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Elementary OS
LINUX VOOR IEDEREEN!

Laten we het maar bekennen: vroeger was Linux vooral iets voor nerds, mensen die meer interesse 
hadden in de achterliggende techniek dan in de interface of de applicaties. Linux is inmiddels veel laag-
drempeliger geworden en met een distributie als elementary OS zitten ook de Linux-leken behoorlijk 
comfortabel.  Toon van Daele

Elementary OS is een 
Linux-distributie die is 

gebaseerd op Ubuntu (Debian), 
waarbij de focus ligt op een gebruiks-
vriendelijke desktopomgeving. 
De eerste versie verscheen in 2011 
en regelmatig wordt een opvolger 
uitgebracht. Eind oktober 2018 zag 
versie 5.0 Juno het daglicht, geba-
seerd op Ubuntu 18.04 LTS Bionic. 
Het is deze versie die we graag aan u 
voorstellen.

U kunt op verschillende manieren 
kennismaken met elementary OS. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om het 
OS vanaf een live-medium op te star-
ten, zonder dat u het daadwerkelijk 
op uw schijf installeert (afbeelding 1), 
u kunt het OS virtueel draaien binnen 
uw vertrouwde Windows-omgeving 
(bijvoorbeeld met het gratis Virtual-
Box), of u installeert het op een af-
zonderlijke schijfpartitie, in dualboot 
met uw huidige Windows- installatie. 
Wij gaan uit van dat laatste scenario, 
maar eigenlijk maakt het niet zoveel 
uit; nagenoeg alles wat u in dit artikel 
leest, kunt u ongeacht de installatie-
methode toepassen.

U vindt elementary OS in elk 
geval op www.elementary.io. De 
aanbevolen systeemvereisten zijn 
best vergeeflijk: een dualcore 64-bit 
processor, 4 GB ram, 15 GB vrije 
schijfruimte en een scherm met een 

resolutie van minstens 1024 x 768.
Laat u trouwens niet afschrikken 

door de knop Koop elementary OS; 

als u op $ Aangepast klikt en 0 invult, 
verandert de knop zomaar in Down-
load elementary OS (1,4 GB). 

DUALBOOT INSTALLATIE
Toegegeven, de dual boot-installatie 
kan een behoorlijke stap zijn voor ie-
mand die nog niet eerder met Linux 
heeft gewerkt. Daarom hebben we 
op pagina 54 t/m 56 stap-voor-stap 
uitgelegd hoe u dit toch vrij gemak-
kelijk kan doen met behulp van het 
gratis Rusu (htts://rufus.ie). Hier-
mee start u dan de installatie, wel-
iswaar nadat u hebt geverifieerd of 
u nog over voldoende niet-toegewe-
zen schijfruimte beschikt. Desnoods 
zet eerst een partitiebeheerder in 
om een bestaande partitie enigszins 
te verkleinen. De verdere installatie 
verloopt voornamelijk aan de hand 
van een wizard: kies taal (Neder-
lands wellicht) en toetsenbord, en 
geef aan dat u tijdens de installatie 
up-to-date pakketten wilt laten 
ophalen. U selecteert bij voorkeur 
de optie Installeer elementary 

  Afbeelding 1: Vanaf uw live-usb-stick kunt u nog altijd kiezen tussen (veilig) uitproberen 
en (daadwerkelijk) installeren.

  Afbeelding 2: Net voordat de 
eigenlijke installatie van start gaat: 
uw naam en wachtwoord.
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