
35www.linuxmag.nl      01 2020

WORKSHOP

Ontgoogle je  
adresboek en agenda
Een lezer vroeg: hoe synchroniseer ik mijn contacten en kalender los van Google? Dat lijkt namelijk nog 
niet zo eenvoudig. Je kunt natuurlijk louter werken met een lokaal adresboek en een lokale agenda op je 
PC of laptop, maar hoe sync je die met je mobiele apparaten? Marien Grashoff

Nu laten we ons nogal 
eenvoudig verleiden door wat 

gemakkelijk is of lekker. Adresboek 
en agenda zitten al kant-en-klaar op 
je Android smartphone, dus waarom 
zou je dan niet hun bijbehorende 
diensten gebruiken? Een back-up 
naar hun servers is ook handig, voor 
die je-weet-wel noodgevallen. En de 
vraag ‘Adresboeken samenvoegen?’ 
beantwoorden we bijna vanzelf met 
‘ja’. Net zoals we onze lekkere trek 

heel gemakkelijk stillen met een 
snelle hap. Tja, zo worden Google en 
McDonald’s zwijgend rijk.

Het is inderdaad niet supersimpel 
en het kan ook iets kosten, maar je 
kunt prima met adresboek en agen-
da werken buiten Google om. Alle 
benodigde protocollen, formaten 
en toepassingen zijn open-source 
beschikbaar. Je moet alleen zelf een 
infrastructuur ervoor opzetten. Dat 
wordt in dit artikel uitgelegd.

DE BASISSTRUCTUUR
Wat je nodig hebt, is een centraal 
punt waar adresboek, agenda en 
takenlijst kunnen worden bijgehou-
den en bewaard. Een server dus. Plus 
een verbinding om die te kunnen 
delen met externe apparaten: je 
PC, laptop, smartphone, tablet en 
dergelijke. Op die apparaten moet je 
dan uiteraard toepassingen hebben 
die daar weer mee uit de voeten 
kunnen. Het is dus een kwestie van 

bestandsformaten en protocollen 
voor transport en synchronisatie 
en van software die dat netjes – en 
veilig! – verwerkt.

Wat betreft de formaten: je kunt 
het beste beginnen bij vCard (*.vcf) 
en iCal (*.ics) als basis voor adressen 
en agenda-items. Alle gangbare 
toepassingen en diensten kunnen 
ermee overweg. Bovendien is het 
handig en verstandig om zelf fysieke 
back-upbestanden van je adresboek 
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