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Allereerst wil ik mijn maatje, Terra, dankzij wier steun en kameraad-
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hebben mogelijk gemaakt. Dank aan Patric en Su van House of Pretty die 
mijn alter ego op internet absoluut te gek hebben vormgegeven en die het 
fantastische  
Lifehacker-logo en -lettertype hebben ontworpen — u ziet het op  
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aan Merlin Mann en David Allen voor hun inspirerende en in mijn boek 
vaak aangehaalde werk op het gebied van persoonlijke productiviteit. En 
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hebben ingeschreven op de mailinglist van het Lifehacker-boek. Jullie  
e-mailberichten en commentaar hebben bijgedragen aan elke pagina in 
dit boek en brengen elke dag als ik achter mijn computer zit een glimlach 
op mijn gezicht. Jullie hebben allemaal zeer scherpe geesten! 



Voorwoord

Effectief en efficiënt werken, waarom zou je? 

Als kind kon ik me belachelijk goed concentreren. Bij het spelen of lezen 
zat ik in een fractie van een seconde in 'The Flow' (Mihaly Csikszent 
mihalyi: Finding Flow. Basic Books 1998). En wat een heerlijk gevoel was 
dat, extreme concentratie en focus tilden me uit boven de wereld om mij 
heen en ik ging helemaal op in wat ik aan het doen was. Je kon een kanon 
naast mij afschieten en ik ging onverstoord verder. 
Waar ik ook vrij goed in werd was rotklussen snel uit de weg werken 
zodat ik weer aan de slag kon met de leukere dingen des levens. Eerst 
even snel (maar wel goed) huiswerk maken en kamer opruimen en dan 
naar buiten, naar mijn vriendjes.
Het vinden van de flow en het snel wegwerken van ‘stomme’ klusjes 
wordt tegenwoordig steeds lastiger. We krijgen steeds meer informatie 
voor onze kiezen en computers, internet en mobiele telefoons zorgen eer-
der voor afleiding dan voor tijdbesparing. 
In New Scientist (www.newscientist.com/article.ns?id=dn7298) stond al in 
2005 te lezen dat 'informatiemanie' je IQ naar beneden haalt met 10 pun-
ten. Dat is twee keer zoveel als de impact van marihuana. 
Information overload, informatievervuiling, e-mailtsunami, Attention 
Deficit Trait, allemaal termen die de laatste jaren boven komen borrelen 
en ons het gevoel geven dat er iets goed mis is. Informatie is macht zeg-
gen ze, maar soms is het ook machteloosheid. Aan informatie is geen 
tekort meer tegenwoordig, aan aandacht daarentegen wél. 
Tegen die achtergrond is de opkomst van het fenomeen lifehacking dan 
ook niet vreemd. In het kort: "Hoe gebruikt u de technologie om slim-
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mer te werken zodat u meer tijd overhoudt voor de dingen die er écht toe 
doen". Maar ook: wat voor gewoontes kunt u zichzelf eigen maken zodat 
u makkelijker in de flow komt en meer plezier hebt in wat u aan het doen 
bent. Kortom, hoe word u weer een beetje kind?
Losse thema's als 'technologie beter leren gebruiken', persoonlijke effec-
tiviteit en timemanagement zijn al langer in zwang. Onder de paraplu 
van Lifehacking worden deze verzameld en krijgt u een gereedschaps-
kist aangeboden waaruit u zelf uw optimale mix kan samenstellen. In 
deze tweede editie van Gina's boek komen gedachtetrucs, gedragstips en 
technische vaardigheden voorbij die u een hoop tijd kunnen besparen en 
uw werk plezieriger kunnen maken. Van uw hoofd leegmaken via het 
beschermen van uw aandacht naar het stroomlijnen en automatiseren van 
alledaagse taken en het beheerst gebruiken van e-mail, mobiele telefoon 
en internet. 
De eerste editie van dit boek heeft mij geholpen om weer vaker dat kind 
van vroeger te zijn, op te gaan in mijn werk en ervan te genieten en na een 
productieve dag voldaan en met een leeg hoofd van de avond te genieten. 
Dat wens ik iedereen toe! Van de tweede editie hebt u nu de Nederlandse 
versie voor u liggen. Ik zeg bewust niet 'vertaling' want de auteurs van de 
eerste Nederlandse lifehacking website, Lifehacking.nl hebben een flinke 
steen bijgedragen aan dit boek. Een aantal typisch Amerikaanse hacks 
die in Nederland niet werken is geschrapt en zo'n 10-15% van dit boek 
bestaat uit bijdragen van de bloggers van Lifehacking.nl.
Sanne Roemen is ontdekkingsreiziger en onderzoeker van de sociale en 
bedrijfskundige implicaties van technologische ontwikkelingen. Ze deelt 
haar kennis via haar weblog, lezingen, workshops en als sparringpartner 
van mensen in het bedrijfsleven.
 
Sanne Roemen - Lifehacker en Social Media strateeg
www.lifehacking.nl - www.sanneroemen.nl



Inleiding

“De best presterende mensen die ik ken, zijn degenen die gebruikmaken van 
de beste slimmigheden in hun leven.”

David Allen, productiviteistexpert 1

Elke dag zijn er tientallen gelegenheden waarbij u uw werk sneller zou 
kunnen doen, en efficiënter — als u maar de juiste hulpmiddelen hebt. In 
tegenstelling tot wat sommige ‘goeroes’ u willen doen geloven, is er niet 
één bepaald geheim waarmee u uw leven zo kunt veranderen dat u min-
der hoeft te werken en meer kunt leven. De werkelijkheid is dat kleine 
wijzigingen waarin u volhardt uiteindelijk indrukwekkende resultaten 
opleveren.
Er zijn vele honderden eenvoudige technieken en kleine aanpassingen die 
u kunt doen in de manier waarop u werkt, die u helpen uw werkzaam-
heden te volbrengen en ervoor zorgen dat u opgelucht en opgeruimd de 
deur achter u dicht kunt trekken. Met de juiste kennis kunt u technische 
hulpmiddelen voor u aan het werk zetten en zo zelf effectiever, efficiënter 
en vol zelfvertrouwen uw werk doen.
Duizenden websites, softwareprogramma’s en gadgets beloven uw leven 
te veraangenamen. Ik heb drie jaar besteed aan het zoeken, testen en 
beschrijven van al deze hulpmiddelen op Lifehacker.com, een weblog dat 
mijn team van redacteuren en ik ongeveer twintig keer per dag bijwerken 
met het laatste en beste op het gebied van software en productiviteitstech-
nologieën. Dit boek behandelt het beste van het beste. Deze trucs zorgen 
ervoor dat u saaie werkzaamheden sneller afrondt, lossen algemene com-
puterproblemen op en geven u toegang tot informatie wanneer u dat ook 
nodig hebt. Of u nu een van de vele managers bent bij een groot bedrijf 
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of een freelancer die thuiswerkt, werkt op een pc of op een Mac, iemand 
bent die nog niet zoveel computerervaring heeft of juist veel, u vindt 
altijd iets van uw gading.
Het meest dierbare bezit in dit leven is tijd. Besteed daarom meer tijd aan 
het dóén van dingen en minder tijd aan het klungelen achter uw compu-
ter. Dit boek helpt u daarbij.

Computerhandleiding versus productiviteitsboek

Dit boek is geen computerhandleiding en het is ook geen kant-en-klaar 
systeem om uw productiviteit te verhogen. Het is een beetje van beide. 
Het is geen uitputtend overzicht van alle mogelijkheden van een bepaald 
softwareprogramma of gadget. U krijgt niet zeven gewoontes of vier stap-
pen voorgeschoteld die u leiden tot de ultieme productiviteit. In plaats 
daarvan gaat dit boek uit van reeds bewezen persoonlijke productiviteits-
principes en toont het 116 manieren om deze concepten in de praktijk te 
brengen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. En hier gaat het om: u 
leert in dit boek hoe u erkende productiviteitsmethodes kunt toepassen 
op uw eigen computer.
Ik werk niet voor een softwarebedrijf of een bedrijf dat gadgets maakt. 
Als onafhankelijke softwareontwikkelaar heb ik gewoon een niet-afla-
tende belangstelling voor de manieren waarop computers mensen kun-
nen helpen bij hun werkzaamheden. In dit boek vindt u informatie die 
u niet in enige handleiding tegenkomt: praktische toepassingen van de 
functies waar het om gaat, niets meer en niets minder. Ook de mensen 
van het eerste uur, de alpha geeks, gebruiken de hulpmiddelen in dit boek. 
Nu is het uw beurt om de tips en trucs te leren. 

Kies uw trucs

Zie dit boek als een groot buffet aan slimmigheden. Er is niemand die ze 
allemaal tot zich zal nemen. Loop erlangs en leg die dingen op uw bord 
waarvan u denkt dat ze voor u van nut kunnen zijn. In plaats van dit boek 
van A tot Z te lezen, kunt u de inleiding tot elk hoofdstuk lezen waarin 
een productiviteitsuitdaging wordt beschreven. De rest van het hoofdstuk 
vormt een verzameling slimme trucs — ‘hacks’ — die u kunnen helpen 
uw doelstelling te bereiken. De beste hacks die u kunt inzetten voor uw 
werk en uw leven hangen af van uw behoeften, uw vaardigheden, uw 
persoonlijke situatie en de grootste knelpunten waar u tegenaan loopt.



 n Inleiding    27

Ontvangt u bijvoorbeeld veel te veel e-mail en hebt u moeite om alle 
inkomende berichten te verwerken? Ga dan meteen naar Hoofdstuk 1 
‘Baas over uw e-mail’. Hebt u al te veel klussen op een veel te lange todo-
lijst uitgesteld? Lees dan Hoofdstuk 3 ‘Uzelf verleiden dingen te doen’. 
Wordt u continu afgeleid en komt u niet aan uw werk toe? Zie Hoofdstuk 
5 ‘Scherm uw aandacht af’. Wilt u uw dagelijkse computerhandelingen 
sneller doen? Dan is Hoofdstuk 6 ‘Stroomlijn vaak voorkomende taken’ 
het hoofdstuk dat u moet lezen. Hebt u er genoeg van om altijd maar 
weer, dag in dag uit, dezelfde vervelende klussen te doen? Er zijn genoeg 
hacks in Hoofdstuk 7 ‘Terugkerende taken automatiseren’ om te helpen 
deze klussen toch te klaren.
Om u te helpen bij het kiezen van de beste trucs, wordt aan het begin van 
elke hack het platform (of besturingssysteem) en het vereiste vaardig-
heidsniveau van de gebruiker vermeld.

Uw besturingssysteem (is van minder belang, maar 
toch belangrijk)
Sommige lezers die de eerste editie van dit boek hebben gelezen, lieten 
mij weten dat ze graag een boek zouden hebben met alleen hacks voor 
Mac-gebruikers of alleen voor Windows-gebruikers. Het is echter een feit 
dat besturingssystemen steeds dichter bij elkaar komen te liggen en dat 
het internet steeds volwassener wordt. Hierdoor worden desktopbestu-
ringssystemen steeds minder belangrijk. Omdat softwaretoepassingen 
steeds meer webgebaseerd zijn, is er tegenwoordig vaak niet meer nodig 
dan een computer die met internet is verbonden en een moderne web-
browser om vanaf elk besturingssysteem dingen te kunnen doen (meer 
hierover leest u in Hack 70). Tegenwoordig is netwerkcompatibiliteit tus-
sen Mac-, Windows- en zelfs Linux-systemen geen punt van discussie 
meer. U kunt Windows draaien op een Mac of Linux starten vanaf een 
cd of een geheugenstick. Steeds meer opensource-software draait op alle 
platforms en is gratis (zoals Mozilla Firefox, waarvan in veel hacks in dit 
boek gebruik wordt gemaakt). Bijna alle andere software heeft wel een 
equivalent voor een ander besturingssysteem. De komende jaren zult u 
steeds meer computers gebruiken met meer besturingssystemen dan ooit 
tevoren. (Was u niet van plan om over te schakelen naar een Mac? Of was 
het nou Linux?)
Daarom passeren in dit boek alle besturingssystemen de revue. Wanneer 
mogelijk, beveel ik software aan voor Windows, Mac, en Linux. Als dat 
niet lukt, geef ik oplossingen voor Mac en Windows afzonderlijk. Veel 
van de hacks noemen echter als platform ‘Web’, en die zijn voor iedereen 
geschikt.
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Uw vaardigheidsniveau
Tot slot, als u een zeer ervaren gebruiker bent en bang bent dat dit boek 
te veel basisvaardigheden zal behandelen, of als u een beginner bent die 
zich afvraagt of het allemaal niet te technisch is: geen nood. Elke hack 
in dit boek heeft een aanduiding voor het vaardigheidsniveau van de 
gebruiker: eenvoudig, gemiddeld of gevorderd.

Eenvoudig: U bent vertrouwd met uw eigen computer, maar daar 
blijft het bij. U weet hoe u door de mappen op uw vaste schijf bla-
dert als u een bijlage bij een e-mailbericht wilt voegen. U weet dat 
er een heleboel tips en trucs zijn en u zou graag willen dat u ze 
onder de knie had, maar u weet niet waar u moet beginnen. Voor u 
zijn de hacks met de aanduiding ‘Eenvoudig’ bestemd.
Gemiddeld: U werkt al enige tijd met computers en u kunt Excel-
formules toepassen, muziek downloaden, allerhande informatie 
vinden met Google of uw grootvader helpen bij het opzetten van 
zijn e-mailaccount. Misschien houdt u wel een blog bij en hebt u 
thuis een draadloze internetverbinding opgezet. Kijk dan eens naar 
de hacks met de aanduidingen ‘Gemiddeld’ en ‘Eenvoudig’.
Gevorderd: U bent de whizzkid in de familie. Ze bellen u als er 
een computerprobleem is. U hebt al eens (of vaker) een crash van 
uw vaste schijf overleefd. Misschien beheert u wel een website. U 
bent in de systeeminstellingen van uw computer gedoken, zoals het 
Windows-register, of u weet hoe u opdrachten via de opdrachtregel 
uitvoert — u hebt in elk geval genoeg vertrouwen in uw eigen kun-
nen dat u dat soort dingen snel leert. De hacks met de aanduiding 
‘Eenvoudig’ zullen u niet meer verrassen, maar aan de hacks met 
de aanduidingen ‘Gevorderd’ en ‘Gemiddeld’ hebt u zeker wat. 

Wat is nou eigenlijk een ‘lifehacker’?

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, heeft een lifehacker niets met het 
hacken of kraken van computers te maken. Een hacker is iemand die pro-
blemen oplost op een slimme en niet voor de hand liggende manier. Een 
life hack is dan ook een andere of snelle manier om de dagelijkse moeilijk-
heden waarmee iemand in zijn werk wordt geconfronteerd op te lossen. 
Een lifehacker gebruikt slimme (technische) trucs om zijn werk gedaan te 
krijgen.

n

n

n
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Een korte geschiedenis van life hacks
In 2004 interviewde technisch journalist Danny O’Brien diverse mensen 
die hij ‘over-prolific alpha geeks’ (overijverige alphageeks) noemde — vaar-
dige en zeer productieve technologen, die vanwege hun niet-aflatende 
productie onaangedaan leken door de continue onderbrekingen als 
gevolg van de moderne technologie. O’Brien hoopte dat hij patronen kon 
onderscheiden in de manier waarop deze technologen hun werkproces-
sen beheerden. Er waren inderdaad overeenkomsten te vinden en vanaf 
dat moment was de term life hacks geboren.2

Deze zogenaamde geeks van het eerste uur ontwikkelden ongebruikelijke 
systemen en trucs om door hun dagelijkse eentonige werkzaamheden 
heen te komen. Ze gebruikten eenvoudige, maar flexibele hulpmiddelen, 
zoals tekstbestanden en e-mail. Ze maakten geen gebruik van grote en 
complexe softwarepakketten. Ze pasten hun eigen structuren toe op de 
informatie waar ze mee omgingen en riepen mechanismen in het leven 
die de gegevens filterden en voor hen zichtbaar maakten, automatisch en 
op het juiste moment, terwijl ze andere dingen op afstand hielden.
Het concept van de life hacks kreeg bijval van andere geeks op internet, 
inclusief de auteur van dit boek. Een beweging was geboren. In januari 
2005 begon ik met het schrijven op Lifehacker.com, een dagelijkse weblog 
gewijd aan lifehacking. Drie jaar later verkeer ik in de bijzondere positie 
dat ik de beste life hacks die hier uit voortkwamen met u kan delen in dit 
boek.

Bonusmateriaal op Lifehackingboek.nl/uyl

De tijd vliegt voorbij, en de technologie staat ook niet stil. Als ik de laatste 
hand leg aan het manuscript van dit boek, in december 2007, ben ik bang 
dat tegen de tijd dat u het kunt lezen, sommige tools in dit boek allang 
weer veranderd zijn. Maar gelukkig is er internet.
Op de website behorende bij dit boek, http://www.lifehackingboek.
nl/uyl/, vindt u updates van beschreven hacks, extra informatie en zelfs 
tips en trucs die niet in het boek terecht zijn gekomen. U kunt direct 
naar de bijbehorende webpagina van een hoofdstuk gaan door het juiste 
webadres in te voeren http://www.lifehackingboek.nl/uyl/hx/. (Ver-
vang de x door het nummer van het hoofdstuk dat u wilt bekijken.)
En denk eraan: als u op sterven ligt, zullen uw laatste woorden nooit zijn: 
“Ik wilde dat ik wat vaker mijn e-mail had gecontroleerd!” Ga aan de slag 
en gebruik de beschikbare technologie om minder tijd aan uw werk en 
meer aan uw leven te besteden.
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Zou u niet wat minder e-mail willen ontvangen? Vast wel. Zou u zonder 
het gemak van e-mail kunnen? Vast niet. E-mail is de beste uitvinding 
sinds gesneden brood. Het biedt echter niet alleen meer mogelijkheden, 
het werkt ook overweldigend. Succesvolle professionals echter, weten 
hoe ze hun e-mail in toom kunnen houden en laten het niet hun werkdag 
bepalen.
Aan de ene kant maakt e-mail het voor iedereen met een internetverbin-
ding met een druk op de knop mogelijk informatie te versturen over grote 
afstanden. Aan de andere kant zitten er 1.762 ongelezen berichten in uw 
inbox en heeft u geen idee wanneer u die allemaal zou moeten lezen. En 
pling!, daar komt er weer een binnen. 
Voordat e-mail ingeburgerd was, moest u om een brief te versturen alles 
toevertrouwen aan papier, de brief in een envelop doen, deze van een 
adres en postzegels voorzien en de brief in de brievenbus doen. Dagen 
of weken later kwam de brief dan aan op de plaats van bestemming. 
Tegenwoordig biedt e-mail dezelfde vorm van op tekst gebaseerde com-
municatie. Alleen sneller en makkelijker. En ook nog met een leuk klein 
pictogram van een envelop. Maar zoals u brieven die binnenkomen per 
gewone post behandelt, zo kunt u niet omgaan met elektronische post. 
Inkomende berichten zijn weliswaar gewoon inkomende berichten, maar 
het effect dat e-mail heeft op de ontvanger verschilt enorm veel van het 
effect dat de ouderwetse post heeft. En dat alleen al om één belangrijke 
reden: de hoeveelheid. De snelheid, het gemak en de geringe kosten die 

h o o f d s t U k

1

Baas over uw e-mail
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met het sturen van e-mail gemoeid zijn, hebben voor een toename van 
het aantal verzonden berichten gezorgd waar de postdiensten groen van 
afgunst van worden: er worden per dag ongeveer 150 miljard e-mails ver-
stuurd.
Deze vrijwel kosteloze en niet te stoppen stroom van berichten is prachtig 
voor de verzender, maar voor de ontvanger minder leuk. De kosten en 
het ongemak van het verzenden van berichten per gewone post werkt als 
een soort filter: wanneer iemand een echte envelop in zijn postbus vindt, 
kan hij er zeker van zijn dat het bericht voor de verzender belangrijk 
genoeg is om voor de verzending te betalen. 
Bij elektronische post werkt dat niet zo. Met het enorme volume aan e-
mails dat elke dag wordt verstuurd, komt de last te liggen bij de ontvan-
ger en niet bij de verzender. De ontvanger moet zich door de stortvloed 
aan berichten heen worstelen. Het overladen worden door e-mails is in 
dit informatietijdperk zo’n alledaagse plaag geworden, dat experts ver-
wachten dat het bedrijven miljarden per jaar kost aan productiviteitsver-
lies onder hun werknemers.
Sommige bedrijven en gebruikers hebben wel heel drastische maatregelen 
genomen om de stortvloed aan e-mail te beteugelen:

In 2004 kondigde Lawrence Lessig, een professor aan de universi-
teit van Stanford, het ‘bankroet van zijn e-mail’ aan als gevolg van 
de duizenden ongelezen berichten van soms wel twee jaar oud die 
zich in zijn inbox hadden opgestapeld. In plaats van een poging te 
doen om ze te openen — onbegonnen werk, zoals hij zelf aangaf — 
stuurde hij een geautomatiseerd bericht met een verontschuldiging 
naar al zijn contacten met het verzoek om eventuele onbeantwoorde 
berichten opnieuw te versturen, maar alleen als het nog steeds heel 
belangrijk was.1 Als u op internet zoekt naar de Engelse woordcom-
binatie ‘email bankruptcy’ ziet u dat heel wat anderen zijn voorbeeld 
volgden en openlijk het bankroet van hun e-mail aankondigden op 
hun website.
Toen designer Mike Davidson bedolven raakte onder het werk 
omdat het schrijven van uitgebreide antwoorden hem veel moeite 
en tijd kostte, ging hij over op de tactiek dat elk bericht dat hij 
schrijft niet meer dan vijf zinnen bevat. Ontvangers die zich verba-
zen over zijn korte berichten kunnen meer informatie krijgen over 
dit beleid door op de link te klikken in zijn handtekening onder aan 
elk bericht.2

Een telecombedrijf heeft een e-mailvrije werkdag ingesteld. Elke 
vrijdag worden er door de werknemers geen e-mails verstuurd 
en ook geen binnenkomende mails gelezen (behalve van klanten). 

n
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Volgens de werknemers zorgt het feit dat ze één keer per week niet 
meer worden afgeleid en hun werk niet hoeven te onderbreken, 
voor een hogere productiviteit.3

Iedereen die weleens uren achter elkaar heeft besteed aan het wegwer-
ken van achterstallige mail, begrijpt waarom u zulke maatregelen neemt. 
E-mail beheerst gemakkelijk uw hele werkdag. Het enige wat u hoeft te 
doen is uw e-mailprogramma de hele dag open laten staan en elke keer 
dat u een signaal krijgt dat er een nieuw bericht is binnengekomen, stopt 
u met waar u mee bezig bent, hoe belangrijk het ook is of hoe geconcen-
treerd u er ook mee bezig bent, en opent u de inbox. U scant het nieuwe 
bericht. Als het belangrijk is handelt u het meteen af, zo niet dan gaat u 
weer verder met uw werk. U probeert zich weer te herinneren waar u 
ook alweer gebleven was voordat het bericht binnenkwam. Aan het eind 
van de dag vraagt u zich af waar al die gelezen berichten in uw inbox 
toch vandaan komen, wat u er ook alweer mee moet, en wat u toch de 
hele dag hebt gedaan. 
Dit is hoe de meeste mensen het aanpakken. Maar er is een betere 
manier. U kunt de tijd die u elke dag bezig bent met uw e-mail beper-
ken tot maximaal dertig minuten per dag. U kunt uw inbox legen en 
het gevoel hebben dat u niks hebt gemist, elke dag opnieuw. U kunt uw 
berichten groeperen en ze dan verwerken, tussen andere werkzaamhe-
den door, wanneer uw hoofd ernaar staat. U krijgt steeds vaker van uw 
baas en collega’s te horen: “Bedankt voor je snelle antwoord”. U kunt in 
veel minder e-mailwisselingen de antwoorden loskrijgen waar u op zit te 
wachten. U kunt uw inbox vrijhouden van een irritante berg taken die u 
nog moet uitvoeren. U kunt ervoor zorgen dat mensen u zien als iemand 
die zijn mail trouw beantwoordt — en daardoor ook verantwoordelijk 
overkomen. Als iemand die betrokken is bij zijn werk en door zijn colle-
ga’s als betrouwbaar wordt gezien, enkel door te zorgen dat u uw e-mail 
onder controle hebt. Voorspoed, roem en rijkdom zullen u spoedig ten 
deel vallen. 
U kunt uw e-mail in bedwang houden zonder een bankroetverklaring en 
ook zonder een vaste dag per week helemaal geen e-mail te versturen of 
te lezen. Kleine veranderingen en goede gewoonten die u elke dag in de 
praktijk brengt, kunnen ervoor zorgen dat de constante stroom van com-
municatie in uw voordeel werkt en niet tegen u. In dit hoofdstuk komen 
praktische methoden aan bod om de baas te worden over uw e-mail, en 
dat ook te blijven.
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NooT  Ga voor updates, links, verwijzingen en extra tips en trucs over 
hacks in dit boek naar http://www.lifehackinboek.nl/. (Voeg het 
hoofdstuknummer toe aan het pad — bijvoorbeeld http://www. 
lifehackingboek.nl/uyl/h1/, — om direct naar de update van een 
bepaald hoofdstuk te gaan.)

Hack 1: Uw inbox legen (en leeg houden)

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Wanneer het u lukt om regelmatig uw inbox te legen, hebt u het aller-
hoogste niveau van controle over uw e-mail bereikt. Als u uw inbox leegt, 
wordt u verlost van die berg aan onbekende stukjes informatie en voor-
komt u dat die berg iedere dag maar weer groter wordt. Bovendien wordt 
u er dan ook niet meer door afgeleid en kunt u uw aandacht richten op 
belangrijker zaken. 

Waarom een lege inbox?
Uw inbox is een tijdelijk archief voor berichten die u nog niet hebt ver-
werkt. Een onverwerkt bericht is een bericht waarvan u nog niet besloten 
hebt wat u ermee gaat doen. Als u eenmaal de gewoonte hebt aangeleerd 
om binnen een dag na ontvangst te besluiten wat u met een bericht wilt 
doen, verwijdert u het uit de inbox. 
Sommigen vinden het prettig om een volle inbox te hebben, zodat ze 
naar een lange lijst van recente berichten kunnen kijken en zo de boel in 
de gaten kunnen houden — om te zien waaraan ze moeten werken, waar 
hun groep op dit moment mee bezig is, wat de laatste leuke filmpjes op 
YouTube zijn. Maar net zoals u een fysieke postmap niet vol laat liggen 
met documenten, die als enige overeenkomst hebben dat ze allemaal 
inkomend zijn, laat u ook uw inbox niet vol staan met e-mailberichten. 
Met een inbox vol met allemaal gelezen berichten schiet u niets op. U hebt 
geen enkel zicht op welke berichten het belangrijkst zijn of de mogelijk-
heid om berichten te lezen in de best mogelijke context. Een uitnodiging 
voor een vergadering is bijvoorbeeld veel nuttiger als die in uw agenda 
staat dan in uw inbox. Een webadres van een website die u later mis-
schien eens wilt raadplegen, kan zich beter bevinden tussen uw bladwij-
zers dan tussen uw e-mailberichten. En zo hoort een document dat bij 
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een bepaald project hoort in de juiste map op uw vaste schijf en niet in 
uw e-mailprogramma. Alles moet zijn eigen plek krijgen, en dat is niet de 
inbox.
En daarnaast heeft een lege inbox ook nog het psychologisch voordeel 
dat u niet meer tegen een eindeloze lijst van berichten aankijkt zodra u 
uw e-mail controleert. Er ontstaat een heldere scheiding tussen de nieuw 
ingekomen berichten en de berichten die zijn afgehandeld of waar nog 
wat mee moet gebeuren. 
Deze hack laat u een eenvoudig systeem van drie mappen zien waarbij 
uw inbox leeg blijft en u verzekert bent dat u elk bericht dat u hebt ont-
vangen gemakkelijk terug kunt vinden en er ook snel mee aan de gang 
kunt zonder de inbox te verstoppen. 

De drie-eenheid van mappen opzetten 
De drie mappen die u nodig hebt om uw inbox leeg te houden en uw 
berichten op de juiste plek, zijn: Archive, Follow Up, en Hold (zie figuur  
1-1). Wilt u Nederlandse mapnamen dan kunt u kiezen voor respectieve-
lijk Archief, Opvolgen en Aanhouden.

NooT   Sommige e-mailprogramma’s — zoals Gmail (http://gmail.
com) — hebben een ingebouwd archief voor berichten. In dat geval 
hoeft u geen map of een apart label Archive te maken. U gebruikt dan 
gewoon de in het programma ingebouwde opslag (die u bereikt door te 
klikken op All Mail.) 

figuur 1-1   De mappen Archive, Follow Up en Hold zorgen voor een opgeruimde 
inbox 
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De map Archive

De meeste e-mails die u krijgt bevatten informatie die u niet meteen 
nodig hebt, maar op een later moment misschien wel. Dergelijke berich-
ten plaatst u in de map Archive, uw bibliotheek van e-mailberichten die 
u gedurende een langere periode wilt bewaren en waar u op terug wilt 
kunnen vallen. Dit archief bevat al uw berichten met informatie die u 
later nog eens wilt kunnen terughalen. Dat kunnen volledige e-mailwis-
selingen over een bepaald onderwerp zijn, maar ook verzoeken die u hebt 
afgehandeld, memo’s die u hebt gelezen, vragen die u hebt beantwoord 
en alle e-mails over een bepaald project. Eigenlijk dus alle e-mails die zijn 
afgehandeld, maar die u op een later moment nog eens wilt kunnen raad-
plegen. Al die berichten horen thuis in de map Archive.
De map Archive is één enkele map, dus zonder submappen. Dat klinkt 
misschien eng voor mensen die gewend zijn om hun informatie te orde-
nen in mappen met onderwerpgebonden namen. Maar u bent geen 
bibliothecaris en u hebt geen tijd om te beslissen welk bericht in welke 
map thuishoort. Uw archief is geheel doorzoekbaar. Met de juiste zoek-
opdracht kunt u elk bericht dat u er in hebt geplaatst, weer terugvinden. 
Meer informatie over het terugvinden van berichten in de map Archive 
(zonder een ingewikkelde mappenstructuur), kunt u lezen in Hack 6 
‘Berichten zoeken onder de knie krijgen’.

De map Follow Up

Berichten in de map Follow Up bevatten taken die u nog moet afronden. 
Dat kan een antwoord zijn waarvoor u iets meer tijd nodig hebt of welke 
andere handeling dan ook. Elk bericht in deze map correspondeert met 
een taak op uw todolijst. Het kan gaan om een bericht van een oude 
schoolvriend die u in tijden niet hebt gesproken of om een verzoek van de 
baas om het kwartaalrapport bij te werken. Beide berichten horen thuis in 
de map Follow Up, omdat u een actie moet ondernemen om deze berich-
ten op te volgen. Het is niet voldoende om het bericht alleen in de map 
Follow Up te plaatsen, u moet de bijbehorende actie ook opnemen in uw 
todolijst — om ervoor te zorgen dat u het ook echt gaat doen.

De map Hold

De map Hold is een tijdelijke opslag voor belangrijke berichten die u 
gedurende de komende paar dagen snel moet kunnen benaderen. Als u 
wacht op iemand anders die contact met u moet opnemen met belangrijke 
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informatie, of als u een e-mailwisseling bijhoudt over een tijdgebonden 
onderwerp, dan plaatst u die berichten in de map Hold.
Voorbeelden van berichten die in de map Hold thuishoren zijn: een beves-
tigingsnummer van een koeriersdienst voor een levering die onderweg is, 
of een bericht van een collega met de mededeling: “Ik neem a.s. dinsdag 
weer contact met je op over ‘Het grote project’.”
Neem de map Hold één keer per week door en verwijder berichten die na 
verloop van tijd niet meer van belang zijn — zoals wanneer de koeriers-
dienst het pakketje heeft afgeleverd of wanneer uw collega weer contact 
met u heeft opgenomen.

Uw berichten verwerken
Nu u de drie mappen hebt aangemaakt, is het tijd om uw inbox te legen. 
Of u nu tegen een overvolle inbox met berichten die al maanden oud zijn 
aankijkt of een inbox met slechts een stuk of twintig nieuwe berichten 
sinds uw laatste controle, de methode blijft hetzelfde. U begint met het 
oudste bericht, opent het en doet vervolgens het volgende:

Verwijder het bericht als u het niet nodig hebt.
Beantwoord direct simpele vragen en verzoeken. Archiveer vervol-
gens het bericht of verwijder het.
Als het een handeling vergt die meer dan een minuut van uw tijd 
kost, verplaatst u het bericht naar de map Follow Up en voegt u de 
taak toe aan uw todolijst.
Als u nog verdere informatie moet afwachten of als u het bericht in 
de komende paar dagen nodig hebt, plaatst u het in de map Hold. 
Als het om tijdgebonden informatie gaat (uw collega heeft u bij-
voorbeeld beloofd dat u vrijdag van hem een document ontvangt), 
dan voegt u een notitie toe aan uw agenda dat u moet controleren 
of het document ook is binnengekomen.
Als het een informatief bericht is dat u later nog wilt kunnen raad-
plegen, dan plaatst u het in de map Archive. Filter en zeef net zo 
lang totdat uw inbox helemaal leeg is.

NooT  Deze mappenstructuur is misschien niet voor iedereen de 
juiste oplossing, maar het is in ieder geval een goed begin op weg naar 
een simpele, strak omlijnde methode om uw e-mail te verwerken. Als 
u deze methode bijschaaft, onthoud dan: hoe minder mappen u hebt, 
hoe minder tijd u verspilt aan iedere afzonderlijke map.

n

n

n

n

n
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Opgeruimd staat netjes
Nadat u uw inbox hebt geleegd, is het leeg houden een kwestie van het 
hele proces een paar keer per dag doorlopen. Plan dit in op regelmatige 
tijden — zoals halverwege de ochtend, na de lunch en eind van de mid-
dag. Leer uzelf aan om: 

Nooit een ongelezen bericht in uw inbox te laten staan.

Beslis wat u met een bericht wilt de eerste keer dat u het opent — zonder 
uitzondering. Wijk hier ook absoluut niet vanaf. Archiveer binnenko-
mende informatie op de juiste plek: data in uw agenda, documenten in de 
juiste map op uw vaste schijf, webadressen bij uw bladwijzers. Reageer 
direct op berichten die kunnen worden afgehandeld met een simpel ja of 
nee. Open de berichten in uw inbox niet vaker dan één keer. 
Technoloog Mark Hurst schreef ooit: “Zie het zo: een e-mailbericht heeft 
ongeveer de houdbaarheid van een maaltijd van de afhaalchinees. U kunt 
hem het best meteen opeten, binnen een dag is nog oké, maar daarna 
komt er toch een luchtje aan.”4

De eerste keer
Als u aankijkt tegen een inbox met duizenden e-mails, dan kan het legen 
de eerste keer een hels karwei zijn. Een manier om toch meteen goed van 
start te gaan, is om al die oude berichten in een aparte map te plaatsen 
(Merlin Mann, expert op het gebied van e-mailmanagement noemt deze 
map ‘Email DMZ’, letterlijk Demilitarized Zone, ofwel een veilige plek voor 
uw e-mails buiten het schootsveld.5).
Leer uzelf aan om vanaf dit moment uw inbox te legen wanneer u uw 
e-mail controleert. Vervolgens neemt u elke keer nadat u dat gedaan 
hebt, een aantal van de oude e-mails in uw speciale map onder handen. 
Langzaam maar zeker zal de achterstand afnemen en zullen uw goede 
gewoonten ingesleten raken.

Het addertje
Dat u nu al uw berichten netjes hebt ondergebracht in de mappen Follow 
Up en Hold betekent nog niet dat u al klaar bent en er niets meer te doen 
valt. De essentie van dit systeem zit hem in het continu opvolgen van de 
berichten in de map Follow Up (die ook op uw todolijst zouden moeten 
staan) en in de map Hold, en dat u al deze berichten afhandelt. Om te 
voorkomen dat u denkt dat u alles op orde heeft, kunt u alle berichten in 
de mappen Hold en Follow Up direct weer markeren als ongelezen om zo 
een beter overzicht te krijgen van welke berichten u nog moet afhandelen. 
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NooT   Met dank aan Merlin Mann, auteur van de reeks Inbox Zero 
(http://inboxzero.com) en‘van The Inbox Makeover, verschenen in 
het tijdschrift MacWorld (te lezen op http://macworld.com/2005/04/
features/tipsinbox/index.php), publicaties die van grote invloed 
waren op de methoden die ik in deze hack heb beschreven.

Hack 2: Verklein uw responstijd

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Uw e-mails tijdig beantwoorden is een van de beste dingen die u voor uw 
carrière kunt doen. Maar niemand wordt geboren met het talent om een 
constante stroom van nieuwe berichten te pareren die allemaal om uw 
aandacht schreeuwen. E-mails adequaat beantwoorden vergt een aange-
leerde vaardigheid — een vaardigheid die u net dat beetje doet verschil-
len van een willekeurig ander iemand op deze aarde die overdonderd is 
door een overvolle inbox.
Michael Hyatt, directeur van Thomas Nelson Publishers, bevestigt dit: 
“Eigenlijk is het zo dat je bouwt aan je reputatie, je merk, elke respons 
die je geeft. Mensen vormen een beeld van je aan de hand van de manier 
waarop je ze benadert. Als je langzaam reageert, nemen ze aan dat je 
incompetent bent en het niet aankunt. Als je juist snel reageert, vinden ze 
je competent en adequaat. Hun mening, of je je daar nu bewust van bent 
of niet, bepaalt hoe snel je carrière maakt en hoe hoog je komt. Je kunt je 
niet veroorloven langzaam te reageren. Het is de doodsteek voor je car-
rière.”6

Hoewel het onmogelijk is direct te reageren op de tientallen e-mailberich-
ten die u elke dag ontvangt, kunt u het aantal berichten dat u snel beant-
woordt verhogen zonder een slaaf te worden van uw inbox. Deze hack 
biedt een aantal methoden om e-mails tijdig te beantwoorden zonder dat 
het een te grote invloed krijgt op uw dagelijkse werkzaamheden.

Handel berichten af in groepen
Als de inbox u stoort bij het werk zodra er een nieuw bericht binnen-
komt, dan gaat het uw werktempo bepalen. Zorg dat dat niet gebeurt. 
De explosieve groei van e-mailcommunicatie en de enorme toename van 
het aantal PDA’s waarmee kan worden gemaild, heeft ertoe geleid dat 
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veel mensen continu hun e-mail in de gaten houden. Bij een onderzoek 
in de Verenigde Staten uit 2005 gaf 41 procent van de ondervraagden aan 
dat ze hun e-mail controleerden voordat ze ’s ochtends naar hun werk 
gingen. Meer dan 25 procent zei dat ze nooit langer dan een paar dagen 
hun mail niet gecheckt hadden, 60 procent gaf aan dat ze hun e-mail ook 
op vakantie bijhouden en 4 procent checkt zelfs hun e-mail in de badka-
mer.7

Het is een feit dat het controleren van e-mail veel tijd kost, en veel daar-
van is verspild. De wereld vergaat heus niet als een e-mailbericht een 
paar uur ongelezen in uw inbox zit. 
Plan twee of drie gelegenheden per dag waarop u de e-mail afhandelt. 
Als het voor uw werk noodzakelijk is dat uw e-mailprogramma altijd 
actief is, stel het dan in dat het elk uur (of elke twee uur!) nieuwe e-mail 
ophaalt in plaats van elke vijf minuten. (Meer informatie over hoe u uw 
hoofd koel houdt en u niet laat meeslepen in de gekte om continu uw e-
mail in de gaten te houden, leest u in Hack 40 ‘Beperk werkonderbrekin-
gen door e-mail’.)

De eenminuutregel
Als u toe bent aan een nieuwe ronde e-mail checken, begin dan bij het 
oudste bericht en werk zo naar boven. Pas de eenminuutregel toe: als een 
bericht niet meer dan een minuut van uw tijd kost om te beantwoorden, 
doe dat dan meteen. Een minuut lijkt niet veel, maar in werkelijkheid 
kunt u heel veel doen in zestig seconden. Geef beknopte antwoorden op 
vragen, of stel zelf vragen naar aanleiding van een verzoek en stuur korte 
berichten terug op e-mails met mededelingen als “klinkt goed”, “laten we 
het telefonisch verder bespreken, wanneer schikt het” en “bijlage ontvan-
gen, bedankt”. Als u vindt dat een bericht een uitgebreider en complexer 
antwoord nodig heeft, overweeg dan om het offline verder af te handelen 
door de persoon in kwestie te bellen. 
De meeste van uw berichten vallen in de categorie ‘kan ik in minder dan 
een minuut beantwoorden’. Doe dat dan ook.

Taakverzoeken beantwoorden — voordat de taak is 
afgehandeld
Als iemand u vraagt een opdracht of een taak uit te voeren zal uw eerste 
reactie ongetwijfeld zijn: “Hier heb ik nu geen tijd voor, dus laat ik het 
bericht maar even staan zodat ik het later kan afhandelen.” Vervolgens 
blijft dit bericht wekenlang in uw inbox staan en na een maand hebt u de 
afzender nog steeds niet geantwoord en hebt u de opdracht ook nog niet 
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uitgevoerd. Dat is de snelste manier om het label ‘onverantwoordelijk’ te 
krijgen.
Als iemand u per e-mail vraagt iets te doen, antwoord dan meteen op een 
van de volgende manieren:

Stel vragen die beantwoord moeten worden voordat u aan de slag 
kunt.
Vraag wanneer de opdracht af moet zijn.
Geef aan hoe druk u op dit moment bent en wanneer u verwacht 
aan de opdracht te kunnen beginnen.
Geef aan wanneer u weer contact opneemt over deze opdracht.

Een antwoord als: “Ik zit de komende drie maanden helemaal vol. Wat 
is de deadline? Laat het me in september even weten als je nog wilt dat 
ik deze opdracht doe” — dus eigenlijk “sorry, geen tijd” — is veel profes-
sioneler en wordt veel meer gewaardeerd dan helemaal niets van u te 
laten horen, of pas na drie weken. 

Laat het niet in uw inbox staan
Zodra u een bericht in uw inbox opent, moet u er ook wat mee doen. Of 
het nu een snel antwoord is of het toevoegen aan een reeks van andere 
berichten die verder moeten worden behandeld. Wat u ook doet, voor-
kom dat u berichten alleen vluchtig leest en ze later weer opnieuw moet 
lezen. Het is een verspilling van tijd om precies twee keer hetzelfde te 
doen (of misschien wel vaker).

Hack 3: Schrijf effectieve berichten

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het oude computeradagium garbage in, garbage out, kortweg GIGO, bete-
kent zoveel als: wanneer u een computer voedt met de verkeerde infor-
matie, kan er alleen maar rommel uit komen. Mensen zijn niet zo strikt 
als computers, maar in veel opzichten geldt GIGO ook voor e-mailcor-
respondentie. Hoe duidelijker uw berichten zijn, hoe groter de kans dat u 
sneller bereikt wat u wilt — of dat nu een antwoord is op een vraag, het 
uitvoeren van een opdracht of de ontvanger met uw bericht goed infor-
meren. 

n

n

n

n
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Een recente enquête onder werknemers bij grote bedrijven toont aan dat 
het personeel ongeveer een half uur tot drie uur per dag besteedt aan het 
verwerken van slecht geschreven berichten.8 Bij een onduidelijk e-mailbe-
richt zijn de verwachtingen van de verzender niet duidelijk, is de belang-
rijkste informatie lastig te onderscheiden en is het bericht veel te lang en 
te moeilijk om te lezen. 
Je besteedt algauw een paar uur per dag aan het lezen en beantwoorden 
van e-mail. Hoeveel tijd zou u kunnen besparen als alle berichten die u 
verstuurt en ontvangt helder waren en geen onnodige informatie zouden 
bevatten? 
Deze hack behandelt diverse manieren om effectieve e-mails te versturen 
in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk moeite.

Een nieuw bericht maken
Volg onderstaande werkwijze om uw berichten zo veel mogelijk van 
onnodige franje te ontdoen en effectieve e-mailberichten te maken. 

Stel een doel vast

Elk e-mailbericht heeft een doel. Dat kan het verstrekken van informatie 
zijn of een verzoek aan de ontvanger om iets te doen. Bedenk voordat 
u eraan begint eerst wat u wilt bereiken met uw bericht. Als u niet weet 
waarom u een bericht schrijft, schrijf het dan niet. 
Als u tijdens het schrijven uw gedachten wilt ordenen, stuur het bericht 
dan aan uzelf. Maak dan pas het bericht waarin u anderen iets vraagt of 
meedeelt.

Gebruik een informatieve onderwerpregel

Eerste indrukken zijn erg belangrijk in een wereld waarin de ontvanger 
van uw bericht al een stuk of twintig andere dingen aan zijn hoofd heeft. 
Het eerste wat hij zal zien is de onderwerpregel van uw bericht. Zorg dat 
deze gevuld wordt met een paar woorden die het doel van uw boodschap 
duidelijk maken. Zie uzelf als een schrijver van de koppen in de krant die 
in een paar woorden een heel verhaal moet vertellen om de aandacht van 
de lezer te krijgen.
Onthoud dat de ontvanger de koppen in de onderwerpregels zal snellen 
om zijn berichten te groeperen, weer terug te vinden en te sorteren op 
belangrijkheid en om in één oogopslag nuttige informatie te destilleren. 
Zorg dat de tekst in de onderwerpregel van uw bericht niets aan duide-
lijkheid overlaat. 
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Hier een paar voorbeelden van slechte onderwerpregels:

Subject: Hoi!
Subject: Ik wil je even laten weten dat...
Subject: Kun je iets voor me doen?
Subject: BELANGRIJK!!!

Geen van deze onderwerpen geeft informatie over de inhoud van het 
bericht. Ja, het bericht is dan wel BELANGRIJK!!!, maar waar gaat het dan 
over? En iets voor iemand doen kan variëren van het lenen van uw niet-
machine tot het beschikbaar stellen van uw nier voor een transplantatie. 
En iemand kan u van alles laten weten, van ‘wat een leuke das’ tot ‘ik heb 
gehoord dat je morgen wordt ontslagen’.
Een paar voorbeelden van goede onderwerpregels:

Subject: Vragen over de presentatie a.s. maandag
Subject: VRAAG: Mag ik naar jou verwijzen in mijn artikel?
Subject: TER INFO: Donderdag niet op kantoor
Subject: VERZOEK: Graag je commentaar op bijgevoegd ontwerp
Subject: BELANGRIJK: Niet vergeten contract te faxen voor 15.00 uur

Merk het gebruik van voorvoegsels (VRAAG, TER INFO, VERZOEK, 
BELANGRIJK) op om het type bericht aan te duiden voor het eigenlijke 
onderwerp. In internationale correspondentie kunt u de Engelse termen 
aanhouden Q (of Question), FYI (For Your Information), REQ (Request) en 
IMPT (Important).
Als uw bericht meerdere verzoeken bevat die om een actie vragen of 
informatie over zeer verschillende onderwerpen, verdeel de informatie 
dan over aparte berichten. Op die manier krijgt elk bericht specifieke aan-
dacht en gaat elke e-mailwisseling over slechts één onderwerp.

Houd het kort

Het doel van een e-mailbericht is niet al uw gedachtespinsels opschrij-
ven. Het doel van een e-mail is de gewenste respons bij de ontvanger 
uitlokken. 
Hoe korter uw bericht, hoe groter de kans dat het wordt gelezen en aan 
uw verzoek wordt voldaan. Niemand wil zich door een lang verhaal 
worstelen en daar zelf de vragen, verzoeken en belangrijkste informatie 
uitvissen. Heb oog voor de beperkte tijd die uw ontvanger heeft en ga 
ervan uit dat uw bericht globaal zal worden gelezen. Zeg duidelijk waar 
het om gaat en klik dan op de verzendknop. Iedereen is blij met bondige 
berichten. 
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NooT   Er zijn een heleboel handige e-mailers die berichten sturen 
met alleen maar tekst in de onderwerpregel om heel bondig en snel 
informatie over te brengen. Bijvoorbeeld een leeg e-mailbericht met 
alleen als onderwerp TER INFO: ben de rest van de dag niet op 
kantoor. Het bericht wordt dan ook vaak afgesloten met [EOM], wat 
staat voor End of Message. 

Verstuur ‘slanke’ e-mails

Als u berichten verstuurt naar mensen buiten uw eigen werkomgeving, 
die misschien te maken hebben met langzamere internetsnelheden en 
andere e-mailprogramma’s, laat dan onnodige bijlagen en HTML-codes 
achterwege. Deze verzwaren het bericht alleen maar. Hieronder een paar 
tips:

Stuurt u foto’s mee, zorgt u er dan voor dat ze de juiste stand heb-
ben en verklein ze. (Zie Hack 53 ‘Groepsgewijs een fotoformaat 
wijzigen’, voor een snelle manier om foto’s geschikt te maken voor 
verzending per e-mail).
Ga er niet zomaar van uit dat iedereen HTML heeft ingeschakeld 
in zijn e-mailprogramma. Veel mensen (ikzelf incluis) schake-
len HTML uit om te voorkomen dat marketingtrackers worden 
gebruikt en om de tijd die nodig is om de mail binnen te halen te 
verkorten. 
Ga er niet van uit dat uw bericht er bij de ontvanger exact hetzelfde 
uitziet als in uw eigen e-mailprogramma. Elk programma geeft de 
berichten anders weer. 
In sommige e-mailsoftware kan een lang webadres niet worden 
omgezet in een werkbare hyperlink. Gebruik een hulpmiddel als 
TinyURL (http://tinyurl.com) om een webadres in te korten 
voordat u uw bericht verstuurt. 

Vergemakkelijk een compleet antwoord

Het gebruik van meerdere alinea’s kan veel bijdragen aan de leesbaarheid 
van een bericht met meerdere vragen, verzoeken en belangrijke informa-
tie. Verdeel uw bericht over meerdere alinea’s en gebruik opsommingste-
kens zoals bullets om uw bericht leesbaarder te maken, maar ook om het 
voor de ontvanger makkelijker te maken erop te antwoorden. 

n

n

n

n
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Het volgende bericht bijvoorbeeld bevat diverse vragen die allemaal zijn 
samengeperst in een doorlopende alinea:

Hoi Becky,
Heb je bericht ontvangen over donderdag, bedankt! In welke zaal is 
de bijeenkomst? Ik denk dat ik maar met de auto ga in plaats van de 
trein. Heb ik een parkeerkaart nodig? Oh ja, ik heb de PowerPoint-
presentatie op m’n laptop staan. Is er ook een projector aanwezig 
waarop ik hem kan aansluiten, of moet ik er zelf een meenemen?

Het zou veel handiger zijn als Becky de verschillende stukjes informatie 
waarop ze een antwoord verwacht, zou vormgeven zoals in het voorbeeld 
hieronder:

Hoi Becky,
Ik ben helemaal klaar voor de bijeenkomst van a.s. dinsdag. Ik heb 
nog een paar vragen voor je:
* In welke zaal is de bijeenkomst?
* Als ik met de auto ga, hoe kom ik dan aan een parkeerkaart?
* Is er een projector aanwezig waarop ik mijn laptop kan aansluiten?

In de tweede versie van het bericht is meteen duidelijk wat de vragen zijn 
waarop de verzender een antwoord wil hebben en voor Becky is het nu 
gemakkelijker om haar antwoorden tussen de vragen te plaatsen. 

Geef aan waarom meerdere personen uw bericht ontvan-
gen 

Bij berichten aan meerdere personen (allen in het veld Aan: of To:) kan het 
weleens onduidelijk zijn wie wordt geacht te reageren op het bericht. Als 
iedereen denkt “oh, dat pakt een ander wel op” gebeurt er in de praktijk 
helemaal niets. Als u een bericht verstuurt, doe dit dan alleen naar meer-
dere personen als dat echt noodzakelijk is — en maak in dat geval in de 
onderwerpregel duidelijk waarom al deze mensen het bericht ontvangen. 
Hieronder een voorbeeld:

To: Victor Downs, Lorrie Crenshaw, Kyran Deck
Subject: Personeelslunch 18 juni akkoord

We hebben een zaal gereserveerd voor 40 personen bij Van der Valk op 
dinsdag 18 juni om 13:00 uur.

VD: Is er vervoer geregeld voor die dag? Laat het even weten aan 
Kyran.
KD: Graag een e-mailuitnodiging versturen aan al het personeel met 
aanwijzingen en informatie over vervoer naar de locatie vóór 4 juni.
LC: Ter info: we moeten onze wekelijkse vergadering op die dag annu-
leren. 
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Vergeet de bijlage niet

Het gebeurt maar al te vaak dat u iemand meedeelt dat ‘het bestand is 
bijgevoegd’, maar prompt vergeet u de bijlage mee te sturen. Een invoeg-
toepassing van Bells & Whistles voor Microsoft Outlook (gratis probeer-
versie, licentie $ 29,95, verkrijgbaar via http://emailaddressmanager.
com/outlook-bells.html) geeft een melding zodra u een bericht probeert 
te versturen waar de woorden ‘attached’ (bijgevoegd) of ‘attachment’ (bij-
lage) in voorkomen. Het script Gmail Attachment Reminder van Grease-
monkey doet hetzelfde voor gebruikers van Gmail en is verkrijgbaar via 
http://userscripts.org/scripts/show/2419.

Een bericht beantwoorden
Er is niets vervelender dan een e-mail te sturen met drie vragen en een 
bericht terug te krijgen met het antwoord op maar één vraag. Probeer, om 
een onnodige e-mailwisseling te voorkomen, alle berichten met vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden.

Plaats uw antwoorden direct achter de vraag

Bij e-mailberichten die een lijst met vragen bevatten of vele punten 
waarop moet worden gereageerd, beantwoordt u het bericht via de knop 
Reply (Beantwoorden) en voegt u uw antwoorden in tussen de vragen 
— dus na elke vraag in het origineel direct uw antwoord — om ervoor te 
zorgen dat u elk aandachtspunt ook behandelt. Bijvoorbeeld, Becky zou 
als volgt kunnen antwoorden op het eerdere bericht:

Hoi Rich,

Rich Jones schreef:
> * In welke zaal is de bijeenkomst?
Het is in zaal 316 van Gebouw B.

> * Als ik met de auto ga, hoe kom ik dan aan een parkeerkaart?
Parkeer aan de westzijde en geef je naam door aan de wachter in het 
huisje. Hij zal je een gastenpas verstrekken.

> * Is er een projector aanwezig waarop ik mijn laptop kan aanslui-
ten?
Ja, die is er – er zal iemand van onze technische dienst aanwezig 
zijn om je te helpen.

Tot dan,
Becky
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Taakverzoeken

Als u een verzoek ontvangt om iets te doen, stel uw antwoord dan niet uit 
tot het moment dat u de taak bijna hebt afgerond. Bekijk het verzoek als 
het binnenkomt en beantwoord de e-mail door eventuele vragen te stellen 
waarop u een antwoord nodigt hebt voordat u aan de klus begint.
Als u bijvoorbeeld de volgende e-mail ontvangt:

Subject: VERZOEK: Graag je commentaar op bijgevoegd ontwerp
Laat ons even weten wat je van het nieuwe lettertype en de achter-
grondkleur vindt.

kunt u als volgt antwoorden:

Subject: Re: VERZOEK: Graag je commentaar op bijgevoegd ontwerp
Tamara Smith schreef:
> Laat ons even weten wat je van het nieuwe lettertype en de achter-
grondkleur vindt.
Kun je me een link naar het nieuwe voorstel sturen?

En wanneer moet je uiterlijk mijn opmerkingen binnen hebben?

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Zelf bent u misschien heel goed in het schrijven van effectieve e-mails, 
maar communicatie is natuurlijk tweerichtingsverkeer. Geef het goede 
voorbeeld als u slecht geschreven berichten ontvangt. Wijzig bijvoor-
beeld een nietszeggende onderwerpregel als u een bericht beantwoordt, 
zodat de rest van de e-mailwisseling over dit onderwerp makkelijk terug 
te vinden is in uw inbox. Deel lange lappen tekst op in stukken en geef 
uw antwoorden direct na de vragen. Als het doel van het bericht voor u 
onduidelijk is, beantwoord het bericht dan met de vraag “Kun je aange-
ven wat ik nu zou moeten doen?” Als iemand je een ellenlange beschrij-
ving van iets geeft, antwoord dan kort met: “Klinkt goed.” Deze tactieken 
leren anderen dat ze niet direct lange berichten van u terug hoeven te ver-
wachten en dat ze betere onderwerpregels en duidelijkere taakverzoeken 
moeten verzinnen. 

Antwoord niet te snel

Hoewel sommige mensen niet zonder het aanhoudende ‘Pling! U hebt 
een nieuw e-mailbericht!’ van hun e-mailprogramma kunnen, is e-mail 
nooit bedoeld geweest als een vorm van directe communicatie en moet 
het zo dan ook niet worden gebruikt. Als iemand u dringend nodig heeft, 
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kan hij u bellen. Zo niet, laat dan duidelijk blijken dat u uw e-mailberich-
ten niet per kerende post beantwoordt.
Zelfs als u uw e-mail direct na binnenkomst leest (wat u dus niet zou 
moeten doen, tenzij u niks anders te doen hebt) geef dan niet direct ant-
woord op berichten die geen spoed hebben. Zeker niet als het berichten 
van collega’s zijn. U schept daarmee namelijk onmogelijke verwachtingen 
voor de toekomst. Stel voor uzelf een redelijke termijn vast waarbinnen 
u uw e-mails beantwoordt. Bijvoorbeeld 4 tot 6 uur op werkdagen, of 
anders maximaal binnen 24 tot 48 uur. 

Denk verder dan uw inbox

Het gevaar van communicatie op schrift is dat u de emotie van de 
schrijver niet kunt zien of horen. Dat geldt met name voor zo’n snelle 
nonchalante vorm van communiceren als e-mail. Het is gemakkelijk om 
iemand te kwetsen, een ontvanger kan beledigd zijn en berichten kunnen 
verkeerd worden geïnterpreteerd. Een onderzoek van de Amerikaanse 
Vereniging van Psychologen heeft aangetoond dat mensen die e-mailen 
hun vermogen om de juiste toon te treffen met 25 procent overschatten 
wanneer ze op Verzenden klikken en daarnaast ook hun vermogen om 
de toonzetting van berichten die zij zelf ontvangen juist te interpreteren 
overschatten.9
Sommige zaken zijn nu eenmaal te complex of gevoelig om via e-mail 
af te handelen. Weet wanneer het beter is om de telefoon te pakken of 
iemand persoonlijk op te zoeken om een bericht over te brengen of vra-
gen te beantwoorden. 

Weet wanneer u beter uw mond kunt houden

Ook al lijkt uw e-mailcorrespondentie dan privé, hij is het niet. Op inter-
netservers over de hele wereld staan kopieën van berichten die u ooit hebt 
verstuurd. En zakelijke e-mail wordt ook nog eens bewaard op de servers 
van het bedrijf waar u werkt. Een recent onderzoek in de Verenigde Sta-
ten heeft aangetoond dat ongeveer een derde van grote bedrijven in de 
VS de e-mail van hun werknemers actief in de gaten houdt.10 En dit getal 
wordt alleen maar groter omdat er steeds meer waarde wordt gehecht 
aan privacy en aansprakelijkheid als het gaat om e-mailcommunicatie.
Schrijf daarom nooit een e-mail als u overstuur, emotioneel, gestrest, 
moe, flauw, dronken en anderszins belemmerd bent. Als u een e-mail 
eenmaal hebt gestuurd, kunt u hem niet meer terughalen. En elke mail 
die u hebt gestuurd, is geschreven bewijs dat eventueel in een rechtszaak 
kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een promotie of een ontslag te 
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bewerkstelligen. Schrijf nooit iets in een e-mailbericht dat u ook niet in 
een nieuwsbrief van uw bedrijf kwijt zou willen, tegen een journalist van 
een krant zou zeggen of zou verkondigen op een bijeenkomst.
Als u boos bent over een bepaalde e-mail of u voelt een enorme woede 
opkomen, schrijf uw bericht dan in een apart tekstbestand, sla dit op en 
laat het even rusten zodat u erover na kunt denken. Pak het bericht later 
weer op als u zich wat rustiger voelt, schaaf het bij of begin helemaal 
opnieuw. 

Hack 4: Markeer berichten die alleen aan u zijn 
gericht

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u een volle inbox met allemaal ongelezen berichten voor u hebt, is het 
bijna onmogelijk om vast te stellen welke berichten direct afgehandeld 
moeten worden en welke nog wel even kunnen wachten. U krijgt cc-tjes 
van memo’s en staat vast wel ergens op een distributielijst of u ontvangt 
bedrijfsmededelingen die standaard naar iedereen worden verstuurd. 
Als u weinig tijd hebt, zijn dat soort berichten de eerste waarvan u kunt 
beslissen dat ze wel even kunnen wachten. Maar hoe zit het met die 
berichten die alleen aan u zijn gericht?
Expert op het gebied van e-mailoverbelasting Itzy Sabo stelt het vol-
gende:11

Dergelijke berichten zijn zeer waarschijnlijk belangrijker dan de rest waar 
mijn inbox mee gevuld is, omdat deze berichten:

 Niet naar een hele groep mensen zijn gestuurd, maar alleen naar mij.

 Om die reden waarschijnlijk onder mijn verantwoordelijkheid vallen.

 Waarschijnlijk om een bepaalde actie vragen.

 Onbeantwoord blijven, als ik het niet doe.
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Microsoft Outlook: geef me een kleurtje 
Als u Microsoft Outlook gebruikt, kunt u die belangrijke berichten die 
alleen aan u zijn verzonden goed zichtbaar maken in uw inbox met een 
eenvoudige instelling. Ga naar Tools, Organize en klik in het gedeelte 
Using Colors op de knop Turn On naast de optie Show messages sent 
only to me in blue (zie figuur 1-2). 
De berichten die alleen aan u zijn verzonden worden nu blauw weergege-
ven en springen er dus uit. Als u uw inbox weer eens leegt, kunt u dus 
het beste eerst de blauwe berichten onder handen nemen. (U kunt natuur-
lijk altijd de kleur van de berichten aanpassen in het keuzemenu voor de 
kleuren.)

figuur 1-2  De berichten in uw inbox ordenen door de berichten die alleen aan u 
zijn verzonden te accentueren

Andere e-mailprogramma’s: maak een ‘niet voor mij’-
filter
De meeste hedendaagse e-mailprogramma’s hebben de mogelijkheid 
om regels of filters te maken waarmee u op inkomende berichten een 
bepaalde actie kunt laten uitvoeren die u zelf definieert. U kunt zo bij-
voorbeeld een ‘niet voor mij’-filter maken waarmee u onbelangrijke 
berichten minder opvallend maakt of ze verplaatst naar een submap 
‘Lage prioriteit’ in uw inbox. Zie ook Hack 11 ‘Berichten met lage priori-
teit filteren’, voor meer informatie over het gebruik van filters om auto-
matisch uw inbox te legen en te ordenen. 

TIP   In Gmail kunt u berichten die alleen aan u zijn verzonden marke-
ren met het symbool >> (een soort dubbel groterdanteken) dat wijst 
naar de onderwerpregel van het bericht. Berichten die zowel aan u als 
aan anderen zijn gericht krijgen een enkel groterdanteken (>). Berich-
ten waarbij uw naam niet voorkomt in het veld To: — zoals het geval 
is bij distributielijsten — krijgen geen markering. In Gmail kunt u deze 
instelling inschakelen onder Settings, Personal Level Indicators.
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Hack 5: Gebruik tijdelijke e-mailadressen 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Veel van alle onzin die u per e-mail ontvangt is afkomstig van spammers 
die uw adres gekocht of van een website geplukt hebben waarop u zich 
hebt geregistreerd. De meeste websites waar u zich moet registreren ver-
eisen een bestaand e-mailadres. Vaak moet u via een e-mail die naar dat 
adres wordt verstuurd de registratie bevestigen.
Als u uw e-mailadres niet wilt achterlaten op een website dat erom vraagt 
en u wilt uw adres beschermen zodat u geen junkmail en spam ontvangt, 
dan kunt u een tijdelijk e-mailadres gebruiken.

Webgebaseerde openbare e-mailadressen 
Diverse diensten, waaronder Mailinator (http://mailinator.com) bieden 
gratis, door iedereen te verkrijgen tijdelijke e-mailadressen aan. Kies een 
willekeurige e-mailnaam op het domein mailinator.com — bijvoorbeeld 
gajegangspammer@mailinator.com of jan@mailinator.com — en gebruik 
het om u te registreren op een website. Ga vervolgens naar mailinator.
com om de mailbox te checken, waarvoor u overigens geen wachtwoord 
nodig hebt. 

LET oP  Wees u ervan bewust dat in principe iedereen de mailbox bij 
Mailinator kan checken, dus zorg ervoor dat u er geen al te persoon-
lijke berichten in terecht laat komen.

Dodgit (http://dodgit.com) biedt een dienst die lijkt op die van Mailina-
tor, met de extra functionaliteit dat u alle openbare mailboxen bij dodgit.
com ook kunt checken via RSS. Als u gebruikmaakt van de RSS-lezer van 
Bloglines (http://bloglines.com) kunt u daar ook een oneindig aantal 
e-mailadressen aanmaken dat u kunt gebruiken voor het ontvangen van 
nieuwsberichten, berichten van distributielijsten en andere niet zo belang-
rijke mail in uw RSS-lezer. 
Voor meer informatie over RSS, zie Hack 81 ‘Abonneer uzelf op websites 
met RSS’.
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Meerdere e-mailadressen op een domein
Als u uw e-mail ontvangt op uw eigen websitedomein (meer hierover 
in Hack 8 ‘Een toekomstbestendig e-mailadres’ verder op in dit hoofd-
stuk), hebt u een eindeloze voorraad e-mailadressen tot uw beschikking. 
Eigenlijk elke naam die u maar kunt bedenken gevolgd door @uwdomein.
com. Elke keer dat u zich bij een website registreert gebruikt u een unieke 
naam die u later, zodra u spam gaat ontvangen op dat adres, weer kunt 
blokkeren of filteren.
Als mijn echte adres bijvoorbeeld gina@example.com is kan ik mij bij 
Amazon registreren met het adres amazon.com@example.com dat ook bij 
mij terechtkomt. Als Amazon mijn adres doorverkoopt en ik vervolgens 
spam krijg op amazon.com@example.com kan ik mail naar dat adres blok-
keren en dan weet ik dat Amazon de boosdoener was. (Dit is natuurlijk 
maar een voorbeeld want in alle jaren dat ik een geregistreerd gebruiker 
ben bij Amazon, heb ik nog nooit spam ontvangen op het adres dat ik 
alleen voor Amazon gebruik.)

NooT   Voor meer informatie over hoe u registratie op een web-
site kunt vermijden, zie Hack 54 ‘Omzeil gratis site-registratie met 
BugMeNot’.

Hack 6: Berichten zoeken onder de knie krijgen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In een eerdere hack hebt u een archiefmap gemaakt voor afgehandelde 
berichten en deze map Archive heeft geen submappen. Veel overgeorga-
niseerde types die graag een map voor elke afzender, elk project en elke 
dag van de week willen, worden daar erg nerveus van. Maar in tegenstel-
ling tot papieren documenten, hebt u geen indeling in mappen nodig om 
een bericht dat u zoekt terug te vinden. Zolang u een paar basiskenmer-
ken kent van het bericht dat u zoekt, kunt u met een goeddoordachte  
zoekopdracht zo de e-mail eruit vissen die u zoekt — zonder dat u door 
een mappenstructuur van zes niveaus hoeft te ploegen. 
In de echte wereld kunt u niet brieven, memo’s en kaartjes zes jaar lang 
verzamelen in een la en dan meteen die ene die Tom u in 2003 stuurde 
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over zijn nieuwe auto die hij had gekocht in Key West eruit pikken. Maar 
dat is wel degelijk mogelijk met een map gevuld met duizenden e-mailbe-
richten. 

Zoekcriteria
De meeste e-mailprogramma’s hebben een ingebouwde zoekfunctie. Niet 
verwonderlijk is die van Googles webgebaseerde toepassing Gmail het 
beste van allemaal. Andere fabrikanten van e-mailsoftware zullen onge-
twijfeld snel volgen. 
Bijvoorbeeld, uw zoekopdracht naar Toms bericht kan er in Gmail uitzien 
als in figuur 1-3:

figuur 1-3  Een bericht van Tom zoeken waarin de woorden ‘Key West’ voorkomen

Met Gmail kunt u door gebruik te maken van zoekoperatoren nog veel 
ingewikkeldere zoekacties uitvoeren. Bijvoorbeeld, als u berichten van 
Tom of Kelly wilt zoeken met de woorden ‘Key West’ of het woord ‘auto’ 
gebruikt u de operator OR (ook wel geschreven als|). Net als bij een zoek-
opdracht met Google op internet kunt u woordcombinaties voorzien van 
dubbele aanhalingstekens. De zoekopdracht geeft u op in een zoekvak en 
die ziet er in dit geval als volgt uit:

From:(Tom | Kelly) (“Key West” OR auto)

U kunt ook termen uitsluiten. Bijvoorbeeld, als u alle berichten wilt zien 
van iedereen behalve Joe bij een specifiek bedrijf (met het domein example.
com), dan kunt u zoeken naar:

From:(*@example.com AND –joe@example.com)

Een overzicht met alle Gmail-zoekoperatoren kunt u vinden op http://
mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190. Hier zijn er een 
paar: 
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oPERAToR oMSCHRIJVING VooRbEELd

from: Vermeldt de afzender from:Amy Resulteert in 
berichten van Amy

to: Vermeldt de ontvanger to:Jonah Resulteert in 
berichten verzonden aan 
Jonah

subject: Zoekt in de onderwerpregel subject:lunch Resulteert 
in berichten met het woord 
lunch in de onderwerpregel

OR Zoekt in berichten naar 
term A of term B. OR moet 
geschreven met hoofdlet-
ters. Het symbool | heeft 
hetzelfde effect als OR.

from:Jonah OR from:
Amy Resulteert in berichten 
van Jonah of van Amy

- Sluit een term uit van de 
zoekactie

Java –koffie Resulteert 
in berichten met het woord 
Java, maar niet het woord 
koffie

has:attach-
ment

Zoekt naar berichten met 
een bijlage

from:david has:at-
tachment Resulteert in 
berichten van David met 
een bijlage

filename: Zoekt naar een bijlage met 
een bepaalde bestandsin-
deling 

filename:poem.doc 
Resulteert in berichten met 
een bijlage met de naam 
poem.doc
filename:jpg Resulteert 
in berichten met bijlagen 
van het JPEG-formaat

“ “ Zoekt naar een exacte 
woordcombinatie (niet 
hoofdlettergevoelig)

“Goed gedaan” Resulteert 
in berichten met de woord-
combinaties goed gedaan 
of Goed gedaan
subject:”eten en een 
filmpje” Resulteert in be-
richten met de woordcom-
binatie eten en een filmpje 
in de onderwerpregel
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() Woordgroepen, gebruikt 
om termen aan te duiden 
die niet moeten worden 
uitgesloten 

from:amy(eten OR 
filmpje) Resulteert in 
berichten van Amy die het 
woord eten of het woord 
filmpje bevatten
subject:(eten film-
pje) Resulteert in berichten 
waarvan de onderwerpregel 
zowel het woord eten als 
het woord filmpje bevatten. 
Merk op dat de operator 
AND hier automatisch wordt 
toegepast

after: Zoekt naar berichten die 
zijn verzonden na een 
bepaalde datum (datum 
moet volgens de indeling 
yyyy/mm/dd zijn)

after:2001/09/11 Re-
sulteert in berichten die zijn 
verzonden na 11 september 
2001

before: Zoekt naar berichten die 
zijn verzonden voor een 
bepaalde datum (datum 
moet volgens de indeling 
yyyy/mm/dd zijn)

before:1997/05/17 
Resulteert in berichten die 
zijn verzonden voor 17 mei 
1997
after:2007/06/01 AND 
before:2007/07/01 
Resulteert in berichten die 
zijn verzonden na 1 juni 
2007, maar voor 1 juli 2007. 
(Ofwel berichten die zijn 
verzonden in juni 2007.)

Als u deze operatoren gebruikt, dan kan een goeddoordachte zoekop-
dracht berichten met bepaalde kenmerken in een paar seconden terugvin-
den in uw map Archive — of zelfs in uw gehele e-mailarchief.

NooT   Om e-mailberichten in Microsoft Outlook of Mozilla 
Thunderbird te zoeken met behulp van operatoren zoals die van Gmail, 
kunt u overwegen het gratis Google Desktop Search (http://desk-
top.google.com) te gebruiken. Zie ook Hack 13 ‘In een handomdraai 
bestanden op uw computer terugvinden’ voor meer informatie over 
Google Desktop Search.
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Mappen op basis van een zoekopdracht
Een andere efficiënte digitale archiveringsmethode is om een zoekop-
dracht op te slaan als een map. U hoeft geen berichten meer handmatig 
naar een andere map te slepen. U maakt namelijk een virtuele e-mailmap 
op basis van een zoekopdracht. Bijvoorbeeld, toen ik dit boek aan het 
schrijven was heb ik een map gemaakt die ik Book heb genoemd. In deze 
map bevonden zich alle e-mailwisselingen tussen mijn uitgever en mij.
Om dit in het programma Thunderbird te doen, geeft u in het zoekvak 
rechtsboven een zoekopdracht op. In het dropdownmenu kiest u Save 
search as a folder en past u uw zoekcriteria aan. In mijn geval werd dat 
elk bericht met een verzender of ontvanger met wiley.com in de naam 
of het adres van mijn agent. Deze berichten moesten terechtkomen in de 
map Book. Deze zoekopdracht is te zien in figuur 1-4.
De map Book verschijnt tussen al mijn andere mappen, alleen toont deze 
map een klein vergrootglas dat aangeeft dat het een map is die is geba-
seerd op een zoekopdracht. Zodra ik op de map klik, wordt de inhoud 
bijgewerkt met alle berichten die aan de zoekopdracht voldoen. 

figuur 1-4  Een map maken op basis van een zoekopdracht

Microsoft Outlook 2007 biedt de mogelijkheid om mappen op basis van 
een zoekopdracht te maken. Klik rechts in het deelvenster Mail Folders 
op Search Folders en kies New search folder om zo’n map te maken.
Het voordeel van een map op basis van zoekcriteria is dat een e-mailbe-
richt in diverse van zulke mappen kan opduiken, zolang het bericht maar 
aan de zoekopdracht voldoet. Als u de map verwijdert, wist u alleen de 
zoekopdracht — niet de berichten zelf.
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Nadat mijn boek af is, verwijder ik de map Book, maar de berichten zelf 
blijven gewoon op hun oorspronkelijke plek staan.

Hack 7: Zoeken in meerdere mappen in Outlook

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In deze hack leest u hoe u in Outlook eenvoudig in meerdere mappen 
tegelijkertijd kunt zoeken. Volg de stappen hieronder om ook van dit 
gemak te genieten. 

Start Outlook op en druk op Ctrl + Shift + F. U krijgt dan onder-
staand dialoogvenster te zien (zie figuur 1-5):

figuur 1-5  Zoekcriteria in Outlook opgeven

Typ het woord waar u naar wilt zoeken in het invulvak Zoeken 
naar de tekst.
Klik daarna op de knop Bladeren (of druk op Alt + A).
Vink alle mappen aan waarin u wilt zoeken (zie figuur 1-6).

1.

2.

3.
4.
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figuur 1-6  Selecteer in Outlook alle mappen waarin u wilt zoeken 

Klik dan op Nu zoeken (of druk op Alt + U) om het zoeken te star-
ten.

Dat is alles wat u hoeft te doen.

Hack 8: Een toekomstbestendig e-mailadres

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Waarschijnlijk hebt u net zoveel e-mailadressen als sokken, maar u wilt ze 
niet zo vaak ‘verschonen’. Uw vaste e-mailadres wijzigen kan zelfs zeer 
onhandig zijn omdat u dan de kans loopt dat u berichten niet ontvangt 
en dat contacten verloren gaan. U geeft uw adres aan talloze vrienden, 
relaties en webdiensten en het komt terecht op distributielijsten, websites 
en andere documenten die voor altijd opgeslagen worden in de indexen 
van zoekmachines. Maar als uw e-mailadres hoorde bij een provider waar 
u geen abonnement meer heeft, of een bedrijf waar u niet meer werkt, de 
universiteit die u allang verlaten hebt of verbonden was met het duistere 

5.
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handeltje waar u zich ooit mee inliet, dan is een nieuw adres onontkoom-
baar.
Als u erover denkt om een nieuw e-mailadres te nemen voor uw belang-
rijke zaken, dan is er veel keuze. Voordat u een keuze maakt welk adres 
u voor dit doel gaat gebruiken, is het goed om de do’s en don’ts voor een 
toekomstbestendig e-mailadres door te nemen.

Don’ts

Gebruik het e-mailadres van uw werk of school niet voor per-
soonlijk gebruik. Er komt een moment dat u de school verlaat of 
een andere baan vindt en dan wilt u niet uw e-mailberichten ach-
terlaten. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat u al 
uw contacten moet informeren. Uiteraard zijn uw school- en werk-
adres geschikt voor e-mailcorrespondentie over uw school en werk, 
maar ze zijn niet geschikt om te gebruiken als uw voornaamste 
persoonlijke e-mailadres. 
Gebruik geen adressen van een provider die in de toekomst 
weleens niet meer kan bestaan. Neem een adres bij een provider 
waarvan u zeker weet dat deze betrouwbaar is en een lang leven 
is beschoren. Het is natuurlijk heel vervelend als u gedwongen 
wordt een nieuw adres bij een andere provider te nemen. Ook het 
switchen van provider vanwege de leuke introductiekorting is niet 
altijd een goede keus.

Do’s

Gebruik een adres dat altijd en overal toegankelijk is. Het wordt 
steeds gebruikelijker dat mensen meerdere computers gebruiken, 
thuis, op het werk, in openbare ruimten, internetcafés, op reis, 
enzovoort. Wees er zeker van dat u uw e-mail vanaf al deze plaat-
sen op een veilige manier kunt benaderen, en kies dus een adres 
dat u ook die mogelijkheid biedt. Veel populaire webgebaseerde  
e-maildiensten gebruiken SSL-inlogprocedures en hebben 
gebruiksvriendelijke dynamische interfaces (zoals Gmail van  
Google). Gebruik dus zo’n adres of in elk geval een adres dat met 
zo’n dienst kan samenwerken. U kunt zelfs een doorstuurfunctio-
naliteit inschakelen om bijvoorbeeld van elke mail een kopie te 
laten versturen naar uw webgebaseerde account zodat u online 
vanaf elke locatie uw archief met berichten kunt doorzoeken.

n

n

n
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Gebruik een naam die u gemakkelijk kunt onthouden en waar 
u later geen spijt van krijgt. Toen u jonger was, was de naam 
qtGrrl81 misschien leuk, maar nu u een freelancer bent op zoek 
naar werk, is het wat minder en wilt u toch echt wat professione-
lers. Kies dus een andere naam die u gemakkelijk kunt onthouden 
en die goed herkenbaar is, en een waar u zich niet voor schaamt als 
u hem aan de telefoon moet spellen voor een potentiële opdracht-
gever. 

In het kort
U hebt een e-mailadres nodig dat u nog jaren kunt gebruiken. De beste 
(maar ook meteen de duurste) oplossing is om een domeinnaam te regis-
treren en uw e-mailadres op te zetten bij een provider (bijvoorbeeld 
uwnaam@uwnaam.com). Zelfs als uw provider ermee ophoudt, kunt u dat 
domein laten overzetten naar een nieuwe provider, uw adressen blijven 
hetzelfde.
Voor degenen die geen geld willen uitgeven voor hun eigen domein-
naam en adressen zijn de gratis webgebaseerde e-maildiensten een goede 
keuze. Gmail en Windows Live Mail (voorheen Hotmail) zijn twee van de 
gratis webgebaseerde diensten waarbij u altijd en overal uw e-mail kunt 
benaderen. Bij Gmail is de kans het grootst dat u ook de gebruikersnaam 
kunt krijgen die u graag wilt, omdat deze dienst minder lang bestaat. 
Het probleem van webgebaseerde e-maildiensten is dat u weinig controle 
hebt. Als Gmail zijn domein wijzigt, of opeens geld gaat vragen voor zijn 
dienst, serverproblemen heeft, of de dienst gewoon opdoekt (allemaal erg 
onwaarschijnlijk, maar toch mogelijk) dan hebt u helemaal niets. Bij een 
betaalde dienst met uw eigen domeinnaam kunt u van provider wisselen 
en u blijft altijd eigenaar van al uw gegevens als er iets misgaat.

NooT   De dienst Google Apps For Your Domain (https://www. 
google.com/a/) biedt u de mogelijkheid om uw eigen domeinnaam 
met de e-maildiensten van Google te gebruiken. En daarmee krijgt 
u met Gmail het beste van twee werelden. Als u in de toekomst bij-
voorbeeld geen gebruik meer wilt maken van Gmail, kunt u eenvoudig 
uw domein over laten zetten naar een andere dienst zonder dat u uw 
webadres hoeft te veranderen.

n
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Hack 9: Meerdere e-mailadressen samenvoegen 
in Gmail

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Misschien hebt u na het lezen van Hack 8 besloten om al uw e-mail over 
te hevelen naar de onlinedienst van Google, het webgebaseerde Gmail. 
Dat is natuurlijk prachtig, maar hoe zit het dan met de berichten die nog 
steeds op uw oude adres(sen) binnenkomen. Geen nood. Gmail is niet 
alleen een host voor e-mail, het is een e-mailtoepassing waarmee u ook 
mail van andere diensten kunt binnenhalen. U kunt deze allemaal laten 
binnenkomen in uw inbox bij Gmail. U hoeft zo niet al uw contacten te 
informeren over uw nieuwe adres en bovendien mist u geen enkel bericht 
bij deze overstap naar Gmail.

Ontvang berichten van andere adressen in uw Gmail-
inbox 
U kunt op twee manieren mail die is verstuurd naar uw andere adressen 
ontvangen in Gmail: door gebruik te maken van de Mail Fetcher of door 
de mail van uw andere adressen automatisch te laten doorsturen naar 
Gmail.

Optie 1: Mail Fetcher instellen

Zeer waarschijnlijk maakte uw vorige provider gebruik van het POP-pro-
tocol om berichten op te halen. Mail Fetcher van Gmail kan ook berichten 
ophalen via POP en ze tonen in uw inbox samen met de andere berichten 
die direct op uw Gmail-adres binnenkomen. U kunt op die manier via 
POP de mail binnenhalen van maximaal vijf andere adressen.
Om Mail Fetcher te gebruiken is het een voorwaarde dat uw oude e-mail-
account het POP-protocol aanbiedt. Niet alle gratis adressen werken met 
POP, maar de meeste wel. Controleer de instellingen of neem contact op 
met de helpdesk van uw oude provider om uit te vinden of POP beschik-
baar is. U hebt de gegevens van vier instellingen nodig: het POP-server-
adres, het poortnummer, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. En 
als u dat nog niet gedaan hebt, moet u zich aanmelden voor een gratis 
account bij Gmail: http://gmail.com.
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Nadat u bent ingelogd bij uw Gmail-account, configureert u Mail Fetcher 
zodat u de berichten van uw oude account kunt ophalen. Volg daarvoor 
de volgende stappen:

Klik boven aan een willekeurige Gmail-pagina op Settings.
Klik op Accounts.
In het deel Get mail from other accounts klikt u op Add another 
mail account.
Geef het volledige e-mailadres op van de account waar u toegang 
tot wilt krijgen en klik op Next Step.
Gmail zal op basis van het adres de gebruikersnaam, de POP-server 
en poortnummers proberen in te vullen (zie figuur 1-7). Vul uw 
wachtwoord in.

figuur 1-7  E-mail van een ander adres ophalen in Gmail middels POP

Als Gmail voortaan de enige plek is waar u de mail checkt, verwij-
der dan het vinkje bij Leave a copy of retrieved message on the ser-
ver. Als u wel de mogelijkheid wilt houden om de andere account 
te benaderen met andere software (of als u Gmail als een back-up 
gebruikt), laat het vinkje dan staan. U kunt ook instellingen doen 
voor SSL (een veilige verbinding) om mail op te halen (sommige 
servers ondersteunen dit, andere niet). En u kunt aangeven of u 

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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binnenkomende berichten van een label wilt voorzien of wilt archi-
veren. 
Nadat u alle instellingen hebt gedaan, klikt u op Add Account. 
Gmail zal een foutmelding geven als uw gebruikersnaam, wacht-
woord of een andere instelling fout is. Als Gmail de berichten zon-
der problemen ophaalt, hebt u de mogelijkheid om een standaard 
From:-adres op te geven. (zie het deel ‘In Gmail berichten sturen 
vanaf andere accounts’ later in dit hoofdstuk, voor meer informatie 
hierover.)

Nadat u Mail Fetcher hebt geïnstalleerd, zal Google uw account(s) regel-
matig controleren. Nieuwe e-mailberichten verschijnen dan automatisch 
in de inbox van uw Gmail-account.

NooT   Gmail checkt niet op regelmatige tijden of er nieuwe berich-
ten zijn. De frequentie wordt bepaald door eerdere pogingen van Mail 
Fetcher om mail op te halen. U kunt niet zelf instellen hoe vaak de mail 
wordt gecheckt.

Optie 2: Berichten automatisch laten doorsturen naar 
Gmail

Als uw oude adres het POP-protocol niet ondersteunt — of als u meer 
dan vijf adressen hebt waarvan u de mail in Gmail wilt ophalen — kunt 
u bij uw oude account instellen dat de berichten automatisch worden 
doorgestuurd naar Gmail. De procedure om dit in te stellen verschilt per 
programma, maar als uw provider ‘auto-forwarding’ aanbiedt dan wordt 
deze optie ongetwijfeld vermeld in het menu waar u instellingen kunt 
doen voor uw account.

figuur 1-8  Berichten in Hotmail automatisch laten doorsturen naar Gmail

7.
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Wilt u bijvoorbeeld vanaf uw Hotmail-account (dat geen POP onder-
steunt) automatisch berichten laten doorsturen, kies dan bij de account-
opties onder Manage your account de optie Forward your mail to another 
e-mail address. U kunt dan vervolgens uw Gmail-account opgeven als 
bestemmingsadres (zie figuur 1-8).

In Gmail berichten sturen vanaf andere accounts
Nu uw e-mail van verschillende accounts allemaal in uw inbox van Gmail 
terechtkomt, wilt u misschien de verschillende From:-adressen blijven 
gebruiken als afzender voor deze berichten. Voor iemand die online ver-
schillende namen gebruikt — maar ze allemaal via Gmail beheert — is 
de mogelijkheid om verschillende afzenders te kunnen gebruiken bij het 
versturen van mail essentieel. Volg onderstaande stappen als u meerdere 
From:-adressen wilt instellen als u bent ingelogd bij Gmail:

Klik boven aan een willekeurige pagina in Gmail op Settings en 
open het tabblad Accounts.
Klik in het deel Send mail as op Add another email address.
Geef uw volledige naam op in het veld Name en het e-mailadres 
waarvan u berichten wilt versturen in het veld Email Address.
Klik op Next step en daarna op Send verification. Gmail stuurt een 
verificatiemail naar uw andere e-mailadres om te bevestigen dat u 
het aan uw Gmail-account wilt toevoegen. Als u de mail naar dit 
adres al in Gmail ontvangt, zal het bericht daar in de inbox verschij-
nen. Klik op de link in het bericht of voer de bevestigingscode in bij 
het tabblad Accounts van uw Gmail-account om de procedure af te 
ronden. 

U kunt diverse From:-adressen aan uw Gmail-account toevoegen, zoals u 
kunt zien in figuur 1-9.

figuur 1-9  Meerdere From:-adressen in een Gmail-account 

1.

2.
3.

4.
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Stel een van de adressen in als het standaardadres waarop de nieuwe 
berichten in uw inbox binnenkomen. U kunt ook bij een From:-naam een 
ander reply-to-adres vermelden als u dat wilt (klik op de link edit info).
Nadat u hebt bevestigd dat u het adres wilt toevoegen aan uw Gmail-
account, kunt u berichten verzenden vanaf het nieuw ingestelde From:-
adres. Als u op Compose klikt om een nieuw bericht te maken, kunt u het 
gewenste From:-adres selecteren in een keuzelijst zoals in figuur 1-10.

figuur 1-10  Kies het gewenste From:-adres uit een keuzelijst

NooT   Om te voorkomen dat uw mail wordt aangemerkt als spam, 
wordt uw Gmail-adres opgenomen in de headers van uw bericht in het 
veld Sender. De meeste e-mailprogramma’s tonen het veld Sender niet, 
hoewel sommige versies van Microsoft Outlook het als volgt zullen 
weergeven ‘From standaardadres@domain.com namens gebruikers-
naam@gmail.com.’

Hack 10: Standaardantwoorden opstellen

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X, Unix  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (thunderbird)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Zitten er veel dezelfde berichten bij uw verzonden items? Krijgt u vaak 
berichten waarin dezelfde vragen worden gesteld of die met hetzelfde 
standaardantwoord kunnen worden afgedaan? Om snel dat soort zelfde 
berichten af te handelen, kunt u voorbewerkte e-mailteksten maken die 
u snel in een e-mailbericht kunt invoegen, eventueel kunt personaliseren, 
zodat u uw e-mails kunt maken zonder telkens dezelfde informatie te 
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hoeven verzinnen. Met een aantal van deze sjablonen kunt u vervelende, 
steeds terugkerende berichten in een razend tempo afhandelen. 
Met de plugin Quicktext voor Thunderbird bewaart u verzamelingen 
herbruikbare teksten die u helpen bij het maken van gepersonaliseerde 
antwoorden op die vermoeiende e-mailberichten met slechts een paar 
toetsencombinaties.

NooT   Meer over tekstvervanging — met name als u niet met 
Thunderbird werkt — leest u in Hack 49 en 50 ‘Lange stukken tekst 
inkorten met Fingertips’ en ‘Voorkom herhaalde typopdrachten met 
TxtExpander voor de Mac’.

In tegenstelling tot andere hulpmiddelen om teksten op te slaan voor her-
gebruik, is Quicktext speciaal ontworpen voor gebruik bij e-mail omdat 
het specifieke kenmerken van e-mail kan herkennen — zoals de voor- of 
achternaam van een ontvanger, de onderwerpregel, of namen van bij-
lagen. Quicktext vervangt deze variabelen door de juiste informatie om 
snelle maar gepersonaliseerde antwoorden op te stellen. Zo kunt u heel 
snel, met een trefwoord of zelfs een klik, op een bericht van Lucy Wood 
antwoorden met ‘Beste mevrouw Wood’ of op een mail van Robin Cullen 
met ‘Hoi, Robin’. U hoeft geen enkele naam in te typen.
Hier is nog een voorbeeld: u biedt een computer te koop aan op een web-
site of in een lokale krant. Binnen een dag hebt u al een inbox vol met 
berichten over uw advertentie. U kunt deze berichten snel afhandelen 
met Quicktext. Volg daarvoor de volgende stappen:

Download Quicktext via http://extensions.hesslow.se/ 
quicktext. Sla het bestand met de extensie .xpi op uw vaste schijf 
op.
In Thunderbird kiest u in het menu Tools de optie Extensions. Klik 
op de knop Install en blader naar het .xpi-bestand dat u hebt opge-
slagen. Klik op Install Now. Als de installatie is afgerond, sluit u 
Thunderbird af en start u het opnieuw op. 
Klik op de knop Compose om een nieuw e-mailbericht te maken en 
klik achtereenvolgens op Tools, Quicktext.
Klik op de knop Add, kies Group en typ de tekst computer sale.
Klik wederom op Add en kies Text. Geef het script de naam low-
bid. Typ in het deel Text aan de rechterkant het stukje tekst dat u 
vaker wilt gebruiken (zie ook stap 6). Geef als keyword lowbid op 
(zie figuur 1-11).

1.

2.

3.

4.
5.
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figuur 1-11  Een sjabloon maken met Quicktext 

Voer de volgende tekst in:

Hallo [[TO=firstname]],
Hartelijk dank voor uw interesse in mijn computer. Ik heb een aantal 
biedingen gekregen die hoger liggen dan uw bod, maar ik zal het u 
laten weten als die niet tot verkoop leiden. Laat mij even weten of u 
bereid bent uw bod te verhogen.

Maak nog meer van dergelijke antwoorden die u bij de verkoop 
van uw computer nodig kunt hebben. U kunt bijvoorbeeld een 
tekst maken die u more info noemt en het trefwoord more info 
meegeeft waarin u de volgende tekst opneemt:

Hallo [[TO=firstname]],
Hartelijk dank voor uw interesse in mijn computer. Het is een IBM 
Thinkpad, 700Mhz met 32 MB RAM en een vaste schijf van 3GB. Ik hoor 
graag of u nog meer informatie wenst. 

Nadat u de sjablonen hebt gemaakt, opent u een bericht met als 
onderwerp uw computer. Zodra u op de knop Reply klikt ziet u 
een keuzelijst met de Quicktext-groepen die u zojuist hebt gemaakt. 
De twee sjablonen ziet u in figuur 1-12.
Voeg de juiste antwoordsjabloon in door deze te selecteren in de 
keuzelijst of door het trefwoord te typen, in ons voorbeeld 
lowbid,en druk op de Tab-toets. Uw antwoord, inclusief de voor-

6.

7.

8.

9.
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naam van de ontvanger, wordt automatisch ingevoegd in uw 
bericht. 

figuur 1-12  Een bericht maken met behulp van een Quicktext-sjabloon

Quicktext stelt u ook in staat om sjablonen binnen sjablonen te maken. Zo 
kunt u een groep greetings maken met twee sjablonen:

personal, met de tekst

Hallo, [[TO=firstname]],

business, met de tekst

Beste [[To=firstname]] [[To=lastname]]:

In een ander sjabloon kunt u dan verwijzen naar de ene aanhef met de vari-
abele [[TEXT=greetings|personal]]. Zie voor de volledige lijst variabelen 
de homepage van Quicktext: http://extensions.hesslow.se/text/3/
All+Tags/.

n

n
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Hack 11: Berichten met lage prioriteit filteren 
(‘bacn’)

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt het razend druk met een presentatie die binnen twee uur af moet. 
PLING! Een ongeopend envelopje in uw systeemvak.
‘U hebt 1 ongelezen bericht.’
Misschien een bericht van uw collega met belangrijke informatie over de 
presentatie. Misschien is het uw baas die u direct wil spreken. U schakelt 
snel naar uw inbox. Oh, het is tante Eunice die u alweer een foto van een 
kat in een jurkje heeft gestuurd. 
Elke seconde razen er miljoenen berichten over de internetsnelweg, een 
aantal daarvan komt in uw inbox terecht. Uw spamfilter houdt wel een 
groot deel van de onzinmailtjes tegen, maar niet de berichten van uw 
collega’s die zo ongeveer elke mail in cc naar al hun collega’s sturen. Of 
de doorgestuurde mailtjes van tante Eunice, de berichtjes van uw Hyves-
vrienden, Google Alerts en andere berichten van lage prioriteit die uw 
inbox laten vollopen. Een groep webgebruikers heeft dergelijke ‘mid-
delmatige’ berichten de naam ‘bacn’ gegeven omdat ze ‘beter dan spam 
maar niet zo goed als persoonlijke e-mail’12 zijn. Met andere woorden het 
zijn berichten die u misschien wel wilt lezen, maar niet nu. Door het kaf 
van het koren te scheiden, hebt u snel een overzicht van wat belangrijke 
berichten zijn. 

NooT   Bacn (uitgesproken als “beekun”, naar het Engelse bacon) 
is internetslang verzonnen door een groep van webgebruikers bij 
PodCamp Pittsburgh 2. Het betekent dat u wel de berichten wilt lezen, 
maar niet meteen.

Filter bacn
Maak regels, ook wel filters genaamd, om berichten met een lage prio-
riteit direct bij binnenkomst te verplaatsen naar een aparte plek. Een 
e-mailfilter is een lijst met voorwaarden die u opstelt waardoor een 
bepaalde handeling wordt uitgevoerd op binnenkomende mail. Filters 
kunnen een simpele structuur hebben als ‘Verwijder alle berichten die 
afkomstig zijn van vervelend.persoon@example.com’, maar kunnen ook 



70    Upgrade your life n

zeer complex zijn zoals ‘Elk bericht dat niet een van mijn vijf e-mailadres-
sen bevat in het veld To: en niet het woord URGENT in de onderwerpre-
gel heeft, dient te worden verplaatst naar de map Not Important’.
Het maken van een filter of regel werkt in elk e-mailprogramma weer 
anders. De volgende voorbeelden zijn gemaakt met Thunderbird, een uit-
stekend, gratis, crossplatform e-mailprogramma dat u kunt downloaden 
via http://mozilla.org/products/thunderbird.
Om in Thunderbird e-mailfilters in te stellen gaat u naar Tools, Message 
Filters en klikt u op de knop New. Figuur 1-13 toont een regel waarbij de 
doorgestuurde berichten van tante Eunice en berichten van een mailing-
lijst worden verplaatst naar een map met de naam Later.

figuur 1-13  Een filter waarmee in Thunderbird berichten met een lage prioriteit 
worden verplaatst naar een map met de naam Later

Filter cc-berichten
Een van de meest misbruikte opties van e-mail — zeker in een kan-
tooromgeving — is het sturen van kopieën over van alles en aan iedereen 
die ook maar iets te maken heeft met een bepaald onderwerp. Als berich-
ten niet direct aan u zijn gericht (dus uw adres staat niet op de To:-regel), 
kunt u gevoeglijk aannemen dat de berichten niet zozeer belangrijk zijn, 
maar slechts informatief. Cc’tjes hoeven in de meeste gevallen niet beant-
woord te worden en er wordt doorgaans ook geen handeling of actie van 
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uw kant verwacht. Op een dag dat u alleen tijd heeft voor belangrijke 
dingen, kunt u een regel activeren die alle e-mail waarvan u een cc hebt 
ontvangen vanuit uw inbox filtert naar een aparte map die u later kunt 
doornemen. 
Maak hiervoor eerst een map die u CC noemt. Maak vervolgens een regel 
of filter die zegt ‘Als mijn e-mailadres niet voorkomt in het veld To: ver-
plaats dit bericht dan naar de map CC’ (zie figuur 1-14).

figuur 1-14  Een e-mailregel die ervoor zorgt dat berichten die niet aan een van de 
twee genoemde adressen zijn gericht, worden verplaatst naar de map CC

NooT   Hack 6 ‘Berichten zoeken onder de knie krijgen’ geeft tips over 
het terugvinden van berichten die voldoen aan de opgegeven criteria.

Zodra het filter is ingeschakeld, worden alle nieuwe berichten waarbij uw 
adres niet voorkomt in de adresregel To: automatisch verplaatst naar de 
map CC.
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Nooit eerder zijn wij mensen zo onderdanig geweest aan een toestroom 
van informatie als in de huidige tijd waarin internet en e-mail hoogtij 
vieren. Continu vliegen er stukjes informatie uw digitale leven in. Elke 
dag verzamelen zich talloze webadressen, gebruikersnamen en wacht-
woorden, afspraken, memo’s, liedjes, documenten, foto’s en video’s op 
uw computer. En allemaal schreeuwen ze om uw aandacht met de vraag 
“Waar moet ik heen?” In Hoofdstuk 1 ‘Baas over uw e-mail’ hebt u ken-
nisgemaakt met de beste methoden om de dagelijkse stortvloed aan e-
mailberichten te verwerken. Dit hoofdstuk bespreekt hoe u het beste de 
gegevens kunt ordenen die deze berichten en andere kanalen bevatten.
Net als bij de overvloed aan e-mails, is de enige manier om een over-
vloed aan gegevens te overleven: alles direct op zijn juiste plek opbergen 
zodra het binnenkomt. Maar u bent geen bibliothecaris en u wilt niet de 
hele tijd bezig zijn met het plaatsen van gegevens in de juiste map op uw 
vaste schijf. Hoewel er oneindig veel manieren zijn om gegevens op uw 
computer op een ingewikkelde manier te ordenen, bespreken we hier de 
makkelijke en relaxte manier. U leert om gegevens te ordenen in de mate 
waarin het ook echt nodig is om ze voor u bruikbaar en relevant te kun-
nen maken. 
Hoe beter georganiseerd uw eigen bibliotheek van persoonlijke gegevens 
is, hoe sneller u die gegevens terughaalt en kunt gebruiken. Maar beter 
geordend betekent nog niet dat u meer mappen op uw vaste schijf moet 

h o o f d s t U k

2

Gegevens ordenen
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hebben. In de praktijk is het zelfs zo dat hoe minder mappen u hebt, hoe 
beter het is. 
U gaat drie belangrijke dingen met uw gegevens doen:

Opslaan.
Terughalen.
Er iets leuks mee doen.

