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behulp van een mapping. Een 
mapping is de koppeling tussen een 
toetscombinatie en de betreffende 
functie. Het is gebruikelijk om de 
mapping te scheiden van de functie, 
waarbij de functie in een script in de 
.vim-directory komt en de mapping 
in het .vimrc bestand. Op deze ma-
nier kan iemand anders jouw script 
gebruiken met een mapping die voor 
die persoon het prettigst werkt.

HELLO WORLD
Als echte programmeurs beginnen 
we met een eenvoudige “hello 
world” functie. Hiervoor maken we 
een script met de naam “helloworld.
vim”. We beginnen het script netjes 
met een paar regels uitleg:

" Vim plugin met de fameuze
'hello world' functionaliteit.

" Geschreven op <datum>
" Door <naam>

Hierna gaan we onze functie maken 
en dat begint bij het bepalen van 
de naam van de functie. Twee 
ontwikkelaars kunnen onafhankelijk 
van elkaar dezelfde naam voor hun 
functie verzinnen, daarom is het 
beter om geen globale maar lokale 
functies te gebruiken. In Vim geef je 
aan dat een functie lokaal is, door de 
naam vooraf te laten gaan met “s:”. 
We noemen onze functie daarom 
“s:hello_world”.

function s:hello_world()
    execute "normal! i" .

"Hello World!" . "\n \<ESC>"
endfunction

De functie begint met execute, of te 
wel, “doe dit”. Hierna komt normal! 
i, met “normal” geven we aan dat dit 
in de mode “normal” moet worden 
uitgevoerd, het uitroepteken geeft 
aan dat hierbij bestaande map-
pings buiten beschouwing worden 
gelaten. De “i” achter “normal!” is de 
gebruikelijke i, om van de “normal” 
mode over te gaan naar de insert 
mode. De punten die tussen stukjes 
string staan, zijn concatenate com-
mando’s, hiermee plakken we stuk-
jes string aan elkaar tot een lange 
string. Vervolgens sluiten we af met 
een nieuwe regel "\n" en Escape, om 
de “insert” mode te verlaten en weer 
in de “normal” mode te komen.

Tot zo ver onze functie. We 
hebben de functie gedeclareerd als 

lokale functie, daarom moeten we 
nog iets toevoegen om te zorgen dat 
deze van buiten ons vimscript-be-
stand kan worden aangeroepen. 
Hiervoor voegen we een mapping 
regel toe:

noremap <Plug>helloworld  
:call <SID>hello_world()<CR>

Wanneer we nu in ons .vimrc be-
stand een mapping naar <Plug>hel-
loworld maken, zal deze mapping 
de functie hello_world() aanroepen 
(call). Bij het laden vertaalt Vim op 
de achtergrond het token <SID> 
door een interne script-identifier, en 
zorgt <Plug> voor de zichtbaarheid 
buiten het script.

Nu we het hele script klaar 
hebben (zie listing 1), plaatsen we 
het helloworld.vim bestand in de 
directory ~/.vim/plugin/. Sluit vim 
af en start het opnieuw op. Voer 
“:scriptnames” in, dit toont een lijst 
van de geladen scrips, en controleer 
of je plugin herkend is. Neem in het 
.vimrc bestand een mapping op 
naar helloworld. Hier is ons .vimrc 
bestand:

set nocompatible
let mapleader = ";"
nmap <Leader>x <Plug>helloworld

Open in Vim een testbestand en 
voer in de normale mode <Leader>x 
in, in ons geval dus ;x. Als alles goed 
gegaan is, voert het script nu de 
tekst “Hello World!” in en eindigt 
weer in de normale mode. Nu we dit 
aan de praat hebben, hebben we een 
vertrekpunt voor meer functionali-
teit. We voegen twee functies toe, 
een om de huidige datum en een om 
de huidige tijd in te voeren.

