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de tekst van de betreffende notitie, 
zie ook screenshot 3. Je gebruikt dit 
bijvoorbeeld voor kleine projecten. 
Je maakt voor elk project een eigen 
Markdown notitie aan, waar je de 
nodige informatie in opneemt. De 
uit te voeren stappen in het project 
neem je op als to-do-items. Voor gro-
tere projecten kun je waarschijnlijk 
beter een specifieke projectmanage-
ment tool gebruiken, maar meestal 
hoeft het niet veel ingewikkelder te 
zijn dan dit.

SNIPPETS
Naast notities in Markdown kun je 
ook notities met snippets maken. Je 
kunt in een enkele snippets-notitie 
desgewenst meerdere snippets 
opnemen. Een code snippet manage-
ment tool is voor softwareontwik-
kelaars erg prettig. Je slaat hiermee 
code snippets (stukjes broncode) op, 
al dan niet voorzien van documenta-
tie, uitleg en dergelijke. Een goede 
tool werkt gemakkelijk en biedt een 
oplossing om later de betreffende 
snippets vlot terug te vinden.

Boostnote is hiervoor wederom 
een mooie oplossing. Via Cltr-N 
maak je een nieuwe notitie en met 
de tabtoets kies je voor ‘snippet’. 
Dit opent in de geselecteerde folder 
een nieuwe snippet-notitie. Je voert 
één of meer tags en een beschrij-
ving in en je kopieert de code in het 
snippet-veld. Boostnote toont deze 
met syntax highlighting. Net als 
bij Markdown notities is je snippet 
meteen opgeslagen. Je maakt de 
syntax highlighting specifieker door 
onderin op ‘APL’ te klikken en uit een 

lange lijst de passende syntaxvorm 
te kiezen.

Desgewenst voer je in dezelfde 
notitie meerdere snippets in. Je 
geeft een naam aan het snippet en 
klikt op het plusje uiterst rechts. Je 
voert een nieuwe snippet in en geeft 
deze een naam. Deze namen worden 
getoond als tabjes, zie screenshot 4.

THEMES
Boostnote geeft je de mogelijkheid 
je eigen theme te kiezen. Dit is een 
kleurencombinatie voor Boostnote 
zelf. Er zijn zowel lichte als donkere 
themes beschikbaar. Daarnaast kun 
je een theme kiezen voor de syntax 
highlighting. Je kunt uit meerdere 
talen kiezen voor de gebruikersinter-
face. Helaas ondersteunt Boostnote 
geen Nederlands, maar wel bijvoor-
beeld Chinees, Deens, Engels, Frans, 
Duits en Thais.

Boostnote toont rechtsboven 
de notities in een klein submenu. 
Hier kun je kiezen uit de normale 
weergave met links Markdown en 
rechts opgemaakte vorm, alleen de 

Markdown tekst of alleen de opge-
maakte vorm. Het submenu biedt 
opties om een ster aan de notitie toe 
te voegen, om de notitie te verwij-
deren, de notitie fullscreen te tonen 
en een info-knop. Druk je op de 
info-knop, dan krijg je de meta-data 
te zien, waaronder de datum waarop 
de notitie is aangemaakt. Verder heb 
je hier een paar export knoppen. Je 
kunt notities in meerdere bestands-
formaten downloaden; Markdown, 
platte tekst, html, en printen. Door 
te printen naar een file krijg je een 
PDF-export van de notitie.

SYNCHRONISATIE
Voor het synchroniseren raadt 
Boostnote aan om gebruik te maken 
van Dropbox of Google Drive. In 
een goede notitieapplicatie kun je 
alles kwijt, ook zeer persoonlijke 
en vertrouwelijke zaken. Daarom 
vinden wij Sparkleshare voor de 
synchronisatie een veel betere optie. 
Sparkleshare is een open source 
oplossing waarbij je directory’s auto-
matisch kunt laten synchroniseren. 

Je kunt Boostnote op verschillende 
apparaten installeren en via Spar-
kleshare de notities laten synchro-
niseren. Ook wanneer je maar één 
apparaat gebruikt, is dit een handige 
oplossing voor het realiseren van 
een remote back-up.

Sparkleshare gebruikt op de 
achtergrond Git. Je merkt hier verder 
niets van, maar het betekent goed 
versiebeheer zonder dat je daarbij na 
hoeft te denken. Je kunt elke wille-
keurige Git-server voor de synchroni-
satie gebruiken. Dat kan een server 
onder je eigen controle zijn, maar 
ook een cloud server. Sparkleshare 
biedt als optie een sterke cliënt side 
encryptie aan, dit betekent dat de 
bestanden eerst met een sterk en-
cryptie protocol versleuteld worden, 
voordat ze naar de server worden 
geüpload. Hierdoor blijft de inhoud 
van je notities vertrouwelijk.

Boostnote werkt gemakkelijk en 
goed. Wanneer je het gebruikt voor 
al je aantekeningen, wordt het snel 
waardevol. Het is simpel te installe-
ren, dus probeer het vooral zelf!

Boostnote gebruikt 
het Markdown 
formaat, een zeer 
universeel formaat 
dat nog jaren mee kan 
en gemakkelijk van de 
ene omgeving naar de 
andere is te migreren

 Screenshot 3: Een to-do-list in Boostnote.

 Screenshot 4: Snippets in een donker theme.
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