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Boostnote
EEN OPEN SOURCE MARKDOWN 
NOTITIEAPPLICATIE VOOR ONTWIKKELAARS
Boostnote is een open source Markdown notitieapplicatie voor ontwikkelaars. Boostnote draait op 
Linux, Mac en Windows met ondersteuning voor syntaxhighlighting, code snippets, gebruik van tags, 
Markdown flowcharts, en nog veel meer. Boostnote mag dan gemaakt zijn voor ontwikkelaars, het biedt 
veel om zich zelfs tot dé desktop notitieapplicatie voor alle Linux gebruikers te ontpoppen. Matto Fransen

Het bijhouden van notities 
is iets waar iedereen baat bij 

heeft. Of het nu gaat om snel een 
ingeving op te kunnen schrijven, je 
hoofd leeg te maken in een brain-
dump, een lijst bij te houden van 
alle boeken die je gelezen hebt, een 
dagboek bij te houden, notities ter 
ondersteuning van je persoonlijke 
groei of simpelweg om te helpen 
dingen te onthouden; één centrale 
plek voor al je notities is voor ieder-
een zinvol. Ervaren Linux gebruikers 
hebben notities over configuraties, 
hoe bepaalde dingen het beste voor 
elkaar te krijgen, enz.

Een groeiende verzameling 
notities moet je koesteren. Wanneer 
je meerdere jaren aan notities bij 
elkaar hebt verzameld, gaat dit in je 
leven steeds waardevoller worden. 
Het is daarom belangrijk af en toe 
wat tijd wat vrij te maken en goed na 
te denken over hoe je dit het beste 
kunt organiseren, op een manier dit 
het beste bij jou past. De meest ele-
mentaire vraag daarbij is of je kiest 
voor de traditionele aanpak met pen 
en papier of dat je voor een digitale 
variant gaat.

De digitale variant heeft als 
voordeel dat je een back-upsysteem 
kunt opzetten. Dit voorkomt dat je 
notities verloren raken. Wanneer je 
kiest voor digitaal, dan is de volgen-
de vraag, waarmee. Voor fans van 
Emacs of Vim is dit een ‘no-brainer’. 
Voor hen zijn org-mode en vimwiki 
hiervoor superieure oplossingen. 
Maar wat als Emacs en Vim niet in 
je bloed zitten? Welke opties heb 
je dan? 

Laten we eens wat eisen op een 
rijtje zetten. Je zoekt iets wat jaren 
mee kan, dus met een duurzaam 
digitaal formaat. Het moet vlot en 
super gemakkelijk in gebruik zijn, 
zodat je inderdaad zodra een idee 
bij je opkomt, het meteen kunt op-
schrijven voor je het weer vergeten 
bent. Je moet makkelijk stukjes 
van configuratiebestanden kunnen 
opnemen. Een goede structuur van 
je notities en de mogelijkheid om 
later alles terug te vinden is ook 
belangrijk. Verder wil je gemakke-
lijk notities onderling met elkaar 

kunnen verbinden. Wanneer je 
notities eenvoudig kunt exporteren, 
bijvoorbeeld naar platte tekst en 
naar PDF, dan is dat een grote plus. 
En natuurlijk wil je ook degelijk 
versiebeheer op de bestanden.

BOOSTNOTE
Boostnote is een applicatie die heel 
dicht bij deze droom komt. Boostno-
te gebruikt het Markdown formaat, 
een zeer universeel formaat dat nog 
jaren mee kan en gemakkelijk van 
de ene omgeving naar de andere is 
te migreren. Markdown bestanden 

zijn gewoon platte tekst bestanden, 
waardoor elk versiebeheersysteem 
er mee overweg kan. Boostnote 
draait zowel op Linux, Mac als 
Windows en is daardoor universeel 
inzetbaar. Doordat het een open 
source applicatie is, hoef je nooit 
bang te zijn dat een provider opeens 
de ondersteuning stopt, zoals 
bijvoorbeeld Google steeds opnieuw 
doet.

ZELF DE BAAS
Boostnote is geen cloud-oplossing, 
waardoor je zelf iets moet verzinnen 

  Screenshot 1: Keuze tussen Markdown of Snippet.
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