
De afgelopen jaren haalden Wikileaks, Lektober en de 

onthullingen van Edward Snowden het wereldnieuws.  

Het feit dat er geheime informatie bestaat was natuurlijk 

niet nieuw, maar de openbaring dat ook vertrouwde partijen  

actief proberen die informatie te achterhalen was voor  

velen onbekend. Tot dan toe was het standpunt van velen 

dat je zoiets van een vijand kon verwachten maar toch niet 

van je vrienden. Belangrijke les was dat je eigenlijk niemand 

in de wereld om ons heen met zekerheid kunt vertrouwen, 

als het gaat om grote (persoonlijke of nationale) belangen. 

Willen we informatie voor ons zelf houden dan kan dat  

alleen met echt vertrouwde partijen en middelen. Dat heeft 

wel een prijs. In dit artikel maak ik duidelijk waarom die  

prijs best hoog is als het gaat om gegarandeerde geheim-

houding met de nadruk op cryptografie.

Lkol b.d. Ron Bertelink

Fotografie: Cryptomuseum.com
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alleen zekerheid 

op basis van 

vertrouwen



De wens om informatie vrij te geven aan een beperkte groep, en 

geheim te houden voor anderen, is iets van alle tijden. Op deze 

manier kan bijvoorbeeld bij een militaire operatie door verrassing 

een vijand worden overrompeld of in het bedrijfsleven een uniek 

product worden uitgebracht waarbij de concurrent het nakijken 

heeft. Mocht de geheimhouding onverhoopt worden gebroken 

dan kunnen de gevolgen sterk verschillen. Het kan variëren van 

gezichtsverlies tot vele duizenden doden. De schade die wordt 

geleden als informatie in verkeerde handen valt, wordt uitgedrukt 

in een geheimhoudingswaarde: rubricering of classificatie. De 

mate waarin wordt gepoogd door een tegenpartij de geheimhou-

ding te breken is evenredig aan de hoogte van de rubricering of 

classificatie. Een klein geheimpje heeft weinig te duchten, maar 

hoog gerubriceerde staatsgeheimen staan bloot aan welhaast 

onbeperkte, ongeremde en vaak voor onmogelijk gehouden in-

spanningen van vreemde inlichtingendiensten. Het is noodzake-

lijk dat informatie moet worden geheimgehouden met maatre-

gelen die sterker zijn dan de dreiging. Voor hoog gerubriceerde 

informatie moeten dat dus extreme maatregelen zijn en die heb-

ben een stevige prijs. Het instemmen met deze prijs zal moeten 

worden besloten door beleidsmakers die geen kennis hebben 

van de achtergronden. Het risico is dat de prijs niet wordt ge-

accepteerd en geheimhouding letterlijk het kind van de rekening 

wordt. Als geheimen onverhoopt zijn gelekt is repareren achteraf 

niet meer mogelijk. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt 

voordat het kalf is verdronken en de informatie op straat ligt.

Wat is er nodig om hoog gerubriceerde staatsgeheimen met vol-

doende zekerheid geheim te houden? 

Om dat te beantwoorden moeten de twee bekendste methodes 

van geheimhouding worden beschouwd: fysieke en cryptografi-

sche beveiliging. Ze hebben allebei hun nadelen en risico’s. Het 

is zaak dat deze risico’s op een acceptabel niveau komen door 

de beveiliging op de juiste manier te ontwikkelen en in te zetten. 

De nadruk zal hierbij liggen op de cryptografische beveiliging om-

dat deze methode het best past in onze actuele en toekomstige 

digitale informatieverwerking. 

