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gaat naar een lager niveau, bijvoor-
beeld van 1 naar 2 of van 3 naar 4. In 
het Markdown formaat gaat deze 
van 1 naar 2 hekjes voor de titel, c.q. 
van 3 naar 4 hekjes voor de titel.

Hiermee maak je geneste 
notities. Wanneer je een notitie 
van niveau 1 hebt, en je plaatst 
hieronder notities van niveau 2 of 
lager (dus bijvoorbeeld niveau 3, 4 
of 5), dan vormen zij een geneste 
groep. Wanneer je de notitie met 
niveau 1 met behulp van Ctrl-om-
hoog of Ctrl-omlaag verplaatst, dan 
verplaats je de hele groep.

REFACTOREN
Je eigen persoonlijke knowledge 
base die je met MindForger 
opbouwt, wordt in de loop der tijd 
natuurlijk steeds waardevoller. Het 
is daarom belangrijk om meteen 
vanaf het begin na te denken 
over een goede structuur. Je hebt 
hiervoor verschillende invalshoeken. 
Met behulp van repositories breng 
je een grove structuur aan. Binnen 
een repository werk je met meerdere 
notitieboeken en binnen een notitie-
boek werk je met notities. Je geeft 
notitieboeken en notities één of 
meerdere tags. Je kunt in een notitie 
links maken naar een notitieboek, 
een andere notitie, naar een bestand 
of directory, of naar een URL.

De toegekende tags kun je altijd 
veranderen, door tags te verwijderen 
of toe te voegen. Na verloop van tijd 
wil je notities wellicht verplaatsen 
naar een beter passend notitieblok. 
Binnen MindForger heet dit “refac-
toren”. Wanneer de betreffende 
notitie een geneste groep is, dan 
gaat de hele groep mee.

STENCILS
Stencils zijn templates en kunnen 
heel uitgebreid zijn. Bij het installe-
ren van MindForger worden een aan-
tal stencils geïnstalleerd. Je maakt je 
werk in MindForger efficiënter door 
eigen, specifieke templates te maken 
en in je repository op te nemen.

MindForger kent stencils voor 
notitieboeken en voor notities. Een 
stencil voor een notitieboek kan een 
groot aantal stencils voor notities 
bevatten. Een stencil is een gedeel-
telijk vooraf gemaakt notitieboek 
of een gedeeltelijk vooraf gemaakte 
notitie, met een aantal opengelaten 
stukken. Wanneer je een nieuw 
notitieboek of notitie aanmaakt, 
kies je desgewenst een stencil. De 
inhoud hiervan wordt in je nieuwe 
notitieboek of notitie gekopieerd, 
waarna je de open gelaten delen 
verder vult.

Het notitieboek-stencil “goal” 
bijvoorbeeld, bestaat uit een 

verzameling notities waarmee je 
een doel aanmaakt dat voldoet aan 
“SMARTER” (met aandacht voor de 
thema’s “Specific”, “Measurable”, 
“Attainable”, “Realistic”, “Timea-
ble”, “Exciting” en “Resources”), en 
notities die op allerlei vragen ingaan, 
zoals “wat is het probleem dat ik 
wil oplossen”, “wat wil ik er mee 
bereiken”, enzovoorts. 

REPOSITORY
Een notitieboek bestaat uit een 
enkel bestand in Markdown for-
maat. Iedere level 1 header (vooraf 
gegaan met een enkel hekje) geeft 
de start van een nieuwe notitie aan. 
Metadata, (zoals wanneer een noti-
tie gemaakt is, hoe vaak die bekeken 
is, de tags, etcetera) staat in een 
commentaarveld achter de titel van 
de header.

In MindForger werk je met één 
of meerdere repositories. Een repo-
sitory bestaat onder de motorkap 
uit een directory-structuur met 
vier directories: “limbo”, “memory”, 
“mind” en “stencils”. De repository 

is gevuld met Markdown docu-
menten, eventueel aangevuld met 
media, zoals afbeeldingen in PNG- of 
JPG-formaat.

Wanneer je MindForger voor 
de eerste keer opstart, wordt in je 
home directory de repository met de 
naam “mindforger-repository” aan-
gemaakt. Deze repository is gevuld 
met de gebruikersdocumentatie en 
de standaard meegeleverde stencils. 
Bij het aanmaken van een nieuwe re-
pository kies je met behulp van twee 
checkboxen of de nieuwe repository 
ook de standaard stencils en de do-
cumentatie moet bevatten. Meestal 
kies je hier wel voor de stencils, maar 
niet voor de documentatie.

Doordat MindForger op basis van 
Markdown werkt, is het eenvoudig 
om een backup te maken en je 
repositories met andere apparaten 
te synchroniseren of met anderen 
te delen. Je kunt bijvoorbeeld je 
MindForger repository in een ver-
siebeheersysteem zoals Git zetten, 
en daarmee deze naar een remote 
pushen.

 Screenshot 2: Notitieboek gemaakt met stencil

Je maakt je werk in MindForger  
efficiënter door eigen, specifieke  
templates te maken en in je repository 
op te nemen
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