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WORKSHOP

INSTALLEREN VCXSRV
Om grafische applicaties te tonen 
heb je een implementatie van X-Ser-
ver onder Windows nodig. Dit artikel 
gebruikt VcXsrv, welke te down-
loaden is via Sourceforge: https://
sourceforge.net/projects/vcxsrv/.

De installatie is simpel; Dubbel-
klik op het installatie bestand, kies 
een “Full” installatie type en gebruik 
de standaard installatie locatie 
(C:\Program Files\VcXsrv).

CONFIGUREREN VCXSRV
Na installatie staat er in het 
Windows 10 startmenu een map 
genaamd “VcXsrv” en daarin het pro-
gramma XLaunch. Na het klikken op 
XLaunch vraagt deze je om te kiezen 
voor een bepaalde display setting. 
Welke instelling je kiest is onder 
andere afhankelijk van het feit of je 
een volledig grafische Linux desktop 
gaat starten (zie verderop in dit 
artikel) of dat je losse grafische tools 
in een eigen venster wilt gebruiken. 
Kies voor nu de instelling “Multiple 
Windows” en laat VcXsrv zelf een 
display nummer uitzoeken door de 
instelling “Display number” op “-1” te 
laten staan.

Klik vervolgens op Next. Kies er 
in de volgende stap voor om geen 
client te starten en klik op next. 
Het volgende venster laat je nog 
wat extra opties kiezen. Laat de 
standaard opties (Clipboard met 
Primary Selection en Native Opengl) 
voor wat ze zijn en klik next. Klik in 

het volgende venster niet meteen op 
finish. Waarschijnlijk wil je deze con-
figuratie vaker gaan gebruiken dus is 
het handig om deze op te slaan door 
op de “Save configuration” button 
te klikken. Sla deze bijvoorbeeld op 
je Bureaublad op, zodat je deze snel 
bij de hand hebt en geef het de naam 
MultiWindow.xlaunch. 

In de toekomst is het nu mogelijk 
om VcXsrv te starten met deze 
configuratie door hierop te dubbel 
klikken. Voor nu klik je op finish 
en zal VcXsrv starten met deze 
configuratie. Een VcXsrv icoontje 
zal verschijnen op de System Tray; 
het meest rechter gedeelte van de 
taakbalk (afbeelding 4). Wanneer 
je gebruikmaakt van de standaard 
Windows 10 security tools, zal de 
eerste keer een Windows Security 
Alert venster verschijnen welke je 
vraagt om de firewall instelling aan 
te passen. Laat het standaard vinkje 
bij “Private networks, such as my 
home or work network” staan en klik 
op Allow Access.

VcXsrv staat nu klaar om je grafi-
sche applicaties te tonen, het enige 
wat je nog moet doen is je gebrui-
kers omgeving in je WSL-distributie 
vertellen deze te gebruiken. Dit doe 
je door de DISPLAY environment 
variabele in te stellen, maar als het 
goed is heeft de (net gemaakte en 

gestarte configuratie van) VcXs-
rv dit al voor je gedaan. Of deze 
correct staat geconfigureerd, kun 
je controleren door het intypen van 
echo $DISPLAY op de terminal van 
jouw WSL-distributie. Als het goed is 
geeft deze “:0” als antwoord.

Het cijfer dat je ziet achter de 
dubbele punt (:) correspondeert met 
het Display nummer welke je in de 
configuratie van VcXsrv op “-1” hebt 
laten staan en dus automatisch 
door VcXsrv wordt toegekend. Dit 
nummer kun je eventueel controle-
ren door te hooveren over het VcXsrv 
icoon in de System Tray; achter de 
hostnaam van je computer (DEK-
STOP-DBJCPO6 in afbeelding 4) zie je 
dan als het goed is ook “:0” terug.

Mocht echo $DISPLAY niets 
teruggeven, controleer dan eerst 
of VcXsrv wel gestart is. Het VcXsrv 
icoontje verschijnt niet op de 
taakbalk als deze niet gestart is, 
dus dat zou een eerste indicatie 
kunnen zijn. Eventueel kun je dit 
nog even dubbel checken in de Task 
Manager van Windows.  De DISPLAY 
environment variabele wordt ook 

niet ingesteld wanneer je WSL 
distributie al gestart was voordat 
je VcXsrv startte. In dit geval kun je 
de WSL-distributie sluiten en weer 
starten of je kunt deze handmatig 
instellen door export DISPLAY=:0 in 
te typen.

De DISPLAY environment variabe-
le wordt ook niet ingesteld wanneer 
je in de configuratie van VcXsrv het 
Display number handmatig hebt 
ingevoerd (dus in plaats van de 
waarde “-1”). Als je hier bewust voor 
gekozen hebt, moet je de DISPLAY 
environment variabele handmatig 
instellen zoals hierboven al beschre-
ven. Handig is het dan natuurlijk 
om dit te borgen in bijvoorbeeld het 
~/.bashrc bestand zodat je dit niet 
elke keer hoeft te doen.

Als laatst kan het ook zo zijn dat 
je een oudere Distributie/VcXsrv 
combinatie gebruikt waarin dit 
simpelweg nog niet werkt. Vul 
deze dan ook handmatig in (het 
~/.bashrc bestand), zoals hierboven 
beschreven. Als alles in orde is kun je 
een simpele grafische applicatie als 
xeyes gaan starten. Onder Ubuntu 

  Afbeelding 3: VcXsrv Display Settings. 
  Afbeelding 4: De VcXsrv Server 

staat op Display Number :0.

  Afbeelding 6: Contro-
leer de DISPLAY environ-
ment variabele.

Hoewel niet officieel 
ondersteund, werken de 
meeste grafische applicaties 
prima onder WSL
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