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Je bootdisk  
upgraden
ZONDER HERINSTALLATIE

Wordt je bootdisk te klein of wil je een snellere ssd? Dan is het tijd om die te vervangen door een beter 
exemplaar! Meestal installeer je dan een verse Linux distro op de nieuwe disk en kopieer je nadien jouw 
data van de oude disk. Maar het kan ook anders: wij tonen je een methode om je oude installatie over te 
zetten naar een nieuwe disk. Filip Vervloesem

Het is op zich geen gek idee 
om jouw pc om de paar jaar 

eens volledig te herinstalleren. Door 
de jaren heen heb je misschien veel 
programma’s geïnstalleerd en weer 
verwijderd, geëxperimenteerd met 
pakketten uit allerhande PPA’s, met 
configuratiebestanden geknoeid, 
enzovoorts. Een nieuwe installatie 
werkt dan vaak nét iets prettiger. 
Anderzijds is dat gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan. Het heeft mogelijk 
veel tijd gekost om jouw installatie 
perfect aan jouw wensen aan te pas-
sen. Na een nieuwe installatie ben 
je dus uren in de weer om al jouw 
favoriete programma’s opnieuw te 
installeren en te configureren. In dat 
geval wil je eigenlijk gewoon je ver-
trouwde installatie blijven gebrui-
ken. Ook dat is mogelijk, maar het 
overzetten van een installatie naar 
een nieuwe schijf vereist wel iets 
meer planning. In deze workshop 

leggen we stap voor stap uit hoe je 
daarbij te werk gaat.

VEREISTEN
Het overzetten van een volledige 
installatie van een oude schijf naar 
een nieuwe schijf noemt men ook 
wel klonen. De moeilijkheidsgraad 
van zo’n kloonprocedure hangt af 
van wat je precies wilt doen. In deze 
workshop gaan we uit van de volgen-
de situatie:

 We hebben een systeem met één 
bootdisk, waarop Linux Mint 
geïnstalleerd is
 Die schijf bevat enkel het os en 
de applicaties: onze documenten 
bewaren we centraal op een nas
 Onze pc beschikt over de mogelijkheid 
om een tweede schijf in te bouwen

Wijkt jouw setup daarvan af, dan zal 
je een iets andere procedure moeten 
volgen tijdens het klonen. Dat geven 

we verderop zo veel mogelijk aan. 
We gaan echter niet altijd even diep 
in op de verschillende mogelijkhe-
den. Wees dus bereid om zélf wat te 
experimenteren als jouw setup sterk 
afwijkt van die van ons.

VOORBEREIDING
Tijdens het klonen van schijven kan 
er potentieel heel wat mislopen. Een 
goede voorbereiding is dus cruciaal. 
We raden je om te beginnen met het 
zoveel mogelijk op te schonen van 
je installatie. Wat je niet meer nodig 
hebt, hoef je toch niet te kopiëren 
naar de nieuwe disk, toch? Volgend 
stappenplan kan je daarbij helpen:
1:  Navigeer door het startmenu 

en noteer alle applicaties die je 
niet meer nodig hebt. Vervolgens 
verwijder je die via Programmabe-
heer. Let wel op: vele kleine tools 
zijn onderdeel van Linux Mint 
zelf. Daarvan blijf je beter af: veel 
schijfruimte nemen ze toch niet in.

2:  Installeer de laatste updates via 
Bijwerkbeheer.

De volgende stappen voer je uit in 
een terminalvenster:

1:  Verwijder de cache van gedownloa-
de pakketten met het commando 
sudo apt clean.

2:  Controleer of er nog overbodige 
pakketten aanwezig zijn (zoals 
oudere kernels) met sudo apt
autoremove. Krijg je een lijst van 
pakketten te zien, bevestig dan 
dat je ze wilt verwijderen.

3:  Verwijder nog aanwezige configu-
ratiebestanden van pakketten die 
reeds vroeger verwijderd zijn met 
dpkg  -l | awk ‘/^rc/ {print
$2}’ | sudo xargs apt purge -y

BACK-UPS...
Het allerbelangrijkste bij de voorberei-
ding is dat je back-ups maakt van jouw 
waardevolle data. Bevat de bootschijf 
ook documenten, foto’s, enzovoorts? 
Maak dan zeker een back-up op een 
externe schijf of NAS voordat je verder 
gaat. En voor alle duidelijkheid: die 
externe schijf koppel je àf tijdens de 
rest van deze workshop. Het volstaat 
om je even te vergissen van bron- en 
doelschijf om jouw data te overschrij-
ven tijdens het klonen. Dat risico wil 
je echt niet lopen, dus we hopen dat 
je onze waarschuwing in acht neemt! 

Het overzetten van een volledige 
installatie van een oude schijf naar een 
nieuwe schijf noemt men klonen

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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