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Hun  namen zullen niet veel Hilversummers  meer iets
zeggen:  die van tapijtfabrikant Frans Eduard Farwerck
(1889-1969)  en van dominee Gerrit van Duyl (1888-1952).
Ze scheelden een paar maanden in leeftijd.  Beiden
kozen, na door NSB-leider Anton Mussert te zijn bena-
derd, voor een functie in de leiding van diens nieuwe
spraakmakende politieke organisatie1. Farwerck ging
halverwege de zomer van 1933 vanuit het hoofdkwartier
in Utrecht de cruciale afdeling 3 (Propaganda) op poten
zetten. Van Duyl werd verantwoordelijk voor de afdeling
Vorming. Bovendien installeerde Mussert deze vrijzinnig
hervormde dominee op 6 juli 1933 als leider van de NSB-
kring ’t Gooi. Ook begon Van Duyl dat jaar als redacteur
van het NSB-blad Ontwakend Volk.
Zowel tapijtfabrikant Farwerck als dominee Van Duyl kre-
gen vanwege hun nieuwe baan bij de NSB vrijwel direct
problemen in de uitdrukkelijk niet-politieke organisaties
waar ze in Hilversum en elders lid van waren, en waar ze
eveneens leidende functies bekleedden.  Hun affiniteit
met het gedachtegoed  van Mussert riep daar forse weer-
stand op. Hun keuze zou hen nagedragen worden, waar-
schijnlijk meer dan ze hadden verwacht. Trouwens, ook
Anton Mussert  bleek zich op langere termijn te hebben
verkeken op de twee prominente Hilversummers.  Fabri-

kant Farwerck had een belangrijk feit tegenover Mussert
verzwegen en de dominee bleek, toen de NSB vanaf 1936-
1937 de kiezersgunst goeddeels had verspeeld, een sa-
menzweerder. Stien van Bilderbeek was steeds de trouwe
secretaresse van Mussert. Zij zou na de oorlog opmerken
,,dat Mussert geen kijk op menschen had, een gebrek dat hem
groot leed zou hebben bezorgd.’’2.

Immigrantenouders
De weinige foto’s die uit de NSB-tijd van Frans Farwerck
bewaard zijn gebleven tonen een magere, net  geklede en
ernstig kijkende man met een sik.  Hij was vanaf het
begin tapijtfabrikant geweest. Zijn fabriek stond  sinds
1913 aan de Oosterengweg/hoek Liebergerweg. Op een
kwartiertje wandelen van zijn villa aan het einde van de
Emmastraat.  Dominee Van Duyl woonde ten tijde van
zijn benoeming bij de NSB aan de Graaf Florislaan. Een
jaar later zou hij naar een villa aan de Utrechtseweg/hoek
Plataanweg verhuizen.
Farwerck had zijn loopbaan als ondernemer in Hilversum
vooral te danken aan zijn vader. Deze Franz Otto Far-
werck had rond de eeuwwisseling fortuin gemaakt in
Rotterdam, in de bruinkolen- en brikettenhandel. Hij was
in 1887 als immigrant  vanuit het Westfaalse stadje
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tij keerde in 1937 kwamen ze recht tegenover elkaar te staan.
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De NSB-leiding in 1933 met propagandaleider Frans Farwerck staand, 2e van links. De iets kleinere man rechts van hem
is dominee Gerrit van Duyl. Die staat achter de Leider, Anton Mussert. (Beeldbank WO2-NIOD)

Schoppingen naar Nederland gekomen, samen met zijn
Nederlandse verloofde Elisabeth Struve. Ze trouwden in
Amsterdam en gingen wonen aan de Nieuwendijk. Hun
eerste zoon, Franz Eduard, werd geboren op 4 maart
1889. Drie jaar later volgde de tweede zoon, Carl Wil-
helm. In een kwart eeuw tijd werd stamhouder Franz
Eduard vervolgens door middel van opleidingen en rei-
zen naar het buitenland grondig klaargestoomd voor het
bedrijfsleven. Toen hij zover was verhuisde het gezin naar
het Gooi. In 1914 kon Farwerck junior – 25 jaar oud – in
Hilversum als industrieel starten met een gloednieuw be-
drijf. Zijn tapijtfabriek was gevestigd aan de Oostereng-
weg 15 en heette in het begin Eijlardi & Farwerck. Frans
Eijlardi was zijn eerste zakenpartner. De timing van de
start was beroerd, slechts enkele maanden later brak de
wereldoorlog uit met alle gevolgen vandien. Voor de ta-
pijtmakers betekende het, dat de aanvoer over zee van de
benodigde grondstoffen uit Engeland stokte. Met ‘dank’
aan de Duitse Kriegsmarine.

Fabrikanten moesten zien te overleven. Fusies met enkele
branchegenoten leverden in 1917 de NV Maatschappij tot
Exploitatie van Tapijtfabrieken op. Later zou het NV
Stoomtapijtfabriek  v.h. Tijmen de Wit en Z. gaan heten.
In 1933 groeide het complex aan de Oosterengweg na
nog weer nieuwe fusies uit tot de  Verenigde Nederland-
sche Tapijt-industrie (‘Veneta’). Farwerck zat al die jaren
onafgebroken aan de directietafel.  En hij had meer pan-
nen op het vuur. Zo bekleedde hij voor en in de crisistijd
diverse commissariaten bij bedrijven in en buiten het
Gooi, bijvoorbeeld bij de Eskaf (Eerste Steenwijkse Kunst Aar-
dewerk Fabriek) in Huizen en bij de Glasfabriek Leerdam.
Ook bekleedde hij een topfunctie bij het Hilversumsch
Bankierskantoor, dat in de Kerkstraat zat op nummer
94a. In zijn vrije tijd  bekwaamde hij zich in zijn villa aan
de Emmastraat 58, schuin tegenover cafe ‘t Tolhuis, in
Germaanse en Noord-Europese geschiedenis en cultuur.
Hij verzorgde over deze onderwerpen regelmatig lezin-
gen in Hilversum en omgeving.
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Predikantengeslacht
Gerrit van Duyl, de man met wie Frans Farwerck in 1937
bij de NSB in aanvaring zou komen, was een vrijzinnig-
hervormde dominee, een Fries van geboorte. Hij kwam
uit een geslacht van hervormde predikanten, zowel van
vaders als van moeders kant. In 1911 was Van Duyl in Lei-
den theologie gaan studeren. In 1925 streek hij, na te heb-
ben gewerkt in Heerenveen en Assen, in Hilversum neer
en werd voorganger bij de lokale afdeling van de Neder-
landse Protestantenbond. Vier jaar later koos hij voor het

voorgangerschap bij de Vrijzinnig-Religieuze Gemeen-
schap, waarvan de leden kerkten in hun gebouw aan de
Frans Halslaan3. Eveneens in 1929 ging Van Duyl in Hil-
versum godsdienstles geven aan de toen net nieuwe
Rijkskweekschool aan de Jonkerweg. Toen hij later de ge-
lederen van de NSB ging versterken en daar de afdeling
Vorming ging leiden, vond  een aantal ouders van kwe-
kelingen zijn rol als godsdienstleraar niet kunnen. Ze wil-
den niet dat hun kinderen van een NSB-er godsdienstles
kregen.
Enkele jaren na zijn komst naar Hilversum stond domi-

Tegeltableau,  dat het personeel van stoomtapijt-fabriek fa. G. de Wit en Co. in 1926 aan de directie schonk, toen het bedrijf de
50e verjaardag vierde.  De Wit zou zeven jaar later opgaan in de Veneta.
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nee Van Duyl in het dorp bekend als een in alle opzichten
knappe spreker. Hij was als geoefend predikant namelijk
niet alleen zeer goed van de tongriem gesneden, maar hij
had ook oog voor - en wellicht ook belangstelling van de
kant van - zijn vrouwelijk gehoor. Een op het oog aan-
trekkelijke man en hoewel getrouwd een potentiële
schuinsmarcheerder. De eerste affaire rond zijn persoon
begon in december 1928 te spelen bij de afdeling Hilver-
sum van de Nederlandse Protestantenbond. Tegen pre-
dikant-voorganger Van Duyl waren bij het bestuur zeer
ernstige bezwaren van zedelijk gehalte ingebracht4. Onderzoek
door een commissie leidde tot de harde slotsom, dat de
voorganger niet als predikant gehandhaafd kon blijven.
De zaak was dat Van Duyl een heftige relatie had gehad
met de vrouw van zijn buurman, een man die nota bene
lid van de Raad van Discipline van de NSB was! Diens hu-
welijk was hierdoor op de klippen gelopen. Het akkefie-
tje zou later door Mussert tegen de dominee in stelling
worden gebracht toen dat zo uit kwam. Mussert be-
weerde toen dat diverse leden hem Van Duyls losbandig

gedrag hadden gemeld. Of die bewering op waarheid be-
rustte is onbekend. In De Gooi- en Eemlander verschenen
eind 1928 in elk geval diverse ingezonden stukken over
de affaire zodat het halve, zo niet het hele dorp iets te rod-
delen zal hebben gehad.5