De meest bekende manier om informatie geheim te houden is 

de fysieke oplossing waarbij de geheime informatie in een kluis 

wordt bewaard. Deze maatregel is al heel oud en beproefd. Door 

de informatie achter een kluisdeur met slot te brengen is infor-

matie alleen te ontsluiten voor gebruikers die toegang tot de kluis 

hebben. Het lijkt een eenvoudige oplossing: zorg voor een kluis 

en geef de juiste mensen de sleutel. Er komen echter wel wat pro-

blemen bij: de sleutel moet ergens worden bewaard, hoe wordt 

bepaald wie de sleutel wel of niet krijgt, wie verstrekt de sleutels, 

hoe worden de sleutels verstrekt, wat te doen als een sleutel 

wordt verloren, hoe betrouwbaar zijn het slot en de slotenmaker. 

Met het juiste fysieke geweld is eigenlijk elke kluis te breken, ze-

ker als men er de tijd voor heeft... Zo eenvoudig is het dus niet. 

Daarbij is er het nadeel dat de informatie aan een plek is gebon-

den en het dus lastig is om de informatie snel op andere plaatsen 

te gebruiken. De puur fysieke oplossing kent beperkingen.Sinds 

de komst van de digitalisering en netwerken werd crypto- 

grafische beveiliging de standaard om informatie geheim te 

houden met als groot voordeel dat de informatie ook onder 
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Het kraken van de Enigma heeft het verloop van de Tweede wereldoorlog in hoge mate beïnvloed.
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geheimhouding op andere plaatsen toe-

gankelijk kan worden gemaakt. Door 

informatie te versleutelen met cryptogra-

fische technieken is het mogelijk om infor-

matie alleen leesbaar te maken voor hen 

die beschikken over de juiste apparatuur 

en een digitale sleutel. Deze methode van 

beveiliging kent vergelijkbare problemen 

als de fysieke oplossing. Ook nu is er 

sprake van een sleutel met beheerproble-

men en we zien de zwakheden van het 

mechanische slot terug in het rekenkun-

dig algoritme van de cryptografische op-

lossing. De risico’s zijn zelfs veel groter.

Om een kluisdeur te kraken zal een inbre-

ker eerst bij de kluisdeur moeten komen 

om vervolgens ongezien en met voldoen-

de tijd het slot te kraken. Dat is al een 

opgave van formaat. Bij een cryptografi-

sche oplossing speelt dit nauwelijks. De 

vercijferde informatie kan in veel gevallen 

op het internet of op radioverbindingen 

worden gevonden. Het kraken van de 

vercijferde tekst kan vervolgens in alle rust 

en ongemerkt plaatsvinden. Denk bijvoor-

beeld aan de kraak van door de Enigma 

vercijferde informatie tijdens WO II. Een 

cryptografisch slot dat hoog gerubriceer-

de informatie beschermt moet daarom 

theoretisch onkraakbaar zijn. Een stalen 

kluis met een kraaktijd van 10 uur is zeer 

acceptabel, maar dat geldt zeker niet voor 

cryptografische beveiliging. De kraaktijd 

moet in ieder geval langer zijn dan de 

tijd dat informatie zijn rubricering houdt. 

Dat kan oplopen tot tientallen jaren. Het 

algoritme is de kern van iedere cryptogra-

fische oplossing en is een hoogstandje 

van de wiskunde. Het is een complexe 

formule die op basis van een digitale sleu-

tel digitale informatie omrekent naar een 

op het oog willekeurige reeks bits (enen 

en nullen), waarbij het onmogelijk is om 

zonder deze sleutel de oorspronkelijke in-

formatie weer terug te kunnen rekenen. 

Er bestaan er vele en ze zijn niet allemaal 

even sterk. Een fout in een algoritme is 

snel gemaakt zonder dat hij opvalt. 

Het is voor de ontwikkelaar zelfs mogelijk 

om bewust een fout in een algoritme te 

verbergen. Deze fouten verzwakken het 

algoritme, waardoor kraken mogelijk is. 