Bij het opzetten van een systeem om uw gegevens te ordenen, zijn de 
wijze van opslag en het terug kunnen halen van de gegevens het belang-
rijkst. Die handelingen moeten voor u zo eenvoudig mogelijk zijn. Als 
u dan weer eens een aanschaf doet via internet, hoeft u niet meer na te 
denken of u de orderbevestiging nu moet opbergen in de map winkelen, 
facturen of uitgaven. U twijfelt dan niet meer of u uw wachtwoord moet 
opslaan in uw webbrowser of moet toevoegen aan het document wacht-
woorden.doc. (U kunt zich afvragen of dit sowieso wel goede keuzes zijn.)
Het gaat erom dat u een zo effectief mogelijk digitaal opbergsysteem 
maakt waarin u de verschillende soorten informatie waar u elke dag 
mee geconfronteerd wordt, kwijt kunt. Als u opbergruimten aanmaakt, 
moeten deze zo simpel mogelijk zijn. Maak er zo weinig mogelijk, om de 
gegevens sneller te kunnen opbergen. Als u dan op een gegeven moment 
gegevens wilt benaderen, gebruikt u geavanceerde zoektechnieken om 
weer te geven wat u zoekt. 
In dit hoofdstuk leert u hoe u zo’n opbergsysteem kunt maken, zodat u 
inkomende informatie gemakkelijk op zijn juiste plek kunt opbergen en 
later als het nodig is weer eenvoudig kunt terughalen. U ruimt de enorme 
berg aan bestanden en gegevens die u om u heen hebt op. Zowel op 
uw bureau als op uw bureaublad. Uw opbergruimten zullen meer dan 
voldoende ruimte hebben voor alle soorten bestanden. Uw persoonlijke 
‘assistenten’ zullen met een simpele zoekopdracht voor u ophalen wat u 
nodig hebt. Als u nieuwe informatie ontvangt die u later misschien weer 
nodig hebt, bijvoorbeeld het nieuwe adres van uw collega of een web-
pagina die u moet verwerken in een verslag, weet u meteen waar u die 
gegevens moet opslaan. Het opnemen in uw systeem zal u geen moeite 
kosten omdat u er niet meer over na hoeft te denken. 
Natuurlijk kunt u afwijken van de mappenstructuur en mapnamen die 
gebruikt worden in dit hoofdstuk, het principe blijft echter gelijk. Als u 
uw eigen systeem gaat ontwikkelen voor het opslaan van gegevens, ont-
houd dan het volgende: 

n

n

n
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Elk item heeft zijn eigen plek.
Maak de opbergruimten groot en algemeen en beperk het aantal. 
Zorg dat ze goed herkenbaar zijn en gemakkelijk te onthouden. 
Deel deze opbergruimten niet verder op zodat u een ingewikkelde 
mappenstructuur krijgt en nog steeds niet weet waar u iets moet 
opbergen of terug moet vinden. 
Elk item moet gemakkelijk herkenbaar en terug te halen zijn. 
Nutteloze informatie schoont u regelmatig op en oude items archi-
veert u buiten uw zicht. 

De hele dag komt er informatie op u af. U kunt zich aanleren om nieuwe 
informatie direct op te bergen zonder erbij na te hoeven denken. U kunt 
elke dag verder bouwen aan een enorme databank met informatie én 
daarnaast een opgeruimd bureau en een opgeruimd hoofd houden. U 
kunt beter werken als informatie u niet in de weg zit, maar toch snel toe-
gankelijk is. U zult niet bezwijken onder de enorme toevloed aan infor-
matie als u zelfverzekerd en vaardig te werk gaat bij het verwerken van 
nieuwe gegevens. In dit hoofdstuk maakt u kennis met een paar van de 
beste methoden om uw gegevens op zo’n manier te ordenen dat ze snel 
toegankelijk blijven en u geen tijd verspilt. 
Of het nu uw bureaublad of uw bureau is, rommel vertraagt uw hande-
len, leidt u af en geeft een berg aan ongeordende informatie. In dit hoofd-
stuk leert u hoe u orde in de chaos kunt brengen.

Hack 12: De map Mijn Documenten indelen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Elk besturingssysteem heeft een standaardmap voor het opslaan van uw 
persoonlijke documenten. Als u een ervaren computergebruiker bent, dan 
weet u dat de map My Documents (Mijn Documenten) heel snel een rom-
meltje kan worden. (Op een Mac heet deze map kortweg Documents.) Als 
u zo iemand bent die zijn bureaublad regelmatig vol laat lopen met aller-
hande bestanden, of als u uw bestanden wegstopt in een paar mappen 
waar u zelf geen wijs meer uit wordt, dan is het tijd voor actie. U kunt 
een eenvoudig systeem met mappen opzetten waarin u elk soort bestand 
kwijt kunt en al uw bestanden waarmee u moet werken binnen handbe-
reik heeft. 

n

n

n
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Door de jaren heen heb ik een mappenstructuur ontwikkeld met zes sub-
mappen in de hoofdmap My Documents. Dit pas ik met succes toe op elke 
computer waarop ik werk. Deze structuur zorgt ervoor dat u elk binnen-
komend bestand kunt opbergen, dat u een schoon bureaublad hebt, dat u 
gemakkelijk automatische back-ups kunt maken. (zie Hack 61 ‘Maak een 
geautomatiseerde back-up van uw bestanden op een externe schijf (pc)’) 
en maakt bestanden organiseren met de commandoregel een eitje. 
In alfabetische volgorde zijn de zes mappen: bak, docs, docs-archive, 
junkdrawer, multimedia, en scripts (zie ook figuur 2-1).

Figuur 2-1  De zes mappen van de map My Documents 

Hieronder volgt een korte samenvatting van wat het doel is van elke map 
en wat voor bestanden u erin kunt plaatsen:

bak — staat voor back-up en dit is uw eerste keus voor bestan-
den waarvan u snel een back-up wilt opslaan. Uw echte back-up 
bewaart u op een externe schijf, maar bak is voor snelle back-ups, 
zoals uw adresboek dat u hebt geëxporteerd naar een CSV-bestand 
of een dump van de database van uw website. 

NooT   Ik maak vaak gebruik van de commandoregel, daarom vind ik 
een korte naam als bak erg handig. Maar u kunt natuurlijk gerust uw 
map met back-ups back-up noemen of nog anders. 

docs — Dit is de map waar het allemaal om draait. In de map docs 
plaatst u al uw werkbestanden voor uw taken, projecten en klan-
ten. De inhoud wijzigt veelvuldig en de map moet dan ook vaak 
worden opgeschoond. 

n

n



hoofdstuk 2 n Gegevens ordenen    77

In de map docs kunt u submappen maken — u kunt ervoor kiezen 
om submappen te maken als finance, clients, of creative-wri-
ting. De map clients kan ook weer submappen hebben zoals 
acme en book-in-progress. U hebt dan drie niveaus met mappen 
gemaakt en dat is ook wel het maximum om de mappenstructuur 
nog werkbaar te houden.
docs-archive — Verwijder elke paar weken afgehandelde werk-
bestanden uit de map docs — bijvoorbeeld afgeronde projecten, 
gegevens over vroegere werkgevers of oude belastingaangiften. U 
verplaatst deze naar de map docs-archive. Het archief dient als 
referentie en om in te zoeken. Met een extra map voor archiefbe-
standen loopt de map docs, waarin u toch het meeste van uw actu-
ele werk opslaat, niet vol. De bestanden in docs-archive wijzigen 
niet vaak, waarschijnlijk nooit, dus het volstaat om van deze map 
minder vaak een back-up te maken. 
junkdrawer — De junkdrawer (of temp of tmp) is een map voor 
tijdelijke opslag van bestanden waar u op dit moment mee werkt, 
maar die u niet voor later hoeft te bewaren. Uw webbrowser en 
e-mailprogramma moeten gedownloade bestanden en bijlagen 
standaard in de map junkdrawer opslaan. Als u een filmpje bekijkt, 
of een nieuw script probeert, of een installatiebestand van een soft-
wareprogramma wilt opslaan, doe dat dan in de map junkdrawer. 
Wilt u bepaalde bestanden uit deze map alsnog bewaren, dan ver-
plaatst u ze naar de map docs. Anders maakt de geautomatiseerde 
opruimdienst schoon schip (zie Hack 64 ‘Automatisch uw digitale 
prullenbak legen (pc)’) en verwijdert bestanden die ouder zijn dan 
een paar weken uit de map junkdrawer als u even niet oplet. 
multimedia — In deze map plaatst u uw muziek-, film- en foto-
mappen. Een voordeel van het plaatsen van deze over het alge-
meen grote bestanden onder één paraplu is dat het makkelijker is 
om er een back-up van te maken. De kans is groot dat u bij multi-
mediabestanden anders te werk gaat als u een back-up wilt maken 
dan bij uw map met documenten vanwege de enorme hoeveelheid 
schijfruimte die ze in beslag nemen. Als u ze allemaal in de map 
multimedia plaatst, kunt u ze ook makkelijker buiten de back-up 
laten. Vergeet ook niet dat het hebben van een thuiswebserver (zie 
Hack 73 ‘Een eigen webserver draaien’) goed samengaat met de 
allesomvattende map multimediabestanden. 
scripts — Uitvoerbare scripts en snelkoppelingen horen thuis 
in de map scripts. Hier plaatst u logbestanden (zie ook Hack 69 
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‘Automatisch een spreadsheet bijwerken’), het script om uw junk-
drawer op te ruimen en andere scripts die u regelmatig gebruikt.

De standaardmap in Windows XP wijzigen 
Iedereen die gewend is om opdrachten via de commandoregel uit te voe-
ren, werkt het liefst met korte, heldere padnamen. Het standaardpad voor 
documenten in Windows XP is ongeveer dit:

C:\Documents and Settings\username\My Documents\

U kunt zich dan ook afvragen waar Microsoft met zijn gedachten zat toen 
ze dat verzonnen. (Bij Windows Vista is Microsoft overigens op dit beleid 
teruggekomen en is het standaardpad voor gebruikersdocumenten veran-
derd in C:\Users\username\, lijkend op het pad bij het Mac OS: /Users/
username/.)
In Windows XP kunt u het pad voor uw documenten dat leidt naar de 
map My Documents wijzigen in C:\home\username\documents\ of iets 
soortgelijks. Een pad met alleen maar kleine letters werkt het best, omdat 
u dit makkelijk kunt onthouden, typen en verwerken in scripts.
U brengt de wijziging als volgt aan:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram My Documents en 
kies Properties. Het dialoogvenster My Documents wordt geopend.
Klik op de knop Move en kies de nieuwe locatie.
Windows vraagt vriendelijk of u al uw documenten wilt verplaat-
sen naar de nieuwe locatie. Bevestig dit zodat Windows uw docu-
menten kan overzetten. 
Klik op OK om het venster te sluiten. 

Meer dan zes mappen
Het kan zijn dat u meer dan de genoemde zes mappen nodig hebt voor 
uw documenten. Een softwareprogrammeur heeft wellicht een extra 
map genaamd code of dev nodig. Wees er in ieder geval zeker van dat de 
inhoud van die extra mappen niet in de al bestaande zes hoofdmappen 
thuishoort. Hoe eenvoudiger de structuur, hoe gemakkelijker het is om 
u eraan te houden. Hoe meer mappen u maakt, hoe sneller bestanden in 
een verkeerde map terechtkomen en niet meer terug te vinden zijn — dus 
wees zuinig met het toevoegen van extra mappen.

1.

2.
3.

4.
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Hack 13: In een handomdraai bestanden op uw 
computer terugvinden

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Er zijn twee manieren om documenten op uw computer te beheren: de 
ouderwetse ‘laatjesmanier’, met tientallen mappen in een ingewikkelde 
structuur om uw gegevens in op te bergen, of de ‘stapelmanier’, waarbij 
u aan de hand van een moderne, digitale methode al uw gegevens in een 
paar mappen opstapelt. Bij de overgang van de laatjes naar de stapel, is 
zoeken de belangrijkste vaardigheid die u moet ontwikkelen en waar u 
op moet leren vertrouwen. 
Methoden gebaseerd op papieren documenten zijn nog steeds ons 
voorbeeld als het gaat om het beheren van digitale documenten. Picto-
grammen van mappen worden bijvoorbeeld in alle besturingssystemen 
gebruikt om digitale mappen aan te duiden. Hoewel de metafoor werkt 
voor nieuwe computergebruikers, weten ervaren gebruikers allang dat 
deze zogenaamde mappen niets meer zijn dan verwijzingen naar gege-
vens op een schijf waarvan de locatie feitelijk nooit verandert. Digitale 
documenten hebben bijzondere kenmerken die hun papieren tegenhan-
gers niet hebben: uw besturingssysteem indexeert ze automatisch. Hier-
door kunnen ze gevonden worden zonder dat iemand ze persoonlijk en 
met beleid in een bepaalde map in een grote archiefkast heeft gedaan. 
Als u net de overstap hebt gemaakt van de papieren methode naar de 
digitale methode voor het beheren van uw documenten, dan is het heel 
normaal dat u in eerste instantie de papieren methode blijft volgen. Maar 
nu u weet dat uw gegevens al zijn geïndexeerd en dus doorzoekbaar zijn, 
zonder dat u ze in mappen met beschrijvende namen hebt geplaatst, is 
het tijd voor de volgende stap: de juiste zoekmethode zodat u erop kunt 
vertrouwen dat u de documenten vindt die u zoekt. 

Ingebouwde zoekfunctionaliteit
Elk besturingssysteem heeft wel een of andere zoekfunctionaliteit. De 
standaard zoekfunctie van Windows XP (te bereiken via het startmenu) 
is de zwakste van allemaal. (Microsoft biedt wel de mogelijkheid de inge-
bouwde functie te vervangen door de gratis te downloaden toepassing 
Windows Desktop Search: http://microsoft.com/windows/desktop-
search/default.mspx). De zoekfunctie van Windows Vista is inmiddels 
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stukken beter en heeft een standaard zoekvak in elk venster van Verken-
ner en in het startmenu zelf. Mac OS X biedt de zoekfunctie Spotlight en 
op het bureaublad van Linux vindt u tools als Beagle.
Het beste product komt echter van het bedrijf dat ook de beste zoek-
functionaliteit voor het web biedt. Google Desktop Search indexeert en 
doorzoekt de bestanden op uw computer net zo goed als dat Google het 
internet doorzoekt. Deze hack behandelt de installatie, de configuratie en 
het gebruik van Google Desktop zodat u elk bestand — ook al hebt u dat 
jaren geleden gemaakt en was u het helemaal vergeten — in een handom-
draai terugvindt met de juiste geavanceerde zoekoperatoren van Google. 

NooT   Veel zoekoperatoren die werken met de internetzoekfunctie 
van Google werken ook in Google Desktop. Google Desktop neemt ook 
uw Gmail-berichten mee in de zoekactie. Daarom is Google Desktop 
mijn keus als het gaat om zoekmachines die uw vaste schijf kunnen 
doorzoeken. Voor degenen die liever geen gebruikmaken van Google 
Desktop: veel van de in deze hack besproken methoden werken ook 
met Windows Desktop Search van Vista en het programma Spotlight 
voor de Mac.

Google Desktop installeren
Het beste moment van de dag om Google Desktop te installeren is 
voordat u naar bed gaat of als u gaat lunchen. Het duurt namelijk even 
voordat het programma een index heeft opgebouwd van al uw e-mails, 
bestanden en webpagina’s die zich op de vaste schijf van uw computer 
bevinden. Vriendelijk genoeg stopt Google Desktop met het indexeren 
van uw bestanden als u uw computer gebruikt, zodat het de snelheid 
van uw computer niet beïnvloedt. Het kan echter wel enige uren duren 
(waarin u dus uw computer niet kunt gebruiken), afhankelijk van hoeveel 
gegevens u hebt opgeslagen, voordat de index geheel is opgebouwd. (U 
kunt wel naar bestanden op uw computer zoeken als de index nog niet 
helemaal gereed is, maar de resultaten zullen dan niet volledig zijn.)
Als u de tijd hebt gevonden om Google Desktop de index te laten gene-
reren, download dan het programma via http://desktop.google.com, 
installeer het en start het.

Google Desktop instellen
Google Desktop heeft verschillende instellingsmogelijkheden. Open 
hiervoor het programma door met de rechtermuisknop te klikken op 
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het pictogram van Google Desktop in het systeemvak en kies Opties. 
(Mac-gebruikers kiezen in het scherm System Preferences onder de kop 
Other voor de optie Google Desktop.) In het deel Locaties zoeken geeft 
u de schijven (inclusief netwerkschijven) en de bestandstypen aan die u 
wilt laten indexeren. Ook geeft u aan of veilige webpagina’s en met een 
wachtwoord beveiligde documenten moeten worden opgenomen en kiest 
u of de index moet worden versleuteld om meer veiligheid te garanderen. 
Als u wilt dat Google Desktop ook uw Gmail-berichten indexeert, voert u 
uw inloggegevens voor Gmail in op het tabblad Functies in een Google-
account.

TIP  Mac-gebruikers die niet willen dat het pictogram van Google 
Desktop ruimte inneemt in hun dock kunnen het pictogram uitschake-
len terwijl het programma actief is. Deselecteer de optie Show icon in 
dock in het deel Google Desktop, onder Search Results in het venster 
System Preferences. 

Pc-gebruikers kunnen ook de optie Computers doorzoeken inschakelen, 
waarmee u uw thuiscomputer kunt doorzoeken vanaf een andere loca-
tie, bijvoorbeeld uw werk. (Lees voordat u deze instelling doet het kader 
hieronder over veiligheid.)

RIsIco’s tEN AANzIEN VAN VEIlIGhEId GooGlE dEsktoPGoogle 

Desktop heeft een functie waarmee u op meerdere computers kunt zoeken. 
Daarvoor worden de indexbestanden van de andere computers op de 
servers van Google opgeslagen om het zoeken vanaf een andere computer 
mogelijk te maken. Als u deze functie gebruikt, bent u standaard de enige 
die uw computer kan doorzoeken, maar zodra bestanden op de servers 
van Google worden opgeslagen, komt natuurlijk de veiligheid van uw 
gegevens in het geding. U bent dan namelijk niet meer persoonlijk de baas 
over uw eigen bestanden. U geeft veel van uw persoonlijke gegevens en de 
bescherming daarvan uit handen. Vanaf versie 4 van Google Desktop heeft 
Google het beleid ten aanzien van het zoeken op meerdere computers 
gewijzigd. De functie Computers doorzoeken staat nu niet meer standaard 
aan na installatie van het programma. U moet het expliciet zelf inschakelen 
als u er gebruik van wilt maken en Google daarmee dus toestemming 
geven uw gegevens op hun servers te bewaren.
Hoewel de functie een aantal voordelen heeft, is het aan te raden deze 
toch uitgeschakeld te laten. Uw bestanden blijven dan persoonlijk en in uw 
eigen beheer. (Zie ook hoofdstuk 8 ‘Get Your Data to Go’ om uw gegevens 
toegankelijk te maken vanaf elke willekeurige locatie, zonder dat daar een 
bedrijf als Google tussen zit.)
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Google Desktop heeft veel functies, zoals kleine programmaatjes, gadgets 
genaamd, maar deze hack behandelt de belangrijkste functie van het pro-
gramma, zoeken.

Bestanden die Google Desktop indexeert
Vanaf versie 5.1 indexeert Google Desktop de volgende bestanden:

E-mailberichten van Gmail, Outlook, Outlook Express en Thunder-
bird.
Bestanden op uw computer, waaronder TXT, Word, Excel, Power-
Point, PDF, MP3, de inhoud van ZIP-bestanden, maar ook afbeel-
dingen en audio- en videobestanden.
De metadata van mediabestanden zoals bij MP3’s opgeslagen infor-
matie over de artiest en de titel van een nummer. Niet enkel de 
bestandsnaam.
Webpagina’s die u hebt bekeken met Internet Explorer versie 5 of 
hoger, Netscape versie 7.1 of hoger, Mozilla versie 1.4 of hoger en 
Firefox.
De logbestanden van chatprogramma’s als Google Talk, AOL 
Instant Messenger versie 5 of hoger en MSN Messenger.

Als de index volledig is opgebouwd, toont Google Desktop een zoekvak 
op de taakbalk. Het zoekvak kan ook een zwevend zoekvak zijn of zich 
bevinden in de sidebar, afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt in 
het deel Weergavemodus onder Weergeven. U bent nu klaar om informa-
tie te gaan zoeken. 

TIP   Druk tweemaal op de Ctrl-toets (Command-toets voor Mac-
gebruikers) om een zoekvak van Google Desktop op te roepen. Druk 
wederom tweemaal op Ctrl en het zoekvak verdwijnt weer.

Uw zoekopdracht verfijnen
Google Desktop toont zoekresultaten, net als Google voor internet, in uw 
webbrowser. De resultaten van de zoekactie op uw computer ziet u boven 
aan de pagina met zoekresultaten die verder de zoekresultaten voor inter-
net bevat (zie figuur 2-2).

n

n

n

n

n
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figuur 2-2  Google Desktop verwerkt de zoekresultaten voor uw eigen computer in 
de resultaten van een zoekactie met Google op internet

Net als bij een zoekopdracht op internet kunt u voor een zoekopdracht 
op uw eigen computer geavanceerde zoekoperatoren gebruiken om zo 
het aantal resultaten op basis van meerdere zoekcriteria te verkleinen. In 
onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest gebruikte zoek-
operatoren.

oPERAToR oMSCHRIJVING

“…” Gebruik dubbele aanhalingstekens om één of meer 
zoekwoorden voor alleen resultaten die voldoen aan exact 
dezelfde woordcombinatie. Bijvoorbeeld de zoekopdracht 
“Copyright 2007” geeft niet de volgende zin als re-
sultaat weer: “In 2007 heb ik het copyright aangevraagd”, 
omdat deze zin niet een exacte match bevat.

- Als dit teken direct voor een zoekwoord wordt geplaatst 
wordt dit woord uitgesloten van de zoekresultaten. Bij-
voorbeeld, de resultaten voor de zoekopdracht knuppel 
-honkbal bevatten alle items waarin het woord knuppel 
voorkomt, maar niet als daar tegelijkertijd ook het woord 
honkbal in voorkomt.

Site: Beperkt de zoekresultaten van Desktop tot een door u 
opgegeven website. Bijvoorbeeld, de zoekopdracht help 
site:www.google.com geeft alleen resultaten van pagina’s 
op www.google.com die u hebt bezocht waarin het woord 
help voorkomt. Let op: er hoort geen spatie tussen de ope-
rator site: en het opgegeven webadres.
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filetype: Beperkt de soorten bestanden die in de zoekresultaten 
worden opgenomen. Het argument kan een extensie voor 
een bepaald type bestand zijn of de naam van een Office-
toepassing. Bijvoorbeeld de zoekopdracht belasting  
filetype:xls of de zoekopdracht belasting file-
type:excel geven beide als resultaat Excel-bestanden 
waarin het woord belasting voorkomt. Plaats geen spaties 
tussen de operator filetype: en de extensie of de naam 
van de toepassing. 

under: Geeft aan welke mappen doorzocht moeten worden. 
Bijvoorbeeld, de resultaten voor de zoekactie basketbal 
under:”C:\Documents and Settings\username\My 
Documents” worden alleen gevonden op de locatie  
C:\Documents and Settings\username\ 
My Documents. 

U kunt zoekopdrachten naar e-mailberichten beperken tot het zoeken 
naar specifieke informatie in de headers van berichten. De beschikbare 
zoekoperatoren zijn Subject:, To:, From:, Cc:, en Bcc:. U kunt deze 
operatoren in een zoekopdracht combineren. U kunt ook een van of beide 
operatoren “” en - gebruiken.
Voor een volledige lijst van de zoekoperatoren voor Google Desktop en 
hoe u ze kunt toepassen gaat u naar http://desktop.google.com/sup-
port/bin/answer.py?answer=10111&topic=1158.

Hack 14: Uw archiefkast onder handen nemen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een van de grootste veroorzakers van rommel in een kantooromgeving 
is de berg van nog te archiveren items. Vaak ligt deze berg vlak naast of 
zelfs op de archiefkast, wat natuurlijk een vreemd gezicht is. Waarom zou 
u het dan niet meteen opbergen in plaats van die stapel alsmaar groter te 
maken? Meestal is de reden dat dit niet gebeurt een onlogisch ingedeelde, 
chaotische en overvolle archiefkast.
In deze hack wordt uitgelegd hoe u uw overvolle en niet van labels voor-
ziene opbergsysteem nieuw leven kunt inblazen en er een netjes opge-
ruimde en een prettig werkbare archiefruimte van kunt maken voor uw 
belangrijkste papieren. 
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Gun uw papieren de ruimte 
Laten we eerlijk zijn: met die plastic doos of die enorme uitpuilende map 
met een elastiekje eromheen om de boel bij elkaar te houden, gaat u het 
niet redden. U moet al uw papierwerk terug kunnen vinden, of dat nu 
gaat om persoonlijke of financiële zaken, de verzekering, de auto, de 
belasting, klantgegevens of uw medische papieren.
Als u al die tijd hebt gewerkt met een te kleine archiefkast waar met 
geen mogelijkheid al uw papieren in passen, of als u zelfs helemaal geen 
archiefkast hebt, geef dan wat geld uit aan een ruime, stevige dossierkast 
of een andere opbergkast die genoeg ruimte biedt. Veel ruimte. David 
Allen, auteur van het boek Getting Things Done stelt zelf dat uw archief-
kast maar voor driekwart gevuld moet zijn: “Als u af wilt van uw onbe-
wuste afkeer van opruimen, dan moeten de laden in uw archiefkast ruim 
genoeg zijn om gemakkelijk dossiers te lichten en op te bergen.”1

En als u toch een nieuwe archiefkast gaat kopen, neem er dan een van 
goede kwaliteit. 
“Er is niets zo vervelend als een archieflade proberen te openen en dan 
dat vreselijke gepiep te horen omdat de la van het veel te goedkope kastje 
niet goed opengaat. U hebt een kast nodig waarvan de laden zo soepel 
open- en dichtgaan en tegelijk zo degelijk zijn dat het op een deur van een 
Duitse auto lijkt. Ook als de kast al voor driekwart vol zit.”
Het is gewoon waar dat een hulpmiddel dat gemakkelijk en prettig in het 
gebruik is ook écht wordt gebruikt. 

Plaats niet meer dan één map in een hangmap 
Zodra de archiefkast vol begint te raken is de eerste neiging die men 
meestal heeft om meerdere mappen in één hangmap te plaatsen. Dat is 
niet zo’n goed idee. Plaats niet meer dan één map in een hangmap. Zo 
maakt u een goed onderscheid tussen de mappen en kunt u ze makkelijk 
doorbladeren. Het gebruik van hangmappen is sowieso al een kwestie 
van persoonlijke voorkeur. 
Bewaar nieuwe mappen en hangmappen onder handbereik zodat u snel 
en gemakkelijk een nieuwe kunt maken. 

Kies een eenvoudige en logische methode om de 
mappen te benoemen
Misschien houdt u het wel simpel en werkt u strikt volgens het alfabet, 
van A tot Z, maar er zijn meer manieren om uw mappen aan de hand van 
het alfabet te ordenen. Een van die manieren is het gebruik van catego-
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rieën, zoals: Auto, Klanten, Belasting, Bank. De naam van een map laat 
u dan voorafgaan door de categorie. Bijvoorbeeld, Auto: Honda Accord, 
Klanten: Acme of Bank: ING Direct.
Welke manier u ook kiest, zorgt dat het een duidelijke manier is en pas 
hem consistent toe op al uw mappen om het terugvinden van uw papie-
ren zo makkelijk mogelijk te maken. 

Gebruik een labelprinter
De verleiding is groot om geld en ruimte te besparen en dus ook geen 
geld uit te geven aan een labelprinter. Dat is op zich begrijpelijk. Maar 
onderschat niet de waarde van dit hulpmiddel, dat u tegen een geringe 
prijs kunt aanschaffen. Netjes gelabelde mappen zorgen ervoor dat een 
archieflade er strak, toegankelijk, georganiseerd en professioneel uitziet. 
Een nieuw label maken is toch veel leuker en mooier dan met de hand 
een tab beschrijven, waarbij de ruimte dan altijd te klein blijkt en u woor-
den gaat doorstrepen of gaat weghalen met Tipp-Ex. Labels die gemaakt 
zijn met een labelprinter zorgen ervoor dat de namen op de mappen goed 
leesbaar zijn en dat u ze zonder schaamte kunt gebruiken bij vergaderin-
gen met klanten en collega’s. 
Er zijn diverse merken labelprinters verkrijgbaar, zoals Dymo en Brother. 

Opschonen en archiveren
De kans is groot dat na verloop van tijd uw archief te groot wordt en dat 
u dingen hebt bewaard die niet meer belangrijk zijn of die u niet altijd 
voor het grijpen hoeft te hebben. In de Verenigde Staten heeft een onder-
zoek onder middelgrote bedrijven uitgewezen dat 80 procent van gear-
chiveerde papieren documenten nooit meer wordt geraadpleegd. Schoon 
daarom om de paar maanden uw papieren administratie op — gooi 
irrelevante documenten weg, zoals handleidingen die u gemakkelijk op 
internet kunt vinden of de documentatie van elektronica die u allang 
hebt weggedaan, dossiers van afgeronde projecten en informatie over een 
vroegere werkgever. 
Archiveer oude documenten die u niet weg wilt gooien, maar die u ook 
niet direct nodig hebt, in een kartonnen doos en berg deze op. Denk hier-
bij vooral aan oude bankafschriften en belastingaangiften. 
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Hack 15: Nooit meer een wachtwoord vergeten 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Iedere computerbeheerder kan u vertellen dat de makkelijkste en veilig-
ste plaats om wachtwoorden te bewaren uw eigen hoofd is. Maar al die 
tientallen wachtwoorden onthouden die u nodig hebt voor netwerken, 
websites en uw computers thuis en op het werk is bijna onbegonnen werk 
— tenzij u natuurlijk het juiste systeem gebruikt.
Een goed wachtwoord is voor u gemakkelijk te onthouden en voor ande-
ren moeilijk te raden. Dat is niet zo lastig als het om één wachtwoord 
gaat, maar tegenwoordig hebt u overal een wachtwoord of een code voor 
nodig. Hoe kiest u een nieuw wachtwoord? En nog veel belangrijker, hoe 
onthoudt u die?

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord
U gebruikt niet dezelfde sleutel voor uw auto, huis, kantoor, garagebox 
en het kluisje bij de bank, dus u zou ook niet een en hetzelfde wacht-
woord voor al uw virtuele sloten moeten gebruiken. Het probleem zou 
dan namelijk zijn, dat als dat ene wachtwoord wordt onderschept al 
uw andere virtuele sloten ook gevaar lopen en uw identiteit niet meer 
beschermd is. 
Als bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw spaarre-
kening in verkeerde handen is gevallen door een beveiligingsprobleem, 
en u gebruikt dezelfde inloggegevens voor een andere bankrekening en 
de website van Amazon, dan hebben de dieven toegang tot uw spaarre-
kening, maar mogelijk ook tot uw andere bankrekening en zelfs uw cre-
ditcardgegevens die zijn opgeslagen bij Amazon.com. Als u bijvoorbeeld 
uw kamergenoot de inloggegevens geeft voor het draadloze netwerk en 
u gebruikt voor uw e-mail dezelfde gegevens, dan heeft uw kamergenoot 
vrij spel om rond te neuzen in uw persoonlijke berichten.
De truc is om voor elke dienst een uniek wachtwoord te hebben. 
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Onthoud 100 verschillende wachtwoorden op basis 
van één simpele regel
Elk uniek wachtwoord voor tientallen diensten onthouden lijkt onmoge-
lijk, maar dat is het niet. U hoeft niet 100 verschillende wachtwoorden te 
onthouden als u één regel hebt gebruikt om ze te maken. 
Het werkt zo: maak unieke wachtwoorden door uit te gaan van een basis-
wachtwoord en pas daar vervolgens een regel op toe die refereert aan de 
naam van de dienst waarvoor het wachtwoord vereist is. U kunt bijvoor-
beeld uw basiswachtwoord plus de eerste drie letters van de naam van de 
dienst kiezen. Als uw basiswachtwoord asdf is (is dat niet makkelijk te 
typen?), dan wordt uw wachtwoord voor Yahoo! ASDFYAH, en uw wacht-
woord voor eBay wordt dan ASDFEBA.
Nog een voorbeeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van getallen (bij 
sommige diensten een vereiste), is dat u aldoor dezelfde letters kiest aan 
het begin (bijvoorbeeld uw initialen en uw lievelingsgetal) plus de eerste 
twee klinkers van de naam van de dienst. In dat geval zou mijn wacht-
woord voor Amazon GMLT10AA zijn en voor Lifehacker.com GMLT10IE. 
(Neem ook onbekende initialen van bijvoorbeeld de meisjesnaam van uw 
moeder of uw bijnaam als kind op voor extra veiligheid.)
Voordat u beslist welke regel u gaat toepassen op uw wachtwoorden, 
moet u zich realiseren dat elke dienst zo zijn eigen eisen stelt aan een 
wachtwoord. Een goede richtlijn is dat elk wachtwoord uit ten minste 
acht tekens bestaat en zowel letters als getallen bevat. Om een wacht-
woord nog veiliger te maken — of geschikt voor websites waar het 
gebruik van speciale tekens is vereist — kunt u er andere tekens omheen 
plaatsen, zoals bij #GMLT10LIF# of GMLT10#LIF.
Een probleem van het genereren van wachtwoorden op basis van één 
regel kan zijn dat sommige websites eigen regels voor het maken van 
wachtwoorden hebben die tegenstrijdig zijn met uw regel. Dat er bijvoor-
beeld juist géén speciale tekens mogen worden gebruikt. In die gevallen, 
moet u die uitzondering voor bepaalde diensten ergens opschrijven of 
onthouden. In de volgende hack leert u hoe u wachtwoorden kunt behe-
ren die niet zijn gemaakt aan de hand van één regel.

TIPTIP   Een handig programma om wachtwoorden mee te genereren 
kunt u vinden op http://angel.net/~nic/passwd.html. Hiermee 
wordt een willekeurig wachtwoord gegenereerd op basis van het adres 
van een website. Een video-uitleg over de werking van het programma 
is te zien op http://weblog.infoworld.com/udell/2005/05/03.
html.
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Hack 16: Uw wachtwoorden op een veilige 
manier opslaan 

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In Hack 15 hebben we besproken hoe u nieuwe wachtwoorden kunt 
kiezen. Maar wat doet u nu met de wachtwoorden die u al had, wacht-
woorden die aan u zijn toegewezen en die u niet kunt veranderen, of 
wachtwoorden die zijn gemaakt op basis van speciale vereisten en waarop 
u niet uw eigen regel hebt kunnen toepassen? 
Soms ontkomt u er niet aan om een wachtwoord op te schrijven om het 
te kunnen onthouden. Doe dat niet op een plek waar anderen het kunnen 
lezen, zoals op een memoblaadje of in een door iedereen te openen tekst-
bestandje. Het gratis open-sourceprogramma KeePass, waarmee u op een 
veilige manier uw wachtwoorden kunt bewaren in een database die ook 
nog doorzoekbaar is, kunt u downloaden via http://keepass.source-
forge.net; de Mac-versie staat op: http://keepassx.sourceforge.net.

EEN BAsIsWAchtWooRd kIEzEN

Hieronder leest u een aantal suggesties voor het maken van een 
basiswachtwoord:

De eerste letter van een uitdrukking of een liedje. Als u bijvoor-
beeld I want you back van de Jackson 5 wilt gebruiken, zou uw 
basiswachtwoord IWUB kunnen zijn. Om het wachtwoord te ont-
houden, hoeft u alleen maar het liedje in uw hoofd te zingen. 

Gebruik makkelijke toetsencombinaties zoals yui of zxcv. U hoeft 
alleen maar naar uw toetsenbord te kijken om de combinatie te 
onthouden. 

Gebruik de initialen van uw partner en de datum van uw huwe-
lijksdag, zoals in TFB0602. (En zo vergeet u ook geen bloemetje te 
kopen op uw trouwdag.) Om nog meer veiligheid te garanderen 
kunt u een makkelijk te onthouden wachtwoord kiezen, zoals de 
initialen van uw partner of het woord kat. Voor het echte wacht-
woord typt u vervolgens de tekens een rij hoger dan de echte let-
ters op het toetsenbord. In het geval van ‘kat’ krijgt u dan iq5.

Vervolgens voegt u achter het basiswachtwoord nog wat gegevens toe die 
uniek zijn voor de dienst waarvoor u het wachtwoord maakt. 

n

n

n
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Een hoofdwachtwoord om alle andere te beheren
In een KeePass-database worden al uw wachtwoorden versleuteld 
opgeslagen. Om de database met wachtwoorden te benaderen, hebt u 
één hoofdwachtwoord nodig en eventueel een speciaal bestand, key-file 
genaamd. KeePass heeft velden voor gebruikersnaam, wachtwoord, URL 
en notities voor elke set inloggegevens. U kunt de inloggegevens ook 
groeperen, bijvoorbeeld voor Windows, websites, draadloze netwerken, 
om uw wachtwoorden beter te ordenen. KeePass is een zeer veilig pro-
gramma. Als u het aan laat staan vergrendelt het zichzelf als de computer 
een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. U moet dan het hoofdwachtwoord 
weer invoeren om het te activeren. 

Volg de volgende stappen om KeePass te installeren:
Download KeePass van http://keepass.sourceforge.net en 
installeer het. (Mac-gebruikers kunnen KeePassX downloaden via 
http://keepassx.sourceforge.net.)
Om een KeePass-database aan te maken kiest u File, New. Het dia-
loogvenster Set master key wordt geopend (zie figuur 2-3).

figuur 2-3  Dialoogvenster Set master key van KeePass 

Het hoofdwachtwoord voor de database vult u in bij Enter pass-
word. (U wordt gevraagd het nog een keer in te vullen ter bevesti-
ging.)
Om een zogenaamd key-file te gebruiken dat ergens op uw com-
puter wordt opgeslagen, kiest u een locatie uit de keuzelijst of kiest 
u Save key-file manually to en plaatst u de key-file op een zelfge-
kozen locatie, zolang dat maar niet de root van de schijf is. (Een 
geheugenstick is een uitstekende locatie voor het bestand omdat u 
die altijd mee kunt nemen.)

1.

2.

3.
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Voor extra veiligheid gebruikt u zowel een key-file als een hoofd-
wachtwoord (master password) om uw KeePass-database te beveili-
gen. Als u een key-file koppelt aan uw hoofdwachtwoord, dan kan 
iemand die uw wachtwoord weet te achterhalen (bijvoorbeeld door 
key-logging) nog steeds geen toegang krijgen tot uw database zon-
der de bijbehorende key-file.
Als u besluit een key-file te gebruiken, dan past KeePass een 
methode van willekeurige muisbewegingen toe om het bestand aan 
te maken (zie figuur 2-4). Klik op OK als u klaar bent. 

figuur 2-4  KeePass genereert een veilige key-file 

KeePass maakt de nieuwe database en vervolgens gaat u deze vul-
len. KeePass stelt een aantal standaardgroepen voor om uw wacht-
woorden in onder te brengen zoals Windows, Network, Internet, 
eMail, en Homebanking (zie figuur 2-5).

figuur 2-5  Een nieuwe KeePass-database heeft vooringestelde groepen

4.
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Om een item toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in het 
rechtervenster en kiest u Add Entry. Geef de set inloggegevens een 
naam (bijvoorbeeld Gina @ Home computer). Deze titel wordt weer-
gegeven in een overzichtslijst in KeePass, dus geef een omschrij-
vende en tegelijk unieke naam zodat u snel door de lijst kunt 
scannen en het juiste item eruit kunt pikken. Geef uw gebruikers-
naam en wachtwoord op en eventueel een webadres, notities, ver-
valdatum of een bijlage zoals u kunt zien in figuur 2-6. Doe dit voor 
elke dienst waarvoor u inloggegevens hebt. Met de knop met de 
drie puntjes (...) achter het veld Password kunt u de inhoud van het 
wachtwoord weer laten geven of laten vervangen door sterretjes.

figuur 2-6  Een nieuw wachtwoord toevoegen aan uw KeePass-database

KeePass toont de kwaliteit van uw wachtwoord aan de hand van 
een meter die zichtbaar is tijdens het typen. Deze meter bevindt 
zich direct onder het veld Repeat.
Zodra u op OK klikt worden uw inloggegevens toegevoegd aan de 
KeePass-database. Herhaal deze procedure voor elke dienst waar-
voor u een wachtwoord wilt toevoegen aan de database. 

5.

6.
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Uw wachtwoorden terugvinden en gebruiken met 
KeePass
Nadat u alle gebruikersnamen en wachtwoorden hebt ingevoerd in 
KeePass, kunt u de inloggegevens vinden en gebruiken wanneer u ze 
nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een groep maken voor uw draadloze net-
werken waarin u de inloggegevens bewaart voor alle netwerken waar u 
gebruik van maakt, op school, thuis, het huis van uw vrienden, de lunch-
room (zie figuur 2-7).

figuur 2-7  Een WiFi-netwerkgroep met wachtwoorden in KeePass

Als u uw vriend Mark bezoekt, kunt u de map Wifi Networks doorzoeken 
of gewoon de naam Mark typen in het zoekvak rechtsboven om de inlog-
gegevens bij Mark’s house te vinden. Klik met de rechtermuisknop op het 
item en kies Copy password to clipboard. Sleep het vervolgens naar het 
inlogvenster voor Marks WiFi-netwerk.
Via Options in het menu File kunt u meer handige aanpassingen doen om 
in KeePass snel wachtwoorden terug te vinden, zoals:

KeePass automatisch op laten starten als de computer wordt inge-
schakeld.
Wachtwoorden na een bepaalde tijd van het klembord laten verwij-
deren, of maar één keer het plakken van een wachtwoord toestaan.

n

n
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KeePass minimaliseren in het systeemvak zodat het geen ruimte 
inneemt op de taakbalk. 
Bijlagen bij items in KeePass voegen. Deze functie is handig voor 
Microsoft Word-documenten die zijn voorzien van een wachtwoord 
of voor versleutelde tekstbestanden of schijfback-ups (zie Hack 20 
‘Een met een wachtwoord beveiligde schijf op uw computer maken’ 
later in dit hoofdstuk).
Installeer KeePass op een geheugenstick samen met uw database 
om uw wachtwoorden direct en op een veilige manier te benaderen 
vanaf elke computer met een USB-poort.

NooT   Wachtwoorden voor websites kunt u in Firefox veilig bewa-
ren. Het voordeel daarvan is dat u niet hoeft te knippen en plakken. 
Firefox vult zelf de inloggegevens in. Deze methode werkt alleen met 
wachtwoorden voor websites of webtoepassingen en dus niet met uw 
wachtwoorden voor draadloze netwerken, e-mail of Windows. Zie Hack 
56 ‘Wachtwoorden voor websites veilig opslaan’ voor meer informatie 
over dit onderwerp. 

U kunt een wachtwoord ook in een versleuteld tekstbestand bewaren, 
maar een TXT-bestand of een Word-document biedt niet zo’n gestruc-
tureerde invoer voor uw gegevens als de database van KeePass. Omdat 
KeePass een doorzoekbare en versleutelde database heeft, kunt u er ook 
andere belangrijke informatie in opslaan, zoals de serienummers van 
softwareprogramma’s, creditcardnummers en pincodes. (Maar vergeet bij 
dit alles niet dat uw eigen hoofd nog altijd de beste plek is om belangrijke 
informatie op te slaan, hoe veilig een programma als KeePass ook is.)

Hack 17: Uw bladwijzers labelen

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het internet wordt steeds groter en uitgebreider, net als uw lijst met blad-
wijzers. Met de bladwijzertoepassing del.icio.us (http://del.icio.us) 
kunt u bladwijzers opslaan op het web en er trefwoorden aan toekennen 
(tags genoemd) om ze snel terug te kunnen vinden. Als u uw bladwijzers 
op een locatie online bewaart, zijn ze toegankelijk vanaf elke computer 
die u gebruikt. 

n

n

n
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Achter de sobere interface en het wat vreemde webadres del.icio.us gaat 
een toepassing schuil die veel mogelijkheden biedt en vooral goed zelf 
aan te passen is. Onlangs is del.icio.us overgenomen door Yahoo! Het is 
een fantastisch hulpmiddel voor webresearchers en mensen die erg veel 
bladwijzers beheren en die snel toegang tot informatie op het web willen 
en deze ook willen kunnen ordenen. In deze hack komen slechts een paar 
manieren aan de orde om del.icio.us in te zetten voor het beheer van uw 
bladwijzers, om een persoonlijke index te laten genereren van webinhoud 
en deel te nemen aan de del.icio.us-community om nog meer nuttige tips 
via internet op te doen. 

Aan de slag met del.icio.us
U kunt zich gratis aanmelden bij del.icio.us via http://del.icio.us. Als 
u bent ingelogd, zijn uw del.icio.us-bladwijzers beschikbaar via de locatie 
http://del.icio.us/username. Del.icio.us is een zogenaamde social  
community, wat betekent dat automatisch al uw bladwijzers openbaar zijn 
en dus ook voor andere leden van de community zichtbaar zijn. U kunt 
bij de instellingen voor uw account aangeven dat u uw bladwijzers privé 
wilt houden (http://del.icio.us/settings/username/privacy).

Een bladwijzer toevoegen
De standaardmanier om een bladwijzer toe te voegen aan del.icio.us is 
door de link post te gebruiken op http://del.icio.us/post. Maar dat 
is ook meteen de minst efficiënte manier. Een snellere methode om blad-
wijzers toe te voegen is door knoppen van del.icio.us aan uw browser toe 
te voegen. U vindt de knoppen op http://del.icio.us/help/buttons. 
Vanaf deze pagina kunt u een postlink slepen naar de werkbalk van uw 
browser. Als u dan een pagina hebt geopend die u aan uw bladwijzers 
wilt toevoegen, hoeft u alleen maar op de knop te klikken om de bladwij-
zer toe te voegen. 

Tags, geen mappen
De meeste browsers bieden de mogelijkheid om uw bladwijzers te orde-
nen in mappen en submappen. De beste functie van del.icio.us is onge-
twijfeld het gebruik van tags: labels of trefwoorden op basis waarvan uw 
bladwijzers worden getoond. Dit kan op basis van een of meer trefwoor-
den zijn.
Een voorbeeld: om een bladwijzer toe te voegen aan del.icio.us voor een 
webpagina waarop beschreven wordt hoe u een rijpe mango in plakjes 
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snijdt, geeft u het de volgende trefwoorden mee: mango, howto, keuken, 
fruit, koken, en zomer. U kunt een bladwijzer van net zoveel tags voor-
zien als u wilt.
Als u een pagina aan uw bladwijzers hebt toegevoegd met een geweldig 
recept voor een smoothie en u hebt aan deze pagina de tags smoothie, 
fruit, en recept toegekend dan staan zowel de mangopagina als de 
smoothiepagina vermeld onder de tag fruit. Maar alleen de mangopa-
gina verschijnt onder de tag howto. Een overzicht van tags voor zowel 
fruit als zomer toont alleen de mangopagina, omdat de smoothiepagina 
niet de tag zomer had gekregen.
Om meerdere tags aan een bladwijzer toe te kennen in del.icio.us, typt u 
de trefwoorden achter elkaar, van elkaar gescheiden door een spatie. Dus 
in het veld tags typt u voor de smoothiepagina:

smoothie fruit zomer

Door het feit dat u alles kunt invullen als tag is het een zeer eenvoudig 
proces, maar is het ook erg gevoelig voor spelfouten en bestaat het risico 
dat u soortgelijke tags gaat gebruiken (zoals smoothie en smoothies). 
Na enige tijd met del.icio.us gewerkt te hebben, ontwikkelt u vanzelf een 
bepaalde woordenschat van tags die u veel gebruikt. Ook doet del.icio.us 
zelf suggesties als u tags invoert.
In figuur 2-8 ziet u de bladwijzers voor een pagina ‘Silva Rhetoricae’ 
genaamd. Deze pagina gaat over de redekunst, retorica. Zodra u uw tags 
invoert en bijvoorbeeld de letter w typt, doet del.icio.us op basis van tags 
die u eerder hebt gebruikt (zie ook your tags) suggesties (zoals writing, 
weblogs, work, en wikipedia). In dit geval zocht ik naar de tag writing.

figuur 2-8  Tags toevoegen aan een bladwijzer in del.icio.us
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Navigeren door del.icio.us met de URL
Gericht door de website van del.icio.us bladeren gaat het best aan de 
hand van de handige URL-structuur. U hoeft alleen maar wat u zoekt toe 
te voegen aan het hoofdadres van del.icio.us. Dit is het hoofdadres:

http://del.icio.us/

Om alle bladwijzers te vinden die door gebruikers zijn voorzien 
van de tag mango, voegt u de termen tag en mango toe aan het 
hoofdadres op deze manier:

http://del.icio.us/tag/mango

Om de bladwijzers te vinden die door de gebruiker ginatrapani 
zijn voorzien van de tag writing voegt u de gebruikersnaam en de 
tag toe:

http://del.icio.us/ginatrapani/writing

(Vervang ginatrapani/writing door uw eigen gebruikersnaam en 
tag(s) om snel uw eigen bladwijzers te vinden.)
Om alle bladwijzers te vinden die door del.icio.us-gebruikers zijn 
voorzien van de tags tech en howto combineert u de tags door een 
plusteken toe te voegen:

http://del.icio.us/tag/tech+howto

En wat als u alle bladwijzers zoekt met de tags tutorial, router, 
en linksys?

http://del.icio.us/tag/tutorial+router+linksys

Of alle geluidsbestanden met bladwijzers:

http://del.icio.us/tag/system:media:audio

Of alle videobestanden met bladwijzers:

http://del.icio.us/tag/system:media:video

Of mp3-bestanden met de tag mashup:

http://del.icio.us/tag/system:filetype:mp3+mashup
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Wat nog meer kan met del.icio.us
U kunt u huidige bladwijzers importeren in del.icio.us met een hulpmid-
del op de site http://del.icio.us/settings/username/import. U kunt 
ook uw bladwijzers in del.icio.us exporteren: http://del.icio.us/ 
settings/username/export.
Om uw del.icio.us-bladwijzers te synchroniseren met uw bladwijzers in 
Firefox, gebruikt u de invoegtoepassing Foxylicious Firefox. Deze is gratis 
te downloaden via https://addons.mozilla.org/firefox/342.

Hack 18: Uw digitale foto’s ordenen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De alomtegenwoordigheid van digitale camera’s en goedkope opslag-
media zorgt ervoor dat zelfs de meest amateuristische fotograaf algauw 
honderden — soms wel duizenden — digitale foto’s op zijn computer 
verzamelt. De foto’s die u in een paar maanden tijd maakt, kunnen uw 
vaste schijf helemaal vol laten lopen met verschillende mappen met foto’s 
die namen hebben als IMG_8394.jpg. Foto’s hebben geen enkele betekenis 
tenzij iemand ze bekijkt, en niemand krijgt ooit de foto’s te zien die op uw 
computer stof staan te verzamelen als u de mooiste foto’s er niet meteen 
uit kunt halen. 
Het probleem met digitale foto’s is dat uw computer niet veel informatie 
over ze kan verzamelen. Voor uw computer is een foto niet meer dan 
een verzameling gekleurde pixels. Als een foto wordt gemaakt, wordt er 
maar heel weinig informatie meegegeven, zoals de instellingen van de 
camera en de datum en tijd. Het fotobestand draagt geen informatie over 
wat of wie erop staat, waar hij is genomen en bij welke gelegenheid. Om 
uw foto’s doorzoekbaar te maken (en daarmee ook nuttig), moet u meta-
data zoals bijschriften, labels en een waardering aan de foto’s toekennen. 
Googles gratis fotobeheerprogramma voor Windows en Linux, Picasa 
(http://picasa.com), kan u helpen bij het ordenen van uw foto’s. U kunt 
uw digitale foto’s bewerken, van bijschriften en labels voorzien en een 
waardering geven door middel van een ster. 
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Uw foto’s importeren in Picasa
U kunt Picasa gratis downloaden op http://picasa.com en op uw com-
puter installeren. De eerste keer dat u het programma start gaat het op 
zoek naar de foto’s op uw computer en krijgt u de vraag of het uw hele 
computer moet scannen of alleen de map My Documents. Zodra u uw 
keuze hebt gemaakt start Picasa met het opbouwen van een index van 
alle foto- en videobestanden op uw computer. Als de index is opgebouwd 
ziet u in het linkervenster een lijst met mappen gesorteerd op jaar. Aan 
de rechterkant ziet u kleine weergaven van foto’s die zijn gevonden (zie 
figuur 2-9).

figuur 2-9  Foto’s bekijken in Picasa

Nu bent u klaar om uw foto’s te ordenen en ze een betekenis te geven. 

Uw fotoverzameling ordenen en voorzien van labels
Zolang computers nog geen plaatsen en gezichten kunnen herkennen 
in digitale foto’s, zult u zelf die informatie moeten toevoegen zodat u op 
basis daarvan foto’s terug kunt vinden. Om bijvoorbeeld foto’s terug te 
vinden van de bruiloft van Dick en Jane, of foto’s van alleen Jane, zullen 
deze foto’s de labels ‘Jane’ of ‘bruiloft’ moeten hebben. 
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Bijschriften

Klik op een foto om deze groter te laten weergeven door Picasa. Klik 
vervolgens op de kleine knop linksonder genaamd Show/hide caption. 
Zodra de ruimte voor het bijschrift zichtbaar is, typt u een omschrijving 
met woorden waar u later op kunt zoeken, bijvoorbeeld Joey in a tuxedo 
at Mom’s wedding, zoals zichtbaar in figuur 2-10.

figuur 2-10  Een bijschrift toevoegen aan een foto in Picasa

Gebruik zoveel trefwoorden als u denkt later nodig te hebben als u naar 
de foto wilt zoeken. Gebruik geen bijnamen, afkortingen en andere vage 
beschrijvingen, want daar hebt u later niets aan! Als u zoals in het voor-
beeld een bijschrift hebt gemaakt, resulteert een zoekopdracht met de 
zoekwoorden wedding, Mom, Joey, of tuxedo in deze ene foto.

NooT   Het mooiste van bijschriften maken in Picasa is dat het de 
tekst opslaat in het fotobestand zelf. Besluit u de foto online te zetten 
of Picasa niet meer te gebruiken, dan blijft het bijschrift altijd bij de 
foto. 
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Albums

Als het maken van een bijschrift voor elke foto afzonderlijk te veel werk 
is, kunt u gebruikmaken van albums. Een album is een verzameling van 
foto’s die zich niet per se allemaal in dezelfde map hoeven te bevinden. 
Met mappen is het niet mogelijk, maar met albums kan een en dezelfde 
foto voorkomen in meerdere albums.
Geef uw album een beschrijvende naam (zoals ‘Mom’s Wedding’) en 
selecteer uw foto’s met de Ctrl-toets ingedrukt en plaats deze in het foto-
vak van Picasa linksonder. Klik vervolgens op de knop Add To om de 
foto’s daadwerkelijk in het album te plaatsen.

Een ster toevoegen

Na een drukke fotosessie of een evenement zijn er meestal een paar foto’s 
die uitsteken boven de rest. Met een ster kunt u uw favoriete foto’s in 
Picasa markeren. Om een foto in Picasa van een ster te voorzien (of om 
een ster weg te halen) selecteert u de foto en klikt u op de knop met de 
ster onder in het venster.  

figuur 2-11  In Picasa foto’s met een ster bekijken, gesorteerd op datum 



102    Upgrade your life n

Foto’s zoeken
Nadat u uw foto’s gesorteerd hebt in albums met bijschriften en sterren, 
kunt u op basis daarvan uw foto’s zoeken en eventueel verder sorteren. 
Met het zoekvak van Picasa boven in het venster kunt u uw foto’s filteren 
en alleen die foto’s oproepen die u wenst. 
Bij elk teken dat u typt in het zoekvak filtert Picasa de foto’s verder. Met 
deze dynamische manier van zoeken kunt u filteren op bestandsnaam, 
bijschrift, album en mapnaam.
Klik op de pijl naast het zoekvak om een geavanceerdere zoekopdracht 
te geven. Klik op de ster om alleen in foto’s te zoeken die van een ster zijn 
voorzien, zoals u kunt zien in figuur 2-11. (Er zijn ook knoppen om te fil-
teren op filmpjes, of foto’s die u geüpload hebt). Met een datumschuifbalk 
kunt u ook een tijdsperiode aangeven waarbinnen gezocht moet worden.

Andere functies in Picasa
Picasa heeft nog veel meer handige hulpmiddelen voor fotobeheer, waar-
onder:

Diashows die u op uw computer kunt afspelen of kunt branden op 
een cd.
Met een wachtwoord beveiligde albums maken.
Het verplaatsen en hernoemen van hele groepen foto’s.
Foto’s bewerken: rode ogen verwijderen, bijsnijden en bijwerken 
zodat uw foto’s er beter uitzien.
Branden van een fotoarchief op dvd.

Hack 19: Mappen op basis van zoekopdrachten

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows Vista, Mac os X (10 .4+)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u gewend raakt aan het zoeken naar bestanden en niet meer alles 
wilt onderbrengen in afzonderlijke mappen, is het een kleine stap naar 
een combinatie van deze twee methoden door mappen te maken die zijn 
gebaseerd op zoekopdrachten. Een map op basis van een zoekopdracht 
is een opslagruimte voor bestanden die aan bepaalde zoekcriteria vol-
doen. Als u bijvoorbeeld diverse bestanden in verschillende mappen en 

n
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n
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submappen hebt die allemaal het woord lifehacking in de naam hebben, 
zou een zoekopdracht als ‘alle bestanden met het woord lifehacking in de 
naam’ deze bestanden weergeven. Als u deze zoekopdracht bewaart als 
een map, hebt u een direct toegankelijke verzameling van documenten 
die dezelfde kenmerken hebben, zij het dat deze map een virtuele map is.
Het grote voordeel van deze methode ten opzichte van de ouderwetse 
mappenstructuur, is dat een en hetzelfde bestand zich kan bevinden in 
meer dan één virtuele map op hetzelfde moment. Een Word-document 
met de naam lifehacking.doc zal verschijnen in de virtuele map die 
voldoet aan het criterium lifehacking in titel, maar ook in de map die 
voldoet aan het criterium Alle Word-documenten. Op deze manier kunt u 
uw informatie indelen en sorteren op elke manier die u maar wilt. Virtu-
ele mappen zijn ook handig voor een bepaalde periode: gedurende een 
bepaald project, bijvoorbeeld. Als u een virtuele map verwijdert, verwij-
dert u namelijk niet de inhoud, de bestanden, die blijven gewoon staan 
op hun oorspronkelijke locatie. In deze hack leert u hoe u mappen kunt 
maken die zijn gebaseerd op een zoekopdracht, in zowel Windows Vista 
als Mac OS.

NooT   In Windows XP kunt u geen virtuele mappen maken op basis 
van een zoekopdracht.

Zoekmappen in Windows Vista
Windows Vista heeft een zoekvak rechtsboven in elk Verkenner-venster. 
Voer een zoekopdracht uit met de gewenste criteria (bijvoorbeeld het tref-
woord lifehacking). Vista toont vervolgens de zoekresultaten. Standaard 
wordt een zoekopdracht in Verkenner alleen uitgevoerd op de map die u 
op dat moment hebt geselecteerd. Klik op de knop Geavanceerd zoeken 
om de zoeklocatie te wijzigen en andere zoekcriteria toe te voegen. Als 
u tevreden bent met de resultaten, bewaart u deze zoekactie als een map 
door te klikken op de knop Zoekactie opslaan, zoals in figuur 2-12.
Vista heeft een paar vooringestelde zoekmappen als Recente Documenten 
(bestanden die onlangs zijn gewijzigd) en Recente e-mailberichten 
(e-mails van de afgelopen week).



104    Upgrade your life n

.

figuur 2-12   Een zoekmap maken in Windows Vista

Bij een goede zoekmap is het belangrijk om alleen die resultaten te krijgen 
die u zoekt. Met een aantal bijzondere zoekoperatoren kunt u dat in Vista 
voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld als u zoekt naar Jack NOT Jill zul-
len de resultaten documenten zijn die wel het woord Jack maar niet het 
woord Jill bevatten (let op dat NOT met hoofdletters wordt geschreven). 
De zoekopdracht Jack OR Jill resulteert in documenten die Jack, Jill, 
of zowel Jack als Jill noemen. De zoekopdracht “Jack en Jill” (tussen 
dubbele aanhalingstekens) zoekt naar deze exacte woordcombinatie en 
zal als resultaat alleen documenten tonen met de exacte woordgroep Jack 
en Jill.
Een volledige lijst met alle zoekoperatoren voor Vista is te vinden op 
http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/pages/advanced-

search-techniques.aspx. De lijst omvat ook de operatoren in onder-
staande tabel.

TyP dIT oM dIT TE VINdEN

Windows Items die het woord WinDOwS, windows, 
WINDOWS bevatten, of elke andere combina-
tie van hoofd- en kleine letters voor dit woord

microsoft windows Items die de woorden microsoft en windows 
bevatten
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microsoft NOT windows 
Noot: het woord NOT moet met 
hoofdletters worden geschreven

Items die het woord microsoft, maar niet het 
woord windows bevatten

microsoft OR windows 
Noot: het woord OR moet met 
hoofdletters worden geschreven

Items die het woord microsoft of windows, of 
allebei bevatten

“microsoft windows” Items die de exacte woordgroep microsoft 
windows bevatten

author:”Jane Smith” Items die zijn gemaakt door Jane Smith

date: > 11/05/04 Items met een datum na 11/05/04

Nadat u uw zoekmap hebt opgeslagen, zal het pictogram voor de map er 
iets anders uitzien dan normaal, zoals u in figuur 2-13 kunt zien.

figuur 2-13  Een zoekmap in Windows Vista 

Zoekmappen in Mac OS X
Het besturingssysteem Mac OS X heeft ook een manier om zoekmappen 
te maken, Smart Folders (zoals iTunes’ Smart Playlists). Om een Smart 
Folder te maken vanuit een willekeurig Finder-venster, typt u uw zoek-
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woorden in het zoekvak rechtsboven. Om meer criteria aan uw zoekop-
dracht toe te voegen, klikt u op de knop met het plusteken (+). U kunt 
zoveel zoekcriteria opgeven als u wilt, zoals het soort bestand, wanneer 
het voor het laatst is gewijzigd, wie het gemaakt heeft en informatie over 
de inhoud (zie figuur 2-14).

figuur 2-14  Zoeken met behulp van Finder

Als u tevreden bent met u zoekopdracht, klikt u op de knop Save om uw 
Smart Folder te bewaren op een locatie van uw keuze. Smart Folders heb-
ben een ander pictogram dan normale mappen. Ze hebben een lila-ach-
tige kleur met een afbeelding van een tandwiel erin. 

Hack 20: Een met een wachtwoord beveiligde 
schijf op uw computer maken

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, linux
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De volgende stap in het ordenen van digitale bestanden heeft te maken 
met privacy en veiligheid.
Net als iedereen zult u ook bestanden hebben die u wilt beschermen, 
zodat ze niet in de handen vallen van inbrekers of anderen die toegang 
tot uw computer hebben. Als u uw bestanden online opslaat, gevoelige 
informatie uitwisselt per e-mail, of gegevens opslaat op een cd of een 
geheugenstick die u gemakkelijk kwijt kunt raken, dan is het wellicht 
raadzaam om uw gegevens te versleutelen zodat er geen misbruik van 
kan worden gemaakt.



hoofdstuk 2 n Gegevens ordenen    107

Als u gegevens versleutelt, wordt daarvoor een sociaal algoritme gebruikt 
om de bits waaruit een bestand bestaat door elkaar te husselen zodat er 
onzinnige informatie ontstaat. Deze informatie kan dan alleen weer wor-
den hersteld door het juiste wachtwoord in te voeren. 
TrueCrypt is een gratis, open-sourceversleutelingsprogramma dat werkt 
onder Windows en Linux. TrueCrypt maakt een virtuele vaste schijf 
die direct versleutelde bestanden kan lezen en wegschrijven. Deze hack 
behandelt hoe u uw persoonlijke bestanden kunt versleutelen met True-
Crypt.

Een versleutelde vaste schijf maken
Volg de volgende stappen om een versleutelde vaste schijf te maken met 
TrueCrypt:

Download TrueCrypt via http://truecrypt.org. Installeer en 
start het.
Klik op de knop Create Volume waarna een wizard wordt gestart 
die de locatie voor de versleutelde schijf voorbereidt. Kies Create a 
standard TrueCrypt volume en klik op Next.
Op de pagina Volume Location klikt u op de knop Select File en 
bladert u naar de locatie waar u de versleutelde bestanden wilt 
opslaan en geeft u een naam op. In dit voorbeeld is dat  
C:\Documents and Settings\penelope\My Documents\

4myeyesonly (zie ook figuur 2-15).

figuur 2-15  Een versleutelde schijf maken met TrueCrypt

1.

2.

3.
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De naam (hier 4myeyesonly) is niet het bestand dat u wilt versleu-
telen, het is de naam van de opslagruimte waarin u de versleutelde 
bestanden wilt bewaren. Klik op Next.
Kies een algoritme voor de versleuteling. Als u het echt wilt weten 
kunt u door de keuzelijst bladeren en meer info zien over elke 
optie, maar eigenlijk kunt u hier geen verkeerde keuze maken. De 
standaardoptie AES (Advanced Encryption Standard) is in de meeste 
gevallen de juiste optie. (Als het per slot van rekening goed genoeg 
is voor zeer geheime overheidsdocumenten2, dan is het voor u ook 
veilig genoeg.) Klik op Next.
Kies de grootte voor de virtuele schijf — in dit voorbeeld 100MB, 
zoals u kunt zien in figuur 2-16.

figuur 2-16  De grootte vaststellen voor uw versleutelde schijf

Het voordeel is dat het bestand altijd een grootte van 100 MB zal 
aangeven en dus niets weggeeft over de exacte grootte van de 
inhoud. Klik op Next.
Geef een wachtwoord voor de schijf op. TrueCrypt wil een wacht-
woord van goede kwaliteit, zoals 20 tekens met letters en getallen 
door elkaar heen. Uiteraard is dit om dieven te ontmoedigen, dus 
kies voor een niet-bestaand woord dat heel moeilijk te raden is.  
U kunt natuurlijk ook een key-file maken om uw schijf te vergren-
delen. 

WAARSCHuWING   Onthoud dat als u uw wachtwoord vergeet of uw 
key-file beschadigd raakt, u de bestanden op de TrueCrypt-schijf niet te 
benaderen zijn — nooit meer.

4.

5.

6.
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Formatteer de schijf. En nu wordt het leuk: TrueCrypt verzamelt 
willekeurige informatie van uw computer — zelfs de locatie van 
uw muisaanwijzer — om de schijf te formatteren met willekeurige 
gegevens waardoor het onmogelijk is om de schijf te lezen. Klik op 
de knop Format om verder te gaan met de procedure. Uw compu-
ter kan even wat traag reageren. (Laat u niet afschrikken door het 
woord format. U wist niet uw vaste schijf, u formatteert feitelijk 
alleen de opslagruimte voor het versleutelde bestand — in dit voor-
beeld het bestand 4myeyesonly — dat u zojuist hebt gemaakt.)

Wanneer het formatteren gereed is, is de nieuwe opslagruimte klaar voor 
gebruik. 

Bestanden opslaan op en terughalen van de versleu-
telde schijf
In het TrueCrypt-bestand kunt u uw gevoelige bestanden op een zeer vei-
lige manier bewaren. Op de volgende manier kunt u ze benaderen:

Kies in TrueCrypt Select File en blader naar de virtuele schijf die u 
zojuist hebt aangemaakt. 
Kies een beschikbare stationsletter zoals Z: uit de keuzelijst (zie 
figuur 2-17).

figuur 2-17  Om een TrueCrypt-schijf te koppelen, selecteert u de 
opslagruimte voor de bestanden en een beschikbare stationsletter

7.

1.

2.
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Klik op de knop Mount en geef een wachtwoord op voor de opslag-
ruimte. Als u het juiste wachtwoord invoert, wordt de virtuele 
schijf Z: gekoppeld.
Ga naar My Computer. U ziet nu de nieuwe stationsletter Local  
Disk Z: tussen de andere stationsletters op uw computer. Sleep 
al uw gevoelige gegevens naar de nieuwe schijf en werk met de 
bestanden zoals u anders ook zou doen. 
Wanneer u klaar bent met het bewerken van de bestanden, selec-
teert u in TrueCrypt de gekoppelde schijf (Z: in dit voorbeeld) en 
klikt u op de knop Dismount. De Z:-schijf is nu niet meer beschik-
baar. Alles wat er nu nog over is, is het bestand 4myeyesonly dat u 
eerder hebt gemaakt en dat u kunt plaatsen op een geheugenstick, 
naar uzelf kunt mailen, op een cd kunt branden of op uw iPod kunt 
plaatsen, geheel versleuteld.

Als iemand het lukt om dit bestand te openen, zal de inhoud ervan onher-
kenbaar en betekenisloos zijn. Alleen een gebruiker van TrueCrypt die 
beschikt over het wachtwoord of de key-file zou het bestand kunnen kop-
pelen aan een schijf en de bestanden kunnen openen. 

TipTIP   Met TrueCrypt kunt u een hele schijf beveiligen — zoals een 
geheugenstick. Klik daarvoor op Select Device in plaats van op Select 
File en selecteer de geheugenstick. U kunt TrueCrypt op de stick zelf 
installeren.

Hack 21: Een met een wachtwoord beveiligde 
schijf voor de Mac maken

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Mac os X (10 .4 of hoger)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u op uw Mac bestanden en mappen hebt die u wilt beveiligen, dan 
kunt u gebruikmaken van de ingebouwde functionaliteit van Mac OS X, 
Disk Utility, om een versleutelde kopie (image) van de schijf te maken. Een 
image is niet meer dan een bestand dat u kunt koppelen als een afzon-
derlijke schijf en kunt ontkoppelen om het weer op slot te doen. Net als 
met een geheugenstick, maar dan zonder dat er een fysieke schijf is. Als u 
nu zeer gevoelige gegevens over klanten wilt beveiligen met een wacht-

3.

4.

5.
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woord, of uw plannen voor een verrassingsfeestje voor de verjaardag van 
uw zoon met een versleutelde schijfimage, kunt u een willekeurig aantal 
bestanden vergrendelen en ontgrendelen met een wachtwoord. Deze 
hack laat zien hoe u een schijfimage vergrendelt en ontgrendelt. 

Een nieuw versleutelde schijfimage maken
Volg de volgende stappen om een versleutelde schijfimage te maken:

Start Disk Utility vanaf de locatie /Applications/Utilities/.
Kies in het menu File voor New, Blank Disk Image.
Geef een naam op (in dit voorbeeld my-secret-files) voor de 
schijf in het dialoogvenster Save As. Kies in de keuzelijst Size hoe 
groot de schijf moet zijn. (Zorg dat deze groot genoeg is voor alle 
gegevens die u erop kwijt wilt.) In de keuzelijst Encryption selec-
teert u 128-bit AES encryption (recommended), zoals te zien is in 
figuur 2-18.

figuur 2-18  De naam, grootte en versleutelingsmethode opgeven voor uw 
nieuwe met een wachtwoord beveiligde schijfimage

Vervolgens geeft u een wachtwoord op voor de schijfimage. Zorg 
dat het een veilig maar ook makkelijk te onthouden wachtwoord 
is. (Als u hulp wilt bij het kiezen van een wachtwoord, klikt u 
op de knop met de afbeelding van een sleutel om de Password 
Assistant te starten. U krijgt dan suggesties voor een wachtwoord.) 
Uw wachtwoord wordt standaard opgeslagen in de keychain (zie 
figuur 2-19) zodat u het niet zo gemakkelijk vergeet.

1.
2.
3.

4.
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Disk Utility maakt en koppelt de schijfimage my-secret-files. Daarna 
ziet u de nieuwe schijf verschijnen op uw Desktop. U kunt nu bestanden 
verplaatsen en kopiëren naar de schijf of er bestanden op opslaan. Net als 
bij elke andere schijf op uw Mac. Wanneer u al uw persoonlijke bestan-
den hebt toegevoegd kunt u de schijf ontkoppelen zoals u gewend bent. 
(Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik en kies Eject my-secret-files.) 
U kunt nu het imagebestand secret-files.dmg naar een andere schijf 
verplaatsen, zoals een geheugenstick of een cd. Niemand anders kan het 
bestand koppelen omdat daarvoor het wachtwoord vereist is. 

figuur 2-19  Een wachtwoord kiezen voor het koppelen van uw nieuwe versleutelde 
schijfimage

Uw met een wachtwoord beveiligde schijf benaderen
Om de bestanden op uw versleutelde schijfimage te benaderen dub-
belklikt u op de image waarna uw Mac zal proberen hem te koppelen. 
Als uw wachtwoord is opgeslagen in de keychain, zal de schijf worden 
gekoppeld en kunt u bestanden opslaan en openen op de schijf zoals 
gewoonlijk. Zo niet, dan zult u het wachtwoord op moeten geven en de 
bestanden moeten ontgrendelen voordat u ze kunt gebruiken.
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Net zoals uw moeder het pilletje dat u vroeger als kind moest innemen 
vermaalde met het lekkere fruithapje, kunt u het voor uzelf nu ook aan-
genamer maken om uw tanden te zetten in een lastige klus. Het afvinken 
van een taak van uw todolijst is een van de fijnste dingen die u kan over-
komen op een gemiddelde werkdag. En dan hebben we het nog niet eens 
over het gevoel van tevredenheid en voldoening dat dit met zich mee-
brengt. Maar er zijn wel obstakels die overwonnen moeten worden om 
uw doel te bereiken, zowel in uw omgeving als in uw hoofd. 
Een van de oorzaken dat u aan het eind van een werkdag vaak het gevoel 
hebt dat u een werkachterstand hebt, is de inrichting van de moderne 
werkplek. U wordt zo vaak afgeleid en onderbroken bij uw werk, dat veel 
kantoren een zeer ongunstig effect hebben op uw productiviteit. Afgezien 
van geroezemoes en collega’s die aan uw bureau komen staan, is er altijd 
wel een e-mailbericht dat geopend moet worden, een website die bezocht 
moet worden of een telefoon die gaat trillen omdat er een nieuw bericht 
is binnengekomen. Er zijn altijd wel een stuk of tien dingen waar u aan 
zou kúnnen werken, en die keuze alleen al zorgt voor verlamming en een 
gebrek aan concentratie. U kunt best de hele dag van de ene bezigheid 
naar de andere rennen en continu brandjes blussen, maar vorderingen 
met werk dat echt belangrijk is, maakt u op die manier niet. 
Zelfs als u alleen bent en u niet gestoord wordt door binnenkomende e-
mails en de telefoon uitgeschakeld staat, stelt u vaak dingen uit. Aan een 
moeilijke opdracht beginnen lijkt schier onmogelijk. En opeens merkt u 

h o o f d s t U k

3

Uzelf verleiden dingen te doen
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dan dat u de middag die u had vrijgemaakt om die presentatie te maken, 
besteed hebt aan het overzetten van uw cd’s naar iTunes. In een cultuur 
waar geldt dat u ‘alles kunt doen wat u wilt!’ worden uw todolijsten 
gevuld met enorme taken die de meest efficiënte persoon op deze aarde 
zou doen huiveren: Frans leren, een bedrijfje opzetten, een nieuw huis 
kopen, een opleiding volgen. 
En de zelfoverbelasting gaat verder dan dat. Een Amerikaans onderzoek 
uit 20051 heeft aangetoond dat mensen de tijd die ze in de toekomst den-
ken te hebben om bepaalde dingen te doen overschatten. Met als gevolg: 
een overvolle agenda en steeds meer toezeggingen die ze niet waar kun-
nen maken. Het onderschatten van de tijd die u hebt — en hoeveel tijd het 
werkelijk kost om iets af te maken — is de voornaamste reden waarom u 
voorgenomen dingen niet doet. 
In zijn uitstekende boek The War of Art, noemt Steven Pressfield de inner-
lijke kracht die u ervan weerhoudt uw werk te doen Resistance (weer-
stand) met een hoofdletter R.2 Pressfield zegt dat een echte Professional 
(met een hoofdletter P) gewoon zijn werk doet, hoe sterk de weerstand 
ook is. Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat een echte professional 
zorgt voor genoeg ammunitie om de strijd aan te gaan met de weerstand 
en daarmee de kans op een overwinning vergroot. Kortom, de juiste weg 
is tegelijk de makkelijkste weg. 
U kunt uw taken en agenda zodanig indelen dat u sneller de eindstreep 
haalt. In dit hoofdstuk leert u hoe u dat doet. In tegenstelling tot de 
andere hoofdstukken in dit boek, ligt de nadruk bij deze hacks meer op 
aanpassingen in uw dagelijkse bezigheden, dan op slimmigheidjes met 
uw computer. Gebruik deze hacks om veel vaker taken op uw todolijst af 
te kunnen vinken en uzelf elke dag dat heerlijke gevoel van voldoening te 
geven. 

Hack 22: Maak uw todolijst werkbaar 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Er bestaat geen beter gevoel dan iets afvinken van uw todolijst. Gereed! 
Klaar! Voor de bakker! Toch kan er gemakkelijk een dag of zelfs een week 
voorbijgaan zonder dat u ook maar één taak hebt afgevinkt. Hoe is dat 
mogelijk? Uw todolijst kan een hulpmiddel bij uw werkzaamheden zijn, 
maar het kan ook een reeks van tikkende tijdbommen zijn die uw tekort-
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komingen op schrijnende wijze aan het licht brengt. Het hangt er com-
pleet vanaf hoe u de taken omschrijft. 
Zie uw todolijst als een serie instructies die de baas in uzelf geeft aan de 
assistent in u. Net als bij een goed computerprogramma, geldt ook hier 
dat het wel goedkomt als de instructies maar helder en duidelijk zijn en 
eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Zo niet, dan krijgt u onverwachte 
resultaten zoals angst en gaat u dingen voor u uitschuiven en aan uzelf 
twijfelen. In deze hack leert u hoe u een todolijst opstelt die taken gedaan 
krijgen tot een peulenschil maakt. 

U bent de baas over uzelf
Op een willekeurig moment tijdens een werkdag bevindt u zich of in de 
denkmodus (als u de baas bent) of in de actiemodus (als u de assistent 
bent). Zodra er een taak of project op uw pad komt, gaat u in uw gedach-
ten al de te nemen stappen formuleren. U bent dan in de denkmodus (de 
baas) — degene die de opdrachten geeft. Uw todolijst is een verzameling 
van zulke opdrachten, die uw alter ego (de assistent) later op zal pakken 
en uit zal voeren.
Als u zich in de baasmodus bevindt is het uw verantwoordelijkheid om 
de instructies op zo’n manier te formuleren dat uw assistent (uw andere 
ik) ze kan opvolgen zonder er bij na te hoeven denken. Het scheiden van 
het denken en doen is het beste wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat 
uw todolijst een makkie wordt. 

Hoe u uzelf opdrachten geeft
Wanneer het tijd is om een taak aan uw todolijst toe te voegen, kunt u 
daar het best de volgende richtlijnen bij gebruiken. 

Plaats alleen taken op de lijst die u ook echt van plan bent 
uit te voeren

Soms zijn er taken die u op dit moment nog niet wilt of kunt doen, zoals 
het leren van een nieuwe taal misschien. U wilt het misschien ooit wel 
gaan doen, maar nu komt het gewoon niet goed uit. Het bijwerken van 
de website heeft wellicht ook geen hoge prioriteit omdat uw bedrijf de 
komende maanden een andere richting op gaat en de website er over een 
maand of zes toch heel anders uit zal gaan zien.
In plaats van dat u taken waar u niet helemaal achter staat uw todolijst 
laat vervuilen (zodat u er elke keer aan herinnerd wordt dat u er nog niet 
aan toe bent), hevelt u ze over naar een aparte lijst. Deze lijst bevat dan 
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de dingen die u misschien of ooit nog weleens wilt doen. U geeft uw assi-
stent alleen maar een opdracht iets te doen als u het ook voor honderd 
procent wilt doen. Uw todolijst bevat dus alleen dingen die u met volle 
overtuiging wilt doen en afronden.

Deel uw taken op

De beste manier om een taak van uw todolijst niet uit te voeren is de 
taak zo vaag mogelijk formuleren. Als u een taak op uw lijst plaatst als 
‘kantoor opruimen’ weet ik zeker dat het de allerlaatste taak van uw lijst 
is waar u aan begint. Eigenlijk is ‘kantoor opruimen’ ook helemaal geen 
taak, het is een project. David Allen, de auteur van Getting Things Done 
stelt dat projecten geen taken zijn. Een project is een verzameling taken. 
Dat is een groot verschil. Onthoud dat goed, want uw todolijst is niet uw 
projectenoverzicht. Neem geen taak op die uit meerdere andere taken 
bestaat, zoals ‘kantoor opruimen’. Deel zo’n taak op in meerdere kleine 
en makkelijk uitvoerbare taken zoals de archiefkast opruimen, oud papier 
versnipperen en gelezen boeken terugbrengen naar de bibliotheek. De 
assistent in u zal vragen: “wat moet ik voor u doen?”, wanneer de baas 
zegt: “ruim het kantoor op”.
Hoe kleiner en gerichter deze subtaken zijn, hoe makkelijker ze zijn uit 
te voeren. Inspirerend schrijver SARK deelt haar taken op in kleine taken 
van vijf minuten en noemt ze ‘microbewegingen’. Ze schrijft: “Micro-
bewegingen zijn heel kleine stapjes die u kunt nemen om dingen in uw 
leven te volbrengen. Ik stelde vroeger alles uit en ik heb een korte aan-
dachtsboog, dus heb ik microbewegingen uitgevonden als een manier om 
projecten af te ronden in een tijdspanne van vijf minuten of minder. Ik 
heb altijd het gevoel dat ik in die vijf minuten alles aankan!”3

De kleine minitaken moet u al bedenken als u een nieuwe taak aan uw 
todolijst toevoegt. In het volgende voorbeeld ziet u heel goed wat het ver-
schil is tussen vage taken die hindernissen opwerpen en taken die goed 
uitvoerbaar zijn:

TAkEN MET 
HINdERNISSEN

WERkbARE TAkEN

Een nieuwe tandarts 
zoeken 

Jayne e-mailen en haar vragen wie zij als tandarts heeft

De gebroken glazen 
plaat van de tafel 
vervangen

De tafel opmeten en de schilder aan de overkant bellen 
(090-8765413) om de maten door te geven
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Italiaans leren De website van de Open Universiteit checken om te zien 
welke cursussen Italiaans ze aanbieden

Upgrade website 
verzorgen

Een lijst maken met vijf dingen die aan de website moe-
ten worden veranderd

Zoals u ziet kan het opdelen van een taak in actiepunten leiden tot meer-
dere taken. Zo kunnen taken die heel eenvoudig lijken opeens kleine 
projecten worden. Zo zijn de taken voor het vervangen van de gebroken 
glazen plaat achtereenvolgens: het opmeten van de tafel, een telefoontje 
plegen en een bestelling voor een nieuwe glasplaat plaatsen en misschien 
later ook zelf de plaat ophalen. En daarmee zijn we toegekomen aan de 
volgende richtlijn. 

Richt uw aandacht alleen op het eerstvolgende actiepunt

Als u geconfronteerd wordt met een taak die uit meerdere kleine taken 
bestaat, zoals het vervangen van een glazen plaat, plaats dan alleen het 
eerstvolgende actiepunt op uw todolijst. Als u die taak hebt uitgevoerd, 
gaat u terug naar uw projectlijst (die altijd gescheiden is van uw todolijst) 
en plaats u het volgende actiepunt op uw todolijst. Uw todolijst bevat van 
al uw lopende projecten dus altijd alleen de eerstvolgende logische stap. 
Zorg altijd voor behapbare taken bij elk project. 
Stel u eens voor dat u achter uw bureau zit en u hebt nog tien minuten 
voor uw volgende vergadering begint. U haalt uw oude met hindernissen 
overladen todolijst tevoorschijn. Denkt u dat u op dat moment een tand-
arts kunt vinden of de plaat van de tafel kunt vervangen? Ongetwijfeld 
niet. Maar u zou wel een taak van de werkbare todolijst kunnen afhande-
len. Zo kunt u een kennis mailen om te vragen welke tandarts zij heeft, of 
de website van de Open Universiteit raadplegen om te zien welke cursus-
sen Italiaans er worden aangeboden. 

Gebruik duidelijke, actieve werkwoorden

Als u tegen uzelf zegt dat u iets moet doen, maak daar dan een opdracht 
van. Een item als ‘financiën checken’ zegt u niets over wat er moet wor-
den gedaan. Zorg ervoor dat de taken op uw todolijst specifieke actiepun-
ten zijn, zoals: ‘Rob bellen over de cijfers van het 2e kwartaal’. Merk op 
dat ik hier niet ‘contact opnemen’ heb geschreven, maar ‘bellen’. Contact 
opnemen kan op vele manieren: per telefoon, e-mail, sms, enzovoort. Als 
u het handelen en denken van elkaar scheidt en alleen de actiepunten 
opneemt, worden uw werkwoorden vanzelf specifieker. Probeer u voor 
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te stellen dat u zelf een assistent op zijn eerste werkdag instructies moet 
geven en hem duidelijk moet maken wat hij moet doen. 

Neem zo veel mogelijk informatie op 

Als u een taak formuleert is het uw verantwoordelijkheid als baas om 
het voor uw assistent zo makkelijk mogelijk te maken om de taak uit te 
voeren. Als u bijvoorbeeld een telefoontje moet plegen, noteer dan de 
naam en het nummer van de persoon die gebeld moet worden. In plaats 
van ‘oude bank doneren’ geeft u uzelf de taak ‘kringloopwinkel bellen 
om bank op te laten halen, 017-8763097’. Als u in de wachtkamer van 
de dokter nog een minuut of twintig moet wachten en u hebt alleen uw 
telefoon bij u, dan kunt u niet uw oude bankstel doneren. U zou wel een 
telefoontje kunnen plegen, als u tenminste het nummer hebt. Wees een 
goede baas en voorzie uw assistent van alle informatie om de taken uit te 
voeren. 

Houd uw todolijst kort 

Net zoals niemand tegen een inbox met 2.386 e-mailberichten wil aankij-
ken, wil ook niemand geconfronteerd worden met een eindeloze todolijst. 
Dat is overweldigend en ontmoedigend, alsof er geen licht is aan het eind 
van de tunnel. Beperk uw todolijst daarom tot maximaal twintig items. 
(Vanochtend had de mijne zeventien taken en ik vind van mezelf dat ik 
het erg druk heb.) Vindt u dat een te korte lijst? Uw todolijst is geen plek 
waar u allerlei details van projecten op kwijt kunt, of de dingen die u 
misschien of ooit nog weleens gaat doen. Het gaat om taken die u op u 
hebt genomen met de belofte dat u ze ook in de nabije toekomst, bijvoor-
beeld binnen twee weken, gaat uitvoeren. Uw projecten en de items met 
het kenmerk ‘ooit’ en ‘misschien’ houdt u in een ander overzicht bij. Uw 
todolijst moet kort zijn en heldere taken bevatten waarover u niet meer 
hoeft na te denken of u ze nu wel of niet wilt doen. 

Prioriteiten voor uw taken stellen

Hoewel uw todolijst misschien wel twintig items bevat, zult u in de prak-
tijk maar een paar taken per dag kunnen voltooien (ervan uitgaande dat 
u geen dingen opneemt als: opstaan, tandenpoetsen, ontbijten en naar het 
werk gaan). Zorg er dus voor dat de belangrijkste taken boven aan uw 
lijst staan. Hoe u dit doet, hangt af van welk hulpmiddel of softwarepro-
gramma u gebruikt om uw taken te beheren. Zorg er in ieder geval voor 
dat u direct kunt zien wat uw volgende taak is. 
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Ververs uw lijst

Hoewel mijn lijst niet meer dan twintig items bevat, zijn het wel items die 
elke dag in beweging zijn. Elke dag vink ik twee tot vijf taken af, en voeg 
ik twee tot vijf nieuwe taken toe. Uw todolijst is een lijst die continu ver-
andert en geen document dat ligt te vergelen omdat u zogenaamd bezig 
bent met het echte werk waarover niets is vastgelegd.

Werk uw lijst elke week bij

In aanvulling op het ordenen van uw taken op prioriteit, moet u ook de 
mogelijkheid hebben om snel te kunnen zien welke taken het langst op 
uw lijst staan. Er is een grote kans dat u niet zoveel meer weet (of wilt 
weten) over taken die er al heel lang op staan. U kunt deze dan het best 
anders formuleren of opdelen in meerdere taken. Of misschien hoeft de 
taak helemaal niet meer uitgevoerd te worden. (Realiseer u dat het ver-
wijderen van een taak beter is dan het afvinken van een taak, omdat u 
zich dan de tijd en moeite bespaart van het uitvoeren ervan.)
Net als een manager één keer in de week met zijn personeel om de tafel 
zit, kunt u bijvoorbeeld elke vrijdag of maandag uw todolijst, projectlijst 
en uw ooit- en misschienlijst doornemen. Herformuleer de taken die ver-
der moeten worden opgedeeld, verwijder irrelevante taken en verplaats 
de nieuwe actiepunten van uw projectlijst naar uw todolijst. 
Door dit korte, wekelijkse ritueel voelt u dat u de zaken beter in de hand 
hebt dan ooit. Uw verdeelt uw energie veel gerichter en u raakt de over-
bodige rommel kwijt die zich in de afgelopen week heeft verzameld. 

Houd een overzicht bij van uw voltooide taken

Net als elke andere assistent wilt u graag uw baas precies uw vorderin-
gen laten zien. Houd een overzicht bij van de taken die u hebt voltooid, 
zodat u kunt genieten van uw eigen productiviteit en kunt laten zien 
wat u in het verleden hebt gepresteerd. Uw lijst met taken die u hebt 
volbracht is een graadmeter om te zien of uw todolijst wel goed functio-
neert. Als u al twee dagen geen taak hebt afgerond, moet u uw todolijst 
misschien eens onder handen nemen en de goede gewoonten opnieuw 
aanleren.

Oefening baart kunst
Dit lijken wel heel veel richtlijnen voor zoiets eenvoudigs als het toe-
voegen van een taak aan uw todolijst, maar 90 procent van het werk aan 
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belangrijke zaken zit hem in de planning. Dat geldt zelfs voor de meest 
simpele taken. Net als bij elke goede gewoonte, baart oefening ook hier 
kunst. Hoe meer u oefent met het maken van effectieve taken, hoe sneller 
en makkelijker het uiteindelijk zal gaan en hoe meer taken u van uw lijst 
kunt afvinken en u uw kantoor kunt verlaten met een heerlijk voldaan 
gevoel. 

NooT   Veel van de termen in deze hack (met name actiepunt, projec-
ten en lijsten met de items ‘ooit’ en ‘misschien’ zijn ontleend aan David 
Allens productiviteitsbijbel Getting Things Done. Ook Merlin Manns 
verhandeling in twee delen over het maken van een slimmere todolijst4 
en het vervolg daarop in Macworld magazine5 vormde een bron van 
inspiratie en informatie voor deze hack. 

Hack 23: Een vliegende start maken

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U geniet van dat gevoel van tevredenheid en voldoening als u een taak 
op uw todolijst kunt afvinken als afgehandeld. Maar er zijn zoveel dingen 
die kunnen verhinderen dat u dat moment bereikt. Van een spoedklus of 
een uitgelopen vergadering tot een collega die u op de gang aan de praat 
houdt.
Hoewel die onverwachte dingen onvermijdelijk en ook noodzakelijk zijn, 
is er toch een manier om ervoor te zorgen dat u in elk geval één taak per 
dag kunt afvinken van uw todolijst. Besteed het eerste uur van de dag aan 
de belangrijkste taak op dat moment, vóórdat u uw e-mail checkt, de post 
doorneemt of naar een vergadering gaat. 

Doe één ding eerst 
Julie Morgenstern, schrijver van Never Check Email in the Morning, advi-
seert om het eerste uur van uw werkdag uw e-mail niet te beklijken. Kies 
in plaats daarvan een taak, hoe klein ook, en handel die als eerste af. Als u 
een taak direct afhandelt zet dat de toon voor de rest van de dag. Hoeveel 
brandjes u ook moet blussen als u eenmaal uw e-mails hebt bekeken, u 
kunt in elk geval zeggen dat u toch één taak hebt volbracht. Zodra u zich 
beschikbaar toont en aandacht schenkt aan binnenkomende verzoeken, 



hoofdstuk 3 n Uzelf verleiden dingen te doen    123

wordt u algauw meegezogen in de hectiek van de dag. Begin uw dag dus 
goed, door eerst één ding af te handelen. 
Morgenstern schrijft: ”Verander het ritme van de dag door zelf de muziek 
te kiezen... Als u het eerste uur geconcentreerd werkt, een vliegende start 
maakt, dan hebt u controle over hoe de dag begint, in plaats van dat de 
dag bepaalt wat u gaat doen. U maakt hiermee uw omgeving en (uzelf) 
iets duidelijk, namelijk dat u de baas over uw eigen werk bent en zich 
kunt onttrekken aan het razende tempo om u heen. U maakt tijd om 
rustig te werken als dat nodig is. Als u niet bewust tijd vrijmaakt voor 
bepaalde taken, komt het er ook niet van.”6

Om deze hack in de praktijk te brengen, moet u zich voorbereiden op een 
vliegende start. 

Maak er een vliegende start van 
Het idee achter deze techniek is dat u voor uw eerste taak van de dag niet 
eerst moet nadenken of plannen, zodat u meteen aan de slag kunt als u 
nog helder en fris bent en niet afgeleid wordt door binnenkomende ver-
zoeken. Dat betekent dat u de dingen die u nodig hebt voor uw vliegende 
start de avond ervoor al bij elkaar moet zoeken. 
Tegen het eind van elke werkdag, als u uw bureau opruimt en uw spul-
len pakt om naar huis te gaan, beslist u welke taak de volgende ochtend 
het belangrijkst is. Zorg dat het een kleine, belangrijke en makkelijk uit te 
voeren taak is. Dat is essentieel, want om goed voorbereid te zijn voor uw 
vliegende start de volgende ochtend, kiest u bij voorkeur een kleine en 
werkbare taak.
Onthoud dat u voor veel van uw werkzaamheden afhankelijk zult zijn 
van informatie in uw mailbox. (Ik heb deze taak echt serieus getest en 
meer dan eens moest ik tijdens mijn vliegende start mijn e-mail raadple-
gen om informatie te vinden. Dan zag ik het aantal ongelezen berichten 
en werd ik uit mijn concentratie gehaald.) Daarom moet u de avond 
tevoren alle informatie die u de volgende ochtend nodig hebt voor uw 
vliegende start al verzamelen. Plaats alles wat u nodig hebt om uw eer-
ste taak van de volgende dag uit te voeren in een map die u dit eerst 
noemt en plaats deze map op uw bureaublad. 
Schrijf uw kleine, goed uit te voeren taak ergens op waar u hem goed 
kunt zien, bijvoorbeeld op een memoblaadje dat u op uw toetsenbord 
plakt. Als u dan de volgende ochtend op kantoor komt, is dat het eerste 
wat u oppakt — zonder uitzonderingen.
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Hack 24: 10 tips voor een effectieve vergadering

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Hebt u zich weleens afgevraagd waarom u het zo druk hebt op uw werk? 
U komt er om te werken maar het lijkt wel of het aantal productieve uren 
iedere dag minder wordt. De voornaamste reden is dat naast de reguliere 
taken, er steeds meer andere bezigheden zijn die erg veel tijd opeisen 
of de aandacht afleiden van wat u zou moeten doen. Vergaderen is een 
bezigheid die noodzakelijk is om uw werkzaamheden af te stemmen op 
die van uw collega’s. Maar het is bij uitstek een activiteit die vaak onno-
dig veel tijd vergt. De grootste frustratie voor veel mensen zijn de (vaak 
eindeloze) vergaderingen met de halve staf die uren duren maar waarbij 
iedereen na afloop een gevoel heeft van: ”Was het nu echt nodig om hier 
zoveel tijd aan te besteden?” Vergaderingen kunnen aanzienlijk beter ver-
lopen en korter duren, als u een paar grondregels in acht neemt. Hier zijn 
tien regels om uw vergaderingen sneller en effectiever te laten verlopen:

Beleg alleen een vergadering als het echt nodig is.
Bepaal vooraf een duidelijke agenda met doelen en uitgangspun-
ten.
Nodig alleen die personen uit, die echt nodig zijn voor het bereiken 
van het vergaderresultaat en die ook daadwerkelijk iets kunnen bij-
dragen aan de vergadering.
Plan een vergadering ruim van tevoren. Dit kan helaas niet altijd, 
maar zorg ervoor dat iedereen tijd heeft om de vergadering voor te 
bereiden.
Houd geen vergadering om maar te kunnen vergaderen. Als er 
andere manieren zijn om de gewenste doelen of resultaten te berei-
ken of als de vergadering om andere redenen niet meer nodig blijkt 
te zijn, annuleer hem dan.
Begin op tijd. Het klinkt eenvoudig, maar als er bij deelnemers een-
maal de gewoonte is ingeslopen om te laat te komen, is het hek van 
de dam en beginnen uw vergaderingen gaandeweg steeds later. 
Strikt op tijd beginnen en meteen belangrijke onderwerpen direct 
aan het begin behandelen, zorgt ervoor dat mensen er de volgende 
keer graag vanaf het begin bij zijn.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Zet tijdslimieten op onderwerpen. Dat dwingt iedereen kort en 
bondig van stof te zijn.
Zorg voor een gespreksleider of voorzitter die tijd en onderwerpen 
in de gaten houdt. 
Houdt u aan de onderwerpen. Wilt u over koetjes en kalfjes praten? 
Maak er dan een agendapunt van aan het begin van de vergade-
ring.
Eindig op tijd. Uw gesprekspartners hebben vaak nog meer te 
doen. Als niet alle agendapunten van de vergadering zijn afgehan-
deld binnen de tijd, dan is dat des te meer reden om de volgende 
vergadering uw best te doen om alles wél binnen de gestelde tijd te 
behandelen.

Hack 25: Uw tijd plannen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (met een spreadsheet- en agendaprogramma)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De eeuwige vraag die iedere drukke persoon zichzelf altijd stelt is: ”Wat 
heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag?” U wordt vaak heen en weer 
geslingerd tussen allemaal dingen die u in uw toch al drukke leven moet 
doen. Wel duizend dingen vragen uw tijd en aandacht en u loopt van hot 
naar her, maar toch bent u de enige die weet hoe u uw tijd wilt indelen. 
U kunt weer controle over uw eigen tijd krijgen en uw dagen met beleid 
indelen, en heel gericht die activiteiten plannen — en de duur van die 
activiteiten — die voor u van belang zijn om uw doelen te bereiken.
Zoals met de meeste dingen, is de beste manier om u aan uw ideale, afge-
wogen planning te houden deze op te schrijven. Een persoonlijke agenda 
kan u helpen uw activiteiten per dag te plannen in overeenstemming met 
uw persoonlijke doelen.

Uw ideale tijdplanner 
Julie Morgenstern, auteur van Time Management from the Inside Out vindt 
de tijd die u per dag, week of maand te besteden hebt te vergelijken met 
de ruimte helemaal boven in uw kast: er kan maar een beperkte hoeveel-
heid spullen in.7 Voordat u van de ene afspraak naar de andere rent zou 
u, met behulp van een tijdplanner, moeten beslissen hoe u de beperkte 

7.

8.

9.

