Persbericht
Wolder herdenkt Amerikaanse piloot
62 jaar geleden stortte in Wolder een Amerikaanse Thunderbolt P-47 neer. Ter nagedachtenis aan de hierbij
omgekomen Amerikaanse piloot, Arthur Sugas, laat de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder vrijdag
16 september om 19.00 uur een plaquette onthullen. Deze plaquette komt te hangen tegen de muur van de kerk
in Wolder. Vier Wolderse ooggetuigen verrichten de onthulling, in het bijzijn van de wethouders Aarts en
Jacobs. De plaquette wordt ingezegend door pastoor van der Aart. Beide Wolderse harmonieën, de Blauwe
en de Groene, luisteren de ceremonie op.
Het vliegtuig van Arthur Sugas werd in de late namiddag van dinsdag 17 augustus 1943 neergehaald door een
Duitse jager. Sugas maakte deel uit van het 63e Fighter Squadron van de 8e US Army Air Force. Het squadron
begeleidde vanaf Eupen Amerikaanse bommenwerpers die Schweinfurt hadden gebombardeerd en onderweg
waren, terug naar hun bases in Engeland. Boven Rullen, in de Voerstreek, werd zijn toestel geraakt door
Johannes Naumann, Hauptmann van een Duits jachteskader. Het aangeschoten vliegtuig kwam cirkelend naar
beneden, scheerde rakelings langs de Wolderse kerktoren en stortte neer in een akker. Sommigen beweren dat de
piloot de kerk en Wolder wilde ontzien, volgens anderen was hij op dat moment al dood.
Arthur Sugas was van Griekse komaf. Als kind emigreerde hij met zijn ouders naar de Amerikaanse staat
Michigan. Op 20-jarige leeftijd meldde Arthur zich bij het leger en begon hij aan zijn opleiding. De hele zomer
van 1943 nam hij vanuit Engeland deel aan onderscheppingsvluchten en escorteerde hij andere toestellen. Tot
die fatale zeventiende augustus. Zijn stoffelijk overschot werd de dag na het ongeluk bijgezet op de algemene
begraafplaats aan de Tongerseweg; later werd het overgebracht naar het Amerikaanse militaire kerkhof in
Margraten. Arthurs ouders hebben ervoor gezorgd dat hun zoon uiteindelijk werd begraven in Kalamazoo,
Michigan.
De Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder kwam op het spoor van Arthur Sugas via de Stichting ZuidLimburgs 'Hell On Wheels' Monument. Deze stichting wil gesneuvelde Amerikaanse militairen postuum eren
met plaquettes, die op korte afstand van de onheilsplek worden geplaatst. Het vorig jaar is er al een onthuld in
Maastricht; deze hangt in deWycker Brugstraat, aan het pand van de ANWB. Na intensief speurwerk heeft de
Stichting Heemkunde heel wat informatie over Arthur Sugas en de achtergrond van het ongeval boven water
gekregen. Zij werd daarbij geholpen door Rik Willemse uit Arnhem. Deze heeft vier jaar in Maastricht gewoond
en hij was bezig met het inventariseren van Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun
naam in de grotten van de St.-Pietersberg hebben gegrift. Ook is dankbaar gebruik gemaakt van het werk van
Gerard Seuren uit Hoensbroek en Ton Clermont uit Maastricht die in 2000 via een oproep in de rubriek
"Spoorloos" van het Limburgs Dagblad familie en een jeugdvriend van Arthur in Amerika opspoorden.
Er is nog een aantal Woldernaren in leven die ooggetuigen waren van het ongeval. Vier van hen: Servatius Aarts,
Reng Bastiaens, Johan Groeneweg en Theo Hogenboom zullen de plaquette onthullen. Deze is ontworpen door
Arno Lasoe en vormgegeven door de Maastrichtse kunstenaar Pierre Lumens. Het geld voor de plaquette is
onder andere bijeengebracht door sponsors uit de Wolderse bevolking. Hiermee brengt Wolder op gepaste wijze
eer aan de jongeman die er op drieëntwintigjarige leeftijd de dood vond.
De stichting streeft er naar in de toekomst bij de herdenkingsplaquette een gedenkplaat aan te brengen met de
namen van de gevallen inwoners van Wolder. Hiervoor zal nog het nodige onderzoek moeten worden gedaan.
Op de dag van de onthulling verschijnt van de Stichting Heemkunde de publicatie "Arthur Sugas, zijn duel voor
de vrijheid" (te koop voor € 2,50). Voor informatie zie www.heemkundewolder.nl .
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