
Liem, Khiam Soen. - Agent van de Handel Mij. „Kiari
Gwan", Batavia (Java) en vertegenwoordiger van de N.V.
Bankvereen. „Oei Tiong Ham". - Hij is in 1897 te Tegal
geboren als zoon van Liem Eng Liat, en huwde met Tjiam
S wan Ni o, die het leven schonk aan vier kinderen, nl.:
Liem Ke Loen; L. Licm (m. ) ; Liem Keh Wie; Licin Keh Ho.
Zijn jongere broer is de bekende chirurg Dr. K. D. Liem.
terwijl tot zijn zwagers behooren: Mr. Tjiam Djoe Khiam
en Tjiam Djoe Or. Hwat. — L. bezocht de Middelbare
Handelsschool te Weltevreden en verwierf de diploma's
boekhouden en Engelsche correspondentie. -'Ln 1921 trad



hij in dienst bij
de Handel Mij.
Kian G wan. Hij
doorliep er alle
rangen, om in
1931 te worden
benoemd tot
agent van Bata-
via. — Daarnaast
is L. vice-voorz.
van de Chin.
Handels vereen.,
kringvoorz. v. d.
politieke vereen.
„Chung Hwa
Hui" en advi-
seur van de
Chin. Kamer v.
Koophandel in
Khanghai ter
bevordering van
den Chinees chen
import in Ned.-
Jndië. — L. is
fractieleider van
de Chineesche

groep in den gemeenteraad van Batavia en lid van de re-
geeringscomm. „C.A.J.A.". - Hij doet veel aan. maat-
schappelijk werk. Zoo is hij b.v. lid van het Chinoesche
comité tot steun van de Chineesche oorlogsslachtoffers in
China. Hij had zitting in verschillende Oranje-Comitc's en
is bestuurslid van de Pasir Gambirg; is bestuurslid van de
vereen. „Groot Batavia", is oprichter en bestuurslid van.
den. Algemeenen Rijstbond op Java. - In 1934 gaf L. een
brochure in. het licht over den „Peperhandel"; verder
hield hij tal van voordrachten over de economische positie
der Chineezen in Ned.-Indië. - Tijdens zijn vele zakenreizen
heeft hij gelegenheid gehad den geheelen Indischen Archi-
pel te lecrert kennen. Bovendien gebruikte ''hij die om
te speuren naar nieuwe aanwinsten voor zijn kostbare
collectie Chineesch porcclein. - Tanah Abang Heuvel 134,
Batavia-C.


