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en herkenbaarheid was Gnome voor Windows-ge-
bruikers erg gemakkelijk aan te leren. In 2011 
verscheen het radicaal vernieuwde Gnome 3 dat 
qua uiterlijk nauwelijks op Gnome 2 leek. Beperk-
te features en stabiliteitsproblemen maakten 
de eerste versies van Gnome 3 weinig populair. 
Maar Linux Mint moest wel overstappen, want de 
ontwikkeling van Gnome 2 was gestopt! 

Voor Linux Mint 12 probeerden de Mint-ontwik-
kelaars om de ontbrekende features via extensies 
op Gnome 3 aan te bieden. Erg goed lukte dat 
niet, waardoor ze besloten om dan maar een 
eigen versie van Gnome 3 te ontwikkelen. Dat is 
de Cinnamon-desktop. Intussen was men elders 
in de Linux community gestart met het verder 
ontwikkelen van de oude Gnome 2-desktop onder 
de naam MATE. Vanaf versie 13 biedt Linux Mint 
dus zowel Cinnamon als MATE aan als opvolger 
van de klassieke Gnome 2-desktop. 

Volgens de makers van Linux Mint verdient Cin-
namon de voorkeur: die heeft de nieuwste tech-
nologie aan boord en bevat de meeste mogelijkhe-
den. MATE is door zijn Gnome 2-basis op technisch 
vlak iets ouder en bevat minder functies. Tot slot 
bestaat ook een editie met XFCE, sinds jaar en dag 
een populair alternatief voor Gnome. De desktop 
lijkt sterk op die van Gnome 2 en is een prima 
keuze voor oudere hardware.

SYSTEEMVEREISTEN
Qua schijfruimte ontlopen de drie edities elkaar 
nauwelijks. Een standaardinstallatie heeft 7.15GB 
nodig voor Cinnamon, 7.35GB voor MATE en 7GB 
voor XFCE. Het geheugengebruik is een heel ander 
verhaal. Meteen na het inloggen, dus zónder 
extra applicatie te starten, heeft Cinnamon maar 
liefst 505MB ram-geheugen nodig. MATE doet het 
met 350MB een stuk beter en XFCE heeft zelfs al 
genoeg aan 300MB. Voor een redelijk moderne, 
normale desktop of laptop maakt dat allemaal 
weinig uit. Maar wil je Linux Mint op een ouder 
netbook of een Raspberry Pi draaien, dan denk 
je wel even twee keer na. De Cinnamon-desktop 
neemt al de helft (!) van het geheugen van een 
Pi in en XFCE slechts 30%. Je Pi zal dus merkbaar 
vlotter multitasken in XFCE dan in Cinnamon.

APPLICATIES
Er is opvallend weinig verschil tussen de drie 
edities als we kijken naar de standaardsoftware. 
Meestal bevat een desktopomgeving zijn eigen 
apps om bijvoorbeeld afbeeldingen te bekijken 
of tekstbestanden te bewerken. Een keuze voor 

een bepaalde desktop betekent dat je meteen 
ook een tiental basisapps kiest. Bij XFCE bevatten 
die meestal minder features dan in Gnome 2. 
In Gnome 3 zijn die naar onze mening minder 
intuïtief (en vaak zelfs minder functioneel). Dit 
is niet zo in Linux Mint: sinds versie 18 bevat elke 
editie dezelfde basisapps. Dat zijn de zogenaam-
de X-Apps: Xed (een tekstbewerker), XViewer (om 
afbeeldingen te bekijken), Xplayer (om video af te 
spelen), Xreader (om pdf-bestanden te lezen) en 
Pix (om foto’s te organiseren). Ze zijn gebaseerd 
op bekende Gnome apps, zoals Totem, Evince en 
gEdit, maar dan met een klassieke interface met 
menubalk. Ook de andere apps zijn identiek en 
bevatten weinig verrassingen met onder andere 
LibreOffice, GIMP, Simple Scan, Firefox, Thunder-
bird, VLC en Rhythmbox.

KLEINE VERSCHILLEN
Verschillen zijn er ook, bijvoorbeeld bij de be-
standsbeheerder en de terminal: Nemo/Gnome 
Terminal in Cinnamon, Caja/MATE Terminal in 
MATE en Thunar/XFCE terminal in XFCE. De Cinna-
mon- en MATE-apps lijken wel érg sterk op elkaar. 
Verder bevat enkel Cinnamon een Agenda-app. 
In XFCE zijn de apps voor procesbeheer en het 
maken van screenshots minder uitgebreid dan die 
in Cinnamon/MATE. Ook het startmenu is iets an-
ders opgebouwd in elke editie. Tot slot verschillen 
de configuratiemogelijkheden van de deskto-
pomgevingen zélf. Zo bevat alleen Cinnamon 
ondersteuning voor widgets op de desktop.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Dat brengt ons bij het laatste en enigszins 
subjectieve punt: de gebruiksvriendelijkheid. 
Het hele debacle rondom Gnome 3 toont dat 

gebruiksvriendelijkheid geen harde wetenschap 
is. De Gnome ontwikkelaars hebben ongetwijfeld 
met de beste wil getracht om hun desktop toegan-
kelijker te maken voor nieuwe gebruikers. Daarbij 
gingen ze zo radicaal te werk dat veel tevreden 
gebruikers van Gnome 2 afhaakten. Ook de ont-
wikkelaars van Linux Mint zagen niets in Gnome 
3. Ze bleven dus een klassieke desktop aanbieden 
met Cinnamon, MATE en XFCE. Welke editie je ook 
kiest, de algemene look-and-feel is eigenlijk voor 
95% hetzelfde. De verschillen zijn vrij subtiel. Zo 
toont Cinnamon geminimaliseerde vensters enkel 
als icoontjes en groepeert het meerdere vensters 
van één applicatie. MATE en XFCE tonen ook de 
vensternaam, maar groeperen niet.  Echter, via de 
instellingen kan je het Cinnamon-gedrag in MATE/
XFCE configureren of omgekeerd. Het maakt dus 
eigenlijk weinig uit in welke desktop je werkt.

VERTROUWDE DESKTOP
De drie edities van Linux Mint lijken meer op 
elkaar dan je zou verwachten. Het verschil tussen 
bijvoorbeeld de Cinnamon- en XFCE-edities is echt 
véél kleiner dan dat tussen pakweg Ubuntu (met 
Gnome 3) en Xubuntu (met XFCE). Het is knap hoe 
de ontwikkelaars erin geslaagd zijn om op basis 
van drie verschillende desktops de vertrouwde 
Linux Mint-gebruikservaring aan te bieden. 

W elke editie moet je nou kiezen? XFCE lijkt 
ons ideaal voor oudere computers en systemen 
met weinig geheugen of als je stabiliteit verkiest 
boven extra features. MATE zal vooral liefhebbers 
van Gnome 2 charmeren en Cinnamon is wellicht 
de beste keuze voor beginners. Maar eigenlijk zijn 
de verschillen zó klein dat je nooit een slechte 
keuze maakt. Een mooier compliment kunnen we 
de ontwikkelaars van Linux Mint niet geven! 

  De MATE-editie sluit het beste aan bij de klassieke Linux Mint-desktop van vóór versie 12.

Een keuze voor een 
bepaalde desktop 
betekent dat je 
meteen ook een tiental 
basisapps kiest
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