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van een usb-stick. Om toegang 
tot de smartcard te krijgen, dien 
je dus eerst het pakket libccid te 
installeren:

sudo apt install libccid

Installeer daarna de Nitrokey App:

sudo apt install nitrokey-app

Het pakket zit in de standaardre-
pository van Ubuntu vanaf versie 
18.04. Kijk op https://www.nitrokey.
com/download voor andere distribu-
ties of oudere versies van Ubuntu.

Steek dan de Nitrokey in je 
computer. Als alles goed is, start de 
Nitrokey App nu automatisch op en 
krijg je onderaan even de melding 
“Nitrokey Pro connected”.

PINCODE
De Nitrokey kent twee pincodes. 
Met de User PIN ontgrendel je 
de Nitrokey en onderteken en 
versleutel je data. De dagelijkse 
taken zeg maar. De Admin PIN heb 
je nodig voor beheertaken, zoals 
het genereren van sleutels of het 
inladen van sleutels die je extern 
gegenereerd hebt. Als je drie keer 
de verkeerde User PIN intypt, 
wordt de interne smartcard van de 
Nitrokey geblokkeerd. Je kunt dan 
alleen een nieuwe pincode kiezen 
door de Admin PIN in te typen. En 
als de Admin PIN drie keer verkeerd 
intypt, wordt de smartcard onklaar 
gemaakt. Je Nitrokey is dan onbruik-
baar en de erin opgeslagen sleutels 
zijn onbereikbaar.

De stick heeft standaard als 
User PIN 123456 en als Admin PIN 
12345678. Het eerste wat je moet 
doen, is in het menu van Nitrokey 
App op Configure klikken en dan 
achtereenvolgens Change Admin 
PIN en Change User PIN kiezen. De 
Admin PIN dient minstens 8 cijfers 
lang te zijn (maximum 20) en de User 
PIN minstens 6 cijfers (eveneens 
maximum 20).

GNUPG
Overigens hoef je hiervoor niet de 
Nitrokey App te gebruiken. Je kunt 
het ook met GnuPG doen (na de 
installatie met sudo apt install 
gnupg2), omdat de Nitrokey zich 
als smartcard aanbiedt. Je kunt de 
status altijd opvragen met:

gpg --card-status

En de smartcard bewerken met:

gpg --card-edit

Daarna open je met de opdracht 
admin de beheermodus en met 
passwd kun je de User PIN of Admin 
PIN veranderen. Met list krijg je 
enkele gegevens van je Nitrokey 
te zien. Je kunt er enkele instellen, 
bijvoorbeeld name, sex en lang. Met 
quit sla je de wijzigingen op.

SLEUTELS GENEREREN
Dan is het nu tijd om de eerste 
OpenPGP-sleutel te genereren. Start 
GnuPG weer op:

gpg --card-edit
admin
key-attr

De opdracht key-attr voeren we in, 
omdat GnuPG op onze Nitrokey 

standaard 2048-bits rsa-sleutels aan-
maakt en we willen veilige 4096-bits 
rsa-sleutels. Kies daarom achtereen-
volgens voor zowel de signature key, 
encryption key als authentication 
key. Daarna genereren we onze 
sleutels met de zojuist ingestelde 
eigenschappen:

generate

Je krijgt eerst de vraag om een reser-
vekopie te maken van de encrypties-
leutel. Antwoord hier ‘nee’ op, want 
dit maakt alleen maar een reserve-
kopie van de encryptiesleutel, maar 
niet van de ondertekeningssleutel 
en authenticatiesleutel. Wil je een 
reservekopie van alle sleutels, dan 
dien je ze op een (liefst offline) 
computer te genereren en dan in de 
Nitrokey te importeren. Instructies 
daarvoor vind je op https://www.
nitrokey.com/documentation/
openpgp-create-backup.

Daarna dien je je User PIN in te 
typen, waarna je de geldigheidsduur 
van de publieke sleutel dient te 
kiezen. Standaard verloopt je sleutel 
nooit, maar dat is niet aan te raden. 
Vul bijvoorbeeld 1y in voor een 
geldigheid van een jaar. Geen nood, 
je kunt de geldigheid op elk moment 
later uitbreiden.

Vul daarna je naam, e-mailadres 

en toelichting (van de sleutel) in. 
Na je bevestiging genereert de 
Nitrokey je sleutel. Dat duurde bij 
ons zeker tien minuten, omdat we 
voor 4096-bits sleutels kozen. Als dit 
voltooid is, krijg je de melding dat er 
een revocation certificate opgesla-
gen is voor als je ooit je sleutel wilt 
intrekken. Bewaar dit goed voor als 
dat ooit nodig is!

SLEUTELPAREN
Als je nu de opdracht list uitvoert, 
krijg je meerdere sleutelparen te 
zien: een signature key, encryption 
key en authentication key. Je krijgt 
ook bij ‘General key info’ je key ID 
te zien. Dat is het ID waarmee je 
bijvoorbeeld je publieke sleutel naar 
een keyserver kunt uploaden, zoals:

gpg --keyserver pgp.surfnet.nl
--send-key 5FD858A76F6B2C24

Zodra je publieke sleutel op een 
keyserver staat, kun je de URL van 
de keyserver ook in de Nitrokey 
opslaan:

gpg --card-edit
admin
url

Vul nu de URL van de keyserver in, 
bijvoorbeeld https://pgp.surfnet.nl/

Het genereren 
van geheime sleu-
tels en bereke-
ningen gaat in de 
Nitrokey zelf

  GnuPG herkent 
de Nitrokey gewoon 

als een smartcard.
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