Rotary Club Hilversum
Dominee Van Duyl en tapijtfabrikant Farwerck hadden
elkaar in 1928 van nabij leren kennen. Niet via de religie,
want Farwerck was voor zover bekend nergens kerkelijk
actief. Op geestelijk  vlak was hij volledig en uitsluitend
de (gemengde) vrijmetselarij toegedaan. Wat hem wel
met Van Duyl  verbond was het initiatief, dat eind 1927
was ontstaan door toedoen van enkele Hilversumse heren
– onder wie Farwerck - die met elkaar en petit comité het
idee bespraken om ook in Hilversum een Rotary Club op
te richten. Ze waren vervuld van idealisme en wilden zich
sterk maken  voor een nieuwe, betere wereld door middel
van het in praktische zin dienen van de medemens.6 Frans
Farwerck behoorde op 11 november 1927 tot het eerste

Door de aannemer in de jaren twintig gemaakte tekening van de voorgevel van Emmastraat 58,
met het aanbouwtje rechts. (SAGV)
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half dozijn leden, net als bekende Hilversummers als de
industrieel Geert van Mesdag en haardenfabrikant E.M.
Jaarsma. Dominee Gerrit van Duyl sloot zich, evenals een
handvol anderen, op 12 januari 1928 bij hen aan. Geert
van Mesdag werd de eerste voorzitter van het bestuur,
Frans Farwerck de eerste penningmeester. De fabrikant
en de dominee waren zodoende collega-rotarians ge-
worden en het gezamenlijk streven werd uitermate nobel
verwoord. Het was Farwerck, zo zei deze tijdens een van
de eerste bijeenkomsten in het deftige Palace Hotel,  met
name te doen om de zorg voor zwakzinnige kinderen na
de leerplichtige leeftijd. Hij zou zich in de jaren erop bin-

nen de RC Hilversum inderdaad sterk maken voor gebrek-
kige kinderen. Dat ging dan om het maken van autoritjes
met deze kinderen door het Gooi, om het organiseren
van sinterklaasfeesten en dergelijke. Dit werd bij de Ro-
tary gezien als onderdeel van de community service.
Dominee Van Duyl toonde zich in het Palace Hotel op 17
november 1928, de dag van de oprichtingsvergadering
van de RC Hilversum, een bevlogen spreker. Op zijn in-
drukwekkende rede, die het dienen van de medemens tot
thema had, volgden – zo memoreert het gedenkboek
1928-1968 Rotary Club Hilversum - enkele met pianospel be-
geleide liederen van  de zangeres To van der Sluis, waarna de aan-

Farwercks pseudoniem B.J. van der
Zuylen op de cover van een van zijn
geschriften.

Boekje van Farwerck over runentekst op
8e-eeuws houten kistje.
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wezigen in diepe aandacht verzonken bleven en waarna toen ineens
een allesoverweldigend applaus klonk, dat Van Duyls woorden
onderstreepte. Vervolgens kreeg voorzitter Van Mesdag
de stichtingsbrief (charter) uitgereikt door Districts-Go-
vernor De Cock Bruning. De Rotary Club Hilversum was
de tiende RC van het land. De eerste was in 1923 in Am-
sterdam opgericht. 
De Rotary was een netwerkgezelschap bij uitstek. Hier
kwamen vertegenwoordigers van de prominente be-
roepsgroepen bijeen zoals artsen, advocaten, bankiers,
industriëlen, geestelijken, notarissen en makelaars;
heren met een maatschappelijke positie, die elk hun

eigen kennissenkring ‘meebrachten’. Alles bij elkaar
vormde de Rotary een invloedrijke en zelfstandige orga-
nisatie van min of meer kapitaalkrachtige en/of invloed-
rijke ‘wereldverbeteraars’. Hoe het netwerken tussen de
leden in de praktijk kon uitpakken zouden Farwerck en
Van Duyl laten zien. Een van de zaken, waarvoor de Hil-
versumse Rotary zich bijna vanaf het begin sterk zou
maken, was de oprichting van een Goois museum, waar
het behoud van het regionaal historisch en cultureel erf-
goed verzekerd zou zijn, zodat jong en oud daar kennis
mee kon maken. Enkele jaren eerder, in 1924, was het
Hilversumse Gedenkboek verschenen ter gelegenheid

Anoniem werkje over rassen-
vragen uit 1938. 
Hoogstwaarschijnlijk uit 
de koker van Farwerck, die
Der Vaderen Erfdeel had 
opgericht.
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van de 500ste verjaardag van het zelfstandige Hilversum.
Dit lijvige boekwerk en het bij de viering behorende feest-
gedruis moeten het historisch besef in de gemeente heb-
ben gestimuleerd. 

De  Hilversumse rotarians zagen het belang van het be-
houd van het erfgoed voor het nageslacht in en maakten
daar een actiepunt van. De stichting van het Museum voor
het Gooi en Omstreken geschiedde na de nodige voorbe-
reidingen bij notariële actie op 29 maart 1934. De drie ro-
tarians, die als stichters van het Museum voor het Gooi en
Omstreken de boeken in gingen, waren de Hilversum-
mers Emil Luden en F.E. Farwerck, alsmede de schilder
J.C.H. Heyenbrock uit Blaricum. Verder nam ook het
echtpaar E. Jaarsma-Hesta (als resp. penningmeester en

secretaresse) bestuursverantwoordelijkheid. De heer W.J.
Rust zou als conservator dienst doen. 

Kolfje naar zijn hand
Het actief bijdragen aan de realisatie van het regionaal
museum was echt een kolfje naar Farwercks hand. Hij
was als fanatiek en selfmade amateur-historicus degene,
die wellicht het meest belezen was. Hij was zich zeer be-
wust was van zijn eigen oorsprong: die was Germaans.
Farwerck zou in de top van de NSB degene worden die
met gezag over het belang van het verband tussen ‘bloed
en bodem’ schreef. Het echtpaar Jaarsma – van de Ko-
ninklijke Haardenfabriek aan de Liebergerweg - had in
1917 al mogen meemaken, dat op het eigen fabriekster-
rein in wording bij toeval een belangrijke archeologisch

De afbeelding en runenteksten op het Angelsaksische runenkistje, dat Farwerck duidde als een Germaans inwijdingsritueel.
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vondst was gedaan - een grafveld. Emil Luden was voor-
zitter van de invloedrijke Vereniging Stad en Lande van
Gooiland en had via deze omvangrijke erfgooiersclub een
logische taak tot koestering van de regionale historie.
Een prominent groepje dus, deze drie museumstichters.
Detail: Farwerck en Jaarsma waren met hun fabrieken di-
recte buren aan de Liebergerweg. Het museum, voor de
collectie waarvan Farwerck onder andere een groot an-
tiek weefgetouw en een aantal boeken beschikbaar
stelde, opende op 18 november 1935 haar deuren voor het
publiek.
Rond de tijd dat hij begin jaren dertig druk was met de
Rotary in Hilversum en NSB-leider Mussert hem wilde

aanwerven, had Farwerck commissariaten bij onder an-
dere de Glasfabriek Leerdam en bij de Eerste Steenwijkse
Kunst-Aardewerk Fabriek (Eskaf ) in Huizen. Die func-
ties gebruikte hij, zo zou hij in 1947 tegenover recher-
cheur Polak tot zijn verdediging aanvoeren, om de positie
van fabrieksarbeiders te verbeteren. Bij indiensttreding,
zo was Farwercks  idee, moest elke arbeider ter vorming
van een kapitaalfonds een aandeel in de zaak nemen tot
duizend gulden per aandeel. In ruil kregen de arbeiders
dan medezeggenschap. Maar dat bleek een wassen neus.
Toen arbeiders in 1933 per direct wegens ‘bedrijfsslapte’
werden ontslagen zonder dat ze nog iets van hun inleg
terugzagen was de boot aan. Mooie medezeggenschap,

Farwercks hoofdwerk Noordeuro-
pese Mysteriën en hun sporen tot
heden.
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smaalde het blad De Tribune op 24 maart 1933. De NSB
had in haar programma ook sociale maatregelen staan.
Winstdeling in bedrijven moest mogelijk zijn. De Eskaf
opende in 1927 aan de Haven in Huizen. Men hield er
onder andere rondleidingen en demonstraties voor jeug-
dige werklozen. Na zes jaar sloot de fabriek.

