
De handige functie Element Inspecteren in Chrome 

 

‘René, ken jij de functie Element Inspecteren in Chrome?’, vraagt Erik, 
een bevriende vormgever. 

‘Nee, ik gebruik Chrome nog niet zo lang. Ik gebruik wel een paar aardige 
functies en heb een paar apps geïnstalleerd’.  

‘Nou, de functie Element Inspecteren zul je beslist ook heel interessant 
vinden. Ik zal het je laten zien’. Erik gaat achter mijn computer zitten en 
enkele seconden later zie ik inderdaad een functie die interessant is en 
praktische en creatieve mogelijkheden biedt’. 

De functie Element Inspecteren 
 
De functie “Element Inspecteren” bevindt zich in het optiemenu dat je met 
een rechter muisklik opent in de browser Google Chrome. Door er op te 
klikken opent zich een venster met talrijke mogelijkheden. Laat je niet 
afschrikken door de technisch ogende inhoud, want er kan niets gebeuren. 
 
De functie Element Inspecteren laat je de HTML en Stylesheet (CSS) van 
de webpagina zien, die je op dat moment bekijkt. Maar niet alleen zien, je 
kunt er ook wijzigingen in aanbrengen zonder dat het verder gevolgen 
heeft. Dat komt omdat het werkt met de pagina die je in het tijdelijke 
geheugen hebt opgeslagen, met de originele pagina gebeurt dus niets. 
Dat kan ook niet, want die staat ergens op een server waar jij geen 
toegang toe hebt. 
 
Wanneer je de pagina ververst of naar een andere pagina gaat zijn de 
veranderingen weg. 
 
Element inspecteren in de praktijk 

 
Ik zal je laten zien hoe het werkt. Bij mijn bericht ‘Liegen’ heb ik onder 
andere laten zien hoe mensen mails kunnen antidateren. In die lijn zal ik 
nu ook de functie Element Inspecteren onfatsoenlijk gebruiken. 
 
Zoals je waarschijnlijk is opgevallen als je vaker op dit blog komt is dat ik 
afbeeldingen voorzie van de achtergrondkleur van deze site. Daardoor valt 
het hoofdmotief samen met de achtergrond. Veel van de afbeeldingen zijn 
screendumps (met Shift-PrntScrn of het Knipprogramma van Windows 7). 



Daarbij ben ik afhankelijk van de inhoud van het getoonde scherm. Met 
Element Inspecteren kan ik die getoonde inhoud echter uitgebreid, maar 
tijdelijk, manipuleren. 
 

1. De originele pagina van de NRC-blogs. 
 

 
 
Stel ik wil net doen of ik een screenshot van gisteren heb gemaakt. Dan 
moet ik dus die van vandaag verwijderen. In Photoshop kan dat 
eenvoudig. Maar als ik tekst wil toevoegen heb ik een probleem. Ik moet 
de lettertypen kennen en hebben.  
 
Met Element Inspecteren is het verwijderen van de blogtekst van vandaag 
slechts het weghalen van een coderegel. 
 



Ga in Google Chrome naar de pagina die je wilt aanpassen en doe  ergens 
in het venster een rechter muisklik. In het optiemenu staat Element 
Inspecteren helemaal onderaan. 

 
Zoek de regel met de code voor datgene dat je wilt aanpssen. 

 

Hieronder is de regel geselecteerd in het venster van Element 
Inspecteren. Erboven, in de webpagina, wordt de selecteerde regel 
gehighlight. 
 

 
 
Door, terwijl de regel is geselecteerd of muiscursur erboven hangt, op de 
rechter muisknop te klikken verschijnt een optiemenu.  



 
 
 
Met ‘Delete Node’ is het klusje geklaard. De blog van vandaag verdwijnt 
en de blog van gisteren staat bovenaan. 
 

 
 



Nu wil ik ook de tekst van dat blog nog even aanpassen.  
 
Opnieuw zoek ik de plek waar die is verstopt. De codes zijn verstopt in 
een outline. Die open je door op de zwarte driehoekjes te muisklikken. 

 
 
 
 
 
De titel en tekst van het 
bericht aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En de ‘lees verder’- link verwijst naar deze blogtekst. Dan kies je 
vanzelfsprekend voor ‘Edit in HTML’. 

