
Willem PATERNOTTE, omgekomen tijdens de veldtocht naar Rusland ? 
 

Willem PATERNOTTE, zn. van Philippe Joseph PATERNOTTE (steenhouwer) en Joanna 

BOERS, geb. te 's-Gravenhage op 6 sep 1789, ged. RK te 's-Gravenhage RK kerk i.d. 

Assendelftstraat op 6 sep 1789 (getuigen: Cornelis en Elisabeth Boers),  

militair in het 11e Regiment Huzaren gelegerd te Arras,  

ovl. (hoogstens 25 jaar oud) voor 1815. 

Willem was militair in het 11e Regiment Huzaren gelegerd te Arras. Het regiment verliet Arras in 

het voorjaar van 1812 en ging naar Frankfurt. 

Van de 1000 Huzaren uit Arras overleefden slechts 46 de veldtocht naar Rusland. 

 

Inschrijving als militair van Guillaume Paterno, 11e Regiment Huzaren, 

Eenheid: 11e Regiment Huzaren, 

Geboortedatum: 27-09-1789, Geboorteplaats: Den Haag, 

Stamboeknummer: 1033. 

Vader: Philippe Paterno, Moeder: Anne Boors, 

Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het 

NIMH), Inv.nr. SHD: 24Yc439, 

Vindplaats: Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

Zie ook: http://www.friezen-onder-napoleon.nl/Pages/pagina_inleiding.htm. 

  

 



Mijn oproep op Stamboom Forum: 
 

Ik ben al geruime tijd op zoek naar het overlijden van Willem Paternotte, geboren op 

06-09-1789 te ’s-Gravenhage. Hij was militair in het 11e Regiment Huzaren en gelegerd te 

Arras. 

Zijn overlijden is niet te ’s-Gravenhage gevonden, maar hij is waarschijnlijk als militair 

overleden te Arras (Frankrijk, dep. Pas-de-Calais) of omgeving. 

Bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, in het militair stamboek staat hij 

ingeschreven als Guillaume Paterno, stamboeknr. 1033, vader: Philippe Paterno, moeder: 

Anne Boors. 

Persoonskaart van Willem PATERNOTTE, zn. van Philippe Joseph PATERNOTTE en 

Joanna BOERS, geb. te 's-Gravenhage op 6 sep 1789, 

militair in het 11e Regiment Huzaren gelegerd te Arras. 

Overlijden niet te 's-Gravenhage 1789-1892 gevonden. 

Geregistreerd als Guillaume Paterno, 11e Regiment Huzaren, stamboeknummer 1033. 

Geboortedatum: 27-09-1789 te Den Haag. Vader: Philippe Paterno. Moeder: Anne Boors. 

Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij 

het NIMH) Inv.nr. SHD: 24Yc439. Vindplaats: Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

Toen Zoekakten nog in de lucht was stond daar op bij ’s-Gravenhage, overlijdens, Zoeken 

in: X5051075, overlijden 1792-1815 in Franse Krijgsdienst, speciale film G-H. De speciale 

film met de letter P stond er niet op. 

1e reactie: 
Waarom Arras? Van de 1000 Huzaren uit Arras overleven slechts 46 de veldtocht naar 
Rusland. 

2e reactie: 
Het regiment verliet Arras in het voorjaar van 1812 en ging naar Frankfurt. 

3e reactie:  

Hier is wat duiding om kennis te vergaren over het 11e Régiment de Hussards. 

Het is zinvol om de vraag van jou tegen het licht te houden van de kennis en technische 

mogelijkheden die men had in 1812. 

 

Bijvoorbeeld: 

Napoleon begon de Russische veldtocht in 1812 met 680.000 militairen, hij eindigde deze 

campagne met het geringe aantal van 40.000 militairen. 

Het is totaal onmogelijk om van 640.000 man te achterhalen "wie waar en wanneer” 

gesneuveld is of omgekomen is door ontbering. Dit is ook niet genoteerd, want men was 

veel te druk met vechten en trachten te overleven. 

Van de overlevenden zijn in theorie de namen wel bekend. Dit geldt ook voor hen die met 

verwondingen of ziektes terecht kwamen in een militair hospitaal en daar in de 

administratie werden opgenomen en soms na lange tijd repatrieerden. 

