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Blockchains en archivering

Archiefscenario’s in de
praktijk. Op weg naar de
toekomst

Rond 2008 werd de blockchain
bedacht als een van de
antwoorden op het wegvallen
van het vertrouwen in de
banken als bemiddelaars in
financiële transacties. Het is
bedacht om betalingen te
verrichten met bitcoins, een
alternatieve munt die zonder
tussenkomst van banken wordt
gebruikt. In hoeverre kan de
blockchain gebruikt worden in
archivering?
Geert-Jan van Bussel ■

successful transactions

e computer ‘mining’
check the validity of
cks in the chain.
ckest to check the
lock, gets payment.

OR

BLOCK
validated
as ‘honest’
part of the
chain.

12
Vertrouwen op het
verleden. Lessen uit het
regeerakkoord
Op 10 oktober 2017 werd het
regeerakkoord Vertrouwen in de
toekomst gepresenteerd. VVD,
CDA, D66 en de ChristenUnie
spreken zich daarin onder meer
uit over de rol van geschiedenis
als ‘anker’ van de Nederlandse
identiteit. René Spork nam het
akkoord grondig door en bracht
zijn conclusies naar papier.
René Spork ■

In 2015 zijn in opdracht van
Archief 2020 toekomstscenario’s
voor de archieffunctie opgesteld,
onder de titel: Op weg naar
2020 en verder… Het verhaal
van de archieffunctie. Daarna is
het landelijk stil geworden over
de toekomst van archieven en
archivaris. Het Waterlands Archief
pakt samen met Futureconsult
de draad op en werkt aan een
eigen toekomstscenario.
Roland Bisscheroux en Jan
Nekkers ■

46
‘Het werk in het archief
geeft me energie.’ In
gesprek met Fransien
Smeets
Jarenlang verzorgde ze voor het
Archievenblad de rubriek
Burgerlijke Stand. Talloze
interviews nam ze af, maar na
acht jaar trouwe dienst heeft
ze de redactie verlaten. Een
goed moment om de rollen om
te draaien. Geert Stroo ging in
gesprek met Fransien Smeets
en legde haar een spervuur
aan vragen voor.
Geert Stroo ■
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