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Ubuntu: wat wil 
een Nederlander 
nou nog meer?

Wanneer we de mail van Angela van der Ploeg (47) lezen, is het 
meteen duidelijk dat zij een zeer bezige pc-bij is. Meer bepaald een 
Ubuntu-bij. Zo slijt ze dagelijks een paar uur op het forum van het 
gratis besturingssysteem en zet ze computers in elkaar. 

Waarom Ubuntu?
“Linux-Ubuntu is een veiliger sy-
steem dan Windows. Je hebt name-
lijk geen aparte firewall en anti-virus 
nodig. Daarnaast is het gratis en je 
krijgt er veel extra software bij – ook 
allemaal kosteloos uiteraard. Wat wil 
een Nederlander nou nog meer? 
Denk aan professionele fotobewer-
king, een brandprogramma en Open 
Office. Windows is veel te duur en 
heeft te veel schoonmaakprogram-
ma’s nodig. Omdat Ubuntu niet over 
een register beschikt waar allemaal 
vuiligheid achterblijft, hoef je de pc 

niet op te schonen en dat scheelt een 
hele hoop werk.”
“Op het forum – forum.ubuntu-nl.
org – help ik dagelijks zo’n twintig 
gebruikers. Nu de nieuwe 9.04-ver-
sie er is, zijn er veel vragen. Deze 
gaan meestal over het aantal pixels 
van videokaarten en over de instel-
lingen van hardware en drivers, bij-
voorbeeld hoe je updates binnen-
haalt en hoe je visuele effecten en 
het geluid instelt. Ik ben eveneens 
het steunpunt voor Almere. Dit bete-
kent dat mensen bij me langs kun-
nen komen als ze er via het forum 

niet uitkomen. Gedurende een half 
jaar ben ik moderator geweest. Dit 
heeft niet lang geduurd, omdat ik dit 
niet langer kon combineren met 
mijn cursus aura- en chakratherapie. 
Met 16.000 leden had ik hier immers 
een dagtaak aan. Op mijn eigen site 
– femke98.webs.com – help ik overi-
gens ook mensen met Windows-pro-
blemen, al wil ik daar liever niets 
meer met te maken hebben.”

Bouwt u ook daarom 
uw eigen pc?
“Klopt. Computers worden vaak met 
Windows verkocht en daar ben ik ab-
soluut tegen. Daarom maak ik mijn 
machines zelf. Ik koop een lege kast, 
alle onderdelen en zet het dan in el-
kaar. Vanwege die koppelverkoop, 
maar ook toen het duidelijk werd dat 
ik het soms beter weet dan de gemid-
delde pc-boer, ben ik hiermee be-
gonnen. Het is leuk om te zien dat 
het werkt. Meestal geef ik mijn crea-
ties gratis weg aan familie of verkoop 
het tot 150 euro via Marktplaats. 
Onze twee dochters hebben compu-
ters van mijn hand, maar ze gebrui-
ken helaas geen Ubuntu. Ze willen 
Windows en dat vind ik helemaal 
niets. Daar is namelijk zo veel meer 
werk aan. De oudste heeft nu wel een 
dualboot met Ubuntu, maar daar 
heeft ze na een week nog niet naar 
gekeken. Erg jammer. Tja, wat de 
boer niet kent…”

En uw man?
“Oh, hij heeft absoluut niets met 
pc’s. Hij is wedstrijdvisser. Ieder z’n 
eigen ding, zeg maar. Ik ga dan ook 
alleen naar Ubuntu-meetings. In 
mei was er bijvoorbeeld een Install 
Party in Den Haag naar aanleiding 
van de nieuwe versie. Sommige had-
den hun pc meegenomen om met-
een uitleg te krijgen. Het was een erg 
leuke en leerzame bijeenkomst.” n
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Doet u iets bijzonders met 
uw pc? Of hebt u een handige 

softwareoplossing 
voor uw hobby bedacht? 

Stuur dan een e-mail 
met als onderwerp 

‘Creatief met de pc’ naar 
redactie@computeridee.nl. 

Wie weet komt u ermee 
in Computer Idee.
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