Door de complexiteit is het uiterst moeilijk 

om deze zwakheden te vinden. Het zoe-

ken naar zwakheden in algoritmes is een 

uitdaging voor sommige wiskundigen en 

cryptologen. De meningen verschillen of 

het beter is om een algoritme openbaar te 

maken of geheim te houden. Een open-

baar algoritme kan door iedereen worden 

bestudeerd op zwakheden die vervolgens 

kunnen worden gerepareerd. De veelge-

bruikte beveiligingsprotocollen HTTPS, 

SSL en TLS maken bijvoorbeeld gebruik 

van een openbaar algoritme. Van geheime 

algoritmes is het voor een buitenstaander 

nagenoeg onmogelijk om zwakheden te 

vinden, hoewel die er hoogstwaarschijn-

lijk wel degelijk zijn. Algoritmes die hoog 

gerubriceerde informatie moeten be-

schermen zijn doorgaans geheim. Reden 

is de verwachting dat er wiskundigen en 

cryptologen zullen zijn, die een gevon-

den zwakheid niet zullen melden, maar 

zullen willen misbruiken. Als een land of 

organisatie met een geheim algoritme 

zijn geheimen met de grootst mogelijke 

zekerheid wil beschermen dan zal hij dat 

algoritme zelf moeten ontwikkelen. Alleen 

dan is zeker dat een externe partij geen 

fouten heeft kunnen toevoegen.

De digitale sleutel is een andere kritieke 

factor. Hij moet van een betrouwbare pro-

ducent en leverancier komen, en moet op 

een betrouwbare en waterdichte manier 

worden gedistribueerd. Hij mag absoluut 

niet te voorspellen zijn en mag zeker niet 

in verkeerde handen komen. Deze sleutel 

bestaat uit een aantal bits. Hoe meer bits, 

hoe meer mogelijke sleutels en hoe meer 

moeite het zal kosten om door verschil-

lende combinaties uit te proberen een 

sleutel toevallig te vinden. Het is namelijk 

theoretisch mogelijk dat een kraker alle 

mogelijke sleutelwaardes gaat proberen 

om zo de gebruikte sleutel te achterha-

len. Daarom wordt een sleutellengte ge-

kozen die zoveel mogelijkheden biedt dat 

het met de huidige stand van de techniek 

onmogelijk is om binnen een afzienbare 

tijd alle mogelijkheden te proberen. 

Probleem is dat de techniek razendsnel 

vooruitgaat en de processorkracht in een 

paar jaar is verveelvoudigd. Een sleutel 

die ooit onkraakbaar leek is dat inmiddels 

wel. Dit vereist dat cryptografische bevei-

liging alleen zijn waarde kan houden als er 

voortdurend wordt geïnnoveerd en de op-

lossing intensief wordt onderhouden. Het 

implementeren van een algoritme en een 

systeem van sleutelladen en sleutelopslag 

op een hardware platform is misschien 

wel het meest kwetsbare en risicovolle 

deel van een cryptografische oplossing. 

Dit gebeurt vaak softwarematig, maar 

voor de beveiliging van hoog gerubriceer-

de informatie is dat ondenkbaar. 

Het is een bewezen zekerheid dat soft-

ware altijd fouten bevat die een systeem 

kwetsbaar maken en software is boven-

dien manipuleerbaar. Een initieel goede 

software-implementatie kan naderhand 

door malware worden gecorrumpeerd. 

Voor hoogwaardige geheimhouding zal 

de implementatie daarom in niet manipu-

leerbare hardware moeten plaatsvinden. 

Deze hardware moet zeer gecontroleerd 

worden geproduceerd om risico’s uit te 

sluiten. Denk hierbij aan de productie van 

cryptochips, printplaten, connectoren, 

sleutelgeheugens, stralingsafscherming, 

anti tamper en al het andere om algoritme 

en sleutel te kunnen bedienen en gebrui-

ken. Dit zal moeten gebeuren door een 

deskundige en betrouwbare producent 

die beschikt over hooggekwalificeerd 

personeel, veilige werkplaatsen, geavan-

ceerde productieapparatuur en naast de 

kennis ook over ervaring en vaardigheid 

om dit soort specialistische en zeldzame 

apparatuur te kunnen produceren. Voor 

hoog gerubriceerde staatsgeheimen kan 

dit feitelijk alleen door een industrie die 

het absolute nationale vertrouwen geniet. 

