
Löben Sels, Maurits Jacob van. - Groot-industrieel,
voorz. en alg. leider der Baksteen-Industrie te Arnhem. —
Geb. l Mei 1876 te Meppen in Duitschland, als zoon van
Jkvr. Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer,
geb. 2 Oct. 1847, overl. 15 Sept.1880, en Alexander Dirk
Peter Va.lentijn van Löben Sels, geb. 25 Nov. 1847, ing.,
hoofd-insp. van den Arbeid, lid van Ged.Staten van Gel-
derland. - Het geslacht v. L. S. bracht vele vooraanstaande
personen voort, wier geschiedenis terugreikt tot 1525. -
v. L. S. huwde op 28 Mei 1902 m. Anna Maria v. Doornink. —
De kinderen, uit dit huwelijk voortgekomen, zijn: Anna
Maria, geb. 17 April 1903, overl. 15 Juli '33; Tjaard Maurits
Adam, geb. 5 Mei 1905, geh. met Mariotto Caroline Wurf-
bain; Henriëtte Jacoba Louise, geb. 16 Juli 1915. - Na
zijn opleiding te hebben ontvangen op lagere en middel-
bare scholen te Zutphen, Zwolle en Utrecht, studeerde v.



L. S. aan den
hoofdcursus te
Kampen en op
23 Sept. 1899
werd hij be-
eedigd tot 2 en
luit. der Infan-
terie en gepl.
te Deventer.
Vier jaar later
volgde zijn pro-
motie tot l en
luit. In '08 ont-
ving hij op ver-
zoek eervol ont-
slag uit den mili-
tairen dienst,
onder toeken-
ning van pen-
sioen. Daar v.
L. S. zich voor
de baksteen-in-
dustrie interes-
seerde, kocht en
exploiteerde hij
gedurende 30
jaren een steenfabriek. In den loop der jaren bekleedde v.
L. S. een groot aantal functies; hij was o.a. voorz. v. d. Bin-
nenscheepvaartunie, de landelijke org. v. Handel en Indus-
trie, die den strijd aanbond tegen de voorgestelde regelin-
gen in de binnenvaart, was een der voormannen der Pad-
vinderij te Nijmegen, en is momenteel bestuurslid van de
afd. Gelderland der Ned. Jagersvereeniging. Op sportge-
bied heeft v. L. S. veel gedaan. Hij kwam voor ons land
uit als schermer en nam o.a. deel aan de Olympische Spe-
len te Athene (1906) en Londen (1908). In het bijzonder
was zijn streven, in een tijd, toen de lichaamsontwikkeling
vrijwel verwaarloosd werd, in het leger en onder het ge-
heele volk, de sport te bevorderen. In verschillende plaat-
sen gaf hij hiertoe den stoot. - Zelf verwierf hij vele me-
dailles en prijzen. — Hij publiceerde verscheidene artikelen,
o.a. in 1906 het geschrift „Het gebruik van rijwielen en
automobielen in het leger". - „Latisana", Hoofdstraat 91,
Velp.


