
Afwerklijstje na installatie van Linux Mint 13 Xfce. 

Ondanks Linux Mint 13 Xfce erg compleet is, adviseer ik u toch om na de installatie het volgende 

lijstje af te werken.  

Dit lijstje is erg belangrijk voor de veiligheid en snelheid van uw systeem ! 

1. Systeem updaten. 

2. Nederlandse taal goed instellen. 

3. Update je stuurprogramma’s (drivers). 

4. Microsoft Lettertypes installeren. 

5. Swapneiging verlagen. 

6. Multimedia ondersteuning verbeteren. 

Er zijn nog wel meer belangrijke dingen die u kunt doen na de installatie, maar daarvoor verwijs ik u 

naar de volgende website:  

https://sites.google.com/site/computertip/mint-xfce#TOC-Direct-doen-lijstje-na-installatie 

Zoals u kunt lezen staat er dezelfde informatie die ik hier behandel. Ik heb het alleen her en der 

aangepast (hoogte punten eruit gehaald) zodat het wat duidelijker is (naar mijn inzicht).  

https://sites.google.com/site/computertip/mint-xfce#TOC-Direct-doen-lijstje-na-installatie


Eerst uw systeem bijwerken, daarna pas de rest. 

Daarvoor moeten er heel wat update bestanden worden binnengehaald, want deze versie van Linux 

Mint is al uitgebracht in mei 2012. Ga er dus even rustig voor zitten en pak er een bak koffie bij, want 

het duurt wel even voordat dit klaar is. Het gaat als volgt: 

 

Menuknop - Systeem: klik op Updatebeheer 

 

Controleer op beschikbare updates en haal ze allemaal binnen. Let op: u krijgt nu een foutmelding te 

zien van een ontbrekende pakketbron. Die ziet er als volgt uit: 

 

Deze onbelangrijke pakketbron, Medibuntu genaamd, bestaat niet meer. U kunt deze waarschuwing 

gewoon negeren en het betreffende schermpje sluiten.  

  



Om te voorkomen dat u dit niet meer krijgt doe het volgende: 

Menuknop - Instellingen- Softwarebronnen 

Tabblad Overige Software: haal het vinkje weg bij: http://packages.medibuntu.org/ precise free non-

free 

 

Klik op Sluiten. Herstart uw computer (volledige herstart). 

Tip: handig voor zwakke computers: bijwerken kan ook via de terminal, met de volgende 

opdrachtregel (kopieer en plak): 

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade 

Plakken in de terminal venster lukt niet met ctrl+v, maar het lukt wel met ctrl+shift+v. 

Zoals u ziet zijn terminal commando’s super snel en krachtig. Er hoeven veel minder handelingen 

gedaan te worden. Nadeel is dat je ze wel moet weten, maar meestal gaat het met knippen en 

plakken.  



Verbeter het updatebeheer 

De instellingen van Updatebeheer kunnen veel beter. Dat bereikt u met drie verschillende ingrepen. 

In de eerste plaats is de standaardinstelling voor controle op nieuwe updates, veel te frequent. Niet 

alleen omdat het te belastend is voor oude en zwakke computers: elke 15 minuten een controle, is 

simpelweg onzinnig. Verbeter die instelling daarom als volgt: 

Menuknop - Systeem - Updatebeheer 

werkbalk: Bewerken - Voorkeuren - Tabblad Automatisch verversen 

Vernieuw de lijst met updates elke: 1 dagen. 

Klik op Toepassen. 

In de tweede plaats wil u wat meer pakketbronnen inschakelen. In het Voorkeuren-scherm van 

Updatebeheer klikt u nu op het tabblad Niveaus. Daar vinkt u ook Onveilige pakketten en Gevaarlijke 

pakketten aan (niveaus 4 en 5). Zowel bij Veilig als bij Zichtbaar. Reden: anders loopt u o.a. 

bijgewerkte kernels mis, en juist dat kan een veiligheidsrisico zijn! 

Met beide categorieën zogenaamd "riskante" updates gaat er in mijn ervaring trouwens bijna nooit 

iets mis. Overigens maakt Ubuntu, waar Mint op is gebaseerd, dit al te voorzichtige onderscheid 

sowieso al niet. 

Let op: bij enkele oudere laptops kan het inschakelen van niveau 5, er de oorzaak van zijn dat Mint 

13 het beeldscherm niet meer herkent. Waardoor u dus met een zwart scherm blijft zitten. De 

oorzaak is een bijgewerkte kernel. 