10.
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tijd die u op een dag hebt, indeelt. Een tijdplanner is een eenvoudig over-
zicht van de uren dat u op bent en waarop te zien is hoeveel uren op een 
dag u besteedt aan bepaalde bezigheden in uw leven. 
Bijvoorbeeld (en om het makkelijk te houden), stel dat u hebt besloten dat 
u een derde van uw beschikbare tijd wilt besteden aan werk, een derde 
wilt doorbrengen met uw gezin en een derde voor uzelf wilt hebben. Uw 
tijdplanner zou er dan uit kunnen zien zoals in figuur 3-1.
Natuurlijk kunnen deze verhoudingen variëren en moeten ze overeen-
stemmen met hoe u beslist uw leven in te delen. Als u een ondernemer 
bent zal het werk meer tijd in beslag nemen. Tijd met het gezin zal veel 
belangrijker zijn voor ouders met jonge kinderen. En een ondernemende 
jonge ouder dan? Die zal heel wat minder tijd aan zichzelf besteden. Wees 
vooral realistisch als u de tijdverdeling inschat.

figuur 3-1  Een voorbeeld van een tijdplanner

Stel een tijdplanner op met behulp van uw favoriete agendasoftware 
(Microsoft Outlook, iCal, of Google Agenda bijvoorbeeld), of download 
de Excel-sjabloon uit figuur 3-1. Deze heeft al een opzet voor een planner 
en berekent percentages op basis van aandachtscodes (A, B, C, en D). U 
kunt de sjabloon downloaden via http://www.lifehackingboek.nl/uyl/
h3/tijdplanner.xls.
Een aantal richtlijnen waar u zich aan kunt houden, zijn de volgende:



hoofdstuk 3 n Uzelf verleiden dingen te doen    127

Maak algemene categorieën, in elk geval voor de planner die uw 
hele leven toont. U kunt wel secundaire tijdplanners maken (bij-
voorbeeld één alleen voor het werk).
Plan uw activiteiten niet tot op de minuut. Het is een leidraad, geen 
gedetailleerd schema. 
Wijk niet te veel af van de hoofdindeling naar bezigheid, die over-
een moet komen met hoe belangrijk u een bepaalde bezigheid op 
dit moment in uw leven vindt. Dus als uw werk op dit moment het 
allerbelangrijkst is, dan zal een groter percentage van de tijd voor 
uw werk moeten zijn ingeruimd. 

Nu u de prioriteiten in uw leven hebt vastgesteld en deze hebt verwerkt 
in uw tijdplanner bent u al halverwege.

Secundaire planners
Nadat u uw tijdplanner hebt opgesteld, kunt u secundaire tijdplanners 
maken, bijvoorbeeld voor de tijd die u doorbrengt op kantoor. Reserveer 
blokken tijd voor het afhandelen van e-mailberichten, het bijwonen van 
vergaderingen en het schrijven van verslagen.
Zorg dat al uw verantwoordelijkheden worden opgenomen. Doe het-
zelfde voor de tijd die u doorbrengt met uw gezin en de tijd die u aan 
uzelf besteedt.

De tijdplanner in actie
Nu kunt u zien hoe uw uiteindelijke planning overeenkomt met uw ide-
ale planning. Hang uw tijdplanner op een plek waar hij goed zichtbaar is, 
zoals bij uw bureau of op uw koelkast. Houd gedurende een paar weken 
bij hoe u uw tijd doorbrengt en vergelijk dan uw eigen inschatting met de 
werkelijkheid. Bekijk hoeveel de werkelijke tijdsplanning afwijkt van de 
ideale planning. Pas beide planners aan en blijf er net zo lang aan sleute-
len als nodig is. 
Hoe meer u werkt met een tijdplanner, hoe meer u zich zult realiseren 
dat als u een uur extra hebt besteed aan uw werk — omdat u onder druk 
stond, iemand een dienst wilde bewijzen of gewoon glad de tijd was ver-
geten — u ook een uur minder kunt doorbrengen met uw gezin, een uur 
minder lang dingen kunt doen die u leuk vindt of een uur minder lang 
kunt slapen.
Dus als iemand nog eens vraagt: ”Wat heb je nou gedaan de hele dag?”, 
hebt u daar het antwoord op.

n

n

n
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Hack 26: Snel taken aanmaken in Outlook met 
Fingertips 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows, outlook
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u uw takenlijsten snel en efficiënt bij wilt houden in Outlook, loopt u 
al snel tegen een paar problemen aan. Het is bijvoorbeeld onhandig dat u 
voor alles wat u aan een lijst wilt toevoegen, eerst Outlook moet starten.
Weliswaar kunt u met de toetscombinatie Ctrl + Shift + K vanuit vrijwel 
elke locatie in Outlook een nieuwe taak aanmaken, dat kan dan wel alleen 
in de standaardtakenlijst van Outlook en niet in een takenlijst die u zelf 
hebt aangemaakt.
Voor frequente gebruikers van de Outlook-takenlijst is het daarom han-
dig om te werken met de toepassing Fingertips. U kunt hiermee taken 
toevoegen aan uw lijsten zonder eerst Outlook te hoeven openen. Daar-
naast kunt u speciale commando’s bedenken voor speciale taken in een 
bepaalde categorie, een andere takenlijst of een standaardtekst in de taak.
Dat is erg handig omdat u op die manier zo min mogelijk tijd kwijtraakt 
aan het bijhouden van uw takenlijsten. Bovendien raakt u niet afgeleid 
omdat u heen en weer moet schakelen tussen Outlook en andere toepas-
singen waarmee u op dat moment werkt, zoals bijvoorbeeld Word of 
Excel.

Open het Fingertips-venster
Zodra u Fingertips hebt gedownload via www.getfingertips.com en hebt 
geïnstalleerd, kunt u het Fingertips-venster altijd en overal in Windows 
openen om een commando te geven. Voor het toevoegen van een taak aan 
uw takenlijst werkt dat als volgt:
Druk op Ctrl + ` (accent grave) om het Fingertips-venster te openen. Het 
accent grave vindt u doorgaans linksboven op uw toetsenbord, of anders 
links naast de spatiebalk.

Geef het commando
Typ het commando na en direct daarachter de omschrijving van de taak 
die u wilt aanmaken.
Het commando na staat voor Next Action, de term die in David Allens 
boek Getting things done wordt gebruikt voor een actie die u op uw taken-
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lijst wilt zetten. In Fingertips is na het standaardcommando voor het toe-
voegen van een taak aan uw takenlijst. U kunt zelf nog eindeloos veel 
andere commando’s toevoegen, of ze een andere naam geven. In figuur  
3-2 ziet u hoe u in Fingertips de opdracht geeft om het downloaden van 
het programma op de actielijst te zetten.

figuur 3-2  Het toevoegen van een opdracht aan uw takenlijst, in dit geval om het 
programma Fingertips te downloaden

De taak in Outlook zichtbaar maken 
Fingertips zal nu een taak aanmaken in Outlook met als onderwerp de 
tekst die u achter na hebt ingetypt. Mocht Outlook nog niet gestart zijn, 
dan zorgt Fingertips daar automatisch voor.
Vervolgens krijgt u de taak te zien in uw Outlook-takenlijst. U kunt nog 
extra informatie toevoegen of een categorie aan uw taak toewijzen. Wan-
neer u geen extra informatie aan de taak wilt toevoegen, kunt u ook met-
een een puntkomma ( ; ) invoeren aan het einde van de Fingertips- 
opdrachtregel. voegt dan wél de taak toe, maar laat de taak niet aan u 
zien (zie figuur 3-3). Zo kunt u zonder onderbreking doorgaan met uw 
werk.

figuur 3-3  Het toevoegen van een puntkomma aan het einde van de opdrachtregel 
in Fingertips zorgt ervoor dat de taak wel wordt toegevoegd maar niet wordt getoond  

NooT   Wanneer u het commando na invoert en op de knop Edit 
rechtsonder klikt (of op de toetsen Alt + E drukt), krijgt u diverse instel-
lingen te zien voor het commando. In het venster Instellingen kunt u 
nieuwe commando’s aanmaken en standaardteksten of categorieën 
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toevoegen voor bepaalde commando’s. U kunt ook de map wijzigen 
waarin de nieuwe taak moet worden aangemaakt.

Hack 27: Taken afhandelen met een wekker

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De enige manier om niet langer dingen voor u uit te schuiven is gewoon 
te beginnen aan de taak die u al die tijd hebt uitgesteld. Ik weet al wat u 
denkt: ”Je wordt bedankt, slimme henkie”. We weten allemaal dat iets 
gewoon doen erg simpel klinkt, maar in werkelijkheid kan het beginnen 
aan een vreselijke taak schier onmogelijk lijken. Sommige taken zijn soms 
zo omvangrijk en vervelend dat u uzelf er niet toe kunt zetten eraan te 
beginnen, omdat de eindstreep zo ver in de toekomst lijkt te liggen en de 
weg erheen een kwelling belooft te worden. 
Het is essentieel om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om aan de taak 
te beginnen. Verleid uzelf daartoe door te beslissen dat u slechts een paar 
minuten aan de taak besteedt en daarna even een pauze inlast. 
Neem u bijvoorbeeld voor om tien minuten aan de taak te werken. Tien 
minuten! Dat is niet meer dan een minuut per vinger. Het lukt iedereen 
wel om tien minuten aan iets te werken, en dat geldt ook voor u en die 
taak die u maar voor u uitschuift. 
Een boek schrijven is nogal overweldigend, daarom beginnen de meeste 
mensen er ook nooit aan. Maar iets typen, wat dan ook, gedurende tien 
minuten? Dat is geen probleem. Het boek dat u nu leest heb ik geschre-
ven in alleen maar kleine spurts. Ik heb daarbij gebruikgemaakt van mijn 
kookwekker. Deze hack legt uit hoe u deze kleine spurts kunt maken in 
uw werk. 

Uw eerste spurt maken 
Allereerst moet u een wekker hebben, een kookwekker, digitaal horloge 
of een ander apparaat waarmee u de tijd kunt opnemen. Kies nu uw 
grootste, vervelendste taak die u het langst hebt uitgesteld. Stel vast wat 
het eerstvolgende actiepunt is, zet uw wekker op tien minuten en begin. 
Zodra de wekker na tien minuten afgaat stopt u met werken. Sta op, ga 
even lopen, neem wat te drinken en geef uzelf een schouderklopje voor 
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wat u zojuist hebt gedaan: u hebt niet meer getreuzeld en bent gewoon 
begonnen. En vervolgens doet u hetzelfde nog een keer. 

Uw spurt aanpassen
Tien minuten is in het begin een goede tijdspanne voor een spurt. Na een 
paar keer zult u iets bijzonders meemaken: als uw wekker afgaat wilt u 
eigenlijk gewoon doorwerken. 
Als u meer ervaring krijgt met de spurt, kunt u de tijdspanne die u uzelf 
hebt opgelegd aanpassen. Afhankelijk van hoeveel energie u hebt, en hoe-
veel tijd en hoeveel stress een bepaalde taak veroorzaakt, kunt u uw spurt 
verlengen of juist verkorten. Het doel is om uiteindelijk spurts van dertig 
tot zestig minuten te bereiken. Voor iedereen zijn de werkomstandighe-
den echter anders, en ook heeft iedereen een andere spanningsboog voor 
het werken in zeer geconcentreerde spurts. Probeer uit te vinden wat 
voor u prettig werkt, zet de wekker en ga van start. U zult verbaasd staan 
hoeveel u kunt doen in die korte momenten van opperste concentratie. 

Waarom tijdsbeperkingen werken
Wat u eigenlijk doet met die wekker is uzelf een deadline opleggen, een 
beperking. Beperkingen worden meestal geassocieerd met iets negatiefs, 
als iets wat u ervan weerhoudt uw doel te bereiken. In de praktijk kan een 
beperking juist een stimulans zijn en geen obstakel. Veel mensen werken 
nu eenmaal beter als ze onder druk staan, omdat de beperking die ze zijn 
aangegaan hun hersenen in een turbostand zetten waardoor ze sneller 
en creatiever gaan denken over hoe ze het best hun schaarse tijd kunnen 
besteden. U haast u als het ware naar een virtuele eindstreep en u doet 
dat op een veel efficiëntere manier dan wanneer u alle tijd van de wereld 
zou hebben. 
Gameontwikkelaar en schrijver Kathy Sierra zegt dat sneller werken ook 
uw creativiteit kan bevorderen: “Een van de beste manieren om echt cre-
atief te zijn, is als u gedwongen wordt snel te werken. Maar dan ook echt 
heel erg snel. Als u de hersenen bekijkt zit er enige logica in de bewering 
dat heel snel werken creativiteit kan bevorderen. Als u iets moet beden-
ken in een heel korte tijd, wordt u gedwongen om u te begeven op het 
meer intuïtieve, onderbewuste deel van uw hersenen. Door de tijdsdruk 
wordt het logische, rationele en kritische deel van de hersenen onder-
drukt. De onderbewuste creativiteit, die zich afspeelt in de rechterher-
senhelft, wordt bevorderd en het bewuste denken, dat zich afspeelt in de 
linkerhersenhelft, wordt afgeremd.”8
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Softwarematige wekkers
Als u de mogelijkheid hebt, gebruik dan bij voorkeur een niet-software-
matige wekker (een kookwekker of een stopwatch) voor uw spurt. Dat is 
handiger omdat het een fysiek apparaat is dat niet zoek kan raken tussen 
alle pictogrammen op uw taakbalk of kan verdwijnen achter een ander 
venster. Een echte wekker dwingt u om te reageren en deze opnieuw in te 
stellen. U moet daarvoor uw werkzaamheden achter de computer tijdelijk 
staken. U neemt een pauze in uw werkzaamheden en geeft uw ogen even 
rust. U moet opstaan, kunt uw benen even strekken en het weerhoudt 
u ervan direct door te surfen naar uw favoriete website voor de laatste 
nieuwtjes. Als u diverse spurts achter elkaar inzet en dus zeer geconcen-
treerd bezig bent achter uw computer, is het belangrijk even iets anders te 
doen op het moment dat de wekker gaat. 
Als u het echter raar vindt om met een wekker te werken of u hebt er 
geen, dan zijn er ook softwarematige alternatieven. Een van de beste die 
u kunt gebruiken voor uw spurts, is het gratis programma Instant Boss 
(Windows) dat u kunt downloaden via http://appsapps.info/instant-
boss.php. Instant Boss kan werken met intervallen, zodat u zo vaak als 
u wilt een spurt kunt instellen met een getimede pauze. U kunt bijvoor-
beeld een spurt van tien minuten instellen, met daar achteraan een pauze 
van twee minuten (in totaal twaalf minuten), en dat vijf keer per uur (zie 
figuur 3-4).

figuur 3-4  Instant Boss voor Windows: spurts en pauzes instellen

Als Instant Boss aftelt kunt u het programma minimaliseren in het 
systeemvak. Zodra het tijd is om weer aan de slag te gaan of om een 
pauze in te lassen, komt een waarschuwingsvenster van Instant Boss 
tevoorschijn met de mededeling: ‘Get back to work!’ en geeft het u de 
mogelijkheid een pauze te nemen of verder te werken. 
Ander softwarematige wekkers zijn:
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Minuteur — Alleen Mac OS X: gratis te downloaden via http://
perso.orange.fr/philippe.galmel/index_mac.html (een donatie 
wordt op prijs gesteld). De website van Minuteur is in het Frans, 
maar in het Help-menu vindt u wel Engelstalige aanwijzingen. 
Stop It! — Dashboard Widget voor Mac OS X 10.4 en hoger: gratis 
te downloaden via http://metabang.com/widgets/stop-it/ 
stop-it.html (een donatie wordt op prijs gesteld).
Kitchen Timer Yahoo! Widget — Voor Windows en Mac OS X: gra-
tis te downloaden via http://widgets.yahoo.com/gallery/view.
php?widget=28040. U hebt wel de gratis Yahoo! Widget Engine 
nodig om dit programma te installeren.

Hack 28: Ontwikkel nieuwe gewoonten met de 
ketting van Jerry Seinfeld 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Ooit gaf Jerry Seinfeld een jonge komiek advies. Hij vertelde hem dat 
als hij betere grappen wilde maken, hij elke dag aan zijn grappen moest 
schrijven. Om zichzelf aan te leren elke dag te schrijven gebruikte Sein-
feld een heel simpel systeem. Hij zei tegen de komiek dat hij een rode stift 
en een heel grote kalender, met de data van een heel jaar op een pagina, 
moest kopen. De kalender moest hij op een opvallende plek in zijn huis 
ophangen. De komiek schrijft: 

”Seinfeld zei dat ik voor iedere dag dat ik volgens planning schrijf een kruis 
door die datum op de kalender moest zetten.”

“Na een paar dagen heb je een ketting. Ga gewoon zo door en de ketting 
wordt iedere dag langer. Je krijgt er plezier in om naar die ketting te kijken, 
helemaal na een paar weken. Je volgende opdracht is om die ketting niet te 
verbreken.”

“Verbreek de ketting niet,” benadrukte hij nogmaals.9

Net als iedereen die weet hoe succes voelt, weet Seinfeld dat het bereiken 
van doelen afhankelijk is van groei: elke dag hard werken en ook kleine 

n

n

n
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dingen doen. Samen groeien deze na verloop van tijd uit tot een uitzon-
derlijke ontwikkeling met een cumulatieve groei die niet ophoudt. 
U kunt ook zonder kalender en stift een begin maken met uw ketting. 
Op de website van Don’t Break the Chain (http://dontbreakthechain.
com) kunt u een oneindig aantal Seinfeld-kettingen maken en uw nieuwe 
gewoonten gaandeweg en per dag afvinken. Als u zich registreert krijgt 
u een gratis account en heeft u een kalender tot uw beschikking om te 
beginnen aan het rijgen van uw ketting (zie figuur 3-5).
Klik op de link Manage Chains om uw ketting een naam te geven, de 
kleuren te wijzigen of om extra kettingen op te zetten. Gebruik de links 
rechtsboven om verschillende tijdperiodes weer te geven, zoals de afge-
lopen vier weken (standaardweergave), een maand, vier maanden of een 
jaar. Zoals Seinfeld al zei: ”Hoe meer dagen je afvinkt, hoe langer je ket-
ting wordt en hoe gemotiveerder je raakt om door te gaan.” Na een week 
of twee kunt u overschakelen naar de jaarweergave en uzelf ten doel 
stellen een heel jaar vol te tekenen. Seinfeld adviseerde om de ketting op 
een goed zichtbare plek in uw huis op te hangen, dus zorg ervoor dat uw 
online kalender zich op een opvallende plek in uw digitale werkruimte 
bevindt. Maak van de kalender uw startpagina in uw browser of voeg 
hem toe aan uw iGoogle-pagina (er is een widget beschikbaar).

figuur 3-5  Uw Seinfeld-ketting beheren bij Don’t Break the Chain (http://
dontbreakthechain.com) 



hoofdstuk 3 n Uzelf verleiden dingen te doen    135

NooT   Benjamin Franklin gebruikte een systeem dat opvallend veel 
gelijkenis vertoont met dat van Seinfeld. Hij markeerde namelijk op 
een weekkalender de dagen dat hij er niet in slaagde zich te houden 
aan dertien deugden die hij zichzelf had opgelegd. Na enige tijd voelde 
hij ‘de voldoening toen hij zag dat het aantal markeringen minder 
werd’.

Met Seinfelds methode kunt u dag voor dag heel gemakkelijk nieuwe 
gewoonten ontwikkelen. Onthoud: verbreek de ketting niet!

NooT   Met bijzondere dank aan Brad Isaac dat hij het verhaal over 
zijn ontmoeting met Seinfeld wilde delen met Lifehacker.com. 

Hack 29: Baas over uw werkdag

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het is lastig van uw werk weg te komen als er altijd wel een nieuwe taak, 
project of baas met een snel verzoek is dat nog moet worden afgehandeld 
voordat u de deur achter u dichttrekt. U kunt zomaar een dag kwijt zijn 
aan het doornemen van uw e-mail, vergaderingen bijwonen en brandjes 
blussen. En om een uur of vijf, zes of zeven merkt u dan dat u nog niets 
belangrijks hebt gedaan die dag. 
Uw kantoor verlaten is net zo belangrijk voor uw gemoedstoestand, en 
uw productiviteit, als uw kantoor binnenkomen. Maar als u niet helder 
bent en u zich niet kunt concentreren op de allerbelangrijkste items op 
uw todolijst, dan is het onmogelijk dat u aan het eind van een normale 
werkdag met een tevreden gevoel het pand verlaat. Spitsuur, dat laatste 
uur (of de laatste twee of drie uren) van de dag, wordt dan een stressvolle 
afsluiting waarin u die dingen doet waarvan u een uur of acht eerder 
dacht dat u de hele dag had om ze te voltooien. 
Deze hack reikt u een aantal methodes aan om de planning van uw werk-
dag in de hand te houden en op tijd het kantoor te verlaten terwijl u uw 
belangrijkste taken hebt gedaan. 
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Herken en verminder extra werk
Het lijkt niet zo, zeker niet aan het begin van wat een lange werkdag lijkt 
te worden, maar uw tijd is beperkt. Er zitten maar een beperkt aantal 
uren in een dag, en het aantal dingen waaraan u zou kunnen werken is 
onbeperkt. Dit is wat u moet doen:

Werk eerst aan de allerbelangrijkste taak.

Hack 23 liet zien hoe u het eerste uur van de dag kunt besteden aan de 
belangrijkste taak van de dag. Kijk ook eens verder naar andere ineffi-
ciënte dingen in hoe u uw tijd doorbrengt. Soms is het heel gemakkelijk 
om te zien welke onnodige werkzaamheden u op een dag doet, soms is 
het ook veel moeilijker. 
Stel dat u een grafisch ontwerper bent en u biedt uw tijd en vaardigheden 
aan om via mailings en vakbeurzen contacten te leggen en werk te gene-
reren. Deze methode heeft zo goed gewerkt dat u in de laatste paar maan-
den veel klanten hebt geworven. Nu wordt het lastig om alles voor elkaar 
te krijgen, zowel het werk waar u voor betaald krijgt, als het werk waar u 
niet voor betaald krijgt. 
In plaats van uw diensten als vrijwilliger aan te bieden zoals u altijd 
deed (uit gewoonte of omdat u aan de verwachtingen van anderen wilde 
voldoen), moet u nu beslissen wat echt belangrijk is: de projecten van 
uw betalende klanten op tijd afleveren of uw vrijwilligerswerk. Dat zijn 
lastige beslissingen. Waarschijnlijk heeft u veel respect van mensen in uw 
vakgebied en hebt u ook betalende klanten gekregen dankzij uw vrijwil-
ligerswerk. U bent er trots op dat u gerespecteerd wordt in uw branche 
en vindt het prettig dat mensen u benaderen voor raad en advies. Maar 
helaas, de dagen worden niet langer. Als uw werk op bepaalde gebieden 
meer van u vergt, moet u op andere terreinen wat toegeven. 
Als u het moeilijk vindt om ’s avonds op tijd naar huis te gaan of aan het 
eind van de dag in paniek raakt omdat u iets belangrijks nog niet hebt 
kunnen doen, dan is het tijd dat u prioriteiten gaat stellen en uw dag 
anders in gaat delen. Misschien hoeft u niet meer elk bonnetje na te plui-
zen, omdat u inmiddels uit de schulden bent. In plaats daarvan kunt u 
volstaan met een globale controle van het maandelijkse financiële over-
zicht en kunt u verder met andere zaken. Misschien leest wel helemaal 
niemand van uw collega’s de notulen van de vergadering die u elke week 
zo zorgvuldig maakt en rondmailt — misschien kunt u wel volstaan met 
een samenvatting in een paar kernpunten. Mensen leggen zichzelf taken 
op die triviaal kunnen worden en na verloop van tijd zelfs onnodig. 
Neem uw taken onder de loep en perk ze in of schrap ze helemaal. 
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Zoek uit wat belangrijk is en vestig daar uw aandacht op. Vind manieren 
om u niet meer bezig te houden met onbelangrijke zaken. Sommige din-
gen vallen dan buiten de boot, maar dat is niet anders want u wilt uw tijd 
nu eenmaal goed besteden.

Voorkom tijdverspilling
Wanneer u een klant hebt die u alsmaar aan de praat houdt, of wanneer 
er op uw afdeling hele discussies ontstaan naar aanleiding van een simpel 
e-mailbericht, of als vergaderingen altijd ontsporen en uren duren, dan is 
het tijd om zelf actie te ondernemen.
Roep deze losgeslagen types een halt toe door veel meer taken te schrap-
pen, te delegeren, te stroomlijnen of te beperken. Wees bereid om streng 
doch vriendelijk het gesprek met uw spraakzame klant af te kappen. Las 
een korte vergadering in om de oeverloze discussie die per e-mail wordt 
gevoerd aan te kaarten. Zeg wat vaker af voor vergaderingen — of werk 
nauw samen met de voorzitter van de vergadering om ze kort en effectief 
te houden met een duidelijke vooraf vastgestelde agenda.

Maak afspraken direct na het werk
Als uw kind om halfzes moet worden opgehaald bij het kinderdagver-
blijf, uw vriend op u wacht bij de bowlingbaan of als u een reservering 
hebt in een restaurant, dan is de kans groot dat u op tijd van uw werk 
weggaat. 
Maak afspraken met uzelf of met vrienden om naar de sportschool te 
gaan, naar de bioscoop of spreek af voor een etentje thuis om stipt zes 
uur. U zult dan zeker het pand op tijd verlaten. Als u bijvoorbeeld gaat 
carpoolen met een collega, zal uw werkdag niet alleen op een vastgesteld 
tijdstip eindigen, het scheelt u ook in de benzinekosten. 

Stel een herinnering in die aangeeft dat u naar huis 
moet
Beslis aan het begin van de dag hoe laat u naar huis wilt en stel vervol-
gens een herinnering in in uw digitale agenda. Als uw partner vanavond 
voor u kookt en u moet daarom om zes uur weg, zet de herinneringen 
dan om vijf uur, halfzes, kwart voor zes en vijf voor zes (stel er meer in als 
u denkt dat dit nodig is) met de melding: ”Hé, het is tijd om af te ronden 
en naar huis te gaan!”
Bereid u er mentaal op voor dat u op tijd opruimt, zodat u niet verbaasd 
bent als u partner om halfzeven belt waar u blijft. Met agendasoftware 
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als Microsoft Outlook of specifieke timersoftware (besproken in Hack 27) 
kunt u over het algemeen herinneringen voor een gebeurtenis instellen 
met zelf op te geven intervallen. Stel de herinneringen ruim op tijd in, 
zodat u vroeg genoeg van tevoren uw eerste herinnering krijgt, zoiets als: 
”Je hebt nog dertig minuten voordat je naar huis moet”. 

Referenties

Science Daily, Why Do We Overcommit? Study Suggests We Think 
We’ll Have More Time In The Future Than We Have Today (http://
www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050211084233.htm).
Steven Pressfield, The War of Art (Warner Books, 2002).
SARK, The Bodacious Book of Succulence (Simon & Schuster, 1998), 35.
Merlin Mann, 43 Folders: Building a Smarter To-Do List (http://
www.43folders.com/2005/09/12/building-a-smarter-to-do-

list-part-i/).
Merlin Mann, Macworld, How to do a to-do list (http://www.mac-
world.com/2006/07/secrets/augworkingmac/index1.php).
Julie Morgenstern, Never Check Email in the Morning (Simon & 
Schuster, 2004), 97.
Julie Morgenstern, Time Management from the Inside Out (Henry 
Holt, 2004), 181.
Kathy Sierra, Creating Passionate Users blog (http://headrush.
typepad.com/creating_passionate_users/2005/12/creativity_

on_s.html).
Brad Isaac, Jerry Seinfeld’s Productivity Secret, Lifehacker.com 
(http://lifehacker.com/software/motivation/jerry-sein-
felds-productivity-secret-281626.php).
Benjamin Franklin. (1706–1790). Autobiografie. Verkijgbaar via 
http://bartelby.com/1/1/4.html#179.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Uw brein is een krachtige computer. Maar soms werkt hij u tégen in 
plaats van dat hij vóór u werkt. Uw hersenen nemen moeilijke beslissin-
gen en slaan jarenlang waardevolle informatie op. Maar er is één ding wat 
ze niet goed doen: bedenken wat u nodig hebt als u het ook écht nodig 
hebt, en niet denken aan vervelende dingen als u daar echt geen behoefte 
aan hebt. 
Als u langs het schap met zuivelproducten loopt in de supermarkt, dan 
bedenkt u niet dat u nog maar voor een dag verse melk thuis in de koel-
kast hebt staan. Wanneer denkt u daar wel aan? Als u thuis in de keuken 
met een kom muesli in uw hand staat.
Het kortetermijngeheugen lijkt veel op het RAM-geheugen, het tijdelijke 
geheugen van een pc. Het is de plek waar u alle dingen opslaat die u ziet 
en ervaart gedurende de dag en het bevat de gedachten die u ineens te 
binnen schieten. ‘Ik moet de dierenarts bellen als ik thuiskom’ of ‘Ik wist 
niet dat dat nieuwe Italiaanse restaurant al open was, ik moet haar uitno-
digen voor een etentje dit weekend.’ ‘Wat zou een cursus Spaans kosten?’ 
‘Verdorie, ik ben vergeten om Jim te e-mailen over die formulieren!’
Productiviteitsexpert David Allen stelt dat al dit soort gedachten allemaal 
niet nagekomen afspraken met uzelf zijn — hij noemt ze ‘open lussen’ 
— die u afleiden en u overweldigen. Ze veroorzaken stress, angst en een 
constant gevoel dat u nog zoveel te doen hebt: ”Uw bewustzijn is, net 
als een computerscherm, iets waarop u zich moet concentreren en niet 
een plaats om dingen op te slaan. U kunt maar aan twee of drie dingen 

h o o f d s t U k
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Maak uw hoofd leegt
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tegelijk denken. Maar de dingen die niet compleet zijn worden nog steeds 
opgeslagen in het kortetermijngeheugen. En net als het RAM-geheugen, 
heeft dat kortetermijngeheugen maar een beperkte capaciteit. U kunt er 
maar een beperkt aantal dingen in opslaan, anders kan dat deel van uw 
hersenen niet meer op een hoog niveau functioneren. De meeste mensen 
lopen rond met een RAM dat bijna uit zijn voegen barst. Ze zijn continu 
afgeleid, hun aandacht wordt verstoord door hun eigen interne geeste-
lijke overbelasting.”1

Tegenwoordig zijn er ongelofelijk veel hulpmiddelen om informatie te 
vergaren, te ordenen en precies op tijd weer beschikbaar te hebben. De 
informatie is toegankelijk vanaf elke computer of mobiel apparaat. Nadat 
u een eigen outboard brain (extern brein)2  hebt geïnstalleerd, hebt u een 
systeem waarop u kunt vertrouwen en dat u geeft wat u nodig hebt op 
het juiste moment. Op die manier kunt u al uw beschikbare geheugen-
kracht inzetten voor de taak waar u op dit moment mee bezig bent.
Of u nu een afspraak moet maken met de tandarts of dat kleine nut-
tige artikel dat u op internet tegenkwam moet opslaan. De enige manier 
waarop u kunt omgaan met al die dingen die in uw hoofd zitten, is om 
ze uit uw gedachten te halen en op te bergen in een systeem dat u in staat 
stelt ze te herinneren op het juiste moment en op de juiste plaats.
Dit hoofdstuk behandelt diverse opbergsystemen die afleidingen, plot-
selinge invallen, en de lijsten met dingen die u nog moet doen, uit uw 
gedachten halen en opslaan op uw computer. U kunt ze dan makkelijk 
weer oproepen en u kunt herinneringen voor uzelf instellen. Uiteindelijk 
zult u dan een heldere geest hebben.

Hack 30: Online lijsten maken

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een heel bekende ontwikkelaar van Web 2.0-toepassingen is het bedrijf 37 
signals (www.37signals.com). Bijna alle toepassingen die dit bedrijf ont-
wikkelt, gaan over samenwerken via het web maar dan op een handige 
en goedkope manier.
Twee webgebaseerde hulpmiddelen van dit bedrijf die erg handig zijn 
voor het maken van allerlei lijsten, zijn Backpack (www.backpackit.com) 
en Ta-da Lists die u gratis kunt downloaden via www.tadalist.com.
Backpack is een webgebaseerde dienst die het organiseren van uw eigen 
informatie zeer eenvoudig maakt. In Backpack kunt u pagina’s aanmaken 
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die een willekeurige collectie van aantekeningen, lijsten, foto’s of bestan-
den bevatten. U kunt deze pagina’s alleen voor privégebruik maken, maar 
ze ook delen met uw collega’s, vrienden of familie.
Ta-da Lists is zo ongeveer de gemakkelijkste webgebaseerde toepassing 
voor het maken van lijsten. Ta-da Lists is gratis en doet maar vier dingen:

Lijsten maken.
Lijsten aanpassen.
Op een erg gebruiksvriendelijke manier de volgorde van de items 
in de lijst veranderen. 
Een lijst delen met anderen of zelfs openbaar publiceren.

Ik gebruik Ta-da Lists bijvoorbeeld om een lijst te maken voor klusjes in 
en om het huis die ik nog moet doen. Elke keer als ik iets tegenkom waar-
van ik denk, ‘hé, dat moet gerepareerd worden’, voeg ik dat toe aan mijn 
lijst. Deze lijst heb ik zodanig ingesteld dat hij wordt gedeeld met ande-
ren, in dit geval met mijn man en de klusjesman. Zij kunnen deze lijst ook 
bekijken en vullen hem naar behoefte aan. Door middel van RSS blijven 
zij en ik op de hoogte van aanvullingen en aanpassingen op de lijst.
Daarnaast gebruik ik Ta-da om mijn wensenlijst van boeken bij te houden. 
Mensen met wie ik veel samenwerk kunnen ook items toevoegen aan die 
lijst, en op deze lijst kunnen mensen ook zien met welke boeken ze me blij 
kunnen maken. 
De prioriteit van klusjes of van boeken is heel gemakkelijk aan te pas-
sen. De belangrijkste zaken staan met een paar muisklikken bovenaan. In 
Firefox (www.getfirefox.com) heb ik vervolgens in de bladwijzerbalk een 
mapje gemaakt met lijsten die ik veel gebruik, zodat ik ze snel kan opvra-
gen en terugzien.

Hack 31: Schud uzelf wakker

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Mobiele telefoon
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Bent u ook zo iemand, die vaak moeilijk kan stoppen met werken of ach-
ter de computer blijft hangen? Bent u ook zo’n nachtmens dat vaak toch 
vroeg op moet en eigenlijk nooit op tijd naar bed gaat? Dan is dit mis-
schien een leuke hack om weer ritme en regelmaat in uw leven te krijgen.
Zet de wekker van uw mobiele telefoon eens om halfelf ’s avonds. Stel 
de wektoon in op een rustig, ontspannen muziekje en als u ook nog een 
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schermtekst kunt instellen, zou u daar bijvoorbeeld de tekst ‘nu relaxen’ 
of ‘boek lezen’ kunnen invoeren.
Als de wekker gaat en u bent inderdaad nog aan het werk, dan hebt u een 
aantal keuzes:

U drukt de snoozefunctie in zodat u nog negen minuten hebt om af 
te maken waar u mee bezig was.
U stopt direct waarmee u bezig was en zoekt ergens rust.
U zet de wekker op bijvoorbeeld nog een halfuur omdat er echt iets 
belangrijks is wat af moet worden gemaakt.
U negeert de wekker omdat u nog zo lekker bezig bent.

U zult merken dat deze ‘avondklok’ u zal helpen om snel weer een nor-
maal ritme te krijgen. Door het moment waarop u wakker wordt geschud, 
wordt de avond minder lang en als het ware in tweeën gedeeld. U dwingt 
uzelf om een keuze te maken over wat u nog met de resterende uren tot 
middernacht gaat doen. U zult er vaker voor kiezen om nog iets gezelligs 
te doen, waarvoor met name uw dierbaren u dankbaar zullen zijn. Uitein-
delijk zult u merken dat u heel veel avonden veel eerder gaat slapen dan 
normaal. Het zorgt er in ieder geval voor dat u zich meer bewust bent van 
de tijd en daardoor krijgt u het gevoel dat u juist meer tijd over hebt voor 
leuke of nuttige dingen.

Hack 32: Stuur uzelf herinneringen voor later 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt elke dag veel aan uw hoofd en een hoop te doen. Het gevolg is 
dat het bijna onmogelijk is alledaagse terugkerende taken te herinneren 
— zoals bijvoorbeeld de olie van uw auto verversen of uw halfjaarlijkse 
afspraak met de tandarts maken, of nog veel belangrijker, jaarlijks terug-
kerende gebeurtenissen als verjaardagen van vrienden en familie.
Veel PDA’s en agendasoftware hebben een ingebouwde herinneringsfunc-
tie, maar volgend jaar rond uw moeders verjaardag hebt u misschien al 
weer een ander apparaat. Wat u wél weet is dat u uw e-mail controleert 
en dat u een mobiele telefoon op zak hebt.
Er is een simpele manier om uzelf te herinneren aan belangrijke gebeur-
tenissen en taken zonder gebonden te zijn aan bepaalde software of 
apparaten. De gratis, webgebaseerde toepassing Google Agenda (http://
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calendar.google.com) kan op de juiste datum en tijd een e-mailbericht 
versturen met informatie over de gebeurtenis of de taak die u hebt opge-
geven. U kunt een tijdgerelateerd bestand met herinneringen maken dat 
u in de toekomst automatisch e-mails met de juiste data op het juiste 
moment stuurt.

Om uw herinneringsbestand aan te maken, opent u Google Agenda, logt 
u in met uw Google-account en volgt u de volgende stappen:

Klik op de link Afspraak maken (Create Event) linksboven.
Geef de gebeurtenis een naam (Verjaardag mama, bijvoorbeeld) in 
het tekstvak Wat (What).

1.
2.

WEBGEBAsEERdE AGENdA Als EEN NotItIEBEstANd

Productiviteitsexpert David Allen adviseert de lezers van zijn boek Getting 
Things Done om een notitiebestand bij te houden voor terugkerende of 
tijdgebonden taken3, zoals die rekening die de negende van elke maand 
betaald moet worden. Allens notitiebestand is een fysieke papieren 
accordeonmap die 43 mappen bevat: twaalf mappen (één voor elke 
maand van het jaar) plus 31 mappen (voor elke dag van de maand). 
Allen stelt dat u elke dag uw notitiebestand moet raadplegen en de 
papieren tijdgebonden herinnering voor die dag eruit moet lichten en de 
bijbehorende taak moet doen. De eerste dag van elke maand verplaatst u 
de inhoud van de 31 dagenmappen naar de map van de huidige maand.
Maar ondanks dat Allens concept ongelofelijk nuttig is (in het bijzonder 
voor papieren herinneringen), moet u door het fysieke aspect van de 
mappen zelf de juiste map openen en de herinnering eruit halen. U (of 
uw medewerkers) moeten de mappen elke dag nakijken om te zien of 
er iets betaald moet worden die dag of dat een opdracht moet worden 
uitgevoerd. Ook op dagen dat er niets te doen is, lichten ze de mappen en 
dat is natuurlijk zonde van de tijd. Daarnaast is het erg gemakkelijk om te 
vergeten om uw mappen elke dag te controleren en kan het voorkomen 
dat u fysiek niet in de buurt bent omdat u bijvoorbeeld niet op kantoor 
bent. De op een digitale agenda gebaseerde manier zoals die in deze hack 
beschreven wordt, heeft hetzelfde doel als Allens notitiebestand, met dien 
verstande dat u bij het laatste systeem zelf actie moet ondernemen. In 
plaats van nog een plek die u moet checken om te zien of er nieuwe taken 
zijn, ontvangt u herinneringen in uw inbox of op uw mobiele telefoon. En 
die controleert u toch al. De methode heeft als voordeel dat u geen nieuwe 
dagelijkse gewoonte hoeft aan te leren en bovendien wordt de informatie 
precies op het goede moment aangeleverd. De routebeschrijving naar het 
gebouw waar u een afspraak hebt, kan bijvoorbeeld precies een half uur 
voor de afspraak naar uw mobiele telefoon worden gestuurd.
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Voer de datum en de tijd in van de gebeurtenis. In het geval van 
een verjaardag of de vervaldatum van een rekening, markeert u de 
optie Hele dag (All Day). Voor herhaalde gebeurtenissen kiest u in 
de keuzelijst Herhalingen (Repeats) een periode (jaarlijks, maande-
lijks, wekelijks of dagelijks).
Typ de tekst van het herinneringsbericht dat u wilt ontvangen voor 
de gebeurtenis die u hebt opgegeven in het veld Wat (What). Voeg 
alle informatie toe die u nodig hebt voor de taak of gebeurtenis.
In het deel Opties (Options) klikt u op de link Een herinnering toe-
voegen (Add a reminder) om het bericht per e-mail te ontvangen 
ergens tussen vijf minuten en een week voor aanvang van de 
gebeurtenis. Kies hoe u de herinnering wilt ontvangen (zie figuur 
4-1): per e-mail of een pop-upvenster (dat alleen verschijnt als u 
bent ingelogd bij Google Agenda).

figuur 4-1  Instellen van uw herinneringen in Google Agenda

Klik op de knop Opslaan (Save) onder aan de pagina om de 
gebeurtenis op te slaan.

NooT   Google Agenda weet in welke tijdzone u zich bevindt zodat u 
de herinneringen op het juiste tijdstip krijgt. Klik op de link Instellingen 
(Settings) rechtsboven om de tijdzone in te stellen.

Meer hoeft u niet te doen. U krijgt nu altijd een bericht van uzelf vooraf-
gaand aan de verjaardag van uw moeder: ‘Bloemen bestellen voor mams! 
Ze is over twee dagen jarig!’
Herhaal deze stap voor elke gebeurtenis of taak waaraan u uzelf in de 
toekomst wilt helpen herinneren. Naast verjaardagen, betalingstermijnen 
en olie verversen, zijn er nog andere nuttige manieren waarvoor u het 
herinneringsysteem van Google Agenda kunt inzetten, zoals:

Herinneren van taken die ver van tevoren gedaan moeten wor-
den. Als u de schoorsteenveger in februari belt voor een afspraak, 
zegt hij dat u het in juli nog maar eens moet proberen. Voeg een e-
mailherinnering toe voor de zomer met de tekst: ‘Schoorsteenveger 
Peter bellen op 012-3456789 voor een afspraak’. Let op de toevoe-
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ging van het telefoonnummer. Dat maakt het straks makkelijker om 
deze taak snel te kunnen afhandelen.
Onderbreek uzelf. U bent zeer betrokken bij een bepaald project 
op uw werk maar u hebt een lunchafspraak om 13.00 uur aan de 
andere kant van de stad. Stel dus een pop-upherinnering in die ver-
schijnt om 12.30 uur met de tekst: ‘Lunch bij de Bijenkorf! Nu gaan 
anders ben je te laat!’
Vergeet de saaie maar noodzakelijke taken niet. Stel herinnerin-
gen in voor elk kwartaal, maand, tweewekelijks of wekelijks voor 
routinezaken als:

Planten water geven.
Naar de kapper gaan.
Huur betalen.
Facturen sturen.
BTW-aangifte naar de belasting sturen.

Met Google Agenda kunt u herinneringen voor al uw gebeurtenissen ont-
vangen en met zeer uiteenlopende tijdsintervallen.

Wees er vroeg bij. Als u leest dat de tickets voor een optreden van 
uw favoriete band over twee weken in de verkoop gaan, stel dan 
meteen een herinnering in die u een dag van tevoren eraan herin-
nert dat u kaarten moet bestellen. Of stuur uzelf een herinnering op 
de dag zelf dat u in de rij moet gaan staan bij een verkooppunt. Of 
e-mail uzelf een uur voordat een eBay-veiling afloopt.
Maak een langetermijnplan en houd u daar ook aan. Maak een 
afspraak met uzelf dat u elke maand 200 euro opzijzet voor een 
vakantie naar Canada. Stuur uzelf elk kwartaal een e-mail met de 
tekst: ‘Hoi mijzelf, als het goed is heb ik nu al xxx euro gespaard. 
Verheug je alvast maar op die mooie vakantie naar de Rocky Moun-
tains!‘
Reflecteer en evalueer. Stuur elke nieuwjaarsdag of verjaardag een 
e-mail aan uzelf waarin u uw successen en mislukkingen van het 
afgelopen jaar en uw verwachtingen voor de toekomst beschrijft. 
Laat dit bericht precies een jaar later aankomen. Het lijkt veel op 
een flauwe schrijfopdracht voor school, maar het is eigenlijk een 
heel leuke manier om uzelf te verrassen met wat inzicht over waar 
u toen stond en waar u nu bent.
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NooT  Remember the Milk (http://rememberthemilk.com) is nog 
zo’n uitstekende webgebaseerde personal organizer die zowel een 
e-mail als een sms-herinneringsfunctie heeft. Zie Hack 36 voor meer 
informatie over het gebruik van Remember the Milk om al uw taken te 
kunnen managen, en niet alleen de tijdgebonden taken.

Hack 33: Bouw uw eigen Wikipedia

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De collectief geschreven Wikipedia (http://nl.wikipedia.org) is een 
grote, doorzoekbare opslagplaats van informatie, die voortdurend wordt 
aangevuld en herschreven door de lezers. Zou het niet mooi zijn als u of 
een groep mensen om u heen een eigen bewerkbare encyclopedie zouden 
hebben vol met gedachtespinsels en documentatie, net zoals Wikipedia? 
U kunt uw gedachten loslaten en een eigen collectief geheugen maken 
met dezelfde software die ook voor Wikipedia wordt gebruikt. Media-
Wiki (http://mediawiki.org/wiki/MediaWiki), de software waar Wiki-
pedia op draait, is vrij verkrijgbaar en gratis te installeren. In deze hack 
leert u hoe u MediaWiki moet installeren onder Windows en hoe u pagi-
na’s toevoegt en herziet in uw eigenpedia.

NooT   MediaWiki is geavanceerde wiki-software die gebruikmaakt 
van de Apache-webserver, de scriptaal PHP en de MySQL-databaseser-
ver. Als het u nu al begint te duizelen, probeer dan de versie die geen 
set-up nodig heeft, namelijk de gratis gehoste wiki-toepassing PBWiki, 
die te vinden is op http://pbwiki.com. Deze versie heeft wel minder 
opties.

Wat hebt u nodig

Een Windows-computer, waarop nog geen Apache-webserver 
draait.
WampServer-software, de alles-in-een PHP/MySQL/Apache-instal-
latie voor Windows XP, die gratis kan worden gedownload via 
http://www.wampserver.com/en/.

n

n
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MediaWiki, dat gratis kan worden gedownload via http:// 
mediawiki.org/wiki/MediaWiki.

MediaWiki installeren
De installatie van MediaWiki omvat tevens de configuratie van de Wamp- 
web- en databaseservers, alsmede de installatie van de MediaWiki-
bronbestanden. Doorloop de volgende stappen om alle componenten te 
installeren.

WAARSCHuWING   Het installeren van een server op uw pc brengt 
een zeker veiligheidsrisico met zich mee. Wees er zeker van dat uw 
firewall zo is ingesteld dat ongeautoriseerde toegang tot uw server 
wordt voorkomen. Zie ook Hack 103 ‘Installeer een firewall op uw pc’, 
voor meer informatie.

Download Wamp en installeer het in de map C:\wamp\. (Als u 
het programma ergens anders wilt installeren, let er dan op dat 
de mapnaam geen spaties of speciale karakters bevat.) Schakel de 
autostartfunctie in en zorg dat de standaardmap DocumentRoot is. 
Windows Firewall kan u vragen of de webserver geblokkeerd moet 
worden: selecteer de optie Blokkering opheffen (Unblock). Zodra 
de installatie gereed is, gaat u naar de URL http://localhost/. In 
uw webbrowser ziet u dan de startpagina van uw nieuwe webser-
ver (zie figuur 4-2).

figuur 4-2  De startpagina van de Wamp-server 

n

1.
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Als het goed is hebt u al een firewall geïnstalleerd (ja toch?), maar 
om er zeker van te zijn dat u echt veilig kunt werken, moet u een 
wachtwoord toekennen aan uw nieuwe databaseserver. (Het is niet 
erg om een beetje paranoïde te zijn als het om veiligheid gaat.) Op 
de homepage van uw Wamp-installatie (http://localhost), klikt u 
in het deel Tools op de link phpMyAdmin 2.11.0 (het kan zijn dat u 
een nieuwere versie hebt).
Klik vervolgens op de link Privileges. Selecteer All users except 
root en klik op Delete.
Klik op de knop Edit naast de root user en verander het wacht-
woord in iets wat u goed kunt onthouden en klik op Save. Als u 
nu uw phpMyAdmin-pagina opnieuw oproept of naar een andere 
pagina probeert te navigeren, krijgt u de foutmelding ‘Access 
denied’ te zien. Dat komt omdat phpMyAdmin geen toegang meer 
heeft tot uw database omdat het uw nieuwe wachtwoord niet weet. 
Dat wordt opgelost.
Open het PHP-bestand op de locatie C:\wamp\phpmyadmin\config.
inc.php in Kladblok. Verander de volgende regel

$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘’;

in

$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘uwwachtwoord’;

waar uwwachtwoord het wachtwoord is dat u zojuist hebt ingesteld 
in phpMyAdmin. Vernieuw de phpMyAdmin-pagina in uw web-
browser en u kunt nu wel uw eigen database-informatie zien.
Pak het gecomprimeerde MediaWiki-bestand uit dat u hebt 
gedownload met behulp van een gratis utility zoals 7-Zip 
(http://7-zip.org), waarmee u zowel .zip als .tar-archiefbestan-
den kunt uitpakken. Verander de standaardmapnaam (meestal 
zoiets als media-wiki-1.11.0, maar dat kan zoals gezegd ook een 
andere versie zijn) in een map met de naam mywikipedia en ver-
plaats de gehele map naar C:\wamp\www\mywikipedia.
Ga naar uw nieuwe MediaWiki-installatie op http://localhost/
mywikipedia. Klik op de link Set Up The Wiki. Op het volgende 
scherm kunt u alle opties van de MediaWiki instellen. 
Deze stap lijkt een lange en gecompliceerde vragenlijst maar dat is 
slechts schijn. Accepteer alle standaardinstellingen, behalve dat u 
een Wiki-naam moet opgeven (de mijne is ‘Ginapedia’), een Wiki-
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SysOp-wachtwoord en uw databasewachtwoord. De Database User 
kan de root plus het wachtwoord dat u hebt gekozen in stap 2 zijn. 
(Als alternatief kunt u een non-root databasegebruiker aanmaken 
met minder rechten in phpMyAdmin en die gebruiken.)
Als u uw Wiki hebt geconfigureerd klikt u op de knop Install 
MediaWiki! en laat u MediaWiki zijn toverwerk doen. Als alles 
goed gaat, krijgt u een melding onder aan uw scherm met de tekst 
‘Installation successful!’ Verplaats het bestand config/ 
LocalSettings.php naar de hoofdmap en volg dan déze link naar 
uw Wiki. Om dat te kunnen doen knipt en plakt u het bestand C:\
wamp\www\mywikipedia\config\LocalSettings.php naar de map 
C:\wamp\www\mywikipedia\LocalSettings.php.
Klik vervolgens op de link om uw eigen nieuwe Wiki-installatie 
te bezoeken, die te vinden is op http://localhost/mywikipedia. 
Welkom bij uw eigen Wiki!
Het zal u opvallen dat het standaardlogo in de linkerbovenhoek 
niet erg persoonlijk is. Om er iets leukers voor in de plaats te zetten, 
slaat u een afbeelding naar eigen keuze op in het formaat 135 x 135 
pixels en onder de naam C:\wamp\www\mywikipedia\skins\com-
mon\images\mywikilogo.jpg. Vervolgens opent u het bestand  
c:\wamp\www\mywikipedia\LocalSettings.php en voegt u een 
regel toe met de volgende tekst

$wgLogo = “/mywikipedia/skins/common/images/mywikilogo.jpg”;

Ververs de startpagina van de Wiki en u ziet uw nieuwe logo.

Test uw Wiki
U hebt nu een schone, nieuwe en gepersonaliseerde lokale installatie van 
MediaWiki die klaar is voor gebruik. Wikipedia is het sterkste bewijs dat 
de beste toepassing van een Wiki de samenwerking met anderen is. Maar 
wiki’s zijn ook handig voor individueel gebruik, voor het bijhouden van 
lijsten, opmerkingen, afbeeldingen, of waar u ook maar naar wilt zoeken 
of verwijzen in de toekomst.
Wiki’s zijn bijzonder geschikt voor schrijfprojecten omdat ze van elke 
pagina een revisiegeschiedenis bijhouden en alle pagina’s gemakkelijk 
kunnen worden aangevuld en gewijzigd. Mijn mederedacteuren en ik 
gebruiken bij Lifehacker.com een MediaWiki-installatie om samen te 
werken aan ideeën voor de website en om conceptteksten te bewaren. Ik 
gebruik zelf een Wiki om mijn eigen opmerkingen over programmerings-

9.

9.
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technieken te noteren, om serienummers van software te achterhalen en 
om leuke citaten te bewaren, maar ook relevante hyperlinks en artikelen.

NooT   Op http://lifehackerbook.com/links/mediawiki kunt u 
een demonstratievideo zien van het gebruik van MediaWiki voor het 
schrijven van een manuscript voor een roman. 

Om een pagina in uw nieuwe Wiki te bewerken, klikt u op de link Edit 
boven aan de pagina, zoals te zien is in figuur 4-3.

figuur 4-3  Klik op de link om uw MediaWiki-wiki te herzien

In het herzieningsscherm ziet u de tekst van een pagina in een tekstge-
bied. U ziet ook enkele vierkante haken en andere opmaak rond de tekst. 
Dit is een speciaal geformatteerde opmaak genaamd Wikitext dat voor de 
lay-out van de MediaWiki-pagina’s zorgt.

Korte uitleg bij Wikitext 
Met Wikitext kunt u teksten vet en cursief maken, tekstlinks aanmaken, 
koppen en subkoppen toevoegen, en verwijzingen naar andere pagina’s 
in uw Wiki opnemen. Enkele voorbeelden van veelgebruikte Wikitext-
toepassingen:

Geef een scheiding tussen twee secties in een tekst aan door middel 
van twee isgelijktekens (=), voor en na de koptekst: 

== Koptekst Naam ==

Een subsectie geeft u aan met drie isgelijktekens. 

=== Subsectie Naam ===

Links naar een pagina in uw Wiki, bijvoorbeeld een pagina 
genaamd Populaire Citaten (Favorite Quotes), wordt als volgt aan-
geduid:

[[Populaire Citaten]]

n

n

n
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Een link naar een externe webpagina maakt u met rechte haken 
waartussen u eerst de URL plaatst en dan de beschrijvende tekst 
van de link, zoals in dit voorbeeld:

[http://lifehacker.com Lifehacker]

Externe links die naar buiten de MediaWiki-site verwijzen, worden 
gevolgd door een kleine pijl, zoals is te zien in figuur 4-4.

figuur 4-4  MediaWiki-link naar een andere website

De gebruikershandleiding van MediaWiki geeft een volledige lijst met 
alle tekstopmaakmogelijkheden en is te vinden op http://meta. 
wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide:_Editing_overview.

NooT   Verderop in dit boek vindt u hacks die uitleggen hoe u een 
domeinnaam kunt toekennen aan uw eigen webserver en hoe u een 
thuisserver kunt benaderen die achter een router/firewall is geplaatst. 

Hack 34: Uw eigen (digitale) fotografisch geheu-
gen ontwikkelen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . cameratelefoon met webtoegang en e-mailfunctie
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis voor een beperkte account bij flickr,  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $ 24,95 per jaar voor uitgebreide account

Het minuscule formaat en de enorme geheugencapaciteit van de heden-
daagse digitale camera‘s en cameratelefoons, zorgen ervoor dat iedereen 
altijd en overal een foto kan maken. Het documenteren van uw leefom-
geving is nog nooit zo snel en eenvoudig geweest. Een altijd beschikbaar 
apparaat voor verslaglegging van gebeurtenissen verandert voorgoed de 
manier waarop u dingen herinnert (en vergeet). Een dienst waarmee u 
foto’s kunt delen, zoals Flickr (http://flickr.com), maakt het u mogelijk 
uw digitale fotografisch geheugen te bewaren op internet, waar u ook 
bent.

n

n
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NooT   Diverse diensten om foto’s te delen, Kodak Gallery en Snapfish, 
kunnen uw digitale foto’s publiceren en zijn geschikt voor het hierbo-
ven genoemde doel. Deze hack maakt bij wijze van voorbeeld gebruik 
van Flickr omdat het labelen en uploaden van foto’s per e-mail erg 
handig is.

Label uw foto’s op Flickr
Als u foto’s toevoegt aan uw account op Flickr, kunt u een trefwoord, een 
label of andere metagegevens aan de foto’s toewijzen zodat u weet wat 
er op de foto staat. Zo kunt u later sneller zoeken en sorteren op een tref-
woord in uw fotocollectie. 
U kunt bijvoorbeeld al uw foto’s (of die van een ander, of van alle gebrui-
kers) bekijken die voorzien zijn van het label sunset om foto’s van een 
zonsondergang te zien (zie figuur 4-5).
U kunt instellingen met betrekking tot de privacy voor elke afzonder-
lijke foto instellen. Ze kunnen dan alleen door u (private), door iedereen 
(public), of alleen door een beperkte lijst met contacten, zoals vrienden of 
familie worden bekeken.

figuur 4-5 Alle foto’s van de gebruiker ginatrapani met het label ‘sunset’ op Flickr

Foto’s van uw cameratelefoon uploaden naar Flickr 
U kunt foto’s uploaden naar Flickr met behulp van de webtoepassing zelf, 
maar ook met diverse andere uploadsoftware. Voor het uploaden van de 
foto’s van uw mobiele telefoon kunt u gebruikmaken van de functie van 
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Flickr om foto’s per e-mail te uploaden. Om per e-mail te uploaden logt 
u in op uw Flickr-account en gaat u naar http://flickr.com/account/
uploadbyemail. U krijgt een niet-openbaar e-mailadres toegewezen dat 
ervoor zorgt dat de foto’s die u hebt opgestuurd, worden gepubliceerd op 
de pagina van uw Flickr-account.
Met behulp van een speciale berichtindeling kunt u instellingen doen met 
betrekking tot de privacy en kunt u labels toevoegen aan de foto’s die u 
vanaf uw mobiele telefoon e-mailt. U kunt de foto’s labelen door in het 
onderwerpvak van het e-mailbericht, of op de eerste regel van de bericht-
tekst, de syntax x “y z” te gebruiken. Door achtervoegsels zoals +private 
of +ff toe te voegen aan het e-mailadres dat u van Flickr hebt gekregen, 
kunt u de foto als privé of alleen zichtbaar voor vrienden en familie mar-
keren.
Stel, u komt bij een grote elektronicazaak als Media Markt een harde 
schijf tegen die u graag wilt kopen, maar u zou thuis op internet eerst nog 
wat meer informatie hierover willen opzoeken. U kunt dan een nieuwe 
boodschap maken met een foto van het product die u hebt gemaakt met 
uw mobiele telefoon. Die foto stuurt u naar het e-mailadres om deze te 
uploaden. Het bericht kan er als volgt uitzien:

To: foo10bar+private@photos.flickr.com
Subject: Seagate 300GB tags: “uitzoeken” “Media Markt” “todo”
Body: [Photo attachment]
300GB, 7200RPM, USB 2.0, te duur?

Door +private toe te voegen aan het e-mailadres, bent u er zeker van dat 
uw vrienden geen weet hebben van uw schaamteloos consumentisme (de 
foto worden gemarkeerd als alleen zichtbaar voor uzelf). Door de foto te 
voorzien van de labels todo, uitzoeken, en Media Markt, wordt u er thuis 
aan herinnerd dat u nog meer informatie moet zoeken over de schijf en 
waar u hem hebt gezien.

WAARSCHuWING   Voordat u de foto’s vanaf uw mobiele telefoon 
gaat uploaden naar Flickr, doet u er verstandig aan te controleren of 
uw telefoonabonnement het e-mailen van foto’s ondersteunt en of de 
kosten acceptabel zijn. Zelfs als het versturen van foto’s 1 eurocent per 
kilobyte kost, loopt het al snel aardig in de papieren!
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Uw fotobibliotheek 

U hebt nu gezien hoe u direct labels en privacyinstellingen kunt toewij-
zen, maar er zijn ook creatievere toepassingen voor uw persoonlijke foto-
database van met uw cameratelefoon gemaakte afbeeldingen. 

Visitekaartjes. U kunt natuurlijk de stapel visitekaartjes die u hebt 
verzameld tijdens uw laatste beursbezoek laten verstoffen in uw 
bureaulade. Maar u kunt ook van elk kaartje een foto maken en die 
foto’s uploaden naar Flickr, voorzien van labels (namen, op welke 
beurs) en een beschrijving toevoegen met de functie van de per-
soon, waar en wanneer u elkaar hebt ontmoet en of u nog contact 
met deze persoon wilt opnemen. Let erop dat u deze foto’s als privé 
markeert!
Fotoreceptenboek. Hebt u in een restaurant of bij vrienden iets 
gegeten dat u thuis ook eens wilt maken? Maak er een foto van, 
voeg enkele details over de ingrediënten toe en hang er het label 
koken (cooking) aan, zoals in figuur 4-6. Verzamel op die manier 
al uw favoriete maaltijden zodat de vraag `Wat eten we vandaag?’ 
makkelijk kan worden beantwoord door in uw Flickr-album op het 
trefwoord gerechten te zoeken. U kunt zelfs labels als kip, vegeta-
risch, of pittig toevoegen zodat u in elk geval wat inspiratie hebt 
als uw vegetarische zwager op bezoek komt.

figuur 4-6  Een Flickr-foto van een recept met het label cooking

n

n
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Wensenlijst. Als u aan het winkelen bent kunt u foto’s maken van 
de dingen die u wilt hebben of waarvan u de prijzen wilt vergelij-
ken. Mogelijke labels zijn bijvoorbeeld wensenlijst en uitzoeken.
Wijnetiketten. Als uw liefje opmerkt dat ze de wijn die bij het 
eten wordt geserveerd zo lekker vindt, neem dan een foto van het 
etiket zodat u haar de volgende keer thuis met eenzelfde fles kunt 
verwennen. U kunt zo uw persoonlijke wijndatabase beginnen met 
foto’s van wijnen die u labelt als lekker en minder lekker.
Tekst of URL’s. Op een bord bij een toeristische attractie staat vaak 
een korte geschiedenis. En soms ziet u een reclamebord langs de 
weg met het adres van een website die u wilt bezoeken. Neem er 
een foto van, stuur het naar Flickr en ken er de trefwoorden ach-
tergrondinfo of bezoeken aan.
Bewaar de openingstijden van instanties die u veel bezoekt. 
Maak de volgende keer dat u het lokale postkantoor of de bank 
bezoekt, een foto van het bordje met de openingstijden zodat u 
altijd snel kunt nakijken wat wanneer open is.
Huisinventaris. Een fantastische manier om uw inventaris thuis 
in kaart te brengen is om foto’s te maken van uw bezittingen en de 
serienummers en prijzen bij de beschrijving te voegen. Dit komt 
uitstekend van pas in het geval uw laptop wordt gestolen of als er 
spullen verloren gaan door brand of een overstroming.
Waar hebt u geparkeerd. Was het nu verdieping E of F? Maak snel 
een foto van het dichtstbijzijnde bordje waar uw auto geparkeerd 
staat en spaar uzelf een hoop gezoek in de parkeergarage.4 (Flickr is 
niet nodig.)

Hack 35: Maak geweldige aantekeningen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Pen en papier
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Of u het nu leuk vindt of niet, u zult op uw werk vaak bijeenkomsten 
moeten bijwonen. Om de voortgang van een project te bespreken, voor 
een telefonische conferentie of brainstormsessies. Veel bijeenkomsten, die 
niet allemaal even nuttig zijn. Een bijeenkomst is zo nuttig als de actie die 
wordt ondernomen wanneer iedereen de vergaderruimte heeft verlaten.

n

n

n

n

n

n
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Het maken van goede aantekeningen is een belangrijke vaardigheid die 
uw projecten, uw carrière of uw opleiding naar een hoger plan kan tillen. 
Het maakt niet uit of u nu een zakelijke vergadering hebt, een college op 
de universiteit of een conferentie. Deze hack behandelt drie praktische 
manieren om aantekeningen te maken, maar ook tips om uw eigen noti-
tieblaadjes te maken.

Methode 1: Voeg symbolen toe aan actiepunten
Bij het gebruik van een vel papier of een eenvoudig tekstbestand op uw 
laptop, kunt u elke regel in uw aantekeningen vanaf de linkerkantlijn 
laten inspringen. Gebruik vervolgens een simpel systeem van symbolen 
om in de kantlijn aan te geven wat voor soort informatie het betreft. De 
volgende tabel toont de meest bruikbare symbolen:

SyMbooL bESCHRIJVING

[ ] of   Een vierkantje betekent een item waar actie op moet 
worden genomen

( ) of  Een cirkel betekent dat er een opdracht door iemand 
anders moet worden uitgevoerd

* Een sterretje betekent een belangrijk feit

? Een vraagteken betekent dat u nog meer onderzoek 
moet doen of een vraag over dit onderwerp moet stel-
len

Na de vergadering kunt u heel snel in de kantlijn zien wat u op uw eigen 
actielijst moet zetten, aan wie u een vraag moet stellen en welke vragen 
nog meer onderzoek vereisen.5

Methode 2: Verdeel uw pagina in vieren
Een andere manier om verschillende soorten informatie visueel van 
elkaar te scheiden is uw notitieblad in vieren te delen en elk soort infor-
matie in een eigen vak te noteren. Vragen, verwijzingen, todolijsten, 
referenties en te delegeren taken komen allemaal in een apart vak. Het 
gerucht gaat dat dit de manier is waarop Bill Gates, die bekendstaat om 
zijn enorm gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen, zijn notities 
maakt.6
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Methode 3: Opnemen en samenvatten
De Cornell-methode om aantekeningen te noteren is het meest geschikt 
voor studenten en onderzoekers die dagelijks grote hoeveelheden infor-
matie moeten verwerken. Het doel van dit systeem is te voorkomen dat er 
herhalingen in de aantekeningen staan, of beter gezegd: noteer het in één 
keer goed. Voor het gebruik van deze methode, deelt u uw pagina op in 
verschillende vlakken, zoals getoond in figuur 4-7.7

figuur 4-7  Een pagina ingedeeld in verschillende vlakken volgens de Cornell-
methode

Gebruik de verschillende vlakken voor:

Notities (Note-taking area). Dit is het gebied waar u het college, 
de discussie of de vergadering zo compleet mogelijk probeert te 
notuleren. Gebruik daarbij alinea’s die bestaan uit korte zinnen. Dit 
gebied bevat de hoofdmoot van de informatie waar u later gebruik 
van maakt. Probeer de hoofdlijn op te schrijven en als de discussie-

n
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leider of de instructeur een volgend punt aan de orde stelt, slaat u 
een paar regels over en begint u een nieuwe alinea.
Trefwoorden (Cue column). Noteer vragen en oneliners die het 
verband aangeven tussen de belangrijkste thema’s uit het notitiege-
bied. Later kunt u dan tijdens verder onderzoek of als u de notulen 
nog een keer doorneemt, de rechterzijde van het papier bedekken 
en kijken of u zich aan de hand van de trefwoorden de feiten kunt 
herinneren.
Samenvatting (Summaries). Na de vergadering of de training, 
schrijft u één of twee regels onder aan de pagina waarin alle 
aantekeningen van die pagina worden samengevat. Gebruik die 
samenvatting om uw aantekeningen door te nemen of snel de 
onderwerpen van een discussie terug te vinden.

Print uw eigen notitiepapier
Er is een aantal gratis onlinetoepassingen beschikbaar waarmee u zelf 
gelinieerd papier in PDF-formaat kunt downloaden en afdrukken. Print 
een aantal velletjes en neem die mee naar uw eerstvolgende vergadering 
of college.

Notepaper Generator (http://simson.net/notepaper/) maakt een 
PDF-bestand van een gelinieerde pagina met een kleine maand-
kalender bovenaan en een optionele ruimte voor samenvattingen 
in de rechterbovenhoek. U kunt zelf het lettertype kiezen. Er is 
zelfs een mogelijkheid om de positie van de perforatiegaten aan te 
geven.
Cornell Method PDF Generator (http://eleven21.com/ 
notetaker) biedt de mogelijkheid een pagina met de indeling vol-
gens de Cornell-methode af te drukken op ongelinieerd, gelinieerd 
of ruitjespapier. U kunt uw naam, de datum en de naam van de 
klas opgeven, en maximaal vier perforatiegaten. U kunt ook de lijn-
dikte in diverse grijstinten aangeven.
Michael Botsko’s Notepad Generator (http://botsko.net/Demos/
notepad_generator; let op de hoofdletter D in Demos) genereert 
een sjabloon in PDF-formaat voor notitieblaadjes met uw naam, 
paginanummer, de datum en de projectnaam. Elke pagina wordt in 
twee vlakken opgesplitst: één voor de aantekeningen (met lijntjes) 
en het andere voor de actie die moet worden genomen, inclusief 
een vervaldatum. Ook hier kunt u weer de perforatiegaten laten 
markeren.

n

n

n

n

n
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Hack 36: Organiseer uw leven met Remember 
the Milk

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In deze moderne tijden is het zelfs met geavanceerde software niet een-
voudig om al uw werkafspraken, persoonlijke todolijsten, projecten en 
vervaldata in de gaten te houden. De kans is aanwezig dat u op uw werk 
een systeem gebruikt voor al uw taken (zoals Microsoft Outlook), maar 
dat u thuis weer iets heel anders gebruikt (zoals een notitiebord naast de 
koelkast). Maar de scheidslijn tussen werk en privé wordt steeds vager. 
U bent steeds meer tijd kwijt aan verschillende computers en mobiele 
apparaten terwijl u onderweg bent. U hebt werk, school, familie, thuis 
en andere zaken die u in de gaten moet houden. Het is nu meer dan ooit 
belangrijk om al uw lijsten samen te voegen tot één grote die altijd en 
overal toegankelijk is. Er is een groot aantal gratis organizers op internet 
beschikbaar, maar de meest stabiele en best ontwikkelde is een webtoe-
passing met de naam Remember the Milk (http://rememberthemilk.
com).
Omdat het een webgebaseerde dienst is, kunt u met Remember the Milk 
al uw persoonlijke, zakelijke en familiaire lijsten beheren op één cen-
trale plaats. Enkele van de basale en de meer geavanceerde functies van 
Remember the Milk worden hierna besproken. 

NooT   Als u gewend bent om uw informatie te beheren met desk-
topsoftware zoals Microsoft Outlook, dan lijkt het volledig afhanke-
lijk zijn van een webtoepassing een beangstigend vooruitzicht. Maar 
steeds meer dynamische software verdwijnt van de desktop naar het 
web, waarbij het grootste voordeel ligt in de toegankelijkheid en de 
overdraagbaarheid. Door het gebruik van een webtoepassing zoals 
Remember the Milk, kunt u uw informatie opvragen vanaf elke compu-
ter met een internetverbinding en een webbrowser.

Taken beheren
Nadat u zich hebt aangemeld voor een gratis account bij Remember the 
Milk (RTM) ziet u (als u bent ingelogd) op de homepage dat de taken zijn 
onderverdeeld in drie tabbladen, te weten: Today (Vandaag), Tomorrow 
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(Morgen), en Overdue (Te laat). Klik op de knop Continue to tasks (Ga 
door naar taken) rechtsboven om de taken te beheren.
In het venster Tasks (Taken) veranderen de namen van de tabbladen stan-
daard in de volgende categorieën: Inbox, Personal (Persoonlijk), Study 
(Studie), Work (Werk), en Sent (Verzonden). RTM begint automatisch 
met een nieuwe taak voor vandaag: Try out Remember the Milk (Probeer 
Remember the Milk). Om een taak toe te voegen aan uw persoonlijke lijst, 
klikt u op Add task (Taak toevoegen) en vult u een onderwerp in zoals 
wordt getoond in figuur 4-8.

figuur 4-8  Klik op Add task om een nieuwe taak toe te voegen

Druk op Enter om de nieuwe taak op te slaan in uw lijst. Nadat u dat hebt 
gedaan, verschijnt er dan rechts een informatievak met gegevens over de 
taak. Deze gegevens kunt u wijzigen. U kunt de einddatum instellen, aan-
geven of het een terugkerende taak is, hoe lang de taak gaat duren en of 
er een bijbehorend webadres is. Als u het tabblad Notes (Notities) opent, 
kunt u allerlei aanvullende informatie over de taak toevoegen (zoals de 
routebeschrijving naar een afspraak). Voor een eenvoudige taak, zoals bij-
voorbeeld het maken van een afspraak voor de kapper, zal het niet nodig 
zijn om nog aanvullende informatie in te voeren. Voor complexere taken, 
of taken die u samen met anderen uitvoert, kunt u op het tabblad Notes 
voldoende informatie kwijt en webadressen opnemen.

Prioriteiten toekennen aan taken

U kunt ook prioriteiten aan taken toekennen, zodat de belangrijkste items 
bovenaan komen te staan en in een bepaalde kleur worden weergegeven. 
Om dat te doen selecteert u de taak en drukt u op de toetsen 1, 2 of 3 om 
de prioriteit aan te geven. Om een reeds toegekende prioriteit te verwijde-
ren, drukt u op de 4.
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Taken voltooien

Nadat u een taak, inclusief de details, hebt toegevoegd, hebt u officieel 
uw taak ‘Try out Remember the Milk’ uitgevoerd. Om aan te geven dat 
de taak voltooid is, selecteert u het vakje naast de taak, deselecteert u alle 
andere taken en klikt u op de knop Complete (Voltooid). De taak zal van 
uw lijst verdwijnen. Hij is echter niet definitief verwijderd. U kunt vol-
tooide taken altijd terugzien in het vak Lists (Lijsten) in de zijbalk aan de 
rechterkant. Klik in dit geval op de link 1 Completed om te zien dat u de 
taak om RTM te proberen hebt voltooid.

Beheren van lijsten en labels
Als u taken toevoegt aan RTM, kan het zijn dat u geen gebruik wilt 
maken van de standaardcategorieën (Personal, Study, Work). Bijvoor-
beeld, als u niet naar school gaat, dan zult u ook de lijst Study niet 
gebruiken. U kunt deze lijst verwijderen en een andere lijst die meer van 
toepassing is toevoegen. Daarvoor klikt u op de link Settings (Instellin-
gen) die rechtsboven aan elke RTM-pagina is te vinden en opent u het 
tabblad Lists. U kunt hier elke lijst verwijderen, archiveren of als stan-
daard instellen. Om een nieuwe lijst toe te voegen, klikt u op Add list 
(Voeg lijst toe). De RTM-lijsten die u zelf aanmaakt kunnen volledig aan 
uw eigen situatie worden aangepast. Ik heb zelf de lijst Study verwijderd 
en de lijsten Web Site, Book, en Home Improvement toegevoegd (zie 
figuur 4-9).

figuur 4-9  Voeg een nieuwe lijst toe door te klikken op Add list of bewerk een 
bestaande lijst door deze te selecteren en een actie te kiezen uit de keuzelijst 
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NooT   Het zal u zijn opgevallen dat de inbox en de lijst met verzon-
den items (Sent) voorzien zijn van een pictogram met een slot. Dat is 
omdat dit permanente lijsten zijn die een speciaal doel hebben, name-
lijk er zo veel mogelijk uitzien als e-mail. De inbox bevat taken die u 
per e-mail gestuurd hebt of toegevoegd hebt aan RTM zonder een spe-
cifieke lijst te hebben opgegeven. Of het zijn taken die andere gebrui-
kers u gestuurd hebben. De lijst Sent bevat taken die u aan andere 
RTM-gebruikers, zoals uw collega’s of uw partner, hebt gestuurd.

Naast het categoriseren van uw taken aan de hand van lijsten, kunt u de 
taaklijsten nog verder ordenen door gebruik te maken van labels. Selec-
teer in het venster Tasks (Taken) een willekeurige taak van een willekeu-
rige lijst. Vervolgens klikt u in het vak aan de rechterzijde op Tags en vult 
u een trefwoord voor een taak in. U kunt bijvoorbeeld de taken op de lijst 
Home Improvement indelen per kamer zoals wordt getoond in figuur  
4-10.

figuur 4-10  Label uw taken door ze te voorzien van specifieke trefwoorden om uw 
todolijst nog verder onder te verdelen

Nadat uw taken van een label zijn voorzien, kunt u bijvoorbeeld heel een-
voudig de lijst van klussen bekijken die u in de garage moet doen of voor 
uw patio of kantoor thuis.

WAARSCHuWING   U kunt gemakkelijk veel tijd verliezen aan 
het overorganiseren van uw taken in zo’n rijk uitgeruste toepassing 
als RTM, dat veel mogelijkheden om informatie te verzamelen en 
categoriseren bevat. Onthoud goed dat het doel is om dingen gedaan 
te krijgen en niet om perfect georganiseerde lijsten te maken. Gebruik 
alleen labels, velden en lijsten die voor u nuttig zijn en probeer geen 
perfect en complex beheersysteem te maken.
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Taakherinneringen instellen
Remember the Milk kan u ook, via een medium van uw keuze (e-mail, 
sms of instant messenger), waarschuwen wanneer een bepaalde taak 
moet zijn afgerond. Als u bijvoorbeeld een pakket moet afhalen voordat 
het postkantoor om 17.00 uur sluit, dan kan RTM u om 16.00 uur een sms 
sturen. Om een taakherinnering in te stellen in RTM, klikt u op de link 
Settings rechtsboven aan elke RTM-pagina en opent u vervolgens het 
tabblad Reminders (Herinneringen). Hier kunt u aangeven hoe lang van 
tevoren u wilt worden herinnerd en via welk medium (zie figuur 4-11).

figuur 4-11  Instellen hoe en wanneer RTM u een herinnering moet sturen voor 
taken die een tijdslimiet of een vervaldatum hebben

RTM ondersteunt verschillende instant-messengernetwerken om IM-her-
inneringen in te stellen, zoals AIM, Google Talk, ICQ, Yahoo! Messenger, 
MSN Messenger, Jabber en Skype. Om een sms-herinnering te ontvangen 
op uw mobiele telefoon, kunt u via een keuzelijst instellen welke provider 
u hebt en wat uw mobiele nummer is.

NooT   Let erop dat RTM weet in welke tijdzone u zich bevindt, zodat 
u de herinnering op de juiste tijd ontvangt. Bij de instellingen kunt u op 
het tabblad General (Algemeen) de correcte tijdzone instellen.
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Taken zoeken
Voor het snel zoeken naar een taak maakt u gebruik van RTM’s zoekvak, 
dat rechtsboven in elk RTM-venster zichtbaar is. (U kunt ook de toets-
combinatie Ctrl + Shift + / gebruiken waarna de cursor in het zoekvak 
verschijnt en u dus niet de muis hoeft te gebruiken.) Standaard doorzoekt 
RTM alleen de kopregels van nog lopende taken en niet de notities, vol-
tooide taken of het taakarchief. Om de zoekopdracht uit te breiden (of 
juist te beperken door te zoeken op datum of lijst), klikt u op Show search 
options (Toon zoekopties). Er wordt een venster geopend met diverse 
mogelijkheden om de zoekresultaten te verfijnen (zie figuur 4-12).
Om de geavanceerde zoekfunctie weer te sluiten, klikt u op Hide search 
options (Verberg zoekopties).

figuur 4-12  Met de extra zoekopties kunt u de zoekresultaten verfijnen door aan te 
geven welke lijsten RTM moet doorzoeken, en hoe

Uitgebreide zoekfuncties

U kunt ook een uitgebreide zoekopdracht geven in RTM door gebruik te 
maken van geavanceerde zoekoperatoren. Bijvoorbeeld, om het woord 
‘salon’ te zoeken in uw lijst Persoonlijk, typt u list:persoonlijk salon in 
het zoekvak. Andere nuttige geavanceerde zoekoperatoren zijn de vol-
gende:

priority: geeft de prioriteiten aan van de taken die u zoekt. Bijvoor-
beeld, priority:1 zoekt de taken met de hoogste prioriteit en met 
priority:none vindt u alle taken die geen prioriteit hebben gekre-
gen.
dueWithin: en due: specificeert een bepaalde tijd waarin verval-
datums voorkomen. Bijvoorbeeld. dueWithin:”3 days” geeft alle 
taken waarvan de vervaldatum in de komende drie dagen valt. (Let 

n

n
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op: als de beschrijving meerdere woorden bevat, moet u die tussen 
dubbele aanhalingstekens plaatsen om de gehele zin te koppelen 
aan de operator dueWithin:.) Vergelijk bijvoorbeeld due:”Oct 10” 
waarin alle taken die op 10 oktober vervallen worden getoond, en 
due:never geeft alle taken waarin geen vervaldatum is opgenomen.
timeEstimate: geeft de geschatte hoeveelheid tijd die het afhande-
len van de taak vergt. Bijvoorbeeld timeEstimate:”1 hour” geeft 
alle taken die in een uur kunnen worden gedaan en timeEsti-
mate:”< 1 hour” geeft alle taken die minder dan een uur vergen.

TIP   De volledige lijst van alle beschikbare geavanceerde zoekoperato-
ren kunt u vinden op http://rememberthemilk.com/help/answers/
search/advanced.rtm.

Zoekopdrachten bewaren in Smart Lists

Als u bepaalde zoekopdrachten vaker uitvoert, kunt u deze bewaren in 
de zogenaamde Smart Lists zodat u deze de volgende keer met één muis-
klik kunt oproepen (dat spaart tijd omdat u niet elke keer alle zoekcriteria 
hoeft in te typen). Als u bijvoorbeeld een lijst wilt maken van taken die 
minder dan twintig minuten kosten om uit te voeren, kunt u de zoekop-
dracht timeEstimate:”< 20 minutes” uitvoeren. Klik aan de rechterzijde 
op het tabblad Save (Opslaan) om een zoekopdracht toe te voegen aan 
Smart Lists. U kunt hier de Smart List een naam geven en opslaan. Ik heb 
mijn lijst van klussen die minder dan twintig minuten duren Snelle Taken 
genoemd. De lijst met de naam Snelle Taken verschijnt voortaan onder 
aan de rij met andere lijsten en toont een reeks taken die u in minder dan 
twintig minuten kunt doen.
Meer suggesties voor fraaie Smart Lists (zoals taken met een deadline of 
taken met het woord e-mail erin), kunt u vinden op http:// 
rememberthemilk.com/help/answers/smartlists/whatare.rtm.

Uw RTM-taken offline beheren
Zoals u kunt zien is Remember the Milk een zeer uitgebreide webtoe-
passing. De grootste angst en klacht die mensen echter hebben bij het 
gebruik van een webgebaseerde toepassing, is dat deze niet toegankelijk 
is als mensen wel achter een computer zitten maar geen verbinding heb-
ben met internet — zoals in de trein naar het werk of in het vliegtuig. 
Maar sinds kort is er nieuwe technologie van Google beschikbaar die 
werkt in combinatie met de webbrowser Firefox. Hiermee worden uw 

n
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RTM-gegevens offline beschikbaar, zodat u ze kunt bekijken en bewer-
ken, ook als u niet online bent.
Een uitbreiding van Firefox met de naam Google Gears (gratis te down-
loaden via http://gears.google.com) synchroniseert de webgebaseerde 
gegevens met uw computer zodat ze beschikbaar zijn in uw webbrowser, 
onafhankelijk van het feit of u wel of niet online bent. Remember the Milk 
is geschikt voor Google Gears. Om offline met uw RTM-lijsten te werken, 
moet u werken met Firefox. Installeer de invoegtoepassing Google Gears 
en als u vervolgens de RTM-website bezoekt, zal u worden gevraagd 
of de gegevens lokaal op uw computer kunnen worden opgeslagen (zie 
figuur 4-13).

figuur 4-13  De invoegtoepassing Google Gears voor Firefox vraagt of uw Remember 
the Milk-gegevens op uw computer mogen worden opgeslagen

Selecteer de optie I trust this site. Allow it to use Google Gears en klik op 
de knop Allow. (Als u dit niet doet zal Gears u elke keer dat u de RTM-
website bezoekt om een bevestiging vragen.) Nadat Google Gears uw 
RTM-gegevens heeft gesynchroniseerd, verschijnt een kleine knop naast 
uw gebruikersnaam boven aan elke pagina van de RTM-website. Als u op 
deze knop klikt, kunt u schakelen tussen de offline- en onlinemodus. Als 
u offline werkt, kunt u normaal gebruikmaken van RTM, dus taken toe-
voegen of wijzigen en lijsten en labels maken. Zodra u weer verbinding 
met internet maakt en dus online bent, zal Google Gears al uw verande-
ringen synchroniseren met de RTM-website.
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Meer RTM-technieken
Er zijn nog veel meer mogelijkheden met Remember the Milk. Hier vol-
gen er een paar.

De weekplanner

Gebruikers die graag hun todolijsten op papier willen hebben, kunnen 
een weekoverzicht afdrukken via http://rememberthemilk.com/ 
printplanner/your.username. (Vervang your.username door uw RTM-
gebruikersnaam in deze URL.) Deze pagina is beschikbaar vanaf de start-
pagina van RTM (klik op de link Weekly Planner (Weekplanner)). Deze 
pagina toont een week vol met taken en prioriteiten en lijstinformatie die 
is voorzien van grote vakken waarin u de taken makkelijk kunt afvinken 
met een pen. Op dezelfde manier kunt u elke willekeurige lijst in RTM 
afdrukken via de link Print in het vak Lists rechtsboven aan de pagina.

Taken toevoegen via e-mail

RTM-gebruikers die als het ware leven vanuit hun inbox (of die via hun 
mobiele telefoon toegang hebben tot hun e-mail), kunnen gemakkelijk 
hun taken invoeren en via e-mail versturen naar RTM. Open bij de instel-
lingen (Settings) het tabblad Info en kopieer het persoonlijke e-mailadres 
dat u hebt ontvangen van RTM naar het adresboek van uw e-mailtoe-
passing. U kunt nu taken via e-mail naar RTM sturen: voer het speciale 
e-mailadres in in het veld To (Aan) en de naam van de taak in het veld 
Subject (Onderwerp). Laat het e-mailbericht verder leeg en verstuur het 
bericht. De taak zal vervolgens verschijnen in uw inbox van RTM.
Gevorderde e-mailgebruikers kunnen ook de prioriteit, labels en aante-
keningen versturen met behulp van speciale regels voor e-mailberichten. 
(Kijk voor meer informatie over hoe u een taak per e-mail naar RTM 
stuurt op http://rememberthemilk.com/help/answers/sending/ 
emailinbox.rtm.)

Sneltoetsen

Het schakelen tussen toetsenbord en muis om door de interface van RTM 
te navigeren, kan behoorlijk vermoeiend zijn. Om sneller en efficiënter 
te werken, heeft RTM een uitgebreide reeks sneltoetsen waarmee u bijna 
alle toepassingen kunt openen zonder de muis te gebruiken. U kunt een 
lijst met alle beschikbare sneltoetsen afdrukken via http:// 
rememberthemilk.com/help/answers/basics/keyboard.rtm.
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Bekijk uw RTM–taken in uw digitale agenda of op uw 
website

U hoeft niet de RTM-website geopend te hebben om uw taken en dead-
lines te zien. Plaats uw taken in iCal of Google Agenda, of bekijk uw 
taken via uw persoonlijke iGoogle-pagina of Netvibes. Zoek in de Help-
functie van RTM naar de modules voor iGoogle en Netvibes en hoe u de 
synchronisatie tot stand brengt tussen RTM en iCal of Google Agenda.

Hack 37: Organiseer uw leven via tekstbestan-
den

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig tot gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista (cygwin), Mac os X, Unix 
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Hack 36 ‘Organiseer uw leven met Remember the Milk’, beschrijft een 
uitgebreide toepassing waarmee u taken, prioriteiten, categorieën, pro-
jecten, aantekeningen, vervaldata en nog veel meer kunt bijhouden. Maar 
al die toeters en bellen kunnen behoorlijk afleiden als u alleen maar even 
snel een lijst met actiepunten wilt maken en ze af wilt vinken. Hoeveel 
slimme nieuwe toepassingen er ook beschikbaar komen om uw afspraken 
bij te houden, zowel beginnende als ervaren computergebruikers maken 
nog steeds gebruik van de ouderwetse, snel toegankelijke todolijst: een 
bestand met de naam todo.txt.
Een simpel tekstbestand is een effectieve en simpele manier om taken, 
notities en andere lijsten te maken. Deze hack beschrijft hoe u het beste 
met todo.txt kunt werken en hoe u kunt interacteren met platte tekst.

Waarom platte tekst?
Platte tekst is onafhankelijk van welke toepassing of welk besturingssys-
teem dan ook. Het is doorzoekbaar, klein en makkelijk te manipuleren, 
maar het is ook ongestructureerd. Het werkt ook als de webserver platligt 
of uw Outlook.pst-bestand beschadigd is. Het is gratis en het bestaat 
sinds de eerste computer. We kunnen rustig stellen dat platte tekst vol-
ledig toekomstbestendig is. Er zijn geen problemen met importeren of 
exporteren, geen databases, labels, vlaggetjes en sterretjes. Er zijn geen 
regels van ‘Bedrijf X’ die zeggen wat u wel en niet mag doen met het 
bestand. Het is klein genoeg om zelfs op de kleinste geheugenstick te 
passen en zal nooit de inboxlimiet van uw e-mailprogramma doen over-
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schrijden. En daarnaast is het supersimpel te gebruiken, op elke tekstver-
werker.

Uw tekstbestanden bewerken met een teksteditor 
De makkelijkste en meest gebruikelijke manier om uw todo.txt en 
andere tekstbestanden te bewerken is met een eenvoudige teksteditor, 
waarschijnlijk het eerste programma dat u ooit gebruikte op een pc. Hoe-
wel Windows is uitgerust met de teksteditor Kladblok (en Mac OS X met 
TextEdit), hebben geen van beide de twee belangrijkste functies die u 
nodig hebt. Om effectief te kunnen werken met een tekstbestand, kunt u 
het beste een editor installeren die meerdere bestanden tegelijkertijd kan 
openen en bewerken, en items op uw lijsten kan sorteren. Voor Windows-
gebruikers raad ik daarom EditPlus aan, een sharewaretoepassing die u 
kunt downloaden via http://editplus.com. Mac-gebruikers kiezen voor 
een gratis versie van TextWrangler en deze is te downloaden via http://
www.barebones.com/products/textwrangler.

Een taak per regel

Voor elk lijstbestand zoals een todo.txt, moet u exact één taak per regel 
invoeren. Dit lijkt in eerste instantie een onnodige beperking omdat er 

MEER oVER PlAttE tEkst

“Ingewikkelde toepassingen crashen of worden niet verder ontwikkeld 
door hun makers, of worden door een overvloed aan functies compleet 
onbruikbaar als ze bij versie 5.0 zijn aanbeland. Ervaren gebruikers kiezen 
voor software die zijn waarde in het verleden heeft bewezen. 
Men kan tekstbestanden zien als het enige wat overblijft als een bepaalde 
computertoepassing in uw gezicht is geëxplodeerd. U stopt bijvoorbeeld 
al uw data in Palm Desktop, en op een bepaalde dag raakt u uw Palm 
kwijt of u stapt over naar een ander platform dat uw desktopbestanden 
niet kan lezen. Dus exporteert u de bestanden als platte tekst en probeert 
dan vervolgens verwoed om deze te importeren in de nieuwste applicatie. 
Na verloop van tijd neemt u niet eens meer die moeite en blijft u gewoon 
platte-tekstbestanden gebruiken omdat dat gewoon makkelijker is. 
Tekstbestanden hebben ook een aantal duidelijke voordelen: u kunt er 
makkelijk en snel iets aan toevoegen en ze ook makkelijk doorzoeken. Het 
snel invoeren of eruit halen van gegevens op een doorzichtige manier, is 
eigenlijk de belangrijkste eis aan een opslagsysteem. Dat is eigenlijk waar 
het om draait.”

— Danny O’Brien, Lifehacker researcher8
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geen limiet aan de lengte van de regel is en bijna elke teksteditor de regel 
zelf zal afbreken om toch goed leesbaar te zijn. Het voordeel van de een-
item-per-regelmethode is dat u makkelijker kunt sorteren en prioriteiten 
kunt aangeven en bovendien een item gemakkelijker van het ene bestand 
naar het andere kunt verplaatsen.

Items sorteren

Geavanceerde teksteditors zoals TextWrangler en EditPlus hebben de 
mogelijkheid om regels tekst in een bestand alfabetisch te sorteren. Deze 
wat minder bekende optie is erg handig voor lijsten zoals todo.txt. U 
kunt eenvoudig de prioriteit van een taak aangeven met een alfabetische 
notatie, waardoor u met een sorteeractie de belangrijkste items van uw 
lijst bovenaan krijgt. Door het gebruik van een hoofdletter tussen haakjes 
kunt u zeer eenvoudig sorteren. Bijvoorbeeld: de volgende todolijst

Update nieuws op website door toevoeging van persbericht
FedEx statusrapport om 15.00 uur
Afspraak tandarts voor halfjaarlijkse controle

kan op de volgende manier worden gesorteerd op prioriteit:

(B) Update nieuws op website door toevoeging van persbericht
(A) FedEx statusrapport om 15.00 uur
(C) Afspraak tandarts voor halfjaarlijkse controle

Als u nu dit todo.txt-bestand hebt geopend in uw favoriete editor, kunt 
u de lijst sorteren zodat de taak met de hoogste prioriteit bovenaan komt 
te staan. In EditPlus bijvoorbeeld kiest u Tools, Sort (zie figuur 4-14) om 
de lijst te sorteren.

figuur 4-14  Het sorteren van tekstregels in een lijst via het menu Tools in EditPlus 
voor Windows
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Het resultaat zal zijn dat het item met de prioriteit (A) bovenaan zal 
staan, gevolgd door (B) en dan (C). Om aan te geven dat een item afge-
handeld is, kunt u ofwel het item verwijderen uit het bestand of een X 
plaatsen aan het begin van de regel. Als u dan opnieuw sorteert, komen 
de afgehandelde items onder aan het bestand te staan.

Taken van het ene naar het andere bestand verplaatsen

Als u de aanbevelingen uit Hack 22 hebt opgevolgd en alleen haalbare 
items hebt opgenomen in uw todolijst, dan zult u ook andere lijsten heb-
ben waar items op staan die daar niet op horen zoals projecten.txt en 
ooitmisschien.txt. Als u taken afhandelt en uw lijsten nakijkt, wilt u 
ongetwijfeld items kunnen verplaatsen naar andere lijsten. Met behulp 
van EditPlus of TextWrangler kunt u al uw tekstbestanden openen in een 
venster en eenvoudig via knippen en plakken items verplaatsen tussen de 
bestanden. 
Stel dat u bijvoorbeeld de volgende actie voor een project in uw huidige 
todo.txt-bestand wilt plaatsen. Open nu beide bestanden in uw editor en 
u kunt schakelen tussen de beide bestanden door op de bestandsnaam te 
klikken of op de tab. Knip de betreffende regel uit projecten.txt en plak 
deze in todo.txt of verplaats regels van todo.txt naar ooitmisschien.
txt, en sla de veranderingen op.

Gebruik de opdrachtregel om tekstbestanden te 
bewerken
Ervaren gebruikers die gewend zijn aan het werken met een Unix-
opdrachtregel, weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om tekst-
bestanden te doorzoeken en te sorteren. Zo kan bijvoorbeeld met de 
grep-opdracht een lijst worden gemaakt uit het bestand todo.txt van 
alle items die het woord ‘e-mail’ bevatten. Bij gebruik van de Mac OS 
X-terminal of de Cygwin Unix-emulator onder Windows, geeft u de vol-
gende opdracht (behalve het dollarteken dat de prompt voorstelt):

$ grep e-mail todo.txt

Met deze opdracht krijgt u alleen de regels uit het bestand todo.txt die 
het woord ‘e-mail’ bevatten. Op een vergelijkbare manier kunt u een regel 
toevoegen aan het bestand met het volgende commando:

$ echo “Kleren naar de stomerij brengen” >> todo.txt
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En verder kunt u het commando sort gebruiken om uw todo.txt te sor-
teren op prioriteit:

$ sort todo.txt

Het onthouden van al die commando’s kan lastig zijn, dus heb ik de laat-
ste twee jaar een unieke commando-interface gemaakt voor een todo.
txt-bestand die bestaat uit een item per regel.

Introductie van todo.sh
Een vrij beschikbaar bash-script genaamd todo.sh bundelt alle hiervoor 
genoemde Unix-commando’s (en nog verschillende andere) samen in 
een interface die speciaal gebouwd is voor todo.txt. Door het gebruik 
van todo.sh, kunt u automatisch de inhoud van uw todo.txt sorteren 
op prioriteit, regels sorteren op een bepaald trefwoord, taken toevoegen, 
prioriteren op basis van de (A), (B), (C)-notatie en nog veel meer. Kijk op 
http://todotxt.com als u het todo.sh-script wilt downloaden. U vindt 
op deze site ook de instructies voor uw besturingssysteem.
Inmiddels is een gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars ontstaan 
die het creatieve gebruik van todo.txt bespreekt en verder ontwikkelt. 
Kijk op http://todotxt.com en meld u aan voor de mailinglijst, stel vragen of doe 
suggesties over hoe u todo.txt inzet.
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Uw aandacht is uw meest bedreigde hulpmiddel. De technische hulp-
middelen die men tegenwoordig ter beschikking heeft, zoals: e-mail, 
chatprogramma’s, mobiele apparaten en een altijd beschikbare internet-
verbinding, zorgen ervoor dat een onbeperkte stroom van informatie 
met één druk op de knop beschikbaar is. Elke minuut van de dag vragen 
advertenties, meldingen van uw software, rinkelende telefoons, knippe-
rende voicemailberichten en piepers uw aandacht. Maar u hebt maar een 
beperkt aantal minuten, uren en dagen in uw leven. 
Moderne gadgets en software zijn zo ontwikkeld dat u meerdere dingen 
tegelijk kunt doen, ofwel multitasken: daarom kunt u op uw computer 
meerdere vensters tegelijk open hebben staan, elk met hun eigen functie. 
Het probleem is echter dat moderne computers en mobiele apparaten de 
mens voorbij hebben gestreefd als het gaat om multitasken. 
En verder kunt u op elk moment gestoord worden door uw e-mailpro-
gramma, mobiele telefoon en chatprogramma. We leven in een cultuur 
waarin iedereen altijd bereikbaar is, en zelf reageren we op die onderbre-
kingen op precies dezelfde manier. Maar een leven met continu onderbre-
kingen kan een verwoestende uitwerking hebben op uw concentratie en 
uw prestaties. Het leidt ertoe dat werknemers worden afgeleid, gefrus-
treerd, bedolven onder het werk en totaal uitgeput raken.
Psychiater Edward Hallowell noemt deze stoornis ADT (Attention Deficit 
Trait), een aantasting van de concentratie. Het is een werkplekgerela-
teerde aantasting van de concentratie veroorzaakt door de niet-aflatende 
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afleiding door hightechapparaten. Hij zegt: “Het is te vergelijken met de 
gewone concentratiestoornis die we kennen. Maar het is een toestand die 
wordt veroorzaakt door het moderne leven, waarin mensen het zo druk 
hebben gekregen met al die inputs en outputs dat ze meer en meer afge-
leid worden, geërgerd reageren, impulsief gaan handelen en rusteloos 
raken. En na verloop van tijd presteren ze niet meer naar behoren. Met 
andere woorden: het gaat ten koste van de efficiëntie, omdat u zoveel 
tegelijk doet, of probeert te doen. U bent als een jongleur die zijn kunsten 
vertoont met net één bal te veel.”1

Een onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Californië heeft aan-
getoond dat zakenmensen op een gemiddelde werkdag elke elf minuten 
tijdens hun werk worden onderbroken.2 In een artikel uit 2006 in het tijd-
schrift Time, waarin dit onderzoek werd aangehaald, wordt erop gewezen 
dat veel succesvolle mensen bewust dit soort onderbrekingen in hun 
werk uitsluiten:

Een aantal van ’s werelds meest creatieve en productieve mensen weigert 
gewoonweg om hun hersenen bloot te stellen aan te veel gegevensstromen. 
Toen een journalist van de New York Times diverse mensen interviewde 
die een prestigieuze beurs hadden gewonnen, vertelde een groot deel van hen 
dat ze hun mobiele telefoons en iPods uitschakelen als ze onderweg zijn, om 
die tijd te gebruiken om na te denken. Suze Orman, een autoriteit op het 
gebied van financieel beheer, weigert pertinent haar e-mail te controleren, 
telefoon te beantwoorden of iets anders haar werk te laten onderbreken — en 
dat ondanks dat ze veel zakelijke en mediaverplichtingen heeft. “Ik doe één 
ding tegelijk,” zegt ze, “maar dat doe ik wel goed, en dan ga ik verder met de 
volgende taak.”3

Orman weet dat het heel belangrijk is om de aandacht te richten op niet 
meer dan één taak tegelijk om geen slachtoffer te worden van ADT. Gun 
uzelf de tijd en de ruimte om uw tanden te zetten in een probleem en een 
toestand te bereiken die het best is te omschrijven als flow. Een geeste-
lijke staat waarin u helemaal in beslag wordt genomen door die ene taak. 
Zonder inspanning bereikt u dan resultaat zonder dat de tijd of andere 
externe factoren invloed hebben op uw prestaties. 
Om deze toestand te realiseren blokkeert u irrelevante afleidingen en 
laat u alleen die informatie toe die u nodig hebt om de klus te klaren. Net 
als een firewall op uw computer die mogelijke indringers weert, zullen 
de technieken in dit hoofdstuk u helpen om uw aandacht te beschermen 
tegen afleidingen van buitenaf.
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Hack 38: Beperk bezoeken aan tijdverslindende 
websites 

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Stel u eens voor: u zit achter uw computer om een verslag te schrijven dat 
de volgende dag af moet. U start uw webbrowser om op het bedrijfsintra-
net een document op te zoeken. Heel even werpt u een blik op uw start-
pagina. “Wow! De Nederlandse hockeyers hebben de halve finale bereikt. 
Eens even kijken wie ze verslagen hebben,” zegt u tegen uzelf. 
Drie uur later hebt u uw verslag nog niet af en zou u wel uit het raam wil-
len springen.
Komt u dit bekend voor?
De verleiding om op internet te gaan surfen als u dringend iets moet 
afmaken is te groot. U hebt vast weleens (of vaker) een paar uur verdaan 
met het surfen op websites als Wikipedia, Bol.com, eBay, Flickr, YouTube, 
of NU.nl terwijl u eigenlijk een deadline had. Efficiënt surfen vergt dis-
cipline en soms gewoon afzien van internetbezoek. In deze hack wordt 
de Firefox-extensie LeechBlock beschreven, waarmee u het bezoek aan 
bepaalde websites kunt blokkeren op momenten dat u hard aan het werk 
moet zijn.

