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WORKSHOP

Wij bespreken hier het gebruik 
van de i3 windowmanager. Dit is 
een gemakkelijk te bedienen tiling 
windowmanager, compleet met 
statusbar en menu. De configuratie 
staat in een plat tekstbestand. De 
standaard ingestelde configuratie 
is prima geschikt om gelijk mee aan 
het werk te gaan. Het biedt een 
mooie start in de wereld van tiling 
windowmanagers. Bij i3 kun je de 
networkmanager applet gebruiken, 
die je al van Ubuntu of Mint gewend 
bent. Dit is een groot voordeel. Je 
hoeft dan niet meteen onder de 
motorkap met de commandline aan 
de slag te gaan.

Overigens is i3 niet alleen voor lap-
top gebruikers interessant. i3 biedt 
ook fantastische opties om het wer-
ken op een vaste PC met meerdere 
beeldschermen naast elkaar super 
efficiënt te maken.

PIJNLOZE 
KENNISMAKING
Tijdens de installatie van je distri-
butie is al een windowmanager 

geïnstalleerd, je installeert i3 er 
gewoon naast. Bij het inloggen 
kies je welke van de geïnstalleerde 
windowmanagers je wilt gebruiken. 
Installeer i3, bijvoorbeeld met sudo 
apt-get install i3 i3status 
dmenu en log hierna uit. Zoek nu in je 
inlogscherm naar een settings-ach-
tig icoontje. Hiermee kun je de 
windowmanager kiezen die je na het 
inloggen wilt gaan gebruiken. Kies 
voor i3 om hiermee kennis te maken. 
Bij de eerstvolgende inlogsessie kun 
je altijd terug naar je oorspronkelijke 
windowmanager.

De bediening van i3 is gebaseerd 
op het gebruik van een super-toets. 
Alle commando’s beginnen met het 
indrukken van deze toets. De eerste 
keer dat je i3 opstart, kies je tussen 
de Alt-toets en de Windows-toets. 
Op vrijwel alle moderne toetsenbor-
den vind je een Windows-toets en 
sommige Linux-applicaties maken 
gebruik van de Alt-toets, vandaar 
dat de meeste i3-gebruikers voor de 
Windows-toets kiezen. Bij de eerste 
keer dat je i3 opstart, krijg je na de 
vraag over de super-toets vervolgens 
een vraag over de locatie van het con-
figuratiebestand. Met je Enter-toets 
accepteer je de default instelling.

Wanneer je i3 opstart, zie je 
een leeg scherm. Je opent een 
terminal scherm met behulp van de 
super-toets gevolg door Enter. In 

de documentatie van i3 wordt dit 
aangegeven met mod-Enter. Hierbij 
staat mod voor de super-toets. In het 
terminalscherm kun je nu command-
line opdrachten invoeren.

Druk nog een keer op mod-Enter 
om een tweede terminalscherm te 
openen, waarbij de schermen naast 
elkaar getoond worden, ieder even 
breed. Druk nog een keer op  
mod-Enter en je krijgt een derde 
scherm, enz. Je sluit een scherm met 
mod-shift-Q (dus Windows-toets, 
gevolg door hoofdletter-Q). Speel 
hier even mee en eindig met twee 
schermen naast elkaar. Druk nu op 
mod-v (verticale split) en daarna op 
mod-Enter. Nu wordt het huidige 
scherm in tweeën gedeeld, met 
boven het oorspronkelijke scherm 
en onder een nieuwe terminal, zie 
screenshot 1. Met mod-h (horizontale 
split) kies je weer voor het oorspron-
kelijke gedrag, nieuwe windows 
worden weer naast elkaar geopend.

ANDER WINDOW KIEZEN
Er is steeds één window actief. Je 
verlegt de focus met behulp van de 
pijltjestoetsen: mod-links, mod-
rechts, mod-omhoog en mod-omlaag. 
In plaats van de pijltjes kun je ook 
vier lettertoetsen gebruiken. Omdat 
de h al vergeven is (horizontale split) 
gebruik je hiervoor de toetsen j,k,l, 
en ; (puntkomma).

Probeer ook mod-shift- 
pijltjestoets, hiermee wissel je  
de onderlinge positie van de scher-
men. Om de onderlinge verhouding 
van de schermen te wijzigen, 
kies je mod-r. Nu verschijnt links 
onderin ‘resize’ in rode letters. Met 
behulp van de pijltjestoetsen of de 
j,k,l,;-toetsen maak je het actieve 
scherm groter of kleiner.

Voor vi-gebruikers kan het gebruik 
van j,k,l,; verwarrend zijn. Desge-
wenst zet je dit in de configuratie 
om naar hjkl, met bijvoorbeeld de 
puntkomma voor horizontale split, 
etc.

WORKSPACES
Links in de bar zie je een vier-
kantje met het cijfer 1, dit is de 
huidige workspace, workspace “1”. 
Met mod-2 ga ja naar de tweede 
workspace, die indien nodig wordt 
aangemaakt. Open met mod-Enter 
een terminal. De vorige workspace 
was verdeeld in drie windows, één 
staande naast twee kleinere boven 
elkaar, terwijl je in workspace “2” 
slechts één terminal scherm hebt, 
dat de gehele ruimte gebruikt. Met 
mod-1 en mod-2 kun je tussen deze 
workspaces schakelen. Met mod-1 
t/m mod-9 ga je naar de workspaces 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

Het werken met 
een tiling window-
manager vraagt 
wat gewenning

  Screenshot 1: Drie vensters 
naast en boven elkaar.

31-33 WINDOWS TILING MANAGER.indd   32 24-01-19   11:16


