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Postgrey ZO KRIJG JE DRASTISCH 
MINDER SPAM!

We krijgen heel wat spam in onze mailbox. Gelukkig zijn er veel tools beschikbaar die het mogelijk maken 
om spam te detecteren en het daarna apart te zetten in een speciale spamfolder. Maar eigenlijk is dat 
een beetje dweilen met de kraan open. Mocht je thuis of in je bedrijf een eigen mailserver hebben, dan 
kun je ook gaan dweilen met de kraan dicht. Arjan ten Hoopen

Met dweilen met de kraan 
dicht, bedoel ik dat je voorzie-

ningen gaat treffen om spam, of in 
ieder geval zoveel mogelijk spam, te 
weren vóórdat het op de mailserver 
wordt opgeslagen. Deze voorziening 
heet ‘greylisting’. Black- en whitelis-
ting zijn waarschijnlijk bij iedereen 
al bekend. Greylisting is iets dat 
ertussen in zit. In het kort komt het 
erop neer dat de mailserver die con-
tact maakt, eerst moet ‘bewijzen’ 
dat zij netjes te werk gaat. Gaat het 
niet volgens de regels, dan wordt zij 
genegeerd. Gaat zij wel volgens de 
regels, dan wordt zij geserviced.

SIMPEL EN EFFECTIEF
Het idee hierachter is, in al haar 
simpelheid, extreem effectief. Hoe 
gaat het spelletje? Als een zenden-
de mailserver contact zoekt met 
een ontvangende mailserver, dan 
spreken zij elkaar via een afgespro-
ken protocol (SMTP). Dit protocol 
beschrijft hoe met elkaar gecom-
municeerd moet worden. Normaal 
gesproken wordt een mail direct 
afgeleverd. Echter, de ontvangende 
mailserver kan ook aangeven dat ze 
erg druk is en daarom verzoekt om 
het later nog een keer te proberen. 
Een nette zendende mailserver zal 

het na enige tijd opnieuw proberen.
Het businessmodel achter spam 

is; zoveel mogelijk mails verzenden. 
De techniek achter dit businessmo-
del gaat ervan uit dat bij de eerste 
poging om de mail af te leveren dit 
ook lukt. Mocht het niet lukken, 
jammer maar helaas. Ze gaan dan 
gewoon door naar de volgende.

POSTGREY
Het tool postgrey maakt het mo-
gelijk om greylisting te implemen-
teren. In dit artikel gaan we uit van 
postgrey met postfix als mailserver 
op een openSUSE Leap 15 systeem. 

Voor andere distributies is de instal-
latie en configuratie zeer vergelijk-
baar. Postgrey is niet gebonden aan 
postfix. Ze kan nagenoeg door alle 
mailservers gebruikt worden. Het 
enige verschil zit in de details van de 
configuratie van de mailserver.

Laten we het proces stap voor 
stap doorlopen. Op de smtp port 
op je mailserver (meestal port 25) 
biedt een zendende mailserver zich 
aan. Postfix pakt het op en zal een 
policy check doen om te bepalen hoe 
verder te gaan. De policy check is: 
vragen aan postgrey of deze mailser-
ver geserviced mag worden.

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.
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