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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te
bieden betreffende de financiële plannen van de oud-politieke
delinquent A. J.Bart elink.
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C.V. BAETELINK & Co.

Te Amsterdam is gevestigd de Commanditaire Vennootschap
(C.V.) Bartelink & Co. De beherende vennoten zijn Arend Jan
Bartelink en een zekere Manfred Dietrich Karl Blazejewski, vermoedelijk een Duitser.
Geldschieters zijn o.m. enige tientallen voormalige NSBers en SS-ers. Deze hebben samen ongeveer ƒ 50.000 in de zaak
gestoken. Voor een gelijk bedrag zijn daarin geïnteresseerd enige niet daartoe behoord hebbende personen.
Genoemde C.V. vormt een soort holding company die zich
bezig houdt met de exploitatie van de N.V. "Alcabar-Holland".
De C.V. Bartelink & Co heeft begin december 1957-besloten tot uitgifte van een obligatielening,

groot ƒ 250.000, ver-

deeld in k% winstdelende obligaties aan toonder, groot ƒ 50.dan wel DM 55.-.
De bedoeling hiervan is het verkrijgen van handelskapitaal voor de C.V. en tevens om deze zoveel mogelijk van bankkredieten te bevrijden.
Teneinde een zo groot mogelijk aantal personen tot deelname te bewegen zullen sluitzegels verkrijgbaar worden gesteld
a ƒ 0,50

dan wel DM 0.50.

Een volgestorte kaart van 100 resp.

110 zegels geeft recht op één obligatie.
Bartelink heeft het plan van de obligatie besproken met
het bankierskantoor Teixeira de Mattos te Amsterdam, dat de
bankzaken van de C.V. behartigt.
Bartelink wil de obligaties in eerste instantie plaatsen
bij voormalige geestverwanten en wel bij leden van de "Hinag"
in Nederland en van de "Hiag" in Duitsland.
In verband met deze sluitzegelactie gebruikt hij de voor
ingewijden duidelijke slagzinnen: "jïamen _Sterk" en "Elluitzegel
Actie".
In Duitsland zal de eerste benadering van de "Hiag" geschieden door het op grote schaal toezenden van

circulaires.

Het is de bedoeling deze te doen vergezellen van aanbevelingen van een aantal bekende voormalige SS-ers.
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Indien de actie in Duitsland goed op gang is gekomen, wil
Bartelink deze uitbreiden tot andere landen, waar nog veel nationaal-socialisten c.q. fascisten zijn.
Vervolgens zal getracht worden ook niet-geestverwanten
daarbij te betrekken. Bartelink stelt zich voor om t.z.t. als
f inancieringsbedri jf kredieten te verlenen aan financieel zwakkere Nederlandse ondernemingen van geestverwanten, en wel uit
de z.i. van Duitse zijde te verwachten inschrijvingen waaromtrent hij vrij optimistisch is gestemd.

Personalia s
Arend Jan Bartelink, geboren 8 mei 1902 te Enschede, wonende Stadionkade 95 II te Amsterdam, is oud-politiek delinquent.
*
Tijdens de oorlog was hij lid van de NSB
waarin hij de
functies

bekleedde van kring-vertegenwoordiger van het Economisch

Front, onderkringleider voor Midden Twente

en kringorganisator

voor Twente.
Hij was voorts begunstigend lid van de 'Germaanse SS, lid
W. A. en lid van de Landstorm Nederland.
Aan het Oostfront deed hij als fourier hoofdzakelijk dienst
achter het front.
Bartelink is bevriend met J. Hartman, die de laatste tijd
de aandacht op zich heeft gevestigd door het organiseren van lezingen in besloten kring van voormalige nationaal-socialisten.
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