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en het ons onbekende DeaDBeeF als 
mediaspelers. Programma’s, zoals 
LibreOffice of de Gimp, moet je zelf 

nog installeren via Synaptic. Dat is 
op zich geen slechte keuze, want de 
meeste Chromebooks zijn redelijk 

krap qua schijfruimte. Het zorgt er 
alleszins voor dat een standaard 
Gallium-installatie slechts 3GB 
nodig heeft. Op onze testmachine 
hadden we zo nog 4GB schijfruimte 
over voor extra apps en data. Ook 
belangrijk is GalliumOS’ beperkte 
geheugengebruik: ongeveer 256MB 
vlak na het inloggen. Op die manier 
lijkt 4GB ram ineens wel erg veel! In 
GalliumOS installeer je alle software 
die beschikbaar is voor Ubuntu. Voor 
sommige populaire applicaties, zoals 
Google Chrome, Adobe Flash Plugin 
of Skype, is wat meer werk vereist. 
De GalliumOS-wiki bevat beknopte 
instructies om dergelijke apps te 
installeren: https://bit.ly/2QdYqsu.

HARDWARE
Met Linux op een laptop is het altijd 
even afwachten of alle hardware 
wel naar behoren werkt. Vooral op 
nieuwere laptops laten bepaalde 
componenten het wel eens afweten. 
Gelukkig is dat bij onze -iets oudere- 
Chromebook absoluut niet het 
geval. Alle hardware functioneert 
probleemloos: de mediatoetsen, het 
geluid, de webcam, ... Applicaties re-
ageren ook vlotter onder GalliumOS 

dan via Crostini of Crouton onder 
ChromeOS. Dat is ook logisch, want 
er draait nu slechts één bestu-
ringssysteem in plaats van twee. 
Voor intensief gebruik van zware 
Linux-applicaties is GalliumOS dus 
de beste keuze.

Wil je GalliumOS verwijderen en 
ChromeOS weer toegang geven tot 
de volledige ssd in je Chromebook? 
Dan moet je een zogenaamde 
recovery usb-stick aanmaken en de 
Chromebook in recovery mode op-
starten. De ssd wordt dan opnieuw 
geformatteerd en voorzien van de 
laatste versie van ChromeOS. Op 
https://bit.ly/2BK7dgy vind je meer 
uitleg over die procedure. Als je net 
zoals wij de RW_LEGACY-firmware 
geïnstalleerd had, is dat alles. Je 
hoeft dan niets te veranderen aan 
de firmware om terug te keren naar 
ChromeOS. 

De ontwikke-
laars van  
GalliumOS hebben 
echt hun best  
gedaan om Xfce  
in een modern jasje 
te steken

 Er zijn verschillende mogelijk-
heden om de functietoetsen te 
emuleren op je Chromebook.

 Een moderne Xfce-desktop met een beperkt geheugengebruik.
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