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Schrijf je 
eigen vim-plugin
Vim is wereldwijd een van de meest populaire editors. Je breidt de functionaliteit uit met 
behulp van scripts, die je als plugin installeert. Wij laten je zien hoe je zelf een eenvoudige plug-
in kunt maken. Matto Fransen

Vim (“vi improved”) is een 
sterk uitgebreide versie van 

de oorspronkelijke UNIX-editor vi. 
Deze uitbreidingen verbeteren het 
gebruikersgemak, met bijvoorbeeld 
de multi-level undo functionaliteit, 
de commandline history en de inge-
bouwde documentatie, de toepas-
baarheid met syntax highlighting en 
spellingcorrectie, en de inzetbaar-
heid met scripttalen. Vi stamt uit 
1976 en Vim uit 1991 en beide zijn na 
al die tijd nog steeds enorm populair. 
Dit is niet voor niets, de oorspronke-
lijke vi is een enorm krachtige editor 
en Vim versterkt deze kracht nog 
eens. Vim biedt de mogelijkheid om 
plugins te maken en te verspreiden, 
vanuit een levendige community 
is een enorme hoeveelheid scripts 
beschikbaar. Op vim.org zijn bijvoor-
beeld al ruim 5.700 scripts te vinden. 
Vandaag gaan we aan de slag om zelf 
een eenvoudige plugin te maken.

Vim staat toe dat scripts op 

allerlei plaatsen staan, je kunt ze 
zelfs allemaal in je .vimrc bestand 
opnemen. Hierdoor wordt het wel 
erg ondoorzichtig, niet te beheren 
of te onderhouden, en bovendien 

worden dan bij het starten van Vim 
een hoop scripts geladen die op dat 
moment helemaal niet nodig zijn. 
Daarom is het beter om functies te 
groeperen in aparte scripts. Je geeft 

je script een bestandsnaam met de 
extensie “.vim” en plaatst deze in je 
.vim directory.

Je kunt het aanroepen van een 
functie vergemakkelijken met 

Vim biedt de 
mogelijkheid om 
plugins te maken 
en te verspreiden, 
vanuit een leven-
dige community is 
een enorme hoe-
veelheid scripts 
beschikbaar

  Listing 1: helloworld.vim.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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