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Martens Desiderius 
 
Soldaat 2de klas 
3e legerafdeling - 12ste linieregiment 
 
Zele 12 januari 1886 
Fooz 6 augustus 1914 
 
 
 
Desiderius Martens wordt te Zele-
Hansevelde geboren op 12 januari 1886 in 
het gezin van landbouwer-kempkoopman 
Gustaaf (°Zele 1837) en Melania Cornelis 
(°Hamme 1843). Hij is de benjamin van 
een gezin van 7 kinderen. 
 
Over het soldatenleven van Désiré is 
weinig of niet bekend. Zijn legerdossier 
ontbreekt. 
 
Militie 
 
Zoals alle 20 jarigen laat de 
landbouwwerkman zich eind december 
1905 inschrijven in het militieregister 
1906. Désiré loot zich in en hij wordt 
toegewezen aan het 12e linie, 1e bataljon, 
1e compagnie. Hij is 1,665 meter groot. 
Zijn kennis strekt verder dan lezen en 
schrijven. 
 
1914 
 
Op 31 juli ontvangt hij zijn 
oproepingsbrief. De soldaat 2e klas 
vertrekt onmiddellijk naar zijn garnizoen 
te Verviers waar hij op papier deel 
uitmaakt van de reserve van het 
Belgische veldleger. 
 
Op 4 augustus verschijnt een Duits 
ruiterijkorps van general von Marwitz 
voor de brug van Visé. Deze wordt 
verdedigd door het 2e bataljon van het 
12e linieregiment. Desiré wordt met zijn 
bataljon ingezet in de omgeving van Sart-
Tilman, ten zuiden van Luik. Het 
vijandelijk overwicht is zo groot dat de 
eenheid van Désiré verplicht wordt zich 
terug te trekken onder de bescherming 
van het artillerievuur van de Luikse 
forten van Embourg en Boncelles.  
 

De dag nadien wordt door de Duitsers de 
vrije doortocht van hun troepen door 
België geëist. Generaal Gérard Leman, 
bevelvoerder van de Versterkte Stelling 
Luik, wijst dit verzoek af en de aanval 
breekt los. 
 
Op 6 augustus wordt de toestand voor de 
Belgische troepen kritisch en de 3de 
legerafdeling, volledig uitgeput door deze 
gevechten, krijgt het bevel zich terug te 
trekken op de hoofdmacht van het leger. 
 

 
 

Foto bidprentje 
 
De legerafdeling bereikt op 8 augustus de 
Gete, echter zonder Désiré. 
 
De ongehuwde 28-jarige soldaat sterft te 
Fooz, enkele kilometer voorbij het fort 
van Loncin, op 6 augustus 1914 en wordt 
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aldaar begraven. Zijn huidig graf is 
onbekend. 
 

 
 
Ter gelegenheid van zijn sneuvelen wordt 
een herdenkingsprentje opgesteld. Het 
vermeldt ten onrechte 7 augustus. 
 

 

Zijn overlijden wordt pas op 10 januari 
1920 bevestigd met een vonnis van de 
rechtbank van 1ste aanleg te Luik. De 
gemeente Fooz bezorgt een uittreksel van 
de overlijdensakte aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van Zele, die het 
overlijdensregister overschrijft. 
 
Bron 
 
Militieregister 1906 
Bevolkingsregister 1910-1920 
Overlijdensakte 20/1920 
Bidprentje Freddy De Krijger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


