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status. Verder kun je notities ook 
favoriet maken, ze zijn herkenbaar 
aan een hartje in de notitielijst.

MEERDERE LOGBOEKEN
Het is makkelijk om in Lifeograph 
meerdere logboeken/dagboeken 
naast elkaar te gebruiken. Op de 
inlogpagina maak je met de knop 
met het plus-icoontje een nieuw 
dagboek aan. Verder kies je in dit 
scherm welk logboek/dagboek je wilt 
gaan gebruiken. Je kunt een logboek/
dagboek desgewenst in de ‘alleen 
lezen modus’ openen (readonly), 
zodat je niet per ongeluk je kostbare 
aantekeningen verminkt. Dagboe-
ken zijn te exporteren in het eigen 
Lifeograph formaat en in platte 
tekst. Versleutelde dagboeken 
worden in klare tekst geëxporteerd. 
Je exporteert een dagboek in zijn 
geheel, of je exporteert met behulp 
van een filter een selectie van de 
notities.

JRNL
Jrnl is een commandline dagboek-
applicatie, dat eenvoudig in gebruik 
is, de logboeken of dagboeken des-
gewenst met AES256 versleutelt en 
het gebruik van tags ondersteunt. 
Het voordeel van een commandline 
applicatie is dat je deze ook via 
SSH kunt gebruiken, zodat je ook 
makkelijk remote je dagboek of 
logboek bijhoudt, en bijvoorbeeld 
vanuit Tmux of Screen van en naar 

dagboek je wilt gebruiken, ‘jrnl’ voor 
je default dagboek, ’jrnl werk’ voor 
het werk gerelateerde logboek en 
‘jrnl recept’ voor het receptenboek. 
Hierna volgt de rest van het gebrui-
kelijke commando, bijvoorbeeld jrnl 
werk -10.

Het bestand waarin jrnl je logboek of 
dagboek opslaat, is een platte tekst-
bestand, ook wanneer je voor en-
cryptie hebt gekozen. Dit betekent 
dat je het makkelijk kunt synchroni-
seren, bijvoorbeeld naar Owncloud, 
of met Sparkleshare, enzovoorts. 
Jrnl ondersteunt verschillende 
formaten voor in- en export, zoals 
Markdown, JSON en platte tekst. Bij 
het exporteren naar Markdown kun 
je naar keuze het gehele dagboek in 
een Markdown-bestand krijgen, of in 
een directory met elke notitie in een 
eigen Markdown-bestand.

JRNL INSTALLEREN
Je installeert jrnl heel eenvoudig met 
de Python Pip installer.

sudo apt-get install python-pip
sudo pip install jrnl

Hierna kun je aan de slag. Of je nu 
voor Lifeograph of voor jrnl kiest, 
in beide gevallen krijg je een mooie 
open source oplossing voor het bij-
houden van je logboek of je dagboek. 
Beide oplossingen zijn geschikt om 
meerdere log- of dagboeken naast 
elkaar te gebruiken, bieden de optie 
om tags te gebruiken en desgewenst 
de vertrouwelijkheid met encryptie 
te beschermen. 

andere tekst mode applicaties tekst 
kopieert. Wanneer je voor het eerst 
jrnl opstart, vraagt het een bevesti-
ging om het dagboek in het bestand 
$HOME/.local/share/jrnl/journal.txt 
op te slaan. Desgewenst geef je een 
andere locatie en/of een andere be-
standsnaam op. Vervolgens vraagt 
het om een wachtwoord. Voer je een 
leeg wachtwoord in, dan worden je 
notities onversleuteld opgeslagen. 
Voer je wel een wachtwoord in, dan 
worden je notities met AES256 
versleuteld voordat ze worden opge-
slagen (zie ook screenshot 4).

FAVORIETE EDITOR
Je voert vanaf de commandline een 
notitie in met het commando “jrnl”. 
Je kunt nu naar hartelust tekst 
schrijven, net zoveel regels als je 
wilt, en sluit af met Ctrl-D. Het is ook 
mogelijk en prettiger om je notities 
met je favoriete editor te schrijven, 
door in het configuratiebestand 
de variabele “editor” een waarde te 
geven, bijvoorbeeld “vim”.

Een andere manier is om je notitie 
in een lange regel direct achter het 
woord “jrnl” op de commandline in 
te voeren, maar dan verschijnt deze 
wel in de command-history van de 
shell (bijvoorbeeld ~/.bash_history). 
Dit is daarom voor vertrouwelijke 
notities ongeschikt. Met jrnl -10 
krijg je de nieuwste tien notities te 
zien, met jrnl -4 de nieuwste vier, 
enzovoorts. Met jrnl --short krijg 
je een overzicht met de titels van 
alle notities, gesorteerd op datum.

TAGS
Tags geef je op met behulp van 
het apenstaartje (@), bijvoorbeeld 
“@linuxmag”. Jrnl heeft voor het 
apenstaartje in plaats voor de 
hash (#) gekozen, om problemen 
op de commandline met de shell te 

voorkomen. Je zet de tag ergens op 
een willekeurige plaats in de notitie 
en kunt elke notitie net zoveel tags 
geven als je wilt. Om de notities op 
te vragen die van een bepaalde tag 
zijn voorzien, geef je het commando 
jrnl @<tag>, bijvoorbeeld jrnl @
linuxmag. Desgewenst geef je 
meerdere tags op: jrnl @openbsd @
laptop.

De laatste vier notities over Linux 
Mint en/of over je laptop vraag je 
op met jrnl -n 4 -and @laptop @
linuxmint. Je krijgt een lijstje van 
alle gebruikte tags met “jrnl –tags” 
(zie screenshot 5).

In plaats van tekst typen, kun 
je ook een tekstbestand als input 
gebruiken, bijvoorbeeld jrnl < 
mijn_bestand.txt. Op deze manier 
kun je dus ook scripts notities aan 
je logboek laten toevoegen. Wij 
zagen op Github zelfs een script dat 
gemaakt is om Evernote notities 
naar jrnl over te zetten.

MEERDERE LOGBOEKEN
Ook in jrnl is het mogelijk om met 
meerdere dagboeken naast elkaar te 
werken, bijvoorbeeld een werk gere-
lateerd logboek, een privédagboek 
en een receptenboek. Elk dagboek 
komt in een eigen bestand, waarbij 
je per dagboek kiest of het bestand 
wel of niet versleuteld wordt. Dit 
doe je door in het configuratiebe-
stand de variabele ‘journals’ aan te 
passen. Eén van de dagboeken is 
het default dagboek, bijvoorbeeld 
je privé dagboek. De anderen noem 
je ‘werk’, respectievelijk ‘recept’. 
Bij het opstarten geef je aan welk 

  Screenshot 4: Eerste gebruik van jrnl   Screenshot 5: Overzicht 
van gebruikte tags

Of je nu voor 
Lifeograph of voor 
jrnl kiest, in beide 
gevallen krijg je 
een mooie open 
source oplossing 
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