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Weiss, Alfred. - Lid van den Gemeenteraad te Amster-
dam, Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor A'dam. - Geb. te Pressburg 5 Nov. 1875. - Vader:
Dr. S. Weiss, Directeur van het Stedelijk Hospitaal te

Pressburg. W.
studeerde te
Weenen en ver-
trok in 1895
naar Ned. Indië,
waar hij weldra
carrière maakte.
In 1901 was hij
reeds leider van
diverse Cultuur-
en Mijnbouwza-
ken, Directeur
der Algemeene
Handel- en Cul-
tuur Mij. te Ba-
tavia en van de
Cultuur Mij en
„Tjidjankar" en
„Soeka-Datar".
Hij ging toen
met verlof naar
Europa en maak-
te in Engeland
kennis met Mar-
coni, met wiens

Maatsch.hij een overeenkomst sloot, daar hij het belang van
deze vinding voor de verbinding tusschen Nederland en
haar Koloniën inzag. Einde 1901 stelde de Nederlandsche
Minister van Marine, Krugs, hem het oorlogsschip „Evert-
sen" ter beschikking om proeven te nemen, een demon-
stratie werd gehouden en voor het eerst konden de autori-
teiten in Nederland kennis maken met een draadlooze
verbinding tusschen Schevem'ngen en een Nederlandsen
oorlogsschip. Daarmede gaf hij een krachtiger), stoot tot de
gebruikmaking der draadlooze telegrafie in Nederland en
Indië. In 1904 definitief uit Indië terugkeerende, richtte
hij aan den Overtoom te Amsterdam een draadloos station
op, dat de eerste ongestoorde draadlooze telegraafdienst
was in Europa tusschen twee landen (Engeland-Nederland)
onderling. Hij stelde dit station ter beschikking van het
Algemeen Handelsblad en het station heeft meer dan een
jaar gefunctionneerd. Reeds toen publiceerde W. dat Ne-
derland door een eigen radioverbinding met Nederl. Oost-
Indië zelfstandigheid moest verkrijgen van de drukkende
controle der buitenlandsche kabelmaatschappijen. W.
was ook een der oprichters der Nederlandsche Vereeniging
voor Radiotelegrafie, waarvan hij als eerste Voorzitter
van de Afdeeling Amsterdam fungeerde. In latere jaren
interesseerde zich W. ook voor de Nederlandsche Industrie
en trad een aantal jaren op als Directeur van De Konink-
lijke Begeer. In 1914 werd W. Directeur der Algemeene
Exploratie Maatsch., die hij tot bloei bracht, door de
verschillende petroleum-overeenkomsten, die hij met de
Koninklijke Petroleum Mij. afsloot. Zijn belangstelling in
den Indischen mijnbouw toonde hij de laatste jaren ook
als Directeur van Marsman's Algemeene Exploratie Mij.



en Commissaris der N.V. Exploratie Mij. „Bengkalis", die
de eerste Vennootschap is, die in Indië met succes het bag-
geren van goud uit rivierzand, door middel van een groote
emmer bagger, ter hand nam. Naast deze werkzaamheden
en het Directeurschap van de Kampar-Sumatra Mij. en de
Peudawa Petroleum Mij. en Commissariaat van de Java
Rubber Mij. had W. nog tijd voor het Amsterdamsche ver-
eenigingsleven en voor politieke functies. Zijn medeleven
met den slechten toestand in kunstenaars- en midden-
standskringen, leidde tot oprichting van een neutraal
blok van verschillende categorieën middenstanders, van
welke Vereeniging W. Voorzitter werd, terwijl hij in 1919
tot Raadslid werd gekozen. Behalve bijna 20 jaar Lid van
den Amsterdamschen Gemeenteraad, was hij 8 jaar Lid
van de Provinciale Staten v. Noord-Holland en hij is thans
(1938) reeds 7 jaar Lid van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te A'dam. Tal van verbeteringen en verande-
ringen danken hun totstandkoming aan het initiatief van
W. In 1936 maakte W. een reis om de wereld en vele
vliegtochten in Nederl.-Indië. Groot kunstliefhebber als
hij is, kwam hij in Nederland steeds op voor de belangen
der Kunst en de beoefenaren daarvan. W. is een liefheb-
ber van Oostersche Kunst en bezit een prachtige verza-
meling oude Indische, Japansche en Chineesche wapens,
ivoorwerken, enz. - Westeinde 6, Amsterdam.


