Stamnummer
Naam en voornaam

106/5693

Graad
Eenheid

soldaat mil 1938
6de Linieregiment, 12de Cie

Geboorteplaats en datum
Woonplaats

Sint-Joost-Ten-Noode 31.07.1919
Wilrijk

Plaats en datum overlijden

Gijzenzele – 21.05.1940

Sels Hendrik Jan

Gijzenzele
Begraven te – ontgraven en opnieuw begraven te Leopoldsburg militaire begraafplaats
graf Q – 59
Oorzaak van overlijden

Zie hieronder

Toen op 21 mei 1940 op den middag samen met een hevig drie uur durende artilleriebombardement, den vijandelijken aanval op onze
stellingen te Gijzenzele begon, was mijn peloton opgesteld in de huizen die den rechterkant van de dorpstraat vormden. Ze hadden
plaats gevat in de achterkant van bedoelde woningen en waren verdeeld over een zevental zelfstandige van elkaar afgeschijden posten.
Soldaat Sels bevondt zich met een korporaal en vier andere manschappen in het eerste huis rechts vanhet toenmalig gemeentehuis der
gemeente Gijzenzele, Ikzelf bevond mij gedurende de hevigste gevechten in een meer vooruitgeschoven post op een honderdtal meter
daarvandaan, die gedurende meerdere uren het kritiekste punter der stelling vormde. Toen ik rond 18 uur deze post kon verlaten (zodra
de aanvallen luwden) en ik de ronde deed van de andere gevechtsposten vernam ik dat soldaat Sels een paar uur geleden zich van zijn
post naar het WC van hetzelfde huis begeven had waar hij door grantaatscherven op den slag gedood werd, Een springgranaat was
ingeslagen op een 7 tal meter van het woonhuis op 3 meter rechts van het WC waar Sels zich juist bevondt. De scherven zijn dwars door
de houten deur geslagen en troffen Sels dodelijk Onmiddellijk ben ik naar hem gaan zien en heb ik vastgesteld dat hij voornamelijk op
twee plaatsen zwaar getroffen werd : van het hoofd werd de schedel weggerukt tot aan het linker oog en oor en zijn rechterzijde
vertoonde een diepe uitpuilende wonde aan het bekken. Deze kwetsuren moeten onmiddellijk de dood voor gevolg gehad hebben. Op
het ogenblik dat ik soldaat Sels zag was het bloed reeds in zijn wonden gestold. De compagniebevelhebber was reeds op de hoogte
gebracht van zijn sneuvelen en de post van den gezondheidsdienst van het Bon. was eveneens door de zorgen der Cie verwittigd
geworden. Men beloofde ons ten spoedigste den getroffene weg te halen. Gezien het menigvuldige aantal gekwetsten en gesneuvelden
die dienden verzorgd en weggehaald te worden in de andere compagnieën gebeurde dit slechts den volgende morgen op 22 mei rond 9
uur; Ik vertoefde juist enkele minuten op den bevelpost der Cie toen de Sectieoverste mij het weghalen meldde en mij portefeuille en
geldtas van Sels overhandigde.
De portefeuille bevatte slechts een paar brieven, zijn identiteitskaart, de geldtas bevatte slechts weinig nikkelgeld. Ik herinner mij niet of
de portefeuille nog ander geld bevatte. Een proces-verbaal van overlijden en van de persoonlijke voorwerpen van soldaat Sels werd ter
plaatse met medehulp van 1ste sergeant Vanviane opgemaakt, die er zorg voor droeg dal alles te samen naar den post van den
gezondheidsdienst van het Bon. werd overgemaakt. Ik meen dat vandaar uit alles aan de bevoegde instanties van het Regt. werd
gezonden. Ik vermoed dat soldaat Sels te Gijzenzele begraven is geworden, hoewel ik hieromtrent geen verdere inlichtingen bezit.
Res Olt Jaak Bauwens
(get)
Officieren van de 12de Cie
Res Olt Verheyden R. M. J. wonende te Wilrijk - Res Olt Mortelmans woende te Deurne
Res Olt Bauwens wonende te Antwerpen - Res Olt geneesheer Everard R.A.H. woende te Temse
Res aalmoezenier Van Put E.M.E.F.J. wonende te Antwerpen

