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Linux Mint op Windows?
GEEN PROBLEEM MET HYPER-V!
Ook als je op Windows bezig bent, hoef je Linux niet te missen. Dankzij Hyper-V van Microsoft installeer 
je gewoon je favoriete distro op een virtuele machine. Zodoende heb je een compleet Linux systeem bij 
de hand. Dat Hyper-V ingewikkeld is en alleen bedoeld voor serveromgevingen, dat is al lang niet meer zo. 
We laten je dat hier zien door Linux Mint op Windows 10 te installeren.  Serge Gielkens

Hyper-V is voor Windows, wat 
KVM of Xen is voor Linux. Het 

is een hypervisor die rechtstreeks de 
hardware controleert. Daarbovenop 
draait een host systeem en binnen 
die host beheer je de guest bestu-
ringssystemen, dat wil zeggen de 
virtuele machines (VM’s). De host en 
guests zien elkaar niet, doordat ze in 
onafhankelijke omgevingen draaien.

Bij Hyper-V moet de host een 
64-bits Windows besturingssysteem 
zijn. Voor de guest systemen kun je 
behalve Windows ook Linux en BSD 
gebruiken. Die mogen wel 32-bits 
zijn. Inmiddels heb je voor de host 
geen servereditie meer nodig. Sinds 
Windows 8 is Hyper-V namelijk ook 
voor de thuisgebruiker beschikbaar. 
Wel heb je minimaal de Pro versie 
nodig; de Home editie volstaat niet. 
In dit artikel gebruiken wij Windows 
10 Pro.

Als guest installeren we Linux 
Mint 19 (handig om kennissen met 
Windows over te halen om Linux 
eens te proberen!) Download de 
ISO-image van de website van Linux 
Mint. Kies daar de 64-bitsversie van 
Cinnamon. Straks komt ter sprake 
waarom je niet de 32-bitsversie moet 
pakken. Mocht je een dual-boot 
machine hebben, zorg dan dat nu 
Windows is opgestart.

JUISTE HARDWARE
Een recente laptop volstaat normaal 
gesproken voor Hyper-V. Om het 
zeker te weten, controleer je dat als 
volgt. Ga naar Start -> Windows Sys-
tem -> Command Prompt. Tik vervol-
gens het commando systeminfo in. 
Na enige ogenblikken verschijnt de 

uitvoer. Aan het eind daarvan moet 
je bij Hyper-V Requirements vier 
keer ‘Yes’ zien staan (afbeelding 1). 
In geval van één of meerdere ‘No’s 
loont het om je BIOS instellingen te 
checken. In welk menu je moet zijn 
en hoe de betreffende opties heten, 
varieert per computerfabrikant. 
Raadpleeg daarvoor de handleiding.

ACTIVEER HYPER-V
Op Windows is Hyper-V standaard 
niet actief. Om dat aan te passen, ga 
je naar Start -> Windows System -> 
Control Panel. Klik dan op ‘Pro-
grams’ en vervolgens bij het kopje 

‘Programs and Features’ op ‘Turn 
Windows features on or off’. Zoek 
vervolgens in de lijst met opties 
naar Hyper-V. Je vindt dat ongeveer 
halverwege het venster.

Zet een vinkje bij Hyper-V en klap 
de subopties open door op het kruis-
je te klikken. Verifieer dat alle hokjes 
aangevinkt zijn. Zo weet je zeker dat 
je behalve de hypervisor zelf ook de 
Hyper-V Manager krijgt om de VM’s 
mee te beheren. Klik nu op ‘OK’. 
Nadat de installatie van de Hyper-V 
componenten is afgerond, vraagt 
Windows je om de PC te rebooten. 
Klik daartoe op ‘Restart now’ en 

wacht vervolgens, totdat Windows 
Hyper-V heeft geactiveerd. Pas dan 
kun je weer inloggen.

HEUSE VIRTUALISATION 
SERVER
Start de Hyper-V Manager op via 
Start -> Windows Administrative 
Tools -> Hyper-V Manager. Met deze 
manager beheer je niet alleen VM’s 
op je eigen PC. Ook die op een remo-
te machine kun je ermee beheren. 
Zo’n Hyper-V host-systeem heet 
een Virtualisation Server. Daarom 
moet je allereerst opgeven op welke 
PC je VM’s wil gaan aanmaken. Ga 

  Afbeelding 1: geschikt voor Hyper-V.
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