HUIDIGE DATUM
We maken een kopie van de functie 
hello_world en noemen die huidi-
ge_datum. De string “Hello World!” 
vervangen we door een aanroep 
naar strftime, verder maken we 
weer een mappingregel voor deze 
functie aan:

function s:huidige_datum()
        execute "normal! i" .

strftime("%A %d %B %Y") . "\n
\<ESC>"

endfunction
noremap <Plug>huidigedatum

:call <SID>huidige_datum()<CR>

In het bestand .vimrc voegen we een 
mapping-regel toe:

nmap <Leader>d <Plug> 
huidigedatum

Sluit vim af en open vim opnieuw, 
open een testbestand en voer in de 
normale mode <Leader>d in (“;d”). In 
het tekstbestand wordt op de plaats 
van de cursor nu de datum getoond, 
bij ons: “vrijdag 03 januari 2020”. 
Er is niet veel fantasie nodig om te 
bedenken hoe we nu een functie 
voor de huidige tijd maken.

function s:huidige_tijd()
        execute "normal! i" .

strftime("%H:%M") . " uur" .  
"\n \<ESC>"

endfunction
noremap <Plug>huidigetijd :call 

<SID>huidige_tijd()<CR>

Wij hebben deze gemapt naar 
<Leader>t. Je kunt nog een derde 
functie opnemen, die de huidige 
datum en de huidige tijd achter elkaar 
invoeren, bijvoorbeeld: vrijdag 03 
januari 2020 10:34 uur. Je zou deze 
kunnen mappen naar bijvoorbeeld 
<Leader>T. Meer informatie over 
strftime vind je in Vim onder “:help 
strftime”.

BESTANDSNAAM
Een andere handige functie is om de 
naam van het huidige bestand in de 
tekst op te nemen. Dit is vergelijk-
baar met het invoeren van de huidige 
datum of tijd, alleen vervangen we de 
strftime functie door een functie die 
de huidige bestandsnaam weergeeft. 
Dit is een functie die in Vim beschik-
baar is, met “expand(“%”) krijgen we 
de bestandsnaam, bijvoorbeeld “be-
stand.txt”, en met expand(“%:p:h”) 
de bestandnaam voorzien van het 
gehele pad, bijvoorbeeld “/home/
user/documents/bestand.txt”. Wij 
proberen ze hier alle twee:

function s:huidige_bestand()
        execute "normal! i" .

expand("%:p:h") . "\n" .
expand("%") . "\n \<ESC>"

endfunction
noremap <Plug>huidigebestand

:call <SID>huidige_bestand()<CR>

In .vimrc maken we weer een map-
ping aan, “nmap <Leader>b huidige-
bestand”. Sluit vim en heropen het, 
open een bestand en voer “;b” in. 
Meer informatie over expand vind je 
in Vim onder “:help expand”. Hierin 
vind je ook, dat je met expand(“<c-
file>”) de bestandnaam terugkrijgt, 
die onder de cursor staat. Hiermee 
maken we een nieuwe functie, om 
het bestand onder de cursor in een 
gesplitst venster te openen.

function s:split_bestand()
        execute "vsplit " . 

expand("<cfile>")
endfunction
noremap <Plug>splitbestand

:call <SID>split_bestand()<CR>

Let op de spatie achter “vsplit”. De 
functie “vsplit” opent een verticale 
split en opent via de expandfunctie 
het bestand met de naam onder de 
cursor. In plaats van vsplit hadden 
we ook voor bijvoorbeeld split 
(horizontale split) of edit (in huidige 
buffer) kunnen kiezen.

Zoals gebruikelijk bij Vim, is de 
documentatie over het maken van 
plugins onder help beschikbaar. 
Kies voor “:help plugin” en voor 
“:help write-plugin”. Verder kun je 
veel leren over het schrijven van 
Vimscripts op de website “Learn 
Vimscript the Hard Way” , te vinden 
op learnvimscriptthehardway.
stevelosh.com.

Wij hopen dat deze introductie je 
enthousiast heeft gemaakt, om je 
eigen Vimscripts te schrijven en met 
anderen te delen. Zo is immers de open 
source wereld groot geworden. 

  Listing  2: .vimrc.
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