
Aalst, Dr. Cornelis Johannes Karel van. - Oud-President
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. — Geb.
7 Mei 1866 te Hoorn. — Vader: Dirk Johannes van Aalst,
Predikant te Hoorn; Moeder: Jacoba Maria de Ruyter de
Wildt. - We-
duwnaar van
TjaldaAnnaPe-
tronella Hoor-
weg, hertr. met

Jonkvrouwe
Anna Agatha
Geertruida Ge-
vaerts, Douai-
rière Jhr. W.
H. J. van de
Poll. - Kinde-
ren uit eerste
huwelijk: Ni co-
laas Johannes,
geb. 20 October
1891; Dirk Jo-
hannes, geb. 20
Juni 1897. -
v. A. bezocht te
Hoorn de H.B.S
en doorliep
daarna van
1883-85 de
hoogste klassen
van de Openb.
Handelsschool
te Amsterdam. Na volbracht eindexamen trad hij in dienst
bij de firma Gust. Briegleb te Amsterdam. Hij vond daar
gelegenheid zich voor zijn leeftijd al veelzijdig in den han-
del te bekwamen, zoodat hij, op l Januari 1889 bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij in dienst getreden,
reeds spoedig zijn bestemming — Indië — kon volgen.
Den 3den Maart 1889 trad hij op als Correspondent bij de
Factorij te Batavia, waar hij zich in 1891 aan het hoofd
van de Afdeeling Wissel- en Bankzaken zag geplaatst. In
Maart 1895 werd hij als eerste Geëmployeerde overge-
plaatst naar Soerabaja en in 1896 belast met de waar-
neming van het Agentschap aldaar, een. werkkring, waarin
hij zich tijdens de toen ter plaatse heerschende crisis der-
mate onderscheidde, dat hij op l Januari 1898 werd be-
vorderd tot Agent. Enkele weken later reeds volgde een
overplaatsing naar den zeer verantwoordelijken post te
Singapore, aanvankelijk als waarnemend Agent. In Octo-
ber 1898 kwam zijn definitieve benoeming af. Het Agent-
schap Singapore vormde destijds het centrum van een
rayon, waartoe ook het kantoor te Medan en in het alge-
meen Noord- en Oost-Sumatra ressorteerden. Aldus had
v. A. gelegenheid, niet alleen te Singapore nuttig werk te
verrichten - - o.a. het Gouvernement van de Straits
Settlements aan zich te verplichten bij de doorvoering
eener munthervorming — doch ook op Sumatra krachtig
initiatief te ontplooien. Zoo werkte hij met den toenma-
ligen Gouverneur van Atjeh, Generaal Van Heutsz, samen
ter ontwikkeling van de gepacificeerde landstreken, be-
vorderde hij de oprichting van het Zeehaven- en Kolen-
station Sabang en deed hij aan de Factorij voorstellen, die
leidden tot de oprichting van kantoren te Rangoon,
Kotta Radja, Palembang en Bancljermasiii. Op 15 Mei
1902 met verlof naar Nederland gekomen, werd hij l Aug.
d.a.v. benoemd tot directeur van de N.H.M. Kort daarop



ondernam hij een reis naar China, waar hij een Agentschap
opende te Shanghai en voorbereidingen trof voor een
Agentschap te Hongkong. Over Japan en Amerika keerde
hij naar Nederland terug. Den l en Januari 1913 volgde
hij J. T. Cremer op als President van de N.H.M. Te Am-
sterdam wijdde v. A. zich eerst als directeur, later als
president, in de eerste plaats aan de bankzaken van de
N.H.M., wier activiteit verder werd ontplooid in het Oos-
ten — getuige de nieuwe vestigingen in Nederlandsen- en
Britsoh-Indië, in China, Japan en Arabië — doch die nu
ook in Nederland en in het wereldverkeer een steeds
grooter plaats ging innemen. De Agentschappen te Rot-
terdam en 's-Gravenhage ontwikkelden zich tot belang-
rijke centra; in de provincie breidde de N.H.M, haar
activiteit uit door een belang bij de Geldersche Crediet-
vereeniging. Tot zekere hoogte week v. A., door de N.H.M.
