgegaan bij het 7e bataljon infanterie van 

Linie 1-1-1814, fuselier. 

- In 1812 en 1813 was hij in Pruissen (Deutschland) en in1814 in Gorinchem, Bergen op 

Zoom en Antwerpen. 

- Vrijwillig dienst genomen voor twee jaren op 1 januari 1816 zonder handgeld bij het 124e 

regiment Franse infanterie van Linie. 

- 26 maart 1816 heeft hij de dienst verlaten. 

 

Volgens het certificaat van de Nationale Militie, bijlage bij de huwelijksakte, heeft Vincent aan zijn 

verplichtingen omtrent de Land-Militie in het jaar 1814, niet kunnen voldoen, uit hoofde dat hij 

zich in actieven dienst bevond. 

 

 

Vanaf zijn huwelijk in 1820 tot aan zijn dood is Vincent met zijn gezin vele malen verhuisd, maar 

altijd aan het (Lang) Achterom. Waarschijnlijk had hij daar zijn koper en blikslagersbedrijf. 

 

Vincent trouwt (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage op 9 feb 1820, met 

Christina Wilhelmina TENGER, dr. van Sebastiaan TENGER en Bernardina van BETUWE, ged. 

RK te 's-Gravenhage op 12 sep 1789, dienstbode (1829); breukbandmaakster (1830), ovl. (ongeveer 

40 jaar oud) te 's-Gravenhage op 28 jan. 1830. 

Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johanna Philippina PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 3 nov 1820, ovl. 24 jul 

1850. 

2. Maria Bernardina PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 10 sep 1822, ovl. 24 jun 

1850. 

3. Wilhelmus Philippus PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 14 nov 1824, ovl. 10 aug 

1891. 

4. Sebastiaan Vincent PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 17 sep 1826, ovl. 20 jun 

1829. 

5. Christina Wilhelmina PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 23 jan 1830, ovl. 18 feb 

1908. 

 

Vincent trouwt (resp. 43 en 27 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage op 9 feb 1831 met Josina Anna 

OUTMAN, dr. van Jacobus OUTMAN en Maria Elisabeth van UYTERT, geb. te 's-Gravenhage op 

1 apr 1803, dienstbode; winkelierster; koopvrouw, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 

2 jan 1878. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:  

1. Jacobus Vincent (Kobus) PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 23 jan 1831, ovl. 1 

dec 1889.  

2. Josina Magdalena PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 10 mrt 1833, ovl. ? Naar 



Parijs verhuisd. 

3. Petrus Christiaan Philippus PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 22 mrt 1835, ovl. 

1 jun 1836. 

4. Bernardina Maria Theresia PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 8 mei 1837, ovl. 1 

sep 1910. 

5. Apolonia Christina PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 25 apr 1839, ovl. 13 jan 

1924. 

6. Anna Maria Vincentia PATERNOTTE, geb. te 's-Gravenhage op 6 mei 1843, ovl. 11 dec 

1868.  


