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de Linux-wereld. Apple was er vanaf 
het begin bij betrokken en inmiddels 
kan ook Windows er helemaal mee 
overweg. Daarvan afgeleid zijn het 
CardDAV-protocol om vCard-bestan-
den veilig te kunnen lezen en schrij-
ven, en het CalDAV-protocol om 
agendagegevens in twee richtingen 
te delen. De veiligheid van de verbin-
dingen wordt gewaarborgd door het 
gebruik van SSL/TLS encryptie.

Voor de verbinding tussen server 
en apparaten kun je in feite iedere 
bekabelde of draadloze verbinding 
gebruiken. Het kan binnen je thuis-
netwerk of over het internet, over 
alles dat via HTTP met elkaar kan 
praten. Ook je smartphone is via het 
mobiele netwerk verbonden met het 
internet. De enige voorwaarde is dus 
dat aan de ontvangerskant CardDAV 
en CalDAV worden ondersteund en 
dat die kant de server kan vinden.

Aan de serverkant zijn ownCloud 
en NextCloud een totaal Linux-ge-
beuren, maar aan de andere kant 
van al je verbindingen maakt het 
platform niet uit: MacOS, Windows, 
FreeBSD, iOS, Android, het kan 
allemaal. Als de toepassingen daar 
maar weten wat ze met CardDAV 
en CalDAV moeten doen en netjes 
communiceren via SSL/TLS.

DE TOEPASSINGEN
Zowel ownCloud als NextCloud 

werken prima via de webinterface, 
maar het is nog makkelijker om apps 
te installeren voor gebruik op je 
desktop en vooral op je mobiel.

Voor Ubuntu- en LinixMint-gebrui-
kers heeft NextCloud onder andere 
een PPA beschikbaar. Ook ownCloud 
heeft een PPA en bovendien voor De-
bian, CentOS, Fedora en openSUSE. 
Let op dat je zoekt bij de desktop 
client en niet bij de serverversie. Van 
ownCloud heb je de Community-ver-
sie nodig, niet de Enterprise. Wat 
er eventueel standaard in Linux-re-
positories beschikbaar is, is altijd 
wat ouder en zorgt daarom soms 
ook voor problemen. Gebruik dus bij 
voorkeur de PPA’s. Ook de plugins 
voor bijvoorbeeld de Nautilus- of 
Nemo-bestandsbeheerders zijn 
meestal verouderd. Je hebt ze ook 
niet echt nodig. De desktop-apps 
werken net als die van Dropbox. Bij 
de eerste keer opstarten voer je het 
serveradres in, plus je gebruikers-
naam en wachtwoord. Er verschijnt 
een icoontje in je systeemvak, in-
clusief handig snelmenu. Uiteraard 
ga je de eerste keer ook even langs 
de instellingen. De clients starten 
standaard automatisch op wanneer 
je inlogt op je apparaat.

Voor zowel ownCloud als 
NextCloud zijn er Android en iOS 
apps. Makkelijk te vinden in Google 
Play (of desgewenst F-Droid) en 

na installatie geef je het Web-
DAV-serveradres (dat zoek je op in 
de webinterface), met je gebruikers-
naam en wachtwoord. Verder biedt 
NextCloud nog integratie aan voor 
onder andere Thunderbird.

Maar dit gaat allemaal nog over 
de basisfunctie van ownCloud en 
NextCloud: het delen en syncen van 
bestanden. Om het adresboek en de 
agenda te gebruiken moet je Card-
DAV en CalDAV instellen. Op PC en 
laptop is de ondersteuning daarvoor 
al aanwezig. In PIM-toepassingen als 
Evolution of Kontact kun je gewoon 
een adresboek of agenda aanmaken 
en zoeken naar CardDAV/CalDAV 
danwel naar DAV Groupware. Daar 
geef je de betreffende URL op die 
je kunt vinden via de webinterface 
(zie screenshots). Plus je gebruikers-
naam en wachtwoord.

Voor Thunderbird heb je de 
Lightning add-on nodig om CalDAV 
te kunnen gebruiken. Download 
die van hun website, of installeer 
op Ubuntu-systemen het pakket 
xul-ext-lightning.

Op mobiele apparaten moet je 
eerst een CardDAV/CalDAV-app
installeren. Voor Android hebben 
CardDAV-Sync, CalDAV-Sync en 
OpenTasks mij al jaren trouw 
gediend, de eerste twee voor paar 
euro, de laatste gratis. Een alles-in-
één alternatief, ook voor een paar 

euro, is DAVx5 (voorheen DAVdroid). 
Wanneer je in deze apps je accounts 
hebt aangemaakt, kun je vervolgens 
in je kalender en contactenlijst 
de agenda en het adresboek van 
je cloudserver openen. Ik gebruik 
daarvoor toch gewoon de apps van 
Google, maar schakel dan hun adres-
boeken en dergelijke uit.

Voor iOS is het allemaal al geïnte-
greerd. Je kunt rechtstreeks CalDAV/
CardDAV-accounts aanmaken, zodat 
je agenda en adresboek meteen 
verschijnen waar je die wilt zien. Ik 
heb niet nagezocht in hoeverre je 
adreslijst dan ook gewoon wordt 
toegevoegd aan de gegevens die 
Apple al van je heeft. Ik vermoed van 
wel en heb er geen oplossing voor.

CONCLUSIE
Je adresboek en agenda opzetten 
buiten Google om kan dus. Het is 
even wat werk, het kost een paar 
euro, maar dan werkt het netjes. En 
je houdt je persoonlijke gegevens 
ook keurig in eigen beheer. Baas in 
eigen boeken. 

LINKS
Een grote aanbieder als TransIP: 
https://www.transip.nl/vps/
Personal hosting bij mijnserver.nl:
https://www.mijnserver.nl/
webhosting/personal-linux-hosting/
Een kleine aanbieder-op-maat als 
Sonad: https://www.sonad.nl/
ownCloud: https://owncloud.org/
ownCloud serverinstallatie: 
https://doc.owncloud.org/
server/10.3/admin_manual/
installation/manual_installation.
html
Een ownCloud hosting partner:
https://clouddiskspace.nl
NextCloud: https://nextcloud.com/
NextCloud op een Rasberry Pi:
https://lonewolfonline.net/
raspberry-pi-personal-cloud-server/
Een NextCloud hosting partner:
https://thegood.cloud/nl
Evolution en CalDAV/CardDAV:
https://help.gnome.org/users/
evolution/stable/calendar-caldav.
html.en
Kontact en CalDAV/CardDAV:
https://docs.kde.org/stable5/en/
pim/korganizer/managing-data.
html#managing-resources
Thunderbird Lightning:
https://www.thunderbird.net/
en-GB/calendar/ 

  Nextcloud contactpersonen.
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