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om je notities vanaf meerdere appa-
raten bereikbaar te maken en ook 
zelf de back-up moet regelen. Daar 
staat tegenover dat je helemaal de 
baas bent en volledige controle over 
je eigen aantekeningen houdt. Daar-
naast werkt Boostnote gemakkelijk 
en, door het gebruik van zogenoem-
de hotkeys, ook heel efficiënt.

Boostnote is gemaakt met Elec-
tron. Volgens het ‘about’-scherm in 
Boostnote zelf is het onder de GPLv3 
open source licentie beschikbaar. 
Bij het downloaden vinden we een 
licentiebestand met de licentie 
van Github, dit is een zeer open 
licentie. Boostnote is als package 
te downloaden, waardoor je het 
eenvoudig met je packagemanager 
installeert. Wanneer je Boostnote 
voor de eerste keer opstart, vraagt 
het om de directory voor de opslag, 
bijvoorbeeld $HOME/Boostnote. In 
deze directory wordt het configu-
ratiebestand geplaatst en een voor 
elke Boostnote-folder een eigen 
subdirectory.

De organisatie van je notities 
gebeurt in Boostnote met behulp 
van folders en met behulp van tags 
en sterren. Je kunt de folders verge-
lijken met notitieboekjes, elke folder 
is een apart notitieboekje. Je kunt 

net zoveel folders aanmaken als 
je wilt. Een nieuwe notitie maak je 
aan met Ctrl-N (of via het menu met 
de muis, maar toetsencombinaties 
werken sneller). De notitie wordt 
aangemaakt in de folder die op dat 
moment geselecteerd is. Je kiest 
het type notitie dat je wilt aanma-
ken, een Markdown notitie of een 
Snippet notitie, zie screenshot 1. De 
default keuze is een Markdown no-
titie, je kiest met een muisklik voor 
een Snippet notitie, of, veel sneller, 
met behulp van de tabtoets. Met 
‘Enter’ open je de notitie. Je schrijft 
je notitie in Markdown formaat. 
Het scherm is opgedeeld in twee 
kolommen. In de ene kolom schrijf je 
en in de andere kolom wordt on the 
fly je Markdown tekst in opgemaak-
te vorm getoond. Wijzigingen in de 
tekst worden direct als platte tekst 
bestand opgeslagen. Je hoeft niet op 
een Save button ofzo te klikken.

FLOWCHARTS EN LATEX
Wanneer je in de Markdown tekst 
een URL opneemt, wordt deze in de 
opgemaakte vorm de URL als linkje 
getoond. Opgemaakte linkjes in 
Markdown bestaan uit twee delen. 
Het linkerdeel bestaat uit twee 
vierkante haken met daartussen het 

label van de link, zoals deze in de 
opgemaakte vorm getoond wordt. 
Het rechterdeel bestaat uit ronde 
haken om de URL. Afbeeldingen 
neem je op met een image-link. Dit 
betekent dat je afbeelding wel te 
zien is in de opgemaakte weergave, 
maar niet in Boostnote wordt opge-
slagen. Naast de huis-tuin-en-keuken 
Markdown opties (zoals headers 
van alle niveaus, linkjes, bullets en 
genummerde opsommingen, cursief, 
vet, doorgestreept, checkboxjes, 
quotations, broncode en tabellen, 
etc.) biedt Boostnote ook nog drie 
andere Markdown opties. Je kunt 
ook werken met LateX voor formules 
en met teksten die worden omgezet 
in flowcharts en sequence-diagram-
men (zie screenshot 2).

Om linkjes van de ene notitie naar 
de andere te maken, ga je naar de 
folder met de notitie waar je naar 
toe wilt linken. Klik in de lijst met 

notities met je rechter muistoets 
op de gewenste notitie. Je krijgt een 
pop-up menuutje, met onder andere 
de optie ‘copy note link’. Je kunt nu 
in elke andere notitie via Ctrl-V de 
link plakken.

Bij elke notitie kun je één of 
meer tags invoeren. Wanneer je in 
de linker navigatiekolom op het 
icoontje ‘tags’ klikt, dan krijg je een 
lijst met alle tags te zien. Klik op een 
tag om de notities met deze tag te 
selecteren. Je krijgt dan alle notities 
met die tag te zien, ongeacht de fol-
der waarin deze staan. Een andere 
optie is om te zoeken op ‘#tag’ (tekst 
van de tag, vooraf gegaan door een 
hekje).

TO-DO LIST
In Boostnote maak je eenvoudig een 
to-do-list. Je begint een nieuw to-do-
item met “- [ ]” gevolgd door de tekst 
van de uit te voeren actie. Klik op 
‘Enter’ en Boostnote maakt meteen 
een nieuw to-do-item aan. Je geeft 
aan dat een to-do-item is uitgevoerd 
door tussen de vierkante haken een 
‘X’ te plaatsen of met de muis in de 
gerenderde checkbox te klikken.

Deze to-do-items kun je in elke wil-
lekeurige Markdown notitie opne-
men. Dit kan ook ergens halverwege 

  Screenshot 2: Een flowchart in Markdown.
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