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Cryptomator
VERSLEUTEL JE CLOUDENCRYPTIE
Cloudopslag is handig om je bestanden online veilig op te slaan en om ze tussen meerdere apparaten te 
synchroniseren. Maar meestal krijgt je cloudprovider je bestanden onversleuteld te zien. Met Cryptoma-
tor los je dat op, zowel op je laptop als op je smartphone. Koen Vervloesem

Skymatic is een startup uit 
Bonn die werkt aan instru-

menten voor ‘digitale zelfverdedi-
ging’ (https://skymatic.de/en/) . Met 
Cryptomator (https://cryptomator.
org/) biedt het software aan om je 
bestanden te versleutelen voordat 
je ze naar je cloudopslag stuurt, met 
een automatische ontsleuteling als 
je ze weer van je cloudopslag opent. 
Je krijgt dus client-side encryptie 

met een gebruiksvriendelijke 
interface.

WAT IS CRYPTOMATOR 
EN WAT IS HET NIET?
Voordat we met Cryptomator aan de 
slag gaan, is het goed om even stil te 
staan bij wat het programma is en 
wat niet. Cryptomator is ontworpen 
om te voorkomen dat je cloudpro-
vider je gegevens in de cloud kan 

inkijken. Je slaat je bestanden in een 
‘kluis’ op voordat je ze naar de cloud 
uploadt. Alleen personen die het 
wachtwoord van die kluis kennen, 
kunnen de bestanden of bestand-
snamen lezen of aanpassen. Je 
cloudprovider ziet alleen bestanden 
met willekeurige namen en een wille-
keurige inhoud.

Om de synchronisatie met je 
cloudopslag te laten werken, dient 
Cryptomator uiteraard wel bepaalde 
informatie onversleuteld te laten. 
Een kwaadaardige cloudopslag-
dienst kan daarom altijd zien 
hoeveel mappen en bestanden je in 
je kluis hebt en hoe groot de bestan-
den zijn, ook al zijn de namen van de 
mappen en bestanden versleuteld. 
Ook de aanmaak-, wijzigings- en 
toegangstijden blijven zichtbaar, 
anders werkt de synchronisatie 
niet. In de meeste gevallen is deze 
informatie niet zo belangrijk, maar 
het is wel iets om even rekening mee 
te houden.

Cryptomator beschermt boven-
dien niet de bestanden op je eigen 
computer. Als je bestanden uit je 
Cryptomator-kluis naar een andere 
map op je computer kopieert, zijn 
die gekopieerde bestanden niet 
versleuteld. Bovendien zijn de be-
standen in je kluis beschikbaar voor 
al je programma’s zodra je de kluis 
met je wachtwoord ontgrendelt. 

Ook malware kan dan aan die 
onversleutelde bestanden. Je dient 
dan ook voldoende aandacht te 
besteden aan de beveiliging van je 
besturingssysteem.

OPEN SOURCE EN PLAT-
FORM ONAFHANKELIJK
Cryptomator bestaat voor Linux, 
macOS, Windows, iOS en Android. 
Voor de mobiele apps betaal je € 5,-. 
De desktoptoepassingen zijn gratis. 
De mobiele apps zijn niet open 
source, maar de desktoptoepassing 
is dat wel. Het gaat om een platform 
onafhankelijk programma dat in 
Java is geschreven.

In dit artikel hebben we Cryp-
tomator 1.4.0 onder Ubuntu 18.10 
getest. Download het programma 
van de homepage. Standaard stelt 
de website je voor om een AppIma-
ge-pakket te downloaden. Doe je 
dat, dan maak je het daarna uitvoer-
baar met:

chmod a+x cryptomator-
1.4.0-x86_64.AppImage 

Op een Ubuntu-systeem met versie 
18.04 of hoger kun je Cryptomator 
ook installeren via een PPA (Personal 
Package Archive):

sudo add-apt-repository ppa:
sebastian-stenzel/cryptomator

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing-
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

DROPBOX INSTALLEREN IN UBUNTU
In Ubuntu installeer je de Dropbox-client eenvoudig door de integratie 
met de bestandsbeheerder Nautilus te installeren:

sudo apt install nautilus-dropbox

Eventjes na de installatie krijg je de melding dat je Dropbox dient op 
te starten. Klik op ‘Start Dropbox’, waarna het installatieprogramma 
van Dropbox wordt opgestart. Klik op ‘OK’. Na de installatie opent het 
programma een nieuw tabblad in je webbrowser en vraagt je om in te 
loggen op de website van Dropbox om je computer aan je Dropbox-ac-
count te koppelen. Herstart daarna Nautilus. In je persoonlijke map 
komt nu een directory Dropbox die continu gesynchroniseerd wordt 
gehouden met je online opslag bij Dropbox.

  Dropbox inte-
greer je eenvoudig 
met de bestandsbe-
heerder Nautilus in 
GNOME.
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