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WORKSHOP

Geen internet?
ZO BEN JE WEER SNEL ONLINE!
Een bestaan zonder internet kan natuurlijk al lang niet meer. Je moet toch gewoon dat lekkere recept 
kunnen googelen of even een paar likes geven op de sociale media. Des te frustrerender is het dan als je 
laptop maar geen verbinding kan krijgen met internet. Hoe speur je nu gestructureerd naar de oorzaak 
om weer snel verder te kunnen? In dit artikel leggen we je het uit. Serge Gielkens

Mint en andere populaire 
distributies gebruiken voor de 

desktopomgeving in het algemeen 
NetworkManager voor de netwerk-
verbindingen. Die werkt normaal pro-
bleemloos en daarom kijk je daar ver-
der niet naar om. Maar hier laten we 
het gebruik ervan op de commando-
regel zien. Het voordeel is dat je niet 
allerlei verschillende commando’s 
hoeft te kennen, maar slechts één, 
namelijk nmcli. Daarnaast zitten 
andere tools en NetworkManager 
elkaar soms in de weg, waardoor je 
nog verder van huis raakt. Om nmcli 
te gebruiken heb je geen root-rechten 
nodig. NetworkManager is namelijk 
bedoeld om als gewone desktopge-
bruiker bijvoorbeeld een wifi-verbin-
ding op te zetten.

BEGIN BIJ HET BEGIN
Neem het zekere voor het onzekere 
en controleer als eerste of de service 
van NetworkManager eigenlijk wel 
draait:

systemctl status NetworkManager

Zo niet, activeer hem dan:

sudo systemctl start
NetworkManager

En zorg dat die voortaan bij elke 
boot opstart:

sudo systemctl enable
NetworkManager

Verder werkt NetworkManager met 
plug-ins voor verschillende soorten 
netwerkverbindingen. Mint levert 
de wifi plugin meteen mee met 
NetworkManager, maar bij Fedora 

bijvoorbeeld is dat een apart pakket, 
NetworkManager-wifi genaamd. 
Controleer daarvoor met de pak-
ketbeheerder of die op je systeem 
staat. Mocht het pakket ontbreken, 
verbind dan je pc via een ethernetka-
bel met de router om hem alsnog te 
installeren. Maak tot slot de plug-in 

bekend bij NetworkManager:

sudo systemctl restart
NetworkManager

Lukt de verbinding via de ethernet-
kabel niet of weigert wifi nog steeds, 
lees dan verder hoe je dat oplost.

HOE ZIT HET  
MET DE HARDWARE?
Tik het volgende commando in voor 
een overzicht van netwerk devices 
op je systeem (afbeelding 1):

nmcli

  Afbeelding 1: Netwerkstatus.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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