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GalliumOS
EEN AANGEPASTE DISTRO VOOR CHROMEBOOKS

Chromebooks zijn standaard voorzien van ChromeOS, een minimale Linux-distro met beperkte 
mogelijkheden.  Eerder in dit blad las je al hoe je Linux-apps installeert in ChromeOS. Wil je een 
volledige Linux-distributie op je Chromebook? Installeer dan GalliumOS.  Filip Vervloesem

Over het algemeen zijn 
Chromebooks goedkoop, 

klein en licht en hebben ze een 
prima batterijduur. Dat maakt dat 
het ideale laptops zijn om bijvoor-
beeld in de trein mee te werken of 
mee te nemen op reis. Het enige 
nadeel: je hebt geen volwaardige 
Linux-desktop ter beschikking. Met 
Crostini en Crouton kom je al een 
heel eind om Linux-apps te instal-
leren. Maar als je geen behoefte 
hebt aan ChromeOS’ features, dan 
installeer je toch gewoon een volle-
dig nieuwe Linux-distro? Dat werkt 
net wat beter dan de verschillende 
oplossingen om ChromeOS uit te 
breiden met Linux-apps. In theorie 
is elke Linux-distro geschikt voor 
Chromebooks. Je hebt echter het 
meeste kans op slagen met Galliu-
mOS. Dat is namelijk een distro die 
speciaal geoptimaliseerd is voor 
diverse Chromebooks.

VOORDELEN
Onderhuids is GalliumOS gebaseer-
de op Xubuntu, dat is Ubuntu met 
de Xfce desktopomgeving. Xfce lijkt 
nog het meest op de oude Gnome 
2-desktop. Het ziet er misschien 
niet zo flitsend uit als modernere 
desktops (zoals Gnome 3 en KDE), 
maar het draait wel vlot op oudere 
hardware. GalliumOS bevat alle 
benodigde drivers voor de hardware 
in Chromebooks. Bovendien is de 
kernel ook geoptimaliseerd voor 

de tragere cpu’s en de ssd’s die je in 
Chromebooks aantreft. Dat maakt 
dat GalliumOS minder ram-geheu-
gen en schijfruimte nodig heeft dan 
andere distro’s én dus sneller draait 
op dezelfde hardware. 

In vergelijking met ChromeOS 
zou de batterijduur maximaal 10% 
à 15% mogen afwijken. De batterij 
van je Chromebook kan iets sneller 
leeglopen in GalliumOS dan in 

ChromeOS, maar het omgekeerde is 
ook mogelijk. Voor deze workshop 
hebben we GalliumOS 2.1 getest op 
een Lenovo N23. (De N23 was niet 
opgenomen in de lijst van onder-
steunde modellen op de GalliumOS 
wiki, maar de N22 wel. Aangezien 
ze qua hardware bijna identiek zijn, 
hebben we er goede hoop op dat de 
N23 ook ondersteund wordt.) Galli-
umOS 2.1 is uitgebracht in 2017 en is 

nog gebaseerd op Ubuntu 16.04 LTS 
en niet op 18.04 LTS. Je mag security 
updates verwachten tot april 2021. 
Daarna moet je wel echt upgraden 
naar een nieuwere versie.

HARDWARE
De bruikbaarheid van een distro 
staat of valt met de ondersteuning 
voor jouw hardware. GalliumOS on-
dersteunt weliswaar veel, maar toch 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

  Met dit script voeg je dualboot-functionaliteit toe aan de firmware.
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