 



En tenslotte de foto veranderen. Die kun je het best ergens op internet 
plaatsen, zodat je er makkelijk naar kunt verwijzen. 
 

 
 
Nogmaals alles is tijdelijk. Ga je naar een andere pagina dan is alles dat je 
gedaan hebt weg.  
 
Voor je aan een klusje begint is het daarom goed eerst de originele site 
even te analyseren. Klik je bijvoorbeeld op de foto in de webpagina dan 
komt er een nieuwe pagina met de vergrootte foto. 
 
Je kunt alles op de pagina aanpassen, dus bijvoorbeeld achtergrondkleur, 
lettertype en dergelijke. Je kunt ook tekst of code toevoegen zoals ik hier 
deed met de menutekst. 
 



 
 
Met dit resultaat 
 

 
 
En de pdf, met werkende link naar mijn webpagina, ziet er dan zo uit. 
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NRC ombudsman Sjoerd de Jong over de krant, de

site en alles wat daar mee te maken heeft.

Boeken is het blog van de wekelijkse bijlage

Boeken, die elke vrijdag in het hart van NRC

Handelsblad verschijnt.

Kookrubriek met verschillende auteurs: Janneke

Vreugdenhil, Menno Steketee, Roos Ouwehand,

Joël Broekaert, Stéphanie Versteeg, Joep Habets

en Marjoleine de Vos. Ronald Hoeben en Harold

Hamersma etenswaardigheden, lekkere wijnen en

culinaire incidenten.

Nrc.nl selecteert de beste longreads, lange

artikelen die op internet staan. Diepgang zonder

haast, met meer dan tweeduizend woorden.

Breedbeeld houdt je op de hoogte van het reilen en

zeilen in de wereld van het witte doek, in de

breedste zin van het woord.

NRC's blik op nieuwe technologie, gadgets en

digitale ontwikkelingen. Lanceert Apple weer een

nieuwe gadget? Dan leest u op Tech meteen een

recensie.

De moderedactie van NRC blogt over wat zij ziet op

de catwalk en over nieuws en trends uit de wereld

van de mode.

Juridisch expertblog over recente ontwikkelingen

in rechtspraak en openbaar bestuur door juridisch

redacteur en commentator Folkert Jensma.

Paul Luttikhuis is sinds 1996 redacteur op de

buitenlandredactie van NRC Handelsblad, waar hij

onder meer schrijft over klimaatverandering.

Luttikhuis blogt op Klimaatblog vrijwel dagelijks

over het klimaat, het politieke speelveld en het

wetenschappelijke klimaatdebat.

NRC BOEKEN

René van Maarsseveen toont hoe Element
Inspecteren werkt

René van Maarsseveen behandelt morgen op zijn

blogsite de functie Element Inspecteren van de

webbrowser Google Chrome. Met de functie kan een

webpagina tijdelijk worden aangepast. Dat is handig

voor het maken van aangepaste screenshots. Maar ook

voor andere toepassing is de functie reuze handig.

LEES VERDER›

LEES MEER OP WEBLOG NRC BOEKEN

18 APR ‘Gabo inmortal!’: de wereldpers over het overlijden van Gabriel

García Márquez

17 APR Schrijver en Nobelprijswinaar Gabriel García Márquez

overleden

17 APR Verwarring in boekenland: veel animo voor niet bestaand boek

De Winter

17 APR Maarten ’t Hart over het “ongelooflijk mooie” ‘Les Thibaults’

17 APR Dimitri Verhulst schrijft Boekenweekgeschenk 2015

DOOR RODERICK NIEUWENHUIS

OP 18 APRIL 2014

KOKEN

Kraaien van vreugde met de paashaan

Elk jaar tegen Pasen laait het haantjesdebat op. Wat

moet er in hemelsnaam gebeuren met de mannelijke

kuikentjes, het ‘restproduct’ van de eierenproductie.

Vetmesten en opeten, zou ik zeggen. Het geheim van een

lekker kippetje is een haantje. Het was… LEES VERDER›

LEES MEER OP WEBLOG KOKEN

18 APR Presidentiële broccoli-ban

17 APR Ontbijtfeest

17 APR Hot dogs voor hondenliefhebbers

16 APR Paaswangetjes

15 APR Reunie @ Le Garage

DOOR JOEP HABETS

OP 18 APRIL 2014
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