
 

Het overlijden van Jefke Peters in 1960 maakt zeer diepe indruk in 
Martenslinde. 
 
Jozef Peters, die in Lin beter bekend is als Jefke Peters, is geboren in 1936 in Martenslinde. Hij is de 
jongste zoon van Willem Leonard Peters (°1897) en Maria Huygen (°1899) uit Munsterbilzen. Jefke’s 

grootvader, Simon Petrus Peters is jarenlang veldwachter (‘boy’) geweest in 
Martenslinde. De ouders van Jefke zijn in Martenslinde dan ook bekend als ‘Willem en 
Merie van de boy’. 
In augustus 1959 wordt Jefke opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen; 
dat doet hij bij de VVE  (1) van de 10e J.B. Wing op de militaire vliegbasis in Kleine Brogel.  
 
In 1960 is Jefke aangesteld als korporaal-milicien. Maar 1960 is ook het jaar dat 
Belgisch Congo onafhankelijk wordt. En dat is het jaar waarbij het leven van vele 
mensen , waaronder ook dat van Jefke, compleet zal veranderen.  
Kort na de onafhankelijkheid breken er op verschillende plaatsen in Congo ernstige 
onlusten uit. Om de Belgen die daar verblijven te beschermen en te evacueren, beslist 
de Belgische regering op 11 juli om troepen naar Congo te sturen.  

 
 
In het kader van deze operatie wordt op 17 juli een compagnie militairen (2) vanuit Brussel naar 
Usumbura, de hoofdstad van Ruanda-Urundi gevlogen, waar zij op 18 juli aankomen (met een DC-6 
van SABENA) (zie foto). Van daaruit (op 19 juli) vertrekt vervolgens een Belgische C-119, een ‘Flying 
Boxcar’, van het vliegveld van Usumbura met bestemming Bunia. Aan boord van dit toestel bevinden 
zich 45 mannen: 5 bemanningsleden en 40 militairen, waaronder ook Jefke Peters.  

 
Het vliegtuig zal echter Bunia nooit bereiken. Het stort neer in een bergachtig gebied in Oost-Congo, 
in de streek van Sake-Masisi, dichtbij Goma (in Kivu). Over de oorzaak is er onduidelijkheid, volgens 
sommigen had het te maken met motorpech. In elk geval is duidelijk dat men geprobeerd heeft om 
bagage uit het vliegtuig te droppen (de boordcommandant heeft het order gegeven om alle vracht 
van boord te werpen. Kitbags, wapen en munitie, andere materiaal werden effectief van boord 
gegooid), in een poging het toestel lichter te maken en hoogte te winnen. 
Van de 45 inzittenden overlijden er 34 meteen. Zeven anderen zijn zwaargewond, waaronder Jefke 
Peters, die enkele dagen later echter aan zijn verwondingen overlijdt in het ziekenhuis in Usumbura. 
Uiteindelijk zullen er slechts 4 dienstplichtige militairen de crash overleven.  
 



 
 

 
De stoffelijke resten van de overlevenden worden in grote metalen kisten gelegd en worden daarna 
per boot naar Antwerpen overgebracht. Hier volgt een officiële plechtigheid. 

 
Op 25 augustus 1960 vindt er een Nationaal Eerbetoon plaats in het Jubelpark in Brussel in 
aanwezigheid van koning Boudewijn, de Belgische regering, vele hogere officieren van het Belgische 
leger en kerkelijke autoriteiten. Het is een indrukwekkende plechtigheid met in de 41 

legervoertuigen telkens een 
grote kist.  
De overledenen worden 
allemaal postuum geëerd door 
de koning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Daarna komt de kist met de stoffelijke resten van Jefke Peters naar Martenslinde.  
“De kist is zo groot dat het raam van het ouderlijk huis uitgebroken moest worden om de kist binnen 
te plaatsen. Dat wilde de moeder van Jefke, want ze wou haar zoon in haar huis nog even bij zich 
hebben, vooraleer hij begraven zou worden”, vertelden ons verschillende getuigen. 
Op 29 augustus volgt dan de begrafenisdienst in de Sint Martinuskerk in Martenslinde. De hele 
dorpsgemeenschap is aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefke ligt begraven op het kerkhof van Martenslinde (dichtbij de kerk). 
Op het pleintje aan ‘de drie lindes’ staat de naam van Jefke en zijn 
foto vermeld op een monument. Opvallend is dat ook zijn oom Peter Peters (°1891), die als soldaat 
tijdens WO I overleed in Pervijze, herdacht wordt op hetzelfde monument.  
 
Noten 
(1) VVE = Vliegveld Verdedingingseenheden (ook wel UDA= Unités de Défense d’Aérodrome genoemd) van de 
10e J.B. Wing op de militaire vliegbasis in Kleine Brogel. (10 JB Wing = 10de Jager-Bommenwerper Wing -> 
tegenwoordig: 10WTac = 10de Tactische Wing) 
(2) De 3e marscompagnie was toen samengesteld uit twee pelotons VVE uit Kleine Brogel en twee uit Brustem. 
(3) In Martenslinde was men erg begaan met de gezondheidstoestand van Jefke. Veel mensen namen dan ook  
deel aan de noveen die iedere avond georganiseerd werd aan de Treeskapel. 
 

Bronnen 
De meeste informatie voor dit artikel is geleverd door Geert Oosterbosch, die werkzaam is als korpsadjudant 
op de militaire vliegbasis in Kleine Brogel. 
Geert Oosterbosch zal op zondag 30 januari 2022, hierover nadere informatie verschaffen op een bijeenkomst 
van ‘Lin in het groen’ in zaal de Linde te Martenslinde. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later. 


