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applicaties die aan deze eisen 
voldoen, een grafische versie voor op 
de desktop, en een tekstmode versie 
voor de CLI-junkies en voor mensen 
die over SSH op een centrale plek 
willen werken.

LIFEOGRAPH
Lifeograph is een gebruikersvriende-
lijke open source desktopapplicatie 
die makkelijk in gebruik is, desge-
wenst de bestanden met AES256 
encryptie opslaat en beschikbaar is 
onder de GNU GPL v3 licentie. Lifeo-
graph installeer je simpelweg met 
de package-manager. Lifeograph is 
bewust eenvoudig gehouden, om je 
zo min mogelijk af te leiden.

Wanneer je Lifeograph voor de 
eerste keer opstart, kies je tussen 
het starten van een nieuw dag-
boek of voor het openen van een 
bestaand boek. Hiervan zijn er twee 
geïnstalleerd: een voorbeelddag-
boek en een boek met daarin de 
gebruikershandleiding.

Standaard krijgen de bestanden 
de extensie ‘diary’, dit kun je echter 
in de configuratie eenvoudig wijzi-
gen in een zelf te kiezen extensie.

Wanneer je het gebruik onder-
breekt, bijvoorbeeld omdat je even 
wegloopt van je computer, dan 
sluit Lifeograph na anderhalve 
minuut automatisch de sessie, om 
zo je notities tegen ongewenste 

inzage te beschermen. Voorafgaand 
verschijnt een waarschuwing, die 
James-Bond-achtig vanaf tien secon-
den naar nul aftelt (zie screenshot 1).

Wanneer je een notitie schrijft, 
krijgt de bovenste regel automatisch 
het format van een kop. Bovenin het 
scherm vind je een balk met icoon-
tjes, deze gebruik je om tekst te 
formatteren, zoals het gebruik van 
kopjes, vet en cursief schrift. Je kunt 
echter ook op een Markdown-ach-
tige manier werken: tekst tussen 
sterretjes wordt vet (*vet*), tekst 
tussen underscores wordt cursief 
(_cursief_) en tekst tussen is-tekens 
wordt doorgestreept (=doorge-
streept=). Tussenkopjes maak je 
door een nieuwe regel te beginnen 
met een spatie en daarachter de 
tekst van het tussenkopje. Wanneer 
je een URL in je tekst opneemt, dan 
wordt deze vanzelf omgezet in een 
aanklikbare link.

LIJSTEN
Lifeograph ondersteunt drie 
soorten lijsten: opsommingslijsten, 
genummerde opsommingslijsten 
en todo-lijsten. Opsommingslijsten 
zijn gewone opsommingen, met 

een balletje (bullit) of een minteken 
voorafgaand aan de tekst. Genum-
merde opsommingslijsten zijn ge-
nummerd, de bovenste met nummer 
1, die daaronder met nummer 2, 
enzovoorts. Todo-lijsten hebben in 
plaats van een bullit een checkbox 
en kunnen de status ‘te doen’, ‘in be-
werking’, ‘gecancelled’ en ‘klaar’ heb-
ben. Je kunt deze lijsten maken met 
behulp van het betreffende icoontje 
in de balk bovenin, maar veel 
mensen zullen dit liever al typend 
doen. Je voert het nieuwe regel in en 
drukt op Alt-I (alt hoofdletter i) of 
je drukt op de Tab-toets. Vervolgens 
typ je een sterretje gevolgd door een 
spatie en tekst. Het sterretje wordt 
nu omgezet in een bullit. Wanneer 
je de return-toets invoert, wordt 
automatisch de volgende bullit 
gemaakt. In plaats van een sterretje 
toets je het minteken in om in plaats 
van bullits mintekens te krijgen, 
of een vierkante haken paar om 
een todo-item te maken. Vierkante 
haken met daartussen een minnetje 
staat voor “in bewerking”, met een 
plusteken voor ‘klaar’ en met een x 
voor ‘gecancelled’.

Genummerde lijsten zijn alleen 

met het toetsenbord te maken. 
Spring weer in met Alt-I of met Tab 
en begin met een cijfer gevolgd 
door een punt en een spatie (zie 
screenshot 2).

Afbeeldingen neem je eenvou-
digweg op door ze naar de notitie 
te slepen en daar los te laten (zie 
screenshot 3). Je kunt ook commen-
taar opnemen, dit doe je door tekst 
tussen dubbele vierkante haken te 
zetten (“[[dit is commentaar]]”). 
Commentaar wordt in een lichtgrijs 
en klein font getoond, tenzij je op 
het icoon klikt om commentaar 
te verstoppen, dan verdwijnt het 
helemaal uit beeld.

Je logt snel uit met Ctrl-Escape. 
Andere handige sneltoetsen zijn 
onder andere Ctrl-D om naar de 
notitie voor vandaag te springen, 
Ctrl-PageUp en Ctrl-PageDown om 
naar de volgende respectievelijk 
vorige notitie in de lijst met notities 
te gaan. Met Ctrl-J ga je in deze lijst 
naar de huidige notitie.

Notities die een todo-lijst bevat-
ten, kunnen zelf ook de status ‘te 
doen’, ‘in bewerking’, ‘gecancelled’ 
en ‘klaar’ hebben. Via de filter optie 
kies je notities met een bepaalde 
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  Screenshot 2: Opmaak in Lifeograph

  Screenshot 3:  
Afbeelding in notitie
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