Politiek rechercheur
Na  de oorlog, in 1947, heeft Frans Farwerck de politie
verteld hoe destijds het eerste contact met NSB-leider
Anton Mussert tot stand was gekomen. Hij hield zijn ver-
haal in 1947 tijdens een verhoor door een politiek re-
chercheur van het District Hilversum, Meijer Polak7.
Rechercheur Polak ondervroeg tientallen personen die
Farwerck van nabij hadden meegemaakt. Het was een
bont gezelschap: de (voor)oorlogse buren en huisperso-
neel van de verdachte uit de Emmastraat waren er bij,
maar ook gewezen NSB-bonzen en zelfs gedetineerde
Duitse topnazi’s als Hanns Albin Rauter en Willy Lages
moesten vragen over Farwerck beantwoorden. Hun ver-

klaringen geven een indringend beeld van F.E. Farwerck
voor en tijdens de bezetting. 
De rol die Farwerck in de NSB had gespeeld telde het
zwaarst. Hoe was dat begonnen? Het contact met Mus-
sert kwam mede tot stand dankzij het gegeven dat Far-
werck en Van Duyl elkaar al vier jaar kenden van de Rotary
Club Hilversum. Mussert zat zelf ook bij de Rotary, hij
was in februari 1931 aangeschoven bij de RC Utrecht. Far-
werck zei het later tegen rechercheur Polak zo: In de zomer
van 1933 bezocht ik op verzoek van ds. Van Duyl een vergadering
van de NSB te Hilversum, waar Mussert het woord voerde. Bij die
gelegenheid bracht ds. Van Duyl mij het verzoek van Mussert over,
dat deze mij wenste te spreken. Die avond vond dat onderhoud
plaats en Mussert verzocht mij de propaganda van de NSB te wil-
len organiseren. Ik heb deze taak toen aanvaard. Hieruit blijkt
dat Mussert - hoogstwaarschijnlijk door Van Duyl– geat-
tenteerd was  op Farwerck en diens vermeende kwalitei-
ten. Mussert  was in 1933 op zoek geweest naar een
geschikte persoon die op korte termijn de NSB-afdeling
Propaganda kon gaan leiden. Die functie was vacant

Afbeelding van Odin op zijn achtbenige rijdier Sleipnir. Odin was de oppergod in de Noordse mythologie.
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sinds het vertrek van afdelingsleider ir. H. van Houten.8

Farwerck was een redelijk spreker, maar lang niet zo wel-
sprekend als Van Duyl die een geoefend predikant was.
Maar hij had wel veel culturele en geschiedkundige ba-
gage. Plus een flinke hoeveelheid kapitaal. Wat dat laat-
ste punt betreft: in 1947 was onder de verhoorde
personen in de zaak-Farwerck ene Marcel van de Velde.
Deze – ook voormalig lid van de NSB –  zei in het kantoor
op de Oranje Nassaulaan in Amsterdam voor Farwerck te
hebben gewerkt. Daar was een afdeling van het hoofd-
kwartier in Utrecht gevestigd. Van de Velde vertelde Polak
dat Farwerck aan Mussert honderdduizend gulden be-
drijfskapitaal beschikbaar had gesteld, net zoals Mus-
serts juridisch adviseur mr. Van Vessem. Het is bekend
dat Mussert in 1931 naarstig op zoek was naar geldschie-
ters met het oog op zijn politiek avontuur dat NSB heette. 

Mussert en Farwerck  vielen direct bij elkaar in de smaak.9

Ze gingen, melden diverse bronnen, kort na hun kennis-
making al vertrouwelijk met elkaar om. Tot in de oorlog
zouden ze af en toe bij elkaar thuis op bezoek komen, niet
alleen voor de gezelligheid mag worden verondersteld,
maar ook om zakelijk onder vier ogen met elkaar te kun-
nen overleggen. Ze dachten dat niemand hun visites in
de gaten had, maar zowel het huispersoneel en
(over)buren als agenten van de Duitse Sicherheitsdienst had-
den hun oren en ogen open, zo bleek uit de naoorlogse
verhoren. 

Heikel probleem
Intussen was de Hilversumse afdeling van Rotary Inter-
national in 1933 met een heikel probleem komen te zit-
ten. Ze had ‘ineens’ drie politici in haar gelederen

NSB-kopstukken in 1934 op weg naar de Landdag in de RAI in Amsterdam. Voorop lopen (v.l.n.r.) districtsleider van Haarlem
S.A. Plekker, algemeen secretaris Cees van Geelkerken, propagandachef Frans Farwerck en graaf Marchant et d’Ansem-
bourg, burgemeester van Amstenrade. (Beeldbank WO2-NIOD)
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gekregen, NSB-ers nog wel, onder wie nota bene de
mede-cluboprichter F.E. Farwerck.  Dat is te lezen in Ro-
tary in, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het boekje is
van de hand van dr. D.M. de Jaeger, destijds gouverneur
van het district 155RI. Het probleem ontstond eigenlijk
toen een van de Hilversumse rotaryleden, die ook NSB-
lid was, het verzoek van de toenmalige gouverneur Wil-
dervanck de Blecourt kreeg om een praatje ‘over een Ro-
tary-onderwerp’ te houden tijdens de in Hilversum te
houden landdag.  Toen mr. J. Kalff, de voorganger van
Wildervanck, hiervan hoorde, liet hij weten een spreek-
beurt door het bedoelde Rotary-/NSB-lid een slecht idee
te vinden. Het zou de belangstelling voor de landdag niet
ten goede komen, vreesde hij. Daarop schrapte de club

alsnog de voorgenomen spreekbeurt door het lid,
hoogstwaarschijnlijk  Farwerck. ,,De aanvankelijk aan-
gezochte voelde zich gegriefd,” schreef  De Jaeger later.
Bedoelde persoon, Farwerck dus, vroeg de voorzitter van
Hilversum om de zaak korte tijd later in Utrecht met de
collega-voorzitters  te bespreken.  Eenstemmig besloot
men daar dat alle leden recht hadden op gelijke behan-
deling mits van het lidmaatschap geen gebruik gemaakt wordt
voor propagandistisch optreden. 
Het incident leidde tot een serieuze interne strijd binnen
de Hilversumse Rotary. Het clubleven van de Rotary club Hil-
versum had danig van deze kwestie te lijden en was twee jaar to-
taal verziekt. De meerderheid van de Hilversumse
rotarians zei de drie NSB-ers niet meer als collega-rota-

Mussert moest in 1934 voor het publieke oog iets doen ter inperking van de macht van vrijmetselaars in de NSB, nadat Far-
werck door de mand was gevallen. ( Dagblad De Tijd juni 1934)
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rians te zien. De minderheid was van mening dat bedoelde
leden niet verantwoordelijk gesteld konden worden voor de afkeu-
renswaardige strijdmethoden van de leiding van de NSB, hoe dicht
zij ook bij die leiding stonden. Van de omstreden personen
stapte er eentje uit de NSB. Er bleef nog een charterlid
over: Farwerck.  De Jaeger vermeldt dat hij afgezien van
‘s-mans politieke voorkeur om zijn persoon en capaci-
teiten nog steeds werd geacht.  Hij was een verblinde, maar
geen slecht mens. Farwerck bleef lid van de Rotary tot juni
1940, tot kort na de invasie dus. Op 4 september  1940
werd overal in het land de Rotary per direct verboden ver-
klaard. Eigendommen en archieven werden bij invallen
door de Sicherheitspolizei in beslag genomen. Volgens De
Jaeger zagen de Duitsers de Rotary als ‘nevenorganisatie’
van de Vrijmetselaars. En dus als een ernstig veiligheids-
risico.  De Soroptimist Clubs – de vrouwelijke pendant
van de Rotary – moesten er eveneens aan geloven. 
De Hilversumse tapijtfabrikant was toen al tien jaar wees.

