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Zoek een afbeelding die je aanspreekt, open deze 
met Gimp en kies vervolgens ‘Afbeelding > Modus’. 
Zet de mode op RGB. Vervolgens ga je via ‘Afbeel-
ding > Afbeelding schalen’ de grootte aanpassen 
en exporteer je het via ‘Bestand > Exporteren als’. 
Sla het op met een door jouw gekozen naam met 
.png extensie. Wat het formaat ook was, via deze 
weg wordt het een .png bestand.

Om hlemaal zeker van je zaak te zijn, kan je met 
het commando file <naam-van-de-afbeelding> con-
troleren of het aan de eisen voldoet.

ZOEK BACKGROUND
Maar hoe verander je nou de achtergrond? Bedenk 
dat Grub en haar thema’s onderhouden worden in 
je Mint distributie. Als je dus aanpassingen maakt 
in een thema dat meekomt met Mint, dan kan je 
bij een upgrade of update je veranderingen kwijt-
raken. Maak daarom altijd een kopie. In Mint gaat 
dat als volgt: cd /boot/grub/themes ; sudo cp 
-r ubuntu-mate mytheme (je mag natuurlijk voor 
mytheme een meer zinnige naam kiezen).

Ga op zoek naar een mooie background. 
Download deze en zorg ervoor dat je, eventueel 
door gebruik te maken van Gimp, deze opslaat als 
background.png. Deze naam wordt ook gebruikt 
in mytheme. Dat het dezelfde bestandsnaam 
heeft, is niet essentieel. Mocht het een andere 
bestandsnaam hebben, dan moet je dit in het 
configuratie bestand van het thema (theme.txt) 
aanpassen. Door gebruik te maken van dezelfde 
bestandsnaam maken we het onszelf lekker 
makkelijk.

Start Grub Customizer weer op en ga naar het 
tabblad met de ‘Weergave instellingen’. Selecteer 
het thema mytheme. Links zie je de bestanden uit 
het thema. Selecteer background.png. Onderin 
het scherm is de mogelijkheid om een bestand te 
laden. Selecteer hier het nieuwe background.png 
bestand.

PREVIEW
Nadat je het geselecteerd hebt, wordt het ook 
zichtbaar in de preview. Sla de configuratie op 
en reboot je systeem. Herinner je je de <SHIFT> 
toets nog? Grub zal nu de nieuwe achtergrond 
gebruiken.

Het is je misschien opgevallen dat bij het 
‘Weergave’ tabblad een knop ‘geavanceerde 

instellingen’ zit. Start Grub Customizer opnieuw 
op, ga naar het ‘Weergave’ tabblad en klik nu 
op ‘geavanceerde instellingen’ rechts onderaan. 
Je krijgt een venster te zien met daarop diverse 
variabelen met een waarde. Een vinkje geeft aan 
of de variabele actief is. Via deze weg kan je ook 
variabelen aan- en uitzetten zonder dat je het 
configuratie bestand hoeft te wijzigen. Lees meer 
hierover in de manual van Grub (zie Links).

Je hebt nu een eigen thema gemaakt dat is 
gebaseerd op een bestaande. De achtergrond is 
aangepast en meestal wil je ook het lettertype 
en de kleur aanpassen om het geheel duidelijk 
leesbaar te houden. Een oplossing is om direct 
in het configuratie bestand (theme.txt) de 
noodzakelijk aanpassingen te doen. Maar het kan 
nóg eenvoudiger. Bij de keuze van het thema kan 
je ook kiezen voor ‘Aangepaste instellingen’. Deze 
instelling geeft je de mogelijkheid om diverse 
aanpassingen te maken aan je thema, zonder dat 
je het configuratie bestand hoeft aan te passen. 
Maak de gewenste aanpassingen, druk op ‘Op-
slaan’ om ze actief te maken en reboot. Vergeet 
wederom de <SHIFT> toets niet.

Je bent nu steeds doorgestoomd naar het tab-
blad met de ‘Weergave instellingen’, maar laten 
we ook nog even kijken naar de mogelijkheden 
van de andere twee tabbladen.

ALGEMEEN
Het tweede tabblad, ‘Algemene instellingen’, 
geeft je de mogelijkheid om aan te geven hoe 
de boot loader zich moet gedragen. De ‘Stan-
daard opstartkeuze’ instelling geeft aan welke 
opstartkeuze vooraf geselecteerd moet worden. 
Je kunt kiezen tussen degene die de vorige keer 
is gebruikt of een standaard keuze als voorge-
selecteerde optie. Bij de ‘Zichtbaarheid’ kan je 
aangeven of andere (niet Linux) bedrijfssystemen 
gedetecteerd moeten worden (“zoek naar andere 
besturingssystemen”). Heb je een dual boot ma-
chine (bijvoorbeeld Linux & Windows), dan is het 
aan te raden om deze optie aan te zetten. Als je 

‘menu tonen’ aanvinkt, dan zal het menu met alle 
mogelijke opstartkeuzes worden weergegeven. Je 
kan dan ook aangeven of er automatisch, na een 
aantal seconden, geboot moet worden.

Als laatste kan je aangeven wat de kernel 
parameters zijn. Ga hier alleen mee aan de slag als 
je weet wat je aan het doen bent. Je kunt met de 
instellingen op dit tabblad rustig wat spelen, zo-
lang je je nuchtere boerenverstand maar gebruikt 
(denk met name aan die kernel parameters). 
Mocht je dit alles uittesten in een Virtual Box om-
geving, dan is het ergste wat je kan gebeuren een 
image dat niet meer boot. Maar dat is vrij simpel 
op te lossen door een nieuw image te maken (of 
had je een clone gemaakt?).

CONFIG
Het eerste tabblad (Lijst configuratie) geeft je de 
mogelijkheid om boot opties te maken, eventueel 
onderverdeeld in submappen, waar de gebruiker 
uit kan kiezen tijdens het booten. Ga hier alleen 
mee aan de slag als je écht weet wat je doet.

CONCLUSIE
Met Grub Customizer kan je jouw boot procedure, 
opties en grafische weergave helemaal naar eigen 
hand zetten, zodat het echt jouw machine wordt.

LINKS
Grub Customizer: https://launchpad.net/
grub-customizer
Grub thema’s: https://www.gnome-look.org/
browse/cat/109/  
Grub Manual: https://www.gnu.org/software/
grub/manual/grub/grub.html
Grub Customizer voor openSUSE : https://
software.opensuse.org/package/grub-customizer
Grub Customizer voor Ubuntu: https://grub-
customizer.en.uptodown.com/ubuntu
Grub Customizer voor ALTLinux, Arch Linux, 
CentOS, Debian, Fedora, Mageia, OpenMandriva, 
PCLinuxOS, ROSA, Slackware: https://pkgs.org/
download/grub-customizer

Het klinkt allemaal 
heel moeilijk, maar het 
valt reuze mee. Gimp is je 
vriend

  Lijst configuratie.
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