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Projectie vanaf 
je Linux-laptop
ZITTEN IN JE EIGEN THUISBIOSCOOP

Er was eens een tijd dat “een lezing” betekende dat iemand een verhaal hield dat hij voor de gele-
genheid had opgeschreven. Tegenwoordig verwachten we dat de spreker eerst een laptop of tablet 
inschakelt om het gezegde via een presentatie, filmpje, muziek of foto’s te ondersteunen. De meeste 
zalen hebben de projector die daarvoor nodig is al klaarstaan. Of meestal: klaar hangen. Plug-in en 
spreken maar.  Marien Grashoff

Maar wat als een beamer 
niet klaarstaat? Dan breng 

je je eigen projector mee. En als je 
toch zo’n ding hebt, waarom zou je 
die dan ook niet thuis gebruiken? 
Niet voor lezingen natuurlijk, maar 
gewoon als je eigen mini-thuisbio-
scoop. Met Linux is dat prima te 
doen. In dit artikel zet ik de benodig-
de hardware op een rij en leg ik uit 
welke software daarbij nodig is. Wie 
al een projector heeft, kan meteen 
door naar dat tweede deel.

DE HARDWARE
De configuratie die we hier bekijken, 
is die van een laptop verbonden 
met een projector/beamer. De wat 
duurdere projectors krijgen steeds 
vaker ook een netwerkaansluiting. 
Dan kun je ze ook aan je mediacen-
trum en je netwerkopslag koppelen, 
maar dat laat ik hier verder buiten 
beschouwing.

Voor een projector om thuis of in 
kleine zalen te gebruiken, zijn een 
lichtsterkte van 2000 (ANSI-)lumen 
en een resolutie van XGA 1024x768 
voor 4:3 beeldverhouding, resp. 
WXGA 1280x700 voor 16:9 beeld-
verhouding wel de minimumeisen. 
Die resolutie is wat het apparaat 
zelf kan (’native’), maar daarnaast 
tellen natuurlijk ook de prestaties 

van de grafische kaart in je laptop. 
De bekende merken hebben allemaal 
wel wat: Acer, BenQ, Canon, Epson, 
LG. Wil je iets mooiers, dan kun je bij-
voorbeeld eens kijken naar Optoma. 
Denk qua prijs aan iets van 250-300 
euro voor een instapmodel.

De verbinding tussen laptop en 
projector loopt doorgaans via VGA 
of HDMI. Even kijken dus wat beide 
apparaten bieden. Eventueel heb je 
een VGA-naar-HDMI-adapter nodig, 
of omgekeerd. Dat is een simpel 
kabeltje van tien euro.

Waar projecteer je op? Een gladde 
witte muur kan voldoende zijn, maar 
een los projectiescherm kost ook 
maar een paar tientjes.

Dan het geluid. Laptopspeakers 
zijn te klein en dus heb je externe 
speakers nodig. Dat kunnen gewoon 
2.1 pc-speakers zijn met voldoende 
vermogen, maar als je alles geregeld 
ergens anders moet opstellen, is dat 
weer een heel gesleep. Er bestaan 
stereospeakers in een enkelvou-
dige behuizing, bijvoorbeeld van 
Creative, maar daar moet je wel een 
beetje naar zoeken. Let goed op 
welk vermogen de speaker heeft. Je 
koppelt ze via USB of Bluetooth. Ik 
heb zelf het liefst een USB-kabel, 
zodat ik niet verrast word door 
storingen of pauzestanden op de 

Bluetooth-verbinding. Prijzen van 
100-150 euro. Ik vond er een in de 
sale voor minder dan de helft van de 
prijs. Uiteraard werken de bijgelever-
de apps alleen onder Windows (en 
soms ook MacOS), maar die heb je 
niet nodig om er gewoon geluid uit 
te krijgen.

Tenslotte de disc drive. Steeds 
minder laptops hebben die nog 
ingebouwd. En wat erin zit is ook 
niet zomaar te vervangen door 
iets anders. Maar voor minder dan 
100 euro koop je een externe DVD/
Blu-ray-speler, die je via een (mini-)
USB-kabel aansluit.

Maar misschien wil je wel ergens 
iets vertonen waar al een projector 
beschikbaar is. In dat geval moet 
je zorgen (heel erg) ruim op tijd 
aanwezig te zijn, zodat je alles even 
kunt testen. Zorg dan ook dat je 
eventueel benodigde adapters voor 
beeld of geluid bij je hebt. En je 
verlengsnoer natuurlijk.

Als je de apparatuur allemaal nog 
moet aanschaffen, ben je dus al met 
al gauw een paar honderd euro kwijt. 
Misschien toch wachten op het aan-
komende vakantiegeld? Het loont 
wel in kijk- en luisterplezier, maar je 
moet het ervoor over hebben.

Tip: kijk ook eens op Marktplaats 
of het prikbord in de supermarkt. 

Een projector hoeft niet per se 
supernieuw te zijn. Let dan wel heel 
goed op de specificaties en probeer 
het apparaat uit voor je het koopt.

OPSTELLEN EN  
DRAAIEN MAAR
Sluit alles aan en start de show. Of 
je eerst de projector aanzet of de 
laptop, maakt niet meer uit. Als je 
de projector als tweede start, hoort 
de laptop die automatisch te zien. Je 
krijgt dan een venster om te kiezen 
hoe je beeldscherm en projectie-
scherm wilt laten samenwerken. 
Waarschijnlijk moet je toch handma-
tig zaken bijstellen, dus kies meteen 
voor ‘Geavanceerd’. Je bent dan 
bij ‘Systeeminstellingen’ > ‘Beeld-
scherm’ en daar moet je ook zijn. 
Zoek de hoogst mogelijke gezamen-
lijke resolutie, stel je laptop in als 
‘Primair’ en kies dan voor ‘Schermen 
spiegelen’. Wat je op je laptop ziet, 
wordt nu precies zo geprojecteerd. 
Vergeet na de voorstelling niet om de 
beeldschermresolutie van je laptop 
weer terug te zetten naar de oor-
spronkelijke waarde (afbeelding 1).

Tip: Mocht je laptop de projector 
niet vanzelf ontdekken, dan heb je 
altijd nog een functietoets daarvoor, 
meestal F2 of F5. Vroeger had je die 
nogal eens nodig…
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