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Tijdens de tweede wereldoorlog gebeurde het wel vaker dat militairen ingekwartierd werden bij 

burgers. Na de bevrijding in september 1944 was dit ook het geval met de geallieerde militairen. 

Een van hen was 1st Lt. Paul Mazal van de 9th United States Army Air Force. Hij maakte deel uit 

van het 513th Fighter Squadron, 406th Fighter Group. Het toestel waar hij mee vloog was een 

Republic P-47D Thunderbolt (serial: 44-33185) 

 

Op dat moment (maart 1945) opereerde zijn eenheid van op Y-29, het Amerikaanse vliegveld te 

Zutendaal.  

 

Een aantal van de piloten waren gehuisvest bij families in Genk zoals ook Paul. Hij werd 

ondergebracht in het huis van Piet Michiels, destijds Nieuwstraat 15A (Het huis bestaat nog steeds, 

tegenwoordig Nieuwstraat 29).  Piet was onderwijzer aan de Broederschool, was gehuwd met 

Bertha en had drie kinderen Jos, Miet en Guido. 

 

 
 

Paul W. Mazal in de cockpit van zijn P-47D “Thunderbolt”. 
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Paul was is in de drie weken dat hij bij de familie Michiels verbleef een echt deel van het gezin gaan 

uitmaken. Andere piloten trokken ’s avonds er op uit op zoek naar vertier. Paul bleef liever thuis en 

onderhield zich met de gezinsleden. Hij speelde ook vaak met de kinderen. De ouders van Paul 

waren reeds overleden en hij woonde bij zijn broer Carol.  Het gezinsleven bij de familie Michiels 

deed hem aan zijn thuis in Californië denken. 

 

 

 
De P-47D – 43-3185 van Paul Mazal in de typische markeringen van het 513th Fighter Squadron. Boven een 

foto van het toestel genomen op Y-29. In de achtergrond zijn duidelijk de M-36 tenten te zien waarin het 

grondpersoneel verbleef. (foto: www.512thfightersquadron.com) 

 

Iedere ochtend kwam een GMC vrachtwagen van het vliegveld de piloten in Genk ophalen. ’s 

Avonds werden ze op dezelfde manier teruggebracht. Ook op de ochtend van 19 maart 1945 dronk 

Paul een kop koffie met Piet Michiels en zijn echtgenote. De kinderen sliepen nog. Op een bepaald 

moment claxonneerde er een vrachtwagen voor de deur, Paul stond op, klom vanachter in de 

vrachtwagen en wuifde tot ziens. 

 

De taak van de piloten van het 513th Fighter Squadron die dag was een aanval op het vliegveld van 

Werl in Duitsland. Paul maakte deel uit van een groep van vier vliegtuigen met het callsign Roscoe 

Red One, Two, Three en Four. Paul was Roscoe Red Three. Rond 10:15 h kwamen ze boven het 

vliegveld van Werl en Paul dook naar beneden en vuurde op een aantal Duitse toestellen op de 
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grond. Zijn toestel werd geraakt door Duits luchtafweer geschut. Hij probeerde nog hoogte te 

winnen maar zijn toestel stond al snel in lichterlaaie en iets buiten het vliegveld crashte het. 

 

In Genk vroeg de familie Michiels zich de avond van de 19de maart waar Paul bleef. Men dacht dat 

hij waarschijnlijk op het vliegveld was blijven slapen. Ook de 20ste  maart kwam hij niet opdagen.  

 

De 21ste maart kwam een Luitenant van de USAAF de persoonlijke spullen van Paul ophalen en hij 

vertelde aan Bertha dat Paul niet terug gekeerd was van een missie boven Duitsland.   

 

Dat was het laatste wat ze ooit gehoord hebben.  

 

De 8ste april besloot Piet Michiels een brief te schrijven naar Carol, de broer van Paul Mazal met de 

vraag of hij iets gehoord had van de verdwenen piloot. 

 

Op de brief hebben ze nooit een antwoord gehad. 

 

Tot 60 jaar later op 27 augustus 2005 Danny Keay, een Amerikaans militair en luchtvaartarcheoloog, 

het toestel van Paul tijdens opgravingen ontdekte met daarin nog zijn stoffelijk overschot. 

 

Het lichaam van Paul werd terug bezorgd aan de familie die zijn assen liet uitstrooien boven de 

bergen en bossen waar Paul zo graag verbleef. 

 

Tijdens een bezoek aan de familie werd een nog ongeopende brief ontdekt tussen de souvenirs. Men 

besloot de brief te openen en het bleek de brief van Piet Michiels te zijn. Gewapend met de brief 

kwam Danny Keay op zoek in Genk en aan de hand van een telefoonboek kon hij Gert Michiels 

vinden. Gert is de kleinzoon van Piet en woont nu in het huis waar zijn opa woonde en Paul Mazal 

verbleef. 

 

Kleinzoon Gert heeft onlangs nog bloemen gelegd op het kerkhof van Henri Chapelle bij de zuil 

waarop de naam van Paul Mazal staat bij de vermiste militairen, en dit op 19 maart om 10:20 h exact 

dag op dag, uur op uur nadat Paul omkwam in Werl. Sinds 2005 staat er achter de naam van Paul 

een rozet. Een teken dat hij teruggevonden is en hij ergens een graf gekregen heeft. Een teken ook 

dat zijn familie en nabestaanden zekerheid gekregen hebben over zijn lot. 

 

Wie meer wil te weten komen over Paul Mazal en de zoektocht naar het wrak van zijn toestel moet 

zeker eens het boek: Roscoe Red Three is Missing van Danny Keay eens lezen (ISBN 978-1-4575-

1260-5) 

 

Hieronder vind je trouwens de brief die Piet Michiels in 1945 schreef de broer van Paul Mazal. 

Met dank aan Gert Michiels 
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Met de steun van: 

 

 
 

 
 

 


