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VIRTUALISATIE
Voor onze test gebruikten we 
twee Chromebooks: een Toshiba 
Chromebook 2 uit 2016 en een 
Lenovo N23 uit 2017. Crostini bood 
helaas géén ondersteuning voor het 
‘swanky’-platform van de Toshiba, 
maar wel voor het ‘reks’-platform 
van de Lenovo (vanaf versie 70). On-
derliggend maakt Crostini gebruik 
van virtualisatie om een Linux-om-
geving binnen ChromeOS te draaien. 
Dat verklaart meteen waarom 
Crostini niet op alle Chromebooks 
werkt. Zonder cpu met hardware 
virtualisatiemogelijkheden lukt 
dat namelijk niet. Op https://bit.
ly/2LBgk7O vind je een lijst van 
oudere platformen die Crostini om 
die reden nooit zal ondersteunen. En 
inderdaad, het swanky-platform van 
onze Toshiba Chromebook stond in 
die lijst. Ook systemen met oudere 
kernels (3.14 of ouder) en Chrome-
books met 32-bit ARM cpu’s zullen 
nooit ondersteund worden.

INSCHAKELEN
Crostini inschakelen is erg een-
voudig: open de Instellingen-app 
op je Chromebook, klik op het 
menu-icoontje linksboven (de drie 
horizontale streepjes) en selecteer 
‘Linux (bèta)’. Klik vervolgens op ‘In-
schakelen’ om de installatiewizard 
te starten. Klik op ‘Installeren’ om 
de nodige software te downloaden 
(ongeveer 300MB) en de virtuele 
machine voor Linux te installeren. 
Dat duurt hooguit enkele minuten. 

Daarna verschijnen twee vensters: 
een terminal en een bestandsbe-
heerder met daarin de nieuwe map 
‘Linux-bestanden’. Die toont de 
inhoud van de home directory van 
de virtuele machine. Op die manier 
wissel je bestanden uit tussen 
ChromeOS en de Linux-omgeving. 
Het ChromeOS-bestandssysteem 
is immers niet toegankelijk vanuit 
de virtuele machine. In ChromeOS’ 
startmenu vind je een extra map  
‘Linux-apps’ met snelkoppelingen 
naar Linux-applicaties. Voorlopig 
vind je daarin enkel het reeds ge-
opende Terminal-programma.

APPS ZOEKEN
De installatie van Crostini is erg 
eenvoudig, maar vanaf nu ben je wel 
aangewezen op de terminal. Na een 
korte verkenning blijkt de virtuele 
machine een Debian 9.5-installatie 
te bevatten. Extra apps installeer 
je dus via het bekende apt. Als 
eerste test installeren we de Gimp, 
om foto’s te bewerken op onze 
Chromebook:

sudo apt install gimp

Enkele minuten later is de vrije 
schijfruimte met 200MB gekrom-
pen en verschijnt het bekende 
Gimp-icoontje in de Linux-apps 
map. Het opstarten duurt langer 
dan we gewend zijn en ook nadien 
reageert Gimp wat slomer. Je merkt 
meteen dat je qua hardware met 
een Chromebook minstens vijf jaar 
terug in de tijd gaat. Anderzijds is 
het indrukwekkend hoe goed de 
ontwikkelaars van ChromeOS erin 
geslaagd zijn om dat te verbergen. 
Een standaard Chromebook werkt 
over het algemeen erg vlot. Het is 
pas wanneer je zwaardere Linux-ap-
ps in Crostini installeert dat je merkt 
hoe traag de hardware in feite is. 
Voor occasioneel gebruik, is dat 
natuurlijk nog niet zo erg.

PACKAGE MANAGEMENT
Extra software hoef je niet per se 
via de commandline te installeren. 
Ook de grafische package manager 
Synaptic is aanwezig:

sudo apt install synaptic

In een normale Linux-distributie 
vraagt Synaptic bij het opstarten 
naar jouw wachtwoord om root-rech-
ten te verkrijgen. In ChromeOS is dat 
niet mogelijk, dus start je Synaptic 
als volgt via de terminal:

xhost +si:localuser:root
sudo synaptic

Verder werkt Synpatic wel zoals ver-
wacht. Updates voor het basissys-
teem in de virtuele machine krijg je 
automatisch binnen via ChromeOS. 
Extra software in de vm moet je wél 
zelf up-to-date houden. Daarvoor 
gebruik je Synaptic of volgende 
commando’s in de terminal:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt clean

Vergeet vooral het laatste com-
mando niet: dat verwijdert de 
gedownloade pakketbestanden 

  Afbeelding 2: Crostini is stie-
kem gewoon Debian 9.5!

  Afbeelding 3: Gimp 
in ChromeOS: het 
kan dankzij Crostini.
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