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WORKSHOP

i3: een tiling  
windowmanager
Bij tiling windowmanagers gebruik je het toetsenbord voor het openen van applicaties en het 
navigeren door de geopende windows. Dit gaat razendsnel, het is super efficiënt en voor je het 
weet ben je een echte keyboard-junkie. Doordat i3 vriendelijk is voor beginners, voel je je hier 
snel in thuis.  Matto Fransen

VOOR JE HET WEET, BEN JE EEN KEYBOARD-JUNKIE!

Laptops zijn erg handig, maar 
hebben twee minpunten. 

Namelijk, het kleinere scherm en 
de muispad. Omdat je een kleiner 
scherm hebt, wil je zo min mogelijk 
pixels verliezen aan decoratieve 

randjes rondom de vensters en aan 
menubalken vol icoontjes. Langdu-
rig gebruik van een muispad levert 
gezondheidsklachten, daarom wil 
je zoveel mogelijk met het toetsen-
bord bedienen.

Doorgewinterde laptopgebruikers 
kiezen vaak voor een tiling window-
manager. Een tiling windowmanager 
benut de beschikbare beeldscherm 
zo efficiënt mogelijk en haalt het 
maximum uit elke pixel. Verder zijn 
tiling windowmanagers keyboard 
gestuurd.

RAZENDSNEL
Er bestaan heel wat tiling window-
managers. Sommigen zijn uitsluitend 
met het keyboard te bedienen, terwijl 
andere het gebruik van de muis voor 
enkele functies ondersteunen. De 

manier waarop je de windowmanager 
configureert, verschilt nogal. Bij een 
aantal doe je dat eenvoudig in een 
tekstbestand. Bij andere werkt het 
via een script-achtige taal of moet je 
eerst de configuratie in de broncode 
wijzigen en daarna de windowmana-
ger opnieuw compileren.

Wat alle tiling windowmanager 
gemeen hebben, is dat ze lichtge-
wicht en razendsnel zijn. Door hun 
toetsenboord-besturing zijn ze in 
het dagelijks gebruik waanzinnig 
efficiënt. Elk voordeel heeft zijn 
nadeel en bij tiling windowmanagers 
is dat: de leercurve. Een klassieke 
windowmanager met een startknop 
waarmee je een menu oproept, is 
met weinig kennis te bedienen. Bij 
een tiling windowmanager moet 
je je eerst in de werking verdiepen. 

Afhankelijk van de ingewikkeldheid 
kun je hier vlot mee werken of moet 
je er wat meer tijd in stoppen.

Tenslotte verschillen de tiling 
windowmanagers onderling in de 
mate van compleetheid. Bij een 
“kale” windowmanager krijg je alleen 
de mogelijkheid om tussen vensters 
te wisselen. Bij andere heb je ook 
een tray of een bar met diverse hulp-
middelen, een menu om applicaties 
te starten, enz.

I3 WINDOW MANAGER
Het werken met een tiling window-
manager vraagt wat gewenning, 
daarom is het beter te beginnen met 
eentje die gemakkelijk te bedienen is. 
Ben je gewend aan deze manier van 
werken, dan kun je later altijd nog de 
meer bijzondere managers proberen.

Een tiling  
windowmanager 
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