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pks/lookup?op=get&search=0x5F-
D858A76F6B2C24 of de URL op je 
eigen server.

Als je daarna je Nitrokey voor het 
eerst op een andere computer ge-
bruikt, dan kun je de publieke sleutel 
daar eenvoudig importeren met:

gpg --card-edit
fetch

Je kunt nu gewoon met GnuPG 
bestanden ondertekenen, verifiëren 
en versleutelen, allemaal met ge-
bruik van de sleutels op je Nitrokey. 
Met gpg –list-keys verifieer je of je 
GnuPG-keyring je sleutels kent.

INLOGGEN MET SSH
De Nitrokey is niet alleen handig 
voor GnuPG, maar ook als je via ssh 
op een server wilt inloggen. Dat 
doen we via GnuPG agent. Installeer 
dit eerst:

sudo apt install gnupg-agent

Voeg de volgende regel toe aan 
~/.gnupg/gpg.conf:

use-agent

En voeg dan ssh-ondersteuning toe 
aan ~/.gnupg/gpg-agent.conf (dat 
bestand dien je wellicht nog aan te 
maken) met de volgende regel:

enable-ssh-support

Plaats daarna de volgende regels in 
je ~/.bashrc:

unset SSH_AGENT_PID
if [ “${gnupg_SSH_AUTH_SOCK_

by:-0}” -ne $$ ]; then
  export SSH_AUTH_

SOCK=”$(gpgconf --list-dirs
agent-ssh-socket)”

fi

Sluit een draaiende GnuPG agent 
af met:

pkill gpg-agent

En open dan een nieuwe terminal-
sessie. Nadat je gpg –card-status
uitgevoerd hebt, is de GnuPG agent 
weer opgestart. Exporteer dan de 
authenticatiesleutel van je Nitro-
key in de vorm van een publieke 
ssh-sleutel:

gpg --export-ssh-key
5FD858A76F6B2C24

Log nu op je server in en plak de 
uitvoer van de vorige opdracht in 
het bestand ~/.ssh/authorized_keys. 
Log uit en als je nu opnieuw inlogt, 
krijg je de vraag om de pincode van 
je Nitrokey in te typen en word 
je daarna in ssh ingelogd via de 
geheime sleutel op je Nitrokey. Als 
dit werkt, kun je op je server in /etc/
ssh/sshd_config de volgende regel 
zetten, zodat je alleen nog maar met 
de Nitrokey kunt inloggen en niet 
met een klassiek wachtwoord:

PasswordAuthentication No

NOG VEEL MEER 
MOGELIJKHEDEN
Naast GnuPG ondersteunt de 
Nitrokey via OpenSC ook PKCS#11. 
En dat is handig, omdat je daarmee 
ook S/MIME-gebaseerde e-mailen-
cryptie in Thunderbird met Enigmail 
kunt doen en authenticatie via een 
clientcertificaat in Firefox.

Helaas werken OpenSC en GnuPG 
niet goed samen, wat tot moeilijk 
te debuggen problemen kan leiden. 

Bovendien werkt een Nitrokey die 
met OpenSC geïnitialiseerd is niet 
met GnuPG; wel andersom. Als je 
jouw Nitrokey dus zowel met GnuPG 
als met PKCS#11 wilt gebruiken, 
creëer dan eerst de sleutels met 
GnuPG zoals we in dit artikel hebben 
gedaan.

Op https://www.nitrokey.com/
documentation/applications vind je 
alle mogelijke toepassingen waar-
mee je de Nitrokey kunt integreren. 
Zo kun je ook met LUKS, EncFS of 
Veracrypt versleutelde opslag met 
je Nitrokey ontgrendelen en via de 
PAM-module Poldi lokale aanmeldin-
gen via je Nitrokey laten verlopen.

NITROKEY APP
Tot slot komen we nog even terug 
op de Nitrokey App waarmee we in 
het begin van dit artikel de pincodes 
hebben aangepast. Hiermee kun je 
jouw Nitrokey als een apparaatje 
voor eenmalige wachtwoorden 
gebruiken volgens de standaarden 
HOTP en TOTP. Google, Microsoft, 
Nextcloud en talloze andere web-
diensten maken hiervan gebruik. 
Je vult dan in het tabblad ‘OTP Slot 
Configuration’ de geheime sleutel in 
die je bij het opzetten van tweefac-
torau thenticatie krijgt, de naam 
van de website en eventueel enkele 
parameters voor het algoritme.

Als je nu op die website met 
tweefactorauthenticatie wilt inlog-
gen en je de vraag om de eenmalige 
code krijgt, ga je in de Nitrokey App 
naar Menu / Passwords en klik je 
daar op de naam van de dienst. De 
eenmalige code wordt dan naar 
het klembord gekopieerd en plak je 
dan eenvoudigweg in het tekstveld 
van de website, waarna je ingelogd 
bent. En dat allemaal veel veiliger 
dan met een app op je smartphone. 
Standaard dien je bovendien eerst 
de User PIN in de Nitrokey App in te 
voeren, voordat je een eenmalige 
code krijgt. In het tabblad ‘OTP Ge-
neral’ pas je dat aan. Je kunt 15 TOTP-
slots en 3 HOTP-slots opslaan en in 
het tabblad ‘Password Safe’ kun je 16 
statische wachtwoorden opslaan die 
je op dezelfde manier benadert in 
het menu Menu / Passwords.

De Nitrokey is eigenlijk 
een OpenPGP-smartcard 
in het formaat van een 
usb-stick

  Je 
kunt ook 
geheime 
sleutels 
voor 
eenmali-
ge codes 
opslaan 
in de 
Nitrokey.
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