Distributies
zijn geneigd om
bootmeldingen
te verbergen, waardoor je niet ziet op
welk punt de PC
blijft hangen

Tussen vrees en hoop.
Inzicht door bootmeldingen.

laptop schakelt zich bijvoorbeeld
niet meer zelf uit na een shut down.
Dat moet je dan met de aan-uitknop
doen.
Verder zijn de opties ‘noapic’ en
‘nolapic’ de moeite van het proberen
waard. Consequentie van die laatste
is wel dat je nog maar één werkende
core hebt. Zoals je merkt kleven er
behoorlijke nadelen aan deze opties,
maar je kunt in ieder geval vanuit
een werkend systeem verder.
Kernel drivers kunnen elkaar ook
in de weg zitten. Als je de officiële
Nvidia drivers hebt geïnstalleerd,
conflicteren die met de open source
variant nouveau. Je grafische
omgeving werkt dan niet of slecht.
Verhinder daarom het laden van
nouveau door de kernel-parameter
‘module_blacklist=nouveau’.

BOOT IN RECOVERY
MODUS
Bij sommige distributies heb je in
het GRUB-menu speciale opties om

weer een werkend systeem te krijgen. Zo heb je bij Mint de ‘Advanced
options’. Kies die en selecteer in
het volgende scherm de regel die
eindigt op ‘(recovery mode)’. Je krijgt
dan een aantal mogelijkheden die
het booten mogelijk weer op gang
brengen, zoals het vrijmaken van
diskruimte of een check van het
bestandssysteem.
Op Debian vind je ook een dergelijke modus. Daarmee beland je
eigenlijk in single user modus, dat
wil zeggen, je logt in als root op een
minimaal systeem. Onder andere
heb je geen netwerk. Je bereikt hetzelfde trouwens door de kernel-parameter ‘single’.

een login prompt. Gebruik dit om
in te loggen op de tekstconsole.
Je hebt weliswaar geen grafische
desktop, maar verder een volledig
functionele omgeving. Controleer
hier bijvoorbeeld de status van de
display manager. Die verzorgt het
grafische inlogscherm. Op Mint 19
tik je daartoe in:

GEEN GRAFISCHE LOGIN

systemctl status lightdm

Soms stokt het boot-proces bij de
laatste fase en blijft het grafische
inlogscherm achterwege. Druk dan
op Ctrl+Alt+F2. Als het boot-proces
probleemloos is afgerond op de
grafische omgeving na, zie je hier

Ctrl+Alt+F7. Bij andere distributies
is dat soms Ctrl+Alt+F1.

HULP VAN BUITENAF

Op een KDE-desktop zie je vaak
sddm, terwijl bij Gnome standaard
gdm de display manager is. Om terug
te keren naar het grafische scherm
gebruik je op Mint de combinatie

Mocht niks werken, pak dan een live
CD of USB. Door hiervan te booten
heb je toegang tot je bestanden en
kun je het probleem hopelijk alsnog
oplossen. Als laatste geschut heb je
Super Grub2 Disk. Die doet zijn uiterste best om GRUB-configuraties en
kernels te vinden om daarmee je
systeem te booten.

LINKS
Super Grub2 Disk:
supergrubdisk.org
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