
Reglement van het Nederlandse Memory of the World-Comité 
 

“The Memory of the World is the documented, collective memory of the peoples  
of the world – their documentary heritage – which in turn represents a large  
proportion of the world’s cultural heritage.”  

 
“Documentary heritage reflects the diversity of languages, peoples and cultures. It is the 
mirror of the world and its memory. But this memory is fragile. Every day, irreplaceable 
parts of this memory disappear for ever.” 
 

UNESCO’s Memory of the World programma stimuleert het behoud en de toegankelijkheid van het 
documentair erfgoed in de wereld. Het Memory of the World-Programma heeft drie 
hoofddoelstellingen0F

1: 
 

(a) Het bevorderen van het behoud van het documentair erfgoed van de wereld met 
inachtneming van de meest geschikte methoden en technieken; 

 
(b) Het ondersteunen van universele toegang tot documentair erfgoed; 

 
(c) Het wereldwijd vergroten van de bewustwording van het bestaan en het belang van 
documentair erfgoed.  

 
Het Memory of the World-Programma voorziet in de oprichting van Nationale Memory of the World 
Comités om de doelstellingen van het programma te ondersteunen. Nederlandse 
erfgoedinstellingen onderschrijven de noodzaak tot internationale samenwerking om het 
documentair erfgoed van de wereld te bewaren en richten het ‘Nederlands Memory of the World-
Comité’ op. 
 
1. Naam  
Het Comité draagt de naam ‘Nederlands Memory of the World-Comité’.  
 
2. Doel  
Doel van het Nederlands Memory of the World-Comité is de ondersteuning in en vanuit Nederland 
van het UNESCO Memory of the World-Programma. 
 
3. Taken/Opdracht  
Het Nederlands Memory of the World-Comité ondersteunt het Memory of the World-Programma in 
Nederland door:  
 

(1) Vergroting van de bekendheid van de doelstellingen van het Memory of the World-
Programma bij de beheerders van het Nederlandse documentair erfgoed en bij het brede 
publiek; 

 
(2) Begeleiding van Nederlandse nominaties voor het Memory of the World-Register; hierbij 

waken de leden ervoor om de (schijn van) verstrengeling van het belang van de eigen 
organisatie en van het Comité te vermijden. 

                                                           
1 Geciteerd naar de herziene General Guidelines uit 2002, waar ook de verdere uitwerking te 
vinden is. Zie: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf


 
(3) Aanlevering van een voorselectie aan het Secretariaat van UNESCO te Parijs indien meer 

dan twee nationale aanvragen zijn ingediend;  
 

(4) Ondersteuning van de activiteiten van andere organisaties die bijdragen aan de 
doelstellingen van het Memory of the World-Programma;  

 
(5) Ondersteuning van de Nederlandse leden in het International Advisory Committee en in 

Sub-Committees van het Memory of the World-Programma;  
 

(6) Oprichting van een Nederlands Memory of the World-Register. 
 

(7) Andere activiteiten, ter bepaling en uitvoering van het Comité. 
 
De twee eerstgenoemde taken zullen binnen het Nederlands Memory of the World-Comité 
prioriteit krijgen.  

4. Leden en organisatie  
 
In het Nederlands Memory of the World-Comité hebben zitting: 
 

- maximaal vijf onafhankelijke deskundigen  
 

- een vertegenwoordiger van de Koninklijke Bibliotheek  
 

- een vertegenwoordiger van het Nationaal Archief  
 

- een vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid 
 

- een vertegenwoordiger van de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland 

 
- een vertegenwoordiger van de Nederlandse Unesco Commissie als Secretaris (zonder 

stemrecht). 
 

- (indien van toepassing) Nederlandse leden van het Memory of the World International 
Advisory Committee of van een van de subcommissies van het programma  

 
Voorzitter van het Nederlands Memory of the World-Comité is een van de onafhankelijke 
deskundigen. De vertegenwoordigers van Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, 
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland zijn dus 
uitgesloten van het voorzitterschap. Hij wordt voorgedragen door de leden van het comité. De 
Secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie en rapportage van de vergaderingen. De 
agenda en de stukken stelt de Secretaris op in samenwerking met de Voorzitter en de leden. 
 
De onafhankelijke deskundigen worden aangezocht door de voorzitter. Zij worden voor een 
periode van vier jaar benoemd, met éénmalige mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier 
jaar. 
 



Het Ministerie kan onafhankelijke deskundigen een vergoeding aanbieden voor de 
vergaderingen van het Comité. 
 
Het Nederlandse Memory of the World-Comité vergadert naar behoefte, maar ten minste één maal 
per jaar. De vergaderingen kunnen via telefoon of internet plaatsvinden. Naast de vaste leden en 
waarnemers kunnen ook anderen bij de vergaderingen uitgenodigd worden. 
 
De verslagen van de vergaderingen worden toegestuurd aan de leden, de Nederlandse Unesco 
Commissie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  
 
Het Nederlands Memory of the World-Comité heeft geen eigen fondsen. Voor activiteiten kunnen 
publieke en private sponsors gezocht worden. Ook hierbij waken de leden ervoor om de (schijn 
van) verstrengeling van het belang van de eigen organisatie en van het Comité te vermijden. 
 
 
5. Band met de Nederlandse Unesco Commissie  
 
De Nederlandse Unesco Commissie benoemt de voorzitter, op voordracht van het Nederlands 
Memory of the World-Comité. De voorzitter is gevraagd en ongevraagd adviseur van de 
Commissie op het gebied van documentair erfgoed. 
 
6. Band met de Nederlandse overheid  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt als waarnemer uitgenodigd bij de 
bijeenkomsten van het Nederlands Memory of the World-Comité en ontvangt alle documentatie.  
 
7. Reikwijdte  
Het Nederlands MoW Comité wil heel Nederland vertegenwoordigen, inclusief de drie 
bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustasius. Bovendien streeft het Comité naar goede 
samenwerking met de MoW Comités en Unesco Commissies in Aruba, St. Maarten en Curaçao. 
 
Den Haag, november 2010, herzien oktober 2017 herzien Leeuwarden juni 2018. 
 

 