Op 19 september 1930  had hij totaal onverwacht zijn
vader verloren. Tot dat moment had hij nog met de oude
heer in de villa aan de Emmastraat 58 gewoond. Moeder
Elisabeth Struve was al in 1920 overleden. Farwerck sr.
was sinds de oprichting in 1915 van de NV Stoomtapijt-
fabriek  v.h. Tijmen de Wit en Zn. president-commissaris
geweest. Anderhalve maand voor zijn overlijden, bij het
eeuwfeest van de fabriek  op 2 augustus 1930, had de
oude heer zelfs nog een lintje gekregen uit handen van
burgemeester J.M.J.H. Lambooy. Hij mocht zich Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau gaan noemen. Maar lang
kon hij er niet van genieten. Het overlijden van den heer Far-
werck is voor de N. V. ongetwijfeld een groot verlies. Hij heeft voor
den bloei der fabrieken onvermoeid gearbeid, stond in de rouw-
advertentie in De Gooi- en Eemlander.10

Vanaf dat moment had Frans Farwerck als directe familie
alleen nog zijn broer Carl Wilhelm en diens gezin. Hun
Amsterdamse woning aan de J.J. Viottastraat, in de buurt

De raadhuistoren tijdens de oorlog, door de Duitsers gecamoufleerd met een groot doek. Dat doek is in de
Veneta-fabriek gemaakt, zo zou een getuige na de oorlog verklaren.
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achter het Concertgebouw, zou voor hem in moeilijke tij-
den een toevluchtsoord worden. 
Vanaf dat moment hielden alleen zijn boeken Frans Far-
werck nog gezelschap in de grote villa. Het huisperso-
neel woonde in het tot woning omgebouwde koetshuis
in de tuin. De  chauffeur heette Willem Viereke. Deze was
in 1931 getrouwd met Frederika Deutekom. Dit echtpaar
ging wonen in het koetshuis, dat aldus woonhuis werd
en huisnummer 60 kreeg. Viereke was al enkele jaren Far-
wercks tuinman-chauffeur geweest. Vertellend over zijn
voormalige baas zou Viereke in 1947 tegenover recher-
cheur Meijer Polak van zijn hart geen moordkuil maken.
Onze patroon, bedoelde F.E. Farwerck, staat in Hilversum bekend
als millionnair en hij bewoont een grote villa. Hij was de directeur
van de Veneta-fabrieken aan de Oosterengweg te Hilversum, de
zgn. Venetahallen en was bij zijn personeel algemeen gehaat. Vie-
reke en Deutekom kregen drie kinderen. Het echtpaar
werkte voor Farwerck tot augustus 1943. Toen moest het
gezin weg uit het voormalig koetshuis om plaats te
maken voor het gezin van Farwercks broer. Hun drie

zoons kregen de woning op nr. 60 als onderdak. Het ver-
trek zal de Viereke’s zwaar zijn gevallen, dakloos midden
in oorlogstijd. Het zal hun opinie over Farwerck niet gun-
stiger hebben gemaakt. Hun loon was, zo vertelde het
echtpaar in 1947 aan Meijer Polak, 25 gulden per week en
daarna 27,50 per week, plus vrij wonen. Over de periode
van de bezetting wilden ze ook nog iets kwijt: Wij leden
grote honger en kregen daarom van mevrouw Haak Bastiaanse,
die naast ons woonde, van tijd tot tijd wat voedsel. 11

Een Hudson cadeau
Hoe en wanneer Anton Mussert dominee Van Duyl heeft
gestrikt voor de afdeling Vorming en het leiden van de
NSB-kring ’t Gooi en Gooi-Zuid (het Kringhuis stond aan
de Vaartweg 63)  is onduidelijk. De waardering was in elk
geval wederzijds. Toen Mussert per 1 mei 1934 van de
overheid zijn ontslag kreeg – het ambtenarenverbod
kostte hem zijn baan bij Provinciale Waterstaat in Utrecht
– deed ds. Van Duyl de Leider namens de NSB-kring ’t
Gooi een heuse automobiel cadeau: Een Hudson. Mussert

Krantenfoto uit De Gooi- en Eemlander van de brandschade aan Farwercks villa, in januari 1940.
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maakte een heel nummer van zijn ontslag. Hij noemde
het een offer dat hij ‘graag’ bracht voor de goede zaak.
Fascist zijn was dienen, vond hij. 

Le Droit Humain
Ook al gingen Mussert en Farwerck al vlot na hun ont-
moeting vertrouwelijk met elkaar om, toch heeft de ta-
pijtfabrikant bij zijn aanwerving een belangrijk feit onder
de pet gehouden: de toppositie, die hij al jaren in stilte
bekleedde bij de niet-reguliere Gemengde Vrijmetselarij
Le Droit Humain. Hij was daar halverwege de jaren twintig
grootmeester geworden in de 33e en hoogste graad. In
vrijmetselaarstaal: hij was in die kringen de persoon met
het diepste inzicht. Farwerck had daar – zoals alle nieuwe
vrijmetselaars verplicht waren - een plechtige eed ge-
zworen om tegenover de buitenwereld over de loge te
zwijgen. Dus ook tegenover Mussert. De nationaal-soci-
alisten hadden een broertje dood aan vrijmetselaars, in
welke vorm dan ook, omdat die niet te controleren waren.
In alle beslotenheid konden deze kringen van personen

plannen smeden, internationale contacten hebben en dus
een potentieel risico vormen. Al zeiden de vrijmetselaars
niet aan politiek te doen. Zou Mussert toen hebben ge-
weten dat Farwerck al vijftien jaar in die kringen ver-
keerde, en dat hij daar al acht jaar grootmeester was, dan
zou hij hem en zijn geld misschien hebben gemeden.
Vrijmetselaars zaten volgens de nazi’s samen met de
joden en de communisten in een wereldwijd complot
tegen het nationaal-socialisme. Overigens achte het na-
zidom ook de Rotary een zeer ongewenste club, omdat
die in principe a-politiek en vrij was van bemoeienissen
van buitenaf. 
Dat laatste gold in nog heviger mate voor de in Farwercks
geval ‘gemengde’ (vrouwen waren er ook welkom)  vrij-
metselarij. Waarschijnlijk heeft niets zijn denkwereld die-
per beïnvloed.  Ongeveer vijftien jaar lang verkeerde hij
in deze omgeving. Omstreeks 1919 was hij toegetreden
tot de internationale orde Le Droit Humain12. Farwerck
moet een voorbeeldige leerling, gezel en meester zijn ge-
weest gezien de snelheid waarmee hij in de orde de hië-

Volks(bij)geloof. Dit zonnewiel, meende Farwerck, werd in vroeger tijden op het dak van boerderijen
geplaatst om onweer af te weren. (In : Levend Verleden, door F.E. Farwerck)
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rarchieke ladder beklom richting de hoogste rang, het
grootmeesterschap. 
De vraag blijft waarom hij in 1919 eigenlijk is toegetre-
den. Wat dreef hem? Mogelijk hebben het verloop en de
(voor Duitsland dramatische) afloop van de Eerste We-
reldoorlog hem die kant opgeduwd. Farwerck was de
zoon van een Duitse immigrant, in Duitsland lagen zijn
roots. Wellicht vatte hij de Duitse capitulatie en de verne-
dering in het Verdrag van Versailles persoonlijk op. Uit
zijn boeken en andere bronnen is gebleken dat hij een ge-
voelige aard had en zeer spiritueel was aangelegd. Zocht
hij een manier om de afloop van de oorlog te verwerken?
Speelde wraakzucht een rol? In Duitsland vormde zich
direct na de oorlog de Thule-Gesellschaft, een ondergronds
genootschap van machtige patriotten, dat zich niet neer-
legde bij de gang van zaken en bij het Versailles-verdrag,
en dat de revanchegedachte koesterde. Opvallend feit:
veel later, in 1953,  zou F.E. Farwerck het uitgeverijtje dat
hij in Hilversum stichtte Thule noemen. De naam die de
eerste nazi’s hadden gegeven aan het mystieke land er-

gens in het noorden, waar ooit het Germaanse ras zou
zijn ontstaan. Adres van die uitgeverij was Beethovenlaan
11, Hilversum. 
Nog een stukje voorgeschiedenis. Thuis aan de Emma-
straat was na de Eerste Wereldoorlog de situatie rond
moeder steeds zorgelijker geworden. Op 16 april 1919
zocht ze hulp via een kleine advertentie in de krant:  Ge-
vraagd tegen mei in klein gezin Dienstbode of Noodhulp. Alleen
met beste getuigen zich te wenden tot mevrouw Farwerck, Emma-
straat 58, Hilversum. Was ze ernstig ziek? Het is onbekend.
Dat het niet meer goed kwam met Elisa Farwerck-Struve,
daarvan getuigde haar overlijdensadvertentie in de Hil-
versumsche Courant van 18 september 1920.  Ze werd in
Amsterdam begraven, op Zorgvliet.
Belangrijke steun voor Frans Eduard was het huwelijk dat
zijn enige broer Carl Wilhelm op 7 december 1920 sloot
met Johanna Borrius. Die plechtigheid speelde zich, net
als bij zijn ouders in 1887, af in de Lutherse Kerk aan het
Amsterdamse Spui. Johanna Borrius was een Amster-
damse. Qua  politieke overtuigingen zat ze op dezelfde