LeechBlock installeren en configureren
Start Firefox en download de extensie LeechBlock via https://addons.
mozilla.org/en-US/firefox/addon/4476 en installeer het. (Zie Hack 86 
‘Uw webbrowser uitbreiden’ voor een gedetailleerde beschrijving hoe u 
een extensie voor Firefox installeert.) Start uw browser opnieuw om de 
installatie te voltooien.
Nu moet u beslissen door welke sites u het meest wordt afgeleid. Ook al 
is het er maar één, u kunt aan de slag. Om in te stellen welke sites geblok-
keerd moeten worden kiest u in Firefox Extra (Tools), LeechBlock,  
Options. In het overvolle dialoogvenster dat verschijnt kunt u opgeven 
welke sites geblokkeerd moeten worden en op welke momenten. 
In het tekstvak geeft u allereerst de domeinen op van de websites die u 
wilt blokkeren. U vult per regel één domein in. Mijn eerste lijst met te 
blokkeren sites zag er als volgt uit: 

ask.metafilter.com
flickr.com
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facebook.com
twitter.com

Ten tweede geeft u de periode aan dat LeechBlock u moet verhinderen 
deze sites te bezoeken. In de ochtenden zult u gewoonlijk het meeste 
werk verzetten, dus laten we zeggen dat u doordeweeks na drie uur  
’s middags uzelf wat ontspanning gunt. In het invulvak onder Enter the 
time periods within which to block these sites, vult u de tijdsperioden in 
zonder punten of dubbele punten. Bijvoorbeeld, als u de sites wilt blok-
keren van twaalf uur ’s nachts tot drie uur ’s middags, voert u dat als 
volgt in: 0000-1500. U kunt ook een aantal minuten instellen dat u de sites 
per uur of per dag mag bezoeken (dat zou kunnen betekenen dat ik de 
voortgang van het hockeyteam gedurende slechts 15 minuten per dag kan 
checken).

figuur 5-1  In het dialoogvenster LeechBlock Options kunt u aangeven welke sites 
geblokkeerd moeten worden en wanneer 
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Tot slot markeert u de dagen van de week dat LeechBlock in actie moet 
komen. U kunt uw verzameling websites die geblokkeerd moeten wor-
den ook nog een naam geven, zoals ‘Social Network Time Suckers’ zoals 
in figuur 5-1.
Het voordeel van een naam voor elke verzameling sites is dat u verschil-
lende categorieën kunt maken voor de sites die u ter ontspanning wilt 
bekijken. Facebook en Twitter kunt u plaatsen in de categorie ‘Social 
Network Time Suckers’ (tijdvretende sociale netwerksites), maar Wikipe-
dia en NU.nl wilt u wellicht onderbrengen in een categorie ‘Nieuws en 
Wetenswaardigheden’, terwijl de roddelpagina’s van de Telegraaf en RTL 
Boulevard een plaats kunnen krijgen in de categorie ‘Entertainment’. Voor 
elke verzameling sites kunt u verschillende tijden en regels opgeven (de 
hele dag, bepaalde dagen, bepaalde tijden of een maximaal aantal minu-
ten per dag).

Een geblokkeerde site bezoeken
Nadat u de instellingen hebt opgeslagen zal LeechBlock elke keer dat u 
via de bladwijzer zonder erbij na te denken een van die tijdverslindende 
sites probeert te openen een melding in uw browser tonen zoals in figuur 
5-2.

figuur 5-2  Een door LeechBlock geblokkeerde webpagina

Dat betekent dat u weer aan het werk moet en het nog eens moet probe-
ren op de toegestane tijden. 
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Sites toevoegen aan de lijst met geblokkeerde sites
Als LeechBlock actief is, kunt u met het snelmenu gemakkelijk een site 
toevoegen aan uw verzameling van geblokkeerde sites terwijl u surft. Stel 
dat u de website van Google Video hebt geopend en uw tijd verdoet met 
het kijken naar de hond die kan skateboarden, net zoals u voorheen uw 
tijd verdeed met het kijken naar filmpjes op YouTube. Klik nu op de rech-
termuisknop (cmd + klik voor Mac-gebruikers) en in het snelmenu dat 
wordt geopend kiest u LeechBlock, Add This Site to [naam verzameling]. 
Als u bijvoorbeeld een verzameling ‘Online Video’ hebt, kunt u deze site 
aan die verzameling toevoegen (zie figuur 5-3).

Maak het uzelf moeilijk om LeechBlock uit te schake-
len
Nu zal iemand die graag werk voor zich uitschuift waarschijnlijk zeggen: 
“Als ik de blokkering kan opheffen, dan doe ik dat ook.” Als de toegang 
tot een tijdsverspillende site wordt geblokkeerd, maar u wilt die site toch 
bezoeken (jammer dan van die deadline), dan kunt u natuurlijk bij de 
instellingen van LeechBlock de site weer vrijgeven. Maar om dat te voor-
komen heeft LeechBlock een speciale ingebouwde functie. In het dialoog-
venster met de instellingen voor LeechBlock schakelt u de volgende optie 
in: Prevent access to options for this block set at times when these sites 
are blocked. Dat betekent dat u op momenten dat uw sites geblokkeerd 
worden, de instellingen van LeechBlock niet kunt aanpassen en de blok-
kade dus niet kunt opheffen. 

figuur 5-3  Sites toevoegen aan een verzameling van geblokkeerde sites met het 
snelmenu van LeechBlock
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Ook kunt u een wachtwoord opgeven en daarmee toegang tot de instel-
lingen van LeechBlock versleutelen. (Zie ook het tabblad Algemeen 
(General) in het dialoogvenster Opties (Options)). Het doel van het 
wachtwoord is om nog een extra hindernis op te werpen in uw poging 
uw werkzaamheden uit te stellen. De ontwikkelaar van LeechBlock for-
muleert het zo: “Het wachtwoord zit er niet in voor extra veiligheid, het 
is alleen maar bedoeld om het u zo moeilijk mogelijk te maken om het 
blokkeren van de websites te omzeilen. Het moet u net lang genoeg ver-
tragen om uw geweten te laten spreken en u te bedenken dat u niet aan 
uw basale instincten wilt toegeven! Een erg lang (maar wel te onthouden) 
wachtwoord werkt het best. Suggestie: probeer antidisestablishmenta-
rianism. Voor mij werkt het uitstekend!”4

Hack 39: Tijdverspillende websites voorgoed 
blokkeren

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Is er een website die ervoor zorgt dat u helemaal niet meer aan werken 
toekomt of uw geestesgesteldheid aantast? Misschien leest u wel tanden-
knarsend de weblog van uw ex, die nu elke stap in haar nieuwe leven 
zonder u uitvoerig uit de doeken doet. Misschien hebt u veel uren verdaan 
met het afstruinen van eBay-veilingen en hebt u inmiddels wel genoeg 
gesigneerde platen van Neil Diamond. Of misschien zit u wel uren achter 
uw pc backgammon te spelen in de baas zijn tijd. 
In de vorige hack werd besproken hoe u tijdverspillende sites kunt blokke-
ren op bepaalde tijden en bepaalde dagen van de week. U kunt echter ook 
sites permanent blokkeren, tot het moment dat u uitdrukkelijk de beper-
king opheft. Deze hack laat uw computer denken dat die probleemsites 
zich op uw vaste schijf bevinden — hoewel dat natuurlijk niet zo is — en 
forceert de foutmelding ‘Server niet gevonden’ als u het niet kunt laten het 
webadres van die verleidelijke maar tijdverslindende site in te typen. 
U gaat als volgt te werk: 

Windows

Open in Kladblok of een andere teksteditor het bestand hosts, dat 
u kunt vinden in de volgende map:

1.
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Windows XP en Vista: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
Windows 2000: C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
Windows 98\ME: C:\WINDOWS\

Voer op een aparte regel in het hosts-bestand het volgende in:
127.0.0.1 ebay.com games.yahoo.com evilex.com

Vervang de sites in dit voorbeeld door de sites die u wilt blokkeren.

Mac OS X

Open Finder en kies Go, Go To Folder.
Typ in het dialoogvenster Go To Folder /etc/.
Zoek in het venster in de map /etc/ het bestand hosts en klik erop 
met de cmd-toets ingedrukt. Kies in het snelmenu Get Info. In het 
vak Ownership & Permissions kiest u bij You Can de optie Read & 
Write.
Open vervolgens het bestand hosts in een teksteditor.
Voeg op een aparte regel in het hosts-bestand toe:
127.0.0.1 ebay.com games.yahoo.com evilex.com

Vervang de sites in dit voorbeeld door de sites die u wilt blokkeren.

Het resultaat
Nadat u de stappen voor uw eigen besturingssysteem hebt doorlopen, 
slaat u het bestand hosts op en sluit u de teksteditor.
Als u nu een van uw geblokkeerde sites bezoekt, krijgt u de foutmelding 
‘Server niet gevonden’ te zien. (Als u een thuisserver hebt, zoals in Hack 
73 beschreven, dan verschijnen uw eigen serverbestanden.)
Het voordeel van deze methode boven die uit Hack 38 is dat de sites op 
die computer in elke webbrowser worden geblokkeerd, niet alleen in 
Firefox. Het nadeel is dat als u denkt dat het een goed moment is wat vei-
lingen op eBay te bekijken, u handmatig de volgende regels in het hosts-
bestand moet deactiveren door een # toe te voegen aan het begin van de 
regel. En wel op deze manier:

#127.0.0.1 metafilter.com flickr.com

Dat is een opzettelijk ongemak — dat u kan helpen om uw surfgedrag in 
toom te houden als u tegen een deadline aankijkt. 
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Hack 40: Beperk werkonderbrekingen door  
e-mail

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In tegenstelling tot telefonisch verkeer en chatprogramma’s, is e-mail 
nooit bedoeld geweest voor directe communicatie. De meeste mensen 
gaan er echter mee om alsof dat wel zo is. U hebt waarschijnlijk de hele 
dag uw e-mailprogramma openstaan en laat het elke vijf minuten contro-
leren of er nieuwe berichten zijn en u terstond een melding geven als dit 
het geval is.
Het is moeilijk om die kleine ongeopende envelop te negeren, toch? Mis-
schien bevatten die nieuwe berichten wel leuke roddels of foto’s van de 
baby, of een compliment van de baas. Misschien bevatten ze informatie 
over iets dringends wat meteen afgehandeld moet worden. Maar het is 
waarschijnlijker dat ze verkeerd gespelde informatie bevatten over hoe u 
aan ‘cheap V1@gr@’ kunt komen. Hoe dan ook, de neiging om de e-mails 
te bekijken is zeer sterk. Ongelezen e-mailberichten zijn de zoveelste 
injectie van de informatiedrug waar uw hongerige geest naar verlangt. Ze 
roepen u toe: ‘Open mij! Open mij!’.
Maar als u zich moet concentreren op een bepaalde taak, doe uzelf dan 
een plezier en beperk het aantal keren dat u uw e-mail controleert. Twee 
strategieën kunnen u daarbij helpen.

Sluit uw e-mailprogramma 
De eenvoudigste (maar niet direct de meest praktische) manier om te 
voorkomen dat uw inbox de indeling van uw dag bepaalt is om uw  
e-mailsoftware uit te schakelen. Schakel uw e-mailprogramma standaard 
uit als u aan het werk bent. Open uw inbox alleen op vastgestelde tij-
den. Beperk die momenten tot twee of drie keer per dag. Controleer en 
verwerk uw e-mail bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg, net na de lunch en 
een uur voordat u naar huis gaat. Dat betekent dat u de berichten op die 
momenten zowel beantwoordt als archiveert en waar nodig actie onder-
neemt. 

NooT  Hack 2 ‘Verklein uw responstijd’ biedt strategieën 
om e-mailberichten direct af te handelen en zo een stroom 
van gelezen maar niet verwerkte berichten te voorkomen. 
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Stel uw e-mailprogramma zo in dat deze maar één 
keer per uur controleert of er nieuwe e-mail is 
Door uw werksituatie kan het noodzakelijk zijn dat uw e-mailprogramma 
altijd actief is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de agenda en 
takenlijsten van Outlook gebruikt. Maar ook dan kunt u beperkingen aan-
brengen in de onderbrekingen door de melding dat er een nieuw e-mail-
bericht is binnengekomen. Stel daarvoor uw e-mailprogramma zo in dat 
deze één keer per uur controleert of er nieuwe berichten zijn. 
Standaard controleert Microsoft Outlook elke vijf minuten of er nieuwe 
berichten zijn. Als u de spam, de vele cc-berichten van collega’s, de e-
mails van vrienden die zich vervelen op het werk én de e-mails die bin-
nenkomen via distributielijsten meetelt, betekent dit dat u twaalf keer 
per uur ofwel 96 keer op een werkdag van acht uur gestoord kan worden 
door een nieuw e-mailbericht. Als u de instelling zo verandert dat er eens 
in de zestig minuten wordt gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn, dan 
verkleint u het aantal onderbrekingen van 96 naar acht per dag. 
Hoe u deze wijziging doorvoert, verschilt per programma. Als u Micro-
soft Outlook gebruikt, kiest u Extra (Tools), Opties (Options).  
Op het tabblad E-mailinstellingen (Mail Setup) klikt u op de knop Ver-
zenden/ontvangen (Send and Receive) om de frequentie te wijzigen (zie 
figuur 5-4).

figuur 5-4: Microsoft Outlook Send/Receive options
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Op hoeveel tijd u de instelling zet bepaalt u natuurlijk zelf, maar één 
keer per uur kan zelfs nog te veel zijn. Als u echt wat aan uw excessieve 
e-mailgedrag wilt doen, probeert u dan eens om slechts twee of drie keer 
per dag uw e-mails te verwerken, waarbij u zelf de momenten op de dag 
bepaalt. 

Hack 41: Verdeel uw werk over meerdere 
bureaubladen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Hoe meer ruimte u hebt voor uw benodigdheden, hoe makkelijk het is 
om de klus te klaren. Stel u eens een kok voor die maar een klein aan-
rechtblad tot zijn beschikking heeft. Hij pakt het eerste ingrediënt uit de 
koelkast, legt het op het werkblad, moet het snijden en afwegen en voegt 
het tot slot toe aan het gerecht. Als hij meer ingrediënten wil gebruiken, 
moet hij wat over is van het eerste ingrediënt weer terugleggen in de koel-
kast om plaats te maken voor het volgende ingrediënt, enzovoort. Hoe 
zou hij te werk gaan als hij een groter werkblad had waarop hij al zijn 
ingrediënten tegelijk kwijt kon? Deze kok zou dan minder tijd kwijt zijn 
aan het heen en weer schuiven van ingrediënten en meer tijd overhouden 
om daadwerkelijk te koken.
Hetzelfde geldt voor de ruimte die u hebt op het bureaublad van uw 
computer. In moderne besturingssystemen is het mogelijk om op één 
beeldscherm te multitasken met elkaar overlappende vensters. Dit vergt 
echter wel behoorlijk wat heen en weer geschuif en soms moeten de ven-
sters ook groter of kleiner gemaakt worden om te zien wat u wilt zien. 
Een tweede of zelfs een derde beeldscherm geeft u echter veel meer werk-
ruimte. Een onderzoek uit 2006 door het onderzoeksbureau Jon Peddie 
Research, dat werd aangehaald in een artikel in de New York Times5, heeft 
aangetoond dat een opstelling met meerdere beeldschermen de produc-
tiviteit van de computergebruiker met twintig tot dertig procent kan ver-
hogen.
De oprichter van Microsoft, Bill Gates, verdeelt zijn werk over drie scher-
men die tezamen zijn bureaublad vormen. Hij zegt daar zelf over: “Het 
scherm links toont mijn e-mailberichten. Het scherm in het midden toont 
meestal het e-mailbericht dat ik op dat moment lees en beantwoord. En 
mijn browser is te zien op het rechterscherm. Door deze opstelling kan ik 
tijdens mijn werk in één oogopslag zien wat voor nieuwe berichten er bin-
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nen zijn gekomen en tevens een link openen die gerelateerd is aan een e-
mailbericht, terwijl het bericht nog in het scherm recht voor me geopend 
is.”6

Om fysiek met meerdere beeldschermen te werken moet uw computer 
beschikken over meerdere videokaarten, of een videokaart die meerdere 
schermen ondersteunt. Als uw computer die mogelijkheid niet biedt, 
kunt u virtuele bureaubladen gebruiken om uw werk op te delen in vier 
afzonderlijke werkruimten. U kunt uw aandacht dan telkens op één 
werkruimte richten.

NooT  Hack 115 ‘Optimaliseer het gebruik van twee moni-
toren’ geeft tips over hoe u het best kunt werken met 
meerdere beeldschermen.

U kunt bijvoorbeeld een scherm gebruiken voor de taak waar u op dat 
moment mee bezig bent, het tweede scherm voor documenten die u bij 
het uitvoeren van de taak nodig hebt of voor uw agenda of todolijst, 
het derde scherm voor internet en het laatste voor e-mail. Hierna wordt 
beschreven hoe u deze opstelling realiseert. 

Windows Vista en XP
Dexpot, een programma om virtuele bureaubladen te beheren, is gratis 
voor persoonlijk gebruik. Het programma is compatibel met Windows 
Vista en Windows XP. U kunt het downloaden via http://www.dexpot.
de/. Met Dexpot kunt u maximaal twintig virtuele bureaubladen maken 
en beheren (hoewel u er nooit zoveel nodig hebt). Daarnaast hebt u vele 
mogelijkheden om ze aan uw wensen aan te passen. U kunt elk bureau-
blad een naam geven, maar ook een achtergrondafbeelding, screensaver 
en nog veel meer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van 
Dexpot in het systeemvak en selecteer Configure Desktops om de instel-
lingen aan te passen (zie figuur 5-5).
Ik heb bijvoorbeeld drie bureaubladen gemaakt, genaamd Email and 
Messaging, Writing en Browsing. Met de functie Desktop Rules van Dex-
pot kunt u zelfs handelingen automatiseren gebaseerd op welke functie u 
een bepaald bureaublad hebt gegeven. Als u bijvoorbeeld een webbrow-
ser opent in een ander bureaublad dan Browsing (dat u hebt bestemd 
voor surfen op internet) kunt u Dexpot zo instellen dat de webbrowser 
automatisch wordt verplaatst naar het juiste bureaublad.
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figuur 5-5  Een virtueel bureaublad instellen met Dexpot

Windows XP
Download het gratis programma Microsoft Windows Virtual Desktop 
Manager (MSVDM) via http://microsoft.com/windowsxp/downloads/
powertoys/xppowertoys.mspx. Installeer het programma en klik met de 
rechtermuisknop op de Windows-taakbalk en kies Toolbars, Desktop 
Manager. De werkbalk van MSVDM toont vier genummerde knoppen. 
Schakel over naar een ander bureaublad door op een van de knoppen te 
klikken. Als u op de knop Quick Preview klikt, ziet u de vier bureaubla-
den als vier vierkanten netjes verdeeld over het scherm (zie figuur 5-6).
U kunt elk bureaublad een eigen achtergrondafbeelding geven om het 
onderscheid tussen de vier schermen duidelijk te maken. Klik met de 
rechtermuisknop op de werkbalk van MSVDM en kies Configure Desk-
top Images.

Mac OS X 10.4 (Tiger)
Als u werkt met het besturingssysteem Mac OS X 10.4 (Tiger) kunt u het 
gratis programma VirtueDesktops downloaden via http:// 
virtuedesktops.info. Kies voor de laatste versie, pak het gecompri-
meerde bestand uit en sleep het naar de map applications. Zodra u 
VirtueDesktops start, verschijnt een virtueel menu in de statusbalk. Kies 
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in dit menu Preferences en geef vervolgens in het vak Triggers op welke 
sneltoetsen u wilt gebruiken om tussen de bureaubladen te schakelen. 
Standaard roept u met de toetscombinatie Option + Tab de vier bladen 
tegelijk op (zie figuur 5-7). U kunt tussen de bladen navigeren met de pijl-
tjestoetsen.

figuur 5-6  Met Virtual Desktop Manager voor Windows kunt u vier bureaubladen 
tegelijk weergeven

figuur 5-7   Met VirtueDesktops voor Mac OS X 10.4 kunt u vier virtuele 
bureaubladen maken en beheren 
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Mac OS X 10.5 (Leopard)
De laatste versie van het Mac OS X 10.5 (Leopard) heeft een ingebouwde 
functie om meerdere virtuele bureaubladen te maken. Om deze functie, 
Spaces genaamd, in te schakelen kiest u bij System Preferences het ven-
ster Exposé & Spaces. Op het tabblad Spaces selecteert u Enable Spaces. 
(U kunt ook de optie Show Spaces selecteren om de knop Spaces toe te 
voegen aan de menubalk.)
Standaard zijn er vier virtuele bureaubladen, Spaces. Met de knoppen + 
en – naast de opties Rows en Columns kunt u Spaces toevoegen of ver-
wijderen. U kunt tussen de twee en zestien Spaces activeren. Om toepas-
singen te koppelen aan bepaalde Spaces gebruikt u de lijst Application 
Assignments. (Dit is handig als u bijvoorbeeld iTunes altijd in Space 2 
wilt hebben.) U kunt ook één en dezelfde toepassing laten tonen op alle 
Spaces tegelijk, het maakt dan niet uit welke Space actief is, u ziet de toe-
passing altijd. 
U kunt het best tussen de Spaces schakelen met de sneltoetsen, die u naar 
wens kunt instellen in het venster System Preferences (zie figuur 5-8).

figuur 5-8  In de System Preferences kunt u in het venster Exposé & Spaces het 
aantal Spaces kiezen, welke toepassingen moeten worden gekoppeld aan een 
bepaalde Space en uw sneltoetsen instellen
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Standaard krijgt u door een druk op de toets F8 een overzicht van alle 
Spaces te zien. In deze weergave kunt u met de muis toepassingen naar 
andere Spaces slepen. U kunt met de sneltoetsen ook schakelen tussen 
Spaces. Standaard kunt u met de toetscombinatie Ctrl + willekeurige 
pijltjestoets door de Spaces scrollen en met de toetscombinatie Ctrl + een 
nummertoets gaat u direct naar de bijbehorende Space.
Meer informatie over het gebruik van Spaces is beschikbaar op http://
apple.com/macosx/features/spaces.html.

Hack 42: Maak een vrije zone 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Veel moderne kantoren hebben een open structuur om zodoende de 
‘interactie tussen diverse afdelingen te stimuleren’ — wat in de prak-
tijk betekent dat u de hele dag wordt afgeleid. Compacte werkruimten 
met lage muren, bureaus tegenover elkaar en verplicht gebruik van een 
chatprogramma zorgen er allemaal voor dat een gemiddelde werkdag 
gekenmerkt wordt door onderbrekingen en niet door de werkzaamheden 
die uitgevoerd moeten worden. Kantoortuinen waarbij personeel wil-
lekeurig bij elkaar wordt geplaatst kan tot gevolg hebben dat iemand die 
veel denkwerk doet, zoals programmeren of met cijfers werken, zijn werk 
moet doen naast iemand van de verkoopafdeling die veel telefoonge-
sprekken moet afhandelen. 
Voor iemand die geen eigen kantoor heeft dat kan worden afgesloten is 
het enorm lastig om zijn werk naar behoren te doen. Er zijn altijd wel van 
die tijdverslindende gebeurtenissen als collega’s die even langskomen, 
venstertjes van chatprogramma’s die verschijnen, vergaderingen die 
opeens moeten worden bijgewoond of brandjes op de afdeling die moe-
ten worden geblust. En om zes uur bent u bekaf en vraagt u zich af waar 
u de hele dag mee bezig bent geweest. 
Als u slechts een klein radertje bent in een grote machine, zal het waar-
schijnlijk niet mogelijk zijn om de cultuur bij u op kantoor te veranderen. 
Maar voor uw eigen geestelijke gezondheid en productiviteit is het ver-
standig om te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt om te voorkomen 
dat u onnodig gestoord wordt tijdens uw werkzaamheden.
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Trek u terug 
Als u vijftien minuten ongestoord en zeer geconcentreerd hebt kunnen 
werken komt u meestal in een staat waarin u geen besef van ruimte en 
tijd meer hebt en daadwerkelijk een klus kunt afronden. Bescherm uzelf 
tegen onderbrekingen voordat u aan een taak begint die mentaal veel van 
u vraagt om uzelf die aanloop van vijftien minuten te geven.
Schakel uw telefoon door naar de voicemail en zet uw mobiele telefoon 
uit. Sluit uw chatprogramma af, of als het echt actief moet blijven, zet uw 
status dan op ‘bezet’ of ‘aanwezig, maar kan nu niet chatten’. Sluit ook 
uw e-mailprogramma af. Als u wacht op een belangrijk bericht dat bin-
nen moet komen, stel het programma dan zo in dat nieuwe berichten wel 
worden opgehaald, maar dat er geen melding (visueel of hoorbaar) wordt 
gegeven. Laat berichten die u koste wat kost moet ontvangen doorsturen 
naar uw telefoon. 
Sluit alle programma’s op uw computer die u niet nodig hebt om de taak 
uit te voeren af. Als u geen internetverbinding nodig hebt, verbreek dan 
de verbinding met het netwerk. Dat klinkt nogal overdreven, maar het is 
wel een serieuze suggestie. Als u een programmeur bent, download dan 
de documentatie die u nodig hebt alvast naar uw eigen machine om niet 
in de verleiding te komen ernaar te gaan surfen.

Zorg dat u niet bereikbaar bent
Als er op uw werk gebruik wordt gemaakt van de agenda van Outlook 
of een andere gedeelde agenda, plan dan een afspraak met uzelf in die 
aangeeft dat u bezet bent op het moment dat u met uw taak bezig bent. U 
voorkomt zo dat u dan wordt uitgenodigd voor een vergadering. (Dit is 
een erg handige methode voor terugkerende taken zoals het schrijven van 
een wekelijks verslag.)
Geef heel duidelijk en op diverse manieren bij uw collega’s aan dat u niet 
gestoord wilt worden, tenzij er echt iets dringends is. Als het in uw werk-
omgeving wordt geaccepteerd, zet dan een koptelefoon op — zo mogelijk 
een die geen geluiden van buitenaf doorlaat — en luister naar muziek om 
geluiden van buitenaf te weren. (Een oud-collega van mij vertelde mij ooit 
dat hij een koptelefoon opzette, maar geen muziek op had staan, alleen 
om te voorkomen dat mensen hem zouden aanspreken.)
Als u vaak onderbroken wordt door uw manager of collega’s, werk dan 
aan een manier om duidelijk te maken wanneer u wel beschikbaar bent 
en wanneer u heel erg geconcentreerd bezig bent met een bepaalde taak. 
Maak een afspraak dat als u het signaal geeft dat u niet gestoord wilt 
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worden, ze u dan ook niet lastigvallen met de vraag of u koffie wilt of wat 
u van de laatste aflevering van CSI vond. 

Werk op rustige tijden en in afgeschermde ruimten
Als niets wat u probeert werkt, zoek dan naar tijden en ruimten op kan-
toor die u wel de mogelijkheid bieden om uw werk te doen. Kom wat 
eerder naar kantoor of blijf wat langer, of neem op een ander moment uw 
lunchpauze dan uw collega’s. Een stel bevriende programmeurs die op 
een zeer hectisch kantoor werkten, planden een paar keer per week een 
twee uur durende vergadering in die ze in een speciale vergaderruimte 
hielden. In die ruimte konden ze dan rustig programmeren op hun lap-
tops zonder gestoord te worden. Een andere werkomgeving kan heel sti-
mulerend werken en uw productiviteit verhogen, maar houdt u ook weg 
bij die rinkelende telefoon en uw spraakzame collega’s. 

Hack 43: Ruim uw bureaublad op

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het is verbazingwekkend hoe snel uw bureaublad vol kan raken met 
allerlei snelkoppelingen en bestanden en veranderd in een snoepwinkel 
met allerlei gekleurd snoepgoed dat stuk voor stuk roept: “Klik op mij! 
Klik op mij!” De meeste software plaatst na installatie standaard een snel-
koppeling op het bureaublad. Uw webbrowser en e-mailprogramma zijn 
misschien zo ingesteld dat downloads op het bureaublad worden opge-
slagen. De verleiding is groot om documenten op uw bureaublad te laten 
staan omdat ze dan altijd in het zicht zijn. Maar met welke gevolgen?
Een overvol virtueel bureaublad is net zo slecht als een vol fysiek bureau-
blad. Het leidt af en zorgt ervoor dat u gemakkelijk wordt weggezogen 
van de taak waar u op dat moment mee bezig bent. (“Hé, nog effe een 
keer die leuke videoclip bekijken!“)
Ruim uw bureaublad op door alle pictogrammen die u niet gebruikt te 
verwijderen. Om een helemaal schoon bureaublad te krijgen, met geen 
enkel pictogram, kunt u ook alle pictogrammen uitschakelen. Ga daar-
voor als volgt te werk:
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Windows

Sleep alle bestanden die u op het bureaublad hebt opgeslagen naar 
de map Mijn Documenten (My Documents). (Zie Hack 12 ‘De map 
Mijn Documenten indelen’ hoe u de map Mijn Documenten kunt 
beheren.)
Verwijder alle snelkoppelingen naar softwareprogramma’s die ook 
al in het startmenu voorkomen. 
Om in één keer de weergave van alle pictogrammen op het bureau-
blad uit te schakelen, klikt u in Windows XP met de rechtermuis-
knop op een willekeurige positie op het bureaublad en deselecteert 
u in het menu Pictogrammen schikken op (Arrange icons by) de 
optie Bureaubladpictogrammen weergeven (Show desktop icons). 
In Windows Vista klikt u met de rechtermuisknop op een willekeu-
rige positie op het bureaublad en deselecteert u in het menu Beeld 
(View) de optie Bureaubladpictogrammen weergeven (Show desk-
top icons).
Schakel de werkbalk Snel starten (Quick Launch) in om program-
ma’s te kunnen starten zonder het startmenu te gebruiken. Voeg 
aan deze balk snelkoppelingen naar programma’s en documenten 
toe die u vaak gebruikt. Dat deze balk niet zo heel groot is, is een 
prettige bijkomstigheid: kies alleen die items die u vaak nodig 
hebt. (Bijvoorbeeld, als u om de dag het spreadsheet status.xls 
gebruikt, is een snelkoppeling naar dat document handiger dan 
een snelkoppeling naar Excel.) En wat doet u met al uw andere 
programma’s? Geen nood: die zijn gewoon bereikbaar via de map 
programma’s (programs).

Mac OS X
Toepassingen voor de Mac voegen niet zo gauw zelf een snelkoppeling 
toe aan uw bureaublad. Maar ook op een Mac is het gemakkelijk om 
gedownloade bestanden op te slaan op het bureaublad. Hieronder volgt 
een stappenplan hoe u uw bureaublad opruimt en toch toegang blijft 
houden tot uw veelgebruikte toepassingen en documenten.

Sleep in Finder alle bestanden op uw bureaublad naar de map 
documents.
Verwijder de overgebleven pictogrammen op uw bureaublad.
Plaats de programma’s die u vaak gebruikt naar het Dock (links 
van de prullenbak).

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
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Sleep ook de mappen documents en applications naar het Dock 
zodat ze snel toegankelijk zijn. Als u op de map applications klikt, 
ziet u een verticaal menu met items zoals in figuur 5-9.

Maak er een gewoonte van om programma’s en documenten te bewaren 
in mappen en niet op uw bureaublad om zo uw virtuele werkomgeving 
schoon te houden. 

figuur 5-9  Plaats de map applications in het Dock om via een menu uw 
programma’s te benaderen

Hack 44: Maak van uw huis een nuttig thuis

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Hebt u weleens op het punt gestaan om naar uw werk te vertrekken en 
dat u toen uw sleutels niet kon vinden? Gestrest door het huis rennen en 
alles overhoophalen op zoek naar uw sleutels is nu niet bepaald een goed 
begin van de dag, maar we hebben het allemaal weleens meegemaakt.

4.
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Het is zo gemakkelijk om het uzelf elke dag weer moeilijk te maken, zon-
der dat u daar zelf erg in hebt. Op het moment dat u uw sleutel in de zak 
van uw jas liet glijden die u vervolgens over de stoel in de keuken hing, 
dacht u niet: “Ik maak het mezelf wel erg moeilijk voor morgenochtend 
als ik naar die belangrijke afspraak moet.” En toch zijn er zoveel kleine 
dingen waarmee u het uzelf onbewust erg lastig maakt. Persoonlijke 
sabotage is dat — of het nu is dat u zeker weet dat u niet zult vergeten 
onderweg een pak melk te kopen of dat u gedachteloos op internet zit te 
surfen terwijl u een deadline hebt. Het is een gewoonte waar u met een 
doordachte aanpak heel goed vanaf kunt komen. 
Net zoals bij voetbal een teamgenoot de bal klaarlegt voor de spits die 
precies op tijd komt aanlopen om de bal in het doel te schieten, kunt u uw 
eigen teamgenoot zijn en uzelf die voorzet geven op weg naar succes in 
uw leven en in uw werk.
Neem uw leefomgeving eens in ogenschouw en let dan vooral op de 
bruikbaarheid. Uw huis moet een hulpmiddel zijn dat u helpt om dingen 
te realiseren, een ruimte waar u met plezier in verblijft, en een startpunt 
voor uw dagelijkse taken, maar ook voor de doelen die u in uw leven 
gesteld hebt. Of u nu wilt ontspannen na het werk, een telefoontje wilt 
plegen met een familielid of niet moet vergeten uw spullen weer op te 
halen bij de stomerij, er zijn een heleboel eenvoudige manieren om uw 
leefruimte zo in te richten dat u makkelijk dingen voor elkaar krijgt. 

Maak een speciale plek voor dingen die binnenko-
men
Elke dag loopt u uw huis binnen met uw handen vol post, uw zakken vol 
kleingeld en een mobiele telefoon die opnieuw moet worden opgeladen. 
In plaats van die stapel rekeningen op de salontafel te laten vallen, het 
kleingeld op uw nachtkastje uit te strooien en uw telefoon op tafel te slin-
geren, kunt u ook nuttige plekken creëren waar u uw spullen kwijt kunt 
zonder dat u erbij na hoeft te denken. Verzamel het geld in een bus voor 
het goede doel, maak in uw huis een verzamelbox waar u en uw huisge-
noten de post in kunnen leggen en zorg dat de oplader voor uw telefoon 
op een vaste plaats staat en altijd klaar voor gebruik is. Het is nu eenmaal 
zo dat u niet wilt nadenken waar u de spullen moet laten als u na een 
lange werkdag met uw handen vol thuiskomt. Zorg er dan ook voor dat u 
er niet over hóéft na te denken. 
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Plaats belangrijke items op uw vaste route
Zorg ervoor dat u gewoon niet kunt vergeten waar u uw sleutels of uw 
mobiele telefoon hebt gelaten. Of die acceptgiro die op de post moet, 
of het bonnetje van de stomerij. Maak een ruimte vrij bij de deur waar 
u spullen neerlegt die u bij het weggaan zo mee kunt nemen. Hang een 
sleutelrek op. Plaats een bakje voor de uitgaande post bij de deur. De 
deur van mijn vorige appartement was van metaal en daar had ik magne-
ten met bonnen, brieven en notities opgeplakt zodat ik ze zou zien als ik 
wegging. 

Berg spullen die u niet gebruikt op en houd spullen 
die u nodig hebt binnen handbereik 
Omring uzelf met dingen die u nodig hebt, en gooi de spullen die u niet 
nodig hebt weg of berg ze op. Bijvoorbeeld, als u al uw cd’s hebt omgezet 
naar mp3-bestanden en ze alleen nog beluistert in dat formaat, waarom 
hebt u dan kasten vol met cd’s in uw woonkamer die u nooit meer aan-
raakt? Berg uw cd’s op in dozen in een kast om ruimte te maken in uw 
woonkamer voor de dingen die u wel gebruikt. En als u bijvoorbeeld 
nooit wafels maakt, maar tosti’s hartstikke lekker vindt, berg het wafel-
ijzer dan op in de kast en zet het tosti-ijzer juist op een plek waar u er 
makkelijk bij kunt. 

Geef uw spullen een strategische plek om taken mak-
kelijker uit te voeren
Alle benodigdheden binnen handbereik hebben is het halve werk. Een 
van mijn favoriete hacks voor thuis is die met het beddengoed: vouw 
de lakenset netjes op en doe die, samen met een kussensloop van de set, 
in de andere kussensloop. Deze handige manier van opvouwen, zorgt 
ervoor dat u geen lakens en slopen van dezelfde set bij elkaar hoeft te 
zoeken als de bedden verschoond moeten worden. 
En zo zijn er nog veel meer manieren om taken gemakkelijker te maken 
als u het maar strategisch aanpakt. Als u een digitaal adresboek hebt met 
telefoonnummers, maak daar dan een afdruk van en leg dat thuis naast 
de telefoon, zodat u niet uw gsm hoeft te raadplegen of uw computer 
hoeft op te starten om een nummer op te zoeken. Maak het uzelf makke-
lijk om afval te scheiden door de afvalbak neer te zetten op een plek waar 
het meeste papier en glas zich verzamelt, zoals uw werkkamer of de keu-
ken. Als u ’s ochtends met wazige ogen naar de afstandsbediening van de 
tv zoekt omdat u het weerbericht voor de rest van de dag wilt zien, doe 
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uzelf dan een plezier en schaf een eenvoudige thermometer aan en plaats 
deze bij het raam in uw slaapkamer. U weet dan gelijk wat voor kleding u 
die dag aan moet trekken.
U kunt ook uw laptop in de slaapkamer zetten en deze gebruiken als 
wekker én als weeraankondiger, voor het geval er regen of sneeuw ver-
wacht wordt. Gebruik een widget met een wekker (te vinden op http://
widgetgallery.com/view.php?widget=39123) die als hij afgaat muziek 
speelt. Plan voor daarna een taak die het weerbericht toont. (Zie Hack 66 
‘Automatisch uw pc en programma’s starten’ voor meer informatie over 
het oproepen van een website op een bepaalde tijd.)

Maak uw werkplekken taakgericht
Plaats alle items die u nodig hebt om een bepaalde taak uit te voeren in 
de buurt van de betreffende werkruimte. Maak een ruimte voor com-
puterbenodigdheden, een ruimte waar u rekeningen betaalt of een plek 
waar u cadeaus inpakt. Bewaar inktcartridges en papier in de buurt van 
de printer, nieuwe mappen en tabbladen bij uw archiefkast en postzegels, 
enveloppen en adreslabels bij de ruimte waar u de post afhandelt. Als u 
uw huis hebt schoongemaakt, plaats alles dan weer terug op de plek waar 
het hoort. 

Houd pen en papier binnen handbereik
Zorg dat u altijd pen en papier onder handbereik hebt: naast de telefoon, 
in de keuken, op het nachtkastje en in de badkamer. U weet maar nooit 
wanneer u een ingeving krijgt die u wilt opschrijven. Een idee, iets wat u 
vergeten bent te doen, de oplossing voor een probleem op het werk, een 
droom die u wilt onthouden, een afbeelding of een tekening, een tele-
foonnummer — u moet die dingen altijd en overal kunnen noteren. Als 
u de spullen bij de hand hebt om dat te doen, voorkomt u dat gedachten 
maar in uw hoofd blijven ronddwalen.

Maak een fysieke inbox
Maak een plek waar u de dingen waar u op een gemiddelde dag mee 
overspoeld wordt tijdelijk kunt opbergen. Zo kunt u ze verwerken op 
een moment dat het u uitkomt, in plaats van dat ze u storen bij uw werk-
zaamheden. Post, visitekaartjes, allerhande papieren en notities die u hebt 
gemaakt plaatst u meteen in uw fysieke inbox om ze later uit te zoeken 
en af te handelen. Een plastic of metalen doos is prima geschikt voor dit 
doel, maar ook een speciaal plekje op uw bureau is voldoende. En het zou 
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helemaal mooi zijn als u het voor elkaar krijgt dat uw partner of huisge-
noot ook een inbox maakt. Dan kunt u ook dingen in zijn of haar inbox 
plaatsen, zodat er in huis geen stapels van allerlei dingen ontstaan. 

Werk samen met uw huisgenoten
Met handige hulpmiddelen wordt het gemakkelijker om samen huishou-
delijke taken uit te voeren. Neem een magneet met twee kanten (een voor 
‘schoon’ en een voor ‘vuil’) die u op de vaatwasser kunt plakken om aan 
te geven wanneer de vaatwasser kan worden uitgeruimd of gevuld. Hang 
een whiteboard in de keuken met een actuele boodschappenlijst, laat er 
berichten op achter of een todolijst, zoals ‘loodgieter bellen voor het toilet! 
089-8953456’. Een magnetisch whiteboard met een kalender is (zeker voor 
grote gezinnen) ook handig, want u kunt daarmee schema’s voor huis-
houdelijke taken maken. 

Hack 45: Veroordeel dingen tot de map ‘Uitstel 
van executie’

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een onophoudelijke stroom van informatie vraagt continu om uw aan-
dacht. RSS-feeds, abonnementen op digitale nieuwsbrieven en nieuws-
sites zijn allemaal een fantastische manier om op de hoogte te blijven van 
wat er in de wereld, en de branche waarin u werkzaam bent, gebeurt. 
Maar omdat het heel verleidelijk is om uw oor te luisteren te leggen bij 
weer een nieuw informatiekanaal, is het net zo gemakkelijk om over-
spoeld te worden door ongelezen berichten, omdat u uw aandacht op dat 
moment op andere dingen moet richten. Beperk het aantal informatieka-
nalen tot de belangrijkste om niet te veel afgeleid te worden. Een van de 
manieren om dat te bereiken is om sommige informatiestromen te veroor-
delen tot een virtuele ‘executie’.7

Misschien is die nieuwsbrief die u ooit zo leuk vond, nu wel helemaal 
niet zo leuk meer en biedt hij ook nooit meer nieuwe informatie. Of mis-
schien is die weblog die u zes maanden geleden nog zo leuk vond en 
met veel plezier las, nu helemaal niet meer zo leuk. Als u uw leefruimte 
of uw digitale werkruimte aan het ontdoen bent van overbodige spul-
len, is het soms lastig om direct te bepalen wat u zonder problemen weg 
kunt gooien en wat u misschien nog even moet bewaren. Een eenvoudige 
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methode om te kiezen wat weg moet en wat bewaard kan worden is om 
op uw vaste schijf een map te maken die u uitstel van executie noemt. 
U kunt dit ook doen in uw e-mailprogramma of in uw RSS-lezer. Plaats 
feeds, distributielijsten of bestanden waar u nog niet helemaal zeker van 
bent of ze nog van nut zijn in deze map. 
Laat ze daar zes weken staan. Als u in die periode nooit meer een feed, 
nieuwsbrief of bestand in de map hebt bekeken, verwijdert u het item. Als 
u een item wel hebt gebruikt of geraadpleegd, plaats het dan weer terug 
en neem het weer op in uw routines. 
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U kunt uw werk sneller gedaan krijgen als u de juiste sneltoetsen 
gebruikt — en dat kost u niets meer dan alleen het aanleren van deze 
sneltoetsen. Sneltoetsen zorgen ervoor dat u sneller komt waar u wilt zijn, 
maar ze zijn niet altijd voor de hand liggend en het duurt even voordat u 
er een zekere routine in hebt ontwikkeld. Het is met sneltoetsen hetzelfde 
als met het doorkruisen van een stad. Rijden via de hoofdwegen is het 
makkelijkst, maar het kost wel meer tijd. Maar als u elke dag door de stad 
moet rijden, loont het de moeite om uit te zoeken wat de snelste weg bin-
nendoor is.
Hetzelfde principe is toe te passen bij uw werkprocessen. Het lijdt geen 
twijfel dat u dagelijks tientallen routinehandelingen uitvoert, zoals het 
intypen van www.google.nl in uw webbrowser of het klikken op de knop 
Start om uw programma’s te starten, of het typen van de zin ‘Laat het me 
weten als je nog vragen hebt’ aan het einde van een e-mail. Dit zijn bij uit-
stek mogelijkheden om sneltoetsen toe te passen die op termijn veel tijd-
winst kunnen opleveren. Elke muisbeweging, elke taak, elke actie is een 
potentiële kandidaat voor optimalisatie en stroomlijning.
Als u vier keer per dag een sneltoets gebruikt, scheelt u dat twee secon-
den per handeling. Stel dat u die handeling twintig keer per dag uitvoert. 
Dan scheelt het gebruik van een sneltoetscombinatie u ongeveer tweeën-
halve minuut per dag. Dat is 667 minuten ofwel elf uur per jaar (rekening 
houdend met de weekends en twee weken vakantie). Kortom, u kunt dus 

h o o f d s t U k
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een volledige werkdag per jaar besparen door slim met Google te zoeken 
of door het ondertekenen van een e-mail te automatiseren.
Het belangrijkste is dat u uzelf de sneltoetsen aanleert waar u het meeste 
profijt van hebt. Kijk eens welke activiteiten u het meest uitvoert, leer de 
bijbehorende sneltoetsen en train uzelf om deze steeds weer te gebruiken.
De hacks in dit hoofdstuk laten voornamelijk zien hoe u veelvoorko-
mende computerprocessen kunt stroomlijnen zodat u minder tijd kwijt 
bent aan het bewegen van de muis. In plaats daarvan gebruikt u het toet-
senbord en kunt u sneller werken.

Hack 46: Zoeken op het web met slechts drie 
toetsaanslagen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u op uw werk een internetverbinding hebt, zult u ongetwijfeld 
meerdere malen per dag informatie zoeken op internet. Er zijn tiental-
len manieren om een zoekopdracht te geven, maar de meest toegepaste 
methode vergt ook de meeste tijd:

EEN PAAR oPMERkINGENGoogle 

Een van de meest voorkomende manieren om computertaken te 
stroomlijnen is het aanleren van het toetsenbordcommando voor de 
betreffende taak. Uw hand van het toetsenbord halen en hem op de muis 
leggen, de muis bewegen naar een knop of menu en die aanklikken, is 
een tijdvretende en zeer intensieve beweging. Moderne software heeft 
tegenwoordig vrijwel altijd de mogelijkheid om via sneltoetsen op het 
toetsenbord dezelfde taak in een veel kortere tijd uit te voeren. Veel van 
de hacks die in dit hoofdstuk worden besproken, bespreken sneltoetsen 
via het toetsenbord voor nuttige applicaties zoals de Google-zoekfunctie 
of Windows. Deze sneltoetsen lijken soms wat vreemd en onnodig 
ingewikkeld. U vraagt zich misschien af waarom u Ctrl + Shift + M moet 
indrukken, terwijl u hetzelfde bereikt met één muisklik. Maar hier geldt 
hetzelfde als voor het nemen van een weg binnendoor: het vergt enige 
oefening maar bespaart uiteindelijk veel tijd als u vaak dezelfde route 
neemt.
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Als u uw webbrowser hebt geopend, selecteert u de gehele URL 
van de huidige pagina in de adresbalk.
Vervang dit adres door www.google.nl in te typen.
Druk op de Enter-toets.
Typ uw zoekwoord(en), bijvoorbeeld lifehacker, in het zoekvak 
van Google.
Klik op de knop Google zoeken of druk op de Enter-toets.

U doet deze handelingen waarschijnlijk keer op keer bij een nieuwe zoe-
kopdracht. Ook bij zoekfuncties van Yahoo!, Amazon.com, of Wikipedia.
Er is echter een veel snellere manier.

Een zoekopdracht doen met sneltoetsen
De gratis en opensource-webbrowser Firefox (http://mozilla.org/pro-
ducts/firefox) is standaard uitgerust met een Google-zoekvak in de 
rechterbovenhoek zoals te zien is in figuur 6-1.

figuur 6-1  De Mozilla Firefox webbrowser heeft standaard een zoekvak rechts van 
het adresvak

U kunt meteen een zoekopdracht opgeven zonder uw handen van het 
toetsenbord te halen door de toetscombinatie Ctrl + K te gebruiken. 
U kunt dan bijvoorbeeld snel zoeken met Google op het zoekwoord 
Lifehacker:

Druk op Ctrl + K.
Typ het woord lifehacker.
Druk op de Enter-toets.

Firefox zorgt er nu automatisch voor dat u direct de resultatenpagina ziet 
met de zoekresultaten, zonder dat u de Google-homepage hebt bezocht. 
Deze methode zorgt er dus voor dat uw zoekopdracht beperkt blijft tot 
drie toetsaanslagen plus het intypen van de zoekterm — en geen enkele 
muisbeweging.
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Deze zoekbalk werkt niet alleen voor Google. Hij is ook standaard 
geïnstalleerd voor zoekopdrachten in Yahoo!, BOL.nl, Marktplaats.nl, 
Van Dale Woordenboek, en Wikipedia (nl). Op de Firefox-pagina met 
extensies (https://addons.mozilla.org/search-engines.php) kunt 
u nog meer nuttige zoekmachines vinden zoals IMDB (Internet Movie 
Database), Weather.com, en Live.com.
Om een andere zoekmachine te activeren, drukt u op Ctrl +  of Ctrl +  
als u in het zoekvak van Firefox staat. Als u bijvoorbeeld naar Lifehacker 
wilt zoeken op Amazon.com, dan gaat dat als volgt:

Druk op Ctrl + K om de muisaanwijzer in het zoekvak te krijgen.
Druk twee keer op Ctrl +  om over te schakelen naar BOL.nl.
Typ lifehacker en druk op Enter.

TIP   Om uw zoekresultaten direct in een nieuw venster van Firefox te 
openen, drukt u op Alt + Enter (in plaats van alleen Enter) nadat u de 
zoekterm hebt ingevoerd.

Er zijn verschillende alternatieven voor de Google-zoekbalk in Firefox 
waaronder de Google-zoekbalk voor Internet Explorer (te downloaden 
via http://toolbar.google.com/T4) en Google Desktop Search (zie ook 
Hack 13 ‘In een handomdraai bestanden op uw computer terugvinden’). 
De meeste launcher programs (programmastarters) zoals Quicksilver 
voor de Mac (http://quicksilver.blacktree.com) en Launchy voor 
Windows (http://www.launchy.net) ondersteunen ook de snelle zoek-
opdrachten op internet. Later in dit hoofdstuk, in Hacks 47 en 48, leest u 
daar meer over.
Nu u toch aan het surfen bent zonder uw handen van het toetsenbord 
te halen, kunt u beter meteen nog een paar handigheidjes leren om met 
behulp van het toetsenbord snel door de zoekresultaten van Google te 
lopen. Google biedt een alternatieve methode om de zoekresultaten te 
bekijken met behulp van het toetsenbord. U kunt naar boven of beneden 
door de zoekresultaten navigeren en een bepaald zoekresultaat openen 
zonder met de muis te klikken. De sneltoetsen voor de Google-functie zijn 
een van de vele experimentele zoekproducten die te downloaden is via 
http://www.google.com/experimental/index.html. Klik op de link Join 
this experiment naast Keyboard Shortcuts om deze toepassing te probe-
ren. Als u na de installatie een zoekopdracht op internet doet, kunt u met 
de J- en de K-toets respectievelijk naar beneden en naar boven navigeren 
door de lijst met zoekresultaten. Om een zoekresultaat te openen, drukt 
u op de O-toets (voor ‘Open’) of op de Enter-toets. Met de toets / (forward 
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slash) kunt u de muisaanwijzer weer terugplaatsen in het zoekvak voor 
een volgende zoekopdracht en met de Escape-toets verwijdert u de zoek-
opdracht (zie figuur 6-2).

figuur 6-2  Met Googles sneltoetsen voor het zoeken kunt u door de lijst met 
zoekresultaten lopen door middel van de J- en K-toetsen en de link openen met de 
Enter-toets

Om de twee technieken te combineren, installeert u de Firefox-extensie 
Google by Keyboard voor het zoekvak in uw browser. U kunt deze exten-
sie downloaden via http://lifehacker.com/software/geek-to-live/
useful-search-plugins-for-firefox-and-ie7-262602.php. (Klik op de 
link Google By Keyboard op deze pagina om de toepassing te installeren.) 
Als u Google by Keyboard als uw standaardzoekmachine wilt instellen 
voor zoekopdrachten op internet en het tweede item op de resultatenpa-
gina wilt openen, doet u het volgende:

Druk op Ctrl + K om de muisaanwijzer in het zoekvak te plaatsen 
(cmd + K voor Mac-gebruikers).
Typ de zoekwoorden in het zoekvak en druk op de Enter-toets.
Druk één keer op de J-toets om de muisaanwijzer naar het tweede 
zoekresultaat te bewegen.
Druk op de Enter-toets om de link te openen.
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Dit gaat een stuk sneller dan wanneer u dit met de muis zou moeten 
doen.

Hack 47: Bestuur uw Windows-pc met uw 
toetsenbord

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De grafische interface is een revolutie geweest voor de personal computer 
omdat het gebruik daardoor veel visueler werd. De muis is echter een 
van de meest inefficiënte manieren om een computer te besturen. Denk 
maar eens na over alle handelingen: u moet uw hand van het toetsenbord 
halen, op de muis leggen, de muisaanwijzer over het scherm bewegen 
totdat deze op een knop of een pictogram staat en dan moet u dubbelklik-
ken om een document te openen of een toepassing te starten.
U kunt enorm veel tijd besparen door gebruik te maken van sneltoetsen 
om programma’s te openen of door uw besturingssysteem te navigeren. 
Deze hack beschrijft hoe u het gebruik van de muis kunt vermijden door 
programma’s en documenten op uw Windows-pc te starten zonder uw 
handen van het toetsenbord te halen.

Ingebouwde Windows-sneltoetsen
Microsoft Windows XP en Vista hebben diverse ingebouwde sneltoetsen 
die het aantal keren dat u naar de muis moet grijpen, aanzienlijk kunnen 
verminderen. In de volgende tabel vindt u de belangrijkste:

TIP   De combinatie Alt + Tab is de meest gebruikte sneltoets voor 
Windows en laat een klein pop-upmenu zien met de pictogrammen 
(alleen XP) van de openstaande programma’s. De gratis invoegtoepas-
sing Alt + Tab Windows XP Power Toy kunt u downloaden via http://
microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.

mspx en biedt een uitgebreidere versie van deze sneltoetscombinatie 
waarbij miniatuurweergaven van de openstaande vensters te zien zijn 
als u door de programma’s navigeert.
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SNELToETS RESuLTAAT

Alt + Tab  Navigeer door de openstaande programma’s (laat de 
toetsen los op het moment dat u het scherm ziet dat u 
wilt)

Windows + D Laat het bureaublad zien

Windows + L Log uit en vergrendel uw computer

Windows + R Open het venster Uitvoeren

Windows Open het startmenu (alleen Vista)

Ctrl + Esc Open het startmenu

De onderstaande sneltoetsen zijn onmisbaar tijdens allerlei bewerkingen:

SNELToETS RESuLTAAT

Ctrl + S Sla het huidige document op

Ctrl + C Kopieer de geselecteerde tekst naar het klembord

Ctrl + X Kopieer de geselecteerde tekst naar het klembord

Ctrl + V Plak de inhoud van het klembord in het huidige docu-
ment

Ctrl + Z Maak de laatste handeling ongedaan

Ctrl + Y Herhaal de laatste handeling

Ctrl + B Maak de geselecteerde tekst vet

Ctrl + I Maak de geselecteerde tekst cursief

Ctrl + U Onderstreep de geselecteerde tekst

U zult enkele van deze sneltoetsen vaak gebruiken en andere misschien 
nooit. Als u de complete lijst met sneltoetsen wilt raadplegen om te zien 
welke nuttig voor u kunnen zijn, kijk dan voor Windows XP-sneltoetsen 
op http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; 
en-us;301583 en voor Windows Vista-sneltoetsen op http:// 
windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/ 

2503b91d-d780-4c80-8f08-2f48878dc5661033.mspx.
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Documenten en toepassingen openen via het 
Vista-zoekvenster
Een van de krachtigste en makkelijkst te onthouden sneltoetsen in 
Windows Vista is erg eenvoudig: een druk op de Windows-toets toont het 
menu Start met uw muisaanwijzer in het zoekvenster van Vista. U kunt 
nu direct de naam van het programma, de bladwijzer of het document 
zoals Picasa of boek invoeren en Vista zal automatisch een suggestie 
doen in het startmenu, zoals in figuur 6-3 wordt getoond.

figuur 6-3  Druk eenmaal op de Windows-toets om Vista direct te laten zoeken naar 
een programma, document of bladwijzer zodra u begint te typen

Gebruik de pijltjestoetsen naar boven/naar beneden om door de lijst met 
zoekresultaten te lopen. Druk op de Enter-toets om het programma of de 
toepassing van uw keuze te starten, zoals bijvoorbeeld het fotobeheerpro-
gramma Picasa.
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Snel programma’s starten en bestanden openen met 
Launchy
Windows XP beschikt niet over zo’n handig startmenu met zoekfunctie 
als Vista, maar met het gratis programma Launchy kunt u een vergelijk-
bare functionaliteit krijgen. Het programma is te downloaden via http://
launchy.net.

Volgens de maker van het programma is Launchy ontworpen om u te 
doen vergeten dat er een startmenu, een bureaublad met pictogrammen 
en een Verkenner bestaan. En als u een tijdje met Launchy hebt gewerkt, 
lijkt dat ook echt zo te zijn en beschouwt u het ‘muizen’ door het start-
menu of het venster van Verkenner als een hopeloos achterhaalde werk-
wijze uit het verleden.
Als u Launchy hebt geïnstalleerd, drukt u op Alt + spatiebalk om het sim-
pele zwarte invoervenster te openen. Typ de naam van het document, het 
programma of de bladwijzer dat u zoekt en Launchy zal een aantal sug-
gesties geven die overeenkomen met uw zoekopdracht. Gebruik vervol-
gens de pijltjestoetsen om door de lijst met suggesties te navigeren en 
druk op de Enter-toets om uw keuze te openen. Figuur 6-4 laat Launchy 
in actie zien waarbij het Word-document wordt gezocht waarin dit hoofd-
stuk is geschreven.

figuur 6-4  Open Launchy met de toetscombinatie Alt + spatiebalk en typ de naam 
van een programma, een bestand of een bladwijzer op uw computer

Om Launchy te configureren en in te stellen welke mappen moeten wor-
den geïndexeerd, klikt u met de rechtermuisknop op de Launchy-prompt 
en kiest u Preferences.
Launchy is niet zomaar een programma- of bestandsstarter. U kunt het 
ook gebruiken om een Google-zoekopdracht uit te voeren en om door 
uw bestanden en mappen te navigeren zonder Verkenner te gebruiken. 
Daarnaast werkt Launchy ook met webtoepassingen als Remember 
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the Milk (http://rememberthemilk.com) en Google Agenda (http://
calendar.google.com). Voor nog meer geavanceerde toepassingen van 
Launchy, kijk op http://lifehacker.com/software/hack-attack/ 
take-launchy-beyond-application-launching-284127.php.

Hack 48: Bestuur uw Mac met het toetsenbord

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Verspil niet langer uw tijd met aanwijzen en klikken en gebruik de gratis 
Mac-software Quicksilver (http://www.blacktree.com/projects/ 
quicksilver.html). Quicksilver biedt een toetsenbordinterface voor een 
verbazingwekkend aantal computerhandelingen. Op het basisniveau 
(openen van bestanden en toepassingen) werkt Quicksilver min of meer 
hetzelfde als Launchy voor Windows zoals beschreven in de vorige hack. 

Bestanden openen en toepassingen starten met 
Quicksilver
Volg de volgende stappen als u Quicksilver wilt installeren en gebruiken:

Download en installeer de nieuwste versie van Quicksilver via 
http://www.blacktree.com/projects/quicksilver.html. Op dit 
moment is de bètaversie 53 de meest recente.
Om de Quicksilver-besturingsinterface op te roepen, drukt u op 
de toetsen cmd + spatiebalk (de standaardtoetscombinatie van 
Quicksilver). Typ de naam van het programma of het document dat 
u wilt openen. Als u bijvoorbeeld Wor invoert, zal Quicksilver de 
suggestie Microsoft Word (of welk programma of bestand dan ook 
dat de letters ‘Wor’ in de titel heeft staan) als match aangeven en 
zal er rechts op het scherm een lijst met resulaten worden getoond 
die overeenkomen met deze zoekterm (zie figuur 6-5).
Druk op de Enter-toets om Microsoft Word te starten, of gebruik 
de pijltjestoets naar beneden om een andere optie te kiezen. 
Quicksilver toont de suggesties voor de programma’s die u het 
meest gebruikt boven aan in de lijst. Dus de volgende keer dat u 
Quicksilver start met cmd + spatiebalk en Wor invoert, staat het 
item dat u de laatste keer gebruikt hebt boven aan bij de resultaten. 

1.

2.

3.
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figuur 6-5  De Quicksilver-snelstarter zoekt naar programma’s waarvan de naam de 
letters ‘Wor’ bevat 

Quicksilver voor gevorderden
Tijdens het basale gebruik (zoals hiervoor beschreven) toont Quicksilver 
een dubbel venster waarbij u in het eerste venster een onderwerp 
(bestand of toepassing) kiest en in het tweede venster een actie (bestand 
of toepassing openen) aangeeft. Maar Quicksilver biedt nog veel meer 
mogelijkheden dan alleen de actie Openen en kan aanvullende informa-
tie tonen in een derde venster. Geavanceerde Quicksilver-acties met drie 
vensters werken in de vorm ‘onderwerp, actie, object’.
Dat werkt als volgt: u kunt een bestand openen met bijvoorbeeld de naam 
chapter6.doc in het eerste venster, kies dan Move To als actie in het 
tweede venster en druk op de tabtoets om in het derde venster te komen 
en kies daar de map book. Deze ‘drievensteractie’ zorgt er nu voor dat 
het bestand chapter6.doc in de map book terechtkomt (zie figuur 6-6).

figuur 6-6  Quicksilver met drie vensters om een bestand naar een andere map te 
verplaatsen
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Overige handelingen die u met Quicksilver kunt uitvoeren op uw Mac 
zijn onder andere:

Bewerken van een iTunes muziekbibliotheek. Speel een album, 
liedje of een playlist af. Blader door uw muziekbibliotheek op zoek 
naar muziek van een bepaald genre, een artiest of een album. Of 
geef een waardering aan een nummer op het moment dat deze 
wordt gespeeld. Dit alles zonder dat u de toepassing waarin u op 
dat moment werkt hoeft te verlaten.
Stuur een document per e-mail naar een contactpersoon. Selecteer 
een document en kies Email To (Compose) als actie. Selecteer 
daarna een contactpersoon uit uw adresboek zonder dat u uw  
e-mailprogramma hoeft te openen (zie figuur 6-7).

figuur 6-7  Quicksilver-plug-ins, zoals de Apple Mail-plug-in, bieden nog meer 
mogelijkheden voor het gebruik van Quicksilver, zoals het versturen van een 
e-mail naar uw moeder 

Voeg tekst toe aan een bestand. Start Quicksilver en druk op de 
punttoets (.) om gelijk een tekst te typen. In het actievenster kiest 
u voor Append To (toevoegen aan) en in het derde venster kiest u 
een tekstbestand zoals todo.txt of boodschappenlijst.txt, om de 
regel toe te voegen die u zojuist hebt ingevoerd.
Zoek een woord op in een woordenboek. Typ een woord dat u 
wilt opzoeken in het eerste venster en kies Dictionary (woorden-
boek) als de actie die moet worden uitgevoerd. Zoals u kunt zien is 
Quicksilver veel meer dan alleen een programmastarter die werkt 
met toetscombinaties. Met de juiste plug-ins kunt u met het toet-
senbord bijna alles doen wat u normaal gesproken met de muis zou 
doen. Er zou een heel boek voor nodig zijn om te beschrijven wat 

n

n

n

n
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Quicksilver allemaal kan op uw Mac. Als deze hack u nieuwsgierig 
heeft gemaakt naar de mogelijkheden van Quicksilver, kunt u de 
handboeken en videodemonstraties downloaden via http:// 
www.lifehackingboek.nl/uyl/h6.

NooT   Verschillende van de acties die hier zijn genoemd, vereisen 
mogelijk additionele Quicksilver-plug-ins. Kijk in het Quicksilver-hand-
boek dat u kunt downloaden via http://docs.blacktree.com/ 
quicksilver/overview om te zien welke handelingen er nodig zijn om 
Quicksilver te laten werken zoals u graag wilt.

Hack 49: Lange stukken tekst inkorten met 
Fingertips

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u sneller wilt werken, hebt u veel aan het programma Fingertips 
(www.getfingertips.com) dat u kunt gebruiken om lange woorden, 
complete zinnen of stukken tekst in te voeren door slechts een afkorting 
te typen. In deze hack wordt uitgelegd hoe u tijd kunt besparen met de 
functie Fingertype van Fingertips. Zo kunt u het programma bijvoorbeeld 
zo instellen dat u door de letters ‘rte’ te typen automatisch de complete 
routebeschrijving naar uw kantoor op het scherm verschijnt. Dat kan heel 
handig zijn als u vaak in uw e-mailberichten een routebeschrijving moet 
opnemen.

Fingertips installeren
Als u Fingertips nog niet hebt geïnstalleerd, moet u dat eerst doen. U 
kunt dit gratis programma downloaden via www.getfingertips.com. Na 
de installatie kunt u aangeven of u Fingertips tegelijk met uw besturings-
systeem wilt laten starten.

Fingertips instellen

Om de toepassing Fingertype te gebruiken, moeten we deze optie eerst 
inschakelen in Fingertips. Volg hiervoor de volgende stappen:
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Druk op de toetscombinatue Ctrl + ` (accent grave) om het 
Fingertips-venster te openen (zie figuur 6-8). (Het accent grave-
teken (`) bevindt zich vaak onder dezelfde toets als ~ (tilde), links-
boven op het toetsenbord of linksonder naast de spatiebalk. 

figuur 6-8  Het Fingertips-venster

Druk op Alt + E voor het venster met de instellingen, Fingertips 
Options, te openen.
Druk vervolgens op de toetscombinatie Alt + 4 om de pagina 
Miscellaneous te openen.
Selecteer de optie Use Fingertype (zie figuur 6-9).

figuur 6-9  Het inschakelen van de optie Use Fingertype

NooT   U kunt ook meteen de optie Start Fingertips automatically 
when Windows starts aanvinken, maar als u in Vista te weinig rechten 
hebt, kan Fingertips die instelling niet opslaan. Deze melding verschijnt 
dan ook op uw scherm.

1.

2.

3.

4.
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Druk op de toetscombinatie Alt + O om de instellingen te 
bevestigen.
Druk op de Escape-toets om het venster te sluiten.

Maak een afkorting voor een tekstfragment

Selecteer een stuk tekst dat u met gebruikmaking van een afkor-
ting wilt weergeven in uw webbrowser, een e-mailbericht of een 
tekstdocument. 
Druk op de toetscombinatie Ctrl + C om de geselecteerde tekst naar 
het klembord te kopiëren. Bijvoorbeeld:

Vriendelijke groet,  
Gina Trapani

Druk op de toetscombinatie Ctrl + ` (accent grave) om Fingertips te 
activeren.
Typ in Fingertips de afkorting die u wilt gaan gebruiken, voorafge-
gaan door een punt (zie figuur 6-10). Kies een afkorting die gerela-
teerd is aan de tekst die u wilt laten weergeven en ook makkelijk te 
onthouden is. Bijvoorbeeld: 

Idd voor inderdaad

vg voor Vriendelijke groeten

meurl voor de URL van uw website

figuur 6-10  Kies de afkorting voor een tekstfragment, voorafgegaan door een 
punt

Druk vervolgens op de toetscombinatie Alt + E, wat staat voor Edit. 
In het dialoogvenster dat vervolgens verschijnt (figuur 6-11) ziet u 
zowel de afkorting als de tekst die u met de betreffende afkorting 
wilt oproepen.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.
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figuur 6-11  Het bewerkingsvenster van Fingertype

Druk op de toetscombinatie Alt + O of klik op de knop Ok om uw 
instellingen te bevestigen.
Druk op de Escape-toets om het venster te sluiten.

Overal waar u nu vg typt gevolgd door een spatie (de punt hoeft er dus 
niet voor), zal dit door Fingertips vervangen worden door de hele tekst 
die u aan die afkorting hebt toegewezen. Dit is zeer handig bij het schrij-
ven van e-mails, maar het werkt ook in Word, Kladblok en in allerlei 
andere Windows-programma’s.

Hack 50: Voorkom herhaalde typeopdrachten 
met TextExpander voor de Mac

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform .  .  .  .  . Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . $ 29,95 (of 30 dagen gratis)

In het verlengde van Fingertips dat in Hack 49 aan bod is gekomen, is er 
ook voor Mac-gebruikers de mogelijkheid om duizenden toetsaanslagen 
minder te doen per dag door het gebruik van de tekstvervangingstoepas-
sing TextExpander. Iedereen heeft wel zinnen, informatie of typefouten 

6.

7.
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die hij elke dag opnieuw gebruikt of maakt. Met TextExpander kunt u 
automatisch bepaalde afkortingen zoals nmm vervangen door de zin naar 
mijn mening of een e-mailbericht afsluiten met twee letters zoals gg, dat 
automatisch wijzigt in de tekst Groeten, Gina. Het werkt als volgt.

Het maken van tekstfragmenten met TextExpander
Download TextExpander via http://www.smileonmymac.com/ 
textexpander/index.html en installeer het op uw Mac. Een licentie voor 
één computer kost $ 29,95, maar u kunt TextExpander ook eerst gratis 
proberen. Start TextExpander via System Preferences — u vindt het in 
de groep Other. In het venster van TextExpander kunt u tekstfragmen-
ten (afkortingen) maken die TextExpander zal omzetten in tekst die u 
opgeeft.

Nieuwe tekstfragmenten toevoegen

Om een nieuw tekstfragment te maken klikt u op het plusteken linkson-
der aan het TextExpander-venster en kiest u New Snippet (nieuw frag-
ment) — u kunt ook op cmd + N drukken. Aan de rechterzijde van het 
venster typt u de uitgebreide tekst, in dit voorbeeld de tekst by the way. 
Onder in het venster in het veld Abbreviation, typt u de afkorting btw, 
zoals te zien is in figuur 6-12. 

figuur 6-12  Maak een nieuw tekstfragment, btw, dat TextExpander vervangt door 
de tekst by the way
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Het uitgebreide fragment dat u maakt, kan zowel opgemaakte tekst als 
een afbeelding zijn (zoals het logo van uw bedrijf, of tekst met een kleur 
of vet, of een waarschuwingstekst) maar kan ook platte tekst zijn. Om een 
afbeelding, een bepaalde tekstkleur, vet of cursief, of een andere vorm 
van tekstopmaak toe te passen, kiest u in de keuzelijst Content de optie 
Formatted Text, Pictures.

De begrenzer inschakelen

Uw TextExpander-fragmenten worden standaard vervangen op het 
moment dat u ze typt. Maar zodra u echte woorden als een fragment gaat 
gebruiken, wilt u natuurlijk niet altijd dat ze meteen worden vervangen. 
Bijvoorbeeld: als u e-mail als fragment gebruikt voor uw e-mailadres, kunt 
u nooit meer het woord e-mail typen zonder dat het meteen vervangen 
wordt.
Om dit probleem op te lossen kunt u TextExpander zodanig instellen dat 
het direct vervangen van een fragment pas plaatsvindt na het indrukken 
van een bepaalde toets. Op het tabblad Preferences in het hoofdvenster 
van TextExpander klikt u op de knop Set Delimiters om in te stellen met 
welke toets de tekstvervanging wordt gestart (de tabtoets bijvoorbeeld). 
Kies vervolgens in de keuzelijst Expand Abbreviations de optie at delimi-
ter (abandon delimiter), zoals getoond in figuur 6-13.

figuur 6-13  Instellen van TextExpander om alleen vervangingen te laten plaats-
vinden als u een bepaalde toets indrukt
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NooT   Als u kiest voor de optie At Delimiter (Keep Delimiter), zal de 
toets die u hebt gedefinieerd als begrenzer, zoals bijvoorbeeld de tab-
toets of de spatiebalk, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd als toets-
aanslag. Dit betekent dat als u het fragment typt plus de begrenstoets 
indrukt, TextExpander het fragment vervangt en daarachter meteen 
de actie van de gedefinieerde toets uitvoert. In het andere geval zal 
TextExpander het tekstfragment vervangen en vervolgens het teken van 
de begrenzer direct verwijderen. 

Zoals u ziet zijn er in het venster Preferences nog meer opties, zoals 
het activeren van tekstvervanging bij bepaalde toepassingen, of het 
hoofdletter(on)gevoelig maken van fragmenten. Zo kan bijvoorbeeld Btw 
worden vervangen door By the way en btw door by the way.

Groepen fragmenten beheren

TextExpander kan uw fragmenten ordenen in mappen van verschillende 
categorieën. U kunt bijvoorbeeld een groep ‘Veelgemaakte typefouten’ 
maken die automatisch fout getypte woorden corrigeert. Of u maakt een 
groep ‘E-mailafkortingen’ die alleen maar werkt als u uw e-mailsoftware 
gebruikt, of een groep ‘Bladwijzers’ waarmee u lange webadressen kunt 
invullen in uw webbrowser. In figuur 6-14 ziet u een aantal voorbeeldca-
tegorieën.

figuur 6-14  Orden uw TextExpander-fragmenten in groepen
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Het bedrijf dat TextExpander op de markt brengt, SmileOnMyMac, biedt 
drie vooringestelde TextExpander-groepen die u kunt importeren: het 
AutoCorrect-fragmentenbestand met ongeveer 100 veelgemaakte type-
fouten en de bijbehorende correcties, de TidBITS AutoCorrect Dictionary 
met meer dan 2.400 spelfouten en de correcties, en de HTML Code-frag-
menten voor bloggers of webeditors. Deze bestanden zijn gratis te down-
loaden van http://www.smileonmymac.com/textexpander/snippets.
html. Houd er wel rekening mee dat de werking van deze groepen geba-
seerd is op de Engelse taal. 

TextExpander voor gevorderden
Hier nog enkele voorbeelden van wat u nog meer kunt doen met 
TextExpander:

Programmeer bewegingen van de muisaanwijzer. Door het 
gebruik van de speciale variabele %| in de inhoud van uw frag-
ment, zet u de muisaanwijzer direct in de vervangen tekst. Ook 
kunt u bepaalde bewegingen van de muisaanwijzer programmeren 
zoals bijvoorbeeld twee of drie posities naar links of rechts bewe-
gen. U kunt muisaanwijzerbewegingen inschakelen door de optie 
Cursor te kiezen in de keuzelijst links van het veld Label.
Voeg variabelen toe die datum, tijd en de inhoud van het klem-
bord toevoegen aan uw fragmenten. Kies in de keuzelijst links van 
het invoerveld Label om speciale dynamische variabelen zoals hui-
dige tijd, datum, dag van de week, maand, jaar of inhoud van het 
klembord toe te voegen aan het fragment.
Synchroniseer uw fragmenten met .Mac. Als u een .Mac-abon-
nement hebt, kunt u fragmenten op de ene Mac aanpassen en de 
wijzigingen downloaden op een andere Mac als u de .Mac-synchro-
nisatie hebt ingeschakeld voor TextExpander.
Bekijk het aantal tekens en de tijd die TextExpander u bespaard 
heeft. Op het tabblad Register van TextExpander kunt u het totale 
aantal fragmenten zien dat is vervangen, hoeveel tekens het pro-
gramma voor u getypt heeft en hoeveel tijd u bespaard hebt, 
uitgaande van een gemiddelde typesnelheid van 400 tekens per 
minuut. Op dit moment meldt TextExpander mij dat het bijna 3.600 
fragmenten heeft vervangen en dit mij bijna vijf uur typen heeft 
gescheeld.

n
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Hack 51: Sneltoetsen voor stijlen in Microsoft 
Word 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP, Word 2007
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In de afgelopen jaren zijn er tientallen boeken verschenen over Microsoft 
Word. Binnen dit programma zijn er diverse mogelijkheden om dingen 
sneller te laten verlopen. Eén daarvan is het toewijzen van een sneltoets 
aan een stijl. In Word kunt u met een stijl aangeven dat een stuk tekst er 
op een bepaalde manier uit moet zien. Voor standaardtekst wordt de stijl 
Normaal gebruikt, maar u kunt ook stijlen maken voor bijvoorbeeld para-
graaftitels en hoofdstuktitels. U kunt die stijlen selecteren met de muis en 
allerlei knoppen op het scherm, maar in de praktijk werkt het veel een-
voudiger om daar een sneltoets voor te gebruiken.
Als u bijvoorbeeld de tekst Inleiding typt en daar de stijl van een hoofd-
stuktitel aan wilt geven, drukt u op Ctrl + 1. Als u zich later bedenkt 
en er toch een paragraaftitel van wilt maken drukt u op Ctrl + 2 en de 
stijl verandert direct in die van een paragraaftitel, zonder dat de muis 
eraan te pas komt. Om dit te kunnen doen, moet u eerst wat instellingen 
toepassen.

Instellen van sneltoetsen voor stijlen
In Word 2007 gaat het instellen van een sneltoets voor een opmaakstijl als 
volgt:

Selecteer in de knoppenbalk met de muis de stijl Kop 1.
Klik met de rechtermuisknop op de optie Wijzigen.
Klik linksonder in het dialoogvenster dat verschijnt op de knop 
Opmaak.
Kies de optie Sneltoets.
Typ de sneltoetscombinatie die u wilt toewijzen aan de stijl Kop 1, 
in dit voorbeeld Ctrl + 1.
Klik op de knop Toewijzen linksonder. Hiermee overschrijft u wel 
de eventuele huidige instelling voor de toetscombinatie Ctrl + 1, 
dus wees er zeker van dat u die niet meer wenst te gebruiken. U 
kunt natuurlijk ook een andere combinatie kiezen.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
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Klik op de knop Sluiten rechtsonder.
Klik op de knop OK.

Vanaf nu kunt u Ctrl + 1 gebruiken om aan een stuk tekst de stijl 
hoofdstuktitel toe te kennen. U kunt nu ook sneltoetsen toewijzen aan 
andere stijlen die u veel gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de volgende lijst 
aanhouden:

Ctrl + 1 = Kop 1
Ctrl + 2 = Kop 2
Ctrl + 3 = Kop 3
Ctrl + spatie = Normaal
Ctrl + Q = Quote (een stijl die u kunt maken voor citaten)
Ctrl + N = Note (een stijl die u kunt maken voor opmerkingen)

NooT  In eerdere versies van Word zitten de knoppen soms net op 
een andere plaats, maar het toekennen van sneltoetsen werkt in prin-
cipe ook in vorige versies. Het is misschien handig om ervoor te zorgen 
dat uw instellingen worden opgeslagen in de sjabloon Normal.dot(x), 
zodat ze voortaan ook beschikbaar zijn in alle nieuwe documenten die 
u maakt. Overigens heeft Word zelf ook sneltoetsen gedefinieerd voor 
een aantal stijlen zoals de stijlen voor Kop 1, 2, 3, namelijk: Ctrl + Alt + 
1 (2, 3) en voor Normal kunt u Ctrl + Shift + N gebruiken. 

Hack 52: Meer sneltoetsen voor Microsoft Word

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP, Word
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Ondanks het feit dat er steeds meer webtoepassingen zijn en ook andere 
taken online zijn uit te voeren, is het programma Microsoft Word nog 
steeds een van de meest gebruikte programma’s op de pc. Zoals elke 
andere tekstverwerker heeft ook Word een aantal handige sneltoetsen 
waarmee u sneller en efficiënter kunt werken. In deze hack behandelen 
we een aantal van deze sneltoetsen.

Selecteer een compleet document. Wilt u een compleet document 
selecteren (om te kopiëren of te verwijderen), toets dan Ctrl + A. 

7.
8.
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Van begin tot eind. Met Ctrl + Home gaat u naar het begin van uw 
document, met Ctrl + End naar het einde.
Opmaak plakken. Als u de opmaak en de stijl van een paragraaf 
wilt doorvoeren naar een andere paragraaf, gebruik dan Ctrl + 
Shift + C om de opmaak van een bepaalde paragraaf te kopiëren en 
selecteer vervolgens de tekst die u wilt aanpassen en druk op Ctrl + 
Shift + V.
Paragraaf uitlijnen. Met Ctrl + E, Ctrl + L en Ctrl + R kunt u een 
paragraaf respectievelijk centreren, links of rechts uitlijnen.
Paragraaf verplaatsen. Als u de Shift- en Alt-toets tegelijk indrukt, 
kunt u met de pijltjestoetsen een paragraaf in uw document ver-
plaatsen. U hoeft daarvoor niet eerst de hele paragraaf te selecteren.
Maak een lijn. Om een horizontale lijn over de breedte van uw 
document te maken, toetst u driemaal het verbindingsstreepje (-) in 
gevolgd door Enter.
Snel een woord verwijderen. Dubbelklik op een woord om het te 
selecteren en druk op Delete om het woord te verwijderen.
Snel een zin verwijderen. Hou de Ctrl-toets ingedrukt en klik op 
een zin. De hele zin wordt nu geselecteerd en u kunt hem verwijde-
ren met de Delete-toets. Als u drie keer snel in een paragraaf klikt 
zal de hele paragraaf worden geselecteerd.
Snel een tabel verwijderen. Als u een tabel in zijn geheel wilt ver-
wijderen, selecteer dan eerst de tabel. Gebruik nu niet de Delete-
toets maar Backspace en de tabel zal compleet worden verwijderd.
Superscript of subscript. Wilt u een tekst in superscript plaatsen? 
Druk dan op Ctrl + Shift + pluteken (=), gevolgd door de tekst die u 
in superscript wilt hebben. Voor subscript volstaat de Control-toets 
samen met het pluteken. U kunt ook eerst een stuk tekst of een 
woord selecteren en dan de toetscombinatie Ctrl + Shift + plusteken 
gebruiken.
Gelijktijdig meer documenten opslaan. Als u meerdere Word-
documenten hebt openstaan, kunt u ze allemaal in één keer 
opslaan. Hou de Shift-toets ingedrukt en open het menu Bestand. 
In plaats van de optie Opslaan vindt u nu de optie Alles opslaan. 
Helaas zit er standaard geen sneltoets voor deze optie in Word.
Terug in de tijd. Als u een document wilt laten voor wat het is en 
bijvoorbeeld in een ander programma wilt werken, maar u wilt 
wel bij terugkomst verdergaan op de plaats waar u was gebleven, 
dan is het niet nodig om het document open te houden. Sluit het 
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bestand af en ga wat anders doen. Als u het document heropent, 
toets dan Shift + F5 om de muisaanwijzer op de laatst gebruikte 
plek te zetten.

Hack 53: Groepsgewijs een fotoformaat wijzigen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP
kosten   .  .  .  .  . Gratis

Iedereen vindt het leuk om digitale foto’s per e-mail te versturen, maar 
niemand wil fotobestanden ontvangen die zo groot zijn dat het eeuwig 
duurt voordat ze zijn gedownload en waarbij de foto ook nog eens groter 
dan het scherm is zodat u de foto niet in zijn geheel kunt zien. Gelukkig 
kunt u met twee keer klikken heel gemakkelijk een grote groep foto’s in 
één keer verkleinen.
Microsoft ImageResizer PowerToy is een gratis programma dat gekop-
peld is aan Verkenner. Download en installeer ImageResizer via http://
microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx.  
Ga vervolgens naar de map waar u uw digitale foto’s hebt opgeslagen.
Selecteer de foto’s die u wilt verkleinen, druk op de rechtermuisknop en 
kies in het snelmenu de optie Resize Pictures. Het dialoogvenster 
ImageResizer wordt geopend. Klik op de knop Advanced om alle opties 
te zien (zie figuur 6-15).

figure 6-15  Het dialoogvenster met de opties van ImageResizer

Kies nu een van de door ImageResizer voorgestelde afmetingen of voer 
zelf de door u gewenste afmetingen in. Wees er zeker van dat u de optie 
Make pictures smaller but not larger kiest als u het fotoformaat niet wilt 
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vergroten. En dat wilt u niet want dan wordt de kwaliteit alleen maar 
minder. Klik vervolgens op OK.
ImageResizer maakt kopieën van de bestanden en voegt het gekozen 
formaat toe aan de bestandsnaam. Als bijvoorbeeld de bestandsnaam 
van de originele foto Jeremy001.jpg was, en u gebruikt de verkleinings-
optie Small, dan zal de nieuwe versie Jeremy001 (Small).jpg worden 
genoemd. 
Als u op zoek bent naar een compleet fotobeheerprogramma waarmee 
u ook fotobewerkingen kunt uitvoeren, zoals: groepsgewijze verklei-
ningen, verwijderen van het rode-ogeneffect, foto’s waarderen met een 
ster, toekennen van trefwoorden, zoeken van foto’s en diverse andere 
leuke effecten, kijk dan eens naar het gratis programma Google Picasa, te 
downloaden via http://picasa.com. Na installatie zal Picasa al uw foto’s 
indexeren. Selecteer de foto’s die u wilt verkleinen, zodat ze verschijnen 
in het fotovak linksonder in het scherm. Klik vervolgens op de knop 
Export rechtsonder. U kunt nu de foto’s met een nieuw formaat kopiëren 
naar een andere map op uw vaste schijf zodat u de foto’s kunt e-mailen, 
publiceren op het web of op een cd branden. Zie Hack 18 voor meer infor-
matie over het beheren van uw foto’s met Picasa.

NooT   Windows Vista- en Mac-gebruikers kunnen op http://www.
lifehackingboek.nl/uyl/h6/ meer informatie vinden over handige 
programma’s voor het verkleinen van foto’s.

Hack 54: Omzeil gratis siteregistratie met 
BugMeNot

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platforms  .  .  . Alle
kosten   .  .  .  .  . Gratis

Bij steeds meer websites moet u zich eerst gratis registreren en inloggen 
met een gebruikersnaam en wachtwoord voordat u gebruik kunt maken 
van de inhoud. Als actieve surfer kunt u op die manier tientallen gebrui-
kersnamen nodig hebben voor diverse sites op internet. Maar wat als u 
nu geen zin hebt om telkens weer die hele registratieprocedure te moeten 
doorlopen maar gewoon direct naar de inhoud van de site wilt?
De website BugMeNot (http://bugmenot.com) bevat een openbare data-
base met gedeelde gebruikersnamen en wachtwoorden voor een groot 
aantal gratis websites. Als u tegen een site aanloopt waar gevraagd wordt 
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of u eerst wilt inloggen voordat u de inhoud te zien krijgt, kunt u de regis-
tratieprocedure omzeilen door op de site van BugMeNot te zoeken naar 
een al bestaande combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Niet 
alle gebruikersnamen van BugMeNot zullen werken, maar u kunt zien 
welk percentage inlogpogingen succesvol was voor een bepaalde site en 
u kunt zelf ook rapporteren of de opgegeven inloggegevens wel of niet 
werken. Als u op BugMeNot geen inlogcombinatie vindt die werkt, maak 
er dan zelf een aan en deel die met de gemeenschap BugMeNot.
Er zijn vier manieren om BugMeNot te gebruiken:

Voer het webadres in van de site die u wilt bezoeken op http://
bugmenot.com en u krijgt een lijst met mogelijke inloggegevens.
Sleep de bookmarklet van BugMeNot naar de bladwijzerbalk van 
uw webbrowser. Als u nu tegen een site aanloopt waar u inloggege-
vens voor nodig hebt, klikt u op de bookmarklet en wordt er met-
een een pop-upvenster geopend met mogelijke inloggegevens (zie 
figuur 6-16).

figuur 6-16  Gebruik de bookmarklet voor BugMeNot om een bruikbaar 
wachtwoord te vinden voor de site nytimes.com

Knip en plak de inlogcombinatie (in dit voorbeeld gebruikersnaam 
stupidideas en wachtwoord asdfghjk)in de inlogpagina van nyti-
mes.com om een artikel te kunnen lezen dat met een wachtwoord 
beveiligd is.

n

n

n
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Download en installeer de BugMeNot-extensie voor Firefox die te 
vinden is op http://roachfiend.com/archives/2005/02/07/ 
bugmenot. Herstart Firefox. De eerstvolgende keer dat u een venster 
te zien krijgt waarin gevraagd wordt naar een gebruikersnaam en 
wachtwoord, klikt u met de rechtermuisknop in het invulveld voor 
de gebruikersnaam en kiest u Login with BugMeNot, zoals te zien 
is in figuur 6-17.

figuur 6-17  Log in met BugMeNot-gegevens, direct vanaf het snelmenu door 
de BugMeNot Firefox-extensie te installeren

Het gebruik van de Firefox-extensie is de snelste manier om in te loggen 
met een BugMeNot-account omdat u geen gebruikersnamen en wacht-
woorden hoeft te knippen en plakken in de betreffende velden. Het werkt 
echter alleen met Firefox (http://mozilla.org/firefox/).

NooT   Zie Hack 86 ‘Uw webbrowser uitbreiden’ voor meer informatie 
over hoe u een Firefox-extensie installeert.

BugMeNot werkt niet voor websites waarbij een betaald abonnement 
nodig is en er zijn ook sites die BugMeNot blokkeren. De populairste 
sites op BugMeNot zijn The New York Times (http://nytimes.com), The 
Washington Post (http://washingtonpost.com), en IMDB (http://imdb.
com), de Internet Movie Database.

n
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Hack 55: Snellere webpagina’s bij een trage 
internetverbinding

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het lijkt al eeuwen geleden dat u de piepjes uit uw modem hoorde klin-
ken als uw computer verbinding zocht met internet. Maar zelfs in de hui-
dige wereld vol met breedbandverbindingen, blijft een inbelverbinding 
een betaalbare en enige mogelijke alternatief als uw breedbandverbinding 
niet beschikbaar is of als u onderweg verbinding met internet wilt maken.
Als u op internet aan het surfen bent met een trage verbinding, lijkt het 
soms wel of het gras sneller groeit dan de voortgang van een download. 
Maar het is niet moeilijk om de browser optimaal in te stellen voor de 
snelst mogelijke verbinding, te doen wat u moet doen en meteen weer 
uitlogt. Deze hack beschrijft een paar strategieën om de hoogste producti-
viteit te persen uit een beperkte bandbreedte en een trage internetverbin-
ding via een analoge inbelverbinding of een verbinding via een mobiele 
telefoon.

Instellen van uw webbrowser bij een trage 
internetverbinding
De kans is groot dat uw webbrowser zodanig ingesteld is dat ervan uit 
wordt gegaan dat u een snelle verbinding hebt die altijd voorhanden is. 
Een paar kleine veranderingen voor de inbelprocedure kunnen al een 
groot verschil maken:

Verhoog de grootte van de cache van uw browser zodat u minder 
vaak dezelfde elementen van een webpagina opnieuw hoeft te 
downloaden. De standaardcachegrootte is in Firefox bijvoorbeeld 
50MB. Uw vaste schijf heeft waarschijnlijk genoeg vrije ruimte dus 
het is het overwegen waard om uw cache te vergroten naar 100 MB 
of meer. Om dit te doen kiest u in Firefox in het menu Extra (Tools) 
voor Opties (Options), Geavanceerd (Advanced). Op het tabblad 
Netwerk (Network) kunt u de buffergrootte (cache) aanpassen. Zie 
ook figuur 6-18.

n
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figuur 6-18  Verhoog de grootte van de cache om het aantal herhaalde 
downloads te verminderen

Als u echt meer snelheid wilt en u vindt het uiterlijk van een web-
pagina minder belangrijk, ga dan naar Inhoud (Content) en dese-
lecteer de optie Afbeeldingen automatisch laden (Load images 
automatically). Dit zorgt er natuurlijk voor dat alle mooie afbeel-
dingen op de webpagina’s verdwijnen maar het verhoogt signifi-
cant de laadsnelheid van een pagina bij een trage verbinding. U 
kunt ook aangeven dat er uitzonderingen zijn op deze regel door te 
klikken op de knop Uitzonderingen (Exceptions) zoals wordt 
getoond in figuur 6-19..

figuur 6-19  Firefox zo instellen dat er geen afbeeldingen of Java-applets 
worden gedownload om de uploadsnelheid te vergroten

n
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Om afbeeldingen te blokkeren in Internet Explorer, kiest u Extra 
(Tools), Internetopties (Internet options). In het deel Multimedia op 
het tabblad Geavanceerd (Advanced) deselecteert u alle opties. Het 
verschil met Firefox is dat Internet Explorer geen uitzonderingen 
op deze regel kan makenT

TIP   Gevorderde gebruikers kunnen via de functie Firefox Profile een 
instelling maken voor een trage internetverbinding die losstaat van het 
standaardprofiel en deze inschakelen als het nodig is. Meer over het 
beheren van profielen kunt u vinden op de helppagina’s van Mozilla via 
(http://mozilla.org/support/firefox/profile).

Blokkeren en uitschakelen van bandbreedtevreters
Na vijf minuten werken met een inbelverbinding zult u zich gaan ergeren 
aan elke onnodige pixel, advertentie en Flash-film op internet. Installeer 
een advertentieblokker zoals Adblock voor Firefox (https://addons.
mozilla.org/firefox/10) of FlashBlock (http://flashblock.mozdev.
org) om kostbaar tijdverlies te voorkomen.
Als we het toch over bandbreedtevreters hebben, als uw podcastsoftware 
(zoals iTunes) is ingesteld op het automatisch downloaden van nieuwe 
afleveringen als u verbonden bent met internet, dan duurt het eindeloos 
voordat uw homepage weer getoond wordt. Wees er zeker van dat u het 
automatisch downloaden van nieuwe podcasts uitschakelt als u over een 
trage verbinding beschikt.

Gebruik tabbladen om pagina’s te laden terwijl u 
werkt
Het voordeel van browsen met meerdere tabbladen komt pas echt naar 
voren als u een trage verbinding hebt. Als u bezig bent met het zoeken 
naar informatie op het web of als u op allerlei links aan het doorklikken 
bent, klik dan met het scrollwiel van uw muis of houd de toets Ctrl/cmd 
ingedrukt en klik op de link die u wilt openen. Op die manier wordt elke 
link die u aanklikt op de achtergrond geopend in een nieuw tabblad, ter-
wijl u kunt doorlezen op een andere pagina.

NooT   De webbrowsers die de mogelijkheid hebben om meerdere 
tabbladen te openen zijn: Firefox, Internet Explorer 7 (standaard opge-
nomen in Windows Vista), en Opera. Internet Explorer 6 voor Windows 
XP heeft deze optie niet.

n
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Als de tijd dat u inbelt via een telefoonverbinding zo kort mogelijk moet 
zijn, is het slim om in te loggen, een hele serie pagina’s te openen op ver-
schillende tabbladen, vervolgens de verbinding te verbreken en de pagi-
na’s offline te lezen. Over offline gesproken…

Werk zo veel mogelijk offline
Webtoepassingen waarvoor u altijd online moet zijn, zijn erg populair 
vandaag de dag, maar feit is dat u niet altijd online kunt zijn. De moge-
lijkheid om offline te werken maakt een groot verschil in productiviteit 
als u bent aangewezen op een trage internetverbinding. Hier is een lijst 
van voorbeelden van offline werken:

Gebruik een desktop RSS-lezer en download alle ongelezen artike-
len om ze offline te kunnen lezen. (Zie Hack 81 ‘Abonneer uzelf op 
websites met RSS’ voor meer informatie over het gebruik van RSS.)
Sla webpagina’s op uw vaste schijf op om ze later te lezen. (In 
Hoofdstuk 9 ‘Verover het web’ vindt u veel hacks om nog efficiën-
ter te surfen).
Als u vaak van webmail gebruikmaakt, installeer dan een desktop 
e-mailprogramma zoals Mozilla Thunderbird (http://mozilla.
org/products/thunderbird). U kunt dan uw e-mailberichten 
downloaden en offline lezen en beantwoorden.
Download banktransacties naar Quicken of Microsoft Money in 
plaats van verbinding te leggen met de website van uw bank om 
betalingen te verrichten.

Een trage internetverbinding kan een frustrerende ervaring zijn, maar 
als u de juiste instellingen in programma’s kiest, wordt het al een stuk 
aangenamer.

