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“1” t/m “9”. Workspace “10” open je 
met mod-0.

Ga naar één van de terminal-
schermen en open hierin een 
applicatie, bijvoorbeeld “top”. Klik 
nu op mod-shift-3. Het terminal 
scherm met top verdwijnt uit de 
huidige workspace en is verplaatst 
naar workspace “3”. Controleer dat 
met mod-3. Op deze manier kun 
je je workspaces handig indelen, 
bijvoorbeeld commandline-werk 
in workspace “1”, webbrowsers in 
workspace “2”, libreoffice in work-
space “3” en irssi en newsboat naast 
elkaar in workspace “4”. Je kunt nu 
met je mod-nummer-combinaties 
razendsnel schakelen tussen de 
verschillende werkomgevingen.

Natuurlijk wil je ook andere 
applicaties opstarten. Bij i3 gebruik 
je hiervoor meestal dmenu. Dmenu 
is een onderdeel van de toolbox van 
Suckless.org en is ontwikkeld voor 
gebruik op de DWM windowmana-
ger uit dezelfde toolbox. In i3 roep 
je dmenu op met mod-d, oftewel de 
super-toets gevold door de d-toets. 
Bovenin verschijnt een nieuwe balk, 
met in de linkerhoek de cursor. Type 
nu de eerste letters van de gewenste 
applicatie, dus als je firefox wilt op-
starten, dan begin je met typen van 
fire. Naast het invoerveld zie je een 
rij van applicaties, waarvan de naam 
matcht met de tekst die je getypt 
hebt. Naarmate je meer letters typt, 
wordt deze lijst met applicaties 
kleiner. Meestal heb je al na een paar 
letters nog maar één applicatie over. 
Door op ‘Enter’ te drukken, wordt 
de betreffende applicatie gestart. 
Het is niet echt nodig door te blijven 

typen tot er nog maar één applicatie 
over is. Je kunt met de cursortoetsen 
pijltje-omhoog en pijltje-omlaag 
door de lijst heen wandelen, een 
applicatie kiezen en deze met ‘Enter’ 
starten. Je kunt op ieder gewenst 
moment dmenu met de Escape-toets 
afbreken.

CONFIGURATIE
Voor de configuratie van je i3 werk-
omgeving heb je met twee configbe-
standen te maken, één voor i3 en één 
voor i3status. Bij normaal gebruik 
heb je drie elementen, de i3 window 
manager, de i3bar en i3status, die elk 
een eigen rol vervullen. De i3 window 
manager zorgt voor de plaatsing 
van de windows op het scherm en 
de window decoraties, te weten de 
randjes en de titlebar. De i3bar is een 
systembar met tray-functionaliteit. 
Hiermee krijgt de gebruiker infor-
matie te zien en kunnen applets een 
plek krijgen. Op zichzelf laat de i3bar 
naast de i3 workspaces niets zien. 
Het biedt slechts een API waarmee 
andere applicaties de bar kunnen 
vullen. Dit is de rol van i3status, deze 
haalt systeeminformatie op, zoals 
de datum en tijd, informatie over de 
netwerkverbinding, of de cpu-tem-
peratuur, batterijtoestand, enz. 
Verder kunnen ook applets op de bar 
afgebeeld worden, zoals de bekende 
networkmanager-applet nm-applet. 
De gebruikelijke plekken voor de con-
figbestanden zijn $HOME/.config/i3/
config en $HOME/.i3status.

Je begrijpt dat het handig is om 
altijd zo’n beetje dezelfde indeling 
van je workspaces te hebben, zodat 
je zonder na te denken snel kunt 

schakelen. Je kunt natuurlijk iedere 
keer met mod-shift-nummer de 
applicatie naar de juiste workspace 
sturen, maar dit kan simpeler en 
sneller. In de configuratie van i3 doe 
je dit met “assign”. Bijvoorbeeld:

assign [class=“^Firefox$”] 2

Zet deze regel in het i3 configuratie-
bestand en herlaad de configuratie 
met mod-shift-r. Wanneer je nu via 
dmenu firefox opent, wordt deze 
automatisch in workspace “2” gezet. 
Zo kun je ook libreoffice een eigen 
workspace geven, enzovoorts.

Zet meteen ook de volgende regel 
in je configuratiebestand en herlaad 
daarna weer met 

mod-shift-r:
bindsym $mod+m exec firefox

Firefox start je voortaan op met 
mod-m. Geef op dezelfde manier 
enkele veel gebruikte applicaties 
een eigen key en je ervaart de kracht 
van i3. Uitloggen doe je met mod-
shift-e (exit). Voor de zekerheid 
moet je dit in de bovenin getoonde 
balk bevestigen.

KALERE TERMINAL
Gebruikt je terminal onnodig 
schermruimte voor een menu of 

andere grafische elementen? Instal-
leer dan een kalere terminalemula-
tor, zoals XTerm, Urxvt of St. Zoek in 
de i3 configuratie naar mod+Return 
en vervang het deel achter “exec” 
met een verwijzing naar zo’n kale 
terminalemulator. Het default 
font voor XTerm en Urxvt neem je, 
afhankelijk van je distributie, op in 
je .Xdefaults of .Xresources bestand. 
Kies je voor Xterm, kijk dan ook naar 
de menu’s die je met Ctrl-linker-
muistoets en Ctrl-rechtermuistoets 
oproept.

Het is handig om de nm-applet 
in je i3bar op te nemen, zodat je 
door op het icoontje te klikken de 
netwerkinstellingen aanpassen. 
Voeg hiervoor deze regel toe aan de 
i3-config:

exec –no-startup-id nm-applet – 
sm-disable

Kijk ook eens in het i3status 
configuratiebestand.  Dit is niet 
ingewikkeld en, met eventueel een 
beetje zoeken op internet, deel je 
die vlot naar eigen inzicht in. Je hebt 
al snel de smaak te pakken van i3 en 
met wat configuratie aanpassingen 
zet je het helemaal naar je hand. Je 
werkt meteen een stuk efficiënter 
en voor je het weet, ben je een 
keyboard-junkie!

  Screenshot 2: Drie vensters, met Firefox, VLC en Xterm.

  Screenshot 3: Twee vensters boven elkaar.

Je hebt al snel de 
smaak te pakken van i3 
en met wat configuratie 
aanpassingen zet je het 
helemaal naar je hand
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