Het socialistische dagblad Het Volkmaakte in 1937 een reconstructie van de interne afrekenin-
gen in de NSB, waarbij Farwerck en ds. Van Duyl hoofdrollen speelden.
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Het NSB-Hoofdkwartier aan de Langestraat. (SAGV)



118 HHT-EP 2015/3

golflengte als haar man en zwager. Alle drie waren rond
1920 lid van Le Droit Humain. 
De vrijmetselarij bood Farwerck de kans om in de ‘tem-
pel’ – het gebouw waar men bijeenkwam - een innerlijk
levenspad te vinden en te volgen. Ken Uzelve, luidde het
motto. Waar de tempel die hij bezocht stond is niet be-
kend. De orde Le Droit Humainwas in het Gooi in elk geval
onder dak op het terrein van het Internationaal Theoso-
fisch Centrum (ITC) nabij de Meentweg in Naarden. Daar
zaten behalve de Theosofische Vereniging ook organisa-
ties als de Tafelronde en de Esotherische School van
Theosofie.13 Alles draaide voor de bezoekers in het leven
om het ‘bevorderen van universele broederschap en
vrede’. Dat punt van die menslievendheid stond echter
niet bovenaan het programma van Musserts NSB.
Dat Frans Farwerck het gevoel had op de schouders van
zijn Germaanse voorouders te staan is een feit. Hij zag
zichzelf blijkens de brochure, die hij (in 1940) over ‘onze
voorvaderen’ zou schrijven, als een schakel in de keten,
een loper in een eeuwige estafette. Nederland en Duits-
land waren nauw aan elkaar verwant, loten aan dezelfde
Germaanse stam.  Citaat: In den volkschen gedachtengang is
een volk een door rasverbondenheid bepaalde, organische eenheid,
die leeft op den bodem van het gemeenschappelijke vaderland,
waarbij de staatsgrenzen, in zooverre zij onnatuurlijk zijn, geen rol
spelen. Bloed en bodem als twee-eenheid.14

Er zijn aanwijzingen dat Frans Farwerck in de jaren twin-

tig en later belangstelling heeft gehad voor het bovenna-
tuurlijke, het paranormale. Hij had bewondering voor de
Franse ziener Nostradamus, die een aantal cryptische
voorspellingen had gedaan en door sommigen als pro-
feet werd gezien.
Spiritisme en occultisme waren rond de eeuwwisseling
in zwang geraakt. Zo organiseerde de Nederlandse Ver-
eniging van Spiritualisten Harmonia vlakbij de villa van de
Farwercks in de jaren twintig seances in een zaaltje in het
rk-verenigingsgebouw aan de Emmastraat 48. Tijdens
zo’n seance liet het medium – een persoon met de ge-
wenste paranormale gave  – ‘psychometrische’ prestaties
zien.  
Bij Harmonia trad, getuige aankondigingen in De Gooi- en
Eemlander, regelmatig mevr. De Wed. Dr. Akkeringa op, zoals
de krant haar noemde. Deze dame deed tegen betaling
aan helderziendheid, helderhorendheid en psychometrie.
Een bezoeker kon haar vragen om met behulp van een
handschoen van zijn overleden moeder contact op te
nemen met gene zijde. Met een horloge ging het ver-
moedelijk ook. De entree voor niet-leden was schappe-
lijk: drie kwartjes. De toegangsprijs zal ‘buurman’ Frans
Farwerck niet hebben afgeschrikt.15

In de buurt van Farwercks villa was meer paranormaals te
vinden. Verderop aan de Soestdijkerstraatweg in de Villa
Zonnehof van architect Jaap London op nummer 90, ont-
ving de eigenaar regelmatig het jonge medium Annie

Tien jaar cel hield Farwercks oud-collega bij de NSB ds. Van Duyl
na de oorlog over aan zijn ‘foute’ verleden. 
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Bosch. Jarenlang waren de schrijver/arts Frederik van
Eeden en diens vrouw trouwe bezoekers van de lichtavon-
den.

Methode Emile Coué
In de jaren twintig raakte Frans Farwerck gefascineerd
door een ‘zelfhulpmethode’ op het gebied van psycho-
therapie. Bedenker in 1922 was de Franse apotheker/psy-
choloog Emile Coué (1857-1926).  Farwerck was erdoor

geboeid en richtte met enkele kennissen op 18 december
1924 de stichting Emile Coué op. Volgens de Bussumsche
Courant nodigde het bijbehorend comité monsieur Coué uit
voor een bezoek aan het Gooi. Hij moest zijn methode
komen toelichten en demonstreren.16 Aldus geschiedde.
In Bussum liet hij eind mei 1924 zijn ‘wetenschap’ zien
(met vrijwilligers uit de zaal) , maar in het Hof van Hol-
land in Hilversum mocht hij niks demonstreren. Van-
wege het showelement gaf de gemeente geen toe-

De Franse apotheker/psycholoog Emile Coué, rond 1925. Farwerck had veel belangstelling
voor zijn inprentingsmethode. (Wikipedia)
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stemming. Wat hield de methode-Coué in? Het was de
Fransman uit onderzoek gebleken dat een medicijn beter
werkte, wanneer de dokter het de patiënt gaf met de ab-
solute garantie, dat het direct verlichting zou geven. Al-
thans veel beter zou werken dan wanneer een middel was
verstrekt zonder enig stellig commentaar. Coué zei te
hebben ontdekt dat het inprenten van optimisme over
een situatie – bij voorkeur middels een door de patiënt
tweemaal daags hardop uit te spreken leuze - als vanzelf
een meetbaar positief effect teweeg zou brengen. De
kracht van suggestie. Farwerck wilde er meer van weten,
juist omdat er geen rationele verklaring leek te zijn. Op-
recht geloof in de werking van iets – blind vertrouwen –
als kracht op zich. Emile Coué hield aan zijn Gooise toer-
nee volgelingen over, onder wie Phine Simonis. Ze
woonde in Hilversum, maar bediende in 1926 in het hele
land klantjes. Simonis had volgens haar advertentie in De
Telegraaf genezing te bieden voor gevallen van ‘neurast-
henie, maaglijden, slapeloosheid, zenuwstoringen enz.’ .
Frans Farwerck ontwikkelde zich in de jaren twintig door
zelfstudie tot een kenner van de Germaanse oudheid en
Noordse mythologie. Zelfstudie is een vrijmetselaars-
trekje, het is een vorm van zichzelf verbeteren. Thuis aan
de Emmastraat verslond hij een hele bibliotheek van we-
tenschappelijke uitgaven. In 1925 was zijn boekencollec-
tie zo gegroeid, dat Farwerck een aannemer in de arm
moest nemen. Die maakte een speciale uitbouw aan de
villa, voor boekenkasten.17 De bouwtekeningen laten zien
hoe de villa op nummer 58 er in de jaren twintig uit zag,
met twee identieke, hoge schoorstenen die het woonhuis
flankeerden. Misschien vergezocht, maar de schoorste-
nen lijken op de twee bronzen zuilen die bij de ingang

van de tempel van Salomo staan afgebeeld. Deze tempel
is het legendarische bouwwerk dat in het logo staat van
de gemengde vrijmetselaarsorde Le Droit Humain. De twee
tempelzuilen heten Boaz en Jachin in het boek ‘Konin-
gen’ in het Oude Testament. Als bewijs moge het pseu-
doniem dienen, dat Farwerck als schrijver van boeken
over de vrijmetselarij koos: B.J. van der Zuylen. Een ander
pseudoniem luidde F. van Schopingen. Die naam sloeg
waarschijnlijk op het stadje waar zijn vader in 1856 was
geboren: Schoppingen in Westfalen.
Waar kwam die fascinatie voor het verre verleden en het
eigen ras vandaan? Farwerck tegen Polak in 1947:  Mijn
belangstelling voor de menselijke rassen werd opgewekt toen ik
zestien jaar was, toen ik in een museum de overblijfselen van prae-
historische mensen zag. Sindsdien heb ik alle mogelijke weten-
schappelijke publicaties hierover bestudeerd. Geleidelijk kwam ik
op het standpunt dat de erfelijkheid een grote rol speelde in de men-
selijke aard en wat daaruit voortvloeide.18

