Besluit van het bestuur van de Stichting Castrum Peregrini, houdende instelling van
een onderzoekscommissie
(Instellingsbesluit Commissie ‘Misbruik Castrum Peregrini ’42 — ‘86’)
Het bestuur besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.
b.

Bestuur: het bestuur van de Stichting Castrum Peregrini;
Commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Instelling en taak
1.

Er is een onafhankelijke commissie belast met de taak, bedoeld in het tweede lid.

2.

De commissie doet onderzoek en stelt een feitelijke reconstructie op naar aanleiding
van het volgende:

3.

a.

De commissie doet onderzoek en stelt een feitelijke reconstructie op van de aard
en omvang van seksueel misbruik door Wolfgang Frommel en zijn directe
omgeving. Het onderzoek moet inzicht bieden in de omstandigheden waarin het
misbruik heeft plaatsgevonden en indien mogelijk verantwoordelijkheden
benoemen. Het onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan erkenning van al
diegenen die door misbruik leed hebben ondergaan.

b.

De commissie is bevoegd om vragen te formuleren, deze te onderzoeken en te
beantwoorden.

c.

De commissie kan aanbevelingen doen.

Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan de commissie aanbevelingen
doen.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag
1. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en een secretaris.
2. Tot voorzitter van de commissie wordt benoemd: Mr F.G. Bauduin
3. Tot lid van de commissie wordt benoemd: Dr S.B.L. Leferink

4. Tot lid van de commissie wordt benoemd: Mr M. Diemer
5. Tot secretaris van de commissie wordt benoemd: Dr B. Kreemers
6. Tot adviseurs van de commissie worden benoemd: N.N. en N.N.
7. Bij tussentijds vertrek van de voorzitter kan het bestuur een andere voorzitter
benoemen.
8. De voorzitter en de overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door het
bestuur.

Artikel 4. Instellingsduur
1.

De commissie wordt ingesteld met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit
besluit. De voorzitter en de secretaris worden benoemd met terugwerkende kracht per
12 december 2018.

2.

De commissie wordt opgeheven vier weken nadat het eindrapport is uitgebracht.

Artikel 5. Secretariaat
1. De commissie voorziet zelf in haar secretariaat.
2. Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig
aan de voorzitter van de commissie.
3. Het bestuur draagt, op verzoek van de voorzitter van de commissie, zorg voor de nodige
voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze
1. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
2. De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover zij dat voor de
vervulling van haar taak nodig acht.
3. De commissie stelt een protocol vast over de wijze waarop ij personen hoort en daarvan
verslag doet.
4. De commissie bepaalt welke bevindingen zij, in het kader van hoor en wederhoor,
voorlegt aan personen of instanties die door deze bevindingen worden geraakt of die
daartegen bedenkingen zouden kunnen hebben.

Artikel 7. Inwinnen van inlichtingen
1.

De commissie is bevoegd zich voor het inwinnen van inlichtingen te wenden tot
personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van het onderzoek.

2.

De commissie zal zich over de aan haar geboden medewerking verantwoorden in het
onderzoeksrapport.

Artikel 8. Eindrapport, tussenrapporten
1.

De commissie brengt zo spoedig mogelijk haar eindrapport uit aan het bestuur.

2.

De commissie kan desgewenst een of meer tussenrapporten uitbrengen.

Artikel 9. Vergoeding
De voorzitter, de secretaris, de leden en de adviseurs van de commissie ontvangen een
vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt vastgelegd in de begroting die de
goedkeuring behoeft van het bestuur.

Artikel 10. Kosten van de commissie
1.

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van het
bestuur. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:
a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële
ondersteuning,
b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten
van onderzoek en
c. de kosten voor publicatie van rapportages.

2.

De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan het
bestuur aan.

Artikel 11. Vrijwaring
Het bestuur zal de leden (en voormalige leden) alsmede het secretariaat van de commissie
vrijwaren voor de redelijke kosten van rechtsbijstand, behoudens voor zover sprake is van
opzet, grove schuld, of ernstige nalatigheid, in verband met een eventuele
aansprakelijkstelling van de (voormalige) leden van de commissie of van het secretariaat of
een strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of andere juridische procedure waarin zij worden
betrokken vanwege de werkzaamheden verricht voor de commissie, behoudens indien een

strafrechtelijke procedure leidt tot het opleggen van een straf als bedoeld in artikel 9 van
het Wetboek van Strafrecht aan het desbetreffende (voormalige) lid van de commissie of
het secretariaat.

Artikel 12. Archiefbescheiden
1.

Het archief van de commissie wordt na afloop van het onderzoek overgebracht naar
het archief van [nader te bepalen archief, extern CP].

2.

Het beheer vindt plaats met inachtneming van de door de commissie in haar protocol
aangegeven vertrouwelijkheid, waarover met de commissie nadere afspraken kunnen
worden gemaakt. Toelichting

Toelichting
Toelichting bij artikel 2:
Onder misbruik wordt verstaan: seksueel contact met minderjarigen, niet consensuele
seksueel contact door middel van fysieke of geestelijke dwang, kwaadaardige misleiding en
dergelijke. Onder directe omgeving wordt verstaan: de personen die fysiek in de gebouwen
van Castrum Peregrini woonden of er een vaste voet aan huis hadden, die regelmatig
contact hadden met Frommel vanuit een persoonlijke band dan wel vanuit een ideologische
verbondenheid die terug te voeren is op het gedachtegoed van de Duitse dichter Stefan
George. Het onderzoek naar misbruik concentreert zich tot de locaties die het eigendom
waren van de stichting in de onderzoeksperiode en tot de Amsterdamse locatie waarvan
sprake is in het artikel in Vrij Nederland van 10 juli 2017. Het onderzoek richt zich op de
periode tussen 1942 (Frommel neemt zijn intrek op Herengracht 401) en 1986 (Frommel
overlijdt op Herengracht 401). Voorvallen in Duitsland gerelateerd aan de vriendenkring
van Wolfgang Frommel zijn door de Duitse onderzoekscommissie (UKASK) gerapporteerd.
Deze rapportages zullen desgewenst met instemming van betrokkenen worden opgevraagd
en ingezien. Voorvallen op de internationale Quakerschool, eerst in Ommen en later in
Beverweerd gevestigd, worden door de daarvoor ingestelde commissie der Quakers
behandeld. Uitkomsten van deze commissie zullen desgewenst met instemming van
betrokkenen worden opgevraagd en ingezien. De commissie zal tevens de rol onderzoeken
van Giséle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht en anderen voor zover relevant met
betrekking tot het bovenstaande.
Toelichting bij artikel 3:
De benoeming van de voorzitter en de secretaris gaat met terugwerkende kracht in per 12
december 2018. De benoeming van de leden van de commissie gaat in op een nader te
bepalen datum.

