
Lier, Mr. Alfred Johan Salomon van. - Directeur der
N.V. Utrechtsche Hypotheekbank. - Geb. te Utrecht,
9 Dec. 1874. - Vader: Mr. Lambertus van Lier; Moeder:
Geertruida Elisabeth Kronenberg. - Gehuwd met Cornelia

Geertruida
Guldensteeden
Egeliug, overl.
1936. - Kinde-
ren : PetronelLa.
Cornelia Catha-
rina,arts,geb.29
Juni 1904, geh.
m.M.Hut,tand-
arts te Gronin-
gen, overl. 1937;
Lambertus(Bcr-
tus van Lier),
geb. 10 Sept.
1906, compo-
nist; Geertrui-
da. Elisabeth,
geb. 13 Nov.
1914.-Mr. v. L.
bezocht het
Gymnasium in
zijn geboorte-
stad en liet /Ach
vervolgens aan
de Universiteit
aldaar als stu-
dent in de
Rechten inschrijven, /ijn promotie op stellingen tot
Meester in de Rechten vond plaats in 1902. - Gedurende
de jaren 1902 tot 1920 stond Mr. v. L. te Utrecht als adv.
ingeschreven en hij was sedert 1902 tevens als Secr. der Dir.
aan de N.V. Utrechtsche Hypotheekbank verbonden. In
1918 werd hij tot Adj. Dir. dezer instelling benoemd en
twee jaren later aanvaardde Mr. v. L. de functie van
Directeur. — Mr. v. L. is Plaatsverv. Lid van den Centr.
Beleggingsraad en Oud-Voorzitter van de Vereen, van
Directeuren van Hypotheekbanken in Nederland. — Be-
halve voor bankzaken, koestert Mr. v. L. tevens groote
belangstelling voor de politiek en als Liberaal Lid maakte
hij langen tijd deel uit van den Gemeenteraad van
Utrecht en van de Prov. Staten. - In 1924 schreef hij voor
de Broederschap van Notarissen in Necl. een prae-advies
over art. 1230 van het Burgerl. Wetboek en voorts ver-
schenen van zijn hand diverse artikelen in periodieken. -
Mr. v. L. heeft zeer veel gedaan om het bedrijf der Hypo-
theekbanken in ons land mede op te bouwen en tot groo-
teren bloei te brengen. - Zijn verdiensten werden officieel
erkend door de benoeming tot Officier in de orde van
Oranje-Nassau. - Drift 17, Utrecht.