Dit verklaart dat de meeste landen voor 

het geheim houden van hun nationale 

staatsgeheimen een eigen nationale 



crypto-industrie onderhouden. Tijdens de koude oorlog beschik-

te Nederland ook over een nationale crypto-industrie. De over-

heid was verplicht hun apparatuur daar af te nemen en onder-

steunde die industrie met raad en daad. Deze situatie is al 15 jaar 

niet meer. Waarom zal zo duidelijk worden.

De periode dat een crypto-apparaat aan de gebruikseisen vol-

doet is beperkt. De informatiehuishouding en bijbehorende 

ICT-infrastructuur waarin het crypto-apparaat moet functioneren, 

verandert razendsnel. Nieuwe standaarden, nieuwe protocollen, 

hogere bitsnelheden in een almaar dynamischer omgeving ver-

wennen de gebruikers, die verwachten dat de crypto-appara-

tuur dit allemaal maar volgt. Het verbeteren en aanpassen van 

een crypto-apparaat aan nieuwe eisen en wensen, waarbij de 

hoogwaardige geheimhouding blijft gegarandeerd, is vele malen 

tijdrovender en arbeidsintensiever dan het verbeteren van een 

normale netwerkcomponent. De ontwikkeling van nieuwe cryp-

to-apparatuur zal tijdig moeten worden ingezet om een beetje in 

de pas te blijven met alle technologische ontwikkelingen. Zodra 

een product is opgeleverd zal de ontwikkeling van zijn opvolger 

moeten starten of in ieder geval van de eerste upgrade. Het moet 

een continu proces zijn. Een bijzonder tijdrovende factor waar in 

dit stuk verder niet op in wordt gegaan is het certificeringsproces. 

Crypto-apparatuur mag pas worden ingezet als het formeel is 

gecertificeerd en geaccrediteerd voor inzet. In dit proces wordt 

de apparatuur door een organisatie van de overheid getoetst aan 

zware eisen. Dit proces drukt een onvermijdelijke maar zware 

stempel op innovatie en tijdsplanningen. 

Geheimhouding door gebruik te maken van crypto-apparaten, 

algoritmes en/of sleutels van onbekende of onvertrouwde leve-

ranciers is praktisch onmogelijk. De risico’s zijn te groot om hoog 

gerubriceerde informatie te beveiligen. Iedere partij die belang 

heeft bij het heimelijk verkrijgen van de te beveiligen informatie 

valt af als leverancier. Hoogwaardige beveiliging van staatsgehei-

men is alleen mogelijk als er de beschikking is over een betrouw-

baar algoritme, betrouwbare sleutels en een ervaren, deskundige 

en betrouwbare industrie. De hoge kosten die deze industrie zal 

moeten maken staan op gespannen voet met de kleine markt die 

ze bedient. Het zal zelfs in veel gevallen aan deze industrie ver-

boden zijn om hun markt te vergroten. Nationale hoogwaardige 

apparatuur is voorbehouden aan de eigen overheid, niet daarbui-

ten en zeker niet aan het buitenland. Wel zijn er mogelijkheden 

om afgeleide commerciële en exportversies te produceren die 

zijn gebaseerd op andere algoritmes en sleutels. Dit zal nooit vol-

doende baten opleveren om de kosten te compenseren. Maar 

ook de overheid kan zich als klant prijsbewust opstellen en zich 

niet prettig voelen met een situatie waarin  geen concurrentie kan 

worden gesteld en ogenschijnlijk eenvoudige producten voor 

hoge prijzen worden aangeboden. 
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De M130 Koralle (USSR 1965) is een klassiek mechanisch crypto-

apparaat. Het is moeilijk, maar theoretisch mogelijk, om visueel de 

werking te doorgronden en te kwalificeren. Door die relatieve eenvoud 

is het naar huidige maatstaven niet meer veilig.