NSB in Hilversum
Farwerck is in de zomer van 1933 bij  de NSB met de af-
deling Propaganda aan de slag gegaan. Dat jaar maakte
de propagandaleider mee dat het ledental van de NSB, dat
landelijk eerst hooguit een duizendtal was, explodeerde
tot het twintigvoudige in december. Een raketachtige ont-
wikkeling. Juist in Farwercks woonplaats Hilversum
groeide de NSB hard, harder dan elders. In 1934 hadden
in Hilversum niet minder dan duizend mensen een abon-
nement op het NSB-weekblad Volk en Vaderland. Nog
eens duizend losse nummers vonden hun weg in de ra-
diostad via colporteurs op straat. 
Het ging er in 1933 fanatiek aan toe, want ook met linkse

Advertentie voor een van de producten van de Veneta-fabriek in 1964:  het chique hoogpolige Farverfest-vloedkleed. De cirkel
met de gestileerde ‘V’ van Veneta is mogelijk door Farwerck zelf ontworpen. (De  Gooi- en Eemlander)
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bladen werd geleurd en dat gaf volop spanningen en in-
cidenten. De tegenstanders van de NSB – vooral de
roomskatholieke en de linkse pers - gingen naarstig op
zoek naar publicitaire munitie. Die vonden ze onder an-
dere met de ontdekking van Farwercks betrokkenheid bij
de vrijmetselarij. Het lekte uit via bladen als de rooms-ka-
tholieke Nieuwe Tilburgsche Courant en De Maasbode. In 1934
berichtte het socialistische dagblad Het Volk dat Mussert
naar Duitsland en Italie was geweest en dat als gevolg
daarvan in de NSB een actie was gestart tegen vrijmetse-
laars. Vanaf dat moment zat Mussert met Farwerck in zijn
maag. 
Waren er toen al interne spanningen in de NSB-top, dan
werden die toegedekt door het eerste grote electorale suc-

ces. In 1935 kregen de eerste NSB-kandidaten op termijn
uitzicht op het pluche van de Eerste Kamer, door hun
winst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Lan-
delijk kwamen Mussert c.s. van niets op bijna acht pro-
cent van de stemmen. In Noord-Holland lag het moyenne
op 9,6 procent en in Hilversum scoorde de NSB 10,7 pro-
cent.19 In het Gooi stond de organisatie in 1933 al als een
huis. Zo groot was de toestroom van nieuwe leden dat het
Kringhuis in Hilversum, dat als partijcentrum dienst
deed, diverse malen uit zijn jas groeide en verhuizen
noodzakelijk maakte, alsmede het opsplitsen van de
Kring Het Gooi in twee kringen, Gooi-Noord en Gooi-
Zuid. 
Dominee Gerrit van Duyl maakte het als eerste Gooise

Bewijs van Gewoon Aandeel
van Veneta, ter waarde van
500 gulden.
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kringleider van zeer nabij mee. Zijn oratorische gaven
zullen de kiezers ook een duw richting Mussert hebben
gegeven. Meer verbaal geweld stond in het partijblad Volk
en Vaderland, terwijl de kring Gooi-Zuid ook nog een
eigen blad in elkaar flanste, Zwart-Rood genaamd. Naar
de partijkleuren. Frans Farwerck was meer op het lande-
lijke vlak bezig, hij hield vanuit Utrecht alle draden in
handen, zette de grote lijnen uit, bluste binnenbrandjes
en hakte knopen door. 
Evenmin als Mussert was hij van huis uit anti-semiet,
maar toch dreef hij langzaam ook die kant op. 
Waarschijnlijk is Farwerck halverwege de jaren dertig per
brief de wacht aangezegd door de Nationale Raad der
Vrijmetselarij. Hij kreeg de keuze om vrijwillig bij Le Droit
Humain te vertrekken wanneer hij in de NSB actief wilde
blijven, of anders aan de kant gezet te worden. De orde

had als hoofdregel dat leden zich niet met politiek dien-
den te bemoeien. Dat had Farwerck wel gedaan. Hij zat
dus in een spagaat. Later, tijdens zijn verhoor in 1947,
lichtte hij zijn dubbele pet als volgt toe: In Nederland ont-
houdt de maçonnerie [vrijmetselarij, HH] zich van elke politieke
inmenging en houdt zich in hoofdzaak met geestelijke problemen
bezig. De gedachte dat men voor zijn medemens moest werken,
welke gedachte in vrijmetselarij leeft, dacht ik in praktijk te kun-
nen brengen in de NSB.

Corrigerende tikken
Was dat een flauwe smoes? Met dat menslievende bij de
NSB viel het zoals bekend wel mee. Volgens een kran-
tenbericht in Het Volk moest Farwerck na de eerste ge-
ruchten in 1934 al een stapje terug doen op het
NSB-hoofdkwartier. Een tweede corrigerende tik riep

Het NSB-lidmaatschap
van Farwerck was in
de jaren dertig een

steen des aanstoots in
de Rotary Club Hilver-
sum, zoals in dit ge-

denkboek beschreven.
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Farwerck over zichzelf af door Musserts tweede man Cor-
nelis van Geelkerken te bruuskeren. Hij  was zijn afde-
ling 3 gaan reorganiseren zonder de secretaris in te
lichten. Een een-tweetje met Mussert moest voldoende
zijn, had Farwerck gedacht. Niet dus. Het was een duur
foutje dat hem het leiderschap op Propaganda kostte. 
Hij werd overgeplaatst naar het minder belangrijke Or-
ganisatie. Hij kon zich daar wel storten op zijn echte lief-
hebberij, Germaanse cultuurhistorie. Daartoe richtte hij
in 1936 of 1937 de stichting Der Vaderen Erfdeel op. Die
richtte zich op het bestuderen van alles wat in Nederland
als volkseigen te betitelen viel. Want dat diende hervonden,
gekoesterd en opgewaardeerd te worden. In tegenstelling
met wat hij als volksvreemd zag. Farwerck wilde een be-
wustwordingsproces bevorderen  ten aanzien van eigen
aard, cultuur en ras.20 Hij sloot met zijn stichting naad-
loos aan bij radicale lieden, die in 1936 de Nederlandsche

Nationaal Socialistische Uitgeverij hadden verlaten en
voor zichzelf waren begonnen - deze groep zou de latere
Nederlandsche SS baren. De heren voelden zich verwant
met Farwercks stichting. Alles dat het stempel volks kreeg
was van eigen bodem, dus goedgekeurd. Farwerck was
een kei in Germaanse geschiedenis en speurde altijd
graag naar (oer)bronnen als runenteksten, (lokale) tra-
dities, etymologie, mythologische verhalen, grafheuvels,
etc. Logisch dat hij – met zijn ambitie en achtergrond -
kwam bovendrijven als leider van deze volkse stroming.
Het was een radicale denkwijze. Farwerck gaf hiermee
een voorzet voor het antisemitisme. Want joden waren
wat hem betreft in principe ook volksvreemd. Overigens
heeft Kees van Geelkerken in zijn verhoor in 1947 ver-
klaard dat Mussert niets moest hebben van de volkse
overtuigingen en de hele bloed-en-bodemtheorie van Far-
werck. Hij vond dat maar gezweef. Hier werd duidelijk

Een deel van het Veneta-complex aan de kruising  Oosterengweg-Liebergerweg begin jaren zeventig. In 1978 ging de fabriek dicht.
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dat Mussert (oud-waterbouwkundig ingenieur) een beta-
man was en Farwerck een alfa-persoon. Farwerck ver-
telde in 1947, dat hij aan de NSB een geestelijke
component had willen toevoegen, die het volgens hem
ontbeerde. 

