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toegang meer. Je bestanden blijven 
veilig versleuteld in je Dropbox-map. 
Door je kluis opnieuw in Cryptoma-
tor te ontgrendelen, krijg je weer 
toegang.

BESTANDEN DELEN
De ontwikkelaars van Cryptomator 
volgen Bruce Schneiers adagium, 
“Complexity kills security”. Het 
programma heeft dan ook geen 
toeters en bellen: het doet één ding 
en dat doet het goed. Het is dan ook 
vruchteloos zoeken naar geavanceer-
dere functies, zoals het veilig delen 
van bestanden met anderen, want 
daarvoor is het niet bedoeld.

Toch is dat laatste wel mogelijk. 
Tobias Hagemann, medeoprichter 
van Cryptomator, heeft op het 
forum van het programma uitgelegd 
hoe dat gaat (zie: https://communi-
ty.cryptomator.org/t/how-do-i-share-
files-with-others/41). Eerst moet je 
de andere persoon toegang geven 
tot je Cryptomator-kluis. Gebruik je 
bijvoorbeeld Dropbox, deel dan een 
link naar je Cryptomator-map met 
de andere persoon. Let op dat je de 
juiste map deelt: het is de map met 
de naam van je Cryptomator-kluis en 
in de map zie je een bestand met de 
naam masterkey.cryptomator.

Daarna moet je het wachtwoord 
van je kluis aan de andere persoon 
doorgeven. Uiteraard doe je dat op 
een veilige manier. Denk aan een ver-
sleutelde boodschappendienst, een 
versleutelde e-mail of gewoon onder 
vier ogen. De andere persoon kan 
dan de gedeelde map openen door 
in Cryptomator op het plusteken 
te klikken en dan ‘Open Bestaande 
Kluis’ te kiezen. Hij selecteert daar 
het bestand masterkey.cryptomator 

in de map van de kluis in zijn Drop-
box-map en klikt op ‘Openen’. Na het 
invoeren van het wachtwoord van 
de kluis, koppelt Cryptomator de 
kluis aan.

ALLES OF NIETS
Het probleem met deze aanpak om 
bestanden te delen is natuurlijk dat 
Cryptomator daarvoor niet gemaakt 
is. Het werkt wel voor eenvoudige 
situaties, maar zodra je individuele 
bestanden wilt delen of slechts een 
deel van de bestanden in je kluis, 
dien je dat via een omweg te doen. 
Je maakt dan meerdere kluizen aan: 
één die je voor jezelf houdt, één die 
je met je gezin deelt, één die je met 
collega’s deelt, enzovoort. Gelukkig 
is het in Cryptomator heel eenvou-
dig om nieuwe kluizen aan te maken, 
maar het blijft wat een geforceerde 
aanpak.

Bovendien kun je niet zomaar 
toegang tot een kluis ontzeggen. 
Je kunt wel het wachtwoord voor 
de kluis veranderen (als de kluis 
vergrendeld is, rechtsklik je erop en 
kies je Verander Wachtwoord), maar 
als de ander een reservekopie heeft 
gemaakt van de oude versie van het 
bestand masterkey.cryptomator, 
kan hij zelfs na je wachtwoordwijzi-
ging met de oude master key en het 

bijbehorende oude wachtwoord je 
kluis in Cryptomator ontgrendelen. 
Pas als je een nieuwe kluis met een 
nieuw wachtwoord aanmaakt en alle 
bestanden van de oude kluis naar 
de nieuwe verplaatst, worden de be-
standen opnieuw versleuteld en kan 
de gebruiker die nieuwe bestanden 
niet meer ontsleutelen.

Maar uiteraard kun je niet 
voorkomen dat de gebruiker toen hij 
ooit toegang had alle ontsleutelde 
bestanden heeft gekopieerd naar 
zijn eigen computer, in onversleu-
telde vorm… En je kunt ook niet 
voorkomen dat de gebruiker het 
wachtwoord van je kluis alsnog met 
anderen deelt. Deel je wachtwoord 
voor een kluis dus alleen met 
personen die je vertrouwt en plaats 
daarin niet meer bestanden dan 
nodig.

ONDER DE MOTORKAP
Als je meer wilt weten over de 
werking van Cryptomator, dan vind 
je meer dan voldoende informatie op 
de webpagina van Cryptomator over 
de beveiligingsarchitectuur (https://
cryptomator.org/security/architec-
ture/). Je vindt hier onder andere hoe 
de masterkey wordt berekend en 
hoe de namen en de inhoud van je 
bestanden worden versleuteld.

De namen van je mappen en 
bestanden worden overigens niet al-
leen versleuteld. Je mappen worden 
ook opnieuw geordend, zodat de 
directorystructuur verborgen blijft. 
In de map ‘d’ in de map van je kluis 
in Dropbox komt voor elke map in 
je kluis (ook de hoofdmap zelf) een 
map met daarin een map met de be-
standen en directory’s. Probeer uit 
de afbeelding van de vergelijking van 

de directorystructuur van je kluis en 
van de erbij horende Dropbox-map 
maar eens uit te maken wat nou 
wat is.

De directory ‘m’ in je kluis wordt 
overigens gebruikt om bestands-
namen in te korten tot een hash. 
Op die manier wordt compatibi-
liteit gewaarborgd met bepaalde 
Microsoft-producten die problemen 
hebben met lange padnamen. In 
de directory ‘m’ verschijnt dan 
een bestand met metadata om de 
oorspronkelijke bestandsnamen te 
reconstrueren.

VOOR BEDRIJVEN
Voor bedrijven bieden de ontwikke-
laars Cryptomator Server (https://
server.cryptomator.org/en/) aan. Dit 
is een bestandsserver met gebrui-
kersbeheer (LDAP/Active Directory), 
auditlogs, een ingebouwde malware-
scanner en versleutelde back-ups in 
de cloud. Je installeert Cryptomator 
Server in een Docker-container op je 
bedrijfsserver.

Terwijl het bij Cryptomator nogal 
omslachtig is om bestanden te 
delen, heeft Cryptomator Server 
daarvoor de functie Workspaces. 
Een workspace is te vergelijken met 
een Cryptomator-kluis, maar dan 
met de mogelijkheid om toegangs-
rechten voor verschillende gebrui-
kers in te stellen. De workspaces 
zijn beschikbaar via een netwerk-
schijf, in een webbrowser of via de 
Cryptomator-app.

BESLUIT
Cryptomator is een gebruiksvrien-
delijk open source programma om 
on-the-fly je bestanden op Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, ownCloud, 
NextCloud, enz. te versleutelen. 
Er bestaan wel meer van dit soort 
programma’s om cloudopslag te 
versleutelen, maar Cryptomator valt 
op door zijn eenvoudige gebruik en 
omdat het cross-platform is. Boven-
dien hebben de ontwikkelaars veel 
aandacht besteed aan het uitleggen 
van hoe de software werkt. Dat 
geeft voor beveiligingssoftware een 
hele geruststelling. 

  Cryptomator Server 
is een oplossing voor 
bedrijven.

Je bestanden 
zijn onherroepe-
lijk verloren als je 
het wachtwoord 
voor je kluis ver-
geet
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