in de richting van het bankwezen te stuwen, af van den
opzet van haren Stichter, Koning Willem J. Doch daar-
nevens legde hij zich met hart en ziel toe op de verwezen-
lijking van hare oorspronkelijke bestemming, door den
Koning omschreven als „nieuw leven aan alles te bren-
gen" en te zijn „een hefboom, strekkende tot opbeuring
en aanmoediging van de nationale welvaart". Als nazaat
van De Ruyter had van Aalst in de eerste plaats belang-
stelling voor de scheepvaart. Om buitenlandsche pene-
tratie in de Nederlandsche stoomvaart-ondernemingen te
verhinderen gaf hij den stoot tot de oprichting in 1905
van de Nationale Stoomvaart Maatschappij. Door ener-
giek ingrijpen van de N.H.M, werd voorkomen, dat de
Zviid-Amerika-lijn door vreemde concurrentie werd dood-
gedrukt: een nieuwe onderneming, de Koninklijke Hol-
landsche Lloyd, werd in het leven geroepen met den steun
van alle zustermaatschappijen. Krachtige medewerking
verleende v. A. ook bij de oprichting van de Nederland-
sche Scheepvaart-Unie en van de Holland-Zuid-Afrika
Lijn. Voorts gaf hij zijn werkkracht aan scheepsbouw en
machinefabrieken, hielp hij de Nederlandsche Planten-
boterfabriek stichten en werkte hij mede aan alles wat de
instandhouding van de Nederlandsche markt voor over-
zeesche producten kon bevorderen — de N.H.M, werd niet
uitsluitend bankinstelling, ook haar afdeeling voor den
verkoop van producten kwam onder v. A. tot nieuwen
bloei. In verband hiermede wijdde v. A. ook groote aan-
dacht aan de cultuurzaken van de N.H.M., getuige o.m.
de stichting van het Nederlandsch-Indisch Land Syndi-
caat en de uitbreiding van betrekkingen op het gebied
van de cultures, waarbij ook Suriname niet werd veron-
achtzaamd. Het Koloniaal Instituut kon steeds op zijn
steun rekenen. Tezamen met Prof. Treub gaf v. A. den
stoot tot de oprichting van den Ondernemersraad voor
Nederlandsch-Indië. Krachtdadige medewerking verleen-
de hij aan den P.H.O.H.I. de Visp, het Chadbourne-plan,
de Nivas en, op geheel ander gebied weer, aan het Stadion te
Amsterdam, de West-Friesche Kanaalvereeniging, „Hou
en Trouw" en tal van andere instellingen. Met den Heer
E. Enthoven nam hij het initiatief tot oprichting van de
Kon. Ned.-Ind. Luchtvaart Mij. Een afzonderlijk hoofdstuk
vormt v. A.'s optreden gedurende den oorlogstijd. Bij het
uitbreken van den wereldoorlog behoorde v. A. tot hen,
die naast Minister Treub ons land voor groote financieele
en economische onheilen hebben bewaard. Hij zorgde er
o.a. voor, dat de uitvoer van goud werd verboden en
financieele instellingen hulp werd verleend. Op zijn initia-
tief werden maatregelen genomen ten bate der Indische
cultuurondernemingen voor het geval het telegrafisch
verkeer geheel verbroken werd. Uit de door hem ingestelde
commissie voor den Nederlandschen handel ontstond de
Nederlandsche Overzee Trust Mij. (de N.O.T.), die voor
den geheelen handel van ons land van onberekenbaar nut
was. Het lag voor de hand, dat hij voorzitter werd van de
uitvoerende commissie van de N.O.T., bestaande uit, be-
halve hemzelf', de Heeren: Jhr. L. P. D. Op ten Noort,
J. Th. van Haren Noman, G. H. Hintzen, Joost van
Vollenhoven, Adam Roelvink en Mr. A. Maclaine Pont.



Daardoor bleef hij de feitelijke leider van het lichaam, dat
te midden van den strijd in den vreemde het vertrouwen
in ons neutrale land ophield. Toen in 1917 Amerika onzen
handel en onze scheepvaart belemmerde en onze verbin-
dingen met de koloniën bedreigde, schreef v. A. zijn open
brief aan Wilson, waarin hij blijken gaf van durf en histo-
rische kennis. In de volgende jaren droeg hij veel bij tot
het heelen van de wonden, door den krijg geslagen; door
zijn bemiddeling kregen Duitschland en Frankrijk belang-
rijke voorschotten en credieten. Den 29sten Maart 1924
mocht v. A. het genoegen smaken, dat onder zijn presi-
dium de N.H.M, haar 100-jarig jubileum vierde. Tien jaar
later, den SOsten Juni 1934, achtte hij den tijd gekomen
om zijn functie neer te leggen; hij werd opgevolgd door
Mr. D. Crena de longh. - Door het overlijden van Mr.
