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WORKSHOP

INSTALL
Het installeren van de Grub Customizer is weerge-
geven in Listing 2. Controleer ook of je Grub2 hebt 
geïnstalleerd. In Grub2-splashimages staan een 
aantal mooie images en in Grub2-themes-ubun-
tu-mate staat een volledig thema dat mogelijk 
een goed startpunt is voor je eigen thema. De 
installatie van deze twee is echt een aanrader.

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter
2007/grub-customizer

sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer

  Listing 2.

BEHEER
Nadat de Grub Customizer geïnstalleerd is, kan 
je dit vinden onder ‘Beheer’. Bij het opstarten, 
zal om authenticatie gevraagd worden. Je gaat 
immers met de boot loader configuratie aan de 
slag en dergelijk werk is voorbehouden aan de 
root gebruiker. De grafische interface van de 
Grub Customizer laat zich zien. Deze bestaat 
hoofdzakelijk uit drie tabbladen. De eerste laat de 
huidige ‘Lijst configuratie’ zien. Deze laten we nu 
even voor wat het is. Het tweede tabblad geeft de 
‘Algemene instellingen’ weer. Ook deze laten we 
nu even ongemoeid. 

Het derde tabblad, en nu wordt het leuk, bevat 
de ‘Weergave instellingen’. Klik op dit tabblad. Je 
krijgt de huidige ‘Weergave instellingen’ te zien. 
Naast het huidig ingestelde thema zie je een knop 
met een plusteken. Via deze knop kan je eventu-
eel thema’s toevoegen (die je eerder gedownload 
hebt). De selectie van een thema gaat via het 
dropdown menu. Je had tijdens de installatie ook 
Grub2-thems-ubuntu-mate geïnstalleerd. Kies 
dit bij het dropdown menu, zodat dit het nieuwe, 
actieve thema wordt.

Aan de linkerzijde zie je alle bestanden die deel 
uitmaken van dit thema. Klik bijvoorbeeld eens 
op ‘background.png’. Dit is de background die dit 
thema gebruikt.

Toets op de ‘Opslaan’ knop (links bovenaan). 
Bij het opslaan wordt het nieuwe thema actief 
gemaakt (we hebben nu het ubuntu-mint 
thema). Verlaat het programma nadat je het 
opgeslagen hebt en reboot je machine. Vergeet 
niet tijdens het booten de <SHIFT> toets weer 
ingedrukt te houden. Grub zal nu je nieuwe 
thema gebruiken.
Dit ziet er meteen al een stuk vrolijker uit. De 
volgende stap is dat je dit thema gaat aanpassen, 
zodat het helemaal bij jou past. Bedenk echter 
dat het maken van een mooi thema behoorlijk 
wat grafisch ‘fingerspitzengefühl’ vraagt. Niet 
iedereen heeft dat. Mijn ervaring is dat de meeste 
mensen al gelukkig zijn als een mooie achtergrond 
getoond wordt. Vaak wordt dan gekozen voor 

dezelfde achtergrond als de desktop. Dat geeft 
direct een rustige uitstraling.

BEPERKT
Kan je elke afbeelding gebruiken? Helaas niet. 
Grub is een beetje kieskeurig. Grub ondersteunt 
alleen PNG, JPG/JPEG en TGA afbeeldingen. JPG/
JPEG afbeeldingen moeten tevens een kleurdiepte 
hebben van 8 bit (256 kleuren). Dit is echter een 
kleurdiepte uit lang vervlogen tijden. Daarom zal 
het PNG formaat meestal de voorkeur hebben. 
Afbeeldingen moeten ook niet geïndexeerde RGB 
afbeeldingen zijn. De grootte van de afbeelding 
is eigenlijk niet zo belangrijk. De afbeelding zal 
automatisch geschaald worden. Gebruik je boe-
renverstand om hier mee om te gaan. Een mega 
afbeelding die geschaald wordt naar 640x480 
is natuurlijk een beetje overdreven. Het klinkt 
allemaal heel moeilijk, maar het valt reuze mee. 
Gimp is je vriend. 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Bedenk  dat het 
maken van een mooi 
thema behoorlijk 
wat grafisch ‘finger-
spitzengefühl’ vraagt

  Weergave instellingen.

  Algemene instellingen.
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