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Anno 2019 zijn de printer-
problemen grotendeels 

verholpen. Ten eerste herkent het 
besturingssysteem veel printers ‘out 
of the box’. Daarnaast produceren 
fabrikanten ook bijna standaard 
een Linuxdriver. Dat laatste is vooral 
noodzakelijk voor multifunctionals. 
Dat zijn en blijven soms vervelende 
dingen. De printer daarvan krijg je 
meestal nog wel aan de praat, maar 
scannen en faxen vereist in sommige 
gevallen software van de printer-
fabrikant (maar lang niet altijd, 
zie laatste alinea van dit artikel). 
Gelukkig beschikken veel van deze 
apparaten over een webinterface, 
van waaruit je genoemde zaken 
ook kunt regelen. Installeer je 
alleen een –desnoods generieke, 
daarover straks meer– printerdriver 
en gebruik je de webinterface voor 
scannen, dan ben je hier ook onder 
de pannen. In dit artikel focussen 
we ons op het toevoegen van een 
printer op de manier zoals wij dat 
willen.

EMULATIE
Veel moderne printers beschik-
ken over een netwerkaansluiting 
(bedraad of wifi). Dat zijn feitelijk de 
meest eenvoudig aan de praat te krij-
gen printers. Meer problemen kan 
je verwachten bij budgetprinters. 
Zijn daar geen fabrieksdrivers voor 
Linux voor en dan heb je mogelijk 
een probleem. Al is ook hier de kans 
best behoorlijk dat Linux Mint je 
apparaat toch herkent. Kwestie van 
aansluiten en kijken wat er gebeurt 
dus. In het geval van een netwerk-
printer ligt de zaak eenvoudiger. Ten 
eerste zijn dit geen ‘domme’ Win-
dows GDI-printers die heel specifiek 
voor Windows zijn ontworpen. Daar 
heeft de fabrikant flink bezuinigd 
op computerhardware in de printer. 

Al het rekenwerk betreffende de 
paginaopbouw wordt door Windows 
afgehandeld. Het levert een ultra 
goedkope printer op met een mini-
male processor en al even minimale 
hoeveelheid RAM. Niet de meest 
fijne printers. 

Meer geavanceerde exemplaren, 
en dat zijn zonder uitzondering 
die met een netwerkaansluiting, 
beschikken over betere computer-
hardware en ingebouwde software 
die de afdruktaken verwerkt. 
Daarnaast ondersteunen ze veelal 
diverse emulatiemodes. Heb je een 
‘antieke’ printer waar geen driver 
meer voor beschikbaar is? Dat is 
geen enkel probleem, want dan 
kies je voor een generieke driver. Zo 
ondersteunen de meeste printers 
één van de PCL-versies. PCL is een 
printertaaltje dat ooit is bedacht 

door HP, maar universeel wordt inge-
zet in printers van allerlei pluimage. 
Ook is er Postscript, dat je nog wel 

eens op laserprinters aantreft. Dit 
levert heel precieze afdrukken op die 
op elke printer exact hetzelfde eruit 
zien. Nadeel is dat het verwerken 
van afdruktaken langer duurt en 
dat er flink wat RAM (in de printer) 
voor nodig is. Desondanks: ook 
een Postscript-printer werkt prima 
onder Mint.

KIES ZELF DE DRIVER
De kans is, zoals gezegd, vrij groot 
dat Mint je (netwerk)printer auto-
matisch detecteert en de benodigde 
drivers installeert. Punt is wel dat 
het soms nét niet de drivers zijn 
die je wilt. Heb je bijvoorbeeld een 
laserprinter staan, die zowel PCL als 
Postscript ondersteunt, dan zal je 
zien dat de tragere Postscript-driver 
wordt gekozen. Het is dan ook beter 
om handmatig een driver toe te 
voegen en die helemaal naar je eigen 
wensen in te stellen. Klik daarvoor 
op de startknop linksonder in beeld 
en daarna in het startmenu onder 
‘Beheer’ op ‘Afdrukbeheer’.

Printen in Linux Mint
VOEG SIMPEL EEN PRINTER OF MULTIFUNCTIONAL TOE

Heb je een printer aan je computer hangen, dan wil je daar vast graag mee kunnen afdrukken. Linux staat 
vanwege de wat mindere reputatie op dit vlak bekend als complex qua afdrukken. Of beter: moeilijker 
met ondersteunde printers. Toch kan je in de meeste gevallen prima printen met Linux Mint. Ronald Smit

  Hier vind je ‘Afdrukbeheer’.

  Daar is onze printer!
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