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in plaats van een plusteken: “task 
modify 18 -thuis”.

Een overzicht van alle taken met 
een bepaalde tag vraag je op met 
“task +tag-naam”, dus bijvoorbeeld 
“task +thuis”. Dit levert een lijst met 
alle taken die als tag “thuis” hebben.

PROJECTEN
Grotere taken splits je in meerdere 
kleinere. Takswarrior biedt hiervoor 
krachtige mogelijkheden rondom 
projecten. Het is zinvol om alles wat 
je in meerdere stappen gaat uitvoe-
ren, op te splitsen en als project op 
te nemen. Een projectnaam geef je 
op middels “project:projectnaam”, 
waarbij je “project:” kunt afkorten 
tot “pro:”. Bijvoorbeeld “task add 
Spelling controleren pro:artikel”. 
Wanneer je meerdere taken hebt 
met “project:artikel”, dan vraag je 
die op met “task pro:artikel” of “task 
project:artikel”.

Subprojecten maak je aan door 
achter de projectnaam een punt op 
te nemen, gevolgd door de naam van 
het subproject: “task add Dweilen 
project:kamer.vloer”, of “task 

add Hotel boeken project:reizen.
malaga”, of “task add Hotel boeken 
project:reizen.spanje.malaga”.

Het opvragen van de taken van 
een subproject gaat op dezelfde 
manier als het opvragen van de 
taken van een hoofdproject: “task 
pro:reizen.spanje.malaga”, of 
“task pro:reizen.spanje”. Wanneer 
je later de toewijzing van een 
taak wilt wijzigen, dan kan dat 
weer met modify: “task modify 48 
project:grootproject”.

AFHANKELIJKHEDEN
Taken kunnen afhankelijk van elkaar 
zijn, waarbij eerst de ene gereed 
moet zijn, voordat je de volgende 
kunt oppakken. Wanneer je bijvoor-
beeld op je nieuwe laptop Linux en 
Taskwarrior wilt gaan installeren, 
moet je als eerste Linux installeren.

Hiervoor gebruik je het keyword 
“depends:”. “task add Installeer 
Linux project:laptop +debian”, “task 
add Installeer Taskwarrior pro-
ject:laptop +taskwarrior”, “task add 
Configureer Taskwarrior project:lap-
top +taskwarrior”, wanneer dit de 

taken 21 t/m 23 betreft, dan geef je 
de afhankelijkheden voor bijvoor-
beeld de laatste taak op door “task 
23 modify depends:21-22”. Een taak 
waar andere taken afhankelijk van 
zijn, krijgt de status “blocking” en 
een hogere prioriteit.

Het task next rapport (dat je 
met “task” op de commandline 
opvraagt), toont geen taken die 
wegens hun afhankelijkheden nog 
niet uitgevoerd kunnen worden. Op 
die manier houd je focus.

Met “task +BLOCKED” en “task 
+BLOCKING” vraag je op welke taken 
wachten op de gereed melding van 
andere c.q. welke taken eerst gedaan 
moeten worden omdat ze andere 
taken ophouden.

URGENTIE
Taskwarrior heeft een eigen systeem 
ontwikkeld om de urgentie van 
taken te bepalen. Hierbij kijkt het 
onder andere naar hoe oud een 
taak is, of deze deel van een project 
uitmaakt, of er andere taken van 
afhankelijk zijn, of er een dead-
line is en zo ja, welke, enz. Op de 

achtergrond berekent Taskwarrior 
steeds een score voor de urgentie, 
uitgedrukt in een aantal punten. 
Hoe meer punten, hoe hoger de 
urgentie. In het overzicht dat je met 
“task next” of “task” opvraagt, zijn 
de taken gerangschikt op dit aantal 
punten, van hoog naar laag.

Wanneer je dagelijks met Taskwar-
rior werkt, nieuwe taken aanmaakt 
en andere taken als gereed afmeldt, 
en gebruik maakt van opties zoals 
projecten, tags, deadlines en onder-
linge afhankelijkheden, dan wordt 
deze rangschikking steeds beter en 
gaat dit echt in je voordeel werken.

Je geeft een bepaalde taak een 
hoge urgentie met de speciale tag 
“+next”: “task 3 modify +next”. 
Hierna verschijnt deze hoog in je 
overzicht. Taken waar je reeds mee 
gestart bent (“task 12 start”) ver-
schijnen ook hoog in het overzicht.

REPORTS
Taskwarrior kan verschillende 
overzichten tonen, “reports” 
genaamd. Wanneer je “task” op de 
commandline ingeeft, krijg je het 
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