Wanneer zich dat bij u voordoet, herstart u de computer en start u de computer op vanaf de oude 

kernel (3.2.0-23). Die is er gelukkig nog steeds, en zit in het Grubmenu verstopt onder "Previous 

Linux versions". De nieuwere kernel kunt u vervolgens uiteraard het beste verwijderen, met behulp 

van Synaptic pakketbeheer (zoekterm in Synaptic: kernel 3.2). 

Klik op Toepassen. 

  



Stel alles goed in op Nederlands. 

Wanneer u Linux Mint Xfce hebt geïnstalleerd, dan hebt u nog niet alle Nederlandse taalpakketten. U 

komt dus nog regelmatig Engels tegen. Om Linux Mint Xfce 100 % Nederlands te maken, doet u dit: 

Zorg voor internetverbinding, verbind uw computer met het internet. Haal de klaarstaande 

taalpakketten binnen. 

Menuknop - Instellingen - Taalondersteuning 

Klik op Talen toevoegen / verwijderen... en vink Nederlands (Dutch) aan. 

  



Update je stuurprogramma’s (drivers) 

Controleer of alle apparatuur goed werkt en installeer eventueel stuurprogramma's (drivers) 

Hiervoor heeft u internetverbinding nodig! Stuurprogramma's installeren is meestal niet 

noodzakelijk, omdat die al in de Linux kernel zitten. Een uitzondering daarop vormen onder andere 

de fabrieksstuurprogramma's voor Nvidia en ATI videokaarten (maar ook andere apparaten kunnen 

zo'n uitzondering zijn). 

Voor optimale prestaties van uw Nvidia of ATI videokaart, wil u daarvoor het gesloten-bron 

fabrieksstuurprogramma installeren (het propriëtaire stuurprogramma). 

Linux Mint Xfce geeft meestal vanzelf aan of er een fabrieksstuurprogramma beschikbaar is, door een 

melding in het systeemvak rechtsbovenin uw scherm. Klik op het meldingspictogram en volg de 

stappen. 

Let op: soms krijgt u meerdere versies aangeboden van het fabrieksstuurprogramma. De 

voorkeursvolgorde is als volgt: 

NVIDIA: 

1. nvidia-current 

2. nvidia-current-updates 

3. (nvidia-173) 

4. (nvidia-173-updates) 

5. nvidia-experimental 

ATI: 

1. fglrx 

2. fglrx-updates 

3. fglrx-experimental 

Kies alleen uit de versies die u worden aangeboden, want alleen die ondersteunen uw videokaart! U 

probeert dus eerst de versie met de hoogste voorkeur; alleen als die problemen geeft, probeert u 

nummer twee, enzovoorts. 

Let op: in Mint Xfce kan er soms een probleem zijn met het fabrieksstuurprogramma van ATI. Als u 

daarmee een probleem ondervindt, dan kunt u het beste het standaard open-bron-stuurprogramma 

blijven gebruiken voor uw ATI videokaart. Nadeel is helaas wel, dat een ATI videokaart daardoor niet 

op vol vermogen kan presteren. 

Start deze niet vanzelf, controleer dan even handmatig! Als volgt: 

Menuknop - Instellingen - Extra stuur-programma's. 

jockey-gtk haalt dan het benodigde stuurprogramma automatisch via het internet binnen, vanuit de 

eigen pakketbronnen van Mint, en installeert het. Naderhand moet u de computer wel even volledig 

herstarten, maar daar krijgt u vanzelf een mededeling over van het systeem. 

  



Microsoft Lettertypes installeren. 

Met Synaptic Pakketbeheer kunt u heel makkelijk nog wat lettertypes installeren. Let op: gebruik 

hiervoor niet Softwarebeheer, omdat u daarin een bepaalde licentie-overeenkomst niet kunt 

aanvaarden! Zorg voor internetverbinding.  

Menuknop - Systeem - Synaptic Pakketbeheer 

Zoekopdracht: microsoft truetype (let op: druk niet op Enter, het zoeken begint automatisch. Wacht 

totdat de zoekopdracht is voltooid). 

- Markeer ttf-mscorefonts-installer voor installatie en druk op de knop Toepassen. 

Grappig detail: tijdens de installatie van de Microsoft-lettertypes (die u beslist wil hebben), wordt u 

gevraagd om aan te vinken dat u akkoord gaat met een licentie-overeenkomst van.... Microsoft. 

Let op: het kan soms net lijken, alsof het installeren is stilgevallen. U ziet dan mogelijk een blanco 

Debconf-schermpje opduiken. Het stilvallen is schijn: gewoon rustig afwachten dus. Na een tijdje 

komt het allemaal vanzelf weer op gang. 