H. Verkouteren werd v. A. op 14 Juni 1930 door het Cen-
traal Stembureau in diens plaats tot lid van de Eerste
Kamer benoemd verklaard, welke benoeming hij echter
niet heeft aanvaard. Hij meende zich beter nog eenige
jaren nuttig te kunnen maken in zijn veel omvattenden
werkkring. Deze heeft hem nimmer gelegenheid gelaten
tot het schrijven van boeken of lange verhandelingen. Hij
is daarvoor ook te zeer een man van de daad. Talrijk zijn
echter artikelen van zijn hand in dagbladen en tijdschrif-
ten, waar hij gelegenheid had in een kort bestek de pointe
te raken, talrijk ook zijn kernachtige en bezielende toe-
spraken, wanneer moeilijkheden en bezwaren uit den weg
moesten worden geruimd of wanneer herdenking van het
een of ander feit kon worden benut tot het geven van een
nieuwen impuls. - Bij de Jubileumfeesten te Amsterdam
op 7 September 1923 trad v. A. aan het hoofd van een
groote commissie uit het heele land voor H.M. de Ko-
ningin als redenaar op bij de aanbieding van het nationaal
huldeblijk. — Toen hij in 1925 zich metterwoon vestigde
op het landgoed Hoevelaken bij Amersfoort bood hij zijn
statig woonhuis aan de Heerengracht aan de Gemeente
aan als ambtswoning voor den Burgemeester. Een. soort-
gelijk blijk van burgerzin gaf hij aan zijn vaderstad Hoorn
door aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken van
West-Friesland het perceel Groote Oost 55 te schenken. -
Dr. v. A. heeft, behalve bij de N.H.M., bestuursfuncties
bekleed (resp. bekleedt die nog) bij tallooze vennootschap-
pen en instellingen. Wij noemen als zoodanig: Nationale
Stoomboot Maatschappij, Stoom vaart-Maatschappij Ne-
derland, Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Neder-
landsche Scheepvaart-Unie, Koninklijke Nederlaiidsche
Stoomboot Maatschappij, Koninklijke West-Indische
Maildienst, Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Ko-
ninklijke Hollandsche Lloyd, Hollaiid-Zuid-Afrika-Lijn,
Kon. Ned. Mij. tot Exploitatie van Petroleumbromieii in
Ned.Indië, Bataafsche Petroleum Maatschappij, Gecon-
solideerde Hollandsche Petroleum Compagnie, Neder-
landsche Scheepsbouw Mij., Werkspoor, Kon. Ned.
Hoogovens en Staalfabrieken, Ned.-Indisch Land Syndi-
caat, Cultuur-Maatschappij Klampok, Cultuur-Maatschap-
pij Peterongan, Kon. Luchtvaart Maatschappij voor Ne-
derland en Koloniën, Kon. Ned.-Indische Luchtvaart
Maatschappij, Surinaamsche Waterleiding Mij., Amstel-
Bank, Internationale Crediet Compagnie, Nederlandsche
Accept Maatschappij, Nederlandsche Crediet en Finan-
ciering Maatschappij, Mendelssohn & Co. Amsterdam,
Amsterdamsche Bankiersvereeniging, Oiidernemersraad
voor Nederlandsch-Indië, Kon. Vereeniging „Koloniaal
Instituut", „Hou en Trouw", Vereeniging voor Voortge-
zet Handelsonderwijs, Vereeniging „Het Buitenland",
Nationaal Steun Comité, Crisis-Comité Amsterdam 1931,
Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Ned.-
Intlië, Het Nederlandsen Sportpark, Nederl. Vereeniging
voor Economische Geographie. In binnen- en buitenland
vonden v. A.'s groote verdiensten erkenning. Als Neder-
landsche onderscheidingen vielen hem te beurt: Groot-
kruis in de Huisorde van Oranje, Grootkruis in de Orde
van Oraiije-Nassau, Commandeur in de Orde van den
Nederlaiidschen Leeuw, Kruis van Verdienste van het



Roode Kruis, Kruis van Verdienste Amsterdamsche Bur-
gerwacht, Gouden medaille der Stad Amsterdam; van
buitenlandsche zijde: Grootkruis van de Orde van de
Kroon van Roemenië, Groot-officier in de Orde van het
Legioen van Eer van Frankrijk, Groot-Officier in de Orde
van de Kroon van België, Knight Gom mander in the
Most Excellent Order of the British Empire, Groot-Officier
in de Orde van St. Mauritius en Lazarus van Italië, Eere-
teeken He klasse van het Duitsche Roode Kruis, terwijl
de Berlijnsche Univ. hem in 1920 eershalve tot doctor juris
bevorderde wegens den verdienstelijken juridischen vorm
van het met zijne medewerking tot stand gekomen Ned.-
Duitsche credietverdrag. — v . A. heeft grootebelangstelling
voor antiquiteiten, kunstvoorwerpen en schilderijen, leest
gaarne kunsthistorische werken en vindt ontspanning in
de hengelsport. - ,,Huis-te-Hoevelaken", Hoevelaken.


