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WORKSHOP

Grub Customizer
ZET GRUB NAAR JE EIGEN HAND

Bij het opstarten van Mint wordt het menu van de Grub boot loader onderdrukt. Meestal is 
dat wat je wilt. Dat ziet er namelijk wel zo strak uit. Maar als je een dual boot systeem hebt, 
of je wilt in een andere modus starten, dan moet je wel toegang krijgen tot het boot menu 

om deze keuze te maken. We kijken in dit artikel naar Grub. Arjan ten Hoopen

Toegang tot de Grub boot loader krijg je 
door tijdens het booten de <SHIFT> toets 

ingedrukt te houden. Dan zal het boot loader 
menu getoond worden. Kom je in dit menu, dan 
word je direct teruggeworpen naar de jaren ’80. 
Het blinkt uit in kale functionaliteit. Kan dat niet 
wat worden opgeleukt? Jazeker! Dat kan met 
Grub Customizer.

Voordat je meteen naar ‘Programma Beheer’ 
gaat, kan je natuurlijk ook eerst even zoeken naar 
GRUB2 thema’s die bij jouw smaak passen. Met 
je grote vriend El Goog kan je vast en zeker wat 

leuke GRUB2 thema’s vinden. Een bekende plek 
om te zoeken is Gnome-Look.org (zie links). Ga op 
zoek naar één of meerdere thema’s en download 
ze. Deze kan je dan later gebruiken. Teveel werk 
of gedoe? Geen probleem, dan kan je natuurlijk 
ook een vooraf geïnstalleerd thema naar je eigen 
smaak aanpassen.

Nu even pas op de plaats. We gaan met de 
boot loader aan de slag. Als iets fout gaat, dan 
boot je machine misschien niet meer. Dus het is 
verstandig om van tevoren een back-up te maken 
van je disk waar de boot loader op staat. Zie voor 

een voorbeeld Listing 1. Mocht je ook Virtual Box 
geïnstalleerd hebben, dan is het misschien (nog) 
verstandiger om eerst een ‘kaal’ image te maken 
van Mint. Daar kan je vervolgens naar hartenlust 
mee experimenteren. Maak wel een clone van dit 
image. Gaat er iets fout, dan kan je gemakkelijk 
terugvallen op de clone.

dd if=<partitie-met-slashboot> of=<Path/
filename.img> ; sync

  Listing 1.

  Programmabeheer.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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