Eén van de printplaten van een Gretag (Zwitserland 1999), een modern 

cryptoapparaat, dat is opgebouwd uit talloze elektronische schakelingen 

verpakt in microchips en aangestuurd door complexe firmware. 

Het is praktisch onmogelijk om de werking met zekerheid te door-

gronden met een grote kans op verborgen gebreken of ongewenste 

mogelijkheden. Een dergelijk apparaat heeft de techniek om heel 

veilig te zijn maar de werking is moeilijk te verifiëren.
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Nederlandse crypto-industrie liggen daar 

dus mogelijkheden voor afzet. Ook kan 

er worden gedacht aan samenwerkingen 

van industrieën binnen EU en NATO 

waarbij crypto-apparatuur wordt ontwik-

keld met nationale modules om zo ook de 

nationale belangen te verzekeren.

Een crypto-apparaat stelt op het oog niet 

zo veel voor. Het is een zo klein mogelijk 

apparaat dat op basis van rekenkundige 

formules digitale informatie kan versleu-

telen. Feit is echter dat het veel moeite 

kost, met een fikse prijs tot gevolg, om 

een dergelijk apparaat te kunnen en te 

blijven vertrouwen. De verhouding tussen 

het product en de prijs is voor een ma-

nager vaak niet of moeilijk te begrijpen. 

Hopelijk geeft bovenstaande uitleg meer 

duidelijkheid en kunnen beslissingen over 

deze lastige materie rationeel worden ge-

maakt. Zo lijkt het nieuw leven inblazen 

van een nationale crypto-industrie met 

kosten voor het rijk noodzakelijk als ge-

heimhouding serieus wordt genomen. De 

prijs van geheimhouding is hoog.

Met dank aan cryptomuseum.com voor de foto’s.

te beschikken die de geheimhouding van 

hoog gerubriceerde informatie garande-

ren is vooral een nationaal belang en ligt 

bij de overheid. Het is daarom ook aan de 

overheid om de voorwaarden te scheppen 

dat de juiste middelen ter beschikking zijn 

en blijven. Voor een industrie is het com-

merciële belang te gering. De overheid zal 

moeten bijspringen en samen met een 

uitverkoren industriële partner de prijs van 

de geheimhouding moeten betalen. Die 

prijs is behoorlijk hoog en zal in verhou-

ding moeten staan met de gevolgen van 

het in verkeerde handen komen van onze 

geheimen. Ook NATO en de EU hebben 

hun geheimen. De exclusiviteit van deze 

informatie is echter anders. Ieder land dat 

deel uitmaakt van een van deze organi-

saties heeft inzage in de geheimen van 

de gehele organisatie. De informatie is 

veel breder beschikbaar en de geheim-

houding is minder strikt dan die voor na-

tionale geheime informatie. EU en NATO 

eisen wel dat gebruik wordt gemaakt van  

crypto-apparatuur die afkomstig is van 

binnen de organisatie en door de organi-

satie is gecertificeerd. Voor een eventuele 

Het gevolg is een verliesgevende indus-

trie die zijn activiteiten stopt, waardoor de 

overheid niet meer aan de juiste midde-

len kan komen. Dit is wat er eind vorige 

eeuw, ondanks de overheidssteun, al is 

gebeurd met onze toenmalige nationale 

crypto-industrie. De productie van nati-

onale crypto-apparatuur was onrenda-

bel en men moest ermee stoppen. Het 

verbeteren van de veiligheidssituatie in 

de wereld leek een reden voor de over-

heid om dit te accepteren. Voor nieuwe 

toepassingen moesten middelen worden 

gebruikt van buiten, waarvan we eigenlijk 

niet zeker weten of ze echt veilig zijn. Het 

wordt echter steeds meer duidelijk dat de 

dreiging is veranderd, maar zeker niet is 

verdwenen. Het belang om over middelen 

“Het is daarom ook aan de 
overheid om de voorwaarden te 
scheppen dat de juiste middelen 
ter beschikking zijn en blijven.”
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