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en agenda te kunnen bijhouden. 
Wat betreft de protocollen: om gege-
vens te delen tussen verschillende 
toepassingen en apparaten zijn 
CardDAV en CalDAV de aangewezen 
weg. De toepassingen die hierna aan 
bod komen kunnen ermee lezen en 
schrijven. Maar ook Google, Gmail en 
Apple, en zelfs Microsoft Exchange, 
hebben er geen problemen (meer) 
mee.

Op de server draait dus de soft-
ware met adresboek en agenda. Op 
de verbonden apparaten draaien 
toepassingen die daarmee kunnen 
syncen. De verbindingen kunnen 
desgewenst lokaal blijven en zelfs 
bedraad, maar normaal gesproken 
gaat dat natuurlijk via je draadloze 
netwerk en het internet. Kortom, 
een keurig server-client-systeem.

HET CENTRALE PUNT
Het centrale punt heeft software 
nodig die deze formaten en protocol-
len feilloos hanteert. Er is van alles 

beschikbaar op het gebied van de 
groupware, maar laten we het een-
voudig houden. Dan komen we uit 
bij ownCloud of het daarvan gefork-
te en verder ontwikkelde NextCloud. 
Je krijgt dan meteen veel meer dan 
adresboek en agenda, want het 
zijn allebei volwassen en robuuste 
alternatieven voor Dropbox, Google 
Drive en dergelijke. Nextcloud biedt 
zelfs mogelijkheden voor chat, web 
meetings of je eigen office in de 
cloud. Alles draait uiteraard op een 
webserver, dus met Apache, MySQL 
en PHP. Officieel is ownCloud kies-
keuriger in de keuze van besturings-
systemen dan Nextcloud, maar in de 
praktijk maakt dat geen verschil.

Die software zou je thuis kunnen 
installeren op een home server, of 
zelfs op een Raspberry Pi. Dan is 
de nieuwe Pi4 met 4GB geheugen 
wel een aanrader, met Raspbian als 
besturingssysteem. Maar sommigen 
hebben zelfs op een Pi2 ownCloud al 
aan de praat gekregen.

Dit veronderstelt uiteraard dat 
je zelf je weg weet met de webser-
verconfiguratie. En hoe je die server 
veilig toegankelijk kan maken vanaf 
het internet, zodat ook je mobiele 
apparaten er buitenshuis bij kunnen 
komen. Lezers die dit wel durven 
maar niet precies weten, kunnen 
online alle benodigde kennis vinden. 
Onderaan het artikel staat een link 

naar uitgebreide uitleg voor een 
Raspberry Pi3. Natuurlijk is alles 
geheel op eigen risico, maar dan 
geldt toch het Linux-motto: ‘Have A 
Lot Of Fun!’

Met ongeveer evenveel werk 
maak je een VPS (‘virtual private 
server’) tot het centrale punt. Ook 
daar geldt dat je dan zelf de server 
moet opzetten voordat ownCloud 
of NextCloud geïnstalleerd kunnen 
worden, maar tevens kun je daar dan 
je eigen website en mailserver kwijt. 
Dit is hoe ik mijn zaken zelf geregeld 
heb: op een BladeVPS bij TransIP. 
Maar er zijn vele andere aanbieders.

Ook de kleine aanbieder om 
de hoek kan je van dienst zijn. 
Afhankelijk van het aanbod kun je 
op een managed hosting toch zelf, 
bijvoorbeeldd via FTP, het ownCloud 
serverpakket uploaden. De installa-
tie verloopt dan verder handmatig 
via een webinterface. Op de website 
legt ownCloud het helemaal uit. 
Vraag gewoon aan je webhost provi-
der wat er mogelijk is.

Even opletten: ownCloud 
installeert niet (meer) automatisch 
adresboek, agenda en taken. Dus na 
installatie inloggen en via ‘Market’ 
nog even de apps Contacts, Calendar 
en Tasks toevoegen. NextCloud 
installeert dat standaard.

Wie het niet allemaal zelf wil 
doen kan op zoek naar een managed 

webhost met ownCloud of NextCl-
oud. Kies bij voorkeur een Neder-
lands bedrijf met dataopslag binnen 
onze landsgrenzen als je helemaal 
zeker wilt zijn van je privacy. Dat 
kost iets, maar een voor ownCloud 
zijn er al instapabonnementen vanaf 
een paar tientjes per jaar. Voor Next-
Cloud heeft The Good Cloud zelfs 
een – bescheiden maar verrassend 
compleet – gratis abonnement. Je 
kunt hier rechtstreeks aan de slag 
met adresboek en agenda. En uiter-
aard ook met de cloudopslagfunc-
ties en wat er allemaal nog meer is.

Mijn advies is om je huidige 
adresboek en agenda op te slaan 
als vCard- en iCal-bestanden. Die be-
standen kun je dan in hun geheel im-
porteren in ownCloud of Next Cloud. 
Het is ook verstandig om geregeld 
je adresboek en agenda weer te 
exporteren in die formaten, zodat je 
altijd een lokale back-up ervan hebt. 
Exporteren gaat het makkelijkst via 
een desktoptoepassing.

DE VERBINDINGEN
De basis voor de communicatie 
tussen server en aangesloten 
apparaten is het WebDAV-protocol. 
Dat is in feite een HTTP-protocol 
met eraan toegevoegd de moge-
lijkheid van schrijven op afstand, 
versiebeheer en beveiliging. Het 
wordt breed ondersteund, zeker in 

TIP
Google biedt geheel 
gratis aan om je ver-
schillende adresboe-
ken samen te voegen. 
Makkelijk alles bij 
elkaar in dezelfde lijst. 
Maar het betekent 
gewoon dat je jouw 
persoonlijke adres-
boek uit ownCloud of 
NextCloud weggeeft 
aan Google. Daar gaat 
je zojuist zorgvuldig 
opgebouwde privacy. 
Het kan bovendien je 
eigen adresboek aardig 
in de war schoppen. 
Niet doen dus. Het-
zelfde geldt voor het 
maken van een back-up 
naar Googles servers. 
Ook dan geef je al je 
contacten weg.

  Nextcloud kalender.

Nextcloud biedt 
zelfs mogelijk-
heden voor chat, 
web meetings of 
je eigen office in 
de cloud
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