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WORKSHOP

Control-a als prefix. Daarom was dat 
niet beschikbaar.

Gelukkig is in Tmux de prefix te 
configureren. Dat is wat vrijwel alle 
Tmux gebruikers als eerste doen. De 
configuratie van Tmux staat in het 
bestand ~/.tmux.conf. Met ~ wordt 
je home-directory bedoeld. Dus stel 
dat je home-directory /home/piet is, 
dan wordt ~/.tmux.conf door je shell 
geïnterpreteerd als /home/piet/.
tmux.conf. Om de prefix te wijzigen 
naar Control-a, zet je de volgende 
regel in ~/.tmux.conf: “set -g prefix 
C-A”. Hierna start je Tmux op.

Tmux toont een window met on-
derin een groene balk, die links het 

PANEEL KIEZEN
Het laatst geopende paneel is actief. 
Met Ctrl-a gevolgd door een pijl-
tjestoets maak je een ander paneel 
actief. Geef elk paneel wat content, 
ga met Ctrl-a pijltjestoets-links 
naar het linker scherm en start hier 
bijvoorbeeld “top”. Ga met Ctrl-a 
pijltjestoets-rechts en eventueel 
Ctrl-a pijltjestoets-omhoog naar 
het paneel rechtsboven en start 
hier “netstat -a”, ga daarna naar het 
paneel rechtsonder en start hier 
“date”, zie screenshot 1.

Met Ctrl-a spatiebalk wisselt de 
paneelindeling. Iedere keer dat je 
deze combinatie invoert, rouleer je 
naar de volgende vooraf gedefinieer-
de indeling: de panelen naast elkaar, 
boven elkaar, hoofdpaneel en rest 
boven elkaar, hoofdpaneel en rest 
naast elkaar. Je wijzigt de grootte 
van een paneel door Ctrl-a ingedrukt 
te houden en dan herhaaldelijk op 
een pijltjestoets te drukken.

Je verwisselt de volgorde van de 
panelen in het window met Ctrl-a { 
en Ctrl-a } (acculade openen respec-
tievelijk sluiten). Je sluit een paneel 
met Ctrl-a x (kill).

Nieuwe windows maak je aan met 
Ctrl-a c (create). Je roept een lijst van 
windows op met Ctrl-w. Het huidige 
window wordt tijdelijk uitgebreid 
met een extra paneel, dit toont een 
menu met de beschikbare windows 

nummer en naam van het aanwezige 
window toont en rechts de hostna-
me en datum en tijd. Je verlaat Tmux 
door alle panelen te sluiten (type 
“exit” in).

Binnen een window kunnen we 
desgewenst extra panelen openen. 
Met Ctrl-a % (control-toets en 
A-toets tegelijk indrukken, loslaten 
en dan de toets met het procentte-
ken aanslaan) wordt het window in 
twee panelen gedeeld, een links en 
een rechts. We volgen met Ctrl-a “ 
 (dubbele aanhalingsteken), nu 
wordt het huidige paneel in twee 
panelen gedeeld, één boven en één 
onder.

en hun namen. Wanneer je met de 
pijltjestoetsen omhoog of omlaag 
door de windows loopt, worden in 
het oorspronkelijke paneel een stuk-
je van deze windows getoond. Met 
“enter” ga je naar het betreffende 
window. Je maakt het jezelf makke-
lijk door elk window een duidelijke 
naam te geven. Dit doe je met Ctrl-a , 
(komma).

ZOOMEN
Zoomen is het tijdelijk vergroten van 
een paneel naar de grootte van het 
hele window. Kies een paneel en geef 
het commando Ctrl-a z. Het paneel 
wordt nu window-vullend weer-
gegeven. Wanneer je opnieuw het 
commando Ctrl-a z ingeeft, keert het 
paneel weer terug in zijn oorspron-
kelijke uitgangspositie.

Kijk naar de groene balk onderin 
en open een nieuw window met 
Ctrl-a c. In de groene balk worden 
nu twee windows genoemd, nul en 
één. Het window één is actief, dit 
is herkenbaar aan de ster achter de 
naam van het window. We kunnen 
op verschillende manieren naar ons 
vorige window, te weten window 
nul. Met Ctrl-a p en Ctrl-a n ga je 
naar het vorige (previous) respec-
tievelijk volgende (next) window. 
Met Ctrl-a 0 (nul) en Ctrl-a 1 (één) ga 
je naar window nul respectievelijk 
window één.

 Screenshot 1: Tmux-window met drie panelen.

 Screenshot 2: Blok-kopieer modus.
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