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Timeshift:  
terug in de tijd

BRENG JE SYSTEEM GEMAKKELIJK  
TERUG IN DE VORIGE STAAT

Soms krijg je het, tijdens wat experimenteren, onbedoeld voor elkaar dat je systeem 
niet meer goed werkt. Je wilt terug, maar natuurlijk weet je niet meer precies wat je 
allemaal veranderd hebt. Een back-up van je systeem heb je niet, alleen van je eigen 

bestanden. Voor dit soort situaties is Timeshift erg handig. Hiermee zet je gemakkelijk 
je systeem weer terug. Serge Gielkens

Timeshift is bedoeld voor 
je besturingssysteem met 

applicaties. Voor het back-uppen 
van bijvoorbeeld je vakantiefoto’s is 
het minder geschikt. Het is écht ge-
maakt om met een veilig gevoel aan 
je systeem te sleutelen. Mocht een 
aanpassing verkeerd uitpakken of 
niet het beoogde effect hebben, dan 
keer je met Timeshift gewoon weer 
terug naar de werkende situatie. 
Daarom laat Timeshift gebruikers-
bestanden, zoals je vakantiefoto’s, 
juist met rust. Op het moment dat 
je je systeem terugzet, wil je niet 
dat ook je fotobewerkingen of 
aanpassingen in spreadsheets teniet 
worden gedaan.

Sinds Mint 18.3 staat Timeshift 
standaard op je systeem. Bij eerdere 
versies installeer je het met de 
Software Manager. Bij de eerste 
start van Timeshift verschijnt een 
wizard met meteen een venster om 
een keuze te maken tussen Rsync 
of Btrfs als snapshot. Omdat deze 
termen niet iedereen wat zeggen, 
volgt hier ook uitleg over.

SNAPSHOTS VS. 
BACK-UP
Het woord snapshot betekent 
eigenlijk een snel genomen foto, een 
kiekje. Dat is precies wat Timeshift 
doet. Hij maakt als het ware een 
foto van je systeem en legt daarmee 
de toestand op dat moment vast. 
Het verschil met een back-up is dat 
je met een snapshot geen kopie van 
de data maakt en die vervolgens 
ergens veiligstelt. Met een snapshot 
zet je een markering en vervolgens 
houdt het systeem bij wat vanaf dat 
moment verandert. In tegenstelling 
tot een back-up werken snapshots 
daardoor erg snel.

Daarnaast betreft een snapshot 
een heel systeem. Je maakt een 

snapshot van bijvoorbeeld het 
volledige bestandssysteem ineens, 
maar niet van een los bestand. De 
momentopname van een snapshot 
is daardoor consistent. Een back-up 
is dat niet per definitie, omdat je tij-
dens het back-up proces bestanden 
kunt manipuleren.

Voor snapshots moet het systeem 
wel geschikt zijn. Het bestandssys-
teem Btrfs ondersteunt snapshots, 
maar lang niet alle distributies 
gebruiken dat. Bij Mint bijvoorbeeld 
kom je standaard het ext4 bestands-
systeem tegen, maar dit heeft geen 
snapshot functionaliteit. Daarom 
biedt Timeshift als alternatief 
Rsync, dat op alle systemen werkt.

Timeshift gebruikt weliswaar 
bij Rsync de term snapshot (en die 
houden we hier aan om verwarring 
met de GUI te voorkomen), maar 
eigenlijk gaat het om back-ups. 
Rsync kopieert namelijk bestanden. 
Als Timeshift het eerste snapshot 
maakt, heb je daardoor een volledige 
back-up van je systeem. Voordeel is 
wel dat je een externe schijf kunt 
gebruiken. Met Btrfs snapshots is 
dat niet mogelijk.

SNAPSHOTS MAKEN
Omdat Mint standaard geen Btrfs 
gebruikt, beschrijven we hier de 
Rsync methode. Verder koppelen we 
een externe schijf aan de PC om de 
snapshots op te bewaren. Je vindt 
Timeshift onder Menu -> Adminis-
tration. Start de applicatie en geef 
je wachtwoord op. Timeshift heeft 
namelijk root-rechten nodig om het 
hele bestandssysteem te kunnen 
benaderen.

Op het eerste scherm van de 
wizard zie je de keuze voor Rsync 
of Btrfs. Standaard staat die op 
Rsync en dat laten we zo. Klik op 
‘Next’. Timeshift scant vervolgens 
je systeem om te controleren of 
genoeg ruimte beschikbaar is. Is 
dat niet het geval, dan krijg je een 
duidelijk signaal en gaat de wizard 
niet verder.

Vervolgens geef je op waar je 
de snapshots wilt hebben. Wij 
kiezen hier de externe schijf. Die 
hoef je trouwens niet te mounten, 
ook straks niet bij het maken van 
snapshots. Timeshift vindt de 
hardware zelf. Timeshift plaatst de 
snapshots in de directory /timeshift. 

Timeshift maakt 
als het ware een 
foto van je systeem 
en legt daarmee de 
toestand op dat 
moment vast
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