Hack 56: Wachtwoorden voor websites veilig 
opslaan 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een van de handigste opties van Firefox is de mogelijkheid om wacht-
woorden van websites die u bezoekt op te slaan, zoals uw webmail of 
internetbankieren, zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. 

n

n

n

n
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Deze opgeslagen wachtwoorden worden automatisch als sterretjes in 
het veld Wachtwoord ingevuld op de betreffende site. Maar wist u ook 
dat het erg eenvoudig is om te zien wat het wachtwoord is? Kies in 
Firefox Extra (Tools), Opties (Options) en klik op het tabblad Beveiliging 
(Security) op de knop Opgeslagen wachtwoorden (Show Passwords). 
Klik vervolgens in het dialoogvenster dat verschijnt op de knop 
Wachtwoorden tonen (Show Passwords) en u ziet ze allemaal staan: uw 
geheime wachtwoorden die voor de nodige veiligheid moeten zorgen, in 
leesbare tekst en vol in beeld.
Bedenk nu eens hoe eenvoudig het is voor uw huisgenoot om bij Gmail 
in te loggen met uw account, of de tijdelijke werkkracht waarmee u een 
computer deelt op het werk die zo heel eenvoudig bij uw bankgegevens 
kan, of de dief van uw laptop die kan inloggen op uw PayPal-rekening. 
Toch niet zo’n heel handige optie, of wel soms? Maar wees gerust, u hoeft 
niet meteen terug naar het steeds weer opnieuw invoeren van uw wacht-
woorden voor websites waar aanmelden vereist is.
Deze hack beschrijft hoe u uw opgeslagen wachtwoorden in Firefox kunt 
beveiligen zonder dat u hoeft af te zien van die handige automatische 
invuloefening die Firefox voor u doet. 
Open in Firefox het menu Extra (Tools) en kies Opties (Options). 
Open het tabblad Beveiliging (Security) en schakel bij Wachtwoorden 
(Passwords) de optie Een hoofdwachtwoord gebruiken (Use a master 
password) in om een hoofdwachtwoord in te stellen (zie figuur 6-20).
Dit hoofdwachtwoord is een wachtwoord dat de rest van uw opgeslagen 
wachtwoorden afschermt en onzichtbaar maakt voor priemende ogen van 
onbevoegden. Het is wel een wachtwoord dat u elke sessie opnieuw moet 
invoeren als u met Firefox werkt.

figuur 6-20  Instellen van een hoofdwachtwoord in Firefox
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Als u een hoofdwachtwoord instelt, heeft Firefox een aardige Wacht-
woordkwaliteitsmeter (Password quality meter) die aangeeft hoe moeilijk 
het is om uw wachtwoord te kraken. Probeer verschillende combinaties 
van woorden en cijfers om deze meter zo hoog mogelijk te laten uitslaan. 
Het wachtwoord lifehacker scoort zeer laag op deze kwaliteitsmeter 
maar l1f3h4ck3r geeft een waarde van ongeveer 90 procent (zie figuur 6-
21), dus behoorlijk moeilijk te kraken.

figuur 6-21  De kwaliteitsmeter voor het hoofdwachtwoord

Het is natuurlijk wel handig om een wachtwoord te nemen dat u gemak-
kelijk kunt onthouden want als u dit hoofdwachtwoord vergeet, kunt u 
nooit meer de andere opgeslagen wachtwoorden oproepen. Dat zou niet 
zo best zijn. (Hack 15 ‘Nooit meer een wachtwoord vergeten’ biedt hulp 
bij het kiezen van goede wachtwoorden die u niet vergeet.)
Nadat u het hoofdwachtwoord hebt ingesteld, sluit u Firefox af. Als u het 
nu opnieuw opstart en een webpagina opent waarvoor een wachtwoord 
is opgeslagen, zoals voor Yahoo! Mail, dan krijgt u een waarschuwing 
zoals getoond in figuur 6-22.

figuur 6-22  Invulvenster voor hoofdwachtwoord
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Typ uw hoofdwachtwoord en klik op OK, waarna uw Yahoo! Mail inlog-
gegevens automatisch worden ingevuld.
Het venster voor het invullen van het hoofdwachtwoord is misschien 
een beetje vervelend, maar het is in elk geval makkelijker dan telkens 
opnieuw verschillende wachtwoorden invoeren voor websites waar een 
wachtwoord voor nodig is. Het verschaft u een klein hulpmiddel in de 
vorm van opgeslagen wachtwoorden met de veiligheid die nodig is om 
deze wachtwoorden te kunnen benaderen.

NooT   Het hoofdwachtwoord in Firefox is moeilijk maar niet onmo-
gelijk om te kraken. Als er wachtwoorden zijn die u absoluut niet hoeft 
op te slaan op uw computer en Firefox vraagt u of u het wachtwoord 
wilt opslaan, kies dan Nee.

Hack 57: Tien broodnodige toepassingen voor 
de Mac

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld/Gevorderd
Platform  .  .  .  . Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u op een ‘vreemde’ Mac werkt, is het handig om te kijken welke toe-
passingen geïnstalleerd zijn zodat u wellicht voor een deel dezelfde han-
digheidjes kunt gebruiken als op uw eigen machine. U kunt even in het 
Dock neuzen of kijken welke pictogrammen er rechtsboven op het scherm 
staan. In deze hack beschrijven we tien handige en gratis toepassingen 
voor de Mac. Elke Mac-gebruiker met interesse voor internet kan zijn 
voordeel doen met deze toepassingen.

Caffeine. Onmisbaar voor laptops. De Macbook is standaard zoda-
nig ingesteld dat het scherm al zeer snel naar de energiezuinige 
stand overschakelt. Als u net bezig bent met een presentatie moet u 
telkens uw muis bewegen om te voorkomen dat het beeld wegvalt. 
In het ergste geval klikt u per ongeluk naar het volgende scherm 
en is de timing van uw presentatie helemaal weg. Voeg Caffeine 
(http://www.macupdate.com/info.php/id/24120/caffeine) toe 
aan de lijst van toepassingen. Na het opstarten verschijnt in de 
menubalk rechtsboven het pictogram ‘Zzz’. Als u hierop klikt, kunt 
u de slaapstand van uw beeldscherm aan- en uitzetten. Dat kan ook 
handig zijn als u (online) video bekijkt.

n
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Paparazzi. Deze toepassing kunt u downloaden via http://www.
macupdate.com/info.php/id/15966/paparazzi%(29. U maakt 
hiermee schermafbeeldingen van hele webpagina’s, eventueel met 
vertraging of op een specifiek formaat. Als alternatief zijn er exten-
sies voor Firefox beschikbaar zoals Screengrab (https://addons.
mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146) of FireShot (https://
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5648).
Quicksilver. Dit programma is al uitgebreid behandeld in Hack 
48 ‘Bestuur uw Mac met het toetsenbord’ en is te downloaden via 
(http://docs.blacktree.com/quicksilver/what_is_quicksil-

ver). Quicksilver is een programma dat bij algemeen gebruik het 
Dock kan vervangen. Als u een hekel hebt aan een overvolle Dock, 
moet u Quicksilver zeker een keer proberen. Met een program-
meerbare toetscombinatie roept u het Quicksilver-dialoogvenster 
op en daarmee kunt u alle programma’s uit de programmamap 
openen. Dat is slechts het topje van de ijsberg, want er kan nog veel 
meer met dit programma, zoals: een tekst invoeren of een bestand 
selecteren en vervolgens een e-mailadres uit uw lijst met contact-
personen selecteren om via uw e-mailprogramma het bestand of 
de tekst te versturen. Of een tekst invoeren en deze als actiepunt 
aan uw todolijst toevoegen. Quicksilver wordt veel gebruikt door 
productiviteitsfreaks en lifehackers, maar wordt daardoor wellicht 
ondergewaardeerd door de gemiddelde computergebruiker.
Sim Daltonism. Dit hulpmiddel simuleert de veelvoorkomende 
vormen van kleurenblindheid. Sim Daltonism is een extra venster 
dat boven uw andere programma’s een voorvertoning geeft van 
het beeld rondom uw muis maar dan gezien door de ogen van een 
kleurenblinde. (http://michelf.com/projects/sim-daltonism/)
Cyberduck. FTP-programma’s kunnen heel ingewikkeld zijn, maar 
gelukkig soms ook kinderlijk eenvoudig. Cyberduck (http://www.
macupdate.com/info.php/id/8392/cyberduck) wordt continu bij-
gewerkt door een team van ontwikkelaars. Soms lijkt het wel of het 
programma wekelijks een update krijgt. Cyberduck is niettemin 
een erg stabiel programma. Er zijn zeker FTP-programma’s die 
overzichtelijker zijn, met name als u veel FTP-adressen moet behe-
ren of wanneer u lokale documenten naast de onlinedocumenten 
wilt kunnen zien. Maar de eenvoud, stabiliteit en Growl-onder-
steuning van Cyberduck maken het programma zeer prettig in het 
dagelijks gebruik.
Growl. Dit meldingsprogramma is te downloaden via http://www.
macupdate.com/info.php/id/15979/growl en kan bij bepaalde 
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gebeurtenissen een melding tonen, bijvoorbeeld wanneer er e-mail 
binnenkomt of als up- en downloads gereed zijn. Steeds meer 
ontwikkelaars werken aan Growl-ondersteuning in hun eigen soft-
ware, zoals bijvoorbeeld de Flickr-uploader (http://www. 
macupdate.com/info.php/id/24900/flickr-uploadr) die de status 
van het uploaden weergeeft.
Onyx. Een van de betrouwbaarste systeemonderhoudsprogram-
ma’s en gratis te downloaden via http://www.macupdate.com/
info.php/id/11582/onyx. Inmiddels is er ook een Leopard-versie 
beschikbaar. Naast systeempermissies en onderhoudswerkzaamhe-
den stelt het u ook in staat enkele ‘geheime’ instellingen van Finder 
en het Dock in te stellen.
SuperEmptyTrash. Regelmatig komen er bestanden in de prullen-
mand terecht die weigeren om te verdwijnen, zelfs als de rechten 
van het bestand voldoende zijn om ze voorgoed te laten verdwij-
nen. Met SuperEmptyTrash ( http://www.faqintosh.com/risorse/
en/sys/setrash/) hebt u alleen een systeemwachtwoord nodig om 
het bestand ook voorgoed te verwijderen.
Taco HTML Edit. Veel HTML-puristen werken met een eenvoudige 
teksteditor. Maar met programma’s als Taco (http://www.faqin-
tosh.com/risorse/en/sys/setrash/) en het overigens niet geheel 
gratis CSSEdit (http://www.macupdate.com/info.php/id/11696/
cssedit) zijn er nu HTML- en PHP-editors die uitsluitend met code 
werken. Geen fancy toevoegingen, maar wél programma’s die bin-
nen enkele seconden opstarten.
Tomato. Als u een betrouwbaar torrentprogramma zoekt, is 
Tomato zeker wat voor u. Het programma is gratis te downloaden 
via http://www.macupdate.com/info.php/id/14258/ 
tomato-torrent. Ook dit programma blinkt uit door eenvoud en 
stabiliteit. Het onthoudt de meest recente URL’s en hervat down-
loads die zijn afgebroken wanneer u de URL opnieuw start. 
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Hack 58: Word een meester in het gebruik van 
Google Agenda

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In Hack 32 ‘Stuur uzelf herinneringen voor later’ hebt u geleerd om 
gebeurtenissen en herinneringen in te stellen met behulp van het web-
gebaseerde programma Google Agenda. Google Agenda heeft nog veel 
meer nuttige functies en is daardoor zeer geschikt als hoofdagenda voor 
thuis en op uw werk. Deze hack beschrijft de iets geavanceerdere toepas-
singen van Google Agenda, zoals het toevoegen van algemene gebeurte-
nissen, aanmelden bij meerdere agenda’s, agenda’s delen, het boeken van 
vergaderruimtes en het uitnodigen van meerdere mensen.

Snel gebeurtenissen toevoegen
Als Google Agenda is geopend in uw webbrowser, kunt u met een druk 
op de Q-toets een venster openen waarbij u alle gegevens betreffende 
een gebeurtenis in een enkel veld kunt invullen. U hoeft dus geen zeven-
tien velden in te vullen voor alle details, want Google Agenda begrijpt 
gewone taal zoals Morgen om 2 uur ’s middags zoals te zien is in figuur 
6-23.

figuur 6-23  Gebruik de functie Quick Add om een gebeurtenis aan Google Agenda 
toe te voegen door het indrukken van de Q-toets en het typen van een normale tekst 
zoals ‘Lunch morgen om 2 uur’

Dit handige Quick Add-venster is een uitbreiding van Google Agenda en 
te downloaden via http://torrez.us/archives/2006/04/18/433/. Als u 
deze extensie hebt geïnstalleerd, kunt u het venster Quick Add oproepen 
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met de toetscombinatie Ctrl + ; (puntkomma) vanuit elke webpagina in 
Firefox.

Aanmelden bij Openbare Agenda’s
Wanneer valt Pasen dit jaar? Op wat voor dag valt nieuwjaarsdag? Blader 
door de lijst met openbare agenda’s van Google Agenda om een alge-
mene datum toe te voegen, uiteenlopend van de maanstanden tot en 
met religieuze of landelijke feestdagen. Klik bij Andere agenda’s (Other 
calendars) aan de linkerzijde van de startpagina van Google Agenda op 
de knop Toevoegen (Add) en vervolgens Een openbare agenda toevoe-
gen (Add a public calendar). Klik op de knop Agenda toevoegen (Add to 
Calendar) op het tabblad Bladeren door agenda’s (Browse calendars) om 
een bepaalde openbare agenda toe te voegen.

Deel een op maak gemaakte agenda
U kunt ook een agenda maken die u deelt met uw voetbalteam of met 
uw collega’s en vrienden. Google Agenda kan elke beschikbare agenda 
weergeven die in het iCal-bestandsformaat is gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
het wedstrijdschema van uw favoriete voetbalteam dat wellicht beschik-
baar is op internet. De website iCal Share (http://icalshare.com/) is een 
groeiende website met agenda’s die door gebruikers worden aangeleverd 
in het iCal-formaat. De site biedt televisie-, sport- en amusementskalen-
ders die u kunt bekijken via Google Agenda.

Boek een vergaderruimte
Google Agenda kan u ook helpen om bijvoorbeeld een vergaderruimte te 
boeken. Als u gebruikmaakt van de functie in Google Agenda om auto-
matisch uitnodigingen te accepteren, zal elke uitnodiging die niet conflic-
teert met een andere afspraak automatisch worden toegevoegd aan uw 
agenda. Hier volgt de uitleg uit Google Help voor het opzetten van een 
schema voor het boeken van vergaderruimtes:1

Maak een nieuwe agenda met de naam Vergaderruimte B.
In de agendalijst links op de pagina klikt u op de pijl naar bene-
den naast Vergaderruimte B en selecteert u Agendainstellingen 
(Calendar settings). 
Schakel de optie Niet-conflicterende uitnodigingen automatisch 
accepteren (Auto-accept invitations that do not conflict) in om 
automatisch uitnodigingen te accepteren. 

1.
2.

3.
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Klik op Opslaan (Save).
Klik op de pijl naar beneden naast de Agenda die u zojuist hebt 
gemaakt en selecteer de optie Deze agenda delen (Share this 
calendar).
Voer de e-mailadressen in van de gebruikers waarmee u de agenda 
wilt delen.
Geef aan wat het gewenste niveau van delen is. Moet in dit geval 
zijn Alle details voor de afspraak weergeven (See all event details) 
of een hoger niveau.

Ontvang automatisch uw dagelijkse agenda per 
e-mail
Als u leeft van de informatie uit uw inbox en niet zo vaak gebruikmaakt 
van een agenda, dan kunt u veel profijt hebben van de optie in Google 
Agenda om dagelijks uw agenda per e-mail te ontvangen. U krijgt dan 
automatisch een eenvoudige lijst met de dagelijkse gebeurtenissen per 
e-mail toegestuurd, elke ochtend om 5 uur. U kunt deze optie inschake-
len op het tabblad Meldingen (Notifications) van de betreffende Google 
Agenda.

De weersvoorspelling in uw agenda
Wilt u weten wat het weer wordt in verband met de barbecue dit week-
end? Dan kunt u de ingebouwde optie voor de weersvoorspelling inscha-
kelen in Google Agenda. Daarvoor moet u in de algemene instellingen 
(Settings), uw woonplaats invoeren en selecteren of u de temperatuur in 
Celsius of Fahrenheit wilt hebben. Figuur 6-24 laat het resultaat zien: een 
klein pictogram met de weersvoorspelling rechtsonder in uw dagagenda. 

figuur 6-24  Met de ingebouwde functie weersvoorspelling in Google Agenda ver-
schijnt er elke dag van de komende week een klein pictogram in uw agenda. Als u de 
muisaanwijzer op het pictogram zet, krijgt u de minimum- en maximumtemperaturen 
te zien

4.
5.

6.

7.
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Nodig uw vrienden uit via Google Agenda
Met Google Agenda kunt u eenvoudig uitnodigingen versturen en behe-
ren waarbij de ontvangers een mededeling kunnen toevoegen aan de 
uitnodiging. Het voordeel van Google Agenda ten opzichte van andere 
programma’s voor het maken van uitnodigingen, zoals Evite, is dat er 
geen ongewenste reclame wordt meegestuurd en de uitnodigingen veel 
overzichtelijker zijn.

Agenda-gegevens via een sms ontvangen 
Sms-fans zullen blij worden van de sms-functie in Google Agenda. Sms 
het woord next naar GVENT (48368) vanaf uw mobiele telefoon en u 
krijgt de eerstvolgende afspraak in uw agenda per sms toegestuurd. Met 
het woord Day krijgt u uw dagagenda en met nday de afspraken van mor-
gen. U kunt ook nieuwe afspraken per sms toevoegen aan uw agenda via 
GVENT.

De sneltoetsen voor Google Agenda
De snelste manier om een expert te worden in het navigeren door aller-
lei toepassingen is het gebruik van sneltoetsen. Net als Gmail heeft ook 
Google Agenda een flink aantal sneltoetsen die uitgebreid zijn beschreven 
in Google Help.2 Hieronder een korte samenvatting:

SNELToETS dEFINITIE

C Maak een afspraak

/ Zoeken

P Vorige reeks data

N Volgende reeks data

T Ga naar Vandaag

D Dagweergave

X Gepersonaliseerd overzicht

W Weekweergave

M Maandweergave

A Agendaweergave
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Q Quick Add (snel een afspraak toevoegen)

Esc Terug naar de agenda

Hack 59: Tekst scannen met uw cameratelefoon 
voor omzetting naar PDF 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web (digitale camera of cameratelefoon)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u een notitiebord of een vel papier vol met belangrijke aantekeningen 
voor uw neus hebt die u snel wilt overnemen, kunt u in plaats van alles 
handmatig over te schrijven de tekst ‘scannen’ met een digitale camera  
— ook die in uw mobiele telefoon. De webtoepassing Qipit (http://
qipit.com) zorgt ervoor dat digitale foto’s die tekst bevatten automatisch 
worden omgezet in PDF-bestanden. Dat werkt als volgt.
Meld u aan voor een gratis account op http://qipit.com. Om uw 
mobiele telefoon te kunnen gebruiken voor het scannen van tekst, voert 
u het model van uw telefoon in en uw provider, zoals wordt getoond 
in figuur 6-25. (Qipit moet ook uw telefoonnummer weten, zodat het 
programma weet dat u het bent wanneer u een foto stuurt.) Als u uw 
telefoonnummer niet wilt invoeren of niet de camera van uw mobiele 
telefoon gebruikt, vink dan de optie I will use Qipit with my digital 
camera only aan.

figuur 6-25  Voer uw telefoonnummer, provider en model telefoon in om met Qipit 
te werken
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NooT   Qipit zal u ook vragen welk model telefoon u gebruikt. Qipit 
werkt met een groot aantal mobiele toestellen en providers maar niet 
met alle. Als uw telefoon niet wordt ondersteund, dan kunt u nog 
steeds Qipit gebruiken met uw gewone digitale camera.

Nadat u het model van uw mobiele telefoon hebt ingevoerd, zal Qipit u 
vertellen welke soorten documenten dit toestel kan scannen. Elke camera 
levert een andere beeldkwaliteit dus het kan voorkomen dat een came-
ratelefoon met een lage resolutie wel in staat is om de gegevens van een 
notitiebord te scannen maar geen gedrukte documenten met kleine let-
ters. Bijvoorbeeld: Qipit meldt mij dat mijn Nokia 6682 wel notitieborden 
en handgeschreven documenten kan scannen maar geen gedrukte docu-
menten omdat de kwaliteit van de foto’s te laag is (zie figuur 6-26).
De meeste digitale camera’s (geen cameratelefoons) hebben een resolutie 
die hoog genoeg is om beelden te produceren van gedrukte documen-
ten, dus als de camera van uw mobiele telefoon het niet kan, dan zal uw 
gewone digitale camera het wel kunnen.

Neem foto’s die het beste scanresultaat geven
Als u een foto maakt die u naar Qipit stuurt, moet u uw cameratelefoon 
op de hoogste kwaliteit instellen. Let erop dat u voldoende licht hebt en 
dat u alleen de tekst fotografeert. Probeer alle achtergrond van de foto 
te weren. Een gewone digitale camera hoeft niet op de hoogste kwaliteit 
ingesteld te staan. Een foto met twee tot drie megapixels zal even goed 
zijn als een foto met vijf megapixels, maar zal bij Qipit minder tijd kosten 
om te verwerken.

figuur 6-26  Qipit vertelt u welke soorten documenten kunnen worden gescand met 
uw cameratelefoon
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Beelden naar Qipit versturen
U hebt meerdere mogelijkheden om uw beelden naar Qipit te sturen voor 
conversie naar een PDF-bestand:

Een foto direct vanaf uw cameratelefoon e-mailen. De snelste en 
makkelijkste manier om een foto naar Qipit te sturen is om een 
foto te maken en deze per e-mail te versturen naar copy@qipit.
com. Geef als onderwerp de bestandsnaam van uw document op. 
Uiteraard moet uw telefoon wel over een e-mailfunctie beschikken 
om dit te kunnen doen.
Een foto versturen vanaf uw computer. U kunt elke foto die u hebt 
geïmporteerd vanaf uw telefoon of een digitale camera versturen 
naar Qipit via uw gebruikelijke e-mailprogramma. Voer het adres 
copy@qipit.com in het veld Aan: in en geef als onderwerp de naam 
van het document op. U kunt een scan van meerdere pagina’s laten 
maken door meerdere documenten in een e-mail te versturen naar 
Qipit. De pagina’s zullen worden gescand in de volgorde waarin ze 
zijn toegevoegd aan uw e-mailbericht.
Upload uw beelden via de website van Qipit. Als alternatieve 
mogelijkheid kunt u inloggen op de website van Qipit en klikken 
op de knop Upload Picture en vervolgens uw foto’s toevoegen aan 
uw account.

Nadat Qipit uw foto’s heeft ontvangen, zullen deze worden gescand en 
weggeschreven worden naar een PDF-bestand. Daarbij worden schadu-
wen zo veel mogelijk weggewerkt en de tekst zo helder mogelijk en lees-
baar gemaakt.

NooT   Qipit voert geen OCR-actie (Optical Character Recognition) uit 
op de tekstdocumenten. De PDF die Qipit maakt is leesbaar maar het 
blijft een afbeelding en geen bewerkbare tekst.

Werken met Qipit-scans
Nadat u beelden van documenten hebt toegevoegd aan Qipit, klikt u 
op de link My Documents in Qipit om een overzicht te krijgen. Daarna 
kunt u de beelden roteren als u bijvoorbeeld de foto’s in liggend formaat 
hebt gemaakt maar ze wilt lezen in staand formaat. U kunt het beeld-
bestand ook e-mailen of faxen, verschillende scans samenvoegen in één 
document of het bestand op uw website of blog plaatsen. Zo kunt u een 

n

n

n
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Qipit-scan van de inleiding van dit boek zien op http://www.qipit.
com/public/lifehackerbook/book_intro_high_res.
Als u een flinke serie Qipit-scans hebt gemaakt, wilt u ze waarschijnlijk 
netjes ordenen. Onder My Documents op de Qipit-website, kunt u tref-
woorden toevoegen aan de beelden (zoals bijvoorbeeld biologieaante-
keningen of projectbrainstormen). Klik op een willekeurig trefwoord 
aan de rechterzijde van het scherm om de lijst met scans te sorteren op 
trefwoorden.

NooT   Op het moment van verschijnen van dit boek kunt u gratis tot 
100 gescande documentpagina’s bewaren bij Qipit. Wilt u meer pagi-
na’s bewaren dan zult u eerst oude pagina’s moeten verwijderen of een 
extra gratis account moeten aanmaken. Bij Qipit werkt men er hard aan 
om in de toekomst meer opslagruimte te bieden. 

Hack 60: Peil groepen mensen met Doodle

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Iedereen die weleens een afspraak heeft moeten maken voor een grote 
groep mensen, weet hoe moeilijk het is om een geschikte datum te vin-
den waarop iedereen beschikbaar is. Of het nu een familiereünie is of een 
bestuursvergadering, als er afspraken gemaakt moeten worden met meer 
dan vijf mensen is het lastig om een gaatje in ieders agenda te vinden. 
In plaats van iedereen een e-mail te sturen met mogelijke data (waarop 
iedereen reageert met verschillende tijden die alleen hem of haar schik-
ken), kunt u ook een groepsondervraging of stemming opzetten met 
Doodle (http://doodle.ch). Het werkt als volgt.
Op de homepage van Doodle, klikt u onder de optie Plan een activiteit 
(Schedule an event) op de link maak een peiling aan (create poll). In het 
volgende venster voert u de details van de afspraak in: een titel, omschrij-
ving, uw naam en een e-mailadres, zoals getoond in figuur 6-27.
Klik op Volgende (Next) en selecteer de gewenste datum(s) voor de 
afspraak. U kunt net zoveel data opgeven als u wilt. In het derde en laat-
ste venster kunt u eventueel de tijden invoeren voor de data die u al hebt 
opgegeven. Voor afspraken die de hele dag duren (zoals een familiereü-
nie), vult u geen tijden in.
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figuur 6-27  Maak een nieuwe peiling met Doodle (http://doodle.ch)

Nadat u een afspraak hebt gemaakt, zal Doodle u een link e-mailen naar 
de gezamenlijke afspraak. Deze link kunt u doorsturen naar iedereen die 
bij de afspraak aanwezig moet zijn. Zij kunnen dan de dagen markeren 
waarop ze aanwezig kunnen zijn zoals getoond in figuur 6-28. Doodle zal 
berekenen welke datum voor iedereen het beste uitkomt of in het hoogste 
aantal deelnemers resulteert, zoals te zien is in figuur 6-29.
Doodle kan ook een groep ondervragen over andere zaken dan een geza-
menlijke afspraak. Vraag uw groepsleden bijvoorbeeld welk restaurant ze 
goed vinden of welke film ze nog willen zien door op de homepage van 
Doodle onder de kop Maak een keuze (Make a choice) op de link maak 
een peiling aan (create poll) te klikken.

figuur 6-28  Elke deelnemer voert zijn naam in en geeft aan op welke data (en tij-
den) hij beschikbaar is
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figuur 6-29  Doodle berekent welke datum het beste schikt voor iedereen

Een eenvoudige Doodle-stemming kan een hoop e-mailverkeer voorko-
men tussen mensen die een gezamenlijke afspraak of gebeurtenis willen 
plannen. Het programma geeft een handig visueel overzicht van wie er 
wel en wie niet aanwezig kan zijn op een bepaalde datum.

Referenties

Google Help Center, Share & Manage Calendars, beschikbaar 
via http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.
py?answer=44105&topic=8605.

Google Help Center, Calendar Basics, beschikbaar via 
http://www.google.com/SUpport/calendar/bin/answer.

py?answer=37034&topic=8556.

1.

2.



Dertig jaar geleden dachten we dat in het jaar 2008 robots wel onze was 
zouden doen, voor ons zouden koken en het huishouden zouden verzor-
gen — net als de huishoudrobot Rosie in de Jetsons. Hoewel dat allemaal 
nog geen werkelijkheid is geworden, kan uw computer wel een aantal 
alledaagse taken van u overnemen — geautomatiseerd en zelfstandig, 
volgens een schema dat u opstelt. Uw computer is natuurlijk niet zo 
geavanceerd en charmant als Rosie, maar hij kan best zijn eigen rommel 
opruimen en u helpen bij steeds terugkerende computertaken.
Laten we eerlijk zijn, computers zijn er om ons saaie werkzaamheden uit 
handen te nemen, niet om nog meer werk te creëren. Koelkasten schake-
len aan en uit om een bepaalde temperatuur te behouden. En uw salaris 
wordt direct overgemaakt op uw rekening zonder dat u daarvoor zelf 
naar de bank hoeft. Straatlantaarns gaan aan zodra de schemering valt, 
zonder dat mensenhanden overal op straat schakelaars hoeven om te zet-
ten. Zo kunt u ook computertaken automatiseren die op de achtergrond 
hun werk doen. 
Als u uw werkzaamheden op de computer over een langere tijd in ogen-
schouw neemt, zult u ontdekken dat er bepaalde dingen zijn die steeds 
terugkomen. Denk eens aan het verplaatsten van bepaalde e-mailberich-
ten naar steeds dezelfde mappen, iedere ochtend dezelfde drie program-
ma’s starten, oude bestanden die u niet meer nodig hebt verwijderen, of 
het downloaden van de nieuwste liedjes van de website van uw favoriete 
band. Allereerst moet u vaststellen welke taken steeds terugkeren. Vervol-

h o o f d s t U k

7
Terugkerende taken 

automatiseren
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gens moet u uw computer zo instellen dat hij deze taken overneemt en u 
ze niet meer handmatig hoeft uit te voeren. 

Hack 61: Maak een geautomatiseerde back-up 
van uw bestanden op een externe schijf (pc)

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . € 75,- of meer (voor een externe vaste schijf)

Steeds meer bevinden de onderdelen van uw leven zich als magnetische 
deeltjes op de schijf in uw computer. De foto’s van de eerste verjaardag 
van uw nichtje, het interview dat u deed met uw overgrootvader, het 
manuscript van uw eerste boek, het eerste e-mailbericht dat u stuurde 
aan uw echtgenoot, en natuurlijk belangrijke zakelijke informatie. Alles 
bevindt zich op die rondraaiende magnetische schijf die gevoelig is voor 
temperatuurswisselingen, stroomstoringen, brand, diefstal, statische elek-
triciteit en algehele slijtage. 
Vaste schijven laten het nu eenmaal weleens afweten. Dat is nu eenmaal 
zo bij alles wat met computers te maken heeft. Het is niet zozeer de vraag 
óf de vaste schijf van uw computer het een keer begeeft, maar wanneer. 

AUtoMAtIsERING EN RoUtINEklUssEN

Waarschijnlijk voert uw computer al een aantal geplande taken uit. 
Sommige softwareprogramma’s, zoals virus- en spywarescanners voeren 
standaard op gezette tijden bepaalde taken uit. Maar er zijn maar weinig 
gebruikers die zelf geautomatiseerde taken volgens een bepaald schema 
instellen. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Het opzetten van een 
geautomatiseerd proces kan inderdaad behoorlijk wat tijd en moeite 
vergen, maar op de langere termijn verdient zich dat meer dan terug. 
Vrijwel elke hack in dit boek heeft op een of andere manier te maken met 
het automatiseren van handelingen in uw leven en werk. Dit hoofdstuk 
behandelt geautomatiseerde handelingen die het werken met de computer 
verminderen, zoals: het maken van een back-up van uw bestanden, 
het starten van programma’s of meer dan eens dezelfde zoekopdracht 
uitvoeren op internet. Dit zijn allemaal taken die uw computer zelfstandig 
kan doen terwijl u slaapt, luncht of een vergadering bijwoont. Bespaar 
uzelf deze deprimerende en saaie computertaken met de volgende hacks 
die belangrijke, maar saaie, werkzaamheden automatiseren, zodat u uw 
aandacht kunt richten op leukere werkzaamheden. 
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De vraag is dan hoe groot de gevolgen voor u zijn — en die zijn niet zo 
groot, als u een back-up hebt gemaakt. 
Een back-up van uw computergegevens maken is een saaie maar essenti-
ele bezigheid. Maar wie denkt daar nu elke keer aan? Eigenlijk hoeft dat 
ook niet. 
In deze hack leert u hoe u met gratis software het maken van een back-up 
(elke avond, week en maand) kunt automatiseren. U kunt zelfs een e-mail 
ontvangen als er iets mis is gegaan, dus deze methode is zo ontworpen 
dat u hem maar eenmaal hoeft in te stellen en er verder niet meer over 
na hoeft te denken. Als u alle instellingen hebt gedaan, hoeft u zich nooit 
meer zorgen te maken dat u gegevens kwijt kunt raken. 

Wat u nodig hebt 

Een computer met Windows XP of Vista.
SyncBack Freeware versie 3.2. Gratis te downloaden via http://
2brightsparks.com/downloads.html.
Een externe vaste schijf. Schaf een externe vaste schijf aan met een 
USB- of FireWire-verbinding, afhankelijk van welke aansluiting uw 
computer biedt. (Raadpleeg eventueel de handleiding van uw pc 
om te controleren welke poorten er op uw computer beschikbaar 
zijn.) De opslagruimte op de schijf is bij voorkeur tien keer zo groot 
als de hoeveelheid gegevens waarvan u een back-up wilt maken. 
Als bijvoorbeeld de map Mijn Documenten een omvang heeft van 
10 GB, koop dan een vaste schijf van minstens 100 GB. (Neem in elk 
geval een schijf die genoeg ruimte biedt voor meerdere kopieën van 
uw belangrijkste mappen. Voor ruimtevretende mappen als Mijn 
Muziek, Mijn Videos en Mijn Afbeeldingen kunt u later zelf aan-
geven hoeveel kopieën u van elke map wilt bewaren om eventueel 
ruimte besparen.)

Het back-upsysteem configureren
U kunt met SyncBack een back-upsysteem maken dat meerdere schema’s 
en softwaremeldingen omvat en u kunt zelfs back-ups via internet maken 
naar servers op afstand. Hoewel zowel Windows XP als Vista een eigen 
back-upfunctie hebben, bieden ze geen van beide zoveel mogelijkheden 
en flexibiliteit als SyncBack.

n

n

n
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NooT   De back-upfunctie van Vista heeft een voordeel dat SyncBack 
niet heeft: het toont de vorige versies van een bestand in het dialoog-
venster Eigenschappen en dat kan zeer handig zijn.

Volg de volgende stappen om een geautomatiseerd back-upsysteem op te 
zetten waar u geen omkijken meer naar heeft. 

Download de SyncBack-software (SyncBack Freeware v3.2) via 
http://2brightsparks.com/downloads.html. Installeer het pro-
gramma.

NooT   SyncBackSE versie 4.0 is verkrijgbaar voor $ 25,-. Deze hack 
beschrijft de gratis versie SyncBack 3, die niet de geavanceerde func-
ties heeft die versie 4 wel biedt, zoals het back-uppen van geopende 
bestanden, ZIP-bestanden van onbeperkte grootte en versleuteling. 

Verbind de externe vaste schijf met uw computer en schakel hem 
in. Geef hem de naam Backup en blader in de Verkenner naar de 
schijf. (Op mijn computer is de externe schijf de G:\-schijf.)
Maak vier mappen op de schijf: nightly, weekly, monthly-even, en 
monthly-odd zoals te zien is in figuur 7-1. Uw back-ups plaatst u 
later in deze mappen.

figuur 7-1  Back-upmappen op de externe vaste schijf

Start SyncBack en maak een nieuw profiel aan dat u Local Nightly 
backup noemt. Geef als bron de map Mijn Documenten op (of een 
andere map die uw belangrijkste gegevens bevat), en als doel voor 
de back-up de map nightly zoals in figuur 7-2.

1.

2.

3.

4.
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figuur 7-2   Een profiel opgeven in SyncBack voor de back-up Local 
Nightly backup

Selecteer de map waarvan u een back-up wilt maken. Kies voor 
de gehele bronmap of selecteer specifieke submappen. Deze optie 
is handig wanneer u een aantal zeer grote mappen hebt (zoals 
misschien Mijn Videos en Mijn Muziek) waarvoor u niet genoeg 
ruimte hebt op uw back-upschijf om vier kopieën van te bewaren 
(één in elk van de mappen nightly, weekly, en twee maandelijkse 
mappen).
Om de mappen te selecteren die u in de back-up wilt opnemen 
kiest u de optie Let me choose which sub-directories to include in 
de keuzelijst Sub-dirs (onder het veld Destination). Op het tabblad 
Simple selecteert u Backup the source directories files, including 
selected sub-directories.
Open het tabblad Sub-directories. Als u enkele honderden map-
pen hebt, zal het even duren voordat SyncBack alles heeft kunnen 
verwerken en een overzicht toont. Ga even wat anders doen en 
selecteer daarna de mappen waarvan u elke nacht een back-up wilt 
maken. Hier kunt u ook opgeven dat u mappen als Mijn Muziek, 
Mijn Afbeeldingen, en Mijn Videos wilt uitsluiten van de nachte-
lijke back-ups.

5.

6.
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Echte automatisering kent geen onderbrekingen, maar laat u wel 
weten wanneer iets fout gaat. Om de geavanceerde opties van  
SyncBack in te schakelen, klikt u op de knop Expert onderaan.
Om bij te houden of uw back-ups ’s nachts zonder problemen ver-
lopen, opent u het tabblad Email en schakelt u de optie Email the 
log file when the profile has run in. U hoeft niet elke dag een 
bericht te ontvangen, u wilt het alleen weten als er iets mis is 
gegaan. Schakel daarom ook de optie Only email the log file if an 
error occurs in (zie figuur 7-3).

figuur 7-3  E-mailinstellingen voor het profiel Local Nightly backup in 
SyncBack

Geef de details van uw SMTP-server op en klik op de knop Test 
Email Settings (onder aan het tabblad Email) om er zeker van te 
zijn dat u ook daadwerkelijk de e-mailberichten kunt ontvangen. 

NooT   De SMTP-instellingen bevatten de gegevens over de server 
waarmee u e-mail verzendt. Vraag de gegevens zoals hostnaam en 
poortnummers eventueel op bij uw provider. In de velden To en From 
vult u uw e-mailadres in. 

Open het tabblad Misc. en klik op de knop Schedule. Hier geeft u 
op dat Windows elke avond (of ochtend) bijvoorbeeld om twee uur 

7.

8.

9.

10.
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de back-up moet starten. Geef voor deze geplande taak ook uw 
Windows-wachtwoord op dat u gebruikt om in te loggen op uw 
computer. Klik hiervoor op de knop Set Password.
Probeer wat dingen uit om te bepalen wat het beste profiel is voor 
een wekelijkse back-up die u Local Weekly Backup noemt. Geef 
als doel de map weekly op uw back-upschijf op. Geef in het profiel 
aan dat de back-up één keer per week (bijvoorbeeld zaterdagoch-
tend om drie uur) moet worden gemaakt. De instellingen voor 
submappen en e-mail zijn voor dit profiel hetzelfde als voor het 
voorgaande profiel. 
Configureer de back-up die eens in de twee maanden moet worden 
gemaakt. U kunt ook kiezen voor een maandelijkse back-up maar 
dan loopt u het risico dat u gegevens kwijtraakt. Dat komt zo. Stel 
dat u aan het eind van elke week en elke maand uw bestanden 
opschoont en veel verwijdert. Deze wijzigingen worden dan mee-
genomen in alle drie de back-ups die u maakt (nightly, weekly, 
en monthly) — elke nacht, elke week en elke maand. U zou dan 
geen back-up meer hebben van voor het moment dat u besloot uw 
schijf op te schonen. 
Om dit te voorkomen stelt u twee profielen in voor back-ups die 
om de maand gemaakt worden. Het ene profiel is voor de even 
maanden, het andere is voor de oneven maanden: Local Bi-
Monthly (even) Backup en Local Bi-Monthly (odd) Backup, respec-
tively. Als u de planning voor het profiel Local Bi-Monthly (even) 
maakt, selecteer dan op het tabblad Schedule de optie Monthly 
in de keuzelijst Schedule Task. Klik vervolgens op de knop Select 
Months en selecteer de even maanden zoals te zien is in figuur 7-4.
Maak het profiel Bi-Monthly (odd) voor de oneven maanden op 
dezelfde manier, en selecteer in het dialoogvenster Select Months 
de oneven maanden.

figuur 7-4   De back-up voor de even maanden, Local Bi-Monthly 
(even) Backup, laten uitvoeren in de even maanden

11.

12.

13.
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U kunt de nieuwe profielen testen door een gesimuleerde back-up uit te 
voeren om te zien welke bestanden naar welke mappen zouden worden 
gekopieerd, zonder dat u echt een back-up maakt. Selecteer hiervoor in 
SyncBack een profiel dat u wilt testen en kies Task, Simulated Run. De 
duur van de test is afhankelijk van hoeveel gegevens in de back-up zijn 
opgenomen. 
Nadat alle profielen een keer een back-up hebben gemaakt (uiterlijk twee 
maanden na de configuratie), hebt u vier kopieën van uw belangrijkste 
gegevens op een externe schijf: één daarvan wordt elke nacht bijgewerkt, 
een andere elke week, en de laatste twee om de maand. Als er iets mis-
gaat waardoor de back-up niet gemaakt kon worden, krijgt u daarvan een 
bericht per e-mail.
Dit betekent dat als uw vaste schijf het laat afweten, u in het ergste geval 
de gegevens van een dag kwijt bent. En als u een belangrijk bestand hebt 
overschreven, ook al is dat een maand geleden, dan hebt u daar een back-
upkopie van.
Als u alles uit uw back-upsysteem wilt halen moet u zeker alle tabbladen 
van SyncBack eens openen en goed bestuderen. Zo kunt u op het tabblad 
Autoclose SyncBack zaken zo instellen dat het bepaalde programma’s 
kan afsluiten door het invoeren van een woord op de titelbalk voordat de 
back-up start. Op het tabblad Programs kunt u opdrachten opgeven die 
voordat of nadat een back-up wordt gemaakt, worden uitgevoerd. U kunt 
bijvoorbeeld een database dump inplannen of aangeven dat een bestand 
moet worden gedownload vlak voordat de back-up start.

lokAlE BAck-UP VERsUs EEN oNlINE BAck-UP  
— EN WAARoM BEIdE NoodzAkElIjk zIjN

U bent nu zover dat u back-ups van uw computerbestanden maakt  
— gefeliciteerd! U doet wat meer dan 95 procent van de computer-
gebruikers doet om hun informatie te beschermen. Maar er zit meer vast 
aan het opzetten van een back-upsysteem. Lokale externe vaste schijven 
zijn een uitstekend medium als u snel gegevens terug wilt kunnen halen 
als u per ongeluk een bestand hebt gewist of als de vaste schijf van uw 
computer crasht. Maar wat doet u als uw huis afbrandt of als er wordt 
ingebroken, waarbij ook uw back-upschijf wordt gestolen? Dan wilt u ook 
een kopie van uw belangrijkste gegevens hebben op een andere locatie. Zie 
Hack 63 ‘Maak een geautomatiseerde back-up online’ voor een efficiënte 
manier waar u geen omkijken naar hebt voor het maken van back-ups via 
internet op veilige servers op afstand. 
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Hack 62: Maak een geautomatiseerde back-up 
van uw bestanden op een externe schijf (Mac)

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Mac os X 10 .5 leopard
kosten  .  .  .  .  .  . Vanaf € 75,- (voor een externe vaste schijf)

Mac-gebruikers die de vorige hack hebben doorgebladerd waarin werd 
beschreven hoe u op een pc een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 
back-up maakt, mogen nu even besmuikt lachen. De meest recente versie 
van het Mac-besturingssysteem OS X 10.5, Leopard, wordt geleverd met 
de uitgebreide back-uptoepassing Time Machine. Het opzetten van dit 
back-upsysteem vergt niet meer dan twee handelingen. Hierna wordt 
beschreven hoe u Time Machine instelt en gebruikt om verwijderde 
bestanden op uw systeem te herstellen. 

Time Machine instellen
Alles wat u nodig hebt om een back-up van uw Mac te maken met Time 
Machine is een externe vaste schijf met FireWire- of USB-aansluiting. Hoe 
groter de capaciteit van de schijf, hoe meer back-ups Time Machine erop 
kwijt kan. Koop dus de grootste schijf die u zich kunt veroorloven. Ik 
raad een schijf aan van tussen de 300 en 500 GB, tegenwoordig al te koop 
voor rond de € 100,-.
Als u de vaste schijf aansluit op uw Mac, vraagt Leopard of u die schijf 
wilt gebruiken voor het opslaan van back-ups gemaakt met het pro-
gramma Time Machine. Klik op de knop Use as Backup Disk (zie figuur 
7-5) om Time Machine in te schakelen.

figuur 7-5   Zodra u uw externe vaste schijf aansluit op uw Mac vraagt Time Machine 
of het de schijf kan gebruiken voor het maken van back-ups 
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De eerste back-up die Time Machine maakt, neemt veel tijd in beslag, 
omdat het alle bestanden naar de externe schijf kopieert. Elke volgende 
back-up regelt het systeem helemaal zelf, u hoeft daar niets voor te doen. 
Alleen bestanden die gewijzigd zijn worden een volgende keer gekopi-
eerd, dus de back-up verloopt dan veel sneller. Het enige waaraan u kunt 
merken dat Time Machine zijn werk doet, is aan het geluid van de draai-
ende vaste schijf. 

Hoe Time Machine werkt

Time Machine maakt geautomatiseerde incrementele back-ups van de 
bestanden op uw Mac. Incrementeel betekent dat het alleen bestanden 
kopieert die sinds de vorige back-up zijn gewijzigd. Er wordt dus niet 
elke keer een volledige nieuwe kopie van alle bestanden gemaakt. (Met 
incrementele back-ups bespaart u daarom ook schijfruimte.) Zolang er 
een verbinding is met de externe vaste schijf en Time Machine is inge-
schakeld, worden er elk uur automatisch back-ups gemaakt van de 
bestanden op uw Mac. Maar ook back-ups van de laatste 24 uur, dage-
lijkse back-ups van de afgelopen maand en wekelijkse back-ups van meer 
dan een maand oud worden bewaard. De enige bestanden die niet in een 
back-up worden opgenomen, zijn bestanden die u binnen het tijdsbestek 
van een uur maakt en verwijdert. 
Als u uw Mac in de slaapstand zet of afsluit wanneer Time Machine een 
back-up maakt, zal het programma automatisch de back-up hervatten als 
de computer uit de slaapstand komt of wordt herstart. Als uw externe 
schijf niet verbonden is met uw Mac zal Time Machine de back-ups pas 
weer hervatten als de verbinding is hersteld. Het zal dan alle bestanden 
kopiëren die sinds de laatste succesvolle back-up zijn gewijzigd.
Als uw externe vaste schijf vol is, zal Time Machine een melding geven en 
de oudste back-up die het heeft opgeslagen verwijderen (als u een grote 
schijf hebt, zal dat vermoedelijk een wekelijkse back-up van meer dan een 
maand geleden zijn). De back-ups van Time Machine worden niet opge-
slagen met een bijzondere bestandsindeling — u kunt de externe schijf 
openen met Finder, waar u een map ziet staan met de naam Backups.
backupdb. In deze map bevinden zich, gerangschikt op datum, submap-
pen met de back-ups van Time Machine. U kunt alle bestanden kopië-
ren, bekijken, of er andere bewerkingen op uitvoeren, net zoals met alle 
andere bestanden op uw Mac.
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Schijven verwisselen of mappen uitsluiten van een Time 
Machine-back-up

Het mooie van het programma Time Machine is dat u er weinig voor 
hoeft in te stellen. Er zijn echter wel twee opties die u kunt wijzigen in 
het venster System Preferences. Klik op de knop Options (zie figuur 7-6) 
waarna u in het volgende venster kunt kiezen om bepaalde mappen niet 
op te nemen in de back-up die Time Machine maakt (zoals bijvoorbeeld 
ruimtevretende mappen met videobestanden die u op een andere loca-
tie bewaart, of foto’s die u toch al automatisch uploadt naar een online 
fotoarchief). U kunt de schijf wijzigen waarop Time Machine de back-ups 
moet opslaan door te klikken op de knop Change Disk (zie ook figuur  
7-6).

Verwijderde of overschreven bestanden herstellen
Wanneer Time Machine is ingeschakeld en back-ups maakt van de 
bestanden op uw Mac, besteedt u daar verder geen aandacht aan. Tot 
het moment dat u per ongeluk een belangrijk bestand verwijdert of over-
schrijft. Om een oud of verwijderd bestand te herstellen start u Time 
Machine, dat een overzicht zal tonen van de back-ups die het heeft opge-
slagen in de vorm van een aantal Finder-vensters de ruimte in gaan. Met 
de tijdsbalk aan de rechterkant kunt u door de Time Machine-back-ups 
van een bepaalde map bladeren. Wanneer u de bestanden die u zoekt 
hebt gevonden in een van de back-ups, selecteert u ze en klikt u op de 
knop Restore rechtsonder in het scherm, zoals te zien is in figuur 7-7.

figuur 7-6  Mappen uitsluiten van Time Machine-back-ups in het dialoogvenster 
Options of de schijf waarop de back-ups worden opgeslagen wijzigen bij de System 
Preferences
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figuur 7-7  Vlieg terug in de tijd om een bepaald bestand terug te vinden in de back-
ups en die met de knop Restore terug te plaatsen naar uw Mac

Net zoals bij het back-upsysteem voor de pc beschreven in Hack 59, 
bewaart Time Machine de back-ups op een externe vaste schijf. Als deze 
schijf crasht of wordt gestolen bent u al uw back-ups kwijt. Hoewel alleen 
Time Machine gebruiken voor het maken van back-ups beter is dan hele-
maal geen back-ups maken, zou u ook een online back-updienst kunnen 
overwegen. U zorgt er dan namelijk voor dat er nog een back-up van uw 
gegevens is in het geval van een natuurramp of diefstal. Zie Hack 61 voor 
meer informatie over online back-ups.

Hack 63: Maak een geautomatiseerde back-up 
online

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows (alle versies), Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . $ 4,95 per maand

Slachtoffers van de orkaan Katrina kunnen u uit eigen ervaring vertellen 
dat hoe zorgvuldig u ook kopieën maakt van de bestanden op uw com-
puter naar een externe vaste schijf, zoals beschreven in Hacks 61 en 62, u 
nog steeds uw foto’s, documenten en andere belangrijke bestanden voor-
goed kwijt kunt raken als u niet ook een back-up bewaart op een andere, 
externe locatie. Sommige computergebruikers bewaren een externe back-
upschijf met de belangrijkste bestanden op kantoor of in het huis van hun 
ouders voor het geval er brand uitbreekt en er wordt ingebroken. Maar 
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dan moet u wel zelf de vaste schijf regelmatig van de ene naar de andere 
plaats vervoeren. En dat wilt u liever niet, want u wilt er geen omkijken 
naar hebben. 
In plaats daarvan kunt u uw bestanden online back-uppen via een dienst 
als Mozy (http://mozy.com). Voor $ 4,95 per computer per maand kunt 
u bij Mozy zonder limiet online back-ups plaatsen. De dienst werkt voor 
zowel pc’s als Mac-computers. Mozy biedt ook gratis 2 GB opslagruimte 
voor persoonlijk gebruik, wat betekent dat u de dienst kunt proberen 
zonder dat u moet betalen voor onbeperkte back-ups. Lees verder om te 
zien hoe u de ultieme verzekering voor uw data inbouwt: automatische 
back-up op afstand. 

TIP   Als u via uw provider al toegang hebt tot een FTP-server met veel 
opslagruimte, kunt u SyncBack voor Windows gebruiken (zie Hack 61) 
om uw bestanden online te back-uppen in plaats van een abonnement 
op Mozy te nemen. In SyncBack kunt u op het tabblad FTP de beno-
digde instellingen doen.

Mozy instellen voor het maken van online back-ups
Meld u aan voor een MozyHome-account via http://mozy.com en down-
load de gratis Mozy-software voor uw systeem. (Op dit moment biedt 
Mozy versies voor Windows Vista, XP, en 2000, en voor Mac OS X. In 
deze hack worden schermafbeeldingen van de Windows-versie gebruikt.)
Als u de software van Mozy installeert, logt u in met de gegevens die u 
bij uw online-aanmelding hebt gekregen. De software van Mozy test de 
snelheid van uw breedbandverbinding om er zeker van te zijn dat deze 
snel genoeg is om uw bestanden te versturen. Vervolgens wordt uw com-
puter gescand en doet het programma suggesties voor de te back-uppen 
bestanden. Ook geeft het aan hoeveel van de totaal beschikbare ruimte 
deze back-up in beslag neemt. Als u de suggestie die Mozy doet niet wilt 
accepteren, kunt u handmatig aangeven welke mappen en bestanden in 
de back-up moeten worden opgenomen. Klik daarvoor op het pictogram 
van Mozy in de statusbalk. In het dialoogvenster dat verschijnt klikt u op 
de knop Configure en opent u het tabblad File System (zie figuur 7-8).
In het instellingenvenster van Mozy kunt u ook instellingen doen voor 
het automatische back-upschema (standaard één keer per dag en wanneer 
uw computer niet in bedrijf is) en andere opties, zoals: wat voor meldin-
gen moeten worden weergegeven en hoeveel bandbreedte en compu-
terkracht ingezet mag worden om de back-ups te maken. Nadat u Mozy 
naar uw wensen hebt ingesteld, klikt u op de knop Save. Om in Mozy 
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handmatig een back-up te starten, klikt u op het pictogram van Mozy in 
het systeemvak om het dialoogvenster Status te openen en klikt u op de 
knop Start Backup.

figuur 7-8  Kies van welke mappen Mozy een back-up moet maken

Hoe Mozy werkt
Mozy versleutelt de back-upbestanden op uw computer met een sleutel 
die het programma zelf kiest of een sleutel die u zelf aangeeft. (Als u 
de software configureert kunt u een eigen sleutel opgeven). Vervolgens 
worden uw bestanden via een versleutelde verbinding overgezet naar de 
servers van Mozy. 
Wanneer u een bestand van uw computer verwijdert, markeert Mozy 
dit bestand als verwijderd en bewaart het nog gedurende 30 dagen een 
kopie. Na die tijd verwijdert ook Mozy het bestand. U kunt dus tot een 
maand na verwijdering een bestand herstellen.
U kunt met Mozy differentiële — of incrementele — back-ups maken. 
Het maakt dan alleen een back-up van die bestanden die sinds de laatst 
gemaakte back-up zijn gewijzigd. Dit betekent dat de eerste back-up die u 
met Mozy maakt enige tijd in beslag kan nemen. Volgende back-ups zul-
len veel sneller verlopen, ervan uitgaande dat u niet alle in een back-up 
opgenomen bestanden wijzigt. U kunt de eerste back-up het beste  
’s nachts laten plaatsvinden, of op een moment dat u uw machine gedu-
rende een lange tijd aan kunt laten staan. 
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Back-upbestanden gemaakt met Mozy herstellen
Nadat u ten minste één volledige back-up met Mozy hebt gemaakt, kunt 
u op drie manieren bestanden die naar de servers van Mozy zijn gekopi-
eerd herstellen:

Op de pagina My Account op de website van Mozy kiest u Restore 
Files. Als u op een computer werkt waarop Mozy niet is geïnstal-
leerd, klikt u in het deel Web Restore op Choose Files To Restore 
om de bestanden die u nodig hebt te downloaden.
Werkt u op een pc waarop Mozy wel is geïnstalleerd, dan bladert 
u door de bestanden en klikt u met de rechtermuisknop op het 
bestand dat u wilt herstellen en kiest u Restore previous version. 
U ziet nu een overzicht van de bestanden op de servers van Mozy. 
Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt herstellen 
en kies Restore. Kies Restore To als u een andere locatie dan de ori-
ginele wilt opgeven om het bestand op te slaan. 
Klik op het pictogram van de Mozy-software in het systeemvak en 
klik op de knop Restore om de bestanden te kiezen die u wilt terug-
plaatsen van de servers van Mozy naar uw eigen computer (zie 
figuur 7-9).

figuur 7-9  Kiezen welke naar de servers van Mozy gekopieerde bestanden u 
wilt herstellen

n

n

n
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Hack 64: Automatisch uw digitale prullenbak 
legen (pc)

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Gedurende een werkdag verzamelt u allerlei bestanden op uw computer 
die u niet hoeft te bewaren: videobestanden, afbeeldingen, en liedjes die u 
maar één keer wilt bekijken of beluisteren. Of PDF-bestanden die u alleen 
afdrukt, installatiebestanden van softwareprogramma’s of ZIP-bestanden 
die u uitpakt en waarvan u alleen de uitgepakte bestanden nog nodig 
hebt. Aan het eind van de dag hebt u dan een heleboel digitale rommel 
die uw vaste schijf onnodig doet vollopen. Maar u wilt niet elke keer zelf 
die rommel opruimen als zich weer bestanden op uw computer hebben 
verzameld die u niet meer nodig hebt. 
In deze hack wordt beschreven hoe u een schema voor een virtueel con-
ciërgescript maakt waarmee u uw vaste schijf elke avond een schoon-
maakbeurt geeft en bestanden in uw virtuele rommella verwijdert die er 
al een x-aantal dagen inzitten. Net zoals de vuilnis in uw vuilnisbak. Dit 
programma maakt steeds weer opnieuw ruimte op uw vaste schijf zodat 
u nooit geconfronteerd wordt met de melding van uw computer dat er te 
weinig vrije ruimte op uw schijf is terwijl u net met iets belangrijks bezig 
bent. 

WAARSCHuWING   Dit script en bijbehorende instructies voor 
gebruik vereisen wel enige kennis van het werken met uitvoerbare 
scripts en geautomatiseerde bestandsverwijdering. Denk hier dus niet 
te licht over. Als u de verkeerde map in het script opneemt, kunt u 
ernstige schade aan uw pc toebrengen.

AltERNAtIEVEN VooR Mozy

Sinds het begin van het computertijdperk worden bedrijven geconfronteerd 
met de noodzaak van databack-ups. Maar nu gebruikers meer en 
meer gegevens verzamelen is er een markt ontstaan voor online back-
upvoorzieningen. Er zijn diverse diensten waar u uit kunt kiezen. Naast 
Mozy zijn er Carbonite (http://carbonite.com), Xdrive (http://
xdrive.com), of de .Mac-service van Apple (http://www.apple.com/
dotmac/, alleen voor de Mac).
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Om de virtuele schoonmaakdienst aan het werk te zetten, moet u eerst 
een map voor de rommel maken. Daarna maakt u instellingen om de 
mappen die ouder zijn dan een bepaald aantal dagen te verwijderen. Tot 
slot stelt u een schema op zodat de schoonmaakactie op vaste momenten 
die u schikken kan worden uitgevoerd.
U gaat als volgt te werk:

Maak een submap in uw map met belangrijkste documenten die 
dienst kan doen als een tijdelijke opslag voor op een later moment 
te verwijderen bestanden. Ik heb gekozen voor D:\data\gina\
junkdrawer. In de rest van deze hack is dit ook het pad dat ik als 
voorbeeld gebruik. 
Download het script janitor.vbs via http://www. 
lifehackingboek.nl/uyl/h7/janitor.vbs. Sla het op bij uw 
andere documenten. (Op mijn computer is dat D:\data\gina\
scripts\janitor.vbs.)
Stel uw webbrowser en e-mailprogramma zo in dat gedownloade 
bestanden worden gedownload in uw rommelmap.

Firefox-gebruikers kiezen Extra (Tools), Opties (Options). Op het 
tabblad Algemeen (Main) geeft u in het deel Downloads aan in 
welke map Firefox automatisch gedownloade bestanden moet 
opslaan (zie figuur 7-10).

figuur 7-10  Het dialoogvenster Downloads in Firefox is zo ingesteld dat 
downloads worden opgeslagen in de map junkdrawer

1.

2.

3.
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Open het script janitor.vbs in een eenvoudige teksteditor zoals 
Kladblok en bewerk de volgende onderdelen om het pad naar de 
map junkdrawer te laten wijzen en op te geven hoeveel dagen oud 
bestanden moeten zijn voordat ze worden verwijderd. 

‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
‘GEEF HET PAD OP DAT WIJST NAAR DE BESTANDEN DIE MOETEN WORDEN 
VERWIJDERD
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
‘Pad naar de hoofdmap die u gaat legen
PathToClean = “D:\data\gina\junkdrawer”
‘^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
‘GEEF HET AANTAL DAGEN OP SINDS DE LAATSTE WIJZIGING VAN HET BESTAND
‘
‘ELK BESTAND MET EEN DATUM VAN LAATSTE WIJZIGING DIE GROTER IS DAN OF 
GELIJK IS AAN 
‘DIT GETAL WORDT VERWIJDERD.
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
‘Geef op hoeveel dagen oud een bestand moet zijn voordat het mag 
worden verwijderd.
numberOfDays = 7
‘^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  .
  .
  .

Op de regel die begint met PathToClean, vervangt u het pad D:\data\
gina\junkdrawer door het pad dat wijst naar uw eigen rommelmap. Wij-
zig ook het aantal in de regel numberOfDays in het door u gewenste aantal 
dagen. Ik heb dit ingesteld op zeven dagen, maar misschien wilt u liever 
beginnen met een maand (30) of twee weken (14).

WAARSCHuWING   Dit script verwijdert bestanden van uw vaste 
schijf, uit elke map die u opgeeft. Als u bijvoorbeeld het pad C:\
Windows\system32 opgeeft, kunt u onherstelbare schade toebrengen 
aan uw computer. Wees er dus absoluut zeker van dat het pad dat 
u opgeeft bij PathToClean wijst naar een map waarin zich geen 
bestanden bevinden die Windows nodig heeft om te functioneren en 
verder alleen bestanden bevat waarvan u het niet erg vindt als u ze 
kwijtraakt. 

Ook verwijdert het script bestanden die een x-aantal dagen ouder zijn 
dan de datum die staat bij de bestandseigenschap Gewijzigd op. Het is 
mogelijk dat de datum waarop een bestand voor het laatst gewijzigd is 
ligt vóór de datum die u aangeeft met het aantal dagen. Dit kan zelfs zo 

4.
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zijn voor een bestand dat u net hebt gedownload. Hou hier rekening mee 
als u bestanden opslaat in uw rommelmap. Bewaar dus alleen bestanden 
in deze map waarvan u het niet erg vindt als u ze (per ongeluk) kwijt-
raakt. 
Als u uw rommelmap hebt gemaakt en het script hebt geconfigureerd, 
dubbelklikt u op janitor.vbs om het uit te voeren. Het zal uw rommel-
map en alle submappen controleren op oude bestanden en bestanden die 
aan de opgegeven criteria voldoen verwijderen. Lege submappen worden 
ook verwijderd. Als alles goed gaat, ziet u een pop-upvenster met de tekst 
‘The directory has been cleaned up!’, zoals te zien is in figuur 7-11.

figuur 7-11  Het pop-upvenster van het script janitor

NooT   Als u een melding ziet in de trant van ‘no script engine 
for file extension .vbs’, download dan de Windows XP scrip-
ting host via http://microsoft.com/downloads/details.
aspx?FamilyID=C717D943-7E4B-4622-86EB-95A22B832CAA&display 

Lang=en. Na deze installatie dient u uw computer te herstarten.

Als het script het juiste pad aanduidt, u het script hebt uitgevoerd en 
tevreden bent met de resultaten, dan wilt u natuurlijk een schema opstel-
len zodat uw rommelmap elke dag wordt opgeschoond. 
Open het Configuratiescherm (Control Panel) en kies Geplande Taken 
(Scheduled Tasks), Bestand (File), Nieuw (New). Maak een nieuwe taak 
met de naam Clean Out Junk Drawer. Dubbelklik op de taak en geef op 
de uitvoerregel aan wat de locatie van het script op uw computer is (zie 
figuur 7-12).
Klik op de knop Wachtwoord instellen (Set Password) en voer uw Win-
dows-wachtwoord in. Hiermee geeft u Windows opdracht om het script 
zonder uw tussenkomst uit te voeren. 
Op het tabblad Schema (Schedule) geeft u aan op welke (voor u gunstige) 
tijd u het script wilt laten uitvoeren. Als u uw computer ’s nachts aan laat 
staan, kunt u het script dan laten uitvoeren. Als u de nieuwe opdracht 
wilt testen, klikt u met de rechtermuisknop op Clean out junk drawer 
in het overzicht Geplande taken (Scheduled Tasks) en kiest u Uitvoeren 
(Run). De melding ‘The directory has been cleaned up!’ moet dan na 
enige minuten weer verschijnen.
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figuur 7-12  Het script janitor laten uitvoeren als een geplande taak

Nu u de instellingen hebt gedaan om de rommel voor u op te ruimen, is 
het belangrijk dat u onthoudt dat u bestanden die u later nog eens wilt 
gebruiken, verwijdert uit uw rommelmap. Anders worden ze onherroe-
pelijk verwijderd. 

NooT   Danny O’Brien is de ontwikkelaar van het janitorscript. Brian 
Plexico heeft geholpen bij het programmeren. Varianten op dit script 
kunt u vinden op http://www.lifehackingboek.nl/uyl/h7/.

oVER VIsUAl BAsIc

Veel virussen en spyware maken gebruik van de scripttaal Visual Basic 
om vervelende dingen aan te richten, zoals het versturen van spam en 
het stelen van creditcardnummers. Dat betekent echter niet dat Visual 
Basic zelf slecht is, het betekent alleen dat het vaak wordt ingezet om 
slechte dingen te doen. Het gevolg hiervan is dat veel spywarescanners 
en antivirusprogramma’s meldingen zullen geven als ze Visual Basic-
scripts ontdekken. In sommige gevallen wordt Visual Basic zelf helemaal 
geblokkeerd — om u meer bescherming te bieden. Het script uit deze hack 
kan geen kwaad, het doet niets schadelijks behalve het verwijderen van 
bestanden uit een map die u zelf opgeeft. U kunt het dus altijd toestaan 
zijn werk te doen, wat uw antivirus- of antispywareprogramma ook zegt. 
Het kan geen enkele kwaad.
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Hack 65: Automatisch uw Mac opruimen

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . $ 21,95

Net als in de echte wereld is het op uw Mac net zo makkelijk om digitale 
rommel te verzamelen. Zeer waarschijnlijk bevat uw map Downloads 
bestanden die u helemaal niet meer nodig hebt. Of uw desktop staat 
vol met documenten, afbeeldingen of liedjes waar u sinds vorige week 
niets meer mee doet. Hack 64 ‘Automatisch uw digitale prullenbak legen 
(pc)’ bood een Windows-script dat bestanden van een bepaalde leeftijd 
verwijderd uit een opgegeven map. Mac-gebruikers hebben een eenvou-
diger, grafisch alternatief: het geautomatiseerde en op regels gebaseerde 
bestandsbeheerprogramma Hazel. U kunt een 14-dagenversie van Hazel 
2 downloaden via http://www.noodlesoft.com/hazel.php. (Een licentie 
kost $ 21,95.) In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe Hazel de 
vaste schijf van uw Mac opgeruimd kan houden door overbodige bestan-
den te verwijderen. 

De map Downloads leegmaken met Hazel
Nadat u Hazel hebt geïnstalleerd opent u het programma via System Pre-
ferences (u kunt het vinden onder Other). Om een nieuwe regel voor een 
map te maken, klikt u op de knop met het plusteken in de mappenlijst 
(linksonder) en kiest u een map, bijvoorbeeld Downloads, om toe te voe-
gen aan de lijst. Om een nieuwe handeling, gebaseerd op een regel, toe 
te voegen, selecteert u de map en klikt u op het plusteken onder het vak 
Rules (rechtsonder). Hier kunt u geautomatiseerde acties definiëren geba-
seerd op kenmerken van bestanden (zie figuur 7-13).
Beschouw de regels van Hazel als e-mailfilters: ze werken volgens de 
simpele logica van ‘als-dan’. De regel die te zien is in figuur 7-13 stelt dat 
als een bestand meer dan vier weken geleden aan de map Downloads is 
toegevoegd (dat wil zeggen: is gedownload en in die map is opgeslagen), 
Hazel het moet verwijderen. Als Hazel actief is zal het dus automatisch 
ruimte vrijmaken in de map Downloads door bestanden die meer dan een 
maand geleden in deze map terecht zijn gekomen te verwijderen. 
U kunt soortgelijke regels maken voor elke willekeurige map die u 
gebruikt als een tijdelijke opslag. Op deze manier blijven ze altijd netjes 
opgeruimd.
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figuur 7-13  Het definiëren van een regel in Hazel om bestanden uit de map 
Downloads te verwijderen die al een maand niet zijn geopend 

Gooi de rommel weg met Hazel
Hazel kan ook automatisch de prullenbak van uw Mac leegmaken, zodat 
u dat niet handmatig hoeft te doen. U voorkomt hiermee dat bestanden in 
de prullenbak ongemerkt veel ruimte van uw vaste schijf innemen.

figuur 7-14  Hazel zo instellen dat u weer controle krijgt over de prullenbak van uw 
Mac
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Open in het venster System Preferences van Hazel het tabblad Trash. Hier 
kunt u opgeven dat u Hazel automatisch bestanden wilt laten verwijde-
ren die al langer dan een opgegeven periode in de prullenbak zitten. U 
kunt ook opgeven dat de omvang van de prullenbak onder een bepaalde 
grootte moet blijven, zoals te zien is in figuur 7-14. 
Op het tabblad Trash kunt u ook de functie App Sweep inschakelen. 
Hiermee kunt u de programma’s beheren die op uw Mac zijn geïnstal-
leerd, inclusief de bijbehorende instellingen en bestanden die het aan uw 
systeem toevoegt. Als u een programma verwijdert, zal Hazel een mel-
ding tonen waarin u wordt gevraagd of u verwante bestanden die niet 
automatisch door de toepassing zelf worden verwijderd, ook wilt verwij-
deren.

Nog meer geautomatiseerd bestandsbeheer
Hazel kan veel meer dan alleen oude bestanden verwijderen. Speel wat 
met de vele mogelijkheden en de acties die u kunt laten uitvoeren om 
te kijken welke voor u handig zijn. Om wat voorbeelden te zien, kiest u 
Load Sample Rules uit de keuzelijst onder het gedeelte Rules. Met Hazel 
kunt u:

Automatisch mediabestanden verplaatsen, zoals mp3, video’s of 
foto’s naar uw iTunes- of iPhoto-bibliotheek. 
Automatisch afbeeldingen sorteren in submappen die de datum in 
de naam hebben.
Bestanden van een label of trefwoord voorzien gebaseerd op een 
regel (bijvoorbeeld: ‘het afgelopen uur toegevoegd’).

Hack 66: Automatisch uw pc en programma’s 
starten

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Windows-gebruikers weten dat eens in de zoveel tijd hun computer tra-
ger kan worden en dat die problemen vaak op onbegrijpelijke wijze zijn 
verdwenen als de computer opnieuw wordt opgestart. Een pc die vier-
entwintig uur per dag aanstaat — zeker als hij ’s nachts druk bezig is met 
het uitvoeren van geautomatiseerde taken — heeft baat bij een herstart 

n
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om het geheugen leeg te maken en softwareprocessen die nooit goed zijn 
beëindigd af te breken. Daarnaast start u elke ochtend waarschijnlijk met 
een vast aantal programma’s en toepassingen op, zoals Microsoft Outlook 
en uw favoriete website met de laatste nieuwsberichten. 
In deze hack plant u voor elke ochtend een herstart en laat u automatisch 
de software starten voordat u zelf achter uw pc hebt plaatsgenomen. 

Automatisch uw computer herstarten
Aan het eind van de nacht heeft uw computer de nodige back-ups 
gemaakt, uw vaste schijven gedefragmenteerd en uw nieuwe muziek 
van internet gedownload. Nu is het tijd om de dag met een frisse start te 
beginnen.
Kies Start, Configuratiescherm (Control Panel), Taakplanner (Scheduled 
Tasks). In het venster Taakplanner (Scheduled Tasks) kiest u Bestand 
(File), Nieuw (New), Geplande taak (Scheduled Task). Geef deze nieuwe 
opdracht de naam Reboot. Klik met de rechtermuisknop op de taak en 
kies Eigenschappen (Properties). In het tekstvak Uitvoeren (Run) voert u 
onderstaande tekst in, zoals ook te zien is in figuur 7-15.

C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 01

figuur 7-15  Geplande taak voor het herstarten van uw pc
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U wilt niet dat uw pc herstart als hij met iets anders bezig is. Selecteer 
daarom op het tabblad Instellingen (Settings) de optie De taak alleen 
starten als de computer gedurende ten minste x minuten niet actief is 
(Only start this task if the computer has been idle for at least) en geef een 
tijdsperiode op, bijvoorbeeld tien minuten. Als u een wachtwoord hebt 
om in te loggen bij Windows, moet u dat hier invullen om Windows te 
machtigen deze taak uit te voeren met de gebruikersrechten die horen bij 
uw gebruikersnaam. 
Stel het schema voor de taak in op Dagelijks (Daily), een uur voordat u 
normaal gesproken achter uw pc plaatsneemt. Als de opdracht Reboot 
niet wordt uitgevoerd omdat de computer op dat moment bezig is, is het 
de bedoeling dat het de opdracht pas weer probeert uit te voeren nadat u 
klaar bent met werken. Zorg er daarom voor dat op het tabblad Instellin-
gen (Settings) de optie Als de computer niet actief is gedurende: x minu-
ten opnieuw proberen (Retry up to) ingesteld staat op 60 minuten.

Automatisch software of documenten starten
Maak een schema voor het automatisch starten van toepassingen die u 
normaal gesproken handmatig start, voordat u ’s ochtends achter uw 
bureau plaatsneemt. Geef het pad naar een willekeurig softwarepro-
gramma op in een nieuwe taak die u maakt via het tekstvak Uitvoeren 
(Run). Zo is het pad om Microsoft Outlook 2003 te starten, mits het op de 
standaardlocatie is geïnstalleerd:

“C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE”

U kunt ook bepaalde documenten starten in plaats van programma’s. Als 
u bijvoorbeeld de dag moet beginnen met het redigeren van Hoofdstuk 7 
van uw boek, maakt u een taak met een pad dat verwijst naar het docu-
ment:

“D:/data/gina/docs/lifehacker-book/chapter7.doc”

Hiermee wordt automatisch het bestand chapter7.doc geopend in Micro-
soft Word. Of maak een taak voor een afspeellijst voor WinAmp of iTunes 
die ’s ochtend begint te spelen bij wijze van wekker. 

NooT   Stel automatisch het belangrijkste item voor de volgende dag 
in. Zie Hack 23 ‘Een vliegende start maken’ voor meer informatie over 
hoe u van het eerste uur van de dag het productiefste uur maakt. 
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Als u de taak voor het herstarten van uw computer hebt gepland een uur 
voor u op uw werk arriveert, kunt u het schema voor het automatisch 
starten van software en documenten instellen op vijftien minuten daarna. 
Uw computer zal dan herstarten en niet lang daarna uw programma’s 
starten zodat u, met de koffie nog in uw hand, meteen aan het werk kunt. 
(Als u echter een wachtwoord voor uw pc hebt ingesteld, wat natuurlijk 
altijd verstandig is, kunnen programma’s na een herstart pas automatisch 
worden gestart als u handmatig hebt ingelogd.)

Geautomatiseerd surfen op het web
Als u op het werk op internet surft, hebt u ongetwijfeld een aantal pagi-
na’s die u elke ochtend bezoekt, zoals de ochtendkranten. Uw computer 
kan deze pagina’s heel gemakkelijk voor u oproepen voordat u achter uw 
computer zit. 
Stel een taak in waarbij de webbrowser Firefox wordt geopend, net zoals 
u dat hebt gedaan voor Outlook. Voeg vervolgens alle pagina’s die u auto-
matisch wilt laten openen toe aan de opdrachtregel, van elkaar geschei-
den door een spatie. Het uiteindelijke commando kan er als volgt uitzien:

 “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” lifehacker.com nytimes.
com gmail.google.com

NooT   U kunt de webbrowser Firefox gratis downloaden via http://
mozilla.org/products/firefox. 

In dit voorbeeld zal een Firefox-venster openstaan met de sites die u  
’s ochtends wilt bekijken zodra u op kantoor komt. 

NooT   Met speciale dank aan Adam Pash, redacteur bij Lifehacker.
com, voor zijn bijdragen aan deze hack. 

Hack 67: Zorg ervoor dat de zoekresultaten van 
Google automatisch naar u toekomen 

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis
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Als u voorheen het laatste nieuws over een bepaald onderwerp wilde bij-
houden, moest u eens in de zoveel tijd dezelfde zoekopdracht uitvoeren 
of diverse nieuwssites afstruinen. Maar dat is niet meer nodig. Google 
heeft tegenwoordig een functie waarbij u gratis per e-mail berichten kunt 
ontvangen als bepaalde zoekwoorden op webpagina’s worden gevonden 
zodra ze worden gepubliceerd. 
U wilt bijvoorbeeld weten wanneer het product dat uw bedrijf maakt op 
internet wordt genoemd, in nieuwsberichten, blogs, of welke andere web-
pagina dan ook. In plaats van elke week een zoekopdracht te doen met de 
naam van uw product als zoekwoord, kunt u dat overlaten aan Google 
Alerts. Om een alert te maken gaat u naar http://google.com/alerts en 
klikt u op de link aanmelden om uw meldingen te beheren (sign in to 
manage your alerts). Log in met uw Google-account (gratis) en klik op de 
link Melding maken (Create Alert). Geef vervolgens uw zoekwoorden op 
en wat voor soort meldingen u wilt ontvangen en hoe vaak (zie figuur  
7-16).

figuur 7-16  Geef in Google Alerts uw zoekwoorden op, het soort melding en de 
frequentie

Uw Google Alert laat u vervolgens weten wanneer uw zoekwoorden 
voorkomen op nieuwspagina’s, blogs en andere websites, maar ook 
Google Groups en Google Video. Nadat u uw alert hebt gemaakt, klikt 
u op de zoekwoorden die u hebt opgegeven om te zien wat voor soort 
e-mailmeldingen u zult ontvangen. Let wel op dat als u erg populaire 
zoekwoorden opgeeft, u weleens heel vaak en heel veel meldingen kunt 
krijgen. Zorg er dus voor dat uw zoekopdrachten zo specifiek mogelijk 
zijn. Om te voorkomen dat u wordt overladen met e-mails, adviseer ik de 
frequentie in te stellen op één keer per dag (once a day) of één keer per 
week (once a week) en niet op zodra iets gebeurt (as-it-happens) dat meer 
geschikt is voor tijdsgevoelige tijdelijke nieuwsmeldingen.
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TIP   Beperk het aantal alerts dat u ontvangt door gebruik te maken 
van geavanceerde zoekoperatoren zoals AND, OR, en dubbele aanha-
lingstekens om combinaties van zoekwoorden heen. Zie Hack 80 ‘Goo-
gle als een professional’ voor meer informatie over het toepassen van 
de juiste zoektermen. 

Standaard worden de Google Alerts naar uw Gmail-adres verstuurd, 
maar u kunt de filters van Gmail gebruiken om de berichten te laten door-
sturen naar elk willekeurig e-mailadres (zoals bijvoorbeeld het adres op 
uw werk). Maak een filter waarmee u alle berichten van googlealerts-
noreply@google.com doorstuurt naar het adres van uw keuze. 

Hack 68: Uzelf automatisch back-ups e-mailen 

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Toen mijn schoonzus mij vroeg hoe ze een back-up van haar scriptie kon 
maken, zonder daarvoor apparatuur of software aan te hoeven schaffen, 
moest ik wel even goed nadenken voor ik een passend antwoord had. 
Uiteindelijk gaf ik haar het volgende advies: “E-mail het naar jezelf”. 
Uzelf belangrijke documenten e-mailen die vaak veranderen is een heel 
snelle en simpele — maar wel zeer effectieve — manier van een back-up 
maken. Helemaal als u webmail zoals Gmail (http://gmail.google.com) 
of Yahoo! Mail (http://mail.yahoo.com) gebruikt.
Als u uzelf regelmatig een kopie e-mailt van een document waar u al 
maanden aan werkt, dan bewaart u het feitelijk op een andere locatie. 
Namelijk op de mailserver van uw provider. Daar is het niet gevoelig 
voor een crash van uw vaste schijf, diefstal, brand of overstroming. En 
daarnaast bouwt u in uw inbox een archief op met verschillende versies 
van het document door de tijd. Zelfs als u gebruikmaakt van de uitge-
breidere en degelijkere manier van back-ups maken, zoals eerder in dit 
hoofdstuk beschreven, kan het achter de hand hebben van een aantal 
extra kopieën in uw inbox een extra gevoel van veiligheid geven. 
Natuurlijk wilt u niet handmatig vier keer per dag een e-mail met bijlage 
aan uzelf versturen. In deze hack wordt een Windows-script gebruikt dat 
dit allemaal voor u regelt. Stel dit programma zo in dat het elke dag of elk 
uur, of hoe vaak u ook maar wilt, wordt uitgevoerd. U hebt hiermee een 
snelle en makkelijke manier om back-ups te maken van opeenvolgende 
versies van uw belangrijkste actuele documenten.
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Het e-mailscript opzetten
Het belangrijkste onderdeel van deze hack is het gratis programma Blat. 
U kunt het downloaden via http://blat.net. Blat verstuurt vanaf de 
opdrachtregel e-mailberichten met bijlagen. Pak Blat uit naar de map  
C:\Blat250\.
Maak in Kladblok of een andere teksteditor een lijst van alle bestanden 
die u naar uzelf wilt e-mailen, gescheiden door komma’s. Sla het bestand 
op als C:\Blat250\full\files-to-backup.txt. Hier is een voorbeeld van 
de inhoud van het bestand files-to-backup.txt:

D:\data\Important Document01.doc, D:\data\Career-changing-
Presentation.ppt

U kunt zoveel bestanden opnemen als u wilt, zolang u er maar komma’s 
tussen plaatst. 
Geef vervolgens de gegevens van uw SMTP-server en uw From:-adres 
op. Doe dit via de opdrachtregel van Windows (in Windows XP kiest u 
Start, Uitvoeren, typt u cmd en drukt u op Enter). Schakel nu over naar de 
map van Blat (typ cd C:\blat250\full\). Voer vervolgens de volgende 
opdracht uit, waarbij u uw eigen SMTP-server en adres invult volgens de 
volgende structuur: smtp.example.com en yourname@example.com:

Blat -install smtp.example.com you@example.com

Dit geeft aan hoe Blat het bericht moet versturen en vanaf welk adres. 

NooT   Informeer bij uw provider naar de gegevens van uw SMTP-ser-
ver.

Vervolgens maakt u het back-upscript waarmee automatisch de e-mails 
worden verzonden. Voer de volgende tekst in in een nieuw tekstdocu-
ment:

c:
cd \
cd Blat250\full\

Blat -body “Voor de zekerheid.” -s “[back-up] Belangrijke bestanden” 
-to 
you@example.com -af files-to-backup.txt

Vervang you@example.com door het e-mailadres waar u de back-ups zult 
opslaan.
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(Het symbool   geeft aan dat de coderegel verdergaat op de volgende 
regel. In uw teksteditor moet de gehele opdracht op één regel staan.)
Ten slotte slaat u dit nieuwe bestand op als C:\Blat250\full\email-
file-backups.bat. (Let op dat dit bestand de extensie .bat heeft en niet 
.txt.)
U kunt nu het e-mailscript testen. In Verkenner bladert u naar de map  
C:\Blat250\full\ (zie figuur 7-17). Dubbelklik op het nieuwe script 
email-file-backups.bat.

figuur 7-17  De inhoud van de map C:\Blat250\full\

Een pop-upvenster wordt geopend, waarin u de voortgang van Blat kunt 
zien. Na een paar seconden moeten alle bestanden die u hebt opgegeven 
in het bestand files-to-backup.txt in uw inbox verschijnen.

Waarom niet opslaan op een geheugenstick of cd? 
Het grote voordeel van de hiervoor beschreven methode is dat de bestan-
den vanaf elke locatie waar u toegang hebt tot uw e-mail beschikbaar 
zijn. In het geval van webgebaseerde e-mail zoals Gmail of Hotmail hebt 
u alleen een computer met een internetverbinding en een webbrow-
ser nodig. Als uw laptop wordt gestolen, als u uw geheugenstick kwijt 
bent of uw cd beschadigd is geraakt, kunt u fluiten naar uw bestanden. 
Met deze methode kunt u ook verder werken aan bestanden die u thuis 
bewerkt hebt. 
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Meer over uzelf back-ups e-mailen
Hieronder vindt u nog een aantal tips en opmerkingen om nog meer pro-
fijt van deze hack te hebben. 

Filters instellen voor back-ups per e-mail

De onderwerpregel van uw e-mailbericht met de back-up luidt [back-up] 
Belangrijke bestanden (u vindt dit in het script achter de –s-variabele 
op de opdrachtregel in het .bat-bestand van Blat). Gebruik berichtfil-
ters en het woord [back-up] in de onderwerpregel om deze berichten van-
uit uw inbox direct te versturen naar een map back-ups genaamd, zodat 
u er geen last van hebt. 

NooT   Zie Hack 11 ‘Berichten met lage prioriteit filteren (‘bacn’)’ voor 
meer informatie over het gebruik van e-mailfilters.

Taken plannen

Tot slot kunt u Windows Taakplanner gebruiken om uw script uit te laten 
voeren op vastgestelde tijden. Als u op een dag snel achter elkaar een 
aantal documenten wijzigt, dan is het één keer per uur laten uitvoeren 
van de taken een goed schema. Anders is één keer per dag waarschijnlijk 
voldoende. Hou ook in de gaten hoe groot de opslagruimte voor e-mails 
bij uw provider is en hoeveel versies van één en hetzelfde document u 
wilt bewaren. 

Beperkingen aan bestandgrootte en bestandstypen

Onthoud dat deze methode niet geschikt is voor heel grote bestanden. 
Uw provider biedt maar een beperkte capaciteit voor uw e-mailberichten 
en sommige SMTP-servers beperken de grootte en het aantal bestands-
bijlagen dat u per keer kunt versturen. Deze beperkingen verschillen 
per provider. (Als u Gmail gebruikt houdt u er dan bijvoorbeeld reke-
ning mee dat .exe-bestanden geweerd worden door de spamfilters van 
Gmail.)
Kortom, deze hack is alleen geschikt voor het maken van back-ups van 
een paar kleine (Office-)documenten. 
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Problemen oplossen

Als het script niet werkt, wissel dan via de opdrachtregel van map:  
cd c:\Blat250\full. Voer het script nogmaals uit (typ email-file-
backups.bat) en kijk wat de uitvoer is. Als zich een probleem voordoet 
met de verbinding naar de SMTP-server, wordt dat hier aangegeven. Er 
zijn tientallen variabelen en opties voor Blat. Zo kunt u bijvoorbeeld een 
andere mailpoort opgeven dan de standaardpoort of een andere gebrui-
kersnaam en wachtwoord om in te loggen bij uw SMTP-server. Geef de 
opdracht Blat -h om een compleet overzicht te zien.
Er is ook een actieve Blat Yahoo! Group (http://groups.yahoo.com/
group/blat). De archieven van deze discussiegroep bieden zeer veel nut-
tige informatie en tips als u tegen problemen aanloopt. 

Hack 69: Automatisch een spreadsheet bijwer-
ken

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP of Vista met Microsoft Excel
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een spreadsheet is een ideale manier om de voortgang bij te houden van 
wat voor proces dan ook waarbij getallen zijn betrokken. Denk daarbij 
aan het bijhouden van hoeveel kilo’s u bent afgevallen, hoeveel kilometers 
u hebt hardgelopen of hoeveel sigaretten u hebt gerookt. Maar het hand-
matig bijhouden van zo’n spreadsheet is iets wat vaak vergeten wordt.
Gebruik daarom een eenvoudig script dat op gezette tijden wordt uitge-
voerd en u eraan herinnert dat u nieuwe gegevens moet invoeren in uw 
spreadsheet. Als u bijvoorbeeld probeert af te vallen, kunt u het script 
gebruiken om uzelf er automatisch aan te herinneren dat u uw huidige 
gewicht moet invullen, zoals te zien is in het dialoogvenster in figuur  
7-18.

figuur 7-18  Dialoogvenster voor het bijwerken van de gegevens in een spreadsheet
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Vul in het tekstvak uw huidige gewicht in en klik op OK. Het script voegt 
automatisch de datum van vandaag en het nieuwe gewicht toe aan een 
Excel- spreadsheet van twee kolommen. En daarvoor hoeft u Excel hele-
maal niet te starten.
Maak een planning waarop dit script moet worden uitgevoerd, bijvoor-
beeld elke ochtend of één keer per week. U vergeet nu nooit meer om uw 
gewicht toe te voegen. U kunt na verloop van tijd met de gegevens in uw 
spreadsheet mooie grafieken maken van uw vooruitgang. 
Zo zet u het script op:

Download het script weightlogger.vbs via http://www. 
lifehackingboek.nl/uyl/h7/weightlogger.vbs en sla het op op 
uw computer. Hieronder ziet u de volledige code. De vetgedrukte 
regel met het pad naar het Excel-bestand moet u zelf bijwerken:

‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
‘TITLE:  Weight Logger
‘DESCRIPTION:  Appends your current weight to an Excel  
spreadsheet with today’s date
‘CREATED BY:  Gina Trapani - lifehacker.com
‘CREATE DATE:  07/28/2005
‘
‘INSTRUCTIONS:  Enter the filename you’d like to append your 
weight to; make sure to only change the text that currently reads
‘ “C:\Gina\logs\weight.xls”. The path must be surrounded by quotes.
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘

Dim xlApp, xlBook, xlSht
Dim w, filename, currentRow, lastVal

filename = “C:\Gina\logs\weight.xls”

w = InputBox(“Today’s weight?”, “Weight tracker”)

Set xlApp = CreateObject(“Excel.Application”)
set xlBook = xlApp.WorkBooks.Open(filename)
set xlSht = xlApp.activesheet

xlApp.DisplayAlerts = False

‘write data
currentRow = 2
lastVal = xlSht.Cells(2, 2)
while lastVal <> “”
  currentRow = currentRow + 1
  lastVal = xlSht.Cells(currentRow, 2 )

1.
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wend

xlSht.Cells(currentRow, 1) = Now
xlSht.Cells(currentRow, 2) = w

xlBook.Save
xlBook.Close SaveChanges = True
xlApp.Quit

‘deallocate
set xlSht = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing

Maak een nieuwe spreadsheet met de naam weight.xls. De kop-
regel voor kolom A is Datum (Date) en voor kolom B Gewicht 
(Weight).
Open het script weightlogger.vbs dat u zojuist gedownload hebt 
in uw teksteditor. Wijzig de regel

filename = “C:\Gina\logs\weight.xls”

zodanig dat het pad wijst naar het spreadsheet weight.xls op uw 
vaste schijf. Let erop dat het pad tussen rechte dubbele aanhalings-
tekens staat en sla het script op. 

TIP   Als u weightlogger.vbs wilt gebruiken om iets anders dan 
gewichtsverlies bij te houden, kunt u het script natuurlijk conform uw 
wensen aanpassen. Bijvoorbeeld de regels 

w = InputBox(“Today’s weight?”, “Weight tracker”)

wijzigen in 

w = InputBox(“Miles run today?”, “Running log”).

Dubbelklik op het script weightlogger.vbs. Een dialoogvenster 
vraagt u om uw gewicht in te vullen. Vul een getal in en klik op 
OK. Uw huidige gewicht wordt toegevoegd aan het spreadsheet 
weight.xls.

2.

3.

4.
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NooT   Om VBS-scripts uit te voeren is de gratis Windows XP Script 
Engine vereist. Als u een melding krijgt in de trant van ‘no script engine 
for file extension .vbs’, download de engine dan via http:// 
microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C717D943-

7E4B-4622-86EB-95A22B832CAA&displayLang=en. Na installatie moet 
u uw computer herstarten.

Plan in Windows een regelmatige uitvoering van het script in. Stel 
het schema zo in dat het script weightlogger.vbs elke dag of elke 
week wordt uitgevoerd, al naar gelang uw wens.

Referenties

Jeffrey Veen, MP3 Blogs and wget (http://veen.com/jeff/
archives/000573.html).

5.

1.





Om dingen gedaan te krijgen is het belangrijk dat u de juiste informatie 
onder handbereik hebt, waar u ook bent. U gaat weleens op reis, verhuist, 
krijgt een andere baan, werkt met meerdere computers en vergaart in 
uw leven veel meer informatie dan welke andere generatie dan ook voor 
u. De mogelijkheid (of onmogelijkheid) om die informatie altijd te kun-
nen benaderen draagt bij aan het verschil tussen succes en mislukking in 
zowel uw werk als uw leven.
Elke dag trekt u een digitaal spoor dat uw leven illustreert. De map in uw 
inbox met verzonden items zegt iets over uw werk- en persoonlijke rela-
ties. U digitale video- en fotoarchief is een beeldverslag van de vakanties 
met uw gezin, diploma-uitreikingen, geboortes en het auto-ongeluk waar 
u vorig jaar bij betrokken was. En dan hebt u nog uw scriptie, cv, en de 
documenten die u de laatste drie jaar hebt gemaakt, allemaal verzameld 
op de vaste schijf van uw computer. 
Tien jaar geleden kon u alle informatie die u nodig had misschien nog 
kwijt op een diskette van 1,44 MB. Nu, met de opkomst van mp3-spelers, 
breedbandverbindingen, camcorders en digitale fotocamera’s, maakt 
en verzamelt u tientallen gigabytes aan gegevens per jaar. Er zijn drie 
belangrijke manieren om deze gegevens te benaderen als u niet achter de 
computer zit waarop ze zijn opgeslagen:

Opslaan op afstand met webapplicaties. Hack 70 ‘Uw documen-
ten beheren met webgebaseerde kantoortoepassingen’ en Hack 

n

h o o f d s t U k

8

Altijd je data bij de hand
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79 ‘Gmail als een vaste schijf op internet gebruiken’ beschrijven 
manieren om webapplicaties te gebruiken om gegevens online te 
bewaren, en zelfs te bewerken of er samen met anderen aan te wer-
ken enkel gebruikmakend van een webbrowser. 
Uw software en gegevens meenemen op een mobiel apparaat. 
U kunt meer met uw iPod dan alleen muziek- en videobestan-
den afspelen. Als u de juiste software installeert op een USB-stick 
hoeft u niet altijd uw laptop overal mee naartoe te nemen. Hack 
77 behandelt hoe u uw iPod kunt gebruiken als een externe vaste 
schijf. Hacks 71 en 72 beschrijven hoe u Windows en uw favoriete 
mobiele toepassingen kunt laten werken op een flashdrive.
Uw thuiscomputer omtoveren tot een thuisserver waarmee u 
vanaf elke locatie verbinding kunt maken. Als uw thuiscomputer 
het epicentrum is van uw digitale bezigheden en u via breedband 
een continue verbinding met internet hebt, kunt u de bestanden op 
uw thuiscomputer altijd benaderen, waar op de wereld u ook bent. 
In Hacks 73 en 74 wordt gedetailleerd beschreven hoe u een thuis-
server opzet. U kunt dan door uw bestanden bladeren en ze down-
loaden en zelf uw thuiscomputer van afstand via internet bedienen.

Uw data is uw leven. Deze gegevens veilig en gemakkelijk kunnen bena-
deren vanaf elke locatie ter wereld is een vereiste. Of u ze nu meeneemt 
op een geheugenstick, ze op internet bewaart of benadert via uw eigen 
thuisserver, de hacks in dit hoofdstuk beschrijven diverse manieren om 
uw gegevens te benaderen als u niet thuis bent. 

Hack 70: Uw documenten beheren met web-
gebaseerde kantoortoepassingen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Er zit een verschuiving in het moderne werken met computers aan te 
komen: van desktopsoftware naar het web. Gedegen webbrowsers, die 
altijd een breedbandverbinding met internet hebben, en een toenemend 
aantal mobiele gebruikers hebben geleid tot de ontwikkeling van een 
nieuw soort websites die veel meer zijn dan statische webpagina’s. Het 
zijn gehoste applicaties (ook wel webapps genoemd) die u met uw web-
browser kunt benaderen. 

n

n
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Een memo maken, grafieken berekenen in een spreadsheet of het ontwer-
pen van een diashow vergden altijd specialistische en dure software zoals 
WordPerfect of Microsoft PowerPoint die u op uw eigen computer moest 
installeren. Tegenwoordig kunnen de nieuwste geheel webgebaseerde 
kantoortoepassingen ook dit soort bestanden maken en beheren. En u 
hebt alleen een webbrowser nodig om ermee te werken. Diverse hacks in 
dit boek sporen u aan om de overstap van toepassingen op uw computer 
naar toepassingen op het web te maken. Zo kunt u uw e-mail beheren 
met Gmail of een agenda bijhouden met Google Agenda. U kunt het-
zelfde doen met tekstdocumenten, spreadsheets en presentaties. In deze 
hack leert u hoe (en waarom).

Waarom de overstap maken van desktopsoftware 
naar webapplicaties?
Alles wat u nodig hebt om te werken met een online kantoortoepassing is 
een computer met een webbrowser en een internetverbinding. Daarnaast 
moet u een gratis account aanmaken bij een dienst van uw keuze (zoals 
Google Documenten via http://docs.google.com of Zoho via http://
zoho.com). Er zijn meerdere voordelen aan het overstappen van dure 
computersoftware naar webapplicaties:

Er is geen speciale software vereist voor het maken, bewerken, 
openen en opslaan van een nieuwe spreadsheet of diashow. Er is 
dus geen noodzaak meer om een pakket als Microsoft Office aan te 
schaffen en te installeren.
U hebt toegang tot online kantoortoepassingen vanaf elke compu-
ter met een webbrowser en een internetverbinding, onafhankelijk 
van uw besturingssysteem of locatie. 
De meest recente versie van uw document is altijd beschikbaar op 
één en dezelfde plek. U hoeft geen documenten meer te kopiëren 
naar een extern medium om ze mee te kunnen nemen of back-ups 
te maken. 
U kunt gemakkelijk met anderen samenwerken aan documenten 
die op één plaats zijn opgeslagen. Bewerkingen die anderen doen 
worden op diezelfde plaats bewaard. U hoeft geen e-mails meer 
te versturen met bijlagen zodat anderen de documenten kunnen 
bewerken. U vermijdt hiermee het risico dat er verwarring ont-
staat omdat er meerdere versies van één en hetzelfde document in 
omloop zijn. 

n

n

n

n
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Toen ik dit boek schreef hield ik bijvoorbeeld een spreadsheet bij van de 
wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van de eerste uitgave. In het 
begin mailde ik mijn redacteur een versie van deze spreadsheet, maar 
vaak bracht ik een paar uur later alweer wijzigingen aan. Ik besloot uit-
eindelijk geen nieuwe versies van de spreadsheet meer te mailen, maar 
te uploaden naar Zoho Sheet (http://sheet.zoho.com) en nodigde ver-
volgens mijn redacteur uit om de spreadsheet te bekijken. Op die manier 
waren alle wijzingen die ik aanbracht meteen beschikbaar voor mijn 
redacteur, zonder dat ik een e-mail met bijlage hoefde te versturen. In 
figuur 8-1 ziet u de spreadsheet in Zoho.

figuur 8-1  Een spreadsheet bekijken dat is gemaakt en bijgehouden met het 
webgebaseerde Zoho Sheet

Het werken met een webgebaseerde kantoortoepassing lijkt nu misschien 
de ultieme oplossing als u mobiel en vanaf meerdere computers wilt kun-
nen werken. Maar er is ook een aantal nadelen:

Microsoft Word heeft bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden dan 
welke onlinetekstverwerker dan ook. (Bij veel Word-documenten 
wordt geen gebruikgemaakt van al deze mogelijkheden, maar 
bij sommige misschien wel.) Toch zult u verbaasd staan hoeveel 
mogelijkheden de webgebaseerde kantoortoepassingen bieden: 
geavanceerde tekstopmaak, formules in spreadsheets, WYSIWYG 
(wat u ziet, is wat u krijgt)-interfaces. Maar een samenvoeging van 
adressen en documenten is met een webgebaseerde tekstverwerker 
bijvoorbeeld niet mogelijk. 

n
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Het werken in een webbrowser biedt een beperktere en andere 
interface dan de op uw eigen computer geïnstalleerde program-
ma’s die veel mogelijkheden bieden. U kunt in een webapplicatie 
bijvoorbeeld geen werkbalken of bestanden verplaatsen door ze 
te slepen. Ik sla normaal gesproken mijn werk altijd op met de 
toetscombinatie Ctrl + S, maar dat werkt niet in alle webapplicaties. 
Journalist Michael Calore heeft gedurende een maand alleen met 
webapplicaties gewerkt en kwam tot de conclusie dat hij bepaalde 
handelingen die hij in desktopsoftware kon doen, niet kon doen in 
vergelijkbare webapplicaties. In april 2007 schreef hij:

‘De interface van een webapplicatie ziet er niet zo gelikt uit als die van een 
desktopapplicatie. Het navigeren door menu’s werkt heel anders en gereed-
schapspaletten kunnen niet worden aangepast en versleept […]. Wat ik van 
de desktopapplicaties het meest ging missen was de mogelijkheid om te kun-
nen slepen en neerzetten. Het lijkt zo eenvoudig, maar na jaren met mijn soft-
ware te hebben gewerkt op een bepaalde manier, was het slepen van bestanden 
vanaf het bureaublad naar applicaties een vast onderdeel van mijn workflow 
geworden.’1

Uw gegevens worden bewaard op de server van iemand anders. 
Het voordeel is dat de bestanden daar nog steeds zullen zijn als uw 
computer crasht. Maar er zullen ook gebruikers zijn die zich zorgen 
maken over hun privacy en veiligheid, zeker als uw documenten 
gevoelige informatie bevatten. 
U moet een verbinding met internet hebben om toegang te krijgen 
tot uw documenten (voorlopig althans — zie het kader hierna voor 
meer informatie). Als u tijdens een vliegreis een document online 
wilt bewerken, kunt u het niet benaderen, tenzij u van tevoren een 
kopie naar uw laptop hebt geëxporteerd en de juiste software hebt 
geïnstalleerd om het te bewerken. 