Wanneer men spreekt over de verliezen aan personeel, dan zijn dat niet alleen de 

gesneuvelden, maar ook de gewonden, zij die gestorven zijn aan besmettelijke ziekten, de 



verongelukten, zij die verdronken zijn of bevroren, gedeserteerd, gevangengenomen, 

zelfmoord hebben gepleegd, overgelopen naar de vijand, ter dood zijn veroordeeld, 

verdwaalden, vermoord door slagveldplunderaars, etc. 

Het is onmogelijk om hier een goed inzicht in te krijgen en de namen te achterhalen. 

Van enkelingen, waarover iets opgeschreven is door hun kameraden, lukt dit wel. 

  

Voorbeeld van het resultaat van een veldslag: 

We lezen van de slag bij Borodino op 7 sept. 1812. 

De verliezen van de Fransen worden geschat op 30.000 à 35.000 man. 

De verliezen van de Russen worden geschat op 39.000 à 45.000 man. 

Dat zijn aantallen die we ons niet kunnen voorstellen. 

Stel 70 % van deze mensen zijn gesneuveld, en 30 % is gewond. 

Dat betekent dat er naar schatting 52.000 doden op het slagveld lagen. 

 

Stel dat jij en ik de opdracht zouden hebben gekregen om iemand te zoeken en te 

identificeren van die 52.000 doden, dan waren we een paar jaar bezig, met een map 

formulieren, een inktkoker en als schrijfpen een ganzenveer, waarbij het zeer 

onwaarschijnlijk zou zijn dat wij enig resultaat zouden hebben. 

 

Die gesneuvelde soldaten waren niet gesorteerd op land of onderdeel, maar lagen, in alle 

staten, kris-kras door elkaar op het slagveld. 

Ze droegen ook geen herkenningsplaatjes, en geen legitimatiebewijzen. 

Vaak waren hun bovenkleding en persoonlijke bezittingen gestolen door 

slagveldplunderaars. Het resultaat van dit gefingeerde onderzoek laat zich raden: 

Er zouden 52.000 gesneuvelden liggen, zonder naam, slechts aan te duiden als 

"onbekende soldaat". 

 

Aan wie wil zien hoeveel 52.000 is, adviseer ik om eens een bezoek te brengen aan de 

militaire begraafplaats in LOMMEL (België). Als je daar midden op staat, zie je 360 graden 

breed grafkruizen tot aan de horizon. 

4e Nagekomen reactie. 

Mijn Franse vriend Philippe Paternotte noemt een ander feit om te overwegen. Hij schrijft: 

In augustus 1814 werd bijna een kwart van de krijgsgevangenen onderworpen aan de 

Tsaar, de meerderheid nam voorlopig Russisch staatsburgerschap. De oorlog was nog 

steeds aan de gang, het einde was niet zichtbaar, terwijl de status van een voorlopige 

Russische burger veel minder beperkend was dan die van een krijgsgevangene. Laten we 

de balans opmaken: 

1. De slachtoffers hadden geen identificatieplaatje. 

2. Vaak werden hun bovenkleding en bezittingen gestolen door slagveld 

plunderaars.  

3. Het korps heeft geen register van slachtoffers bijgehouden.  

4. Willem staat niet op de lijst van 16.000 Franse gevangenen tussen 1810 en 1814 

die stierven in Rusland, Polen en Duitsland; lijst opgesteld in 1826.  

5. Van de 1000 huzaren van Arras overleefden slechts 46 de campagne in Rusland. 

6. Généanet, onderzoek in Rusland: geen Paterno van oorsprong F, B of NL, geen 

Paternotte.  



In deze omstandigheden wordt het erg moeilijk om het spoor van een uitgestorven 

voorouder te vinden. Maar we staan nooit alleen om onderzoek te doen. Dus doet hij een 

beroep op het Stamboom Forum. Uitstekend idee. Verschillende antwoorden bereikten 

hem om tot dezelfde conclusie te komen: geen spoor van Willem Paternotte. Dan zijn er 

twee mogelijkheden:  

1. Willem viel op het Russische platteland en is een van de 36.000 slachtoffers van 

het Grote Leger, zonder naam, bekend als "Onbekende soldaat".  

2. Willem werd gevangen genomen, overleefde en koos voor het Russische 

staatsburgerschap. Twee eeuwen na het feit blijft het mysterie bestaan ! 
 

 


