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cd ~/Downloads
sudo sh crouton -t xfce

Tijdens de installatie moet je een 
gebruikersnaam en wachtwoord 
kiezen voor de primaire gebruiker in 
Crouton. In totaal duurt de instal-
latie een tiental minuten en neemt 
het ongeveer 1.1GB aan schijfruimte 
in beslag.

IN GEBRUIK
Crouton vind je niet terug in Chro-
meOS’ startmenu. Je start Crouton 
dan ook vanuit de shell in de termi-
nal, met het commando:

sudo startxfce4

Enkele seconden later kom je in 
een volwaardige Linux-omgeving 
terecht, met Xfce als bureaubladom-
geving. Standaard bevat die erg 
weinig applicaties, zodat je nog 
veel schijfruimte over hebt om je 
favoriete applicaties te installeren. 
Belgische gebruikers moeten weder-
om eerst de toetsenbordlay-out aan-
passen, via Applications > Settings 
> Keyboard > Layout. Verkies je een 
grafische package manager, instal-
leer dan Synaptic via de terminal in 
de Xfce-omgeving:

sudo apt install synaptic

En start Synaptic vanuit de terminal 
(het menu-icoontje werkt namelijk 
niet):

sudo synaptic

Wisselen tussen ChromeOS en de 
Xfce-desktop doe je met de toetsen-
combinatie Ctrl + Alt + Shift + pijltje 

terug (rechts van de Escape-toets). 
Ben je klaar met Linux, dan sluit je 
Xfce af via Applications > Logout.

TIPS EN TRICKS
Een volledig gescheiden Li-
nux-desktop is niet altijd handig. 
Met de Crouton-extensie start je de 
Xfce-desktop of individuele Linux-ap-
plicaties binnen in een venster in 
de ChromeOS-desktop. Je vindt die 
extensie niet terug in de Chrome 
Web Store: gebruik de directe 
link https://bit.ly/1KGGSQw voor 
installatie. Vervolgens installeer je 
vanuit de Crosh-shell (dus niet in de 
Xfce-omgeving!) de xiwi-component:

cd ~/Downloads
sudo sh crouton -u -t xiwi

Crouton start nu nog steeds in 
full screen modus op, maar de full 
screen-sneltoets op je Chromebook 
(de vierde knop rechts van Escape) 
verkleint Xfce tot een venster 

binnen ChromeOS. Eén applicatie in 
plaats van de volledige desktop start 
je als volgt:

sudo enter-chroot
xiwi rhythmbox

Raadpleeg de documentatie op 
https://bit.ly/2QXXw8w voor 
meer uitleg over de verschillende 
configuratiemogelijkheden van xiwi. 
De Crouton-wiki bevat trouwens 
nog een heleboel andere tips om 
het meeste uit Crouton te halen. 
Loop je tegen bepaalde problemen 
aan, neem dan een kijkje op https://
bit.ly/2Q9K5NH. Nog een kleine 
opmerking: de screenshots van Crou-
ton bij dit artikel vertonen enkele 
rare artefacten (zoals onscherpe 
tekst). Dat is een probleem van de 
screenshot-applicatie onder Chro-
meOS, want de Crouton-vensters 
zelf zagen er perfect uit.
Om Crouton te verwijderen, ga je 
terug naar het herstelmenu van 

ChromeOS. Daar schakel je de ont-
wikkelaarsmodus weer uit en herstel 
je de Chromebook naar zijn originele 
toestand.

CROSTINI OF CROUTON?
Ondersteunt jouw Chromebook Cros-
tini, dan raden we je aan om eerst die 
methode te proberen om Linux-apps 
te installeren. De integratie met Chro-
meOS is namelijk veel beter geregeld 
en heeft geen negatieve impact op de 
beveiliging van je Chromebook. Is dat 
niet het geval of wil je audio afspelen 
of toegang tot usb-apparaten of ex-
terne opslag vanuit Linux-apps? Dan 
moet je Crouton installeren in plaats 
van Crostini. Crouton is lastiger om 
te installeren en te configureren, 
maar je krijgt er wel een volledige 
Linux-desktop voor terug binnen 
ChromeOS. Wil je ChromeOS niet 
meer gebruiken en uitsluitend Linux 
draaien op jouw Chromebook, lees 
dan zeker onze review van GalliumOS 
elders in dit blad. 

  Afbeelding 6: Crouton installeer je vanuit de shell.

  Afbeelding 7: 
Een volledige Li-
nux-desktop binnen 
ChromeOS.

  Afbeelding 8: Via 
de Crouton-extensie 
start je individuele 
Linux apps binnen 
ChromeOS.

20-23 CHROME OS APPS.indd   23 24-01-19   11:16