Webapplicaties als alternatief voor traditionele  
kantoorsoftware
Er zijn diverse mogelijkheden als u uw kantoordocumenten online wilt 
opslaan en beheren. Twee grote spelers, Google Documenten en Zoho, 
bieden bundels van meerdere applicaties zoals tekstverwerkers, spread-
sheets en presentatieprogramma’s (het online antwoord op Microsoft 
PowerPoint). Er zijn ook bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in één 
kantoorapplicatie. Hierna vindt u een gedeeltelijk overzicht van webap-

n

n

n
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plicaties die u kunt gebruiken als u een tekstdocument, spreadsheet of 
presentatie wilt maken.

dESkToPSoFTWARE ALTERNATIEF (WEbToEPASSING)

TEkSTVERWERkERS

Microsoft Word
WordPerfect

Zoho Writer (http://writer.zoho.com)
Google Documenten (http://docs.google.
com)
ThinkFree (http://thinkfree.com)
Approver (http://approver.com)

SPREAdSHEETS

Microsoft Excel 
Lotus 1-2-3

Zoho Sheet (http://sheet.zoho.com)
Google Documenten (http://docs.google.
com)
NumSum (http://numsum.com)

PRESENTATIES

Microsoft PowerPoint 
Keynote

Zoho Show (http://show.zoho.com)
Google Documenten (http://docs.google.
com)
Thumbstacks.com (http://thumbstacks.com)
Preezo (http://preezo.com)

NooT   Google Documenten en Zoho bieden vergelijkbare bundels 
kantoortoepassingen, met kleine verschillen. Google Documenten 
is bedoeld voor thuisgebruikers, terwijl Zoho zich richt op zakelijk 
gebruik. Beide zijn gratis voor persoonlijk gebruik. Veel gebruikers zul-
len waarschijnlijk kiezen voor Google Documenten omdat zij bekend 
zijn met de naam Google en al een Google-account hebben (u hoeft 
zich niet opnieuw aan te melden voor Google Documenten). De bundel 
van Zoho biedt echter wel meer mogelijkheden.2
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Wat u allemaal kunt doen met online kantoor-
software
Webgebaseerde tekstverwerkers hebben diverse mogelijkheden waardoor 
ze anders zijn dan, en vaak een aanvulling op, desktopsoftware. Met de 
meeste online kantoortoepassingen kunt u de volgende dingen doen:

Bestanden importeren en exporteren voor verdere bewerking 
op uw eigen computer. U werkt met Zoho Writer maar uw col-
lega’s gebruiken Microsoft Word? Geen probleem. U kunt een 
document maken in Zoho Writer en op de knop Export klikken 
om een Word-document (.doc-bestand), OpenOffice.org-docu-
ment (.SXW-bestand), PDF, platte tekst, HTML of RTF-document te 
downloaden naar uw eigen computer dat u kunt bewerken met de 
standaardsoftware zoals gebruikelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld ook 
een bestaand Word-document importeren in uw webgebaseerde 
kantoorsoftware om het te bekijken of te bewerken. Figuur 8-2 
toont het originele Word-document van dit hoofdstuk in Google 
Documenten.

n

offlINE WERkEN MEt WEBAPPlIcAtIEs

Webapplicaties zoals Zoho Office Suite, Gmail, en Google Agenda kunt 
u alleen gebruiken met een open internetverbinding, toch? Dat is niet 
helemaal waar. Er bestaat een nieuwe browserextensie, Google Gears 
genaamd (http://gears.google.com), dat dit probleem probeert op te 
lossen. Als u Gears installeert en inschakelt, downloadt het uw gegevens 
(zoals documenten en todolijsten) en slaat deze op uw computer op zodat 
u ze u offline kunt benaderen. Als u geen verbinding met internet hebt, 
kunt u uw bestanden bewerken in uw webbrowser alsof u online bent. 
De volgende keer dat u verbinding met internet maakt, synchroniseert 
Gears uw wijzigingen met de webapplicatie. Op dit moment is er alleen 
nog een bètaversie van Gears en zijn er slechts een paar webapplicaties 
die ermee kunnen werken, zoals de taakbeheerder Remember the Milk 
(uitvoerig beschreven in Hack 36) en Zoho Writer. Meer webapplicaties 
die met Gears kunnen werken zullen waarschijnlijk volgen (mogelijk is dat 
op het moment dat dit boek verschijnt het geval). Daarnaast hebben de 
ontwikkelaars van de webbrowser Firefox ook al nagedacht over offline 
toegang tot webapplicaties in nieuwe versies van de browser. Kortom, het 
offline werken met webapplicaties klopt op de deur. 
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.

figuur 8-2  Bestaande Microsoft Word-documenten uploaden naar een 
online tekstverwerker als Google Documenten bij wijze van back-up of om het 
te delen met anderen of te bewerken in een willekeurige webbrowser

Samenwerken of documenten delen met anderen. U kunt voor 
een willekeurig document uw collega’s, vrienden of familie per e-
mail een machtiging geven om een document te bekijken of zelfs 
te bewerken. U kunt op deze manier ook gemakkelijk samen met 
anderen aan een document werken zodat u het niet in een bijlage per 
e-mail hoeft te versturen. Diverse webapplicaties (zoals Zoho Writer 
en Google Presentaties) geven gebruikers de mogelijkheid in een 
document notities achter te laten als ze het bewerken of bekijken. 
Uw document publiceren. U kunt uw document beschikbaar 
stellen om bekeken te worden door iedereen die de URL van het 
document heeft. Ook kunt u documenten invoegen in een weblog 
of plaatsen op het intranet van het bedrijf. U hoeft geen e-mails te 
versturen met bijlagen. U stuurt alleen de hyperlink naar het gepu-
bliceerde document om het met anderen te delen (zie figuur 8-3) .

n

n
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figuur 8-3  Uw document delen door de URL te e-mailen 

Hack 71: Vervang uw laptop door een mobiele 
schijf

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP (met een UsB-stick, iPod of externe  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vaste schijf)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U gaat in de vakantie naar uw schoonouders en u wilt uw laptop niet 
meezeulen. In plaats daarvan neemt u een kleine externe schijf mee die 
u op hun pc kunt aansluiten. U kunt werken met uw eigen vertrouwde 
Windows-bureaublad en uw eigen toepassingen en bestanden. Met de 
gratis software MojoPac (http://mojopac.com) maakt u een ‘pc op een 
schijf’, die gebruikmaakt van de hardware van de gast-pc. Windows 
draait op een externe flashdrive of een iPod.
U verbindt de mobiele schijf met MojoPac met de pc van uw schoon-
ouders, start Windows en u kunt elke toepassing en elk document 
direct vanaf de externe schijf starten. U laat geen sporen achter op de pc 
waarop de externe schijf wordt aangesloten. Dit is een ideale oplossing 
voor iedereen die geregeld op verschillende computers moet werken. 
Het werkt ook als u bepaalde documenten en toepassingen alleen op 
specifieke computers wilt gebruiken. MojoPac biedt een vriendelijke en 
mobiele virtuele Windows-machine.
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Waar kunt u MojoPac voor gebruiken?
Met uw mobiele schijf met MojoPac kunt u onder andere de volgende 
dingen doen:

Naar uw muziekverzameling luisteren, video’s bekijken en pod-
casts downloaden vanaf elke pc, als u iTunes hebt geïnstalleerd op 
uw MojoPac.
Gedownloade videobestanden bekijken, zoals films met een media-
speler van uw keuze op elke willekeurige pc. 
Spellen spelen zoals World of Warcraft, EverQuest, of Half-Life op 
elke willekeurige pc. U neemt het spel en de huidige stand in het 
spel met u mee. 
Dure software waarvoor u maar een beperkt aantal licenties hebt, 
zoals Microsoft Office of Photoshop, gebruiken op elke willekeu-
rige computer.
Op internet surfen met een browser van uw keuze. U hoeft wacht-
woorden en andere gevoelige informatie niet op te slaan op een pc 
die u niet kent of vertrouwt. 
Back-ups maken van uw belangrijkste software. Als uw computer 
crasht of uw vaste schijf het begeeft, kunt u uw MojoPac-schijf aan-
sluiten op een andere pc om toch verder te kunnen werken.

Dat klinkt toch goed, of niet? Aan de slag dan maar.

MojoPac installeren
Om MojoPac op te zetten, hebt u het volgende nodig:

Een USB-flashdrive of een iPod met de disk mode ingeschakeld.
Een Windows XP-pc waarop u kunt inloggen als administrator.
De software MojoPac. MojoPac Freedom kunt u gratis downloa-
den voor persoonlijk gebruik. Als u ook technische ondersteu-
ning en automatische updates wenst, kunt u de upgrade MojoPac 
Deluxe aanschaffen (kosten: $ 49,99). 

Volg de volgende stappen om MojoPac te installeren:

Bereid uw mobiele schijf voor. U kunt MojoPac op elke externe 
schijf installeren, inclusief uw iPod, als u tenminste disk mode hebt 
ingeschakeld en USB-flashdrives. Flashdrives zijn kleiner, maar 
MojoPac is dan wel trager. Een vaste schijf is daarom een betere 

n
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n
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keus dan een flashdrive. Als u MojoPac installeert op een USB-
flashdrive maak dan van tevoren zo veel mogelijk ruimte vrij. Opti-
maliseer de schijf vervolgens voor snel lezen en schrijven. Open in 
Mijn Computer (My Computer) het venster Eigenschappen van de 
mobiele schijf. Op het tabblad Hardware selecteert u de schijf en 
klikt u op Eigenschappen (Properties). Op het tabblad Beleidsin-
stellingen (Policies) kiest u de optie Optimaliseren voor prestaties 
(Optimize for performance) zoals te zien is in figuur 8-4. Herstart 
uw computer om de instellingen op te slaan.

figuur 8-4  Stel uw MojoPac-flashdrive in op optimaliseren voor betere 
prestaties

Als u een iPod gebruikt, zorg er dan voor dat de optie Manually 
Manage Music is geselecteerd in iTunes, evenals de optie Enable 
Disk Use.

Download MojoPac via http://mojopac.com en installeer het. Tij-
dens de installatie wordt u gevraagd op welke schijf u MojoPac wilt 
installeren. Kies uw flashdrive, iPod, of een externe vaste schijf uit 
de keuzelijst.
Start MojoPac voor de eerste keer. Doe dit door te kiezen voor 
Launch MojoPac Now! na afloop van de installatie of blader door 

2.

3.
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de inhoud van de schijf en klik op het bestand MojoPac Start.exe. 
MojoPac vraagt u om in te loggen (zie figuur 8-5).

figuur 8-5  Klik op het bestand Start.exe en het dialoogvenster van 
MojoPac verschijnt

U wordt nu gevraagd om uw MojoPac-schijf een naam te geven en een 
gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen om in te loggen (in geval van 
verlies of diefstal). U moet zich ook aanmelden voor een gratis account 
via http://mojopac.com en een gebruikersnaam en wachtwoord voor de 
website opgeven tijdens deze installatie van de schijf. 
Als de installatie van de schijf is voltooid, klikt u op de knop Start Mojo 
en voert u de inloggegevens in (die voor het apparaat, niet op de website). 
De eerste keer dat MojoPac start kan het even duren, omdat het de instal-
latie van uw mobiele Windows moet afronden. U kunt dus in de tussen-
tijd even wat anders doen. 
Nu heeft u de beschikking over uw MojoPac Windows-omgeving, die 
zich helemaal bevindt op uw mobiele schijf, maar leentjebuur speelt bij 
de gast-pc voor de CPU, videodrivers, internetverbinding, toetsenbord 
en muis. Boven aan uw nieuwe bureaublad, ziet u de MojoPac-werkbalk 
waarmee u kunt schakelen tussen de gast-pc en MojoPac. In MojoPac 
gebruikt u daarvoor de knop Switch To Host en op de gast-pc de knop 
Switch to Mojo, zoals te zien is in figuur 8-6.

figuur 8-6  Schakel tussen de gast-pc en MojoPac met de werkbalk boven aan het 
bureaublad wanneer MojoPac actief is

Blader in MojoPac naar Mijn Computer (My Computer). U ziet nu dat 
de mobiele schijf waarmee u werkt de C:-schijf van MojoPac is. In tegen-
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stelling tot de meeste virtuele machines, kunt u vanuit MojoPac niet de 
schijven van de gast-pc benaderen. Wel kunt u als u op de gast-pc werkt 
gegevens wegschrijven naar de MojoPac-schijf.
Vanuit MojoPac kunt u elke willekeurige Windows-toepassing installeren 
— niet alleen mobiele applicaties. Photoshop, iTunes, de mediaspeler van 
VLC, een computerspel, de complete Microsoft Office-suite — de enige 
beperking is de grootte van de mobiele schijf. MojoPac maakt van uw 
mobiele schijf niet alleen een back-upstation voor uw gegevens, u kunt er 
ook werkende softwareprogramma’s op back-uppen.
Nu we het toch over gegevens hebben, MojoPac biedt ook een goede toe-
passing om documenten te kopiëren naar uw MojoPac. Sluit hiervoor 
MojoPac af (klik in MojoPac met de rechtermuisknop op het pictogram 
van het programma in het systeemvak en kies Exit MojoPac) en start het 
opnieuw op. Klik nu niet op de knop Start Mojo, maar klik op de knop 
Data Copy. Selecteer de mappen op de gast-pc die u wilt verplaatsen naar 
uw MojoPac zoals te zien is in figuur 8-7.

figuur 8-7  Kopieer bestanden van uw pc naar uw MojoPac-schijf met de 
ingebouwde toepassing Data Copy, die aangeeft hoeveel ruimte uw mobiele schijf 
heeft voor de mappen die u selecteert om te kopiëren
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De voor- en nadelen van MojoPac en andere opmer-
kingen
Over het geheel genomen is MojoPac een uitstekende plug-and-playop-
lossing voor Windows-gebruikers die niet altijd hun laptop mee willen 
zeulen. Maar u moet wel met een paar dingen rekening houden als u met 
een MojoPac-schijf op stap gaat:

MojoPac verkoopt zichzelf als een oplossing voor mensen die 
beperkt worden door IT-restricties — zoals bijvoorbeeld op kantoor 
of onderweg. U moet echter wel ingelogd zijn als administrator bij 
een gast-pc om MojoPac te kunnen draaien. En dat is op dit soort 
locaties niet vaak het geval.
De snelheid van MojoPac hangt geheel af van hoe snel de computer 
de schijf kan lezen en beschrijven. Zelfs met een snelle schijf zal dit 
langzamer zijn dan wanneer u direct op de gast-pc werkt. 
Hoewel belangrijke softwarepakketten, zoals Microsoft Office, wel 
met MojoPac werken, kunnen sommige andere dat niet. Een uitge-
breide lijst van programma’s die niet werken met MojoPac is te vin-
den op http://mojopac.com/portal/content/what/apps.jsp.
Op dit moment ondersteunt MojoPac nog geen Windows Vista, dus 
moet u werken op een pc met Windows XP. Er wordt wel gewerkt 
aan ondersteuning voor Vista.
Voor extra veiligheid kunt u uw MojoPac-schijf versleutelen met 
TrueCrypt (gebruik de optie File Container). Zie Hack 20 ‘Een met 
een wachtwoord beveiligde schijf op uw computer maken’ voor 
meer informatie over hoe u dit doet.
Een schone installatie van MojoPac vergt ongeveer 52 MB. De 
installatie van toepassingen en gebruikersgegevens komt daar nog 
bij. Met een grotere vaste schijf kunt u dus meer software en docu-
menten meenemen. 

Mobiele besturingssystemen zijn er niet alleen in de combinatie MojoPac 
en Windows. Andere gratis systemen, gebaseerd op Linux, zijn Damn 
Small Linux (http://damnsmalllinux.org) en Puppy Linux (http://
puppylinux.com).

n

n

n

n

n

n



hoofdstuk 8 n Altijd je data bij de hand    297

Hack 72: Neem uw leven mee op een flashdrive

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld 
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista (met een flashdrive)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Mobiele vaste schijven zoals USB-flashdrives en iPods worden steeds 
goedkoper, kleiner van formaat en groter in capaciteit. In plaats van dat 
u overal uw laptop mee naartoe neemt of uzelf bestanden e-mailt, kunt u 
uw favoriete softwareprogramma’s en belangrijke gegevens op een kleine 
geheugenstick bewaren. Sluit hem aan op een computer en u kunt aan de 
slag. 
Deze hack behandelt populaire mobiele applicaties en een paar handige 
tips voor wat u met deze kleine schijven kunt doen. 
Hierna volgen een paar situaties waarin het handig is om een USB-geheu-
genstick te hebben met uw favoriete toepassingen en belangrijke docu-
menten:

U werkt op verschillende computers aan dezelfde documenten (bij-
voorbeeld thuis en op kantoor, op uw laptop en uw vaste compu-
ter) en u wilt deze documenten op één plaats bewaren.
De IT-afdeling op uw werk geeft u geen toestemming om uw favo-
riete computerprogramma te installeren.
U wilt een back-up van uw bestanden maken en op een andere 
locatie bewaren, zoals uw bestanden van thuis op het werk en 
andersom. (U kunt ook een USB-stick opbergen in een kluisje bij de 
bank of eens in de zoveel maanden naar uw moeder mailen.)
U wilt niet uw favoriete programma op elke pc waar u op werkt 
downloaden en installeren.
U wilt liever niet gebruikmaken van de gekaapte webbrowser van 
uw schoonfamilie om virusscanners en antispywareprogramma’s te 
downloaden. U neemt liever de programma’s die u nodig hebt om 
hun computer weer op orde te krijgen zelf mee op een flashdrive.
U wilt de laatste aflevering van CSI meenemen in het vliegtuig, of 
een muziekmix maken als u dj moet spelen op de verjaardag van 
een vriend. (USB-sticks zijn veel mobieler en duurzamer dan dvd’s, 
cd’s of videobanden.)

NooT   Verderop in dit hoofdstuk leest u in Hack 77 ‘Gegevens back-
uppen op uw iPod ’ meer over hoe u uw iPod kunt gebruiken als een 
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externe vaste schijf waarop u mobiele toepassingen kunt installeren en 
gegevens kunt bewaren.

Mobiele applicaties
Wanneer u software op uw computer installeert brengt het installatiepro-
gramma wijzigingen aan in het register van Windows en slaat het spe-
ciale bestanden (DLL’s genaamd) op in het bestandssysteem van uw pc 
zodat het programma kan functioneren. Mobiele applicaties — software-
programma’s die zijn bedoeld om te draaien op een enkele vaste schijf 
— vereisen geen wijzigingen in het besturingssysteem. Alles wat nodig is 
zit in het programma zelf en ze functioneren dan ook zelfstandig op de 
schijf. Mobiele applicaties die kunnen worden gebruikt op een flashdrive 
bevatten vaak niet meer dan het broodnodige om zo minder ruimte in 
te nemen op de schijf waarop ze zijn geïnstalleerd. De grootte van een 
programma wordt echter steeds minder een probleem voor softwareont-
wikkelaars, omdat schijven met een grote capaciteit steeds gewoner en 
goedkoper worden. (Op dit moment zijn er al geheugensticks verkrijg-
baar van 32 GB.)
Als u een flashdrive koopt, onthoud dan dat grootte er wel degelijk toe 
doet. Hoe meer ruimte u hebt, hoe meer programma’s en informatie u 
erop kwijt kunt.
Een aantal populaire mobiele softwareprogramma’s zijn:

Webbrowser: Portable Firefox, 7,55 MB installatieruimte. Omvat 
Firefox-profielinformatie zoals bladwijzers en extensies.
http://portableapps.com/apps/Internet/browsers/portable_

firefox

Office suite: Portable OpenOffice.org, 90,6 MB installatieruimte. 
Tekstverwerker, spreadsheet- en presentatieprogramma.
http://portableapps.com/apps/office/suites/portable_ 

openoffice

E-mail: Portable Thunderbird, 21,7 MB installatieruimte. E-mail, 
adresboek en e-mailfilters.
http://portableapps.com/apps/Internet/email/portable_ 

thunderbird

Chatprogramma: Trillian Anywhere, ongeveer 34 MB installatie-
ruimte, afhankelijk van de grootte van uw Trillian-profiel. Client 
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voor chatten die werkt met AIM, Yahoo! Messenger, MSN Messen-
ger, ICQ, en IRC.
http://trilliananywhere.com

Virusscanner: Portable ClamWin, ongeveer 15 MB installatieruimte 
(inclusief definities). Opensource virusscanner voor Windows.
http://portableapps.com/apps/utilities/antivirus/ 

portable_clamwin

Remote login (inloggen op afstand): TightVNC (alleen als viewer 
te installeren), 159 KB installatieruimte. Inloggen op een VNC  
(Virtual Network Computing)-server met de TightVNC viewer. (Zie 
Hack 74 ‘Bedien uw thuiscomputer van afstand’ voor meer infor-
matie over het gebruik van de TightVNC viewer.)
http://tightvnc.com/download.html

Over hoeveel ruimte hebben we het dan? De zes hier genoemde mobiele 
programma’s nemen totaal 327,85 MB aan schijfruimte in beslag, dat is 33 
procent van een flashdrive van 1GB. Er blijft dus genoeg ruimte over voor 
uw werkbestanden. 
Op de website van John Haller (http://portableapps.com) vindt u een 
overzicht van software die u op een geheugenstick kunt installeren. Het 
overzicht wordt continu bijgewerkt. 
Deze website biedt ook een bundel softwareprogramma’s voor uw 
flashdrive die u in één keer kunt downloaden. In de bundel zit: een web-
browser, e-mailprogramma, webeditor, kantoorsoftware waaronder een 
tekstverwerker en agenda/planner, en een chat- en FTP-programma. De 
bundel is er in twee soorten: Standard en Lite (kleinere bestandsgrootte). 
U kunt het gratis downloaden via http://portableapps.com/suite. De 
Standard-versie neemt, onuitgepakt en nog niet geïnstalleerd, 256 MB aan 
ruimte in beslag. Voor de Lite-versie is dat slechts 99 MB.
Diverse andere softwareprogramma’s die in andere hacks in dit boek 
worden besproken zijn ook klein genoeg voor installatie op een geheu-
genstick of hebben een mobiele versie: 

KeePass-wachtwoordbeheerder: Zie Hack 16 ‘Uw wachtwoorden 
op een veilige manier opslaan’ voor meer informatie over KeePass.
TrueCrypt-dataversleuting: Zie Hack 20 ‘Een met een wachtwoord 
beveiligde schijf op uw computer maken’ voor meer informatie 
over hoe u uw gegevens ontoegankelijk maakt voor het geval uw 
geheugenstick wordt gestolen of zoekraakt. 
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Een systeemherstelprogramma op uw flashdrive
Een handig extra hulpmiddel voor de mensen van de technische onder-
steuning is een geheugenstick met daarop de PC Repair Kit (verkrijgbaar 
via http://www.dailycupoftech.com/usb-drive-systems/3/). De PC 
Repair Kit biedt een menu met 37 diagnose- en hersteltoepassingen voor 
Windows die u kunt loslaten op pc’s die door spyware geheel in de war 
zijn geraakt. 

Nuttige bestanden voor op uw geheugenstick
U hebt niets aan softwareprogramma’s zonder gegevens. Bewaar uw 
belangrijkste bestanden op uw flashdrive zodat u ze vanaf elke computer 
kunt benaderen. Denk daarbij aan uw:

Todolijst.
Adresboek.
Wachtwoorden: versleutel dit bestand voor de veiligheid! (Zie ook 
de volgende paragraaf ‘Verzeker uw schijf’ voor meer informatie.)
Multimediabestanden: foto’s, muziek en video (afhankelijk van de 
grootte van uw schijf).
Office-documenten.
Een bestand TerugBijVerlies.txt met uw contactgegevens voor 
het geval u de stick kwijtraakt.
Bladwijzers voor websites.
Webbrowserinstellingen (zie Hack 93 ‘Neem uw browserinstellin-
gen mee’ voor meer informatie).

Verzeker uw schijf
Flashdrives zijn klein en erg handig. Dat betekent ook dat ze makkelijk 
kwijtraken, beschadigd raken en gestolen worden, maar ook makkelijk 
zijn mee te nemen. Steeds vaker komt het voor dat laptops en schijven 
worden gestolen met grote gevolgen voor bedrijven en personen als er 
gevoelige informatie in het geding is, zoals klantgegevens of vertrouwe-
lijke bedrijfsdocumenten. 
U kunt op een aantal manieren de gegevens op een geheugenstick veilig-
stellen.
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n
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Vergrendel gevoelige tekstdocumenten

Het gratis LockNote, verkrijgbaar via http://locknote.steganos.com, is 
een onafhankelijk versleutelingsprogramma voor tekstbestanden. Sla het 
bestand LockNote.exe op uw geheugenstick op. Start het programma en 
voer de tekstinformatie in die u wilt veiligstellen, zoals wachtwoorden, 
adressen, telefoonnummers, klantnummers, enzovoort. Sluit vervolgens 
het document. LockNote vraagt u nu om een wachtwoord in te voeren en 
vervormt het bestand zodat het alleen door iemand die het wachtwoord 
weet, kan worden geopend. 
LockNote.exe is niet groter dan 296 KB en is zeker de moeite waard als u 
met gevoelige en vertrouwelijke informatie werkt. 

Uw gegevens versleutelen

Als uw bestanden verschillende bestandsindelingen hebben, kunt u een 
ZIP-bestand maken dat met een wachtwoord is beveiligd. U kunt het gra-
tis 7-Zip gebruiken dat u kunt downloaden via http://7zip.org. Voeg 
de bestanden die u op uw flashdrive wilt opslaan toe aan een nieuw ZIP-
archief en stel een wachtwoord in om het bestand te openen (zie figuur 
8-8.)

figuur 8-8  Een wachtwoord instellen voor een ZIP-bestand voor extra veiligheid
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Zorg ervoor dat u de bestandsindeling van het archiefbestand wijzigt van 
7z in Zip zodat Windows de bestanden kan uitpakken zonder 7-Zip. Ver-
plaats ten slotte het archiefbestand met de extensie .zip naar uw geheu-
genstick.
U kunt in een ZIP-bestand dat beveiligd is met een wachtwoord wel de 
bestands- en mapnamen zien. U kunt de afzonderlijke bestanden echter 
niet uitpakken of de inhoud van een bestand bekijken zonder het wacht-
woord in te voeren. Met het programma TrueCrypt (http://truecrypt.
org/downloads.php) kunt u bestanden nog beter versleutelen. Zie Hack 
20 voor gedetailleerde instructies hoe u met TrueCrypt een geheugenstick 
in zijn geheel versleutelt, of een specifieke map of bepaalde bestanden. 

Voorzie uw geheugenstick van uw gegevens

Plaats een bestand met uw contactgegevens op uw flashdrive om de kans 
te vergroten dat hij wordt teruggebracht mocht u hem verliezen. Versleu-
tel dit bestand niet, want het moet wel door iedereen kunnen worden 
gelezen. 

Uw geheugenstick gebruiken
Als u alle bestanden op uw flashdrive hebt verzameld, sluit u hem aan op 
een computer met een USB-verbinding. U kunt de schijf nu benaderen als 
elke andere interne vaste schijf. Verder gelden alle compatibiliteitsproble-
men voor Mac en pc (zo kunt u een .exe bestand bijvoorbeeld niet starten 
op een Mac), maar Office-documenten, PDF- en TXT-bestanden zijn plat-
form onafhankelijk.

WAARSCHuWING   Als u niet zeker weet of de computer die u 
gebruikt vrij is van spyware en virussen, ga er dan van uit dat dit niet 
het geval is. USB-sticks zijn een uitstekende manier om vervelende 
computerproblemen zoals spyware en virussen te verspreiden. Wees 
dus extra voorzichtig als u een geheugenstick gebruikt. Dit is trouwens 
ook de reden waarom sommige netwerkbeheerders de mogelijkheid 
om een geheugenstick aan te sluiten uitschakelen (dit komt onder 
andere voor bij bibliotheken).



hoofdstuk 8 n Altijd je data bij de hand    303

Hack 73: Een eigen webserver draaien

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een webserver is software die continu op een computer draait en andere 
computers in staat stelt om er documenten van te downloaden. Elke web-
pagina die u bekijkt heeft een weg afgelegd via een netwerkverbinding, 
vanaf de webserver van de host naar de browser op uw computer. Web-
servers maken over het algemeen veel herrie en zien er beangstigend uit. 
Ze staan meestal in gekoelde ruimtes zonder ramen, maar u kunt er ook 
één thuis onder uw bureau plaatsen.
Maar waarom zou u thuis een webserver willen hebben? Misschien wilt u 
bestanden downloaden — uw digitale muziekcollectie wellicht — vanaf 
uw thuiscomputer als u zelf ergens anders bent. Misschien wilt u uw 
vrienden en familie ook vanaf een andere locatie toegang geven tot uw 
muziek- of fotocollectie. 
In deze hack leert u hoe u thuis een webserver opzet zodat iedereen (mits 
ze de beschikking hebben over het juiste wachtwoord) verbinding kan 
maken met uw computer en uw mp3-bestanden kan downloaden. Het 
biedt een gemakkelijke manier om uw muziekcollectie te delen met vrien-
den of uw collega’s te laten luisteren naar een liedje dat bij u thuis op de 
computer staat. 
U hebt tientallen mogelijkheden met een eigen webserver, waarvan 
een met een wachtwoord beveiligde jukebox er maar één is. U kunt uw 
weblog publiceren, een persoonlijke wiki opzetten en videobestanden en 
foto’s delen. Eigenlijk is elk bestand dat u beschikbaar wilt stellen als een 
alleen lezen-bestand hiervoor geschikt. Een eigen webserver heeft een 
voordeel boven speciale server-/clientsoftware omdat u alleen een web-
browser nodig hebt om een verbinding tot stand te brengen.

WAARSCHuWING   Een server op uw thuiscomputer beheren is niet 
zonder risico. Voordat u start moet u zeker weten dat op uw computer 
alle laatste patches en beveiligingsupdates voor uw besturingssysteem 
zijn geïnstalleerd (ga naar http://windowsupdate.microsoft.com 
om er zeker van te zijn). Scan voordat u de server opzet uw computer 
op spyware en virussen. Deze hack is voor gevorderde gebruikers die 
vertrouwd zijn met het bewerken van configuratiebestanden en het 
openstellen van poort 80 op hun thuiscomputer voor internet. U hebt 
een strak afgestelde firewall nodig met expliciete handmatig ingestelde 
regels.
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Dit hebt u nodig:

Een Windows-computer.
Een altijd actieve breedbandverbinding met internet (ADSL of 
kabel). 

Stap 1: Schakel andere servers en uw firewall uit 
Schakel de software voor uw firewall en eventuele andere serversoftware 
uit, inclusief Windows Firewall, Skype, Trillian of andere chatsoftware. 
Dit is zeer belangrijk, want als u dit niet doet kan de installatie en opstart-
procedure van de server hopeloos misgaan. Nadat u de webserver hebt 
opgezet, kunt u deze programma’s en services weer inschakelen.

Stap 2: Installeer Apache HTTP-server
Installeer Apache HTTP-server, die u kunt downloaden via http://
httpd.apache.org/download.cgi. Gebruik de link onder Best Available 
Version naast Win32 Binary (MSI Installer). Als de binary-versie voor 
Windows niet beschikbaar is op de homepage, klik dan op de link Other 
Files en open de map binaries. In de map win32 downloadt u het meest 
recente .msi-bestand. Op dit moment is dat het bestand  
apache_2.2.9-win32-x86-no_ssl-r2.msi.

figuur 8-9  Instellingen voor de webserver opgeven

n

n
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Klik op het gedownloade bestand om de installatiewizard te starten. 
Accepteer de licentieovereenkomst en kies de standaardlocatie voor de 
Apache-bestanden: C:\Program Files\Apache Software Foundation\
Apache 2.x\. Zodra u bij het venster bent aangekomen waar u de server-
informatie moet invullen, geeft u uw eigen e-mailadres op en homeip.net 
als domein (zie figuur 8-9).
Het maakt niet uit welk domein u hier invult. Ik heb gekozen voor 
homeip.net omdat het een beschrijvende naam is en een van de DynDNS-
homedomeinen. (Zie Hack 75 ‘Geef uw thuiscomputer een webadres’ 
voor meer informatie over DynDNS.)

De installatie afronden

Voltooi de installatie door te kiezen voor de instelling Typical Installation. 
Geef op dat de server voor alle gebruikers moet draaien op poort 80. Als 
Windows Firewall (of een andere firewall) vraagt wat het moet doen met 
de server op poort 80, kies er dan voor om deze te deblokkeren (unblock) 
of toe te staan (allow) zodat Apache kan draaien.
Waneer de installatie voltooid is opent u uw webbrowser en gaat u naar 
http://localhost/. Als de pagina een tekst toont in de trant van ‘If you 
can see this, it means that the installation of the Apache web server soft-
ware on this system was successful’, of een andere pagina die aangeeft 
dat het werkt, dan is het allemaal gelukt. 

Bekend probleem

Een bekend probleem bij de installatie van Apache is de foutmelding: 
‘Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) 
is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 
no listening sockets available, shutting down. Unable to open logs.’ Dit 
betekent dat een ander serverprogramma (bijvoorbeeld Skype) in conflict 
is met Apache. Om uit te vinden welk programma het probleem veroor-
zaakt, opent u een commandoscherm en typt u op de opdrachtregel:

netstat -a -o
Zoek het PID (Process ID) van het programma dat op uw machine 
gebruikmaakt van poort 80 (of http). Open Windows Taakbeheer (Task 
Manager) met de toetscombinatie Ctrl + Alt + Delete en kies Beeld (View), 
Kolom selecteren (Select Columns) en selecteer Proces-id (PID). Zoek de 
PID bij het actieve proces om uit te vinden om welk serverprogramma het 
gaat. Sluit vervolgens dat programma. Probeer nu nogmaals Apache te 
installeren.
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Stap 3: Configureer Apache om documenten te delen
Om uw muziekverzameling beschikbaar te stellen via uw nieuwe webser-
ver, bladert u naar de map met de configuratiebestanden van Apache:  
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2.x\conf\. 
Maak voor de zekerheid een kopie van het belangrijkste configuratiebe-
stand, httpd.conf, voordat u wijzigingen aanbrengt. Sla het kopiebe-
stand in dezelfde map op als httpd.backup.conf.
Open vervolgens in een eenvoudige texteditor als Kladblok het bestand 
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2.x\conf\

httpd.conf. De inhoud van dit bestand ziet er lang en eng uit, maar de 
meeste standaardinstellingen hoeven niet te worden gewijzigd. U hoeft 
slechts een paar kleine veranderingen aan te brengen.
Allereerst schakelt u de opdrachtregel uit die begint met DocumentRoot 
door een # te plaatsen aan het begin van de regel en een nieuwe regel toe 
te voegen met uw eigen directory:

#DocumentRoot “C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs”
DocumentRoot “C:/Documents and Settings/penelope/My Documents/ 
My Music”

In de opdracht vervangt u C:/Documents and Settings/penelope/ 
My Documents/My Music door de locatie van uw muziekbestanden.

NooT   Hoewel Windows in de aanduiding van de mappenstructuur 
gebruikmaakt van backslashes (\) gebruikt het Apache-configuratie-
bestand httpd.conf standaard forward slashes (/), dus gebruik ik die 
ook in deze hack.

Hierna schakelt u de regel uit die begint met <Directory “C:/Program en 
voegt u een andere regel toe met uw eigen directory:

#<Directory “C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs”>
<Directory “C:/Documents and Settings/penelope/My Documents/My 
Music”>

En ten slotte, ongeveer twintig regels lager, staat de volgende regel:

AllowOverride None

Wijzig deze in:

AllowOverride All
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Als u dit allemaal hebt gedaan, slaat u httpd.conf op. Klik nu op het 
pictogram van Apache in de taakbalk en kies Restart. Als de herstart lukt, 
hebt u het bestand correct aangepast. Open http://localhost/ in uw 
webbrowser en nu moet een overzicht van uw muziekbestanden te zien 
zijn. 

NooT   Als Apache niet correct start, komt dat omdat het bestand 
httpd.conf niet gelezen kan worden. U hebt dan waarschijnlijk een 
typefout gemaakt toen u de aanpassingen deed. Loop de wijzigin-
gen nog eens zorgvuldig na, sla het bestand opnieuw op en herstart 
Apache. Indien nodig wijzigt u httpd.backup.conf weer in httpd.
conf en begint u opnieuw.

Stap 4: Beveilig de documenten op uw website met 
een wachtwoord 
U wilt niet dat iedereen zomaar uw muziek kan downloaden. Uw band-
breedte en bestanden zijn persoonlijk en kostbaar. Daarom wilt u ze 
beveiligen. U kunt een VPN (Virtual Private Network) opzetten om de 
toegang tot uw thuisserver te beperken. Als u geen gebruik van een VPN 
wilt maken, kunt u ook via een eenvoudige methode een browserwacht-
woord instellen. U doet dat als volgt:

Open het uitvoerscherm (kies Start, Uitvoeren (Run), typ cmd druk 
op de Enter-toets). Wijzig de Apache bin-directory door het vol-
gende in te voeren:

cd “C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2.x\bin”

vervang Apache 2.x door de versie van Apache die u hebt geïnstal-
leerd (bijvoorbeeld Apache 2.2).

Maak een wachtwoordbestand door het volgende in te voeren:

htpasswd -c “C:\Documents and Settings\penelope\My Documents\;  

web-server-pass-file” penny

Vervang het pad door het juiste pad naar het wachtwoordbestand 
(dat kan elke map zijn behalve de root van uw webserver). Vervang 
penny door een gebruikersnaam die u zelf kiest. 

1.

2.
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Wanneer erom gevraagd wordt, geeft u het wachtwoord op dat u 
wilt gebruiken. Vervolgens wordt een wachtwoordbestand aange-
maakt. 

Volg nu de volgende stappen om de inloggegevens toe te passen op uw 
map met muziekbestanden:

Open een nieuw bestand in een texteditor zoals Kladblok. Typ de 
volgende tekst:

AuthType Basic

AuthName “This is a private area, please log in”

AuthUserFile “C:\Documents and Settings\penelope\My Documents\;

web-server-pass-file”

AuthGroupFile /dev/null

<Limit GET POST PUT>

require valid-user

</Limit>

Vervang C:\Documents and Settings\penelope\My Documents\
web-server-pass-file door het pad naar het wachtwoordbestand 
dat u hebt aangemaakt.

Geef het bestand de naam .htaccess en sla het op in de root van 
de webserver (in dit voorbeeld C:/Documents and Settings/pene-
lope/My Documents/My Music). Vergeet vooral niet de punt aan het 
begin, voor htaccess. Met andere woorden, u slaat het bestand op 
als C:\Documents and Settings\penelope\My Documents\ 
My Music\.htaccess.

NooT   Als u Kladblok gebruikt om het bestand .htaccess te maken, 
plaats dan aanhalingstekens om de bestandsnaam: “.htaccess” als 
u het bestand opslaat. Dit voorkomt dat Kladblok automatisch de 
extensie .txt aan het bestand geeft. (Als het bestand de extensie .txt 
heeft, zal uw wachtwoord niet werken.) U kunt in het dialoogvenster 
Opslaan als (Save As) voor Alle bestanden (All Files) kiezen voordat u 
het bestand opslaat en de juiste extensie kiest.

Open http://localhost/. U wordt nu verzocht in te loggen, zoals 
te zien is in figuur 8-10.
Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op dat u hebt aange-
maakt en voilà.

3.

1.

2.

3.

4.
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Gefeliciteerd! U hebt nu een werkende eigen webserver.
Als u op een computer werkt zonder firewall, dan kunt u uw webserver 
vanaf andere computers benaderen door het IP-adres in te voeren in de 
adresbalk van een webbrowser. (Als u niet zeker weet wat het IP-adres is, 
gaat u naar WhatIsMyIP via http://whatismyip.com.) Als uw IP 
12.34.567.890 is, typt u http://12.34.567.890 in de adresbalk van de 
browser. 

figuur 8-10  De melding om uw wachtwoord in te voeren voor toegang tot uw eigen 
webserver

NooT   Afhankelijk van uw internetprovider, is het mogelijk dat het IP-
adres van uw computer wijzigt. Maar er is een gemakkelijke manier om 
een naam te kiezen die u goed kunt onthouden en die niet verandert. 
Zie Hack 75 ‘Geef uw thuiscomputer een webadres’ voor meer informa-
tie. 

Als u wel van een computer gebruikmaakt met een firewall (zoals die van 
een wireless router), dan moet u eerst poort 80 openstellen in de instel-
lingen van de firewall, zodat de gegevens uw computer kunnen bereiken. 
Raadpleeg de handleiding van uw router voor meer informatie over port 
forwarding of surf naar http://lifehackerbook.com/links/portforward.
U kunt nu heerlijk genieten van uw eigen webserver met bestanden die u 
vanaf elke locatie ter wereld kunt benaderen. 
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Hack 74: Bedien uw thuiscomputer van afstand

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X 10 .4 en hoger
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Ooit bij een vriend op bezoek geweest die u graag een foto wilde laten 
zien, maar waarvan een kopie alleen thuis op uw computer staat? Of wilt 
u van uw werk kunnen controleren of uw dochter haar huiswerk wel 
maakt en niet zit te chatten met haar vrienden? Hebt u onderweg drin-
gend een bestand nodig dat op uw computer thuis staat? Met een vrij oud 
protocol, VNC genaamd en nog wat freeware, kunt u uw computer thuis 
van afstand bedienen. 
In deze hack zet u een VNC-server op uw thuiscomputer op, waarmee 
u verbinding kunt maken met uw vaste computer en schijf vanaf elke 
andere computer met een internetverbinding. 

WAARSCHuWING   Zoals al eerder gezegd is zijn er aan het opzetten 
en draaiende houden van een server en het openzetten van poorten op 
uw thuiscomputer risico’s verbonden. Zorg ervoor dat uw computer is 
voorzien van alle laatste (beveiligings)updates en dat er geen spyware 
en virussen aanwezig zijn. Gebruik wachtwoorden van goede kwaliteit. 
Het VNC-protocol is niet per definitie veilig. Deze hack gaat ervan 
uit dat u bekend bent met de basisbeginselen van het opzetten van 
een netwerk. Voor het geval deze waarschuwing u afschrikt, kunt u 
LogMeIn (http://logmein.com) overwegen. Dat is een webapplicatie 
die ook bediening op afstand biedt en misschien voor sommigen 
een beter alternatief is. VNC is echter gratis en u hebt er verder 
geen andere software bij nodig. Bovendien werkt het op en met alle 
besturingssystemen.

Met het VNC-protocol kunt u via een netwerk de bediening over een 
andere computer krijgen. Zie het als het kijken door het raam van uw 
thuiscomputer vanaf een andere computer (zie figuur 8-11).
De toetsen die u indrukt en al uw muisklikken resulteren in acties op 
de computer op afstand, uw thuiscomputer. Dit gebeurt in realtime en 
iemand die achter de computer op afstand zit kan de handelingen zien. 
U kunt een aantal dingen doen met een VNC-server die u op uw thuis-
computer hebt geïnstalleerd:

Start ’s ochtends de download van een groot bestand zoals een film. 
Als u ’s avonds thuiskomt staat de hele film op uw computer.

n
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Zoek vanaf uw werk chatlogs, het adresboek of naar bestanden. 
Help uw moeder bij een probleem met Microsoft Word zonder dat 
u naar haar toe hoeft te gaan (hoewel ze het best leuk zou vinden 
als u wat vaker langs zou komen).
Bedien vanaf uw laptop in de huiskamer een computer die niet ver-
bonden is met een monitor, zoals een mediacenter of bestandsser-
ver in een andere kamer in huis.

figuur 8-11  Een open VNC-verbinding met een Windows-pc vanaf een Mac

Voor een succesvolle verbinding stelt VNC twee eisen: de server op uw 
thuiscomputer en de viewer op de computer op afstand. Die gaan we in de 
volgende stappen installeren.

Stap 1: de VNC-server installeren
Er zijn diverse gratis VNC-servers voor Windows en de Mac. Lees de 
paragraaf die uw systeem beschrijft. 

Windows

TightVNC (http://tightvnc.com) is een gratis Windows VNC-server 
en clientsoftwarepakket. TightVNC is een goede keuze omdat het ook 

n

n

n
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geschikt is voor bestandsoverdracht en zware compressie bij een trage 
verbinding. Download TightVNC via http://tightvnc.com/download.
html en installeer het op uw thuiscomputer. Start de server en geef een 
wachtwoord op voor binnenkomende verbindingen.
Als u een firewall hebt draaien, zal deze een melding geven en u vragen 
of de VNC-server is toegestaan. Antwoord hier bevestigend op. 
TightVNC kan draaien als een Windows-service, wat betekent dat uw 
Windows-gebruikersnamen en -wachtwoorden kunnen worden gebruikt 
om de verbinding via de VNC-server te machtigen. Als u voor deze optie 
kiest, zorg er dan voor dat alle Windows-wachtwoorden ingeschakeld en 
van goede kwaliteit zijn. Schakel verder alle gastaccounts zonder wacht-
woord uit. 

Mac

Machines die draaien onder Mac OS 10.5 (Leopard) hebben een inge-
bouwde VNC-server, alleen noemt Apple die Screen Sharing. Om in Leo-
pard de server in te schakelen gaat u naar System Preferences en opent 
u het venster Sharing. Selecteer Screen Sharing, zoals te zien is in figuur 
8-12. U kunt ook opgeven welke gebruikers van afstand uw Mac kunnen 
bedienen en een wachtwoord opgeven voor de schermdeelfunctie door te 
klikken op de knop Computer Settings.

figuur 8-12  De ingebouwde VNC-server inschakelen op een Mac met Leopard in 
het venster Sharing van de System Preferences
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NooT   Als u van plan bent om uw Mac (met Leopard) op afstand te 
bedienen vanaf een Windows-pc met een VNC-client, zorg er dan voor 
dat u een wachtwoord voor VNC opgeeft door op de knop Computer 
Settings te klikken en de juiste instelling te doen. Doet u dit niet, dan 
zal er een beveiligingsfout optreden. 

Mac-gebruikers kunnen ook het gratis Vine Server proberen (http://
www.redstonesoftware.com/products/vine/server/vineosx/). Down-
load het programma en installeer het. Stel een wachtwoord in en start de 
server.

Over de server

Als uw VNC-server een directe verbinding met internet heeft, dan luis-
tert het nu via poort 5900 naar internetverzoeken, de standaardpoort van 
VNC (is overigens te wijzigen). Ga vanaf uw thuiscomputer naar  
WhatIsMyIP via http://whatismyip.com om het IP-adres te achterhalen 
en schrijf dit op. 
Als uw computer afgeschermd wordt door een router met een firewall, 
kunnen computers op afstand geen verbinding maken. U moet een poort 
openstellen in de firewall van uw router en verzoeken door laten sturen 
naar uw computer. Raadpleeg de handleiding van uw router voor meer 
informatie over hoe u deze instellingen doet of lees het artikel ‘How to 
access a home server behind a router/firewall’ op http://lifehacker-
book.com/links/portforward.

Stap 2: Installeer de VNC-client
Op de Windows-computer op afstand moet u ook TightVNC (http://
tightvnc.com) downloaden en installeren, alleen deze keer start u de 
viewer en niet de server. Als u op een Mac werkt, download dan de gratis 
viewer Chicken of the VNC (http://sourceforge.net/projects/ 
cotvnc) om verbinding te maken met uw thuiscomputer. Voer het IP-
adres en wachtwoord van uw thuiscomputer in om de verbinding tot 
stand te brengen. 

NooT   U kunt ook de domeinnaam van uw thuiscomputer opgeven. 
Als u dan vervolgens verbinding maakt middels de VNC-viewer, kunt u 
een webadres opgeven als pennyscomputer.dyndns.org in plaats van 
een IP-adres.
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Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, zit u virtueel achter uw 
eigen thuiscomputer, waar ter wereld u ook bent. 

Wat u nog meer moet weten over VNC
Een aantal extra tips over VNC:

VNC is geen veilig protocol — informatie over de verbinding 
wordt onversleuteld over het netwerk verstuurd, wat betekent dat 
iemand die op het netwerk ‘luistert’ kan zien wat u verstuurt. Ook 
kunt u mogelijk geen verbinding maken als de server zich achter 
een firewall bevindt die u niet kunt bedienen (zoals op het werk). 
Als u echter een VNC opzet binnen een Virtual Private Network, 
dan zal de verbinding versleuteld worden en langs firewalls kun-
nen gaan. Zie ook http://lifehackerbook.com/links/vncvpn als 
u meer wilt weten over VNC en VPN.
Bij langzame netwerkverbindingen stelt u de compressie in op Best. 
De kwaliteit van het beeld zal lager zijn, maar de responstijd zal er 
een stuk op vooruitgaan. 
Neem een VNC-viewer mee op een geheugenstick zodat u het niet 
op elke computer waarop u een verbinding met uw server tot stand 
wilt brengen hoeft te downloaden en te installeren.
Voorkom dat u een server moet installeren op de computer van uw 
moeder. Stuur haar per e-mail het zelfuitpakkende bestand Single-
Click UltraVNC-server dat u kunt downloaden via http://www.
uvnc.com/addons/singleclick.html. 

Hack 75: Geef uw thuiscomputer een webadres

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Uw thuiscomputer benaderen via internet gaat een stuk makkelijker als u 
er een makkelijk te onthouden en permanent adres voor hebt zoals  
yourname.com.
Afhankelijk van hoe uw provider werkt, kan het IP-adres van uw com-
puter weleens wijzigen. Dat betekent dat u altijd moet bijhouden wat het 
huidige adres is om verbinding te kunnen maken met uw computer. Om 
dat te voorkomen, kunt u een permanent webadres maken dat bestaat uit 
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woorden in plaats van getallen, zoals het IP-adres. Ook voor een dyna-
misch IP-adres is dit mogelijk. Op deze manier wordt het invoeren van 
het adres van uw computer een stuk eenvoudiger. 
Maar waarom zou u een domeinnaam toekennen aan uw thuisserver? 
Misschien wilt u een blog opzetten dat u zelf wilt hosten, om de kosten 
van het hosten bij een provider te besparen. En misschien wilt u dan wel 
een webadres dat makkelijk te onthouden is. Of misschien wilt u wel 
een makkelijk te vinden eigen homepage maken op het domein your-
name.com voor zakelijk gebruik. Of misschien wisselt het IP-adres van uw 
thuiscomputer wel steeds en wilt u niet altijd hoeven bijhouden wat het 
nieuwe adres is om van afstand toegang tot uw server te krijgen.

NooT   In deze tutorial wordt ervan uitgegaan dat u al een webserver 
of een VNC-server thuis hebt. Zo niet, raadpleeg dan de vorige twee 
hacks voor meer informatie. 

Een dynamische DNS-service, zoals DynDNS (http://dyndns.com), is 
een database van IP-adressen en domeinnamen die continu wordt bijge-
werkt. U kunt gratis een van de beschikbare DynDNS-domeinnamen krij-
gen, plus een subdomein naar keuze. (zoals lifehacker.getmyip.net). 
Tegen een kleine vergoeding kunt u uw eigen domeinnaam registreren 
(zoals jansmit.com) en deze met DynDNS laten omzetten naar de web-
server van uw thuiscomputer. 

WAARSCHuWING   Sommige bedrijfs- en universiteitsnetwerken en 
serviceproviders staan niet toe dat computers van buiten het netwerk 
toegang krijgen tot computers met een intern IP-adres. Om te testen 
of uw IP-adres toegankelijk is van buitenaf, gaat u naar Network Tools 
(http://network-tools.com) vanaf uw thuiscomputer en kiest u voor 
de optie Ping. Als de ping succesvol is (wat betekent dat er geen time- 
out is) dan is uw computer toegankelijk van buitenaf.

Stap 1: Uw DynDNS-account maken
Meld u vanaf uw thuiscomputer aan voor een gratis account bij DynDNS 
(http://dyndns.com). Accepteer de voorwaarden van de site en gebruik 
een geldig e-mailadres om de registratie te voltooien. (Eens in de zoveel 
tijd krijgt u een e-mail van DynDNS waarin u wordt gevraagd om te 
bevestigen dat u uw account wilt aanhouden. Geef dus een e-mailadres 
op dat u ook regelmatig controleert.)
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Log in bij uw nieuwe account en ga naar My Services. Klik onder My 
Hosts op Add Host Services. Klik vervolgens op Add Dynamic DNS 
Host. DynDNS vult automatisch uw huidige IP-adres in. Geef een sub-
domein naar keuze op (zoals uw naam) en kies een domein uit de lijst. 
Het resultaat kan zijn lifehacker.dyndns.org of john.is-a-geek.com 
of gtrapani.homeip.net. In figuur 8-13 heb ik als subdomein ‘gtrapani’ 
gekozen en uit de lijst met domeinnamen homeip.net.

Stap 2: Uw computer zo instellen dat DynDNS wordt 
bijgewerkt
Nu uw computer geregistreerd is bij DynDNS, zal elke keer dat het IP-
adres van uw computer wijzigt DynDNS u daarvan een melding geven. U 
kunt deze bijwerkprocedure laten uitvoeren door gratis updatesoftware 
of door uw router.
Als uw computer een directe verbinding met internet heeft, download 
dan de DynDNS-updateclient voor Mac of Windows via https://dyn-
dns.com/support/clients. Installeer de software en geef uw Dyn-
DNS-gegevens op zodat uw computer het huidige IP-adres naar de 
DynDNS-database kan sturen als het wijzigt. 

figuur 8-13  Uw dynamische DNS-host configureren

Als uw computer zich achter een router bevindt, dan hebt u geluk: de 
meeste moderne routers ondersteunen dynamische DNS-services. Raad-
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pleeg de handleiding van uw router om de dynamische DNS-service-
provider in te stellen (in dit voorbeeld DynDNS.com) en de hostnaam 
(die u hebt gekozen op DynDNS.com) en DynDNS.com-gebruikersnaam 
en -wachtwoord op te geven.

Stap 3: Uw domeinnaam in de praktijk
Typ de nieuwe volledige domeinnaam (in dit voorbeeld http:// 
gtrapani.homeip.net) in de adresbalk van uw webbrowser en de home-
page van uw thuisserver zou moeten verschijnen. U kunt nu uw domein-
naam publiceren en bookmarken, ongeacht hoe vaak het IP-adres ook 
verandert. 

DynDNS-opties
DynDNS heeft een aantal interessante opties.

Wildcard inschakelen. Hiermee kunt u subdomeinen instellen. 
Bijvoorbeeld blog.johnsmith.mine.nu kan leiden naar een weblog, 
terwijl jukebox.johnsmith.mine.nu kan leiden naar een muziekbi-
bliotheek. Virtuele hosts moeten worden geconfigureerd voor uw 
Apache-webserver om de juiste site weer te geven als ze worden 
aangeroepen door verschillende subdomeinen. Surf voor meer 
informatie over het opzetten van virtuele hosts naar http://www.
lifehackingboek.nl/uyl/h7/.
Zelfgekozen domeinnaam. U kunt uw account opwaarderen om 
gebruik te kunnen maken van een zelfgekozen domeinnaam als 
yourname.com. U kunt een domeinnaam toekennen aan uw eigen 
webserver voor rond de $ 25,- per jaar (kosten voor DynDNS) 
plus de kosten van de domeinregistratie. Voor meer informatie zie 
https://dyndns.com/services/dns/custom.

Hack 76: Uw laptop optimaliseren

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt net een gloednieuwe laptop aangeschaft waarop u wilt werken 
als u met het openbaar vervoer naar uw werk gaat, als u op zakenreis of 
vakantie bent, of als u zit te lunchen in de lunchroom op de hoek. U zult 

n
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een productiviteitskanon zijn! Maar wacht even, is dat allemaal wel zo 
eenvoudig? 
Steeds meer mensen maken gebruik van een laptop als ze onderweg zijn. 
Maar een heleboel mensen zullen ook beamen dat het werken op een lap-
top onderweg niet altijd even eenvoudig is. Deze hack geeft u wat tips en 
trucs om het leven van uw laptop te verlengen en de pijn van altijd maar 
weer een oplaadpunt en hotspot te moeten vinden, te verzachten. 

Verleng de gebruiksduur van de accu
Hoelang u uw laptop kunt gebruiken als u onderweg bent zonder de 
mogelijkheid om de batterij op te laden, hangt geheel af van hoeveel 
stroom de accu van uw laptop (nog) heeft. Hieronder volgen een paar tips 
om de gebruiksduur van de accu te verlengen als er geen stroom in de 
buurt is om deze op te laden. 

Dim de display. Het scherm van uw laptop verbruikt de meeste 
stroom. Dim het scherm naar de allerlaagste instelling waar u nog 
mee kunt werken om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. 
Schakel onnodige processen uit. Als u ze niet nodig hebt, schakel 
dan de WiFi- en Bluetooth-detectie uit. Dit geldt ook voor antispy-
ware- en antivirussoftware en bestandsindexeerders als Google 
Desktop. Verwijder een eventueel aanwezige cd of dvd of andere 
onnodige schijven om te voorkomen dat uw computer ze onnodig 
gaat scannen.
Schakel het energiebeheerschema in. Gebruik in Windows de 
optie Max Battery Power (via het configuratiescherm) en op de Mac 
de OS X Energy Saver (via System Preferences). De bronnen van 
uw computer worden dan zo zuinig mogelijk gebruikt.
Kalibreer de accu opnieuw. Ontlaad de lithium-ion accu van uw 
laptop helemaal na ongeveer 30 keer opladen. Herlaad de accu dan 
weer om de oplaadcapaciteit opnieuw te kalibreren. Doet u dit niet 
dan kan de oplaadcapaciteit niet goed worden vastgesteld en kan 
uw laptop te vroeg ophouden met werken omdat deze denkt dat 
de accu leeg is, terwijl dat niet het geval is. 

Bescherm uw toetsenbord en scherm
Kruimels in de lunchroom, zand op het strand en u hebt nu zelfs een 
restje Doritos aan uw vingers. Bescherm uw toetsenbord met een 
beschermhoes zodat kruimels niet tussen de toetsen komen. Zo’n hoes 
heeft ook nog een beschermende functie als u de laptop sluit, want dan 
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raken de toetsen het toetsenbord niet meer direct. De iSkin (http://
iskin.com) is een dunne, rubberen beschermhoes die past op Apple-lap-
tops (iBook en MacBook) en over de toetsen ligt als u typt. 
U kunt ook zelf een stukje doek maken van een zacht materiaal dat u ter 
bescherming over het toetsenbord plaatst als u de laptop sluit. 
Als zich al veel kruimels en kattenharen tussen de toetsen van uw toet-
senbord hebben verzameld, koop dan een busje met perslucht om het 
toetsenbord schoon te blazen. 

Zorg voor verkoeling
Na een uur intensief aan een laptop te hebben gewerkt, kunt u last krij-
gen van uw dijen en polsen. De handleiding van de Apple MacBook Pro 
waarschuwt u zelfs dat u niet de onderkant van uw laptop gedurende 
lange tijd op uw schoot of een ander deel van uw lichaam moet laten 
rusten. Continu contact kan ongemak veroorzaken en op den duur zelfs 
brandwonden.
Als de warmte van de laptop een probleem vormt, plaats dan iets onder 
de laptop dat geen warmte geleidt om uw huid te beschermen. Er zijn 
zelfs speciale steunen te koop, maar u kunt ook de hoes van de laptop 
zelf gebruiken. Een shirt of blouse met lange mouwen kunnen uw polsen 
beschermen als de laptop aan de bovenkant erg warm wordt. 
Daarnaast is oververhitting een van de voornaamste oorzaken van defec-
ten aan laptops. Houd dus in de gaten dat uw laptop niet te heet wordt. 

Zorg dat u offline kunt werken
U hebt een vlucht van tien uur voor de boeg, zonder internettoegang. Of 
het draadloze netwerk in uw favoriete lunchroom ligt eruit. Het is niet 
altijd gemakkelijk om een internetverbinding te krijgen met een laptop. 
Zorg er dan ook voor dat u zo veel mogelijk offline kunt werken.
Vertrouw bijvoorbeeld niet alleen op webgebaseerde e-mailprogramma’s 
als u op uw laptop werkt. Mozilla Thunderbird (http://mozilla.org/
products/thunderbird) is uitstekende e-mailsoftware waarmee u uw 
e-mail lokaal kunt downloaden en er offline mee kunt werken. Thunder-
bird 2 heeft ook uitstekende voorzieningen voor SMTP-serverbeheer. U 
kunt snel naar een andere server overschakelen om uw mail te versturen, 
als u eenmaal online bent. Wilt u de SMTP-server op uw werk gebruiken 
voor het sturen van zakelijke e-mail? Geen probleem. U kunt in Thun-
derbird meerdere SMTP-servers opzetten en deze koppelen aan verschil-
lende e-mailaccounts.
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Uw gegevens veilig stellen
Als u onderweg bent en gebruikmaakt van open draadloze netwerken, 
zorg er dan voor dat u een goede firewall hebt geïnstalleerd op uw laptop 
en dat deze strak is ingesteld. (Zie Hack 103 ‘Installeer een firewall op uw 
pc’ voor meer informatie over hoe u een softwarematige firewall instelt.)
Schakel ook het delen van mappen uit en eventuele lokale servers zoals 
een webserver, FTP-server of een VNC-server. Zo voorkomt u dat ande-
ren uw gegevens kunnen bekijken. Zorg er ook voor dat u wachtwoorden 
van goede kwaliteit gebruikt om in te loggen op uw laptop.
Tot slot kunt u nog overwegen om de gegevens op uw laptop te versleu-
telen zodat ze niet kunnen worden benaderd in geval van diefstal. U kunt 
hiervoor bijvoorbeeld Mac OS X’s FileVault gebruiken.

NooT   Hack 20 ‘Een met een wachtwoord beveiligde schijf op uw 
computer maken’ en Hack 101 ‘Data voorgoed van uw schijf wissen’ 
bieden praktische methoden om uw documenten ontoegankelijk te 
maken voor dieven en nieuwsgierigen. 

Draag uw laptop met zorg
Uw laptop heeft heel wat te verduren als hij over uw schouder bungelt 
en tegen uw rug aanstoot of tegen een ander naast u in de tram. Of als hij 
van de achterbank in de auto glijdt. Ook is het geen goed idee om hem 
mee te nemen in uw reistas tussen uw kleren. Zorg ervoor dat uw laptop 
goed is ingepakt en tegen een stootje kan. Koop een speciale laptoptas 
met versteviging die uw laptop ook beschermt als u de tas laat vallen of 
een stootje krijgt te verduren.

Back-up
Mobiele computers hebben heel wat meer te verduren dan vaste compu-
ters. Het risico op schade aan de vaste schijf is daardoor veel groter. Maak 
met grote regelmaat een back-up van de gegevens op uw laptop. Reser-
veer thuis een plekje waar u uw laptop direct kunt aansluiten om de accu 
weer op te laden of een back-up kunt maken op een externe schijf. 

Neem handige hulpmiddelen mee
Als uw laptop beschikt over een cd- of dvd-brander, zorg dan dat u altijd 
een paar lege schijven bij u hebt of een geheugenstick om snel onderweg 
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een back-up te kunnen maken. Neem de juiste stroomkabels mee en een 
extra accu (opgeladen), maar ook een netwerkkabel of telefoonsnoer, en 
een extra muis kunnen u onderweg uit de brand helpen.

Vind een hotspot
Een aantal websites en softwareprogramma’s kunnen u helpen bij het 
vinden van hotspots voor uw laptop. Hieronder worden er een paar 
genoemd. 

JiWire (http://jiwire.com/search-hotspot-locations.
htm). Resultaten omvatten betaalde en gratis hotspots in de VS. 
JiWire biedt ook een WiFi-gids die u kunt downloaden en kunt 
raadplegen als u offline bent en op zoek bent naar een hotspot. 
Verkrijgbaar voor Windows en Mac OS X via http://jiwire.com/
hotspot-locator-frontdoor.htm.
ILoveFreeWifi (http://ilovefreewifi.com). Gratis draadloze 
wireless hotspots voor een beperkt aantal steden.
NetStumbler (Alleen voor Windows, gratis te downloaden via 
http://www.netstumbler.com/downloads/). Bekijk alle draadloze 
netwerken binnen een bepaalde straal van uw computer. Geeft 
tevens aan of een wachtwoord is vereist en hoe sterk het signaal is. 
Het voornaamste voordeel van NetStumbler boven de lijst met net-
werken die Windows zelf geeft, is dat NetStumbler ook draadloze 
signalen weergeeft die hun naam niet prijsgeven.
iStumbler (alleen voor de Mac, gratis te downloaden via http://
istumbler.net/). Net als NetStumbler voor Windows geeft 
iStumbler een overzicht van alle draadloze netwerken binnen een 
bepaalde straal (of ze nu hun SSID prijsgeven of niet). Ook Blue-
tooth-apparaten en Bonjour-netwerken worden weergegeven.

Hack 77: Gegevens back-uppen op uw iPod

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X (met de Apple   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . iPod)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Uw iPod is meer dan een muziekspeler, het is een enorme externe schijf 
die naast muziek willekeurig welke andere digitale informatie kan 
bewaren. Het is daarom een zeer geschikte plek om een back-up van uw 
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belangrijkste bestanden te bewaren. En u kunt naast uw documenten 
ook nog de muziek van enkele tientallen cd’s meenemen. U moet op uw 
kleine muziekspeler dan wel eerst de optie disk mode inschakelen.

Maak van uw iPod een vaste schijf 
Om uw iPod te kunnen benaderen net als elke andere externe schijf die u 
op uw computer aansluit, moet u iTunes gebruiken. Ga als volgt te werk:

Sluit uw iPod aan op uw computer en open iTunes.
Open onder aan het venster Preferences het tabblad iPod. Selecteer 
de optie Enable Disk Use (zie figuur 8-14).

figuur 8-14  In iTunes uw iPod instellen als een schijf

Als u een iPod Shuffle hebt kunt u met een schuifbalk aangeven 
hoeveel ruimte u voor muziekbestanden en hoeveel u voor andere 
bestanden wilt bestemmen. 

Uw iPod verschijnt nu in Windows Verkenner of Mac Finder, zoals 
te zien is in figuur 8-15. U kunt nu bestanden naar uw iPod weg-
schrijven en bestanden lezen alsof het een normale schijf is. Als u 
klaar bent moet u de iPod-schijf eerst uitwerpen voordat u hem 
verwijdert. (Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de schijf in 
Mijn Computer (My Computer) en kies Uitwerpen (Eject) in het 

1.
2.

3.
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menu. Mac-gebruikers slepen het iPod-pictogram naar de Prul-
lenbak.) Vanaf nu kunt u uw iPod op elke computer waarop disk 
mode is ingeschakeld aansluiten en de bestanden benaderen. 

figuur 8-15  De iPod met de naam Gina’s iPod verschijnt als een extra schijf 
in Windows Verkenner

Uw gegevens versleutelen
iPods zijn zeer gewild en ze worden steeds kleiner, waardoor mensen ze 
ook steeds makkelijker kwijtraken door verlies of diefstal. U wilt voorko-
men dat al uw gegevens in een taxi achterblijven of in de handen komen 
van een overvaller. Versleutel daarom de gegevens op uw iPod.

Mac OS X

Met de ingebouwde Disk Utility kunt u in OS X een versleutelde en met 
een wachtwoord beveiligde schijfimage maken van uw belangrijkste 
mappen en deze naar uw iPod slepen. Als er genoeg ruimte op de schijf 
is, kunt u uw iPod ook als standaard back-upschijf gebruiken — het is 
namelijk ook gewoon een externe vaste schijf. Neem niet uw hele muziek-
verzameling op in de schijfimage, want die hebt u er al op gezet met 
iTunes. 
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Windows

Zie Hack 20 hoe u gevoelige bestanden die u op uw iPod wilt bewaren, 
kunt beveiligen met een wachtwoord.

Neem uw software mee op uw iPod
U kunt niet alleen gegevens back-uppen op uw iPod, of er belangrijke 
documenten op bewaren voor onderweg, u kunt er ook software op 
installeren. In Hack 72 wordt een aantal mobiele softwaretoepassingen 
behandeld die u ook op uw iPod kunt gebruiken als u deze mount (kop-
pelt) als een externe schijf. 

Hack 78: Internet op uw laptop via uw telefoon

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Internet via uw telefoon klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Het 
komt weleens voor dat u door oorzaken buiten uzelf thuis zonder inter-
netverbinding komt te zitten. U bent bijvoorbeeld net overgestapt van 
provider en wat u al vreesde is gebeurd: de overstap verliep niet vlek-
keloos. Als u op een Mac werkt, biedt de volgende hack in zo’n geval uit-
komst. Het stelt u in staat om toch nog wat werkzaamheden te verrichten. 
Als u onderstaand stappenplan volgt, hebt u toch toegang tot internet. 
Ook al ligt uw vaste verbinding eruit. In deze hack gaan we uit van het 
besturingssysteem Leopard.

WAARSCHuWING  Vergewis u er voordat u met uw telefoon gaat 
internetten van wat de kleine lettertjes in het contract met uw provider 
zeggen. Biedt uw provider onbeperkt internet of geldt er een andere 
regeling? Wees voorzichtig, want door onoplettendheid kunt u zomaar 
ineens een gepeperde rekening van uw provider krijgen omdat u een 
limiet aan de te up- of downloaden KB’s hebt overschreden.

Open in System Preferences de optie Network. 
Klik in het linkerdeelvenster op Bluetooth, waarna het scherm zoals 
te zien is in figuur 8-16 wordt geopend

1.
2.
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Klik op de knop Set Up Bluetooth Device. Vermoedelijk is er nog 
geen toestel gekoppeld, dit doet u in de volgende stap. (Hebt u al 
wel een telefoon gekoppeld, dan kunt u de instellingen bewerken 
met de optie Configure This Device onder het tandwiel.)

figuur 8-16  Op uw Mac instellingen doen zodat u kunt internetten via uw 
telefoon

Klik op de knop Set Up New Device en doorloop de wizard die 
wordt gestart. Voer de pair code in op uw telefoon zodra u daarom 
gevraagd wordt. 

figuur 8-17  Bluetooth Mobile Phone Set Up — zorg ervoor dat de tweede 
optie staat ingeschakeld

3.

4.
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In het dialoogvenster Bluetooth Setup Assistant dat vervolgens 
wordt geopend, kunt u instellingen voor de telefoon doen. Zorg er 
in elk geval voor dat de tweede optie, Access the Internet with your 
phone’s data connection, staat ingeschakeld (zie figuur 8-17). In een 
nieuw venster worden de instellingen voor uw telefoon weergege-
ven (zie figuur 8-18).

figuur 8-18  De instellingen voor uw telefoon worden automatisch ingevuld, 
u hebt geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig

U hoeft geen verdere aanpassingen te doen. Dat betekent ook dat u 
geen Username (gebruikersnaam) of Password (wachtwoord) hoeft 
in te stellen. 
Klik op de knop Continue. 
Zet uw telefoon uit en aan om de instellingen te voltooien.
Ga naar System Preferences en kies Network, Bluetooth, Connect. 
Als alles goed is gegaan hebt u nu een internetverbinding (zie 
figuur 8-19).

figuur 8-19  Als de status van uw internetverbinding groene lampjes laat 
zien, is de uitvoering van deze hack geslaagd: u kunt nu internetten via uw 
telefoon 

5.

6.

7.
8.
9.
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NooT  Het kan soms voorkomen dat de verbinding even wegvalt. In 
dat geval geldt, zoals zo vaak, dat de aanhouder wint. Probeer gewoon 
even opnieuw verbinding te maken en vaak is het probleem dan ver-
holpen. 

Hack 79: Gmail als een vaste schijf op internet 
gebruiken

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista, Mac os X (met Gmail)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Googles webgebaseerde e-maildienst Gmail (http://gmail.google.com) 
biedt meer opslagruimte voor berichten en bijlagen dan welke andere 
dienst ook (op dit moment 7 GB, maar dit stijgt nog steeds). Een gemak-
kelijke manier om bestanden beschikbaar te hebben vanaf elke computer 
met een internetverbinding, is simpelweg om de bestanden naar uzelf te 
e-mailen (naar een Gmail-adres of een ander adres bij een webgebaseerde 
e-maildienst). Met een gratis account, zoals bij Gmail, hebt u altijd toe-
gang tot de bestanden van uw keuze. 

Windows: GMail Drive-extensie
De GMail Drive-shellextensie geeft toegang tot uw Gmail-account alsof 
het een extra vaste schijf is op uw computer.

figuur 8-20  Een schijf met de naam GMail Drive verschijnt als een extra schijf in 
Mijn Computer
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Download de shellextensie GMail Drive via http://viksoe.dk/code/
gmail.htm. Pak de bestanden uit en voer het bestand setup.exe uit. Het 
programma voegt een schijf aan uw computer toe met de naam GMail 
Drive (zie figuur 8-20). Dubbelklik op de schijf GMail Drive om bestan-
den te benaderen. U krijgt een melding waarin u gevraagd wordt uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, zoals te zien is in figuur 8-
21.

figuur 8-21 Het venster waarin GMail Drive u vraagt om uw inloggegevens

Nadat u bent ingelogd bij uw Gmail-account, kunt u mappen maken en 
bestanden slepen naar de GMail Drive alsof het een gewone vaste schijf 
is. De bestanden worden aan uw Gmail-account toegevoegd en verschij-
nen in uw inbox als bijlagen van nieuwe e-mailberichten van uzelf (zie 
figuur 8-22).

figuur 8-22  De bestanden gemaakt met de shellextensie GMail Drive verschijnen in 
uw Gmail-inbox als nieuwe berichten met een bijlage

De extensie GMail Drive (en Gmail zelf) ondersteunen geen bestandsbij-
lagen van 10 MB of groter. Deze methode werkt goed met foto’s, Micro-
soft Office-documenten en andere kleine bestanden. In een poging om 
virussen te weren, kunnen in Gmail ook geen bestandsbijlagen met de 
extensie .exe worden ontvangen. Als u een dergelijk bestand naar uw 
GMail Drive sleept, bijvoorbeeld setup.exe, wordt deze hernoemd, in 
dit geval naar setup.exe_renamed. Wilt u het bestand gaan gebruiken, 
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download het dan weer van Gmail en geef het bestand weer de originele 
naam (in dit geval door de toevoeging  _renamed te verwijderen).

TIP   Maak een Gmail-filter waarmee u inkomende GMail Drive-bestan-
den kunt archiveren en labelen. Neem in de zoekcriteria GMAILFS: / op 
in de onderwerpregel. Zie Hack 6 ‘Berichten zoeken onder de knie krij-
gen’ voor meer informatie.

Mac OS X: gDisk
Mac-gebruikers kunnen gebruikmaken van het gratis programma gDisk. 
U kunt het downloaden via http://gdisk.sourceforge.net. In de inter-
face van gDisk kunt u mappen maken die overeenkomen met de Gmail-
labels. Als u bijvoorbeeld in gDisk het label photos maakt, dan zullen 
de bestanden automatisch in uw Gmail-inbox verschijnen met het label 
photos.gDisk. Zowel met de extensie GMail Drive als met gDisk gaat het 
kopiëren van bestanden langzaam. Helaas is gDisk niet geïntegreerd in 
Finder, zoals Gmail Drive in Windows Verkenner.
Voor informatie over het gebruik van e-mail als een back-upmethode, zie 
Hack 68 ‘Uzelf automatisch back-ups e-mailen’.

Referenties

Michael Calore, Livin’ la Vida Google: A Month-Long Dive Into 
Web-Based Apps, Wired News (http://www.wired.com/software/
softwarereviews/news/2007/04/lavidagoogle).

Lifehacker Faceoff: Zoho Suite vs Google Docs, http:// 
lifehacker.com/software/lifehacker-faceoff/zoho-suite-vs-

google-docs-315256.php.
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Nog nooit heeft de mens over zoveel informatie kunnen beschikken als 
tegenwoordig met het wereldwijde web. Dat pakhuis met informatie (en 
misinformatie) groeit nog dagelijks met heel grote sprongen. Door de 
groei van het aantal publicatiemogelijkheden en apparatuur om informa-
tie vast te leggen, zoals blogsoftware en digitale camera’s, kan iedereen 
informatie publiceren op internet. En miljoenen mensen doen dat ook.
Maar zulke immense hoeveelheden informatie zijn onbruikbaar als u die 
niet gericht kunt doorzoeken, filteren of onderzoeken. Het goed onder 
de knie krijgen van het gebruik van een webbrowser, het snel vinden van 
gezochte informatie, het kunnen omgaan met zoekmachines, de betrouw-
baarheid van bronnen vaststellen en het beoordelen van de kwaliteit van 
nieuwe bronnen, zijn vaardigheden die de moderne internetgebruiker 
dient te beheersen. Kortom, op internet bent u uw eigen bibliothecaris.
Het uit het hoofd leren van feiten is minder belangrijk geworden dan de 
vaardigheid om ze snel te kunnen vinden. Internet is een externe geheu-
genbron geworden voor miljoenen mensen. U kunt nu meer dan ooit op 
deze informatie terugvallen, of het nu gaat om het aantal inwoners van 
New York of om een beoordeling van die ijsmachine die u graag wilde 
aanschaffen. U hoeft alleen maar te weten hoe u een zoekvraag definieert 
die de gewenste feiten boven water haalt uit de eindeloze schappen met 
virtuele informatie.
En in tegenstelling tot boeken, films, tv en tijdschriften, is internet een 
medium waar u aan deel kunt nemen (zowel door te lezen als te schrij-
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ven). U consumeert niet alleen, u kunt ook heel makkelijk produceren. 
Deze mogelijkheid wordt steeds belangrijker in een tijd waarin internet-
zoekmachines de overkoepelende index vormen van onderwerpen, men-
sen en gebeurtenissen. (Sterker nog: op dit moment zou een potentiële 
werkgever, een ver familielid of een oude schoolvriendin uw naam kun-
nen intypen in Google. Wat krijgen ze te zien als ze dat doen?)
De hacks in dit hoofdstuk verschaffen tips, trucs en slimmigheden voor 
het zoeken en navigeren op internet. Daarnaast leert u uw webbrowser 
optimaal in te stellen, en informatie over uzelf en uw expertisegebied zo 
optimaal mogelijk beschikbaar te maken. 
U kunt dit hoofdstuk het best lezen als u in de buurt bent van een compu-
ter, want het staat vol met webadressen en -diensten die u zonder twijfel 
direct wilt proberen. En als het overtypen van webadressen in de adres-
balk van uw browser niet uw favoriete bezigheid is, ga dan naar http://
www.lifehackingboek.nl/uyl/h9/ waar u een lijst met hyperlinks vindt 
van alle in dit hoofdstuk genoemde bronnen. 

Hack 80: Google als een professional

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u met Google (http://google.nl) een zoekopdracht uitvoert, is 
de kans groot dat u tienduizenden resultaten krijgt die uw zoektermen 
bevatten. Niemand heeft natuurlijk tijd om die allemaal door te lopen. In 
plaats daarvan moet u de zoekmachine opdracht geven de zoekresultaten 
te beperken. De enkelvoudige invoerregel van Google verbergt een hele-
boel functionaliteiten die de zoekresultaten kan beperken tot de meest 
relevante. Het (door)klikken op duizenden aangeboden zoekresultaten 
is tijdvretend en onnodig. Zorg dat u minder, maar wel meer relevante 
zoekresultaten krijgt met de uitgebreide zoekfuncties van Google.
Er zijn twee methoden om met Google geavanceerde zoekopdrachten te 
formuleren:

Gebruik de optie Geavanceerd zoeken door op de gelijknamige 
blauwe link rechts van het zoekvak te klikken.
Gebruik de uitgebreide zoekoperatoren van Google die u kunt toe-
passen in het zoekvak.

De pagina met allerlei invulvelden (het formulier Geavanceerd zoeken) 
is de makkelijkste manier om gebruik te maken van de uitgebreide zoek-

n

n
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mogelijkheden van Google, maar het is niet de meest efficiënte. Met de 
Google-operatoren die meestal verschijnen in de vorm van operator:
criteria, en de speciale tekens zoals vraagtekens, plus- en mintekens en 
de tilde (~) kunt u vrij eenvoudig uw zoekopdrachten in het zoekvak ver-
fijnen.
Deze hack behandelt enkel een paar van de nuttigste operatoren voor een 
Google-zoekopdracht. In Google Help Center (http://google.com/intl/
en/help/basics.html) vindt u een uitgebreide ‘Search Guide’ waarin alle 
opties staan uitgewerkt.

Exacte woordcombinatie met aanhalingstekens
Om webpagina’s te vinden met een exacte tekst, moet u de zin tussen 
dubbele aanhalingstekens zetten. Deze functionaliteit is vooral handig als 
u alleen de pagina’s wilt zien die exact deze volgorde van woorden bevat-
ten.
Bijvoorbeeld, als u zoekt naar de zin the course has been set kan dat 
de meest vreemde zoekresultaten opleveren omdat de woorden in deze 
zin heel gewoon zijn.
Zoeken naar “the course has been set” geeft als resultaat alle pagina’s 
die deze zin bevatten. Maar door de toevoeging van een tweede zin, bij-
voorbeeld

“the course has been set” “summon your courage”

krijgt u het resultaat dat u zocht, namelijk de volkomen geflopte film  
Cutthroat Island.
Hier nog een paar voorbeelden van effectieve zoekopdrachten met een 
exacte zin:

Computerfoutmeldingen:

“kan bestand niet verwijderen”

“bestandsnaam te lang”

Citaten:

“Leden van de Staten-Generaal”

Songteksten:

“de meeste dromen zijn bedrog”

n

n

n
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Namen:

“Jan Smit” 

“Jan Wolkers”

Opnemen of uitsluiten van woorden met + en –
U kunt uw zoekresultaten sturen door de zoekopdracht bepaalde woor-
den te laten bevatten of juist uit te sluiten, door het gebruik van het + en 
– symbool. Dit is vooral handig als u een bepaalde context van een zoek-
woord zoekt. Twee voorbeelden:

Zoeken naar informatie over de Java-programmeertaal:

java –coffee

Vinden van pagina’s die de woorden ’computer’ en ’virus’ bevatten:

computer + virus

Zoeken binnen een site
Er zijn veel websites die geen of alleen een slecht functionerende eigen 
zoekfunctie hebben. Google kan de inhoud doorzoeken van een speci-
fieke site met de zoekoperator site:example.com. U kunt de hele site-
naam opgeven of alleen het achtervoegsel. Bijvoorbeeld:

Zoeken op de internationale website van Microsoft voor informatie 
over Windows en beveiliging (security):

site:microsoft.com windows security

Zoeken op Lifehacker.com naar sneltoetsen:

site:lifehacker.com keyboard shortcuts

Alleen op Ierse websites zoeken naar BBC:

site:ir BBC

Alleen op internationale websites van overheden zoeken naar infor-
matie over belastingformulieren (tax forms):

site:gov tax forms

n

n

n

n

n

n

n
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Zoeken naar een bepaald type bestand
Google doorzoekt niet alleen websites maar indexeert ook PDF-bestan-
den, Microsoft Office-documenten en andere soorten bestanden. Om te 
zoeken naar een bepaald type bestand, gebruikt u de operator filetype:
ext. Ook hier een paar voorbeelden:

Zoeken naar Excel-bestanden met kasboeksjablonen:

filetype:xls checkbook

Zoeken naar overzichten van zoekoperatoren in PDF-formaat:

filetype:pdf search cheat sheet

Berekeningen
De Google-zoekfunctie kan ook wiskundige berekeningen maken, wissel-
koersen omrekenen en andere omrekeningen uitvoeren:

Hoeveel grammen zitten er in een kilo:

gram in kilo

Vermenigvuldig 16,758 met 921:

16,758 * 921

Hoeveel seconden zitten er in een jaar:

seconds in a year of seconden in een jaar

Reken euro’s om in dollars:

1 euro in dollars

Als u niet zeker bent van de internationale munteenheid? Probeer 
dan:

25 Australian money in British money

Vergelijk de benzineprijzen door een dubbele conversie van munt-
eenheid en inhoudsmaat:

$2.85 per gallon in British money per liter

n

n

n

n

n

n

n

n
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Het omzetten van KB naar gigabytes:

13233434 kb in gigabytes

Synoniemen
Zoek naar synoniemen met gebruik van de tilde (~) na het trefwoord. Dit 
is bijzonder makkelijk als u meer naar een concept zoekt dan naar een 
specifiek woord of een woordreeks. Hier zijn een paar voorbeelden:

~voeding ~informatie over muffins geeft exacte resultaten, maar 
ook resultaten op webpagina’s die feiten bevatten over muffins en 
informatie over de voedingswaarde en vitamines in muffins.
~voertuig geeft allerhande informatie over voertuigen.
Een zoekopdracht naar ~potlood geeft resultaten met potloden, 
maar ook bijvoorbeeld met tekenen en schetsen.

Combineren van criteria en operatoren
U kunt alle voorgaande technieken combineren in een zoekopdracht, 
zoals de volgende voorbeelden laten zien:

Zoek op internationale websites naar informatie over privacy en 
Google, behalve op de site google.com:
google + privacy –site:google.com

Zoek naar alle bijdragen van een bepaalde persoon op een bepaalde 
site:
site:digitaljournalist.org “P.F. Bentley”

Zoek pagina’s met de titel van een film en met de woorden ‘movie’ 
en ‘review’:
“Inconvenient truth” + review + movie

Zoek pagina’s waarop het woord ‘lifehacker’ voorkomt maar niet 
op de site lifehacker.com:
lifehacker –site.lifehacker.com

Zoek op Lifehacker.com naar Excel-spreadsheets van Creative 
Commons (Zie Hack 89 ‘Herbruikbare media op internet vinden’, 
verder op in dit hoofdstuk met informatie over Creative Com-
mons):
site:lifehacker.com filetype:xls “Creative Commons”

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Zoek naar pagina’s die lijsten bevatten met .wma of .mp3 - muziek-
bestanden van de groep The Kleptones1:
–inurl:(htm|html|php) intitle:”index of” +”last modified” 

+”parent directory” i

+description +size +(wma|mp3) “Kleptones”

TIP   Print de Google Search Cheat Sheet die te downloaden is via 
http://google.com/intl/en/help/cheatsheet.html en leg die 
naast uw toetsenbord, zodat u dagelijks uitgebreide zoekopdrachten 
kunt doen. Een complete lijst met Googles geavanceerde zoekoperato-
ren is te vinden op http://googleguide.com/advanced_operators.
html.

Hack 81: Abonneer uzelf op websites met RSS

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Informatie van websites zoals kranten en weblogs wordt regelmatig (per 
dag, week of maand) ververst. U kunt veel tijd kwijt zijn door elke keer 
deze sites te bezoeken en zelf te zoeken naar nieuwe informatie, net zoals 
u af en toe bij uw tijdschriftenwinkel binnenloopt om te kijken of de 
nieuwste uitgave van uw favoriete tijdschrift al is verschenen.
Maar elke dag alle sites langslopen die u leuk vindt, is ondoenlijk en 
onnodig. Net als met een abonnement op een tijdschrift, kunt u ook auto-
matisch het nieuws van een website thuis in uw digitale brievenbus ont-
vangen door middel van zogenaamde websitefeeds.
Websitefeeds zijn speciale XML-bestanden die de laatste wijzigingen 
bevatten van een website of een gedeelte van een website. Zet het adres 
van deze feeds in speciale feedlezersoftware (in het Engels news aggregator 
genoemd) en u kunt in één oogopslag zien wat er nieuw is op uw favo-
riete sites.
Deze hack legt uit hoe u zich kunt abonneren op verschillende feeds en 
laat zien welke informatie u zoal kunt vergaren.

Abonneren op websitefeeds
Voordat u een lijst met abonnementen kunt maken, heeft u allereerst 
feedlezersoftware (een RSS-lezer) nodig in de vorm van een desktop- of 

n
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een webapplicatie. Een RSS-lezer laat in een programma de nieuwste 
inhoud van uw favoriete websites zien. Voor de voorbeelden in deze hack 
is gebruikgemaakt van Google Reader (http://google.com/reader). Dit 
is een uitstekende webgebaseerde RSS-lezer. (Zie ook de volgende para-
graaf ‘Andere populaire feedlezers’.)
Als u al Gmail of Google Agenda gebruikt, kunt u uw bestaande inlogge-
gevens gebruiken voor Google Reader. Nadat u zich hebt aangemeld bij 
Google Reader (of een andere feedlezer hebt geïnstalleerd), kunt u direct 
beginnen met het aanleggen van een lijst met abonnementen.
Om u bijvoorbeeld te abonneren op de zondagse boekrecensies van The 
New York Times gaat u naar de betreffende site (http://nytimes.com) en 
klikt u op de link Add New York Times RSS Feeds (onderaan rechts). Als 
u dit doet, verschijnt een pagina vol met alle beschikbare feeds, zoals te 
zien is in figuur 9-1. (U kunt ook direct naar de pagina met RSS-feeds 
gaan: http://nytimes.com/services/xml/rss/index.html.)

figuur 9-1  De beschikbare feeds van The New York Times

Voor een abonnement op de boekrecensies, klikt u met de rechtermuis-
knop op het oranje RSS-pictogram en selecteert u Koppelingslocatie 
kopiëren (Copy Link Location). (Als u op de feedlink klikt als ware het 
een normale hyperlink, dan ziet u de ruwe XML, die nog ontcijferd moet 
worden door een feedlezer, en niet door het menselijk oog.)
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Nadat u het adres van de feed hebt gekopieerd naar het klembord, gaat u 
naar Google Reader of een andere feedlezer. Ga naar het venster waar u 
de nieuwe feeds kunt opgeven (in Google Reader klikt u daarvoor op de 
link Abonnement toevoegen (Add Subscription)), en plak daar de URL 
van de feed in het invulvenster en klik vervolgens op de knop Toevoegen 
(Add). Daarna kunt u uw abonnement in een bepaalde map plaatsen als 
u dat wilt. Herhaal dit proces voor alle andere feeds waar u in geïnteres-
seerd bent. Veel websites laten het oranje RSS-pictogram ergens op de 
pagina zien terwijl andere sites juist weer een pictogram laten zien rechts 
in de adresbalk van uw webbrowser als er een nieuwe feed beschikbaar 
is (zie figuur 9-2). Klik op het pictogram om de feed toe te voegen aan uw 
lezer.

figuur 9-2  In Firefox verschijnt het feedpictogram voor websites waarvoor een RSS 
beschikbaar is in de rechterhoek van de adresbalk

Nadat u een abonnement hebt genomen op één of meer websites, zal 
Google Reader links in het venster een lijst met ongelezen items laten zien 
bij elke site waarvoor u een abonnement hebt (zie figuur 9-3), vergelijk-
baar met de manier waarop een e-mailprogramma de ongelezen berich-
ten laat zien.

figuur 9-3  Het bijhouden van drie websitefeeds op een pagina met Google Reader

Klik op een abonnement om de inhoud van de betreffende website in het 
rechtervenster te zien.



340    Upgrade your life n

Ik gebruik Google Reader om op de hoogte te blijven van het nieuws op 
meer dan 200 websites en dat was onmogelijk geweest als ik elke site 
apart had moeten bezoeken.

Andere populaire feedlezers
Als u al gebruikmaakt van internetportalen als My Yahoo!, My AOL, of 
iGoogle om het nieuws te volgen, hebt u geen aparte feedlezer nodig. 
Deze websites zijn namelijk ook in staat om feedupdates weer te geven.
Als aanvulling hierop nog een lijst met populaire desktopfeedlezers:

Bloglines: gratis webgebaseerde reader. http://bloglines.com
NetNewsWire: gratis, maar alleen beschikbaar voor Mac OS X. 
http://apple.com/downloads/macosx/internet_utilities/ 

netnewswire.html

Mozilla Thunderbird: gratis en beschikbaar voor Mac/Windows/
Linux. http://mozilla.org/products/thunderbird
NewsGator: alleen beschikbaar voor Windows (werkt binnen 
Microsoft Outlook) en kost $ 29,95. http://newsgator.com/home.
aspx

Sharpreader: gratis, maar alleen beschikbaar voor Windows. 
http://sharpreader.net

Zoeken en volgen van dynamische informatie met 
feeds
Websitefeeds bevatten meer dan alleen de koppen van kranten en blogs. 
Sommige feeds zijn in staat om permanent wisselende informatie bij te 
houden zoals het weer. Sommige van de onderstaande dynamische feeds 
kunnen wellicht interessant voor u zijn:

Weer: http://rss.weeronline.nl
Craigslist listings: http://craigslist.com
Sportuitslagen en nieuws: http://www.nos.nl/assets/service/
nosnl_feeds.html

Getijden: http://tides.info
Afgeprijsde artikelen: http://dealcatcher.com
Horoscopen: http://dailyhoroscopes.com
Fileberichten: http://www.trafficnet.nl/rss.asp

n
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Trefwoorden in het nieuws: http://news.google.nl

U kunt zich ook abonneren op feeds die het resultaat zijn van bepaalde 
zoektermen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden van 
alle nieuwe webpagina’s waarin uw naam, bedrijf of product voorkomen. 
Kijk eens op de website MonitorThis (http://alp-uckan.net/free/ 
monitorthis) waar u meer dan 22 feeds kunt instellen op zoekwaarden 
die u zelf opgeeft. Voor meer informatie over zogenaamde ‘ego feeds’, 
kijkt u op http://lifehackerbook.com/links/egofeed.

Hack 82: Geautomatiseerd zoeken op Markt-
plaats met RSS

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Sommige boeken die ik lees, vind ik zo bijzonder dat ik ze graag uitleen 
of cadeau doe aan iemand anders. Dit loopt soms aardig in de papieren, 
en daar heb ik het budget niet voor. Maar er is een betere methode om 
boeken goedkoper aan te schaffen, door deze op een veilingsite als Markt-
plaats (http://www.marktplaats.nl/) te kopen. Maar daarvoor moet u 
voortdurend de veiling bijhouden of telkens kijken of er iemand is die 
een van de boeken die u graag wilt hebben ter veiling heeft aangeboden. 
Gelukkig ondersteunt Marktplaats RSS. U kunt een melding in uw RSS-
lezer krijgen (bijvoorbeeld Google Reader, zie Hack 81) als iemand een 
boek aanbiedt dat voldoet aan de door u ingevoerde specificaties. Dat 
werkt als volgt.

Ga naar Marktplaats, en vul rechtsboven in het invulvak in wat u 
zoekt.
Pas eventueel de zoekcriteria aan door op de link Uitgebreid zoe-
ken te klikken en bijvoorbeeld het postcodegebied aan te geven 
waarbinnen de aanbieding moet zijn gedaan of de maximale prijs 
die u bereid bent te betalen.
Klik nogmaals op Zoek.
Klik rechtsonder op het oranje RSS-pictogram met uw rechtermuis-
knop en selecteer Koppelingslocatie kopiëren.
Plak de RSS-code in uw RSS-lezer (eventueel in een map met de 
naam Marktplaats).

n
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Elke keer als iemand nu iets van de door u ingevoerde producten 
aanbiedt op Marktplaats, ziet u dat binnen een paar seconden in 
uw RSS-lezer verschijnen.

Hack 83: Zoekmachines toevoegen aan het 
zoekvak van uw webbrowser

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (firefox/Internet Explorer 7)
kosten   .  .  .  .  . Gratis

Een van de handigste opties van moderne webbrowsers zoals Firefox en 
Internet Explorer 7 is het ingebouwde zoekvak in de rechterbovenhoek 
van het scherm, zoals te zien is in figuur 9-4.

figuur 9-4  In Firefox kunt u direct zoeken met Google via het zoekvak rechtsboven 
naast de adresbalk

In Hack 46 hebt u geleerd om met drie toetsaanslagen te zoeken op inter-
net met behulp van het zoekvak. Standaard zijn bij Firefox de zoekma-
chines Google, Yahoo!, BOL.com en Marktplaats.nl geïnstalleerd. Maar u 
kunt nog veel meer nuttige zoekmachines toevoegen voor snelle zoekre-
sultaten zonder dat u eerst de betreffende websites hoeft te bezoeken.

Toevoegen van zoekmachines
De makkelijkste manier om een nieuwe zoekmachine te installeren is om 
op een link te klikken op een site waar deze zoekmachine wordt aangebo-
den. Firefox-gebruikers kunnen uit een bijna eindeloze lijst van zoekma-
chines kiezen die varieert van BBC News en ESPN tot aan Lonely Planet 
en Wikipedia (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/
type:4). Gebruikers van Internet Explorer 7 kunnen terecht op http://
microsoft.com/windows/ie/searchguide/en-en/default.mspx.

Naast deze bronnen kunt u ook gebruikmaken van de lijst met direct te 
installeren zoekmachines die ik heb samengesteld voor zowel Firefox als 
Internet Explorer en die te vinden is op http://lifehackerbook.com/

6.
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links/searchplugins. Klik op een van de links op deze pagina vanuit uw 
eigen webbrowser (Internet Explorer 7 of Firefox) om deze zoekmachines 
toe te voegen aan het zoekvak.

NooT   Deze zoekmachines kunnen alleen in Firefox en Internet 
Explorer 7 (niet in Internet Explorer 6) worden geïnstalleerd.

Nadat u op een link hebt geklikt, krijgt u een bevestigingsscherm zoals te 
zien is in figuur 9-5.

figuur 9-5  Klik op een plug-in en in het volgende scherm op Toevoegen (Add) om 
hem te installeren

Nadat u op de knop Toevoegen (Add) hebt geklikt, kunt u aan de slag. 
Hier is de lijst met aanvullende extensies die u kunt installeren:

Google by keyboard: zoek met Google en navigeer door de resul-
taten met sneltoetsen die vergelijkbaar zijn met die voor Gmail. 
Gebruik de J- en K-toets om naar boven of beneden door de lijst 
met zoekresultaten te lopen. Druk op Enter om een geselecteerde 
link te openen.
GCal (alleen Firefox): zoeken in uw Google Agenda. U moet inge-
logd zijn met uw Google-account om deze zoekopdracht uit te kun-
nen voeren.
Gmail: doorzoek uw Gmail-berichten. U moet ingelogd zijn met uw 
Gmail-account om deze zoekopdracht uit te kunnen voeren.
Google Maps: weergave van een bepaalde locatie op een kaart met 
behulp van Google Maps.
Wikipedia: zoeken in Wikipedia.
YouTube: zoeken op YouTube naar video’s.
EveryStockPhoto.com: hiermee zoekt u op fotowebsites zoals 
Flickr, stock.xchng en vele andere websites naar gratis beeldmateri-
aal, stockfoto’s en herbruikbare foto’s.

n

n

n

n
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Om nog meer zoekmachines te installeren voor Firefox, zoals bijvoorbeeld 
BitTorrent-zoekmachines, IMDb (Internet Movie Database), en woorden-
boeken zoals Thesaurus.com en Dictionary.com, kunt u terecht op de site 
van het Mycroft-project op http://mycroft.mozdev.org/dlstats.html.

Zoekvakbasisvaardigheden
Om de lijst met bestaande plug-ins van zoekmachines te bewerken, klikt 
u op de pijl naast het zoekvak en selecteert u de optie Zoekmachines 
beheren (Manage Search Engines) zoals te zien is in figuur 9-6.
In de lijst Zoekmachines beheren kunt u uw zoekextensies bewerken en 
ze in een andere volgorde plaatsen (zie figuur 9-7).

figuur 9-6  Beheer de lijst met zoekmachines in Firefox via de optie Zoekmachines 
beheren

figuur 9-7  Voeg zoekmachines toe, verwijder ze of zet ze in een andere volgorde
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Naar het zoekvak via het toetsenbord 
U hebt geen muis nodig om naar het zoekvak te gaan. In Hack 46 hebt u 
kunnen zien hoe u een zoekopdracht in Firefox met behulp van het toet-
senbord uitvoert. Als u gebruikmaakt van Internet Explorer 7, kunt u het 
volgende doen: 

Plaats de muisaanwijzer in het zoekvak met behulp van de toets-
combinatie Ctrl + E.
Navigeer door de lijst met beschikbare zoekmachines met behulp 
van de toetscombinaties Ctrl + pijl omhoog en Ctrl + pijl omlaag.

