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kun je deze installeren met sudo apt 
install x11-apps en starten met het 
commando xeyes. 

D-BUS
Veel grafische applicaties draaien 
normaliter op een desktop omgeving 
en hebben een afhankelijkheid met 
de Desktop Bus (D-Bus). Een volledig 
up-to-date WSL Ubuntu 18.04 LTS 
distributie voldoet ondertussen aan 
deze afhankelijkheid. Controleer 
desalniettemin of het dbus-x11 pak-
ket is geïnstalleerd (dpkg -l dbus-x11) 
en installeer het zo nodig met sudo 
apt install dbus-x11 . 

VIRTUAL MACHINE 
MANAGER EN MELD
Op een volledig up-to-date gebrachte 
WSL Ubuntu 18.04 LTS distributie 
met D-Bus geïnstalleerd is het instal-
leren en gebruiken van grafische too-
ling eigenlijk heel simpel. Installeer 
Meld en Virtual Machine Manager 
met sudo apt install virt-manager 
ssh-askpass meld (ssh-askpass is 
nodig voor als je connectie maakt 
met een hypervisor over SSH en hier-
voor een wachtwoord nodig hebt). 

Wanneer je echter Virtual 

Machine Manager start met het 
commando virt-manager krijg je een 
foutmelding te zien dat de libvirtd 
daemon niet draait. 

Dat is logisch, want deze draait 
inderdaad niet lokaal op je Windows 
10 systeem. Deze melding kun je 
dan ook rustig negeren; sterker nog 
verwijder deze connectie meteen 
door er met de rechtermuisknop op 
te klikken en voor delete te kiezen. 
Vervolgens kun je zelf nieuwe 
connecties toevoegen (via File – Add 
Connection).

Wanneer je Virtual Machine 
Manager herstart en je connecties 
zijn weg, controleer dan goed of je 
distributie up-to-date is en dbus-x11 
geïnstalleerd staat. Meld start niet 
automatisch op de achtergrond, dit 
kun je eventueel handmatig doen 
door het ampersand teken “&” ach-
ter het commando meld te plaatsen; 
meld &.  

EEN XFCE DESKTOP 
OMGEVING
Een volledige Desktop omgeving is 
ook mogelijk met WSL en verschilt 
eigenlijk niet zoveel met het 
installeren van een losse grafische 

applicatie. Let wel dat WSL eigenlijk 
niet bedoeld is voor grafische appli-
caties en dat er op de achtergrond 
een hoop foutmeldingen zullen 
verschijnen. 

Installeer de XFCE Desktop met 
het commando sudo apt install 
xfce4. Na het installeren dien je 
nog één environment variabele in 
te stellen met export LIBGL_AL-
WAYS_INDIRECT=1 (zet deze ook 
weer in he ~/.bashrc) en kun je 
XFCE starten met het commando 
xfce4-session. Wanneer je de XFCE 
Desktop gestart hebt merk je dat de 
huidige “Multi Window” instelling 
van VcXsrv niet echt handig is voor 
een volledige desktop. De grootte 
van het hoofdvenster is niet aan 
te passen en laat zich niet sluiten 
met het kruisje, bovendien staat de 
Applications titlebar lelijk in de weg 
in een apart venster bovenaan je 
Windows Desktop. 

Voor een volledige desktop is het 
beter om VcXsrv te configureren met 
de “One window without titlebar” 
display setting. Sluit de XFCE 
Desktop door terug te gaan naar je 
Ubuntu Terminal en (eventueel een 
paar keer achter elkaar) de “ctrl-c” 
combinatie in te drukken. Sluit nu 
VcXsrv door in de System Tray met 
de rechtermuisknop op het VcXsrv 
icoon te klikken en dan met de linker 
op Exit. Start nu opnieuw de con-
figuratie stappen van VcXsrv zoals 
eerder besproken, maar kies nu voor 
de “One window without titlebar” 

VcXsrv display setting en zet in het 
“Extra Settings” venster een extra 
vinkje voor “Disable Access Control”. 
Vergeet ook niet deze configuratie 
op te slaan onder een andere naam. 
Je Windows desktop lijkt helemaal 
zwart te worden, maar dit is de VcXs-
rv server die klaar staat en wanneer 
je met de muis naar beneden gaat 
zie je je cursor op de taakbalk en kun 
je je WSL Ubuntu distributie herstar-
ten. Wanneer je nu de XFCE-desktop 
weer start ziet het er allemaal een 
stuk beter uit.

CONCLUSIE
Hoewel niet officieel ondersteund, 
werken de meeste grafische appli-
caties prima onder WSL. Nog niet 
zo lang geleden waren er nog een 
hoop work-arounds die je moest 
toepassen om het aan de praat te 
krijgen, maar tegenwoordig werk het 
allemaal redelijk out of de box. Dat 
geeft aan dat WSL en de distributies 
die daarop draaien volop in ontwik-
keling zijn. 

Dit artikel is geschreven op basis 
van Windows 10 Enterprise Edition 
v1809 en dus niet de laatste (1903) 
uitgave. Waarschijnlijk is het alleen 
maar makkelijker geworden dus! 

Dit artikel ging over WSL-versie 
1, maar Microsoft heeft WSL-versie 
2 aangekondigd, waarin het zelfs 
wordt voorzien van een volledige 
implementatie van de Linux kernel: 
https://devblogs.microsoft.com/
commandline/announcing-wsl-2/.

  Afbeelding 7: Een 
connectie naar de 
lokale libvirt daemon 
heb je niet nodig.   Afbeelding 8: De XFCE4 Desktop 

op een Windows Desktop.

Een volledige Desktop omgeving 
is ook mogelijk met WSL en verschilt 
eigenlijk niet zoveel met het installeren 
van een losse grafische applicatie
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