Beginnen op Matrix
Download de client
Hoewel er heel veel keuze is, kun je het beste beginnen met Element. Voor Android en iPhone vind
je die in de appstore (voor de privacybewusten onder ons: hij staat ook op F-Droid), of gebruik een
versie voor op je desktop. Als je (nog) geen client wil of kunt installeren, kun je ook de webclient
gebruiken.
Maak een account
Je maakt een account aan op de server ‘matrix.org’ (tenzij je een andere 'Homeserver' opgeeft,
maar dat is voor gevorderden), de accountnaam die je kiest, wordt onderdeel van je Matrix-adres:
@gebruikersnaam:matrix.org. Hoewel het niet noodzakelijk is, is het wel aan te raden om een
geldig e-mailadres op te geven. Het herstellen van een kwijtgeraakt wachtwoord wordt anders
onmogelijk.
Maak je sleutel
Dit onderdeel ken je niet van WhatsApp, Signal of Telegram, maar is ontzettend belangrijk. Alle
sleutels die worden gebruikt voor de beveiligde communicatie in Matrix worden bewaard in een
digitale kluis op de server. De sleutel van die kluis moet je zelf aanmaken en bewaren: als je de
sleutel kwijtraakt, ben je al je berichten kwijt, definitief en permanent.
Kies onder 'Instellingen' de optie 'Beveiliging'. Onder het kopje 'Veilige back-up' zie je de knop
'Instellen': klik daar op en kies dan 'Gebruik een veiligheidssleutel' om Element zelf een sleutel te
laten maken. Zorg ervoor dat je deze serie van twaalf 'woorden' op een veilige plaats opslaat!
Ga kamers binnen
Nu je een account op Matrix hebt, kun je aan de slag. Zoek kamers waar je met mensen kunt
praten. Klik op ‘Ontdek publieke kamers’ en kijk of je iets tegenkomt wat je interessant lijkt. In de
bovenste room in het lijstje, ‘Matrix HQ’, vind je veel mensen en discussies over Matrix in het
algemeen.
Je kunt ook het menu onder de zoekbalk openen, ‘Matrix rooms (matrix.org)’, en daar helemaal
onderaan bijvoorbeeld de server ‘thorp.eu’ toevoegen onder ‘server toevoegen’. Je ziet nu alle
publiek toegankelijke kamers op thorp.eu, waaronder ‘Loskomen van Big Tech’, een publieke
kamer van De Groene Amsterdammer. Kamers kunnen gebundeld worden in Ruimtes. De Groene
opende daarom De Groene Ruimte, waaraan je kunt deelnemen via deze uitnodigingslink.
Let op dat je op je mobiel onderin moet kiezen wat je ziet: het praatwolkje of het rondepersoonsicoontje voor privégesprekken, het #-teken voor kamers en het belletje voor alle nieuwe
notificaties. In de web- en desktopversie staan privégesprekken en kamers in de linkerkolom.
Start een privégesprek
Je denkt misschien dat je nog niemand kent op Matrix, maar daar kun je je in vergissen. Als
iemand een e-mailadres heeft ingesteld op zijn of haar profiel, kun je diegene daarmee vinden.
Klik op ‘Verstuur een bericht’ of het zoekicoontje en zoek op een e-mailadres of naam. Als je
bekenden vindt, kun je ze uitnodigen voor een gesprek door op de naam of namen te klikken en
daarna op ‘Go’ of ‘nieuw gesprek beginnen’ te klikken.
Als je een privégesprek met iemand hebt geopend, kun je ook bellen, met of zonder video.
Rechtsboven kun je klikken op een telefoontje of een camera, voor bellen zonder of met beeld.

Maak zelf een kamer
Als je een paar mensen hebt met wie je een groepsgesprek wil voeren, maak je een eigen kamer
aan, alleen voor genodigden op publiek. Klik in het hoofdscherm op het plusje achter ‘Thuis’ en
kies ‘Maak een nieuwe kamer’. Behalve de naam kun je ook een onderwerp opgeven, dat komt
onder de titel van de kamer te staan.
Als de kamer gemaakt is, nodig je mensen uit op dezelfde manier als waarop je hierboven kon
zoeken naar bekenden. Als je iemands adres weet, kun je ook onder aan het scherm (bij 'Send an
encrypted message...') het commando intikken: /invite @gebruiker:matrix.org
Verder
Je hebt nu de basis gezien. Nu is het tijd om de rest te ontdekken. Er is met Matrix eindeloos veel
mogelijk. Signal, Slack of Telegram gebruiken vanuit Element, bijvoorbeeld. Videobellen met
groepen via Jitsi en in de toekomst zelfs je GPS-locatie tonen in privégesprekken of rooms. Bekijk
ook de lange lijst met vragen en antwoorden.