Hack 84: Snel zoeken via de adresbalk

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

In Hack 83 is beschreven hoe u zoekmachines kunt toevoegen aan het 
zoekvak dat is ingebouwd in uw webbrowser. Dat is echter niet de enige 
manier om snel te kunnen zoeken op internet. Een andere manier om via 
het toetsenbord te zoeken is door gebruik te maken van wat in Firefox 
Quick Searches worden genoemd: op maat gemaakte zoekopdrachten 
met trefwoorden via de adresbalk van Firefox.
Als u een Firefox-gebruiker bent die het gebruik van de muis zo veel 
mogelijk probeert te mijden, dan zou u Quick Search eens moeten pro-
beren. Start Firefox (http://mozilla.org/firefox) en ga met de toetsen 
naar de adresbalk (in Windows: Alt + D en op de Mac: cmd + L), en typ 
dict ecarteren, en druk op Enter. U wordt direct verwezen naar een 
pagina met de definitie van het woord vermijden. Dit is een Quick Search 
in actie.
Firefox wordt standaard geïnstalleerd met de optie dict als zoekfunc-
tie, naast de bekende optie om te zoeken via Google met het trefwoord 
google, maar u kunt nog veel meer Quick Searches instellen. Deze hack 
beschrijft vijftien nuttige Firefox Quick Searches die u direct vanaf uw 
toetsenbord kunt uitvoeren.

NooT   Het zoekvak van Firefox kan werken met een groot aantal 
zoekmachines, maar u moet dan steeds door de lijst met beschik-
bare extensies lopen om de gewenste te kunnen selecteren. De Quick 
Search-interface werkt meer als een opdrachtregel in plaats van een 
keuzelijst. Het is maar waar uw voorkeur naar uitgaat.

n

n
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Om een Quick Search te installeren, gaat u met Firefox naar een webpa-
gina met een zoekvak. In dit voorbeeld hebben we de zoekpagina van 
Flickr gebruikt (http://flickr.com). Klik met de rechtermuisknop in het 
zoekvak en kies Sleutelwoord voor deze zoektocht toevoegen (Add a 
Keyword for this Search) (zie figuur 9-8).

figuur 9-8  Klik met de rechtermuisknop in het zoekvak en kies Sleutelwoord voor 
deze zoektocht toevoegen

Het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen (Add Bookmark) wordt 
geopend. Geef de zoekopdracht een naam en een trefwoord om de 
opdracht mee uit te voeren (zie figuur 9-9).

figuur  9-9  Voer een titel in, en het belangrijkste, een trefwoord voor uw Quick 
Search

Klik op Toevoegen (OK). In Firefox drukt u op de toetscombinatie Ctlr + L 
om de muisaanwijzer in de adresbalk te plaatsen. Typ vervolgens flickr 
puppies om te zoeken op de website Flickr naar puppies.
U kunt vervolgens op dezelfde manier voor elke zoekmachine die u vaak 
gebruikt trefwoorden toevoegen, of u kunt de Lifehacker Bookmark-set 
downloaden die in de volgende paragraaf wordt besproken.
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Download de Bookmark-set
Mijn favoriete Firefox Quick Searches kunt u ook downloaden. Het 
bestand bevat vijftien trefwoorden die ik dagelijks gebruik. U kunt ze op 
de volgende manier installeren:

Open in Firefox het bladwijzerbestand Quick Search via http://
lifehackerbook.com/ch9/quicksearch.html.
Kies Bestand (File), Opslaan als (Save As) en sla het bestand ergens 
op uw computer op.
Kies Bladwijzers (Bookmarks), Bladwijzers organiseren (Manage 
Bookmarks).
In de bladwijzerbibliotheek kiest u Importeren (Import), Uit 
bestand (From File). Ga naar het bestand quicksearch.html dat u 
zojuist hebt opgeslagen en open dit bestand.

U hebt nu een map Lifehacker Quick Searches in uw lijst met bladwij-
zers, met allerlei soorten zoekopdrachten op trefwoorden die in de vol-
gende paragraaf worden besproken.

Lifehacker Quick Searches
Hier is een overzicht van de complete lijst met Quick Searches die in het 
Lifehacker-bestand zijn opgenomen:

QuICk SEARCH TyP dIT oMSCHRIJVING

Acronym Finder acronym <acroniem> Vindt een acroniem voor 
een woord

Amazon.com amazon <productnaam> Zoekt een item op de 
Amerikaanse site van 
Amazon

Dictionary.com dict <woord> Vindt de definitie van een 
woord

EBay ebay <item> Vindt een item dat u 
zoekt op eBay

Flickr flickr <zoekterm> Vindt alle labels, titels 
en beschrijvingen van 
beelden op Flickr die 
overeenkomen met uw 
zoekopdracht

1.

2.

3.
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Google Product 
Search

Google Product Search 
<productnaam>

Zoekt naar een product 
met Google Product 
Search

Google Maps Map <adres> Toont een Google-kaart 
van een adres of een 
locatie

Google Image image <zoekterm> Vindt beelden die 
overeenkomen met uw 
zoekwoorden

Lifehacker lh <zoekterm> Zoekt op de Lifehacker-
site naar informatie

Technorati technorati <zoekterm> Zoekt op weblogs naar 
berichten met uw zoek-
woorden

Thesaurus thes <woord> Vindt een synoniem voor 
een woord

Urban Dictionary Slang <expressie> Geeft uitleg bij een slang-
uitdrukking

Wikipedia wikiped 

<persoon|plaats|ding>
Vindt uw zoekitem in de 
encyclopedie Wikipedia

Yahoo! Creative 
Commons

cc <woord> Vindt items met vrije 
licenties volgens het Cre-
ative Commons-principe

Yahoo! Local local <bedrijf> Doorzoekt het lokale 
handelsregister*

*Deze bladwijzer moet worden aangepast aan uw regionale situatie. Vervang 92037 
in het webadres door uw eigen postcode.

U kunt de Quick Searches nog verder verfijnen met behulp van de optie 
Bladwijzers organiseren (Bladwijzers, Bladwijzers organiseren). Ga naar 
de submap Lifehacker Quick Searches en kies Eigenschappen (Proper-
ties). Hier kunt u aanpassingen doen in de trefwoordencombinaties of 
een URL veranderen.
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Hack 85: Slimme shortcuts voor het plannen van 
uw reisroute

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u vaak gebruikmaakt van een onlinerouteplanner is het veel werk om 
elke keer hetzelfde adres te moeten invoeren. Zou het niet fijn zijn als u 
de route kunt plannen door alleen maar route Leidseplein, Amsterdam 
in te typen? Door slim gebruik te maken van de Quick Search-functie van 
Firefox is dit echter heel gemakkelijk te realiseren. Deze hack geeft een 
voorbeeld aan de hand van Google Maps, maar de methode is ook mak-
kelijk voor andere sites te gebruiken. Volg de volgende stappen:

Surf naar http://maps.google.nl/.
Klik op Routebeschrijving en typ bij A uw meest gebruikte start-
adres in, bijvoorbeeld ‘Grote Markt, Groningen’, of uw eigen huis-
adres.
Typ nu bij B bijvoorbeeld ‘frummel’ in. Deze locatie bestaat natuur-
lijk niet, maar het zal u zo duidelijk worden waarom u dit moet 
doen.
Doe nu alsof u deze route gaat plannen door te klikken op Routebe-
schrijving. Google Maps zal aangeven dat het de locatie die u bij B 
hebt ingevuld niet begrijpt.
Klik nu rechtsboven in het kaartje op Link.
Kopieer de geselecteerde URL in het bovenste veld dat verschijnt 
en plak deze in de adresbalk van Firefox. Druk op Enter.
Ga naar Bladwijzers, Bladwijzer voor deze pagina maken om de 
bladwijzer voor deze pagina op te slaan.
Ga vervolgens naar Bladwijzers, Bladwijzers organiseren en zoek in 
de Bibliotheek de zojuist gemaakte bladwijzer op en selecteer deze 
door er eenmaal op te klikken.
In het menu dat onderaan verschijnt klikt u op de knop Meer.
Voer bij Sleutelwoord bijvoorbeeld 'wegnaar' in en vervang in de 
lange URL in het veld Locatie het woord ‘frummel’ voor ‘%s’.
Sluit nu de Bibliotheek door op het kruisje rechtsbovenin te klik-
ken.
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Ga naar de adresbalk en typ wegnaar Leidseplein, Amsterdam’ in 
en u ziet de route die u wilt hebben.

TIP   Als u vaak vanaf verschillende startlocaties een route wilt plan-
nen, maakt u op dezelfde manier voor al die adressen een bladwijzer 
aan met bijvoorbeeld de namen vanwerk of vanhuis.

Hack 86: Uw webbrowser uitbreiden

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle (firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis 

Het beste kenmerk van de populaire webbrowser Firefox is de openheid: 
de browser is zodanig gebouwd dat iedereen er een extensie voor kan 
schrijven. Het resultaat is dat softwareontwikkelaars van over de hele 
wereld duizenden extensies voor Firefox hebben gemaakt waarmee u uw 
webbrowser kunt uitbreiden en stroomlijnen.
Het blokkeren van advertenties op websites, het synchroniseren van uw 
bladwijzers tussen verschillende computers, het bijhouden hoeveel tijd 
u op internet hebt doorgebracht en het maken van een back-up via uw 
Gmail-account, zijn allemaal zaken die u met tijdbesparende Firefox-
extensies kunt doen. U hebt er al een paar in actie gezien in eerdere hacks.

Het installeren van een Firefox-extensie
In dit voorbeeld installeert u de uitstekende Firefox-extensie Foxmarks, 
die uw bladwijzers online opslaat en synchroniseert met alle computers 
die u gebruikt. Het werkt als volgt:

Open Firefox en ga naar de homepage van de Foxmarks-extensie 
(https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2410)en 
klik op de knop Voeg toe aan Firefox (Add to Firefox) en vervol-
gens op de knop Nu installeren (Install).

NooT   Als u een extensie downloadt van een willekeurige andere 
site dan de officiële Firefox-site met extensies, kan het zijn dat Firefox 
een melding geeft boven aan de pagina met de tekst ‘To protect your 
computer, Firefox prevented this site from installing software on your 
computer’. Om toch extensies te installeren die afkomstig zijn van 
niet-officiële Mozilla-sites, klikt u op de knop Opties (Options) en ver-

n
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volgens op de knop Toestaan (Allow). Houd echter in gedachten dat 
Firefox-extensies van niet-geverifieerde sites malware kunnen bevat-
ten. De officiële site van Mozilla Add-ons verifieert en test eerst alle 
extensies voordat ze gepubliceerd worden.

Herstart Firefox om de installatie af te ronden en de nieuwe exten-
sies te activeren.

Als Firefox opnieuw is gestart zal de installatiewizard van Foxmarks 
automatisch beginnen met het opslaan en synchroniseren van uw blad-
wijzers. Maar niet alle extensies werken op dezelfde manier. Als u een 
nieuwe extensie hebt geïnstalleerd, is het niet altijd duidelijk wat de 
extensie precies doet en hoe hij werkt. Als u geen veranderingen ziet in 
de knoppen, knoppenbalken of menu’s in Firefox, kies dan Extra (Tools), 
Add-ons (Extensions). In de lijst met geïnstalleerde extensies, kunt op 
de rechtermuisknop klikken en kiezen voor Homepage bezoeken (Visit 
Homepage). Daar kunt u de instructies lezen voor de betreffende exten-
sie en vaak schermafbeeldingen van de extensie in actie zien. Het menu 
Opties (Options) geeft overigens vaak ook de mogelijkheid om de exten-
sie verder in te stellen.

NooT   Zoals met alle goede software is Firefox ook ‘werk in uitvoe-
ring’ dus worden er voortdurend nieuwe versies uitgebracht. Dat bete-
kent ook dat de extensies steeds moeten worden bijgewerkt. Op dit 
moment is de meest recente versie van Firefox versie 3.0. Dit betrof een 
belangrijke update omdat die versie een groot aantal van de functiona-
liteiten van de bestaande extensies standaard ingebouwd heeft gekre-
gen. Als u Firefox snel na het uitkomen van de nieuwe versie update, 
dan is de kans aanwezig dat sommige van uw extensies niet meer wer-
ken omdat ze nog niet zijn aangepast aan de nieuwe versie. Ga naar 
het dialoogvenster Add-ons (kies Extra (Tools), Add-ons) om uw exten-
sies te updaten (druk op de knop Updates zoeken (Find Updates)).

Aanbevolen Firefox-extensies
Elke paar maanden verschijnen er nieuwe versies van Firefox, dus de 
types en de beschikbaarheid van de extensies kan variëren afhankelijk 
van de versie die u hebt geïnstalleerd. Met dat in gedachten volgt hier een 
tabel met voorbeelden van Firefox-extensies (voor Firefox 2.0).

2.
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ExTENSIE bESCHRIJVING

Googlepedia
https://addons.mozilla.org/
firefox/2517

Voeg zoekresultaten van Wikipedia 
automatisch toe aan uw Google zoekre-
sultaten.

Adblock Plus  
https://addons.mozilla.org/
firefox/1865

Met Adblock kunt u advertentiebanners 
van alle of bepaalde websites blokkeren.

Tab Mix Plus https://addons. 
mozilla.org/firefox/1122

Het gebruik van tabbladen verfijnen 
door te laten tonen welke tabbladen 
nog niet gelezen zijn en de mogelijkheid 
te bieden elk tabblad afzonderlijk af te 
sluiten.

BugMeNot 
http://roachfiend.com/ 
archives/2005/02/07/bugmenot

Omzeil de registratieprocedure van 
gratis websites met deze door zijn 
gebruikers gevulde database met ge-
bruikersnamen en wachtwoorden die 
automatisch worden ingevoerd (zie ook 
Hack 54 ‘Omzeil gratis site-registratie 
met BugMeNot’).

DownThemAll! 
http://downthemall.net

Gemakkelijk downloaden van alle be-
standen in een webpagina. Pauzeren en 
weer hervatten van downloads van grote 
bestanden en verhogen van de down-
loadsnelheid (Zie ook de volgende hack, 
‘Uw Firefox-downloads aanjagen met 
DownThemAll!’)

TinyUrl Creator  
https://addons.mozilla.org/
firefox/126

Converteer lange webadressen naar 
korte e-mailvriendelijke URL’s. (Zie Hack 
3 ‘Schrijf effectieve berichten’.)

Auto Copy  
https://addons.mozilla.org/
firefox/383

Omzeil Ctrl + C en selecteer alleen tekst 
op een website om die automatisch aan 
het klembord toe te voegen. (Geweldig 
voor onderzoekers, bloggers en schrij-
vers die vaak citaten op webpagina’s 
gebruiken.)

Gspace 
http://getgspace.com/

Voegt een soort FTP-interface toe aan 
Firefox zodat u met uw Gmail-account 
gemakkelijk bestanden kunt opslaan in 
Gmail.
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Greasemonkey 
http://greasespot.net

Pas webpagina’s aan uw wensen aan 
met JavaScript, waardoor het uiterlijk en 
de functionaliteit van websites kunnen 
veranderen.

Foxmarks  
https://addons.mozilla.org/
firefox/2410

Synchroniseer uw Firefox-bladwijzers op 
verschillende computers.

TimeTracker  
https://addons.mozilla.org/
firefox/1887

Deze op Firefox gebaseerde timer houdt 
bij hoeveel tijd u kwijt bent met surfen. 
Loopt alleen als Firefox het actieve ven-
ster is.

Kijk ook eens op de homepage van de Firefox-extensies op https://
addons.mozilla.org. Daar vindt u de meest recente extensies en uitste-
kende downloads.

Hack 87: Uw Firefox-downloads aanjagen met 
DownThemAll!

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Alle (met firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u zware downloads moet uitvoeren, is de downloadmanager van 
Firefox zelf niet de meest capabele. Als u meer invloed wilt hebben tij-
dens het downloaden van meervoudige, grote bestanden, dan kunt u 
beter gebruikmaken van de Firefox-extensie DownThemAll! Deze extra 
sterke downloadmanager kan de snelheid verhogen, downloads plannen 
voor een later moment en een reeks van bestanden downloaden in een 
door u te bepalen volgorde.
In deze hack leert u hoe u met DownThemAll! prioriteiten kunt stellen 
aan uw downloads en hoe u heel precies het downloadproces kunt stu-
ren. Daarnaast leert u hoe u alle mp3’s van een webpagina in één keer 
kunt downloaden. Voordat u begint, moet u DownThemAll! installeren 
als extensie van Firefox. Het is gratis te downloaden via https://addons.
mozilla.org/en-US/firefox/addon/201.

NooT   Hack 86 beschrijft hoe u een extensie van Firefox zoals 
DownThemAll! moet installeren.
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Download losse bestanden met DownThemAll!
De eenvoudigste toepassing van DownThemAll! is het downloaden van 
één enkel bestand van een bepaalde webpagina door op de rechtermuis-
knop te klikken en te kiezen voor DownThemAll! (dTa) in het snelmenu. 
Afhankelijk van wat u gekozen hebt (een video, een link naar een andere 
webpagina of een afbeelding) kan er als keuzeoptie ook Koppeling 
opslaan met DownThemAll! (Save Link With dTa) in het snelmenu staan. 
Geef de map op waar dTa het bestand moet opslaan. Nadat u op de knop 
Start hebt gedrukt, zal dTa een venster openen waar al uw downloads, 
en de voortgang van het downloadproces, worden weergeven. Daarnaast 
zijn er knoppen voor het pauzeren, hervatten, afbreken en het vaststellen 
van de prioriteiten van uw downloads, zoals wordt getoond in figuur  
9-10.

figuur 9-10  Pauzeren, hervatten, hergroeperen en afbreken van het 
downloadproces met DownThemAll!

Meerdere bestanden tegelijk downloaden met filters
Als u een grote reeks bestanden hebt die u wilt downloaden, is het 
omslachtig als u voor elk bestand steeds op de rechtermuisknop zou moe-
ten klikken om het downloaden te starten. In plaats daarvan kunt u met 
DownThemAll! een reeks bestanden selecteren en die snel en gemakkelijk 
downloaden op basis van bepaalde criteria. Het programma maakt daar-
voor een lijst met alle beschikbare media op een webpagina (zoals foto’s 
en videoclips), maar ook van de bestanden waar de pagina naartoe linkt.
Om deze lijst te kunnen zien, drukt u op een willekeurige pagina op de 
rechtermuisknop (in Firefox en met dTa als extensie geïnstalleerd) en klikt 
u op het dialoogvenster om de bestandsselectie te openen. Gebruik de 
tabbladen Koppelingen (Links), Afbeeldingen en ingebed (Pictures and 
Embedded) boven aan het venster om te schakelen tussen de verschil-
lende lijsten. Vervolgens kunt u uit elke willekeurige lijst handmatig 
bestanden selecteren of u maakt een automatische selectie met behulp 
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van vooringestelde filters, zoals archiefbestanden (.zip- en .rar-bestan-
den), video (.mpeg, .avi, .wmv) en foto’s (.gif, .jpg, .png) (zie figuur  
9-11).

figuur 9-11  Maak gebruik van vooringestelde filters (zoals voor video’s, foto’s, of 
bestandsextensies zoals .png) om bestanden te selecteren in DownThemAll!

Als u de gewenste bestandsselectie hebt gemaakt, drukt u op de knop 
Start om het downloaden te starten.

Filter aanpassen voor het downloaden van alle mp3’s 
op een webpagina
Als u op een willekeurige webpagina op de rechtermuisknop klikt en 
DownThemAll! (dTa) kiest uit het snelmenu, dan geeft dTa een lijst met 
mogelijke downloads vanaf die pagina: alle links die op die pagina staan, 
of het nu naar een andere webpagina is of een mediabestand zoals foto’s, 
video of mp3. De kracht van dTa is de instelmogelijkheid van filters 
waarbij u een bepaald patroon kunt definiëren dat precies die bestanden 
downloadt die u uit de lange lijst van mogelijkheden hebt gekozen.
Als u een bezoekje brengt aan een muzieksite met mp3-downloads (zoals 
op http://del.icio.us/tag/system:filetype:mp3), wilt u misschien in 
één klik alle bestanden downloaden van die site. Dat gaat als volgt.

Definieer uw filter. Druk op een willekeurige webpagina op de 
rechtermuisknop en kies voor de optie DownThemAll! uit het snel-
menu. Klik vervolgens rechtsonder in het dialoogvenster op de link 
Voorkeuren (Preferences). Open het tabblad Filters. U ziet nu een 

1.
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lijst met vooringestelde bestandsfilters voor archiefbestanden  
(.zip- en .rar- bestanden) en video’s (.mpeg, .avi, .wmv). De kolom 
Extensies (Extensions) bevat een uitdrukking die het bestandsfilter 
definieert. Klik op de knop Nieuwe filter toevoegen (Add new fil-
ter) en voeg een van de mp3-bestanden toe. Typ in het vak Afvan-
gen (Caption) *.mp3, schakel de optie Reg. Exp. (Reg. Ex.) in. Voer 
in het invulvak Gefilterde extensies (Filtered Extensions) in 
/\/[^\/\?]+\.mp3$/, zoals te zien is in figuur 9-12. Klik op de 
knop OK om uw nieuwe filter op te slaan.

figuur 9-12  Instellen van een filter om alle mp3-bestanden op een 
webpagina te selecteren

Selecteer alle mp3’s met uw filter. Vervolgens klikt u met de rech-
termuisknop op een pagina met links naar muziekbestanden (zoals 
bijvoorbeeld http://del.icio.us/tag/system:filetype:mp3 of 
uw favoriete mp3-blog) en kiest u voor DownThemAll!. Selecteer 
de optie *.mp3 om zodoende alleen de mp3-bestanden te downloa-
den die op de bewuste webpagina staan. In dit voorbeeld zijn dat er 
slechts 10 van de 90 zoals te zien is in figuur 9-13. Let erop dat u de 
correcte map op uw vaste schijf als bestemming voor de bestanden 
hebt gekozen. U kunt dit aangeven in het veld Bestanden opslaan 
in (Save files in).

2.
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Bestanden hernoemen. Een andere nuttige functie van dTa is de 
mogelijkheid om de gedownloade bestanden van een andere naam 
te voorzien. Hierbij kunnen verschillende variabelen worden 
gebruikt zoals datum, tijd en volgnummer. In de keuzelijst van het 
veld Hernoem masker (Renaming mask) kiest u het patroon dat de 
gedownloade bestanden moeten krijgen. Klik op de knop achter de 
keuzelijst om de tabel Markeringen hernoemen (Renaming Tags) te 
zien, zoals te zien is in figuur 9-14.

figuur 9-13  Selecteer het *.mp3 filter dat u hebt gemaakt om alleen de 
mp3-bestanden van een bepaalde webpagina automatisch te downloaden

figuur 9-14  Een filter instellen om gedownloade bestanden te hernoemen

In de wachtrij plaatsen of starten van de download. Nadat u alle 
voorgaande instellingen hebt gedaan, drukt u op de knop Start om 
het downloaden van de bestanden vanaf de website te starten. U 
kunt ook de opdracht uitstellen door op de knop Queue te klikken 
en dTa opdracht te geven om de bestanden op een later tijdstip te 
downloaden.

3.

4.
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Met één klik toegang tot de instellingen van dTa
Als u een bepaalde set-up met voorkeursinstellingen van dTa opnieuw 
wilt gebruiken, bijvoorbeeld omdat u van een andere webpagina ook 
de mp3-bestanden wilt downloaden, kunt u gebruikmaken van dTaOn-
eClick! Dat ook te benaderen is via het snelmenu. Op de Help-pagina 
staat het volgende:

dTaOneClick! start het downloaden van alle links/foto’s op de huidige web-
pagina die voldoen aan de filters die zijn gebruikt in de vorige dTa!-sessie. 
Downloads zullen worden opgeslagen in de map die in de vorige sessie is 
ingesteld en zullen worden hernoemd zoals opgegeven in de laatste sessie.

dTa kan gemakkelijk grote reeksen bestanden downloaden maar u kunt 
helaas geen regelmatig terugkerende downloads plannen. Daar staat wel 
tegenover dat de grafische interface van DownThemAll! en de integratie 
in Firefox zeer gebruiksvriendelijk is.

Hack 88: Tien handige bookmarklets

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een bookmarklet is een stukje JavaScript-code dat u als bladwijzer (of als 
favoriet) kunt opslaan in de bladwijzerbalk van uw webbrowser. Book-
marklets kunnen webpagina’s verbeteren, een speciale functionaliteit toe-
voegen en uw browsergebruik efficiënter maken door snelle toegang met 
één klik te bieden voor handige toepassingen.
De volgende tien bookmarklets kunnen het werken met een webbrowser 
stroomlijnen. Ze zijn te vinden op http://lifehackerbook.com/links/
bookmarklets.

Acroniemenzoeker: LOL, RTFM, YMMV AFAIK! Als u struikelt 
over deze rare internetacroniemen, markeer deze letters en klik op 
deze bookmarklet om de betekenis automatisch op te zoeken in de 
Acronym Finder.
Tekst vertalen: wat doet u als u een stuk tekst tegenkomt op een 
(buitenlandse) website en u wilt graag weten wat er staat, maar 
u beheerst de taal niet waarin de tekst is geschreven? Dan wilt u 
het vertalen natuurlijk. Deze bookmarklet werkt met de Google-
vertaalservice die automatisch herkent in welke taal de pagina is 

n

n
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geschreven en deze in het Engels vertaalt (Noot: als het om vertalen 
gaat, doet een machine het nooit zo goed als een mens, maar auto-
matische vertalingen kunnen u in elk geval een globaal idee geven 
van wat er staat.)
Urban Dictionary doorzoeken: vergelijkbaar met de Acroniemen-
zoeker, maar deze bookmarklet zoekt de geselecteerde tekst op in 
de Urban Dictionary, het collectieve onlinewoordenboek voor jar-
gon en slang. Cool!
Wikipedia doorzoeken: een gemarkeerde tekst op een webpagina 
wordt opgezocht in Wikipedia.
Alexa-websiteprofiel: kom alles te weten over de webpagina die u 
op dit moment bezoekt met behulp van de Alexa-profielpagina. U 
kunt het webverkeer zien, statistieken, gerelateerde sites en externe 
links naar deze site.
del.icio.us linkbacks: bekijk welke del.icio.us-gebruikers een 
bepaalde webpagina als bladwijzer hebben en welke del.icio.us-
labels ze aan deze site hebben gegeven.
Cookies bekijken: cookies zijn kleine tekstbestandjes die een web-
site op uw computer achterlaat om bepaalde instellingen te bewa-
ren, te controleren of u al eerder op de site bent geweest en om u 
op de site ingelogd te laten. Met deze bookmarklet bekijkt u alle 
cookies die een site voor u heeft achtergelaten.
Cookies verwijderen: als u alle cookies ziet die een bepaalde site 
op uw computer heeft achtergelaten, wilt u ze misschien verwij-
deren. Dat kan met behulp van deze bookmarklet. Waarschuwing: 
veel sites zullen anders werken dan u gewend was als u de cookies 
hebt verwijderd. Deze bookmarklet verwijdert alle cookies, niet 
alleen een bepaald aantal.
TinyURL: soms zijn de namen van webpagina’s zo lang dat u ze 
niet of moeilijk kunt onthouden. Of soms wilt u een webadres aan 
iemand e-mailen en is het adres zo lang dat het bijna onmoge-
lijk wordt om nog op de link te klikken. In zulke gevallen kunt u 
TinyURL goed gebruiken. Ga naar een willekeurige webpagina met 
een lang webadres en start deze bookmarklet om een verkorte URL 
te maken die u kunt e-mailen, sms’en of op een andere manier kunt 
delen.
Wachtwoorden bekijken: u hebt het vast ook weleens meegemaakt 
dat u uw wachtwoord intypte op een webpagina en op het scherm 
alleen ******* zag en u niet meer wist of u het juiste wachtwoord 

n

n

n

n

n

n

n

n
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had ingetypt toen u een foutmelding kreeg. Met deze booklet kunt 
u controleren wat u hebt ingetypt, want het laat de inhoud zien van 
het veld met het wachtwoord. Deze bookmarklet is veilig en alleen 
zichtbaar op uw scherm, dus geen zorgen over eventuele cybercri-
minelen. Het is gewoon een makkelijke manier om te verifiëren of u 
niet per ongeluk een typefout hebt gemaakt.

NooT   Verschillende van de genoemde bookmarklets zijn afkomstig 
van Jesse’s Bookmarklets Site (http://squarefree.com/bookmar-
klets), een geweldig overzicht met allerlei soorten leuke bookmark-
lets.

Om een bookmarklet te installeren, sleept u de link met de JavaScript-
code naar de bladwijzerbalk van uw webbrowser (zie figuur 9-15).

figuur 9-15  De bookmarklets Acroniemenzoeker en Tekst vertalen in de 
bladwijzerbalk van Firefox

Als deze werkbalk niet zichtbaar is in Firefox, kunt u deze zichtbaar 
maken door te klikken op Beeld (View), Werkbalken (Toolbars) en Blad-
wijzerbalk te selecteren. In Internet Explorer kiest u Beeld (View), Werk-
balken (Toolbars) en selecteert u Koppelingen (Links).
Om ruimte op de werkbalk te sparen maakt u een map bookmarklets, of 
nog beter bkmrklt en sleept u uw bookmarklets hiernaartoe.

TIP   Technologiejournalist en internetvideomaker Jon Udell heeft een 
korte film gemaakt over hoe bookmarklets werken en hoe ze moeten 
worden geïnstalleerd. U kunt dit vinden op http://weblog. 
infoworld.com/udell/gems/bookmarklet.html.
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Hack 89: Herbruikbare media op internet vinden

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U bent bezig met het ontwerpen van een nieuwe brochure, PowerPoint-
presentatie, website of flyer en u moet snel een bepaalde foto of afbeel-
ding hebben. En dan hebben we het niet over simpele clipart. Dankzij 
organisaties zoals Creative Commons, GNU Free Documentation License 
en het publieke domein, zijn er miljoenen foto’s, liedjes, films en docu-
menten vrij beschikbaar voor u om te downloaden en opnieuw te publice-
ren zonder dat u last krijgt met auteursrechtenorganisaties.

Wat zijn herbruikbare media?
Normaal gesproken hebben fotografen, artiesten, schrijvers en musici en 
andere creatievelingen auteursrecht op hun werk waarmee het gebruik 
door anderen wordt beperkt. Door het betalen van een bepaald tarief of 
royalty’s kunnen derden er gebruik van maken. Maar de laatste jaren is er 
een soort nieuwe beweging op internet ontstaan die proactief het herge-
bruik van creatief werk van anderen probeert te stimuleren. Er ontstond 
een nieuw soort licentie, die expliciet toestemming geeft voor het herge-
bruik en herpubliceren van media (in plaats van het te verbieden).

NooT   Lawrence Lessigs boek, onder Creative Commons-licentie, Free 
Culture, was een inspiratie voor en geeft een overzicht van deze free 
culture-beweging.

Als u op zoek bent naar een afbeelding die u wilt gebruiken in uw publi-
catie, of het nu een film, brochure of e-book is , kunt u geen materiaal 
gebruiken waarop auteursrecht rust, zonder dat u toestemming hebt van 
degene die het auteursrecht bezit. Maar media waarvoor toestemming 
is gegeven voor hergebruik (of die al onderdeel zijn van het publieke 
domein), zijn nu volop verkrijgbaar op internet en deze kunt u dus 
gebruiken voor uw project. Deze hack beschrijft een aantal websites waar 
u dergelijke media kunt vinden.
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Zes zoekmachines en bronnen voor herbruikbare 
media
De volgende zoekmachines en bronnen zijn de beste die er zijn als het 
gaat om herbuikbare media:

Creative Commons (CC) zoekinterface (http://search.creative-
commons.org)

Wat is er te vinden: video, muziek, afbeeldingen en documenten.
De Creative Commons-zoekinterface heeft een aantal tabbladen 
voor de sites van Flickr (zoeken van foto’s met een CC-licentie), 
Yahoo! en Google (alle soorten bestanden), OWL Music Search 
en SpinXpress (muziekbestanden) en ten slotte Blip.TV (video’s) 
en dat alles in een gemakkelijk toegankelijke website. (Voordat u 
Creative Commons-gelicenseerd werk gaat herpubliceren, is het 
verstandig om exact te weten wat de CC-licentie voor een bepaalde 
foto inhoudt en of u deze mag bewerken, gebruiken voor commer-
ciële doeleinden en of bijvoorbeeld de producent of maker moet 
worden vermeld bij publicatie.)
Wikimedia (http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)
Wat is er te vinden: video, muziek, afbeeldingen en documenten.
De door gebruikers onderhouden Wikimedia Commons bevat 
meer dan 700.000 vrij beschikbare en te bewerken media (zelfs voor 
commerciële doeleinden) die zijn gecategoriseerd en gelabeld door 
gebruikers. Een foto van de maan nodig voor uw blog? Typ  
Category:Moon in het Wikimedia-zoekvak.
CCHits (http://cchits.ning.com/recent) en CCMixter (http://
ccmixter.org)
Wat is er te vinden: muziek.
Hier vindt u songs die geschikt zijn voor podcasts, om te mixen en 
om onder uw eigen filmpjes te zetten. Ze staan in de CCHits- en 
CCMixter-lijsten van composities met Creative Commons-licentie.
EveryStockPhoto (http://everystockphoto.com)
Wat is er te vinden: foto’s.
Er zijn tientallen sites met stockfoto’s, maar EveryStockPhoto (ESP) 
is een verzamelpunt van herbruikbare foto’s van verschillende 
bronnen. ESP is de plek die ik altijd als eerste bezoek als ik beelden 
wil publiceren op Lifehacker.com en ik word zelden teleurgesteld 
door de zoekresultaten.

n
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n
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Google (http://google.com)
Wat is er te vinden: foto’s en documenten.
Alhoewel Google een optie Geavanceerd zoeken heeft voor het zoe-
ken van herbruikbare en rechtenvrije content (net als Yahoo!), kunt 
u met gewone zoektechnieken in Google ook al veel vinden. Bij-
voorbeeld als u Excel-bestanden wilt vinden met daarin de woor-
den time map die vallen onder de Creative Commons-licentie, kunt 
u het volgende proberen als zoekopdracht:

filetype:xls time map “this work is licensed under a Creative 

Commons”

Op dezelfde manier kunt u PDF-bestanden vinden die vallen onder 
de GNU FDL-licentie. De zoekopdracht luidt dan:

filetype:pdf “published under the GNU Free Documentation License”

Zie ook Hack 80 ‘Google als een professional’ voor meer informatie 
over geavanceerde zoekoperatoren.
Public Domain Torrents (http://www.publicdomaintorrents.com)
Wat is er te vinden: video.
Deze collectie van A- en B-films uit het publieke domein is beschik-
baar als downloads via BitTorrent. U kunt bijvoorbeeld een clipje 
uit Dr. Jekyll and Mr. Hyde of Tom and Jerry halen om in uw eigen 
videofilm te verwerken.

Hack 90: Gegevens op een kaart

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Met het lanceren van Google Maps (http://maps.google.com), een online 
geografische applicatie, is er een ware revolutie ontstaan in het visualise-
ren van allerlei plaatsgebonden gegevens. Niet alleen kunt u via Google 
Maps een restaurant vinden, een bepaald adres of een route naar een 
bepaalde locatie (hetgeen de voorganger MapQuest ook al kon), maar 
Google heeft de kaarteninterface beschikbaar gesteld voor derden om 
nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor eigen gebruik. Het resultaat is 
een hele reeks Google Maps-toepassingen die diverse gegevens kunnen 
weergeven op webgebaseerde kaarten. 

n

n
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Deze kaarttoepassingen (mashups) zijn een geweldige manier om geogra-
fische informatie op een hele nieuwe manier te presenteren. Deze hack 
laat een aantal van de beste mashups zien waarmee u een andere route 
voor uw woon-werkverkeer kunt kiezen, beslissen waar u wilt gaan 
wonen, een gebruikte auto in de buurt vinden of vaststellen hoelang uw 
trainingsloopje door het park nu werkelijk was.

GeoWhitePages (http://geowhitepages.com): opzoeken van een 
telefoonnummer of adres van een bepaald persoon in deze op een 
kaart gebaseerde telefoongids. U kunt er bevolkingsgegevens voor 
grote steden mee vinden, zoals te zien is in figuur 9-16.

figuur 9-16  De Geo WhitePages-kaarten tonen meer dan alleen 
bevolkingsgegevens

Dude, Where’s My Used Car? (http://dudewheresmyusedcar.
com): op deze kaarttoepassing van eBay, kunt u de dichtstbijzijnde 
gebruikte auto vinden die te koop wordt aangeboden op eBay.
GarbageScout (http://garbagescout.com): handelaren in oude 
zooi (dumpster divers) in San Francisco, Philadelphia en New York 
houden continu in de gaten waar iemand een nog bruikbare oude 
bank aan de weg heeft gezet en brengen dat letterlijk in kaart.
Gchart (http://gchart.com): opzoeken van de lokale tijd en post-
code van elke plaats op aarde.
MapMyRun (http://mapmyrun.com): uitzetten van looproutes en 
berekenen van de afstanden en uw snelheid op basis van de gelo-
pen tijd.

n
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HomePriceRecords (http://homepricerecords.com): kijk hoe-
veel huizen er zijn verkocht rond een bepaald adres of binnen een 
bepaald postcodegebied.
Misdaadkaart (http://misdaadkaart.nl/): bekijk alle misdaden in 
uw woonwijk door uw postcode in te voeren.
WeatherMole (http://weathermole.com/WeatherMole/index.
html): bekijk het weer voor een bepaalde locatie op een kaart (zie 
figuur 9-17.)

figuur 9-17  Het weer in Scottsdale, Arizona, getoond in de kaarttoepassing 
WeatherMole

Universal Package Tracking (http://isnoop.net/tracking): 
Bekijk de voortgang van de verzending van pakjes bij DHL, UPS, 
USPS, of FedEx terwijl ze dichter en dichter bij uw brievenbus 
komen. Deze tracker heeft ook een feed waar u zich op kunt abon-
neren.

NooT   Er verschijnen dagelijks nieuwe kaarttoepassingen. Twee 
goede bronnen om op de hoogte te blijven van de nieuwste en beste 
kaartontwikkelingen zijn de weblog Google Maps Mania (http://
googlemapsmania.blogspot.com) en Lifehacker.com (http:// 
lifehacker.com/software/maps).

n
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Naast het in kaart brengen van verschillende gegevens, zorgt de open API 
van Google Maps ervoor dat er nieuwe door gebruikers gegenereerde 
kaarten beschikbaar zijn gekomen. Sommige van deze toepassingen 
maken het (groepen) gebruikers mogelijk om heel specifieke kaarten te 
maken voorzien van tekst, foto’s en video’s. Zo kan bijvoorbeeld de hand-
werkclub een kaart publiceren waarop de winkels staan waar de beste 
breiwol te verkrijgen is. Of iemand die net naar Amsterdam is verhuisd 
wil misschien zijn of haar favoriete plekjes delen met anderen door mid-
del van een kaart met foto’s en video’s. Deze dingen zijn allemaal moge-
lijk met deze nieuwe generatie webapplicaties. Meer over het zelf maken 
van onlinekaarten kunt u vinden in het Lifehacker.com-artikel ‘Map 
Yourself’, http://lifehacker.com/software/google-maps/geek-to-
live-map-yourself-165157.php.

Hack 91: Meerdere sites als startpagina instellen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (met firefox of Internet Explorer 7)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Met de komst van tabbladen in webbrowsers zijn internetsurfers in staat 
om met meerdere webpagina’s tegelijk te werken in plaats van met één 
enkele site. U kunt meerdere webpagina’s instellen als uw startpagina in 
webbrowsers die gebruikmaken van tabbladen zoals Firefox en Internet 
Explorer 7, maar ook bladwijzers naar een reeks tabbladen maken of in 
één keer een set tabbladen openen.

Meerdere startpagina’s 
Stel dat u bij het openen van uw webbrowser graag drie verschillende 
sites tegelijkertijd wilt starten: uw Google Reader-abonnement, uw 
Gmail-account en CNN.com. Om elke morgen deze drie sites automa-
tisch te laten openen als u Firefox of IE7 opstart, moet u ze als homepage 
instellen.

Firefox

Om meerdere homepages in Firefox in te stellen, kiest u Extra (Tools), 
Opties (Options), Algemeen (General). In het veld Startpagina 
(Location(s)) onder Opstarten (Home Page) voert u de adressen in van 
meerdere sites die u van elkaar scheidt met een verticale streep (|), zoals 
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u kunt zien in figuur 9-18. U kunt ook alle webpagina’s in aparte tabbla-
den openen en vervolgens op de knop Huidige pagina’s gebruiken (Use 
Current Pages) klikken (zie figuur 9-18).

figuur 9-18  Meerdere URL’s van elkaar gescheiden door een verticale streep  
of pipe (|)

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 ondersteunt ook homepages die uit meerdere tab-
bladen bestaan. Om ze in te stellen kiest u Extra (Tools), Internetopties 
(Internet Options) en op het tabblad Algemeen (General) voert u de URL 
van elke pagina in op een aparte regel (dus niet gescheiden door een | 
zoals in Firefox). Een andere methode is om de pagina’s in verschillende 
tabbladen te openen en vervolgens op de knop Huidige gebruiken (Use 
Current) te klikken.

Bladwijzer voor een set tabbladen
U kunt ook een set tabbladen openen en opslaan. Stel dat u bijvoorbeeld 
de komende maanden werkt aan een onderzoeksproject. Het project 
betreft een intranetpagina voor uw bedrijf, een externe inlogpagina voor 
klanten en een weblog dat u en uw collega’s gebruiken om elkaar op 
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de hoogte te houden. U kunt deze set van drie pagina’s heel eenvoudig 
opslaan en met één muisklik openen als het tijd is om aan het rapport te 
werken.
Om een set tabbladen in Firefox als bladwijzer te markeren, opent u eerst 
de betreffende tabbladen en kiest u Bladwijzers (Bookmarks), Bladwijzer 
voor alle tabbladen maken (Bookmark All Tabs). Geef vervolgens een 
naam aan de map waar deze set moet worden opgeslagen. In Internet 
Explorer kiest u Favorieten (Favorites), Tabbladgroep aan favorieten toe-
voegen (Add Tab Group to Favorites) en vervolgens geeft u een naam aan 
de map waarin de set moet worden opgeslagen.

Openen van een set met tabbladen
Nadat u een set met tabbladen hebt opgeslagen kunt u deze pagina’s met 
een muisklik openen in Firefox. In het menu Bladwijzers (Bookmarks) 
navigeert u naar het submenu met de set van tabbladen en kiest u voor 
Alle openen in tabbladen (Open in Tabs), zoals te zien is in figuur 9-19.

figuur 9-19  Open een map met bladwijzers in één keer in Firefox

Op dit moment heeft Internet Explorer 7 een dergelijke functionaliteit nog 
niet.
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Hack 92: Toegang tot niet-beschikbare websites 
via Google

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Websites gaan weleens uit de lucht. Ze worden verplaatst of zijn tijdelijk 
niet bereikbaar, bevatten fouten of worden trager tijdens een periode 
waarin de site vaak wordt opgeroepen. Soms zijn websites ook helemaal 
niet bereikbaar vanaf uw internetverbinding of netwerk. In zulke gevallen 
hebt u een kopie (mirror) nodig van de inhoud van die website als u toch 
dringend de informatie nodig hebt.
Tenzij het expliciet niet wordt toegestaan door een bepaalde site, maakt 
Google een volledige kopie van de webpagina’s van een site op zijn ser-
vers. Als u een Google-zoekopdracht uitvoert, ziet u dat er lichtblauwe 
links rechts onder elk zoekresultaat staan. Een van deze links, In cache, 
geeft toegang tot Googles kopie van deze site.
Als bijvoorbeeld de site van Lifehacker.com platligt (hoewel dat natuur-
lijk nooit zal gebeuren!) en u hebt toch een artikel nodig over hoe u een 
fotopresentatie maakt op een dvd voor uw moeders verjaardag, dan hoeft 
u alleen maar een Google-zoekopdracht uit te voeren naar dit artikel 
(site:lifehacker.com DVD photo slideshow). Het resultaat zal er onge-
veer uitzien als in figuur 9-20. Klik op de link In cache (Cached) en u kunt 
het artikel alsnog lezen met dank aan Google.

figuur 9-20  Zoekresultaten met een cachelink naar een kopie van de pagina’s op de 
servers van Google

U kunt ook heel eenvoudig Googles kopie van de homepage van een site 
bekijken door de cache: operator te gebruiken. De zoekopdracht luidt 
dan cache:lifehacker.com.
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Hack 93: Neem uw browserinstellingen mee

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows (met firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt met de vorige hacks uw Firefox-webbrowser gepimpt met exten-
sies, bookmarklets, sets met bladwijzers en snelzoekmethodes. Het enige 
wat u niet wilt, is dat u alles opnieuw moet installeren op een andere 
computer. Als u een nieuwe computer krijgt of als u uw instellingen van 
thuis ook op het werk wilt hebben, dan biedt het handige programma 
MozBackup uitkomst.
MozBackup verzamelt alle instellingen van Firefox, inclusief bladwijzers, 
extensies en andere persoonlijke instellingen en maakt deze geschikt om 
te gebruiken in een verse, nieuwe kopie van Firefox.
Hier volgt een uitleg hoe u met behulp van MozBackup uw Firefox-brow-
serinstellingen kunt meenemen:

Download MozBackup via http://mozbackup.jasnapaka.com/
download.php.
Installeer de applicatie. Sluit Firefox af en start MozBackup.
Kies het Mozilla-programma waar u een back-up van wilt maken. 
(MozBackup kan namelijk ook Thunderbird e-mailinstellingen, 
contacten en andere configuratiegegevens opslaan.) Kies de juiste 
versie van Firefox waarmee u werkt uit de lijst zoals getoond in 
figuur 9-21, en klik op de knop Next.

figuur 9-21  Back-up maken van een Firefox-profiel met behulp van 
MozBackup

1.

2.
3.
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Kies van welk Firefox-profiel u een back-up wilt. Meestal is er 
slechts één keuze mogelijk: Default. Selecteer dat en klik op de 
knop Next.
Geef uw profielbestand een wachtwoord voor extra veiligheid. 
Dat is een nuttige optie als u uw gegevens bijvoorbeeld meeneemt 
op een kleine losse schijf (zie meer hierover in Hack 72 ‘Neem uw 
leven mee op een flashdrive’.
Kies van welke Firefox-instellingen u een back-up wilt maken. Zie 
figuur 9-22 voor de mogelijkheden.

figuur 9-22  Kies waar u een backup van wilt

WAARSCHuWING    MozBackup ondersteunt niet alle extensies, 
dus houd dat in gedachten als u deze optie gebruikt. Als u er zeker 
van wilt zijn dat u alle benodigde informatie hebt om uw extensies 
te kunnen herstellen, kunt u beter alle extensiegegevens exporteren. 
Als MozBackup niet compatibel is met een van uw extensies, kunt 
u die extensie beter opnieuw installeren en de instellingsgegevens 
importeren.

Het back-upbestand zal een naam krijgen die er ongeveer uitziet als 
Firefox 2.0.0.9 (en-US) — 2007-11-14.pcv, dus inclusief de softwa-
renaam, versie, taal en de datum van de backup. Deze stijl van benaming 
maakt het makkelijker om vaker een back-up te maken. Het originele 
bestand zal dan niet worden overschreven ervan uitgaande dat u de 
instellingen niet meer dan eenmaal per dag back-upt.

1.

2.

3.
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Als u de opgeslagen gegevens wilt herstellen op een andere computer, 
of wilt terugkeren naar een oudere configuratie, start u het programma 
MozBackup en selecteert u Restore A Profile uit de keuzelijst Operation 
Type. Kies het juiste .pcv back-upbestand en start Firefox. Daarna zal 
Firefox exact zo worden geconfigureerd als u de back-up had gemaakt.

TIP   Het is verstandig om elke keer een kopie te maken van uw Fire-
fox-instellingen met MozBackup voordat u een nieuwe extensie instal-
leert. Zeker als het gaat om extensies die nog in ontwikkeling zijn, hebt 
u op deze manier enige extra zekerheid voor als er iets misgaat.

Hack 94: De betrouwbaarheid van een website 
vaststellen

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u informatie tegenkomt op een website die u nog niet eerder hebt 
bezocht, is het moeilijk om in te schatten hoe betrouwbaar deze bron is. 
Hoewel de uiteindelijke beslissing bij u ligt, zijn er diverse diensten die u 
kunnen helpen om informatie over de betrouwbaarheid van een website 
te verzamelen.

Bekijk webverkeer en gerelateerde informatie met 
Alexa
De websiterankingservice Alexa (http://alexa.com) geeft veel meta-
informatie over websites inclusief gegevens over gekoppelde sites, inko-
mende links, webverkeer, screenshots, en waarderingen. Om informatie 
over een site (in dit voorbeeld Wikipedia) te vinden in Alexa, gaat u naar 
http://alexa.com/data/details/main?q=&url=http://en.wikipedia.

org. Om andere sites te bekijken, vervangt u het gedeelde en.wikipedia.
org uit de URL met de naam van de site die u wilt bekijken.
Alexa geeft ook zeer interessante informatie over webverkeer en stelt u 
in staat om het verkeer op verschillende sites onderling te vergelijken. U 
kunt dat via de site van Alexa doen, maar een makkelijker manier is een 
andere site te gebruiken met de naam Alexaholic (http://alexaholic.
com). Daar kunt u vijf sites tegelijkertijd met elkaar vergelijken op het 
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punt van webverkeer (traffic). In figuur 9-23 bijvoorbeeld, wordt een ver-
gelijking getoond tussen het webverkeer op de sites van Dell.com, Apple.
com, HP.com, IBM.com, en Sun.com.

NooT   De nauwkeurigheid van de grafieken van Alexa zijn omstreden, 
omdat de grafieken worden gemaakt op basis van websurfers die de 
Alexa-werkbalken hebben geïnstalleerd. Dat is slechts een zeer klein 
en zeer gericht segment van het totale internetpubliek. Neem de gege-
vens van Alexa over websiteverkeer dus met een korrel zout.

figuur 9-23  Vergelijking met Alexa van het verkeer op vijf websites

Kijk wat anderen over een site zeggen met Technorati
Technorati (http://technorati.com) is een zoekmachine voor blogs 
die weblogberichten op internet indexeert. U kunt dit gebruiken om te 
zoeken naar wat bloggers over een bepaalde webpagina zeggen. Honk-
balfans kunnen bijvoorbeeld op Technorati zoeken naar een lijst met 
blogposts die linken naar MLB.com (dé site over het Amerikaanse honk-
bal) via de URL http://technorati.com/search/mlb.com. Vervang het 
gedeelte mlb.com uit deze URL door een website waar u onderzoek 
naar wilt doen. (Technorati is gespecialiseerd in weblogs, dus u krijgt 
geen lijst met alle websites die naar een bepaalde site hebben gelinkt.)
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Bekijk vorige versies van een website in het internet-
archief
Het Internet Archive is een non-profitproject dat momentopnames heeft 
gemaakt van internet sinds 1996. De Wayback Machine-zoekmachine van 
Internet Archive stelt u in staat om een oude versie van een site te bekij-
ken door de URL van deze site in te typen in het zoekvak van http://
archive.org/web/web.php en vervolgens te klikken op de knop Take Me 
Back. Kies vervolgens uit de lijst met data en versienummers van een site 
om een beeld van die site in het verleden te krijgen.

Kijk welke sites linken naar een bepaalde site met 
Google en Yahoo!
Zoekmachinegiganten Google en Yahoo! hebben zoekoperatoren om te 
laten zien welke sites naar een bepaalde site linken. In Google gebruikt u 
daarvoor de operator link:. Een voorbeeld van een zoekopdracht die de 
links naar de site WSJ.com laat zien:

link:wsj.com

In Yahoo! gebruikt u de operator linkdomain:.Voorbeeld:

linkdomain:wsj.com.

Natuurlijk is niet iedereen geïnteresseerd in de links naar The Wall Street 
Journal, maar u kunt eenvoudig een andere URL invoeren op de plaats 
van de tekst wsj.com.

Meer te weten komen over een website met de Fire-
fox-extensie About This Site
Als u vaker de achtergrond van een site opzoekt met de hier besproken 
diensten en u hebt Firefox als webbrowser, download dan de gratis exten-
sie About This Site, die ik heb ontwikkeld en die te downloaden is via 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3673. About This 
Site is standaard uitgerust met veelgebruikte zoekopdrachten en andere 
bladwijzers die u meer informatie over een website geven, iets zeggen 
over de populariteit, de technologie waarmee de site draait en ook wat 
anderen ervan vinden. Als u About This Site hebt geïnstalleerd, klikt u 
met de rechtermuisknop op een willekeurige webpagina en kiest u About 
This Site Bookmarks in het snelmenu om de site-informatie te raadplegen.
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Hack 95: Bepaal zelf wat Google over u te zeg-
gen heeft

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Web
kosten  .  .  .  .  .  . Vanaf € 10,- per maand

Op dit moment is er iemand in de wereld die informatie over u probeert 
te verzamelen, en dat kan een potentiële klant, een date of een oude 
vriend zijn. Maar wat gebeurt er als zij uw naam in Google intypen?
In meer dan de helft van de gevallen krijgen ze informatie over iemand 
anders met dezelfde naam of een website waar u geen controle over hebt. 
Deze hack laat de mogelijkheden zien om een website met uw naamplaat 
erop te maken waar u de controle over hebt, waardoor u ‘Googlebaar’ 
wordt op een manier die u wilt.

Maar ik heb al een website
U hebt misschien al een persoonlijke blog met foto’s van uw kinderen of 
een site die is gewijd aan uw omvangrijke LEGO-collectie die tevoorschijn 
komt als op uw naam wordt gezocht. Maar is dat het eerste contactpunt 
dat u wilt hebben met een willekeurige Google-zoeker? Beschouw een 
site voorzien van uw naamplaat als een visitekaartje op internet waarop u 
uw contactinformatie en professionele informatie publiceert op een niet-
contextgevoelige manier, waardoor Google-zoekers in één oogopslag zien 
wie u bent en wat u doet. Naast uw LEGO-collectie natuurlijk.

Uw eigen domein
Stel alles in het werk om de domeinnaam uwnaam.com (of .nl of .org) 
in bezit te krijgen. Dat kost jaarlijks een klein bedrag, beginnend bij onge-
veer € 10,- afhankelijk van het ‘niveau’ van de domeinnaam die u kiest 
(.nl, .eu,.com, .net, .org, .tv, enzovoort). Er was een tijd dat u 
misschien dacht dat het registreren van een domeinnaam voor een indi-
vidu egoïstisch en onnodig was, maar die tijd is voorbij. Vaker dan vorige 
generaties verandert u van baan, verhuist u, wordt u freelancer en krijgt 
u een ander e-mailadres. Persoonlijke vindbaarheid is belangrijker dan 
ooit. Investeren in een uwnaam.com-domeinnaam is een goede investering. 
Als u uw uwnaam.com of .nl, niet meer kunt krijgen, probeer dan .net, of 
zelfs .name.
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U hoeft niet per se de domeinnaam uwnaam.com te gebruiken voor uw uit-
hangbord op internet, maar het is een betere keuze dan een pagina op een 
gratis gehoste site met een vooringestelde URL, omdat die service wel-
licht een keer verdwijnt en het adres dus ook. Als u in het bezit bent van 
uwnaam.com, hebt u voor altijd de controle over die naam en kunt u hem 
overal voor gebruiken: blog, statische pagina, het maakt niet uit zolang u 
er maar voor betaalt.

Maak uw uithangbord
Het is nu tijd om te beslissen wat u op uw internetuithangbord gaat 
schrijven. Een goed begin is het vermelden van uw beroep, vestigings-
plaats en e-mailadres en misschien een link naar de site met foto’s van 
uw kinderen en uw LEGO-collectie. Wellicht overbodig om te zeggen, 
maar vermeld nooit uw fysieke woonadres, burgerservicenummer of tele-
foonnummer, want dit is informatie waar anderen misbruik van kunnen 
maken. Het gaat om algemene informatie aan de hand waarvan mensen 
u kunnen identificeren, in de zin van ‘O ja, dat is Jan de Vries, de architect 
uit Groningen’. Figuur 9-24 laat een voorbeeld zien van een goede site.
Deze hack is geen HTML-handleiding, maar zorg ervoor dat uw volle-
dige naam duidelijk aanwezig is in de headertag (<h1>) boven aan de 
pagina en in de titel (<title>) van het document. Let erop dat alle inhoud 
van de pagina waarvan u vindt dat Google ze moet kunnen vinden, in 
tekstformaat is (dus niet in foto’s of Flash). Ten slotte moet u uw e-mail-
adres maskeren om te voorkomen dat u doelwit wordt van spammers. 

EEN oPMERkING oVER NAMEN

Er zijn veel mensen in de wereld die mogelijk exact dezelfde naam als 
u hebben, en daarvan komen er elk jaar meer online. Stel dus alles in 
het werk om uzelf op een unieke manier te profileren op internet, door 
bijvoorbeeld uw middelste naam, initialen of uw eerste naam volledig 
uitgeschreven te gebruiken (Willem in plaats van Wim en Deborah in plaats 
van Debbie). Natuurlijk wilt u de naam gebruiken die mensen het meest 
waarschijnlijk zullen gebruiken als ze naar u zoeken. Maar als u beslist 
om een meer formele naam (lees: unieke naam) te gebruiken, wees er dan 
zeker van dat u deze naam ook gebruikt in uw e-mailadres (johannes@
johannes.com), op uw cv en ander papierwerk.
En de gelukkigen onder u die al een unieke naam hebben? Uw 
domeinnaam wacht op u om geregistreerd te worden, en het vastleggen 
betekent een einde aan al die jaren van verkeerd spellen of verkeerd 
uitspreken.
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(Zoek met Google eens op ‘email address obfuscator’ voor sites die u kun-
nen helpen uw e-mailadres onzichtbaar te maken voor spammers.)

figuur 9-24  Een Google-vriendelijke uithangbordsite waarop uw naam, plaats, 
beroep en nog wat andere informatie is vermeld waarmee u uzelf bekend kunt 
maken

Vind een webhost
Het volgende wat u moet doen is een webhost vinden en dat betekent dat 
u maandelijks een bedrag kwijt bent. Als uw uithangbordsite slechts één 
pagina is (en meer hoeft het ook niet te zijn), dan zijn de kosten meestal 
minimaal. Een leuke bijkomstigheid van het hebben van een eigen 
domein en host, is dat u meteen een makkelijk te onthouden e-mailadres 
krijgt zoals jack@jackdevries.com. Zo’n adres kan meteen dienstdoen als 
een toekomstbestendig e-mailadres (zie ook Hack 8 ‘Een toekomstbesten-
dig e-mailadres’). Upload uw nieuwe uithangbord en koppel het aan uw 
nieuwe domeinnaam volgens de instructies van uw hosting provider.
Doorgewinterde doe-het-zelvers met een permanente breedbandverbin-
ding kunnen hun uithangbord thuis hosten, maar doe dit alleen als uw 
site slechts heel weinig bandbreedte in beslag neemt (dus geen afbeel-
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dingen bevat). Uw computer moet altijd aanstaan en u moet zich geen 
zorgen maken over de reactietijd van de site. Want die kan laag zijn bij 
bepaalde kabel- of DSL-verbindingen of als veel bezoekers tegelijkertijd 
uw site bezoeken.

Links naar uw uithangbordsite 
Het feit dat u een site als uithangbord hebt gemaakt, betekent niet dat 
Google hem zal vinden. Zoekmachines zullen uw site alleen maar vinden 
en koppelen aan uw naam als de site al gelinkt is aan uw naam op andere 
reeds door Google geïndexeerde sites. Als u bijvoorbeeld lid bent van een 
onlinegemeenschap zoals MySpace, MetaFilter, Slashdot of Hyves en u 
wilt dat Google uw uithangbordsite vindt, dan moet u uw sitenaam toe-
voegen aan uw profielpagina’s in deze onlinegemeenschappen. U kunt 
ook een verzoek sturen naar de webmasters van andere sites waar uw 
naam al op vermeld is, met de vraag of zij de link naar uw nieuwe site 
kunnen toevoegen aan uw naam.

Hack 96: Het vastleggen van webfragmenten 
met Google Kladblok

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle (met firefox of Internet Explorer)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Het verzamelen van bladwijzers is niet voldoende als u serieus webon-
derzoek doet. Webpagina’s verdwijnen, de informatie die u zoekt staat 
ergens halverwege de pagina of u wilt de pagina voorzien van uw eigen 
aantekeningen voor later.
Of u nu webinformatie zoekt over uw volgende vakantie, voor een onder-
zoek of over een belangrijke klant, u kunt Google Kladblok (Notebook) 
(http://google.com/notebook) gebruiken om een persoonlijke biblio-
theek van webfragmenten op te slaan en te bewerken. Dat gaat als volgt:

Meld u aan voor een gratis Google-account en log in bij Google 
Kladblok.
Google Kladblok komt met de melding dat u een extensie moet 
installeren voor Internet Explorer of Firefox, afhankelijk van welke 
browser u gebruikt. Klik op de knop Akkoord en downloaden 
(Agree And Download).

1.

2.
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U bent nu in staat om een fragment van een webpagina toe te voe-
gen aan Google Kladblok. Stel dat u allerlei citaten verzamelt die 
over luchtvaart gaan. Van de Wikipedia-pagina over Amelia Ear-
hart (http://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_earhart) selecteert 
u een uitspraak van haar. Klik vervolgens op de rechtermuisknop 
en kies in het snelmenu de optie Noteren (Google Kladblok) (Note 
This (Google Notebook)) zoals getoond in figuur 9-25, om het frag-
ment op te slaan.

figuur 9-25  Voeg een tekstfragment van een webpagina toe aan Google 
Kladblok

Rechtsonder in het huidige scherm opent een dialoogvenster van Google 
Kladblok. Om uw eigen notities toe te voegen aan de fragmenten, klikt u 
op de knop Opmerking (Edit). Als u dit niet wilt, klikt u op de X om het 
dialoogvenster te sluiten. Uw fragment (en het adres van de bronpagina) 
wordt netjes opgeborgen in uw kladblok voor later gebruik.
Op de website van Google Kladblok, kunt u uw kladblok beheren. U kunt 
meerdere kladblokken maken of uw bestaande kladblok wijzigen of her-
noemen, categorienamen en notities toevoegen. Verder kunt u bestaande 
fragmenten verplaatsen, aanpassen of verwijderen. U kunt bijvoorbeeld 
de standaardnaam Mijn Kladblok (My Notebook) veranderen in ‘Citaten 
over luchtvaart’ en vervolgens een categorie maken met de naam Amelia 
Earhart. Klik, sleep en verplaats eenvoudigweg het citaat van Earhart 
naar de betreffende categorie om uw fragmenten te organiseren. 
U kunt ook uw Google Kladblok(ken) openbaar maken voor anderen. 
En met de onovertroffen Google-zoektechniek kunt u zoeken binnen uw 
eigen kladblok of in alle openbare kladblokken aan de hand van zoek-
woorden.
Het voordeel van het gebruik van Google Kladblok is dat uw fragmenten 
online beschikbaar zijn vanaf elke computer en dat u gebruik kunt maken 
van Googles zoekfunctionaliteit. 

WAARSCHuWING  Hoewel het wellicht makkelijk is om uw Google 

3.
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Kladblokken openbaar te maken om informatie met anderen te delen, 
moet u er toch voorzichtig mee zijn als u fragmenten gebruikt uit 
persoonlijke websites of e-berichten afkomstig van het intranet van 
uw bedrijf. Kijk uit dat u niet per ongeluk vertrouwelijke informatie 
openbaar maakt.

Maar u kunt ook uw persoonlijke bibliotheek met webfragmenten 
opslaan op uw eigen computer. De extensie Scrapbook voor Firefox is een 
uitstekend alternatief voor Google Kladblok. Het is gratis en u kunt het 
downloaden via http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook. Scrapbook 
heeft een groot aantal opties die Google Kladblok niet heeft, zoals de 
mogelijkheid om volledige webpagina’s vast te leggen inclusief een aan-
tal niveaus met links. Daarnaast kunt u de bekende gele notitieblaadjes 
op een opgeslagen website plakken en commentaarregels invoegen bij 
bepaalde tekstgedeeltes als u er met de muis overheen gaat. Ook kunt u 
alle openstaande pagina’s in tabbladen in één keer opslaan. Een demon-
stratievideo over Scrapbook kunt u bekijken op http://lifehackerbook.
com/links/scrapbook.

Hack 97: Laat geen sporen achter

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Alle (met Internet Explorer of firefox)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Uw webbrowser bewaart veel informatie over welke websites u hebt 
bezocht en wat u online zoal doet als u aan het surfen bent. De sites die 
u bezoekt, kopieën van de afbeeldingen en teksten die u bekijkt, cookies, 
informatie die u typt in invulvelden (zoals gebruikersnaam en wacht-
woorden of uw e-mailadres en creditcardnummer) worden allemaal 
opgeslagen op de vaste schijf van uw computer en in de cache van de 
webbrowser. Dat is voor het gemak, omdat die pagina’s dan een volgende 
keer sneller laden of dat uw browser dan automatisch gegevens kan 
invullen of suggesties kan geven voor een website die u al eerder hebt 
bezocht.
Als u echter gebruikmaakt van een openbare computer of er één deelt 
met anderen, dan wilt u niet dat uw webbrowser alle inloggegevens of 
uw surfhistorie onthoudt, en al helemaal niet uw wachtwoorden. Mis-
schien wilt u niet dat uw echtgenote ontdekt dat u bloemen voor haar 
besteld hebt bij Fleurop als ze de f intypt in de adresregel.
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Deze hack legt uit hoe u uw sporen kunt wissen in uw browser nadat u 
op internet hebt gesurft. 

Internet Explorer 6 (Windows XP)
In Internet Explorer 6, kiest u Extra (Tools), Internetopties (Internet  
Options). Op het tabblad Algemeen (General) (zie figuur 9-26), gebruikt 
u de knoppen Cookies verwijderen (Delete Cookies), Bestanden verwij-
deren (Delete Files) en Geschiedenis verwijderen (Clear History) om alle 
cookies, tijdelijke bestanden en browsergeschiedenis die IE6 heeft opge-
slagen, te verwijderen.

figuur 9-26  Verwijder uw browsergeschiedenis en cookies in IE6

Om de gegevens uit invulvelden (zoals het postadres dat u moet opge-
ven bij Amazon.com of uw Yahoo!-gebruikersnaam en wachtwoord) die 
u hebt ingevuld tijdens het surfen te verwijderen, opent u in het venster 
Internet opties (Internet Options) het tabblad Inhoud (Content) en klikt 
u op de knop Automatisch aanvullen (AutoComplete). Hier kunt u alle 
invulgegevens op formulieren wissen, alsmede wachtwoorden en kunt 
u de webadressuggesties op basis van eerdere bezoeken aan een website 
uitschakelen (zie figuur 9-27).
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figuur 9-27  Opruimen van alle opgeslagen AutoComplete informatie in IE6

U kunt de gegevens die u wilt verwijderen aanvinken en vervolgens klik-
ken op de knoppen Formulieren verwijderen (Clear Forms) en Wacht-
woorden verwijderen (Clear Passwords). Klik tot slot op de knop OK.

Internet Explorer 7 (Windows Vista)
Internet Explorer 7 (geleverd bij Windows Vista) heeft alle vensters voor 
het verwijderen van gegevens op één plek samengevoegd. Kies Extra 
(Tools), Internetopties (Internet Options) en op het tabblad Algemeen 
(General) kunt u onder Browsegeschiedenis (Browsing History) klikken 
op de knop Verwijderen (Delete). In het dialoogvenster Browsegeschiede-
nis verwijderen (Delete Browsing History), kunt u alle informatie over 
uw browsingsessies verwijderen door te klikken op de knop Alles verwij-
deren (Delete All) onder aan het scherm, zoals te zien is in figuur 9-28.
Met één klik heeft u nu al uw sporen uitgewist.

Mozilla Firefox
Om uw browsegeschiedenis te wissen in Firefox, kiest u Extra (Tools), Pri-
végegevens opruimen (Clear Private Data). Selecteer de onderdelen die u 
wilt verwijderen, zoals: Navigatiegeschiedenis, Opgeslagen formulier- en 
zoekgeschiedenis, Buffer, Cookies, Offlinewebsitegegevens, Opgeslagen 
wachtwoorden en Geauthentiseerde sessies en klik op de knop Privégege-
vens nu opruimen (Clear Private Data Now).
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figuur 9-28   Verwijderen van uw browsegeschiedenis in Internet Explorer 7

Als u vaak gebruikmaakt van een gedeelde computer met Firefox, kunt u 
de toepassing Privégegevens nu opruimen (Clear Private Data) gebruiken 
om uw sporen automatisch te wissen aan het einde van elke browserses-
sie. Kies Extra (Tools), Opties (Options) en schakel op het tabblad Privacy 
de optie Altijd mijn privégegevens opruimen als ik Firefox afsluit (Clear 
Private Data When Closing Firefox) in. Als u op de knop Instellingen  
(Settings) klikt, kunt u precies aangeven welke opgeslagen gegevens u 
wilt verwijderen na elke sessie. 
U kunt ook de toetscombinatie Ctrl + Shift + Del (Cmd + Shift + Del voor 
Mac-gebruikers) als sneltoetscombinatie gebruiken om uw privégegevens 
te wissen in Firefox zonder eerst door de menu’s en dialoogvensters te 
navigeren.

Referenties

Zoektechnieken met dank aan het artikel The Google Tutor &  
Advisor, Voyeur Heaven, (http://googletutor.com/2005/04/15/
voyeur-heaven).

1.





h o o f d s t U k

10
Verbeter je computer- 
overlevingstechnieken

Calamiteiten met computers doen zich nu eenmaal voor. Maar als zich 
een kleine ramp voltrekt, hoeft u heus niet naar de lokale computerwin-
kel te gaan om een reparatie van honderden euro’s te laten uitvoeren. Of 
u nu per ongeluk een belangrijk bestand wist, een computervirus hebt 
opgelopen, het ‘blauwe scherm des doods’ voor uw neus ziet, tot de ont-
dekking komt dat uw vaste schijf is overleden of merkt dat uw computer 
de laatste tijd langzamer is geworden, er zijn genoeg gratis hulpmiddelen 
waarmee u gemakkelijk zelf aan de slag kunt. U kunt zelf uw systeem 
weer op de rails krijgen, zodat u weer een veilige en stabiele computer 
hebt. 
In een tijd waarin computers altijd aanstaan en een continue en snelle 
verbinding met internet hebben, is er kwaadaardige software die telkens 
probeert zichzelf op uw systeem te installeren. Virussen die per e-mail 
worden verzonden met aanlokkelijke onderwerpen als ‘Anna Kournikova 
pics ;)’ en ‘I love you’ zijn een bedreiging voor thuiscomputers, maar ook 
voor complete bedrijfsnetwerken. Opdringerige programma’s wurmen 
zich in het opstartproces van uw computer en zorgen ervoor dat de com-
puter trager gaat werken. Werkbalken installeren zichzelf in uw web-
browser en sturen u door naar advertentiesites. Uw dochter van negen 
downloadt en installeert kwaadaardige software, omdat ze dacht dat het 
Tetris was. Uw kleine dreumes krijgt de muis te pakken en heeft met één 
klik een belangrijke map op uw computer gewist. 
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Uw computer is nog nooit zo belangrijk geweest in uw werk en leven. 
Hoe afhankelijker u ervan wordt, hoe meer hij te lijden heeft. En des te 
alerter u moet zijn in de bescherming en het onderhoud om hem een ver-
velend einde te besparen. 
De hacks in dit hoofdstuk omvatten eenvoudige methoden om uw com-
puter te beschermen tegen kwaadaardige software, om het beste te halen 
uit de schijven die uw gegevens bevatten, om uw computer te herstellen 
naar een eerdere staat, om meer schijfruimte vrij te maken en om per 
ongeluk gewiste bestanden terug te halen. Sommige hacks behande-
len manieren om preventieve actie te ondernemen om uw computer te 
beschermen tegen storingen en virusinfecties — zoals het maken van een 
exacte kopie van uw computerconfiguratie in een goed werkende staat 
(Hack 109) of het instellen van een firewall tegen ongewenste netwerk-
verbindingen (Hacks 103 en 104.) Andere hacks behandelen oplossingen 
voor computerproblemen die zich al hebben voorgedaan. Denk hierbij 
aan het opschonen van een pc die vol met spyware zit (Hack 98). Weer 
andere hacks helpen bij het sneller maken van uw systeem (Hacks 99 en 
105) en ruimte vrijmaken op uw vaste schijf (Hacks 102 en 107). Hoewel 
er in dit hoofdstuk meer hacks voor Windows- dan voor Mac-systemen 
zijn opgenomen, vinden Mac-gebruikers genoeg tips in Hacks 101, 104 en 
107.
Veel hulpmiddelen zijn al aanwezig in moderne besturingssystemen, 
maar dat zijn niet altijd de beste keuzes. Deze hacks bevatten informatie 
die uw computerleverancier u niet vertelt. In de volgende hacks worden 
enkele van de beste (en vaak gratis) softwaretools behandeld om uw com-
puter in uitstekende conditie te houden. 

Hack 98: Verlos uw pc van malware

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Dé plaag van computers de laatste jaren is malware: kwaadaardige soft-
ware die zichzelf installeert en het functioneren van uw computer onder-
mijnt, zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Malware heeft 
diverse snode doelen, van het stelen van iemands identiteitsgegevens tot 
agressieve vormen van reclame en ordinaire vernielzucht.
Er zijn verschillende soorten malware, maar geen enkele wilt u op uw 
computer hebben. Spyware houdt bijvoorbeeld bij wat u doet op uw com-
puter en stuurt informatie hierover naar zijn bron, die de informatie ver-
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volgens gebruikt om u gerichte advertenties te sturen, of erger nog, om 
uw creditcardgegevens of uw identiteitsgegevens te achterhalen. Adware 
plaagt u constant met pop-upvensters, ongevraagde advertenties op uw 
computer. Zelfs als u niet op het web surft en hard aan het werk bent. 
Browser hijackers (kapers) nemen de besturing van uw webbrowser over 
en sturen u door naar websites waar u niet om gevraagd hebt, meestal 
advertentiesites. Virussen (een andere smaak, maar net zo schadelijk 
als spyware) worden over het algemeen verspreid via e-mail (maar niet 
altijd) en kunnen grote schade aanrichten aan bestanden op uw compu-
ter, maar ook aan het hele functioneren van uw systeem. Soms versprei-
den ze zich ook door zelfstandig e-mails te versturen naar alle contacten 
in uw adresboek. 

Symptomen
De volgende symptomen zijn kenmerkend voor systemen die zijn geïn-
fecteerd met malware:

Pop-upvensters met advertenties die maar blijven terugkomen.
Onbekende programma’s die verschijnen in de taakbalk (die in 
sommige gevallen bijhouden wat u op uw computer allemaal doet).
Onbekende werkbalken in de webbrowser of plug-ins die ervoor 
zorgen dat u automatisch wordt doorverwezen naar andere webpa-
gina’s dan u hebt opgeroepen. 
Een trager werkend systeem of processen die op de achtergrond 
worden uitgevoerd en waarvoor u geen toestemming hebt gegeven. 

U kunt al deze malware van uw pc verwijderen en hem beschermen tegen 
toekomstige infecties met een aantal gratis te downloaden softwarepro-
gramma’s.

Tools om malware te verwijderen en te voorkomen
Met antispywareprogramma’s ruimt u bestaande spyware op, voorkomt 
u de installatie van nieuwe malware of beide. 

Lavasoft Ad-Aware (hoort op iedere computer: gratis, maar ook 
betaalde upgrades verkrijgbaar: www.lavasoft.com/products/
ad_aware_free.php): Ad-Aware SE Personal de populairste mal-
wareverwijderingstool die er te krijgen is. Het scant uw systeem en 
ruimt schadelijke malware op. De betaalde versie van Ad-Aware 
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biedt ook preventieve bescherming en spywarescans volgens een 
op te geven schema. 
Spybot Search and Destroy (verwijdert malware, gratis: http://
spybot.info/en/spybotsd/index.html): Net als Ad-Aware scant 
Spybot Search and Destroy uw systeem op bestaande spyware en 
verwijdert deze. 
SpywareBlaster (preventief, gratis: http://javacoolsoftware.
com/spywareblaster): SpywareBlaster is software die spyware 
door browser hijackers en adware op uw systeem voorkomt. 
Windows Defender (verwijdert en voorkomt malware: gratis bij 
Windows Vista): Windows Defender is de Microsoft-spyware-
scanner en -verwijderingstool. Voorkomt tevens nieuwe spyware. 
Windows XP-gebruikers kunnen Defender gratis downloaden via 
http://microsoft.com/athome/security/spyware/software/

default.mspx. In Windows Vista zit het programma al ingebouwd.

Elke van deze malwaretools bestaat uit twee onderdelen: de scanfunc-
tionaliteit en de definities van de malware. Omdat er elke dag nieuwe 
malware bijkomt, moet een programma als Ad-Aware beschikken over 
de laatste lijst met bekende schadelijke software om het op te kunnen rui-
men. Alle tools hebben een updatefunctie waarmee de laatste malwarede-
finities worden gedownload. 

Hoe u een geïnfecteerd systeem weer schoonmaakt
Een systeem dat lijdt aan de eerder beschreven symptomen, is zeer 
waarschijnlijk geïnfecteerd geraakt met malware. Om de malware op te 
ruimen, downloadt u Ad-Aware en Spybot Search and Destroy (om mee 
te beginnen). Zodra de programma’s zijn geïnstalleerd, start u ze om de 
laatste definities te downloaden.

NooT   Als uw webbrowser is gekaapt, kunt u mogelijk de geïnfec-
teerde machine niet gebruiken om software te downloaden. Probeer 
de software dan te downloaden op een machine die nog vrij is van 
malware en brand het op een cd of sla het op een geheugenstick op. 
Als u niet over een andere machine beschikt, probeer de software dan 
te downloaden met een andere webbrowser dan Internet Explorer, 
bijvoorbeeld Mozilla Firefox (http://mozilla.org/firefox). Deze 
browser wordt over het algemeen minder vaak gekaapt. 

Voordat u begint met het scannen van uw computer, moet u eventuele 
actieve spywareprocessen uitschakelen. U doet dit door uw verbinding 
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met internet te verbreken en de computer af te sluiten. Start vervolgens 
de computer weer op en druk op de toets F8 tijdens de opstartprocedure 
(voordat het Windows-welkomstscherm verschijnt). Kies de optie om de 
computer in Veilige modus te starten. Hiermee worden alleen de meest 
essentiële processen gestart en stuurprogramma’s geactiveerd om het 
systeem te laten werken. 
Als de computer eenmaal in Veilige modus draait, start u Ad-Aware. Kies 
Scan, Full System Scan en klik op de knop Start. Het scanproces kan even 
duren, maar als dit eenmaal klaar is ziet u een lijst met mogelijke schade-
lijke items die het programma op uw systeem heeft gevonden (zie figuur 
10-1).
Klik op de knop Next om door de lijst met ontdekte adware te bladeren 
en deze te verwijderen van uw systeem.
Sluit Ad-Aware en start Spybot Search and Destroy. Kies Check For Pro-
blems. Deze scan neemt ook enige tijd in beslag. Verwijder de items die 
Spybot detecteert.
Met uw computer nog steeds in Veilige modus, gaat u naar Software 
(Add/Remove Programs) in het Configuratiescherm (Control Panel) en 
neemt u de lijst met geïnstalleerde software door. Deïnstalleer de pro-
gramma’s die u niet herkent of niet nodig hebt. Elk programma met een 
van de volgende woorden in de naam moet u direct verwijderen: bargain, 
tracker, snoop of monitor (en de makers van die programma’s moeten hard 
worden aangepakt).

figuur 10-1   Scanresultaten van Lavasoft Ad-Aware SE
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Herstel vervolgens de verbinding met internet en herstart uw computer 
(niet in Veilige modus).
Met uw systeem weer opgestart, downloadt u Spyware Blaster en instal-
leert en start u het. Ga vervolgens naar Windows Update (http://win-
dowsupdate.microsoft.com) om te controleren of u alle laatste patches en 
updates voor Windows hebt — in elk geval alle kritische updates, en lie-
ver ook nog alle aanbevolen upgrades. Dit proces kan een behoorlijke tijd 
duren, afhankelijk van de snelheid en leeftijd van uw computer. In enkele 
gevallen moet u ook uw computer opnieuw opstarten (soms wel vaker 
dan één keer). Als u erom gevraagd wordt, schakel dan Automatische 
updates (Automatic Updates) in (zie figuur 10-2).

figuur 10-2  Met de automatische updates van Microsoft Windows houdt u uw pc 
up-to-date en goed beveiligd 

Als het nog niet op uw computer is geïnstalleerd, installeer dan Microsoft 
Windows Defender en start het. Laat het problemen die het vindt oprui-
men. (De volgende hack geeft tips over hoe u dat kunt doen.)

Virusbescherming
De meeste computers worden geleverd met een al geïnstalleerd antivi-
rusprogramma. En dat is er gewoonlijk ook een die na een maand of drie, 
als de proefperiode voorbij is, begint te zeuren over het nemen van een 
abonnement. Betaalde antivirusprogramma’s doen hun werk goed, maar 
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opensource-programma’s doen het net zo goed en zonder kosten. Mijn 
favoriet is ClamWin en u kunt het gratis downloaden via http://clam-
win.com. ClamWin integreert in Windows Explorer en Microsoft Outlook 
en u kunt een schema instellen om scans uit te laten voeren. Download 
en start ClamWin om uw computer te scannen op de aanwezigheid van 
virussen. Selecteer de schijven die u wilt scannen (zoals vaste schijven en 
mobiele schijven) en klik op de knop Scan (zie figuur 10-3).

figuur 10-3  Het bedieningspaneel van ClamWin Free Antivirus

NooT   Met één nadeel van het gratis ClamWin moet u rekening hou-
den: in tegenstelling tot veel populaire commerciële producten, voert 
ClamWin geen automatische scan uit als het programma wordt inge-
schakeld. U moet handmatig een scan starten of een planning vastleg-
gen voor een scan op regelmatige tijden. 

Gekaapte webbrowsers
Het meest opvallende kenmerk dat uw computer het slachtoffer is gewor-
den van schadelijke software is vreemd gedrag van uw webbrowser. Als 
er opeens een onbekende werkbalk in uw webbrowser is bijgekomen, als 
uw startpagina op onverklaarbare wijze is gewijzigd of als uw zoekma-
chine opeens vreemde kuren vertoont en alleen maar advertenties toont, 
dan is uw webbrowser zeer waarschijnlijk gekaapt.
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Als scans door Ad-Aware en Spybot Search and Destroy het gedrag van 
uw webbrowser niet hebben kunnen veranderen, dan kunt u het gratis 
diagnosehulpmiddel HijackThis downloaden via http://spychecker.
com/program/hijackthis.html.
HijackThis identificeert niet de programma’s zelf die webbrowsers kapen, 
maar geeft een overzicht van alle plug-ins, knoppen en opstartitems die 
met uw browser worden geassocieerd. U kunt met behulp van HijackThis 
items naar keuze uitschakelen — de crux is natuurlijk hoe u bepaalt 
welke items schadelijk zijn. In de lijst zijn alle items die tegelijk met de 
browser worden gestart opgenomen, en daar zitten ook de schadelijke 
items bij. Het gebruik van HijackThis vergt enig onderzoek of kennis 
van zaken voordat u beslist welke items die in de log voorkomen u wilt 
verwijderen. Er is een gratis tool verkrijgbaar die uw HijackThis-log ana-
lyseert en de kwaadaardige webbrowserplug-ins aangeeft. De tool is te 
vinden op http://hijackthis.de/#anl.
Met name de webbrowser Microsoft Internet Explorer is slachtoffer van 
programma’s die browsers kapen. Een goede manier om een infectie in 
de toekomst te voorkomen, is om over te stappen op de webbrowser Fire-
fox, die u gratis kunt downloaden via http://mozilla.org/firefox. (En 
geen nood: Firefox importeert zonder problemen uw Internet Explorer-
bladwijzers.)

Hack 99: De opstartprocedure opschonen

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig tot gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Lijkt het alsof uw computer veel trager opstart dan toen u hem kocht? Als 
we het hebben over steeds trager wordende computers, dan is de boos-
doener bijna altijd een softwareprogramma dat zich na installatie nestelt 
in de opstartprocedure van uw computer. Deze programma’s — waar u 
soms wel, maar soms ook geen gebruik van maakt — nemen geheugen in 
en belasten de processor terwijl dat niet nodig in. 
Stel dat u een mediaspeler installeert, bijvoorbeeld QuickTime van Apple. 
QuickTime wil uw voorkeursspeler zijn en snel starten als u de spe-
ler nodig hebt. Daarom plaatst QuickTime een link op uw systeem die 
ervoor zorgt dat de speler op de achtergrond wordt gestart zodra u uw 
computer start, of u de speler nu wel of niet gaat gebruiken. Het herkent 
vervolgens een QuickTime-bestand als u erop klikt en speelt het af. Als 
andere softwareprogramma’s op dezelfde manier te werk gaan, dan duurt 



hoofdstuk 10 n Verbeter je computeroverlevingstechnieken    393

het steeds langer voordat u daadwerkelijk aan het werk kunt op uw com-
puter nadat u bent ingelogd. Een paar eenvoudige methodes en hulpmid-
delen zijn verkrijgbaar om die onnodige programma’s te verwijderen uit 
de opstartprocedure van uw computer waardoor hij weer sneller wordt. 

Startmenu (eenvoudig)
Op uw computer bevindt zich een speciale map met snelkoppelingen 
naar programma’s die automatisch starten als u inlogt. Deze map opent u 
door te kiezen voor Start, Programma’s, Opstarten (Start, Programs, Star-
tup), zoals te zien is in figuur 10-4. 

figuur 10-4  De groep Opstarten (Startup) in het menu Programma’s (Programs) 
bevat koppelingen naar programma’s die automatisch starten als uw computer start

Om hier wijzigingen in aan te brengen, klikt u met de rechtermuisknop 
op de knop Start en kiest u Verkennen (Explore). Blader in de map van 
de juiste gebruiker naar Programma’s (Programs) en open vervolgens de 
submap Opstarten (Startup). U kunt hier naar wens snelkoppelingen 
verwijderen. Ga daarna naar de map Opstarten (Startup) onder Alle 
gebruikers (All Users), die zich bevindt op de locatie C:\Documents and 
Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup. Breng ook hier 
gewenste wijzigingen aan door de koppelingen naar programma’s die u 
niet vaak gebruikt te verwijderen.
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Hulpmiddel om uw systeem te configureren (gemid-
deld)
Niet elk programma dat automatisch start is terug te vinden in de map 
Opstarten (Startup). Met de in Windows ingebouwde systeemconfigu-
ratie kunt u alle items bekijken die tegelijk met uw computer opstarten. 
Om het Hulpprogramma voor systeemconfuguratie (System Configu-
ration Utility) te starten, kiest u Start, Uitvoeren (Start, Run) en typt u 
MSCONFIG. Druk tot slot op de Enter-toets.
Op het tabblad Opstarten (Startup) (zie figuur 10-5) deselecteert u alle 
items die niet hoeven te starten als u uw computer start. 

figuur 10-5  De items die automatisch starten bekijken met het Hulpprogramma 
voor systeemconfiguratie (System Configuration Utility)

De meeste van deze programma’s hebben nogal vage namen die niet met-
een duidelijk maken wat voor programma’s het zijn en wat ze doen. Om 
daar wel achter te komen, kan het handig zijn om de kolom Opdracht 
(Command) wat te verbreden zodat u het gehele pad kunt zien. Als u 
qttask ziet in de map Program Files/QuickTime dan is de kans groot dat 
met dit item het programma QuickTime wordt gestart. Als u niet wilt dat 
QuickTime automatisch start (en er is geen enkele reden waarom u dat 
wel zou willen, want als u het nodig hebt, werkt het gewoon), deselec-
teert u deze taak.
Het hulpprogramma gebruiken is een beetje als schieten in het donker. 
Veel van de programma’s in de lijst zijn niet direct herkenbaar. En als het 
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pad naar het bestand ook niet helpt, kunt u met Google zoeken naar de 
procesnaam voor meer informatie. Als u twijfelt, laat het item dan gese-
lecteerd. 

TIP   Het is zeer verstandig om, voordat u wijzigingen aanbrengt aan 
de systeembestanden, een Windows-herstelpunt te maken — voor het 
geval u terug moet keren naar een eerdere staat van het systeem. In 
Hack 100 leest u hier meer over. 

Autoruns (gevorderd)
Het programma Autoruns kan ook behulpzaam zijn bij het verwijderen 
van onnodige taken uit de opstartprocedure van uw computer. Download 
Autoruns via http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/
default.aspx. Start het programma na de installatie en bekijk de items 
die automatisch tegelijk met uw pc starten, verdeeld over diverse catego-
rieën, zoals: services, stuurprogramma’s, extensies voor Internet Explorer, 
items uit het menu Start, geplande taken en veel meer (zie figuur 10-6).

figuur 10-6  Autoruns biedt een gedegen en gedetailleerd overzicht van alle items 
die automatisch tegelijk met uw computer starten
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Een van de prettige functies in het programma is dat het mogelijk is om 
de betekenis van items direct op te zoeken via Google. Om hier gebruik 
van te maken, kiest u een item waar u meer informatie over wilt en kiest 
u Entry, Google om direct een pagina met Google-zoekresultaten te ope-
nen.

Hack 100: Wijzigingen in de systeemconfiguratie 
ongedaan maken 

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt ondeugdelijke software geïnstalleerd of een instelling op uw pc 
gewijzigd. En dat had u beter niet kunnen doen, want niets werkt er 
meer. Maar geen nood. Gelukkig kunt u uw systeem nog redden met een 
krachtig hulpmiddel dat zowel in Windows XP als Vista is ingebouwd. 
Het heet Systeemherstel (System Restore).
U kent het wel, u brengt wijzigingen aan in het register, u installeert een 
bètaversie van een softwareprogramma — misschien was het ook wel 
een alfaversie — u bent eigenwijs en probeert instabiele toepassingen en 
stuurprogramma’s. Eén verkeerde actie en uw computer is onbruikbaar 
geworden — of het blijkt bij een herstart dertig .dll-bestanden te missen.
Systeemherstel maakt als het ware met regelmaat opnamen van uw 
systeem. Als zich een fatale installatie van een programma voordoet, 
of een wijziging in de configuratie die niet helemaal goed uitpakt, kan 
Systeemherstel een eerdere staat van een werkende Windows-installatie 
terugzetten zonder uw gegevens aan te tasten.
Standaard staat Systeemherstel ingeschakeld voor alle vaste schijven van 
uw computer als u meer dan 200 MB (300 MB voor Vista) vrije ruimte had 
na installatie van Windows (en dat zal waarschijnlijk zo zijn). Om te zien 
of Systeemherstel is ingeschakeld, doet u het volgende:

Windows XP: Open het Configuratiescherm (Control Panel) en 
kies Systeem (Performance and Maintenance, System). Op het tab-
blad Systeemherstel (System Restore) zorgt u ervoor dat de optie 
Systeemherstel op alle stations uitschakelen (Turn off System  
Restore on all drives) staat uitgeschakeld.
Windows Vista: Open het Configuratiescherm (Control Panel) en 
kies Back-upcentrum (Backup and Restore Center). Onder Back-
ups van uw bestanden of de gehele computer terugzetten (Restore 

n

n
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Files Or Your Entire Computer), klikt u op Gebruik Systeemherstel 
voor het oplossen van problemen en het ongedaan maken van wij-
zigingen in Windows (Use System Restore To Fix Problems And 
Undo Changes To Windows).

Zorg ervoor dat de schijf in uw computer met de systeem- en program-
mabestanden (meestal C: ) de status Controle (Monitoring) heeft (zie 
figuur 10-7).

figuur 10-7   Systeemherstel (System Restore) in het dialoogvenster 
Systeemeigenschappen (System Properties)

NooT   Als uw vaste schijf niet genoeg ruimte heeft om Systeemherstel 
in te schakelen, lees dan Hack 107 ‘Ruimte vrijmaken op een vaste 
schijf’. 

System Restore (Systeemherstel) houdt de wijzigingen in het register bij, 
maar ook gebruikersprofielen, .dll’s en andere interne Windows-bestan-
den. Als u meerdere schijven of partities op uw systeem hebt, maar op 
slechts één daarvan draait Windows en uw toepassingen, dan kunt u de 
status van alleen die schijf instellen op Controle (Monotoring) 
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Een herstelpunt bewaren of terugzetten met Systeem-
herstel 
Om Systeemherstel te activeren kiest u Start, Alle Programma’s  
(Programs), Bureau-accessoires (Accessories), Systeemwerkset (System 
Tools), Systeemherstel (System Restore). Vervolgens kiest u of u een eer-
dere staat van de computer wilt herstellen, of dat u een nieuw herstelpunt 
wilt maken dat u een naam kunt geven zoals Prestartup cleanup.
Als u uw systeem herstelt naar een eerdere status, merk dan op dat docu-
menten, niet-systeembestanden en e-mailbestanden onaangetast blijven. 
Kies uit de kalender de datum van het gewenste herstelpunt (zie figuur 
10-8).

figuur 10-8  Uw systeem herstellen naar een eerdere werkende staat met 
Systeemherstel (System Restore)

U kunt een herstelactie ook ongedaan maken. Start hiervoor Systeemher-
stel en kies De laatste hertselbewerking ongedaan maken (Undo my last 
restoration) en klik op Volgende (Next).

WAARSCHuWING   Systeemherstel is geen vervanging voor het 
maken van back-ups. Het maakt momentopnamen van de systeem- en 
programmabestanden op uw computer, niet van uw persoonlijke data 
en informatie. (Zie Hack 61 ‘Maak een geautomatiseerde back-up van 
uw bestanden op een externe schijf (pc)’ voor meer informatie over het 
maken van een back-up van uw persoonlijke data.)
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Als Systeemherstel momentopnamen maakt 
Systeemherstel maakt iedere dag dat de computer aanstaat momentopna-
men als de computer even niet gebruikt wordt. Maar ook voordat er wij-
zigingen worden aangebracht in het systeem, zoals bij een automatische 
update van Windows, wanneer een stuurprogramma of een softwaretoe-
passing wordt geïnstalleerd of wanneer een systeemherstel plaatsvindt. 
De website van Microsoft heeft een overzicht van op welke momenten de 
opnamen door Systeemherstel worden gemaakt. Zie ook http://life-
hackerbook.com/links/systemrestore.

Beperk het schijfgebruik door Systeemherstel
Een van de nadelen van Systeemherstel is dat momentopnamen behoor-
lijk wat schijfruimte in beslag kunnen nemen. Standaard is er voor 
Systeemherstel twaalf procent schijfruimte gereserveerd in Windows XP 
(vijftien procent in Vista). Om dit aan te passen klikt u met de rechter-
muisknop op Deze computer (My Computer) en kiest u Eigenschappen 
(Properties). Op het tabblad Systeemherstel (System Restore) wijzigt u 
bij de instellingen voor een schijf met de schuif Te gebruiken hoeveelheid 
schijfruimte (Disk Space To Use) het percentage (zie figuur 10-9).

figuur 10-9  De hoeveelheid schijfruimte voor herstelpunten aanpassen

Nieuwe momentopnamen overschrijven oude, dus als u de twaalf (of vijf-
tien) procent schijfruimte kunt missen, laat de instelling dan ongewijzigd. 
Hoe meer ruimte u toekent aan Systeemherstel, hoe meer herstelpunten u 
beschikbaar hebt in het geval van calamiteiten met uw systeem.
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Hack 101: Data voorgoed van uw schijf wissen

Niveau  .  .  .  .  .  . Medium
Platform  .  .  .  . Windows, Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U bent van plan om uw oude computer te verkopen, te doneren, over te 
dragen of gewoon aan iemand anders te geven. Wist u eigenlijk dat er 
software bestaat waarmee heel gemakkelijk oude bestanden kunnen wor-
den teruggehaald uit de prullenbak? Zelfs als het lijkt alsof u alle bestan-
den hebt gewist, heeft uw computer alleen de ruimte die de bestanden op 
uw computer innamen gemarkeerd als beschikbaar — de enen en nullen 
waaruit die bestanden zijn opgebouwd, zijn nog steeds aanwezig. 
De enige manier om er helemaal zeker van te zijn dat uw gevoelige 
bestanden voorgoed gewist zijn — zoals klantenbestanden, geheime 
bedrijfsdocumenten of persoonlijke foto’s waarvan u liever niet hebt 
dat degene die uw computer op eBay heeft gekocht ze ziet — is om uw 
bestanden diverse malen te overschrijven met nieuwe gegevens. Er zijn 
tools voor zowel Windows en Mac verkrijgbaar die dit voor u doen. 

Windows
Het gratis opensource-programma Eraser voor Windows (http:// 
heidi.ie/eraser/download.php) kan permanent bestanden van uw schijf 
verwijderen middels diverse methoden. Zo is er een standaard die ook 
gebruikt wordt door het Amerikaanse ministerie van Defensie  
(DoD 5220.22-M). Eraser kan handmatig worden ingeschakeld, maar kan 
ook volgens een bepaald schema werken om de beschikbare ruimte op 
uw vaste schijf schoon te maken. Hoe dan ook, het verwijdert bestanden 
voorgoed. 
Als u uw computer overdraagt aan een collega of een familielid of als u 
hem verkoopt, verwijdert u uw gegevens zoals gewoonlijk en gebruikt u 
daarna Eraser om voor altijd sporen naar die gegevens op de vrije ruimte 
van de schijf te verwijderen. Start hiervoor Eraser en kies in het On-
Demand-gedeelte File, New Task. In de keuzelijst kiest u de schijf, de map 
of het bestand dat u permanent wilt verwijderen en klikt u op OK. Deze 
locatie wordt toegevoegd aan de taaklijst van Eraser (zie figuur 10-10).
Om het verwijderingsproces in gang te zetten kiest u Task, Run All.
Eraser is na installatie geïntegreerd in Windows Verkenner. Klik met de 
rechtermuisknop op een bestand en kies Erase in het snelmenu en beves-
tig de verwijderingsactie. 



hoofdstuk 10 n Verbeter je computeroverlevingstechnieken    401

figuur 10-10  Eraser kan permanent sporen naar bestanden verwijderen van de 
ongebruikte ruimte op een schijf of op te geven bestanden wissen

WAARSCHuWING   Als u een bestand wist met Eraser, verdwijnt 
het niet in de prullenbak van uw systeem. Ook kan het niet worden 
teruggehaald met herstelsoftware. De bestanden zijn permanent 
gewist, gebruik het dus met de grootste zorgvuldigheid. 

Mac OS X
Om permanent gevoelige gegevens uit de prullenbak van uw Mac (OS X 
10.4 en later), te verwijderen kiest u Finder, Secure Empty Trash. (Deze 
menu-optie is alleen beschikbaar als de prullenbak ook daadwerkelijk 
bestanden bevat).

figuur 10-11  De ingebouwde wisfunctie van Mac OS X verwijdert permanent 
bestandsfragmenten van beschikbare schijfruimte
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In Mac OS 10.5 (Leopard) kunt u het systeem zo instellen dat de prullen-
bak altijd op een veilige manier wordt geleegd. Kies hiervoor in Finder de 
optie Preferences en selecteer Empty Trash Securely.
Om alle beschikbare ruimte op de schijf van een Mac van alle informatie 
te ontdoen, start u Disk Utility en selecteert u de vaste schijf van uw Mac. 
Op het tabblad Erase klikt u vervolgens op de knop Erase Free Space om 
een verwijdermethode te kiezen (zie figuur 10-11).

