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Taskwarrior
EEN SLIM EN HANDIG OPEN SOURCE TAKENBEHEERSYSTEEM
Met Taskwarrior beteugel je de to-do-list op je desktop, Android tablet en smartphone, die je tevens met 
één druk op de knop onderling synchroon houdt. Taskwarrior werkt met projecten, tags en contexts. Tas-
kwarrior heeft een ingenieus puntensysteem voor de urgentie van taken en is supergemakkelijk in het 
dagelijks gebruik. Matto Fransen

Taskwarrior is een geavan-
ceerd takenbeheersysteem 

dat je via de commandline gebruikt. 
Je installeert het eenvoudig met de 
packagemanager, zowel op Linux, als 
op BSD, en via bijvoorbeeld home-
brew op Mac OS X.

Een nieuwe taak voer je in 
met “task add”, gevolgd door de 
beschrijving van de taak. Bijvoor-
beeld “task add Taart bakken”. Voer 
op deze manier een paar taken in 
en vraag vervolgens een overzicht 
van de taken op met “task”. Dit 
is een verkorte notatie van “task 
next” en geeft een overzicht van de 
als eerste uit te voeren taken. De 
taken zijn genummerd en het aantal 
taken dat Taskwarrior laat zien, is 
afgestemd op het aantal regels dat 

je beeldscherm kan bevatten.
Een uitgevoerde taak meld je 

af met “done”: “task 2 done”. Het 
taaknummer is dynamisch, na het 
gereed melden van taak 2 krijgt een 
andere taak nummer 2. Dat klinkt 
ingewikkeld, maar in de praktijk is 
dit vooral handig, het voorkomt dat 
je na verloop van tijd met vier- of 
vijfcijferige taaknummers werkt. 
Hierdoor is het echter wel onmo-
gelijk om meerdere taken tegelijk 
gereed te melden, door bijvoorbeeld 
achter elkaar “task 3 done”, “task 8 
done” en “task 10 done” in te voeren. 
Na het afmelden van een taak vraag 
je eerst een nieuw overzicht op en 
kijkt daar naar het volgnummer van 
de hierna af te melden taak.

Een taak wijzigen, doe je met het 

keyword “modify”. Stel dat taak 4 als 
omschrijving “Taart bakken” heeft, 
terwijl je visite liever cake heeft, 
dan wijzig je dat eenvoudig met 
“task 4 modify Cake bakken”. In het 
overzicht dat je met “task” opvraagt, 
staat nu netjes als omschrijving 
“Cake bakken” bij de taak. Wanneer 
je de gedetailleerde informatie over 
deze taak opvraagt met “task 4 
info”, dan zie je dat Taskwarrior deze 
wijziging heeft gelogd, je krijgt daar 
ook de oude omschrijving te zien. Zo 
houdt Taskwarrior op de achter-
grond allerlei informatie bij.

Je voegt aan een taak een 
toelichting toe met behulp van het 
“annotate” keyword, “task 23 anno-
tate Zie de mail van 23 juni”. Wil je 
een annotatie van meerdere regels 

tekst invoeren, dan doe je dat door 
deze tussen quotjes te zetten. In het 
taken-overzicht krijg je de datum te 
zien waarop je een annotatie hebt 
toegevoegd, plus de inhoud ervan.

TAGS
Je geeft net zoveel tags aan een 
taak als je zelf wilt. Een tag geef je 
aan met behulp van het plus-teken 
voorafgaand aan de tag. Bijvoor-
beeld: “task add Linux Magazine 
lezen +thuis”. Hier maken we een 
nieuwe taak aan, met als tag “thuis”. 
Je kunt ook later tags aan een taak 
toevoegen, zoals “task modify 18 
+kantoor”. Hier voegen we aan taak 
18 een extra tag “kantoor” toe. Het 
verwijderen van een tag gaat net 
zo simpel, gebruik een minteken 

  Overzicht van taken rapport task next.
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