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Thunderbird & Enigmail
Iedereen gebruikt e-mail. We realiseren ons echter meestal niet dat een e-mail volledig leesbaar het 
internet overgaat naar de bestemming. Daarom in dit artikel uitleg hoe je je e-mail privacy kunt waar-
borgen. Arjan ten Hoopen

Dit waarborgen doen we na-
tuurlijk met open source. We 

hebben het hier over GnuPG, dit is 
een implementatie van PGP (Pretty 
Good Privacy).

HOE GAAT VERSLEUTE-
LEN EN ONTCIJFEREN IN 
ZIJN WERK? 
Je hebt een sleutelpaar (key-pair) 
nodig. Een sleutelpaar bestaat 
uit twee sleutels; een privésleutel 
(private key) en een publieke sleutel 
(public key). Heb je eenmaal een 
dergelijk sleutelpaar, dan moet je 

ervoor zorgen dat je privé sleutel 
ten allen tijde privé blijft. Ga er 
desnoods bovenop zitten. Niemand 
mag deze sleutel, of een kopie ervan, 
hebben buiten jezelf. Heeft iemand 
toch een kopietje getrokken dan zit 
je in de problemen! Deze persoon 
kan zich dan als jou voordoen. De 
publieke sleutel is publiek. We 
zullen straks zien hoe je deze sleutel 
eenvoudig publiekelijk toegankelijk 
kunt maken.

HOE WORDEN E-MAILS 
ONLEESBAAR VOOR 
DERDEN? 
Stel jij hebt een sleutelpaar, en ik 
gebruik jouw publieke sleutel om de 
mail die ik naar jou wil versturen te 
versleutelen. Met je publieke sleutel 
kan niemand deze e-mail ontcijferen, 
dat kan alleen maar met de private 
sleutel. Ik kan de e-mail dus veilig 
naar jou (en als ik zou willen naar de 
rest van de wereld) sturen. Er is er 

echter maar één die deze mail kan 
ontcijferen, en dat is de persoon die 
de bijbehorende privésleutel heeft. 
En dat ben jij.

Er kan een beetje ellende ont-
staan, bijvoorbeeld als je privésleu-
tel niet meer echt privé is (er zijn 
één of meerdere kopieën). Je moet 
dus ook de mogelijkheid hebben om 
het sleutelpaar dat jij gegenereerd 
hebt ongeldig te laten verklaren. Dit 
gebeurt met een intrekkingscertifi-
caat, maar daarover straks meer.

Er is nog een uitdaging. Een sleu-
telpaar creëren vraagt geen enkele 
authenticatie. Dus inderdaad, je 
kunt sleutels voor Jan en alleman ge-
nereren. Het kan dus zijn dat iemand 
anders, of een aantal anderen, voor 
jou al een sleutelpaar hebben gecre-
eerd. En ja, je kunt er zelf gewoon 
eentje bij creëren. Er zouden dus 
bijvoorbeeld wel zes sleutelparen 
op jouw naam geregistreerd kunnen 
zijn. 

HOE WEET IEMAND 
WELK SLEUTELPAAR 
ÉCHT VAN JOU IS? 
Daar is het ondertekenen (signing) 
voor bedacht. Door een publieke key 
(van iemand) te onderteken geef je 
aan: ‘Ja, dit is de publieke key van 
de persoon die het zegt te verte-
genwoordigen’. Onderteken echter 
alleen publieke sleutels waarvan je 
ook echt zeker weet dat het bij die 
persoon hoort.

HOE DEELT EEN 
GROTE GROEP HUN 
PUBLIEKE SLEUTEL 
MET DE WERELD? 
De laatste uitdaging is: als er heel 
veel mensen zijn die hun publieke 
sleutel aan de wereld willen vertel-
len, hoe doe je dat dan? Hiervoor 
worden key-servers gebruikt. Key 
servers bevatten vele, zo niet (bijna) 
alle, publieke sleutels van gebruikers 
van de PGP standaard. Er zijn een 

Onderteken 
alleen die sleutels 
waarvan je zeker 
weet dat ze zijn 
van wie ze zeggen 
te zijn
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