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Haal alles 
uit LibreOffice
OPENSOURCE EN GRATIS ALTERNATIEF VOOR MS OFFICE

Iedereen gebruikt een tekstverwerker, en bijna iedereen ook een spreadsheet- en een presentatie-
programma. Maar dat betekent niet dat je per se met Microsoft Office in zee moet. Libre Office is de 
ongekroonde koning van de MS Office-alternatieven. Het pakket is gratis en bestanden die gemaakt 
zijn in Word, Excel en PowerPoint zijn compatibel met LibreOffice. Meer nog, wie met de Microsoft-
programma’s heeft gewerkt, zal met deze opensource tegenhanger voortdurend een gevoel van 
herkenning hebben. Dirk Schoofs

1. DESKTOP - 
TOEPASSINGEN
LibreOffice 6.1.4 is een groep 
desktoptoepassingen die bestaat 
uit een tekstverwerker (Writer), 
een toepassing om spreadsheets te 
maken (Calc), een presentatie-app 
(Impress), een programma om vec-
torafbeeldingen te creëren (Draw), 
een databaseprogramma (Base) en 
een afzonderlijke wiskundemodule 

(Math). Je draait deze programma’s 
als desktopapplicaties. Er bestaat 
ook een online versie die je op je 
eigen webserver moet installeren. 
Die is daardoor minder geschikt 
voor de thuisgebruiker. Trouwens, 
het feit dat deze kantoorsuite 
geen gegevens opslaat op een 
externe server, geeft natuurlijk 
ook gemoedsrust. Je hoeft je geen 
zorgen te maken over wat Microsoft, 

Google of Apple met jouw gegevens 
doen. De toepassingen zien eruit 
als wat oudere versies van MS 
Office, maar dat is niet direct een 
nadeel. Toen het fameuze lint in 
2007 werd geïntroduceerd was niet 
iedereen laaiend enthousiast over 
deze interface. De lint-haters zullen 
opgelucht zijn dat in LibreOffice de 
menustructuur van de oudere versie 
van Microsoft Office imiteert.

2. DOWNLOADS
Afhankelijk van het besturingssys-
teem dat je gebruikt, download je het 
juiste LibreOffice-installatiepakket 
op https://nl.libreoffice.org. Er is een 

versie beschikbaar voor Windows, 
macOS en Linux. Op de homepage 
van LibreOffice vind je ook het Help 
Pack (Dutch). Daarvoor klik je eerst 
op de groene Download nu-knop. 
Daarna zie je de Ingebouwde 
helpfunctie in het Nederlands staan. 
Het gaat om een bestand van 2,2 
MB dat in hulp voorziet bij offline 
gebruik. Na installatie van LibreOffi-
ce op Windows moet je de computer 
even herstarten. LibreOffice opent 
razendsnel. Je komt in een venster 
met aan de linkerkant een menu om 
de toepassing te selecteren die je wilt 
starten. Aan de rechterkant herken 
je snelkoppelingen naar documenten   1. LibreOffice is een product van een wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers.

  2. Aan de rechterzijde zie je de documenten waaraan je recent hebt gewerkt.
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