  



Verlaag de swapneiging  

(Dit kan enorme snelheidswinst opleveren). 

Bij normaal gebruik van de computer (wanneer u geen server heeft), wil u beslist het gebruik van het 

virtuele geheugen verminderen. Dat kan namelijk een enorm verschil uitmaken voor de snelheid van 

uw systeem. Standaard heeft Mint helaas een te grote neiging om gebruik te gaan maken van de 

swap (het virtuele geheugen op de harde schijf). Handig voor servers, maar niet voor gewoon 

gebruik. Daardoor spreekt Mint, vooral bij 1 GB RAM-geheugen of minder, de swap veel te snel aan. 

Die schrijfacties op de harde schijf vertragen Mint aanzienlijk. Virtueel geheugen op de harde schijf is 

nu eenmaal veel langzamer dan het "echte" RAM-geheugen. De swapneiging kan een waarde hebben 

van 0 (bijna volledig uitgeschakeld) tot 100 (swap wordt constant gebruikt). De swapneiging staat 

standaard op 60, wat alleen voor servers een goede waarde is. Voor normaal thuisgebruik is het veel 

te hoog. Verlaag de swapneiging daarom als volgt (en verbeter gelijk het cachebeheer): Controleer 

allereerst de huidige swapneiging van uw Mint: 

Menuknop - Terminalvenster 

Tik in (kopieer en plak, dat is veel beter en voorkomt fouten): 

cat /proc/sys/vm/swappiness 

Druk op Enter. 

Kopieer en plak vervolgens deze regel in de terminal: 

gksudo gedit /etc/sysctl.conf 

Druk op Enter.  

Nu start er een kladblokje met een bepaald tekstbestand. Voeg helemaal onderaan in het zojuist 

geopende tekstbestand, de volgende blauwe regels toe (kopieer en plak): 

# Verminder de swapneiging 

vm.swappiness=10 

# Verbeter het cachebeheer 

vm.vfs_cache_pressure=50 

Sla het tekstbestand op en sluit het kladblokje. Herstart uw computer (volledige herstart). Controleer 

daarna even de nieuwe swapneiging in de terminal, met de volgende opdracht (kopieer en plak):  

Tip: Druk op het pijltje naar boven (of beneden) om door de laatst ingevoerde commando’s te 

navigeren. Dat scheelt weer intypen.  

cat /proc/sys/vm/swappiness 

Als het goed is, staat die nu op 10. 

Let op: Het kan zijn, dat een wat lagere waarde dan 10, bij uw computer nog iets beter uitpakt. Een 

werkbare praktische vuistregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 

1 GB of meer RAM-geheugen: 10 

Minder dan 1 GB RAM-geheugen: 5 



Verbeter de multimedia-ondersteuning. 

De multimedia-ondersteuning moet op een paar punten dringend worden verbeterd. Het Mint 

pakket dat Adobe Flash Player bevat, wordt slecht bijgehouden en loopt dus vaak achter met 

veiligheidsupdates. Flash Player is één van de meest aangevallen programma's ter wereld. Vervang 

het Mint pakket dus door het Ubuntu pakket met Flash Player, dat wel goed en tijdig wordt 

bijgewerkt. Dat doet u als volgt: 

Menuknop - Terminalvenster 

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in de terminal: 

sudo apt-get remove mint-flashplugin mint-flashplugin-11 && sudo apt-get install adobe-flashplugin 

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in; dit blijft geheel onzichtbaar, u ziet zelfs geen 

sterretjes, dat hoort zo. Hiermee verwijdert u trouwens ook het pakket mint-meta-codecs, maar dat 

kan geen kwaad. Want dat is slechts een loos metapakket, dat uitsluitend van belang was tijdens de 

installatie van Mint op uw harde schijf. 

Vervolgens wil u ook nog even een nieuwere Javaversie installeren dan de verouderde versie 6: 

Menuknop - Terminalvenster 

Kopieer en plak de volgende toverspreuk in de terminal: 

sudo apt-get remove icedtea-6-plugin && sudo apt-get install icedtea-7-plugin 

Druk op Enter. Tik desgevraagd uw wachtwoord in, dat blijft geheel onzichtbaar (u ziet zelfs geen 

sterretjes), dat hoort zo. Druk wederom op Enter. Nu kunt u de overbodig geworden versie 6 geheel 

verwijderen, met de volgende terminalopdracht (kopieer en plak): 

sudo apt-get purge openjdk-6-jre-headless 

Druk op Enter. 