Complot tegen Mussert
Intussen had de NSB fikse averij opgelopen bij de verkie-
zingen voor de Tweede Kamer in 1937. Had in 1935 nog
bijna acht procent van de kiezers op de partij van Mussert
gestemd, nu was dat landelijk nog maar 4,2 procent. In
Hilversum viel de partij van 10,7 procent terug naar 5,4
procent. Een verklaring? De partij was radicaler gewor-
den, anti-semitischer en meer pro-Hitler. Dat schrikte af.

Net als de herbewapening, waar nazi-Duitsland mee
bezig was. Uiteraard gaf dit in de NSB spanningen en ge-
ruzie, want iemand moest de schuld krijgen. En dat in het
jaar dat de eerste nationaal-socialisten in de Eerste Kamer
zitting zouden nemen.
Bij de NSB in Utrecht rommelde het vervaarlijk. De on-
vrede was groot. Kees van Geelkerkens interne inlichtin-
gendienst maakte overuren. De klap kwam toch nog
onverwacht. 

De 27e september 1937 was op het oog een gewone zon-
dag in Hilversum.21 Ds. Gerrit van Duyl leidde de mid-
dagdienst in het gebouw der vrijzinnig-hervormden aan
de Frans Halslaan. Na afloop kwam kwam hij naar buiten

Werknemers van Veneta spoeden zich op hun fietsen en bromfietsen derwaarts. Een beeld van rond 1970. Acht jaar
later was de fabriek failliet. (Goois Museum)
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en trof daar op de stoep Kees van Geelkerken aan, nog
steeds Musserts tweede man. Deze vroeg Van Duyl of hij
iets met hem kon bespreken. Van Duyl had wel even. Van
Geelkerken stelde voor dat bij Frans Farwerck thuis te
doen, die woonde immers vlak om de hoek aan de Em-
mastraat. Ze liepen erheen. Farwerck deed open en no-
digde hen naar binnen. Voelde Van Duyl al nattigheid?
Volgens zijn versie voerde de gastheer hem mee naar de
zitkamer en trok Van Geelkerken zich in een achterver-
trek terug. Binnen zat Anton Mussert in een stoel, die had
blijkbaar op hem gewacht. De sfeer zal intussen om te
snijden zijn geweest. Mussert en Farwerck legden Van
Duyl een al getypte ontslagbrief voor die Van Duyl alleen
nog diende te tekenen. Hij vroeg in de brief ‘om per-
soonlijke redenen’ om ontslag uit zijn functies in de NSB.
Mussert legde Van Duyl uit dat hij was betrapt op het or-
ganiseren van een complot om Mussert af te zetten,
omdat deze ongeschikt zou zijn gebleken gezien het

zware verlies bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Een microfoontje, dat in een boekenkast in de werkka-
mer van de dominee verstopt was geweest en bij toeval
was ontdekt, had diverse compromitterende gesprekken
tussen Van Duyl en andere hoge NSB’ers geregistreerd.
De microfoon was het werk van Musserts inlichtingen-
man Van Geelkerken geweest. Dit hele verhaal kwam
naar buiten, nadat de hoofdrolspelers in kranten als het
Utrechtsch Nieuwsblad en De Residentiebode hun verhaal had-
den gedaan.  
Van Duyl zou net zitting nemen in de Eerste Kamer. Na
zijn beëdiging kon hij daar direct zijn vertrek aankondi-
gen. Van Duyl vertelde in de pers dat hij door Mussert in
de villa van Farwerck urenlang onder zware druk gezet.
Daarbij zou ook zijn gedreigd dat, mocht Van Duyl wei-
geren te tekenen, diens buitenhuwelijkse escapades aan
de grote klok zouden komen te hangen. De dominee te-
kende en ging uithuilen bij een bondgenoot. Later zei hij

Demonstratie op het stokoude weefgetouw, dat Veneta-directeur Farwerck aan het Goois Museum had ge-
schonken. Het getouw stond nog geruime tijd in cultureel centrum De Vaart.
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veel spijt te hebben van de handtekening. Het hele geval
kostte ook Van Duyls adjudanten jhr. Mr. W. van der Goes
van Naters (hoofd persdienst NSB) en secretaris Valcke-
nier Kips  hun baan. De chef van Musserts kabinet Dirk
Pont stapte zelf op. 
Van Duyl bleef politiek actief. Hij hielp in 1938 de Neder-
landsche Volkspartij op te richten. Later sloot hij zich aan
bij de NSNAP-Van Rappard en werd begunstigend lid van
de Germaansche SS. Na de bevrijding in 1945 zou Van
Duyl worden gearresteerd en vervolgd. Hij kreeg vanwege
zijn verleden tien jaar cel. In 1951 kwam hij weer op vrije
voeten.
En hoe liep het af met Farwerck? Hij had Mussert met het
kaltstellen van Van Duyl actief geholpen. De oud-groot-
meester hield zich daarna rustig. Andere, veel radicalere
lui passeerden hem rechts in de NSB, lieden als mr. Mei-
noud Rost van Tonningen, en Henk Feldmeijer die ooit
Farwercks beschermeling was geweest. Aan Rost van
Tonningen, die het in de oorlog tot minister van finan-
ciën zou schoppen, had Farwerck een enorme hekel
(‘mijn grootste vijand’, noemde Farwerck hem). Feld-
meijer zou later leider van de Nederlandsche SS worden.
Farwerck deed er na 1937 in de media het zwijgen toe. Hij
hield zich bezig met schrijfwerk voor Der Vaderen Erfdeel en
natuurlijk met zijn fabriek – want die had hij ook nog. 

Het jaar 1940 was voor Farwerck al beroerd begonnen. In
januari brandde een flink deel van zijn villa aan de Em-
mastraat af. Daarbij ging veel kunst verloren waaronder
kostbare schilderijen, zo meldde De Gooi- en Eemlander. 
Het vroor streng die nacht. Het bluswater veranderde de ro-
kende villa langzaam in een ijsberg. Van de echtgenote van de
chauffeur-tuinman kregen de brandweerlui volgens het
verslag een ‘zeer welkomen warmen dronk.’ 

Na de inval van de Duitsers kwam Farwerck snel in grote
problemen. In de herfst werd hem duidelijk dat hij niet
in aanmerking zou komen voor een plek in het bestuur
van de Nederlandse Kultuurraad, waarvan hij nog als be-
oogd lid gold.  De Duitsers wisten dat hij vrijmetselaar
was geweest. De beruchte Hanns Albin Rauter, in de oor-
log generaal bij de Waffen SS, vertelde rechercheur Meijer
Polak in 1947 dat over Farwerck te hebben gehoord in
juni/juli 1940.  Hij briefde die kennis volgens eigen zeg-
gen door aan generalkommissar Fritz Schmidt, die de NSB
‘in portefeuille’ had. Schmidt gaf als reactie, zei Rauter
bij zijn verhoor, dat Farwerck onmogelijk organisatielei-
der bij de NSB zou kunnen blijven. Hij, Schmidt, zou daar-
over met Mussert gaan praten.
Toen in september de Sicherheitsdienst bij hem thuis aan de
Emmastraat huiszoeking kwam doen was het foute boel,

De overlijdensadvertentie, die de Veneta plaatste na de dood van
haar medeoprichter en commissaris. ( De Gooi- en Eemlander) 
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wist Farwerck. Een paar dagen later moest hij bij Mussert
komen. Die confronteerde hem met een zes jaar oude
brief van de Nationale Raad van de Gemengde Vrijmet-
selarij. Het schrijven was bij de huiszoeking gevonden.
Schmidt ging direct met de brief naar Mussert en eiste
dat hij Farwerck zou ontslaan wegens gebleken onbe-
trouwbaarheid. En zo ging het. In 1947 zei Farwerck
tegen Polak in 1940 erg teleurgesteld te zijn geweest ,,dat
Mussert mij zoo trouweloos liet vallen.’’ Maar hij had met
dezelfde Mussert wel geregeld dat hij de status van geheim
lid kreeg voor de duur van de bezetting. Dat verklaarde de
man, die bij de NSB over de ledenadministratie was ge-
gaan.

