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Alhoewel veel mensen er bij 
zweren, heeft het begrip dag-

boek niet bij iedereen een positief 
imago. Sommige mensen denken bij 
het woord dagboek aan puberende 
meisjes en aan hangslotjes met een 
plaatblikken sleuteltje. Anderen wij-
zen op bekende grootheden die een 
dagboek bijhielden, zoals Charles 
Darwin, Marie Curie, Albert Einstein, 
Isaac Newton, Pablo Picasso en 
Leonardo Da Vinci.

Je kunt veel verschillende redenen 
hebben om een logboek of een dag-
boek bij te houden. Het kan gaan om 
een reisverslag, een activiteitenlog-
boek, een logboek met betrekking 
tot je dagelijkse werkzaamheden 
zoals een developerslog, of voor het 
opschrijven van een idee, je gedach-
ten en gevoelens of kookrecepten. 
Ieder heeft zo zijn eigen redenen.

Ongeacht waarom je het doet, 
wanneer je op zoek gaat naar een 

applicatie voor het bijhouden van 
een logboek en/of dagboek, dan zijn 
gebruiksgemak en de mogelijkheid 
van encryptie twee belangrijke 
eisen. Het op de lange termijn vol-
houden van het dagelijks schrijven 
van je notities is al moeilijk genoeg. 
Dan wil je niet gehinderd worden 
door een applicatie die niet prettig 
in gebruik is. En ook al gebruik je je 
eigen computer, je wilt toch graag je 
notities versleuteld opslaan, zodat 

je bijvoorbeeld met een gerust hart 
een back-up van je bestanden op een 
ander systeem kunt zetten. Verder 
is de optie om tags aan notities te 
koppelen belangrijk, om later op on-
derwerp je aantekeningen terug te 
vinden. Een optie om je notities naar 
platte tekst of een ander makkelijk 
bruikbaar formaat te exporteren, 
zorgt dat je later altijd naar een 
andere applicatie kunt overstappen.

Wij gingen op zoek naar twee 

Een logboek op 
de Linux desktop
EEN PERSOONLIJKE DOCUMENT MANAGER
Voor het bijhouden van een persoonlijk logboek of dagboek werkt een specifiek daarvoor ontwikkel-
de applicatie het best. Deze applicaties maken het makkelijk om nieuwe notities te maken, in oudere 
notities te bladeren of om notities over een bepaald onderwerp terug te vinden. Wij keken naar een 
grafische variant en naar een tekstmode variant.  Matto Fransen
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