Hack 102: Vergelijken en samenvoegen van 
bestanden en mappen met WinMerge

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows XP en Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als meerdere mensen aan dezelfde bestanden werken, wijzigingen aan-
brengen en kopieën van de bestanden maken, kunnen die verschillende 
versies van bestanden onbeheerbaar worden. Om uit te vinden wat in 
welke versie is gewijzigd en uiteindelijk weer één schone versie te krij-
gen, kan een hele klus zijn. Maar het kan makkelijker. Als uw kinderen 
de foto’s van uw digitale camera meerdere malen hebben gedownload, 
maar telkens in een andere map op uw computer, of als uw collega niet 
meer weet wie de laatste wijzigingen heeft aangebracht in de PowerPoint-
presentatie, dan hebt u het gratis opensource-programma WinMerge voor 
Windows nodig. Met WinMerge kunt u documenten en mappen vergelij-
ken en samenvoegen. 
Download WinMerge via http://winmerge.org en installeer het. Tijdens 
de installatie kiest u voor de optie om het programma te integreren in 
Windows Verkenner. Daar zult u later nog veel plezier van hebben.
Op het eerste gezicht ziet WinMerge er wat overweldigend uit, zeker voor 
degenen die nog nooit eerder met dergelijke software hebben gewerkt, 
maar het is een zeer nuttig programma waar u veel aan zult hebben als u 
het eenmaal onder de knie hebt. 

Mappen vergelijken en samenvoegen
U hebt twee mappen met foto’s die u van uw camera hebt gedownload. 
Sommige hebt u bijgesneden of u hebt het rode-ogeneffect verwijderd. 
Andere hebt u niet bewerkt. U hebt nieuwe foto’s genomen en deze ook 
gedownload, samen met de oude foto’s die u al eerder had gedownload. 
WinMerge biedt uitkomst. 
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In Windows Verkenner selecteert u allereerst de twee mappen met foto’s 
(in dit voorbeeld zijn dat C:\photos\ en C:\pics\) en kiest u WinMerge 
in het snelmenu. U krijgt een bestandsoverzicht te zien van alle bestanden 
in de twee mappen: de bestanden die identiek zijn, de bestanden die ver-
schillend zijn en de bestanden die zich of in de ene (rechts) of in de 
andere (links) map bevinden (zie figuur 10-12).

figuur 10-12  WinMerge toont in een overzicht welke bestanden zich in welke 
mappen bevinden en welke identiek zijn en welke verschillend, alsmede de laatste 
keer dat elk bestand werd gewijzigd

In het bestandsoverzicht kunt u met de rechtermuisknop een bestand 
openen (of zijn tegenhanger in de andere map) om de verschillen te bekij-
ken. U kunt ook bestanden van de ene naar de andere map kopiëren met 
de knoppen Copy Left en Copy Right in de werkbalk (of de toetscombi-
naties Alt + pijltje naar links of Alt + pijltje naar rechts gebruiken).

Tekstbestanden vergelijken en samenvoegen
WinMerge kan niet alleen aangeven welke bestanden van elkaar verschil-
len, maar kan ook visueel inzichtelijk maken wat de inhoudelijke verschil-
len tussen bestanden zijn die het kan interpreteren, zoals tekstbestanden. 
In figuur 10-13 ziet u een voorbeeld van verschillen tussen twee tekstbe-
standen met notities over vakantieplannen.
Deze vergelijking van tekstbestanden wordt gedaan met behulp van drie 
vensters, waarbij het linkervenster aangeeft waar de wijzigingen zich 
bevinden. De oranje gebieden geven aan dat deze regels verschillend zijn, 
de grijze gebieden geven aan dat regels hier wel in het ene maar niet in 
het andere bestand voorkomen en de witte gebieden geven regels aan die 
identiek zijn in beide bestanden. Klik op een van deze gebieden om direct 
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naar dat deel van de bestanden te gaan, die te zien zijn in de twee rechter-
vensters. Met de knoppen op de werkbalk kunt u alle of alleen geselec-
teerde wijzigingen samenvoegen van het linker- naar het rechtervenster.

figuur 10-13  WinMerge kan ook de inhoud van tekstbestanden vergelijken, regel 
voor regel

Office-documenten vergelijken en samenvoegen
De meeste mensen werken niet in tekstbestanden met alleen platte 
tekst. WinMerge kan ook andere formaten aan, zoals Microsoft Office-
bestanden. Volgens de beschrijvingen ondersteunt WinMerge standaard 
Word- en Excel-bestanden, maar in de praktijk bleek dat wat tegen te val-
len. Als u, net als ik, een foutmelding krijgt dat ‘WinMerge is unable to 
compare binary files’, met andere woorden: ‘WinMerge kan niet werken 
met binaire bestanden’, download en installeer dan de WinMerge-exten-
sie xdocdiff via http://freemind.s57.xrea.com/xdocdiffPlugin/en/
index.html. De extensie xdocdiff kan bestanden in de volgende formaten 
vergelijken: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Outlook Email en RTF, maar 
ook OpenOffice.org en Lotus 1-2-3. De installatie van de extensie is niet 
even snel gedaan. Zorg dat u het ZIP-bestand uitpakt en de benodigde 
bestanden kopieert naar de map met de programmabestanden van Win-
Merge, zoals te lezen is op de webpagina van de extensie. 
Figuur 10-14 toont een voorbeeld van een vergelijking van twee Word-
documenten (voorlopige versies van dit hoofdstuk uit het boek) in  
WinMerge.
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figuur 10-14  Met de extensie xdocdiff ingeschakeld, kan WinMerge de inhoud 
vergelijken van Office-documenten (bijvoorbeeld Microsoft Word en Excel), maar ook 
van PDF- en OpenOffice.org-documenten

Het nadeel van WinMerge is dat het niet de lay-out van een document 
kan weergeven, alleen de inhoud van het bestand middels een simpele 
weergave van de tekst. Maar alle tekstvergelijkingsopties als hiervoor 
genoemd gelden voor alle documentformaten. Verplaats de gewenste wij-
zigingen van het middelste naar het rechtervenster of andersom en blader 
door de wijzigingen in het linkervenster. Als u klaar bent kunt u alle wij-
zigingen die u hebt aangebracht opslaan in een nieuw document. 
Deze drie voorbeelden laten alleen de basisfuncties van WinMerge zien. 
In de WinMerge-handleiding op internet vindt u nog veel meer mogelijk-
heden met deze uiterst handige tool. U vindt de handleiding op http://
winmerge.org/2.6/manual/index.html.

Hack 103: Installeer een firewall op uw pc

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een thuiscomputer met een directe verbinding met internet — zeker als 
het een breedbandverbinding is die altijd aanstaat — is een uitgelezen 
doelwit van aanvallen door kwaadaardige software. Vijandige software 
scant continu openbare netwerken (zoals het netwerk van uw service-
provider) op zoek naar niet goed beveiligde computers die ze kunnen 
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aanvallen en overnemen om ze voor hun eigen doelen in te zetten. Een 
criminele hacker kan via een onveilige thuiscomputer spamberichten 
versturen, creditcard- of andere persoonlijke gegevens stelen, simpelweg 
gegevens wissen of de machine laten crashen omdat dat zo’n kick geeft. 
Een firewall kan uw computer beschermen tegen dit soort aanvallen. 
Zonder firewall wordt uw computer met een breedbandverbinding bloot-
gesteld aan de gevaren die op internet rondzwerven. En het internet is vol 
met geïnfecteerde computers die virussen verspreiden en keyloggingsoft-
ware hebben om creditcardnummers te achterhalen. 

Heeft uw computer een firewall nodig?
Als u op een veilig netwerk werkt — zoals op uw werk — of als uw 
computer is aangesloten op een draadloze router met een ingebouwde 
firewall, dan is er waarschijnlijk al genoeg beveiliging. Zo niet, dan draagt 
het installeren van een firewall enorm bij aan het verkleinen van de kans 
dat iemand van buitenaf toegang tot uw pc krijgt, zonder dat u het weet 
of daarin hebt toegestemd. 
Open poorten op uw computer zijn mogelijke toegangswegen tot uw 
machine en vormen dan ook zwakke punten. Test de veiligheid van uw 
pc met een gratis toepassing waarmee u online de poorten van uw pc 
kunt scannen. U kunt zo’n tool downloaden via http://www.t1shopper.
com/tools/port-scanner/.
Als uw computer open poorten heeft, installeer dan een firewall waarin 
u specifiek kunt aangeven welk internetverkeer u wel en niet toestaat, 
zowel inkomend als uitgaand.

NooT   Als u een thuisserver draait zoals beschreven in Hacks 73 en 
74, dan hebt u bewust bepaalde poorten op uw machine opengezet. 
Zorg ervoor dat die servers beveiligd zijn met sterke wachtwoorden. Als 
u de servers niet gebruikt, sluit ze dan af zodat de poorten niet meer 
openstaan. 

Als het mogelijk is, schaf dan een hardwarematige firewall aan voor uw 
computers thuis. (De meeste moderne draadloze netwerkrouters hebben 
een ingebouwde firewall.) Een hardwarematige firewall is ideaal omdat 
het niets van de processor in uw computer vergt (uw hoeft de firewall 
namelijk niet op uw eigen pc te draaien) en daarnaast is een hardwarema-
tige firewall veel effectiever dan een softwarematige. Niettemin zijn soft-
warematige firewalls soms noodzakelijk, met name voor laptops die veel 
onderweg zijn en verbinding maken met openbare draadloze netwerken, 
zoals die op luchthavens of in de lunchroom. 
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Firewallsoftware ZoneAlarm 
Er zijn diverse commerciële firewalltoepassingen verkrijgbaar voor thuis-
computers. Zone Labs biedt een gratis versie van het met vele functies 
uitgeruste ZoneAlarm. U kunt deze downloaden via http://zonelabs.
com/store/content/catalog/products/sku_list_za.jsp.
Als u ZoneAlarm hebt geïnstalleerd, controleert het inkomend en uit-
gaand internetverkeer en vraagt het u om dit toe te staan dan wel te 
weigeren. Om problemen te achterhalen (en voor uw gemoedsrust) toont 
ZoneAlarm rapporten met hoeveel inbraakpogingen zijn verijdeld en wat 
voor pogingen van andere computers om verbinding te maken met uw 
computer het betrof (zie figuur 10-15).

Bepaal welke programma’s verbinding mogen maken 
met internet
Nadat u ZoneAlarm hebt geïnstalleerd en weer gewoon op uw computer 
gaat werken, zult u merken dat het u elke keer wanneer een programma 
verbinding probeert te maken met internet onderbreekt. (De meeste pro-
gramma’s maken tegenwoordig verbinding met internet — voor legitieme 
doeleinden zoals het controleren op updates.) Sta toegang met internet 
toe (Allow) of weiger het (Deny) als u weer een van de (soms toch wel 
vervelende) pop-upvensters van ZoneAlarm ziet. Zie figuur 10-16 voor 
het venster dat verschijnt als u op een link in een Word-document klikt.

figuur 10-15  Het bedieningspaneel van ZoneAlarm toont hoeveel inbraakpogingen 
het heeft verijdeld en hoeveel programma’s toestemming hebben voor toegang tot 
internet



408    Upgrade your life n

figuur 10-16  ZoneAlarm vraagt uw toestemming of weigering voor programma’s 
om verbinding te maken met internet

Om de vele onderbrekingen door ZoneAlarm te voorkomen, kunt u de 
zogenaamde whitelist en blacklist van het programma bewerken. Open in 
het configuratiegedeelte van het programma (Program Control) het tab-
blad Programs. Kies voor elk programma of u het wilt toestaan (Allow), 
weigeren (Deny) of dat het programma u eerst moet vragen wat te doen 
(Ask) (zie figuur 10-17).

figuur 10-17  In ZoneAlarm de instellingen met betrekking tot de toegang tot 
internet voor elk programma bewerken

Als u ZoneAlarm op uw computer hebt draaien kunt u gerust zijn, omdat 
niemand verbinding met uw computer kan maken zonder uw nadrukke-
lijke toestemming. 
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NooT   Vanaf Windows XP met Service Pack 2 en ook in Windows Vista 
is een ingebouwde firewall beschikbaar via het Beveiligingscentrum 
(Security Center) in het Configuratiescherm. Windows Firewall biedt 
eenzelfde bescherming als ZoneAlarm, maar het biedt meer informa-
tie en u kunt er zelf minder aan instellen. Voor meer informatie over 
Windows Firewall en de voordelen van firewalls in het algemeen, kunt 
u terecht op http://microsoft.com/athome/security/protect/
firewall.mspx.

Hack 104: Uw Mac van een firewall voorzien

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Mac os X 10 .5 (leopard)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Verrassend genoeg staat op uw nieuwe Mac de firewall niet standaard 
aan. Dat is niet erg als u met uw Mac verbinding met internet maakt via 
een ander apparaat dat wel een firewall heeft, zoals een draadloze router. 
Maar als u verbinding maakt met internet via een draadloze hotspot, of 
via een directe breedbandverbinding, moet u de firewall inschakelen om 
indringers buiten te sluiten. 

NooT   Macs worden aangeprezen en ervaren als veiliger dan pc’s. 
Malware, zoals virussen en Trojaanse paarden, komen niet vaak voor 
op een Mac met OS X — maar zijn niet onmogelijk. Omdat Mac OS X 
beschikt over diverse voorzieningen die u helpen om bestanden te 
delen en verbinding te maken met andere computers, is het als u prijs 
stelt op veiligheid verstandig om de ingebouwde firewall in te schake-
len.

De firewall instellen
Om in Mac OS X de firewall in te schakelen kiest u in System Preferences 
de optie Security. Op het tabblad Firewall ziet u drie mogelijke instellin-
gen (zie figuur 10-18).

NooT   Figuur 10-18 toont de instellingen voor de Mac-firewall in OS 
X 10.5.1, de meest recente versie van Leopard. Als u een nieuwe Mac 
hebt gekocht en nog geen updates hebt uitgevoerd, kan dit venster er 
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op uw systeem anders uitzien. Om de laatste update voor Leopard te 
downloaden kiest u in het hoofdmenu op uw Mac Software Update. 
Tegen de tijd dat u dit leest, zal er zeer waarschijnlijk al een nieuwere 
versie dan versie 1 zijn verschenen.

Al het inkomende verkeer toestaan

De standaardinstelling in OS X is Allow all incoming connections en bete-
kent dat de firewall niet is ingeschakeld. Elke computer op hetzelfde net-
werk als uw Mac kan verbinding maken met uw Mac, wat meteen een 
bewijs is dat uw Mac in het netwerk voorkomt. 

figuur 10-18  De firewall in Mac OS X inschakelen via System Preferences, Security

Alleen bepaalde services toestaan

Als u kiest voor Allow only essential services, dan is de firewall ingescha-
keld en laat hij alleen een beperkt aantal services toe om de basiswerking 
van de computer te garanderen. Apple noemt deze keuze ‘de meest con-
servatieve instelling’1. Het is bovendien de beste keuze als u verbinding 
met internet maakt via een hotspot.
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Toegang toestaan voor bepaalde services en toepassingen

Als u bepaalde programma’s expliciete rechten wilt geven in uw fire-
wallinstellingen, kies dan Set access for specific services and applications. 
Klik op het plusteken om een programma toe te voegen aan de whitelist. 
Bijvoorbeeld, als u het delen van bestanden toestaat (System Preferences, 
Sharing), dan komt File Sharing automatisch te staan bij de toegestane 
services in de firewall.

Word onzichtbaar
Computers met kwaadaardige software scannen over het algemeen open 
netwerken in hun zoektocht naar potentiële slachtoffers, namelijk alle 
computers die aangesloten zijn op dat netwerk. Zelfs als u uw firewall 
hebt ingeschakeld, is uw Mac voor dergelijke software gewoon zichtbaar. 
Voor extra veiligheid kunt u de Stealth-modus inschakelen, wat eigenlijk 
een jas is die uw Mac onzichtbaar maakt. Om deze modus in te stellen 
klikt u in het venster met de instellingen voor uw firewall op de knop 
Advanced en selecteert u Enable Stealth Mode. In de Stealth-modus kun-
nen andere computers binnen het netwerk niet zien dat uw machine daar 
ook aanwezig is, wat betekent dat ongevraagde verbindingen geen enkele 
respons of bevestiging van aanwezigheid krijgen.

Hack 105: Windows Vista sneller maken met 
een geheugenstick

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows Vista
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

De beste manier om een computer sneller te maken is door er meer 
systeemgeheugen (RAM) in te plaatsen. Maar niet alle computers heb-
ben vrije uitbreidingsslots voor meer geheugen en bovendien kan het 
installeren van interne geheugenbanken voor degenen die nog nooit een 
systeemkast vanbinnen hebben gezien, weleens een hachelijke onderne-
ming worden. Daarom heeft Microsoft voor Windows Vista een nieuwe 
optie geïntroduceerd met de naam ReadyBoost. Daarmee kunt u extra 
geheugen toevoegen aan uw pc met behulp van een normale geheu-
genstick. Als u nog een vrije USB-stick hebt en u wilt uw Vista-pc sneller 
maken, dan is ReadyBoost een goede oplossing voor u. Het werkt als 
volgt.



412    Upgrade your life n

Inschakelen van ReadyBoost voor een geheugenstick
Als u een geheugenstick op uw Vista-pc aansluit, zal het dialoogvenster 
Automatisch afspelen (AutoPlay) worden geopend en u de vraag krijgen 
wat u wilt doen met deze schijf. Dit dialoogvenster heeft een optie Mijn 
computer versnellen (Speed up my system), zoals u kunt zien in figuur 
10-19.

figuur 10-19   Als u een geheugenstick op uw Vista-pc aansluit, zal het 
dialoogvenster Automatisch afspelen (AutoPlay) u de optie Mijn computer versnellen 
(Speed up my system) bieden waarmee ReadyBoost wordt gestart

Als u op Mijn computer versnellen (Speed up my system) klikt, schakelt 
u ReadyBoost in voor de USB-stick. ReadyBoost is overigens niet com-
patibel met alle flashdrives en werkt alleen met geheugensticks die een 
bepaalde overdrachtssnelheid halen. Als het een redelijk nieuwe en qua 
geheugenruimte grote geheugenstick is, moet het allemaal werken.

Toekennen van de hoeveelheid ruimte die Ready-
Boost gebruikt
U kunt dezelfde geheugenstick gebruiken voor zowel ReadyBoost en 
bestandsopslag. Om een bepaalde hoeveelheid ruimte toe te kennen op 
uw stick met ReadyBoost, klikt u in Computer (My Computer) met de 
rechtermuisknop op de USB-stick. In het dialoogvenster Eigenschappen 
(Properties) opent u het tabblad ReadyBoost (zie figuur 10-20). 
Gebruik de schuifbalk om aan te geven hoeveel ruimte Vista moet reser-
veren om ReadyBoost te kunnen gebruiken. Als u later van gedachten 
verandert over het gebruik van ReadyBoost, kunt u in dit venster ook de 
optie Dit apparaat niet gebruiken (Do not use this device) kiezen.
Meer informatie over het gebruik van ReadyBoost in Windows Vista 
vindt u op http://www.microsoft.com/windows/products/windows-
vista/features/details/readyboost.mspx.
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figuur 10-20  Aanpassen van de ReadyBoost-instellingen voor een USB-stick 
op het tabblad ReadyBoost in het venster Eigenschappen (Properties). (Klik met 
rechtermuisknop om het te openen.)

Hack 106: Outlook sneller maken

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows (outlook)
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Een simpele manier om Outlook te versnellen, is het uitzetten van de 
integratie met MSN of Live Messenger. Dat kan, afhankelijk van uw com-
puter en de versie van Outlook die u gebruikt, een heleboel wachttijd 
schelen.

Open in Outlook het menu Extra en kies Opties.
Open het tabblad Overige.
In het onderste vak moet u de optie Aanwezigheidsstatus voor 
Messenger weergeven in het vak Van uitschakelen.

Start Outlook vervolgens opnieuw om het verschil te kunnen merken.

1.
2.
3.
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Hack 107: Ruimte vrijmaken op een vaste schijf

Niveau  .  .  .  .  .  . Eenvoudig
Platform  .  .  .  . Windows en Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Toen u uw computer twee jaar geleden kocht, dacht u dat er een vaste 
schijf in zat die veel groter was dan u ooit nodig dacht te hebben. Maar 
toen uw computer ouder werd, verdween al die vrije ruimte als sneeuw 
voor de zon. Vaste schijven zijn niet meer zo duur en er worden steeds 
grotere schijven op de markt gebracht. Maar het is niet nodig direct naar 
de winkel te lopen op het moment dat uw huidige schijf tegen zijn limiet 
begint te lopen. Er zijn eenvoudige manieren om te inventariseren welke 
applicaties of bestanden veel ruimte opschrokken. Die ruimtevreters kunt 
u dan wegschrijven naar een externe schijf of gewoon verwijderen.

Maak ruimtevreters zichtbaar
Twee programma’s, te weten WinDirStat en JDiskReport, analyseren uw 
vaste schijf en maken het gebruik zichtbaar via statistieken. Ze worden 
besproken in de volgende paragrafen.

WinDirStat (Windows)

Het gratis opensource-programma WinDirStat (http://windirstat.
sourceforge.net, alleen voor Windows) toont uw vaste schijf in de vorm 
van een gekleurde kaart, waarop te zien is welke bestandstypen en map-
pen de meeste ruimte innemen op uw schijf.
Met behulp van WinDirStat kunt u gemakkelijk de grootste ruimtevreters 
op uw schijf ontdekken. Het programma heeft een scherm met drie ven-
sters: mappenstructuur, bestandenlijst en een zogenaamde boomstruc-
tuurweergave (zie figuur 10-21).
De mappenweergave toont voor elk bestand een gekleurde balk, waarbij 
de grootte evenredig is aan de omvang van het bestand. De balken zijn 
per map dusdanig gerangschikt dat er voor alle bestanden en submappen 
in de hoofdmap een aparte balk wordt getoond. U kunt bestanden selec-
teren via de mapnaam, het bestandstype of de gekleurde balken, om ze te 
kunnen verplaatsen of verwijderen binnen WinDirStat.
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figuur 10-21  WinDirStat geeft het schijfgebruik grafisch weer in de vorm van een 
gekleurde kaart

JDiskReport (Windows of Mac)

Het gratis programma JDiskReport (http://jgoodies.com/freeware/
jdiskreport, Mac/Windows/Linux) geeft, net als WinDirStat, een grafi-
sche weergave van schijfstatistieken. Maar JDiskReport gebruikt de meer 
gebruikelijke taart-, staaf- of lijndiagrammen zoals te zien is in figuur  
10-22.

figuur 10-22  JDiskReport, voor Mac, Windows, of Linux, laat het gebruik van 
schijfruimte zien in de vorm van grafieken
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JDiskReport draait op alle platforms, maar heeft wel Java (http://java.
com/en) nodig om te werken.

Opschonen van uw gehele systeem met CCleaner
Een ander gratis programma voor Windows is CCleaner (wat staat voor 
Crap Cleaner (Rotzooi Schoonmaker)). Dit programma toont een over-
zicht van systeembestanden (zoals de surfgeschiedenis, tijdelijke instal-
latiebestanden en logs) die kunnen worden verwijderd om meer vrije 
schijfruimte te creëren op uw vaste schijf. CCleaner heeft een interface om 
programma’s te deïnstalleren (ook mogelijk via de optie Software (Add/
Remove Programs) in het Configuratiescherm) en de mogelijkheid om 
snelkoppelingen te herstellen en ongebruikte registeringangen alsmede 
verouderde software te verwijderen. U kunt het downloaden via http://
ccleaner.com.

Hack 108: Verwijderde bestanden weer tot leven 
wekken

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u bestanden wist van de vaste schijf van uw computer, zijn ze niet 
echt verwijderd. De ruimte die de bestanden innamen is eigenlijk alleen 
gemarkeerd als weer beschikbaar voor uw besturingssysteem om er 
nieuwe data overheen weg te schrijven. 
Daarom kunnen speciale herstelprogramma’s vaak verwijderde bestan-
den weer terughalen van de ruimte die is aangemerkt als beschikbaar 
(er staan namelijk nog steeds fragmenten van de oude bestanden op). 
Hoewel u soms helemaal niet wilt dat uw gewiste bestanden ooit nog 
terugkomen, in het geval dat u per ongeluk een bestand hebt gewist, kunt 
u met een herstelproces vaak nog bestanden terughalen waarvan u dacht 
dat ze voorgoed verloren waren gegaan. 
Op het moment dat u ontdekt dat u per ongeluk bestanden hebt gewist 
die u niet kwijt wilt, stopt u direct met werken. De bestanden kunnen 
zich nog op de schijf bevinden, maar elke computeractiviteit waarbij 
gegevens naar de schijf worden weggeschreven, kunnen de overgebleven 
fragmenten van uw bestanden overschrijven, waardoor ze niet meer zijn 
terug te halen. Herstart uw computer niet (tijdens de opstartprocedure 
worden tijdelijke bestanden naar de schijf weggeschreven) en werk ver-
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der niet op de machine. Begin in plaats daarvan meteen met de herstel-
procedure.
Download het gratis hulpmiddel Restoration via http://snapfiles.com/
get/restoration.html en pak het ZIP-bestand uit. Bij voorkeur op een 
andere machine dan die waarop u de herstelactie wilt uitvoeren. Als dat 
niet mogelijk is, bewaar het bestand dan op een externe schijf (zoals een 
geheugenstick) en pak het daarop uit. 
Restoration kan verwijderde bestanden herstellen op de vaste schijf van 
uw Windows-pc of op externe schijven zoals de geheugenkaart van uw 
digitale camera en een USB-stick.

TIP   Restoration is een uitstekende toevoeging aan de geheugenstick 
die u gebruikt om anderen of uzelf te helpen die computerproblemen 
hebben. Net zoals de tools om spyware en virussen op te ruimen. (Zie 
Hack 98, eerder in dit hoofdstuk, en Hack 72 ‘Neem uw leven mee op 
een flashdrive’.)

Start Restoration en kies de schijf en de bestandsnaam van het document 
dat u wilt herstellen. Stel dat u een Word-document van het bureaublad 
hebt gewist met de naam chapter10.doc en de prullenbak al hebt 
geleegd. Voer in Restoration een deel van de bestandsnaam in — al is het 
maar de extensie .doc — en geef de locatie (schijf) op, zoals te zien is in 
figuur 10-23.

figuur 10-23  Verwijderde bestanden zoeken in Restoration



418    Upgrade your life n

Restoration geeft een overzicht van alle verwijderde bestanden die aan 
uw zoekwoorden voldoen. (U kunt alle verwijderde bestanden bekijken 
als u geen enkele zoekterm opgeeft.) Om een verwijderd bestand te her-
stellen, selecteert u het en klikt u op de knop Restore by Copying en geeft 
u een locatie voor de herstelde kopie op.

TIP   Als u per ongeluk foto’s hebt gewist van uw digitale camera, sluit 
hem dan aan op uw pc. De geheugenkaarten van veel moderne came-
ra’s verschijnen als een externe schijf in Deze computer (My Computer). 
Scan met Restoration uw camera alsof het een externe schijf is en her-
stel gewiste fotobestanden.

Onthoud dat het herstellen van bestanden een kwestie van geluk is. Het 
lukt dus niet altijd, zeker niet als het gaat om erg grote bestanden zoals 
video- of muziekbestanden die Windows snel overschrijft.
Het hebben van een herstelprogramma betekent overigens niet dat u niet 
ook een goede back-upprocedure moet hebben. 

Hack 109: Een image van uw pc maken voor 
snel herstel

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Na verloop van tijd en door intensief gebruik kan uw pc traag en instabiel 
worden, vol met programma’s die u niet gebruikt en het slachtoffer van 
systeemwijzigingen waardoor er dingen gebeuren die nooit uw bedoe-
ling waren. Als u ooit het ‘blauwe scherm des doods’ hebt gezien — met 
andere woorden, uw Windows-pc crashte volledig — dan weet u hoe ver-
velend het kan zijn om de configuratie van uw computer weer helemaal 
opnieuw op te bouwen. Een herinstallatie van het besturingssysteem, alle 
programma’s opnieuw installeren en uw documenten herstellen kan tijd 
vergen die u helemaal niet hebt. 
Maar als u een mirror image van uw pc hebt gemaakt in een voor u 
bekende werkende staat, kunt u uw systeem na een crash snel en een-
voudig herstellen. Commerciële programma’s zoals Norton Ghost en 
Acronis True Image maken voor de zekerheid volledige momentopnamen 
van uw systeem voor het geval zich een crash voordoet. Hoewel deze 
programma’s verkocht worden voor € 50,- tot € 70,- , is er ook een gratis 
programma, DriveImage XML genaamd, dat virtuele kopieën van uw 
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pc maakt. DriveImage XML maakt een kopie van de gehele vaste schijf 
in uw computer. Tenminste, van Windows, de systeemconfiguratie, uw 
softwareprogramma’s en documenten. Aan de hand van deze kopie kunt 
u afzonderlijke bestanden terugzetten die zijn overschreven of verwijderd 
en zelfs een hele computer terugzetten naar een eerdere status. 

NooT   Hack 100 ‘Wijzigingen in de systeemconfiguratie ongedaan 
maken’ beschrijft hoe u van de in Windows ingebouwde functies 
gebruik kunt maken om wijzigingen aan uw systeem ongedaan te 
maken. DriveImage XML is een uitgebreider schijfimageprogramma, 
dat u zowel kunt gebruiken voor het maken van back-ups als voor het 
inzetten als systeemherstelprogramma.

Een nieuwe systeemimage maken 
Download het gratis programma DriveImage XML via http://www.run-
time.org/dixml.htm en installeer het. U kunt de image van uw systeem 
opslaan waar u wilt, maar ik adviseer om deze op te slaan op een andere 
schijf dan de schijf waarvan u de image maakt. Als u dus van plan bent 
om een image van uw C:-schijf te maken, schaf dan een externe vaste 
schijf aan om de image van de C:-schijf op te slaan. Of brandt, zodra u 
de image hebt gemaakt, deze meteen op een cd of dvd. Op deze manier 
hebt u altijd de image op een aparte schijf mocht uw C:-schijf het af laten 
weten of crashen. 

figuur 10-24  Diverse instellingen in de wizard Backup, zoals waar DriveImage XML 
uw image moet bewaren
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Als u DriveImage XML (DiX) hebt gestart, klik dan op de knop Backup 
linksonder in het scherm. Het zal een scan van uw pc uitvoeren en een 
overzicht tonen van alle vaste schijven die met uw computer verbonden 
zijn. Om een image te maken van uw C:-schijf (naar alle waarschijnlijk-
heid de primaire, actieve schijf op uw pc) selecteert u deze en klikt u op 
Next om de back-upwizard van DriveImage XML te starten. Klik nog-
maals op Next om aan te geven waar DiX uw image moet bewaren en nog 
een aantal andere instellingen te doen (zie figuur 10-24).
De instellingen zijn van invloed op de grootte van het imagebestand en 
hoe het kan worden hersteld. Hierna volgt een opsomming van wat het 
programma allemaal kan. 

Raw mode

In Raw mode maakt DriveImage XML een sector-voor-sectorkopie van 
uw schijf, inclusief ongebruikte ruimte. Dit betekent dat uw imagebe-
stand exact dezelfde grootte heeft als de schijf, en dat het alleen kan 
worden teruggezet naar een schijf van dezelfde grootte. Voor de meeste 
thuiscomputers is deze optie niet geschikt (waarom zou u een back-up 
van lege ruimte maken).

Grote bestanden splitsen

Als u van plan bent om uw schijfimage op een cd of dvd te branden, 
selecteer dan de optie Split large files. Hiermee wordt het imagebestand 
in kleinere porties opgedeeld, zodat u ze gemakkelijk kunt opslaan op 
schijven met een beperkte opslagruimte. Als u deze optie niet selecteert, 
krijgt u een enorm bestand, zo groot als de schijf zelf of zo groot als de 
gebruikte ruimte op de schijf (afhankelijk van of u de optie Raw mode 
wel of niet hebt ingeschakeld).

Gecomprimeerde bestanden

Als de ruimte op de doelschijf schaars is, kies dan voor de optie Compres-
sed om het imagebestand tot wel veertig procent kleiner te maken dan 
wanneer u voor de normale modus kiest. Compressie vertraagt het proces 
waarbij de image wordt gemaakt, maar het bespaart u wel schijfruimte.

Een image maken terwijl u werkt

De beste functie in DriveImage XML is dat het een image kan maken 
terwijl u aan het werk bent op uw computer — alleen moeten bestanden 
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waarin u werkt op het moment dat de image wordt gemaakt, worden 
vergrendeld om correct gekopieerd te kunnen worden. DiX heeft twee 
methodes: de schijf in zijn geheel vergrendelen (als u de computer niet 
gebruikt en geen bestanden opslaat) of gebruikmaken van de in Windows 
ingebouwde Volume Shadow Services om de laatst opgeslagen staat van 
de schijf te krijgen. De standaardoptie (Try Volume Locking first) is een 
goede keus voor thuiscomputers.
Klik op de knop Next om de schijfimage te maken. Afhankelijk van de 
snelheid van uw computer, de grootte van de vaste schijf en de hoeveel-
heid gebruikte ruimte, kan dit proces een behoorlijke tijd in beslag 
nemen. Start de procedure bijvoorbeeld ’s avonds als u klaar bent met 
werken of tijdens uw lunchpauze. DriveImage XML houdt de voortgang 
bij van de verstreken tijd en hoe lang het proces nog duurt (zie figuur  
10-25).

figuur 10-25  De voortgang van het maken van een schijfimage in de gaten houden

DiX is niet snel, zeker niet als het veel gegevens in de image moet opne-
men. Op mijn pc duurt het maken van een image van 12 GB aan gebruikte 
ruimte ongeveer 35 minuten. Als de image is gemaakt, hebt u twee typen 
bestanden op de doelschijf: een XML-bestand (vandaar ook de naam 
DriveImage XML) en één of meerdere DAT-bestanden (afhankelijk van 
of u de optie Split large files hebt ingeschakeld). Het .xml-bestand is een 
overzicht van alle bestanden in de image. De .dat-bestanden bevatten de 
feitelijke data. Figuur 10-26 toont het overzicht van de bestanden op mijn 
externe schijf nadat de image was gemaakt. 
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figuur 10-26  De imagebestanden van DriveImage XML bestaan uit een XML-bestand 
en één of meerdere DAT-bestanden

Een systeemimage herstellen
Nadat u de image van uw systeem hebt opgeslagen, kunt u het op drie 
manieren gebruiken: om afzonderlijke bestanden te herstellen naar de 
staat waarin ze zijn opgeslagen, om uw pc te herstellen naar de exacte 
staat toen u de image maakte, of om een exacte kopie te maken naar een 
andere partitie of vaste schijf.

Afzonderlijke bestanden bekijken en herstellen 

Om bestanden in een image te bekijken en te kopiëren naar uw pc, klikt 
u op de knop Browse linksonder in het DriveImage XML-venster en 
vervolgens op Load Image. Selecteer het .xml-bestand dat bij de image 
hoort. (Elke image heeft slechts één bijbehorend XML-bestand.) DiX zal 
het XML-bestand lezen en een overzicht tonen van alle bestanden in de 
image, zoals te zien is in figuur 10-27. Blader door de map en klik met de 
rechtermuisknop op een bestand om het te bekijken, te openen met het 
bijbehorende softwareprogramma of om het uit te pakken (te herstellen in 
uw huidige configuratie).
U kunt ook met de rechtermuisknop op een map klikken — zoals Mijn 
Documenten — en Extract kiezen (of druk op Ctrl + S) om de hele map te 
kopiëren naar uw pc.
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figuur 10-27  Door de inhoud van een schijfimage bladeren met behulp van het 
.xml-bestand

Een volledig systeemherstel uitvoeren (gevorderd)

Als de vaste schijf van uw computer crasht, kunt u hem herstellen naar 
een eerdere staat met de image die u met DiX hebt gemaakt. Een image 
herstellen naar een doelschijf zorgt ervoor dat alle gegevens op die schijf 
worden gewist en worden overgeschreven door de inhoud van image die 
u erop kopieert. Dat betekent dat u geen image kunt herstellen naar een 
schijf die u op dat moment gebruikt (u kunt namelijk niet de inhoud van 
een schijf wissen die in gebruik is). Dus als u uw machine hebt gestart 
vanaf de C:-schijf, kunt u geen image herstellen op deze C:-schijf. U moet 
de doelschijf benaderen als een secundaire schijf. U kunt dit op een paar 
manieren doen. U kunt de doelschijf installeren op de computer als een 
toevoeging op de primaire opstartschijf of u kunt de doelschijf in een 
bracket plaatsen en deze aansluiten als een externe schijf. 
Hoe dan ook, om een schijfimage te herstellen naar een schijf die u later 
als opstartschijf wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

Een pc met DriveImage XML geïnstalleerd en werkend.
De opgeslagen imagebestanden — op cd, dvd, op een gast-pc of op 
een externe schijf.
Een doelschijf, met een partitie die minimaal net zo groot is als de 
grootte van de imagebestanden.

Om het herstelproces te starten klikt u in DriveImage XML op de 
knop Restore en vervolgens op de knop Next. De herstelwizard wordt 

n

n

n
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geopend. Selecteer nu het .xml-bestand dat bij de image hoort en kies de 
doelschijf. (De doelschijf moet een bestaande partitie zijn van minimaal 
dezelfde grootte als de image en het mag niet de actieve systeemschijf 
zijn.) Bij een herstelactie worden alle bestanden van de doelschijf gewist, 
dus wees er absoluut zeker van dat er geen bestanden op staan die u wilt 
behouden. Net als tijdens het maken van de image toont DiX ook nu een 
voortgangsbalk waarin ook de resterende tijd van het herstelproces wordt 
aangegeven.

NooT   U kunt de doelschijf formatteren en opnieuw partitioneren met 
het in Windows ingebouwde Systeembeheer (Disk Management) of 
elke andere software waarmee u partities kunt maken. Om in Windows 
een partitie te maken opent u het startmenu en kiest u Uitvoeren (Run) 
en typt u compmgmt.msc en drukt u op de Enter-toets. Kies hierna 
Schijfbeheer (Disk Management). Voor meer informatie over het maken 
van partities in Windows surft u naar http://support.microsoft.
com/kb/309000.

Nadat de image is gekopieerd en hersteld op de doelschijf, moet u die 
schijf de actieve, ofwel opstartpartitie maken voor uw pc. Plaats de schijf 
terug in uw computer of gebruik Schijfbeheer (Disk Management) om de 
partitie om te zetten naar de actieve partitie en herstart de computer. 

TIP   Een videotutorial over het gebruik van DriveImage is te vinden op 
YouTube: http://youtube.com/watch?v=PTEnKA7tOXM.

Referenties

Mac OS X 10.5 Leopard: About the Application Firewall, 
Apple.com, op http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=306938.

1.



U gebruikt waarschijnlijk met enige regelmaat meerdere computers. U 
hebt een computer op het werk, een pc thuis, de laptop van uw echtge-
noot en de familie-Mac waar u allemaal op werkt. Het is vaak niet een-
voudig om simpele taken tussen deze computers uit te laten voeren. Als u 
veel met verschillende computers werkt, moet iets weten over een aantal 
voorzieningen die al zijn ingebouwd in het besturingssysteem, of die gra-
tis verkrijgbaar zijn, waarmee u informatie en bronnen eenvoudig kunt 
delen.
Als u meerdere computers online gebruikt, hebt u de mogelijkheid om te 
werken met bestanden vanaf verschillende locaties. Maar met de moge-
lijkheden, komen ook de complicaties zoals het niet kunnen synchronise-
ren van bestanden. Als u een bladwijzer maakt voor een website op uw 
werk, dan is die niet beschikbaar op uw thuiscomputer. Als u werk mee 
naar huis neemt en u vergeet uw bestanden te actualiseren, dan gaat u de 
mist in. Als uw echtgenote foto’s downloadt van de digitale camera op 
haar laptop, dan krijgt u ze niet te zien, tenzij u de juiste instellingen hebt.
Personal computers waren ooit gigantische standalone rekenmachines, 
totdat iemand op het idee kwam om ze met elkaar te verbinden zodat er 
informatie kon worden uitgewisseld. Alle computers in uw leven zijn op 
een of andere manier met elkaar verbonden, ofwel via een thuisnetwerk 
of via internet. En dat betekent dat u er veel meer mee kunt doen, zoals 
het delen van vaste schijven en andere apparaten en zelfs automatisch 
bestanden synchroniseren. Dit hoofdstuk behandelt verschillende tech-

h o o f d s t U k

11

Meerdere computers beheren
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nieken om bestanden en bladwijzers tussen computers via internet of bin-
nen hetzelfde netwerk te synchroniseren.
Als u meerdere computers in een thuisnetwerk hebt, zoals bijvoorbeeld 
de laptop van uw tienerdochter en de pc van uw echtgenoot, dan laten 
Hacks 110 en 111 zien hoe u gezamenlijke bestanden kunt instellen, zodat 
u bestanden kunt openen en opslaan op één locatie. Of u nu werkt met 
Windows of Mac OS X. Als u meerdere computers maar slechts één prin-
ter hebt, leert u in Hack 114 hoe u een printer kunt delen, zodat u vanaf 
elke computer documenten kunt afdrukken. Als u twee monitoren hebt 
of een laptop die gekoppeld is aan een externe monitor, leert u in Hack 
115 hoe u het maximale kunt halen uit uw beide monitoren. Ten slotte, als 
u twee computers op één bureau hebt staan, kunt u beide bedienen met 
slechts één toetsenbord en muis. Hack 116 vertelt hoe dat moet.
Meervoudige systemen kunnen de zaken compliceren, maar dat hoeft 
echt niet altijd zo te zijn. Of u nu informatie deelt tussen twee lokale 
computers, tussen besturingssystemen of via internet, dit hoofdstuk laat 
u zien hoe u alle computers in uw leven onder controle krijgt en hoe u 
gezamenlijke bronnen kunt delen.

Hack 110: Delen van Windows-bestanden

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows en Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Als u meerdere computers thuis hebt, dan wilt u op een gemakkelijke 
manier bestanden kunnen uitwisselen zonder handmatig bestanden 
naar een andere schijf te moeten kopiëren en vervolgens naar de andere 
kant van de kamer te lopen. Alle versies van Windows hebben een inge-
bouwde mogelijkheid om mappen te delen en bestanden te openen en op 
te slaan op andere computers in het netwerk. In deze hack leert u hoe u 
een Windows-map met familiefoto’s kunt delen met alle andere compu-
ters in huis, of het nu Windows-pc’s of Macs zijn.

NooT   De screenshots in deze hack zijn van Windows XP, maar de 
instructies werken in de meeste gevallen ook voor Windows Vista. 
Vista-specifieke opmerkingen staan in de lopende tekst vermeld.
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Een map delen
Om vanaf een centrale pc een map met foto’s te delen met de andere com-
puters in huis, gaat u naar de betreffende fotomap en klikt u met de rech-
termuisknop en kiest u Eigenschappen (Properties). Op het tabblad Delen 
(Sharing) voert u een naam in zoals te zien is in figuur 11-1.

figuur 11-1  Deel een map op het tabblad Delen (Sharing) in het dialoogvenster 
Eigenschappen (Properties)

De naam die u hier invult is de naam die andere computers zullen zien. 
Deze naam hoeft niet dezelfde naam te zijn als die van de map zelf. Als 
u probeert een naam op te geven die langer is dan twaalf karakters, zal 
Windows u een waarschuwing geven over de mogelijke incompatibiliteit 
met andere besturingssystemen. Om er zeker van te zijn dat het allemaal 
werkt, houdt u het beste een naam aan van minder dan twaalf karakters. 
In figuur 11-1, deel ik mijn map My Documents onder de naam PC - My 
Docs. Zet ook een vinkje in het vakje Netwerkgebruikers mogen mijn 
bestanden wijzigen (Allow network users to change my files), als u wilt 
dat anderen ook bestanden kunnen opslaan vanaf andere computers in 
deze map.
Windows Vista-gebruikers moeten erop letten dat ze op het tabblad 
Delen (Sharing) in het dialoogvenster met de documenteigenschappen, de 
knop Geavanceerd delen (Advanced Sharing) aanklikken. Daar kunt u de 
naam van de gedeelde map opgeven en instellen dat deze map beschrijf-
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baar is vanaf andere computers door te klikken op de knop Machtigingen 
(Permissions).

NooT   Als uw computer niet geconfigureerd is om bestanden te 
delen, krijgt u een boodschap daarover met een link naar de De wizard 
Netwerk instellen (Network Setup Wizard) op het tabblad Delen 
(Sharing). Volg de wizard om printer- en bestandsdeling op uw compu-
ter mogelijk te maken. Pas daarna kunt u de gedeelde map een naam 
geven.

Bepaal de naam van uw computer
Het is handig als u de netwerknaam van uw pc weet als u een map wilt 
delen met andere computers. Meestal kiest u de naam voor uw computer 
als u de computer voor de allereerste keer installeert (of misschien deed 
de fabrikant of de vorige eigenaar dat al) en daarna bent u die naam 
vergeten. Om de naam van uw pc op te zoeken, klikt u in het Configu-
ratiescherm (Control Panel) op Systeem (System). (Sommige gebruikers 
komen hier via de categorie Prestaties en onderhoud (Performance and 
Maintenance), Vista-gebruikers moeten de link Geavanceerde systeemin-
stellingen (System And Maintenance) gebruiken.) In het dialoogvenster 
Systeemeigenschappen (System Properties) opent u het tabblad Compu-
ternaam (Computer Name) en typt of bekijkt u de naam die staat naast 
het vak Volledige computernaam (Full Computer Name) (DESKTOP2), 
zoals te zien is in figuur 11-2.

figuur 11-2  Het dialoogvenster Systeemeigenschappen (System Properties) toont 
de netwerknaam van uw computer die andere computers te zien krijgen
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In figuur 11-2 kunt u zien dat ik mijn pc Scully (jawel, X-Files-fans!) heb 
genoemd. Let wel op deze naamgeving, want het is de naam die andere 
computers in het netwerk zien als ze toegang krijgen tot uw pc. (Als u de 
naam van uw pc wilt wijzigen, klik dan op de knop Wijzigen (Change). 
Om de nieuwe naam op te slaan, moet u uw computer opnieuw starten.)
Vista-gebruikers: uw scherm met Systeemeigenschappen (System  
Properties) zal er anders uitzien dan in figuur 11-2 maar de naam van uw 
computer wordt weergegeven naast de tekst Volledige computernaam 
(Full Computer Name).

Toegang tot een gedeelde map vanaf een andere pc
Nu uw gedeelde map is geïnstalleerd, kunt u de map gaan benaderen 
vanaf een andere pc. Nu wordt het pas echt leuk. Op elke andere pc 
met Windows XP of Vista in hetzelfde netwerk als de computer met de 
gedeelde map, kunt u in het menu Start in het vak Uitvoeren (Run) twee 
backslashes typen gevolgd door de naam die u zojuist aan de computer 
met gedeelde bestanden hebt gegeven. Bijvoorbeeld, vanaf een andere 
pc typ ik \\scully in het vak Uitvoeren (Run) om de pc met de naam 
Scully met Verkenner te bekijken. Daar ziet u alle gedeelde items die 
beschikbaar zijn op de host-pc. In figuur 11-3, ziet u een voorbeeld van de 
gedeelde map PC - My Docs.

figuur 11-3  Doorzoek de computer met gedeelde bestanden of printers door de 
naam vooraf te laten gaan door twee backslashes in de Windows Verkenner

TIP   U kunt een gedeelde map vanaf andere pc’s in een lokaal netwerk 
alleen bereiken als u geen VPN (Virtual Private Network) hebt draaien. 
Met een VPN kunt u de gedeelde mappen bereiken via internet, bij-
voorbeeld uw thuis-pc via uw bedrijfs-pc.
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Toegang tot een gedeelde map vanaf een Mac
Nadat u een gedeelde map hebt gemaakt op een pc, kunt u ook met een 
Mac in hetzelfde lokale netwerk een bestand openen, bekijken en weer 
opslaan. Als u gebruikmaakt van Mac OS X 10.5, ziet u onder de optie 
Shared in de zijbalk van Finder automatisch de gedeelde bestanden van 
de pc staan. Van hieruit kunt u de beschikbare gedeelde bestanden door-
zoeken zoals te zien is in figuur 11-4.

figuur 11-4  Zoeken naar de pc met een gedeelde map via de optie Shared in de 
zijbalk van Finder

TIP   U kunt een gedeelde map toevoegen aan de zijbalk van Finder 
voor snelle toegang. Daarvoor selecteert u de gedeelde map en kiest u 
in het menu File van Finder de optie Add To Sidebar.

Tips om problemen op te lossen
Als u problemen hebt met het benaderen van de gedeelde map van uw 
pc, controleer dan de volgende zaken:

De computers zitten op hetzelfde lokale netwerk. Als de compu-
ters bijvoorbeeld zijn verbonden met dezelfde draadloze router, 
dan zitten ze op hetzelfde lokale netwerk en dat betekent ook dat 
ze hetzelfde IP-adres hebben. Om te controleren of de computers 
met elkaar kunnen communiceren, kunt u proberen de ene pc 
vanaf de andere te pingen. Vanaf de commandoregel op de host-pc, 
typt u ipconfig om het lokale IP-adres van de computer te bepalen. 
Vervolgens typt u op de opdrachtregel van de pc die de verbinding 
probeert te leggen de tekst ping 123.56.7.8 (waar 123.56.7.8 is het 
IP-adres van de host-pc). Als het ping-programma een reactie krijgt 
van de host-pc, kunnen de beide machines met elkaar praten.

n
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De firewall van de pc moet bestandsdeling toestaan. Let erop 
dat de firewall van de host-pc zodanig is ingesteld dat inkomende 
verbindingen naar de gedeelde bestanden zijn toegestaan. Als u 
de ingebouwde firewall van Windows gebruikt, en u hebt de deel-
functie ingeschakeld, dan zal bestandsdeling automatisch worden 
toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen van de firewall. Echter, 
op andere firewalls moet u misschien handmatig de bestandsdeling 
instellen.

Hack 111: Delen van Mac-bestanden

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Mac os X 10 .5 en Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Net zoals u mappen kunt delen onder Windows, heeft het besturingssys-
teem Mac OS X ook een ingebouwde deelfunctie die werkt met andere 
Macs maar ook met pc’s. Hier volgt de uitleg om de mappen op een Mac 
te delen en ze vanaf een andere computer in het lokale netwerk te bena-
deren.

Een map delen
Om een map beschikbaar te maken voor andere computers in het net-
werk, opent u in System Preferences het venster Sharing. Hier ziet u een 
lijst met alle manieren hoe andere computers uw Mac kunnen bereiken. 
Selecteer de optie File Sharing en klik vervolgens op de knop + onder de 
kolom Shared Folders om een map toe te voegen die u wilt delen. Zie ook 
figuur 11-5.
In dit deel ziet u welke gebruikers en groepen toegang hebben en welke 
toegangsrechten ze hebben. Voeg mappen toe en verwijder ze door op de 
knoppen + en – , onder de lijst Shared Folders te klikken. Voor elke map 
kunt u delen door middel van AFP (Apple Filing Protocol), om mappen met 
andere Macs te delen, SMB (Server Message Block) om mappen met pc’s te 
delen, en FTP om de map te benaderen vanaf elk willekeurig apparaat dat 
een FTP-client heeft (zie figuur 11-6). U kunt deze opties deels of allemaal 
instellen voor een bepaalde map.

n
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figuur 11-5  In het venster Sharing in System Preferences, kunt u de lijst met 
gedeelde bestanden beheren op uw Mac en kunt u toegangsrechten regelen voor 
elke gedeelde map

figuur 11-6  Klik op de knop Options om de protocollen te selecteren die uw Mac 
moet gebruiken om mappen te delen

Om uw Mac-bestanden alleen met andere Macs te delen, selecteert u 
Share files and folders using AFP. Om Mac-bestanden te delen met Win-
dows pc’s, selecteert u Share files and folders using SMB. Selecteer ver-
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volgens de gebruikersnaam voor SMB-sharing en als daar om gevraagd 
wordt vult u uw wachtwoord in. (Waarschuwing: delen met Windows-
pc’s werkt niet als er geen gebruikersaccount is ingeschakeld.)

Toegang tot een gedeelde map vanaf een andere Mac
Nadat u met behulp van AFP een Mac-map hebt gedeeld, kunnen alle 
andere Macs in het netwerk deze map zien en er direct verbinding mee 
maken. Macs die werken onder OS X 10.5 (Leopard) zullen de naam van 
de andere Mac tonen onder de kop Shared in de zijbalk van Finder. Bij-
voorbeeld, als de gedeelde map op een Mac de naam nyx heeft, zullen de 
andere Macs dit tonen in Finder zoals te zien is in figuur 11-7.

figuur 11-7  Onder Shared in de zijbalk van Finder ziet u de Macs in het netwerk die 
bestanden delen

Klik op de naam van de Mac om door de lijst met gedeelde bestanden te 
lopen. Als u geen gedeelde bestanden ziet waarvan u wel weet dat ze er 
zijn, klik dan op de knop Connect As rechts bovenaan (onder het zoek-
vak van Finder) en typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat 
gedeelde toegangsrechten heeft. Nadat u bent verbonden als een geauto-
riseerde gebruiker, kunt u de bestanden openen en opslaan (afhankelijk 
van uw toegangsrechten).

Toegang tot een gedeelde map vanaf een pc
Als u SMB (of Windows-delen) aanzet voor een map, dan geeft Mac OS X 
u een mededeling die er ongeveer als volgt uitziet:

Windows users can access your computer at smb://xxx.xxx.x.x
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De x-en staan voor het IP-adres van uw Mac. U kunt dat adres daadwer-
kelijk gebruiken of u kunt eenvoudigweg de naam van uw Mac gebrui-
ken om een gedeelde Mac te benaderen.
In beide gevallen moet u in het menu Start van uw pc kiezen voor Uitvoe-
ren (Run) (Vista-gebruikers kunnen eenvoudigweg het zoekvak gebrui-
ken) en daar het adres van uw Mac intypen voorafgegaan door twee 
backslashes, zoals te zien is in figuur 11-8.

figuur 11-8  Typ de naam van uw Mac voorafgegaan door twee backslashes in het 
uitvoervak van Windows XP om de gedeelde mappen van de Mac te bekijken via 
Windows Verkenner

In dit voorbeeld wordt een venster in Windows Verkenner geopend als 
in het vak Uitvoeren (Run) \\nyx wordt ingetypt (de naam van mijn Mac 
was immers nyx) waardoor de gedeelde bestanden op de Mac worden 
getoond. In dat venster kunt u de bestanden in de gedeelde mappen kopi-
eren, bewerken en opslaan via het netwerk vanaf uw pc.

Hack 112: Synchroniseer mappen tussen com-
puters

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows en Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Wanneer u op twee computers altijd de meest recente versie van een serie 
bestanden wilt hebben, kunt u veel tijd verspillen door de bestanden 
steeds handmatig te kopiëren als er wijzigingen zijn. Maar u kunt ook 
automatisch de bestanden synchroniseren met behulp van gratis soft-
ware. Stel dat u op de familie-pc een kopie wilt maken van de nieuwste 
serie digitale foto’s die uw echtgenote op haar computer op zolder heeft 
geplaatst. Of misschien wilt u bestanden die u op het werk hebt gemaakt, 
maar thuis wilt bewerken, automatisch synchroniseren zodat u niet 
steeds een schijf of stick mee naar huis hoeft te nemen. Er zijn twee gratis 



hoofdstuk 11 n Meerdere computers beheren    435

diensten die het mogelijk maken om uw bestanden te synchroniseren tus-
sen computers in hetzelfde netwerk of tussen computers op afstand via 
internet.

Synchroniseer bestanden tussen pc’s op een lokaal 
netwerk met SyncToy
De gratis Windows-toepassing SyncToy is een eenvoudig programma dat 
bestanden tussen twee mappen synchroniseert (zowel op dezelfde pc als 
op twee verschillende pc’s). Download SyncToy via http://lifehacker-
book.com/links/synctoy (op het moment is versie 2.0 bèta beschikbaar) 
en installeer het op een van de pc’s die moet worden gesynchroniseerd 
met de andere. Start vervolgens SyncToy en klik op Create New Folder 
Pair om een Left Folder en een Right Folder te definiëren. Bestanden zul-
len in eerste instantie van links naar rechts synchroniseren, dus kiest u 
de mappen met de bronbestanden links en de bestemming rechts. Als u 
naar een andere computer synchroniseert, moet de betreffende doelmap 
gedeeld zijn, zodat uw computer deze map kan openen en hier bestanden 
kan opslaan. Zie hiervoor ook de voorgaande Hacks 110 en 111. 
Nadat u op de andere pc de rechtermap hebt gekozen, klikt u op de knop 
Next. Kies vervolgens Synchronize als de Folder Pair-actie en klik op 
Next om het bestandspaar een naam te geven zoals family room photo 
sync. Klik daarna op de knop Finish.
Nu kunt u de actie voor uw mappenpaar configureren, testen en uitvoe-
ren, zoals te zien is in figuur 11-9.

figuur 11-9  Nadat u de Right- en Left-mappen hebt gekozen kunt u de 
mappensynchronisatie in SyncToy nog verder aanpassen aan uw wensen
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Instellen van de SyncToy Action-opties

Om bepaalde bestanden uit te sluiten van de synchronisatie-actie (zoals 
systeembestanden of misschien niet-afbeeldingsbestanden), klikt u op de 
link Change Options. Daar kunt u bestanden uitsluiten via naam, exten-
sie, of submap. Tevens kunt u verborgen of systeembestanden uitsluiten, 
overschreven bestanden opslaan in de prullenbak en nog andere instellin-
gen voor uw synchronisatiepaar instellen (zie figuur 11-10).

figuur 11-10  In het dialoogvenster Change Options kunt u bestanden in- of 
uitsluiten van synchronisatie en nog meer instellingen doen

Droogoefenen van een SyncToy-actie

Als u tevreden bent met de synchronisatie-opties wordt het tijd om de 
synchronisatie te proberen. Omdat u een grote hoeveelheid bestanden 
gaat kopiëren en u niet per ongeluk iets wilt overschrijven, kunt u de 
resultaten van de synchronisatie bekijken voordat de actie daadwerkelijk 
plaatsvindt. Klik op de knop Preview om te zien welke bestanden van 
waar naar waar worden gekopieerd, rekening houdend met de opge-
geven opties. Pas de actie eventueel aan. Als u bepaalde mappen niet 
wilt synchroniseren dan kunt u ook gebruikmaken van de opties Echo 
en Contribute, waarbij de inhoud van de ene map in de Left Folder niet 
in zijn geheel wordt gesynchroniseerd met de inhoud van de map in de 
Right Folder. Zie het helpmenu van SyncToy voor meer details over wat 
de Echo- en Contribute-acties precies inhouden.
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Als u tevreden bent met de resultaten van de voorlopige actie in SyncToy, 
dan wordt het tijd om de echte actie uit te voeren. Klik op de knop Run 
om de synchronisatie tussen de mappen te starten. U kunt een onbeperkt 
aantal mappenparen aanmaken in SyncToy om een onbeperkt aantal 
bestanden over een onbeperkt aantal computers te kopiëren. De andere 
computer hoeft niet per se een Windows-pc te zijn. Windows hoeft alleen 
maar toegang te hebben om de inhoud van de Right en Left Folder in 
SyncToy vast te stellen. 
Nadat u SyncToy hebt geïnstalleerd, hoeft u vanaf dat moment geen 
bestanden meer handmatig te kopiëren als u telkens vanaf een andere 
plaats met bepaalde bestanden werkt. In plaats daarvan voert u gewoon 
een SyncToy-actie uit om alle bestanden van elders gelijk te schakelen. 
Overigens kunt u zowel vanaf de familiecomputer als de zolder-pc Sync-
Toy-acties uitvoeren, zodat met één klik de nieuwste digitale foto’s op 
beide pc’s staan.

Synchroniseer bestanden tussen Macs en Windows-
pc’s via internet met FolderShare
Als de twee computers waarop u werkt zich niet in hetzelfde lokale net-
werk bevinden en het niet allebei Windows-machines zijn (bijvoorbeeld 
een Mac thuis en een Windows-pc op het werk), dan kunt u nog steeds 
bestanden tussen de twee machines synchroniseren via internet met 
behulp van het gratis programma FolderShare (http://www. 
foldershare.com). Dit programma installeert u als volgt:

Op de eerste computer downloadt u het programma via http://
www.foldershare.com. Kies de juiste versie voor uw systeem (Mac 
OS X of Windows) en installeer het programma. Als u nog geen 
FolderShare-account hebt, kunt u er één aanvragen met behulp 
van de installatiewizard. U hebt alleen een e-mailadres en een 
wachtwoord nodig (met op zijn minst één letter en één cijfer erin). 
U moet ook uw computer een naam geven die FolderShare zal 
gebruiken om uw machine te identificeren. (Kies een handige 
omschrijving zoals Work PC of Home Mac).
Als u een firewall hebt draaien zoals Windows Firewall, krijgt u na 
installatie van het programma mogelijk een melding met de vraag 
of de firewall verbindingen van en naar FolderShare moet blokke-
ren of toelaten. Om FolderShare te laten werken moet u  
FolderShare uiteraard toestaan.
Op de tweede computer moet u hetzelfde proces herhalen. Maar 
op het moment dat u gevraagd wordt een bestaande account in te 

1.

2.

3.
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stellen of te starten, kiest u I’ve Already Created An Account en 
vervolgens geeft u het e-mailadres en het wachtwoord op dat u in 
stap 1 hebt aangemaakt. Als de firewall van uw tweede computer 
ook vraagt om FolderShare-acties toe te laten, moet u ook hier de 
firewall aanpassen.

Nadat u FolderShare op beide computers hebt geïnstalleerd, kunt u 
beginnen met het synchroniseren van bestanden tussen beide machines. 
In Windows klikt u in het systeemvak op het pictogram FolderShare en 
kiest u in het menu My FolderShare. De website van FolderShare wordt 
geopend. Log in en klik op de knop Sync My Folders zoals te zien is in 
figuur 11-11.

figuur 11-11  Klik op de knop Sync My Folders in FolderShare om in te stellen hoe 
de bestanden tussen twee computers moeten worden gesynchroniseerd

Vanaf dit punt kunt u een pad naar een persoonlijke map kiezen of kiezen 
voor een meer gebruikelijke map zoals Mijn Documenten, Mijn  
Afbeeldingen, of Mijn Muziek. Nadat u een map hebt gekozen, selecteert 
u de computer waar de map mee moet worden gesynchroniseerd en de 
bestemming op die computer. Nadat u beide apparaten en mappen hebt 
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gekozen, zal FolderShare een zogenaamde bibliotheek (library) aanmaken 
die u een naam kunt geven en waar u automatisch mee kunt synchroni-
seren. Bij voorbeeld: de twee computers waarop ik FolderShare heb geïn-
stalleerd hebben de namen Desktop PC en Mac Laptop. Zoals te zien is in 
figuur 11-12 heb ik een map Work_files gemaakt op de desktop van de 
pc die synchroniseert met een laptop.
Klik op de link Complete Setup and Start Syncing om FolderShare aan het 
werk te zetten. Elke keer dat u een bestand kopieert naar de FolderShare-
map op een computer, zal automatisch op de achtergrond dat bestand 
worden gekopieerd naar de schaduwmap op de andere computer. In mijn 
voorbeeld worden werkbestanden die op de desktop of laptop worden 
gewijzigd altijd gesynchroniseerd, onafhankelijk van de locatie. Zo lang 
FolderShare draait en de computer verbonden is met internet, zullen de 
bestanden worden bijgewerkt.

figuur 11-12  Het maken van een bibliotheek in FolderShare die bestaat uit twee 
computers en een map die tussen beide synchroniseert
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Hack 113: Synchroniseer uw bladwijzers tussen 
computers

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Alle besturingssystemen met firefox
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U hebt er hard aan gewerkt om uw lijst met bladwijzers te perfectioneren. 
U hebt op uw hoofdcomputer alle sites georganiseerd en de bookmarklets 
die u regelmatig gebruikt zijn netjes in mappen ondergebracht. Maar u 
wilt dezelfde links ook beschikbaar hebben op uw werk, thuis en op uw 
laptop. In plaats van de bladwijzers handmatig te exporteren en te impor-
teren op alle andere computers, kunt u automatisch uw Firefox-blad-
wijzers laten synchroniseren met behulp van de gratis Firefox-extensie 
Foxmarks. Dat werkt als volgt.

Foxmarks installeren
Download en installeer de Foxmarks-extensie op een van uw compu-
ters waarop Firefox geïnstalleerd is. De extensie is te downloaden via 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2410. (voor meer 
details over het installeren van een Firefox-extensie verwijzen we naar 
Hack 86 ‘Uw webbrowser uitbreiden’.) Als u vervolgens Firefox opnieuw 
start, zal automatisch de Foxmarks-installatiewizard worden gestart. 
Klik op Volgende (Next) in het welkomstscherm en kies in het volgende 
dialoogvenster Help me er een aan te maken (Help me create a new 
account). Ga akkoord met de servicevoorwaarden van Foxmarks. In het 
volgende scherm voert u uw naam, e-mailadres, Foxmarks-gebruikers-
naam en een wachtwoord in. Klik op Maak account (Next) en Foxmarks 
maakt een account voor u aan. In het volgende venster zal Foxmarks uw 
huidige bladwijzers uploaden naar zijn server. Klik op Voltooien (Finish) 
om de installatie van Foxmarks te beëindigen.
Op elke computer waar u nu uw bladwijzers wilt hebben, installeert u 
Foxmarks op exact dezelfde manier, behalve dat u bij de vraag naar een 
nieuwe account uw zojuist aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord 
voor Foxmarks gebruikt. Nadat Foxmarks uw accountgegevens heeft 
geverifieerd, krijgt u de opties om (1) de oude bladwijzers die al in uw 
browser staan te verwijderen en te vervangen door de bladwijzers op de 
server, (2) de bladwijzers op de server te verwijderen en die in uw brow-
ser te uploaden, of (3) de beide sets met bladwijzers samen te voegen (zie 
figuur 11-13).
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figuur 11-13  De eerste keer dat u inlogt bij uw Foxmarks-account op een computer, 
kunt u uw bladwijzers downloaden, uploaden of samenvoegen

Kies de optie die u wilt voor uw bladwijzers en klik op Volgende (Next). 
Foxmarks zal uw bladwijzers voor de eerste keer synchroniseren. Als 
het proces afgerond is, zullen voortaan de computers waar Foxmarks 
op geïnstalleerd is en wanneer u bent ingelogd, automatisch op de ach-
tergrond synchroniseren. Als u veranderingen maakt in uw bladwijzers 
op een van uw computers, dan zullen die veranderingen dus automa-
tisch worden overgezet op alle computers waar Foxmarks en Firefox op 
zijn geïnstalleerd, zelfs als op beide computers tegelijkertijd met Firefox 
wordt gewerkt.

NooT   Google heeft een product dat vergelijkbaar is met Foxmarks, 
een Firefox-extensie met de naam Google Browser Sync (http://www.
google.com/tools/firefox/browsersync). Hoewel Google Browser 
Sync meer synchroniseert dan alleen bladwijzers (hij verwerkt ook de 
opgeslagen wachtwoorden van de browser, de geschiedenis en de ses-
sie-informatie), werkt hij niet als u het draait in meerdere browsers 
tegelijkertijd. Dus als u uw webbrowser toevallig thuis open hebt staan, 
kunt u niet op hetzelfde moment Google Browser Sync gebruiken vanaf 
het werk.

Om uw bladwijzers handmatig te synchroniseren of om andere Fox-
marks-instellingen te veranderen, kiest u in Firefox voor Extra (Tools) 
Foxmarks, Instellingen (Settings). In het dialoogvenster Foxmarks Blad-
wijzer Synchronisatie (Foxmarks Settings) kunt u zien wanneer het de 
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laatste keer is dat er een synchronisatie heeft plaatsgevonden en kunt u 
eventueel de account veranderen waarmee u bent ingelogd. U kunt hand-
matig synchroniseren door op de knop Nu synchroniseren (Synchronize 
Now) te klikken (zie figuur 11-14).

figuur 11-14  In het dialoogvenster Foxmarks Bladwijzer Synchronisatie (Foxmarks 
Settings) kunt u handmatig synchroniseren, accounts wisselen of op het tabblad 
Geavanceerd (Advanced) uw eigen server configureren om de bladwijzers op te slaan

TIP   Als u uw Foxmarks-bladwijzers niet wilt opslaan op de server van 
Foxmarks en u hebt toegang tot een eigen FTP-server, open dan het 
tabblad Geavanceerd (Advanced) in het dialoogvenster Foxmarks Blad-
wijzer Synchronisatie (Foxmarks Settings). Daar kunt u instellen dat uw 
bladwijzers worden opgeslagen op uw eigen remote server. Houd ech-
ter in gedachten dat dan uw bladwijzers niet meer toegankelijk zijn via 
het web (zie ook hierna).

Toegang tot uw Foxmarks-bladwijzers via internet
Het kan voorkomen dat u uw bladwijzers nodig hebt maar ze staan 
op een computer waar geen Firefox of Foxmarks geïnstalleerd is, zoals 
bijvoorbeeld in een internetcafé of op een computer van kennissen. In 
zulke gevallen kunt u een lijst met bladwijzers bekijken op de Foxmarks 
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website via http://my.foxmarks.com. Log in met uw Foxmarks-gebrui-
kersnaam en wachtwoord om de lijst met bladwijzers op de website te 
bekijken. De zogenaamde Bookmarklets (die alleen werken als ze in de 
browser zelf zijn opgeslagen) werken niet vanaf My Foxmarks, maar 
normale links naar webpagina’s wel. U kunt bovendien uw bladwijzers 
doorzoeken, bekijken, aanpassen en de volgorde veranderen als u bent 
ingelogd bij My Foxmarks.

Hack 114: Een printer delen 

Niveau  .  .  .  .  .  . Gemiddeld
Platform  .  .  .  . Windows en Mac os X
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

U typt een brief op uw laptop in de woonkamer en die wilt u afdrukken. 
Maar het probleem is dat de printer boven in de logeerkamer staat. Het 
delen van een printer die verbonden is met een pc in uw lokale netwerk 
en het printen vanaf een andere pc in dat netwerk, zelfs via een draad-
loze verbinding, is een koud kunstje. Of u nu vanaf een Mac of vanaf een 
andere Windows-pc wilt printen, hier volgt de instructie hoe u een enkele 
printer kunt delen met alle andere computers in het netwerk.

Deel de printer
U dient eerst de printer te verbinden met de computer die door andere 
computers benaderd kan worden. Dat gaat als volgt:

Op de pc waar de printer mee verbonden is en de printer ook 
aanstaat en correct werkt, opent u de printerlijst via Start, Confi-
guratiescherm (Control Panel), Printers en faxapparaten (Printers 
and Faxes). Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de 
gewenste printer en kies in het snelmenu Delen (Sharing).

NooT   Als u de printer wilt delen moet u op de pc waarmee de printer 
verbonden is, met behulp van de wizard Netwerk instellen (Network 
Setup Wizard) de printer- en bestandsdeling inschakelen om de printer 
te kunnen delen. Geef de naam van de computer en de Windows-net-
werkgroep op waar de printer mee is verbonden. Standaard staat de 
werkgroepnaam op MSHOME. Nadat de wizard afgerond is, moet u de pc 
herstarten om de instellingen te bewaren.

1.



444    Upgrade your life n

Op het tabblad Delen (Sharing) van het dialoogvenster Eigenschap-
pen (Properties) kunt u nu de naam van de te delen printer invoe-
ren. Enkele oudere versies van Windows en andere besturings- 
systemen (zoals Mac OS X) hebben problemen met het vinden van 
printernamen met spaties erin, dus probeer dat te voorkomen door 
de printer een naam te geven die bestaat uit één woord of bijvoor-
beeld EPSON_SHARE, zoals te zien is in figuur 11-15.

figuur 11-15  Geef de naam op van de gedeelde printer op het tabblad 
Delen (Sharing) in het dialoogvenster Eigenschappen (Properties)

Uw printer is nu gereed voor gebruik door andere printers in hetzelfde 
netwerk.

Verbinding maken met de gedeelde printer in Win-
dows
Uw client-pc (dat is een van de pc’s in uw netwerk waar de printer niet 
rechtstreeks mee verbonden is) moet onderdeel zijn van dezelfde Win-
dows-werkgroep als waar de computer deel van uitmaakt waarmee de 
printer verbonden is. Als de andere pc nog geen onderdeel van dezelfde 
werkgroep is, draai dan nogmaals de netwerkwizard om de computer-
naam en werkgroepnaam in te stellen (in dit voorbeeld MSHOME.) U moet 
wellicht de computer herstarten om deze instellingen vast te leggen. (Let 

2.
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op: u hoeft niet de bestands- en printerdeling in te stellen zoals u deed 
voor de printerserver.)
Vervolgens neemt u de volgende stappen:

Als de client in dezelfde werkgroep zit als de gedeelde printer, 
kiest in de printerlijst de opties Een printer toevoegen (Add Printer) 
om de wizard te starten. Selecteer de optie om een netwerkprinter 
toe te voegen.
In het volgende scherm van de wizard Printer toevoegen (Add 
Printer), doorzoekt u het Windows-netwerk op zoek naar de 
gedeelde printer (zie figuur 11-16), en klikt u vervolgens op Vol-
gende (Next) om de verbinding tot stand te brengen.

figuur 11-16  Blader door het Windows-netwerk om de computer met de 
gedeelde printer te vinden

Dat is alles! De pc met gedeelde printer is nu bereikbaar voor alle andere 
pc’s in het thuisnetwerk.

Verbinding maken met de gedeelde printer vanaf een 
Mac
U kunt ook documenten printen met de gedeelde Windows-printer vanaf 
een Mac. Om dit in te stellen in OS X 10.5 (Leopard), moet u eerst de Win-
dows-werkgroep instellen waar de printer aan verbonden is. Daarvoor 
opent u in System Preferences het venster Network. In de linkerkolom 
selecteert u de verbinding naar het netwerk waar uw pc in zit (bijvoor-

1.

2.
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beeld AirPort) en klikt u op de knop Advanced. Op het tabblad WINS 
selecteert u de werkgroep MSHOME en klikt u op OK. Vervolgens klikt u op 
Apply om de instellingen op te slaan.
In System Preferences kiest u nu Print & Fax. Klik op de knop + om een 
nieuwe printer toe te voegen en kies Windows in de werkbalk. In de lin-
kerkolom selecteert u de Windows-werkgroep waar de printer mee ver-
bonden is (in dit voorbeeld MSHOME) en selecteert u de printer.
In de keuzelijst Print Using kiest u Select a driver to use en typt u de 
naam van uw printer. Als alles goed gaat, zal deze in de lijst met beschik-
bare stuurprogramma’s verschijnen zoals te zien is in figuur11-17.

figuur 11-17  Blader door de Windows-werkgroep om de gedeelde printer te vinden 
in het vak Add Printer in Mac OS X 

NooT   Als uw printerdriver niet in de lijst staat, probeer dan de Mac-
driver te installeren die op de installatie-cd staat die u bij uw printer 
hebt gekregen.

Klik op de knop Add om de gedeelde printer toe te voegen aan uw lijst 
met beschikbare printers. U kunt nu vanuit elke applicatie op uw Mac 
printen via een gedeelde printer op een pc.
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Hack 115: Optimaliseer het gebruik van twee 
monitoren

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows
kosten  .  .  .  .  .  . Gratis

Onderzoek toont aan dat het gebruik van meerdere beeldschermen de 
productiviteit1 van computergebruikers verhoogt. Als u een tweede 
beeldscherm hebt aangesloten op uw computer, hebt u tweemaal zoveel 
schermruimte om mee te werken, maar gebruikt u die ruimte wel effec-
tief? Of u nu uw bureaubladachtergrond of de taakbalk over twee scher-
men wilt spreiden, of steeds perfect alle Windows-vensters wilt laten 
aansluiten, er zijn een paar handigheden die u kunt gebruiken om elke 
pixel van uw beide schermen optimaal te gebruiken. 

De basishandelingen
Als u nog niet eerder iets gedaan hebt met het verdubbelen van moni-
toren, dan hebt u een paar mogelijkheden om dat te doen. U kunt een 
tweede videokaart in uw computer stoppen of uw huidige videokaart 
vervangen door een exemplaar dat overweg kan met twee monitoren. Het 
makkelijkste alternatief is om een extern scherm aan uw laptop te hangen 
en het scherm van de laptop zelf als tweede monitor te gebruiken. Voor 
meer informatie over het upgraden van uw computer met een tweede 
beeldscherm, kijkt u op http://lifehackerbook.com/links/dualmoni-
tors.
Als u twee schermen hebt geïnstalleerd, kunt u vervolgens met de beeld-
scherminstellingen de configuratie instellen. Een van de schermen is uw 
primaire monitor (genummerd 1) en de andere zal secundair zijn. Klik op 
de knop Herkennen (Identify) om nummers op het scherm te tonen om te 
kijken welk scherm primair of secundair is. Als een van de beeldschermen 
kleiner is dan de andere, sleep dan de vakken met de nummers zodat 
ze boven of onder gelijklopen, net zoals de echte beeldschermen op uw 
bureau. U zorgt er dan voor dat de muisbewegingen van het ene naar het 
andere scherm soepel verlopen. In mijn geval is mijn MacBook Pro de pri-
maire monitor en die staat rechts van mijn breedbeeldmonitor (zie figuur 
11-18).
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figuur 11-18  Identificeer en arrangeer uw beide monitoren in het dialoogvenster 
Eigenschappen voor Beeldscherm (Windows Display Properties)

Instellen van een wallpaper op een dubbele monitor
Het valt niet te ontkennen, Mac OS X kan standaard veel beter overweg 
met dubbele beeldschermen dan Windows. U kunt schermspecifieke 
wallpapers standaard instellen zonder dat er extra software nodig is. Kies 
Set Desktop Background en er verschijnt een paneel op elk van de beide 
schermen om ze apart van elkaar te kunnen configureren.
Windows kan standaard geen verschillende wallpapers instellen voor elk 
scherm. Als u een schermachtergrond kiest, dan verschijnt dat op beide 
schermen. Dat zou nog niet zo erg zijn, ware het niet dat Windows niet in 
staat is om met monitoren van verschillende groottes om te gaan. Als u de 
spreidoptie kiest en u hebt twee monitoren van verschillende afmetingen, 
dan kan Windows XP de afbeelding niet fatsoenlijk op de beide scher-
men vertonen. Als u een dualmonitor videokaart hebt geïnstalleerd, dan 
kan het zijn dat de stuurprogramma’s u de mogelijkheid geven om elk 
scherm individueel te configureren, maar dat werkt niet voor de eerder 
genoemde opstelling van de laptop met tweede beeldscherm. Althans, 
niet als u niet beschikt over de juiste software.
Er is een gratis programma, DisplayFusion, waarmee per beeldscherm 
een wallpaper of een panoramische foto over twee monitoren kan worden 
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ingesteld, zoals te zien is in figuur 11-19. Download DisplayFusion via 
http://binaryfortress.com/displayfusion.

figuur 11-19   Uitspreiden van een panoramische schermachtergrond over twee 
beeldschermen met behulp van DisplayFusion

DisplayFusion heeft nog een leuk extraatje: de mogelijkheid om op de 
populaire fotosite Flickr.com te zoeken naar wallpapers. DisplayFusion 
heeft wel het gratis .NET-runtimeprogramma nodig, maar het werkt 
zowel in XP als Vista.

Breid uw taakbalk uit over meerdere beeldschermen
Het is eenvoudig om uw Windows-taakbalk van het ene naar het andere 
scherm te verplaatsen. Kijk eerst of hij niet vergrendeld is (klik met de 
rechtermuisknop en deselecteer de optie Taakbalk vergrendelen (Lock 
The Taskbar) en klik en sleep de balk vervolgens naar een willekeurige 
plaats op een van de beide monitoren om hem daar te plaatsen. Het pro-
bleem is dat u niet elke keer met uw muis over de volle breedte van de 
twee schermen wilt bewegen om hem te kunnen bereiken. Maar er zijn 
gelukkig een paar handigheden die de taakbalk over twee schermen kan 
uitbreiden.
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Via de site http://www.mediachance.com/free/multimon.htm kunt u het 
gratis programma MultiMon Taskbar downloaden. Deze kleine toepas-
sing voegt een taakbalk toe aan uw tweede beeldscherm (inclusief een 
klok) en toont alleen de programma’s die openstaan op beide schermen 
in hun respectievelijke taakbalken. MultiMon voegt ook knoppen toe 
aan elk venster naast de minimaliseerknop om een venster van plaats te 
kunnen laten wisselen. Ook zijn er handige sneltoetsen om dit te doen. 
(Probeer: Ctrl + Alt + Rechterpijl en Ctrl + Alt + Linkerpijl.) De taakbalk 
die MultiMon toevoegt hoeft niet overeen te komen met het thema dat 
u hebt gekozen voor Windows, dus het kan er wat rommelig uitzien. Ik 
had zelf ook het probleem dat de taalbalk zweefde boven de onderzijde 
van het scherm in plaats van daar vast verankerd te zijn. MultiMon werkt, 
maar er is een betere taakbalkvergroter in de vorm van het programma 
UltraMon. Dit softwareprogramma kost $ 39,95 en kan ook overweg met 
wallpapers en screensavers. Kijk maar eens naar de fraaie taakbalkexten-
sie over twee schermen met UltraMon in figuur 11-20.

figuur 11-20   UltraMon verlengt de taakbalk over het tweede scherm en laat in elke 
taakbalk alleen de programma’s zien die op dat betreffende scherm actief zijn

Als u bereid bent wat geld te spenderen voor een geweldig monitorbe-
heersysteem met verlengde taakbalken, screensavers per monitor en nog 
veel meer controleopties voor dubbele beeldschermen, dan is UltraMon 
wat u zoekt. Een enkelvoudige licentie kost $ 39,95, maar UltraMon biedt 
dan wel alle multimonitorfuncties die u zich kunt wensen in één pakket. 
Een gratis probeerversie is te downloaden via http://www.realtime-
soft.com/ultramon.

Beheren van vensters
U hebt nu uw schermachtergrond en taakbalk in orde gebracht, dus is het 
tijd om de voordelen van al die schermruimte optimaal te benutten voor 
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uw dagelijkse werkzaamheden. Het grootste voordeel van het gebruik 
van meerdere beeldschermen, is dat u minder overlappende vensters 
hebt. U kunt meerdere schermen open hebben staan zonder dat het ene 
scherm voor het andere zit. En dat betekent dat u meerdere taken tegelij-
kertijd kunt doen zonder tussen de schermen te hoeven schakelen door 
op de taakbalk te klikken of te drukken op Alt + Tab.
In Windows kunt u de schermen trapsgewijs weergeven zonder extra 
software. U kunt net zoveel schermen openen als u wilt door de Ctrl-toets 
in te drukken en te klikken op de taakbalk (met de rechtermuisknop) en 
te kiezen voor Tile Vertically of Tile Horizontally (vensters onder elkaar 
of naast elkaar schikken), zoals te zien is in figuur 11-21.

figuur 11-21  Ctrl + klik in de taakbalk om meerdere vensters te rangschikken. Kies 
Verticaal schikken (Tile Vertically) om ze zichtbaar te maken terwijl het gehele scherm 
in de hoogte en breedte wordt gevuld

Als de rangschikfunctie in Windows niet voldoende voor u is, dan zijn er 
nog een paar toepassingen die meer in huis hebben. Met het gratis Win-
split Revolution (http://reptils.free.fr.) kunt u gemakkelijk vensters 
verplaatsen en door de helft of in kwadranten laten delen. WinSplit Revo-
lution heeft ook handige sneltoetsen om vensters tussen de beeldscher-
men te wisselen of naar een kwadrant van het huidige beeldscherm te 
verplaatsen. Figuur 11-22 is een voorbeeld van hoe WinSplit drie vensters 
in een bepaald patroon kan weergeven voor overzichtelijke multitasking.

Desktop pinups en overlays
Natuurlijk hoeft u niet het hele bureaublad te vullen met actieve vensters. 
Het werken met meerdere beeldschermen is ook een aardige manier om 
‘sfeerinformatie’ in het zichtveld te houden zonder dat het meteen de hele 
dag recht voor uw neus staat. Mijn laptopscherm staat naast mijn hoofd-
scherm en is gevuld met secundaire applicaties (zoals chatprogramma,  
e-mail en een muziekspeler), maar het is ook handig voor todolijsten, gra-
fische informatie over systeemprestaties en zelfs een agenda. Mijn favo-
riete desktopapplicaties zijn Samurize for Windows (http:// 
samurize.com) en GeekTool for Mac (http://projects.tynsoe.org/en/
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geektool). Ik gebruik beide om mijn todolijst en agenda te integreren met 
mijn desktop. Beide kunnen ook afbeeldingen insluiten zoals grafieken 
over websiteverkeer. U kunt ook de Microsoft Outlook-agenda op uw 
tweede beeldscherm openen en zelfs Windows Active Desktop gebruiken 
om uw Google Agenda in te sluiten. Voor meer informatie over het opde-
len en insluiten, kijkt u op http://www.lifehackingboek.nl/uyl/h11.

figuur 11-22  WinSplit Revolution kan uw scherm opdelen in kwadranten, helften of 
een combinatie daarvan over meerdere beeldschermen

Hack 116: Meerdere computers besturen met 
één toetsenbord en muis

Niveau  .  .  .  .  .  . Gevorderd
Platform  .  .  .  . Windows
kosten   .  .  .  .  . Gratis

Als u twee of meer computers op één bureau hebt staan, dan wilt u niet 
meerdere toetsenborden en muizen hebben rondslingeren. U kunt een 
extern apparaat kopen waarmee u met één enkel toetsenbord en één muis 
meerdere computers kunt bedienen (maar dat betekent wel een hoop 
extra draden), of u kunt een gratis softwareoplossing gebruiken die luis-
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tert naar de naam Synergy. Synergy draait op al uw computers, zowel die 
met als zonder toetsenbord en muis. Dat betekent dat u uw muisaanwij-
zer van het ene scherm kunt laten verdwijnen en op een ander scherm 
weer tevoorschijn kunt laten komen, waar u dan weer kunt typen en ver-
der werken. Met Synergy kunt u ook de inhoud van het klembord delen 
tussen computers. Als u informatie naar het klembord kopieert op één 
computer, kunt u, als u de muis naar de andere computer beweegt, daar 
de informatie weer plakken, ondanks dat het twee verschillende systemen 
zijn. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is wel degelijk waar!
Synergy werkt tussen een onbeperkt aantal pc’s, Macs en Linux-systemen. 
Ten behoeve van de eenvoud wordt in deze hack de situatie beschreven 
met twee pc’s die worden bediend met één toetsenbord en muis.
Voordat we verdergaan, is het belangrijk dat u bekend bent met de ter-
men server-pc en client-pc. Als u Synergy installeert hebt u een server, 
dat is de computer waar de muis fysiek mee verbonden is. De rest van de 
computers zijn clients. We gaan nu eerst de server installeren.

Installeren van de Synergy-server
Download Synergy voor Windows gratis via https://sourceforge.net/
project/showfiles.php?group_id=59275&release_id=406637 en instal-
leer het op uw pc. Op het moment dat dit boek werd geschreven, was 
de meest recente versie voor Windows het bestand SynergyInstaller-
1.3.1.exe. Start Synergy en selecteer Share this computer’s keyboard and 
mouse (server), zoals te zien is in figuur 11-23.

figuur 11-23  Instellen van de Synergy-server door het selecteren van de optie Share 
this computer’s keyboard and mouse
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NooT   Mac-gebruikers kunnen gebruikmaken van de grafische Mac 
Synergy client/serverapplicatie, die gratis te downloaden is via http://
software.landryhetu.com/synergy.

Klik vervolgens op de knop Configure om het dialoogvenster Screens & 
Links te openen. Daar kunt u alle computers die worden bestuurd vanaf 
het servertoetsenbord en de servermuis toevoegen en kunt u de onder-
linge positie van de schermen aangeven.

Instellen van meerdere Synergy-vensters

In het dialoogvenster Screens & Links klikt u onder Screens op de knop 
+ om een scherm toe te voegen. Eerst moet u de computernaam van de 
server toevoegen en die moet overeenkomen met de netwerknaam van 
de computer. Om die naam terug te vinden, kunt u in Deze Computer 
(My Computer) op de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen (Pro-
perties) kiezen. Open het tabblad Computernaam (Computer Name). 
De naam van mijn servercomputer is Scully, dus dat is, zoals u ziet in 
figuur 11-24 de eerste Synergy Screen Name die u moet intypen.
Om een andere computer aan Synergy toe te voegen, moet u ook de naam 
van die machine weten (de mijne heet Mulder). Klik op de knop + om ook 
deze toe te voegen.

figuur 11-24  Toevoegen van de servernaam aan de lijst van te besturen schermen 
in Synergy
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De schermen verbinden

Nadat u alle computers die de Synergy-server moet besturen hebt inge-
voerd, moet u hun onderlinge positie aangeven. Dat is de enige manier 
voor Synergy om te weten waar de muisaanwijzer moet staan als u deze 
van het ene naar het andere scherm beweegt. Met behulp van de keuze-
lijst onder Links kunt u voor elk scherm aangeven wat er links en rechts 
van dat scherm staat. Zie figuur 11-25.

figuur 11-25  In het dialoogvenster Screens & Links, definieert u waar elk scherm 
zich bevindt ten opzichte van de andere schermen

Als u een bijzonder beeldscherm hebt (breedbeeld of een schaakbord van 
flatscreens voor uw neus), dan kunt u zelfs schermen die zich boven en 
onder elkaar bevinden hier instellen.

Instellen van de Synergy-client
Download en installeer Synergy op de clientcomputer (de machine(s) 
waar de muis en het toetsenbord niet mee verbonden zijn) op exact 
dezelfde manier als u gedaan hebt voor de server, maar kies nu voor de 
optie Use another computer’s shared keyboard and mouse. Voer de naam 
in van de servercomputer. Om de verbinding te testen klikt u op de knop 
Test: eerst op de server- en dan pas op de client-pc. Beweeg de muis van 
het scherm af. Als alles goed gaat, zal de muisaanwijzer terechtkomen op 
het scherm van de client! Tijdens de test zullen zowel de client en de ser-
ver een logbestand laten zien van Synergy waar alle activiteiten die u via 
Synergy uitvoert, worden getoond (zie figuur 11-26).
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figuur 11-26  Als u de Synergy-verbindingen test, verschijnt er een logbestand 
waarin precies te zien is op welke plek de muisaanwijzer het scherm verlaat of weer 
terugkeert en wanneer de inhoud van het klembord is gewijzigd

Als u tevreden bent met de testresultaten, klik dan op de knop Stop. Om 
Synergy nu in het echt te laten draaien, klikt u op de knop Start op zowel 
de server als de client. Nu deelt u de muis en het toetsenbord tegelijker-
tijd tussen twee computers.

Referenties
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gadgets  82
index  80, 82
installeren  80
instellen  80
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herstart
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inbelverbinding  228, 230
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Internet Explorer
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sporen wissen  381
Internet Explorer 7

meerdere startpagina’s instellen  
367

sporen wissen  382
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internetverbinding

sneller maken  228
versnellen  231
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iPod
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janitor.vbs  265
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key-file  90
kwaliteit wachtwoord  92
veiligheid  90
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L
labelprinter  86
labels
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laptop
back-ups maken  320
beschermen  320
beveiliging  320
en offline werken  319
en warmte  319
firewall  320
gebruiksduur accu verlengen  

318
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optimaliseren  317
toetsenbord beschermen  318

Launchy  209
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LeechBlock  177
blokkering opheffen  179, 180
domeinen blokkeren  179
installeren  177

instellingen  178
websites blokkeren  177
websites toevoegen  180

leefruimte
indelen  195
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nuttig inrichten  195, 196
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spullen  196
lijsten
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Linux

zoekfunctie  80
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beveiligde schijf maken  110
Caffeine  234
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essentiële toepassingen  234
firewall  409
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Quicksilver  235
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Disk Utility  110
firewall  409
Smart Folder  105
virtuele bureaubladen  187, 189
zoekfunctie  80
zoekmappen  105

Mail Fetcher  61
instellen  61
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malware  386
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verwijderen  387, 388
voorkomen  387
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scripts  77
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mappensysteem
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Microsoft Word

sneltoetsen  221, 222
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MojoPac  291, 294
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overzicht  298, 299
Portable ClamWin  299
Portable Firefox  298
Portable OpenOffice.org  298
Portable Thunderbird  298
TightVNC  299
Trillian Anywhere  298

MojoPac  291
gast-pc  294
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mobiele schijf  294
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nadelen  296
samenwerking met andere 
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voordelen  296

MozBackup  370, 372
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kopiëren  370
Mozy  259

back-up  259
back-up herstellen  261
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configureren  259
schema  259
versleuteling  260
werking  260

multimediabestanden
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MultiMon Taskbar  450
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NetStumbler  321
netwerk

printer delen  444
netwerknaam  428
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notitiepapier
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158
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Generator  158
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Office-documenten
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404

offline
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offline werken  319
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onderbrekingen
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onderwerpregels  42
goede  43
slechte  43

onlinelijsten  140

opbergmethoden  79
digitaal  79
papier  79

opbergsysteem
voor gegevens  74
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opdrachtregel  171
taken zoeken  171

opmaakstijl
sneltoetsen in Word  221

opstartprocedure
opschonen  393
opschonen met Autoruns  395

Outlook  128
Fingertips  128, 129
sneller maken  413
zoeken in mappen  57

P
papieren documenten  85
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personalpedia  146
Picasa  98, 225
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bijschriften toevoegen  100
foto’s importeren  99
foto’s zoeken  102
functies  102
index  99
ster toevoegen  101
trefwoorden  100
zoekfilter  102

pictogrammen
opruimen  192
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van een werkdag  135
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lijsten  168

printer
delen  443, 444
delen op een Mac  445
in een netwerk delen  444

prioriteiten  120
prioriteiten stellen  136
privacy  106

e-mail  48
productiviteit

verhogen met meerdere 
beeldschermen  185

programma’s
automatisch starten  270

programmastarter  204
Launchy  209
Quicksilver  210

projecten  118
actiepunten  119

projectlijst  118, 119
prullenbak legen

met Hazel  268

Q
Qipit  241, 242, 243

conversie naar PDF  243
scans  244

Quick Searches
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Quicksilver  204, 210, 212
Macintosh  210
mogelijkheden  211, 212
programmastarter  210

Quicktext  66
instellen  66
sjablonen maken  66
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ReadyBoost

inschakelen  412
toegekende ruimte  412
Windows Vista  411
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Remember the Milk  146, 159, 160
digitale organizer  159
en Google Agenda  168
invoegtoepassing Google Gears  

165
labels toevoegen  162
lijsten beheren  159
lijst toevoegen  161
offline werken  166
prioriteiten toekennen  160
Smart Lists  165
sneltoetsen  167
taakherinneringen instellen  163
taken beheren  159
taken synchroniseren  168
taken toevoegen via e-mail  167
taken zoeken  164
technieken  167
tijdzone instellen  163
uitgebreide zoekfunctie  164
voltooide taken noteren  161
weekplanner  167
zoekoperatoren  164

Restoration  418
bestanden herstellen  417

richtlijnen
voor tijdplanner  126
voor todolijst  117, 121

route
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abonnement  337
zoeken op Marktplaats  341
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schijfimage

benaderen in Mac OS X  112
vergrendelen in Mac OS X  111
wachtwoord  111
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WinDirStat  414

script
janitor.vbs  264
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spreadsheet bijwerken  278, 279
todo.sh  172

scripts
en Visual Basic  266
ordenen  78

secundaire tijdplanner  127
Seinfeld

ketting  134
sjabloon

voor agenda  126
Smart Folder  105
Smart Lists  165

zoekopdrachten bewaren  165
zoekopdrachten toevoegen  165

sneltoetsen  201, 202
Fingertips  215
Firefox  203

Google  204
Google Agenda  240
in Windows  206
Microsoft Word  221, 222
overzicht  206
Quicksilver  204
TextExpander  218
voor stijlen in Word  221
Windows Vista  208

software
automatisch starten  271

Spaces  189, 190
virtuele bureaubladen  189

spanningsboog  131
Spotlight  80
spreadsheet

automatisch bijwerken  278
spurt  130, 132

aanpassen  131
Spybot Search and Destroy  388, 

389
spyware  386

verwijderen  387
voorkomen  387

SpywareBlaster  388, 390
standaardantwoord

e-mail  65
standaardmap

in Windows XP wijzigen  78
startpagina

meerdere instellen  366
stopwatch  132
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symbolen
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SyncBack  249, 250, 252
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back-upsysteem  249
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profiel maken  250
schema  252

synchronisatie
automatiseren  434
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in een netwerk  435
met FolderShare  437
met SyncToy  435
van bestanden  434
van bladwijzers  440

SyncToy  435
in de praktijk  436
instellen  436

Synergy  453
installeren  453
instellen  455
muis en toetsenbord voor 

meerdere computers  453
schermen verbinden  455

systeem
om gegevens te ordenen  74

systeembestanden
opschonen met CCleaner  416

systeemconfiguratie  396
Windows  394

Systeemherstel
herstelpunt  398
momentopnamen  399
schijfgebruik beperken  399
Windows  396

systeemherstelprogramma's  418
systeemimage maken

met DriveImage XML  419
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taak

direct afhandelen  122
tijdspanne  131

taakbalk
op twee beeldschermen  450

taakbalk beheren
MultiMon Taskbar  450
UltraMon  450

taakverzoek
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per e-mail  47
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en internetverbinding  230

Ta-da Lists  140, 141
onlinelijst  141
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tags
del.icio.us  96
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en actiepunten  119
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opdelen  118
plannen in Windows  277
prioriteiten  120
strategisch aanpakken  196
tijdplanner  126
timen  130
versus projecten  118
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met Remember the Milk  160

takenlijsten
in Outlook  128

taken sorteren
in een tekstbestand  170
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index van weblogs  373

tekstbestand
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één taak per regel  169
gebruiken voor lijsten  168
taken sorteren  170
taken verplaatsen tussen 

bestanden  171
todo.sh-script  172

tekstbestanden
bewerken  169
opdrachtregel gebruiken  171
versleutelen  301
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teksteditor  169, 170
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TextWrangler  170
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Macintosh  217
mogelijkheden  220
opties  219
sneltoetsen  218
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een webadres geven  314
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thuisnetwerk  426
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en VPN  307
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tijd
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tijdplanner  125, 126
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richtlijnen  126
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back-ups  255, 257
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script downloaden  172
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trefwoorden
aan bladwijzers toekennen  94
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schijf beveiligen  110
schijf koppelen  109
versleutelde bestanden 

terughalen  109
virtuele schijf  108
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tips  124
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e-mail  48
Virtual Desktop Manager  187
virtual private network.  Zie VPN
VirtueDesktops  187
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in e-mail beantwoorden  44



474    Upgrade your life n

W
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opschrijven  89
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regel  88
tekstbestand  94
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permanent  314
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webapplicaties  283, 285
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desktopsoftware  288
en offline werken  289
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nadelen  286
voordelen  285
Zoho  285

webbrowser
automatisch starten  272
gekaapt  388, 391
offline  231
sporen wissen  380
uitbreiden  350
zoekmachines toevoegen  342
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Notebook  378
webgebaseerde 

kantoortoepassingen
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overzicht  288
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permanent blokkeren  181
websites blokkeren

met LeechBlock  177
wegwerpadres
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werkdruk
verminderen  136
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en onderbrekingen  191
en productiviteit  192

werkonderbrekingen  190
door e-mail voorkomen  183
voorkomen  191

werkplek
taakgericht maken  197

werkruimte  190
afschermen  192
meerdere beeldschermen  186

Wikipedia  146
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Wikitext  150
toepassingen  150

WinDirStat  414
installeren  414
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systeemconfiguratie  394
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virtuele bureaubladen  187

Windows-installatie
terugzetten met Systeemherstel  

396
Windows-sneltoetsen

overzicht  206
Windows Defender  388
Windows Desktop Search  79, 80
Windows Vista

extra geheugen  411
ReadyBoost  411
sneltoetsen  208
vooringestelde zoekmappen  

103
zoekfunctie  79
zoekmappen  103

zoekoperatoren  104
zoekvenster  208

Windows XP
standaardmap wijzigen  78
zoekfunctie  79

Windows XP Script Engine  281
WinMerge  402, 405
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vergelijken  402
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handleiding  405
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402
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Z
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versleutelen  301
wachtwoord  302

zoeken
in virtuele mappen  103
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zoeken op internet
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zoekfunctie
berekeningen op internet  335
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zoekmachine  342
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zoekmachines
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342
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overzicht  343

zoekmappen  102
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in Windows Vista  103
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zoekopdrachten bewaren
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zoekoperatoren  80, 332, 336
+ en -  334
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filetype:  335
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