Ruzie om NSB-tuinbord
In de jaren dertig en tijdens de bezetting hielden de buren
Farwerck in de gaten. Vooral de relatie tussen de NSB-
voorman en de buurman op nummer 62, dr. Haak Basti-
aanse, was gespannen. Laatstgenoemde wist via
Farwercks overbuurvrouw op 61 dat er hoge NSB’ers op
bezoek kwamen zoals Mussert en Van Geelkerken, en dat
Farwerck zelf een hoge ome moest zijn. Het was fout ge-

gaan toen Farwerck zonder overleg een groot NSB-recla-
mebord in zijn tuin had geplant, aan de straatzijde. Hier-
van had Haak Bastiaanse veel last gehad, vertelde hij
rechercheur Polak na de oorlog omdat Farwerck de hebbe-
lijkheid had bedoeld reclamebord vlak tegen de grens van onze tui-
nen aan te zetten. Vele mensen hebben mij daardoor voor een
NSB’er aangezien. Eenmaal zelfs hebben anti-nationaalsocialisten
een bierglas door het raam van mijn serre gesmeten. Een andere
overbuur, een autohandelaar die Van Diest heette, liet het
bord in het nachtelijk duister soms weghalen, maar de
volgende dag stond er dan weer een nieuw exemplaar.22

Frans Farwerck bleef in de oorlog advieswerk doen voor
de NSB. 
Na de bevrijding werd hij niet geïnterneerd, vertelde over-
buurvrouw P. Verschoof in 1947 de rechercheur omdat dit,
naar mij bij geruchte werd meegedeeld, wegens zijn slechte ge-
zondheid niet mogelijk was. Dit is te lezen in  het proces-ver-
baal van haar verhoor. Zowel dr. Haak Bastiaanse als ik hebben
ons daarover zeer verwonderd omdat hij, Farwerck, blijkbaar niet
te ziek was om in zijn tuin te werken en bezoekers naar de bus te
brengen. Op het ogenblik krijgt Farwerck weer druk bezoek van in-
middels uit detentie ontslagen, mij welbekende NSB’ers.

Vrijmetselaarssymboliek siert nog steeds de voordeur van het huis in Amsterdam,
waar vroeger  Farwercks broer woonde. (foto auteur)
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NOTEN
1 De oprichting van de Nationaal-Socialistische Beweging vond plaats op 14 december 1931 in een zaaltje in Utrecht.
Initiatiefnemers waren ir. Anton Mussert en Cees van Geelkerken. De NSB was op dat moment nog een stichting. Op 4
november 1932 zag de beweging bij de notaris officieel het levenslicht. Volgens de statuten lag de leiding van de NSB
bij Mussert, die de titel Algemeen Leider droeg. 
2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie  (NIOD)  DOC (Document) I – 1204  (Ir. A.A.  Mussert). ‘Aantekenin-
gen van mej. C.W van Bilderbeek’.  Het NIOD ging in 2010 samen met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestu-
dies. 
3 Toevalligerwijze grensde het achterterrein van de kerk van de vrijzinnig-Hervormden aan de Frans Halslaan exact aan
de achtertuin van de villa van Frans Farwerck, die aan de Emmastraat woonde op nr. 58.  Deze  omstandigheid zou bij
hun onderlinge conflict in 1937  een belangrijke rol spelen.
4 Dit schreef  prof. J. de Louter in een ingezonden stuk in De Gooi en Eemlander van 25 april 1929.   De Louter, oud-hoog-
leraar van de Universiteit Utrecht, kreeg op zijn stuk  forse kritiek van ene mr. A.C.N. Pieren. Deze Hilversumse advo-
caat  stelde dat, anders dan De Louter had geschreven, niet iedere betrokkene door de onderzoekscommissie was
gehoord, met name een dame, een heer en mevrouw uit Hilversum en een Amsterdammer wiens verklaring van het hoogste gewicht is.
5 Jan Meyers, Mussert, 102 ev over Gerrit van Duyl: Hij was een schitterend redenaar, geliefd bij zijn gemeente, inzonderheid bij
sommige vrouwelijke lidmaten. (...) Hij was ook ijdel en eerzuchtig en een mooie jongen met een zwak voor vrouwen.
6 Rotary International kon in 1923 de eerste Nederlandse Rotary Clubs verwelkomen, die in Amsterdam en Utrecht. Rot-
terdam en Den Haag volgden twee jaar later. De Rotary Club Hilversum was in 1928 de tiende loot aan de stam.
7 Deze was belast met een tegen Farwerck gericht vooronderzoek. Daaruit zou moeten blijken of Farwerck tijdens de
Duitse bezetting gepleegde strafbare feiten konden worden aangerekend. Was dat het geval, dan kon de Hilversummer
wellicht worden vervolgd in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. De neerslag van de verhoren is te vinden in het
NIOD , DOC I - 459.
8 Robin te Slaa en Edwin Klijn , De NSB, Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1935. Propagan-
dachef ir. Van Houten was afgehaakt omdat hij ging studeren aan de Landbouwhogeschool Wageningen.
Mr. Anton van Vessem zat tussen 1928 en 1931 in de Utrechtse raad voor de Vrijheidspartij. Hij was rond 1926 al in con-
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tact gekomen met Mussert en werd in 1931 bij de oprichting van de NSB diens juridisch adviseur. Van Vessem zou in 1935
voor de NSB lid van de Eerste Kamer worden. 
9 Verklaring van C.J. Huygen, secretaris-generaal van de NSB. Farwerck was destijds de ‘’vertrouwde’’ van Mussert, en zij be-
zochten elkaar in elkaars woning. Uit proces-verbaal van verhoor Huygen door Meijer Polak. 
10 Franz Otto Richard Heinrich Farwerck werd 74 jaar. Hij werd bij zijn vrouw begraven op de Amsterdamse begraafplaats
Zorgvliet.
11 Proces-verbaal van verhoor door Meijer Polak van Farwercks chauffeur/tuinman Willem Viereke en zijn vrouw in 1947. 
12 In 1893 werd in Frankrijk  de Vrijmetselaars Grootloge Le Droit Humain opgericht door Georges Martin en Maria De-
raismes. In 1899   werd deze Grootloge internationaal. De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij is actief in
Nederland  sedert 1904.
13 Eddie de Paepe, Denkers en Doeners, 64 e.v.
14 Uit:  Onze voorvaderen lieten hun stempel om den Goudsberg, brochure 1303 door F.E. Farwerck, omstreeks 1940, NIOD. De
auteur legt uit dat een volk een door rasverbondenheid bepaalde, organische eenheid is, die leeft op de bodem van het
gemeenschappelijke vaderland. Ras en bodem zijn voor een volk de bepalende elementen. De inwoners vormen als het ware
een grote familie, met uitzondering van de volksvreemde elementen, die zich door de eeuwen heen afgescheiden hebben gehouden.
15 De weduwe C. Akkeringa was een landelijk bekend medium en psychometriste. Ze leidde seances in Hilversum in het
zaaltje boven het Meubelhuis Dietrich aan de Emmastraat. Ze overleed in 1942 in Den Haag en werd 73 jaar.
16)  Emile Coué trad op 21 mei 1924 op in het Hof van Holland in Hilversum, op uitnodiging van het plaatselijk comite
onder aanvoering van Farwerck. 
17 Wat Farwerck allemaal aan literatuur had verzameld zal nooit bekend worden. Er is nogal wat verloren gegaan bij de
brand van januari 1940. 
18 Verhoor Farwerck in 1947 door Meijer Polak. Farwerck vertelde dat hij hierna geleidelijk het standpunt ontwikkelde
dat erfelijkheid een grote rol speelde in de menselijke aard en wat daaruit voortvloeide.
19 Werkgroep, Hilversum, 19 e.v. 
20 Der Vaderen Erfdeel noemde zich een Werkgemeenschap voor Volkskunde. Het hield zich bezig met studie en on-
derzoek en gaf onder andere brochures uit. Hoogstwaarschijnlijk was het Farwerck die in 1938 voor DVE de anonieme
brochure Wat is ras? schreef.  Het is compleet in Farwercks redenerende stijl geschreven.
21 Met name de linkse pers zou van de affaire gaan smullen, met name van de ‘immorele elementen’, zoals de amoureuze
affaire die Van Duyl met zijn buurvrouw zou hebben gehad, en waarmee Mussert Van Duyl zou hebben gechanteerd.  Op
1 oktober 1937 zou ook de bedrogen echtgenoot uit de NSB stappen.
22 Volgens Farwerck was tot de plaatsing en vervanging van het tuinbord door de NSB besloten, niet door hem. Het was
buiten hem om gegaan.


