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Linux op USB
ALTIJD JE MOBIELE SYSTEEM OP ZAK

Linux op een USB-stick is compact en mobiel. Je neemt de geheugenstick gemakkelijk mee en je 
hebt zodoende altijd je favoriete systeem bij de hand. In dit artikel laten we een aantal methoden 
de revue passeren om Linux op USB te zetten. We doen dat voor zowel een live systeem als een 
installatie op USB.  Serge Gielkens

Linux distributies bieden 
voor hun live systeem in het 

algemeen ISO-bestanden staan. 
Tegenwoordig zijn die veelal ge-
schikt voor zowel CD (en DVD) als 
USB. Dat heet een hybride image. 
Populaire distributies, zoals 
Mint, Debian en Fedora, gebrui-
ken allemaal dergelijke hybride 
ISO-bestanden. Het nadeel van 
een live systeem is dat data niet 
bewaard worden. Elke keer als je 
het live systeem opstart, begin je 
weer met een schone lei. Om dat te 
voorkomen, installeer je Linux op 
de USB-stick.

 
DESKTOP UTILITIES
Voor de GNOME desktopomgeving 
is de GNOME Disk Utility handig. 
Installeer daartoe het pakket gno-
me-disk-utility. Ga vervolgens in 
je file browser naar de folder met 
het ISO-bestand. Klik daar met 
de rechtermuisknop op en kies 
in het context-menu ‘Open with 
Disk Image Writer’. Zie je deze 
optie niet, kijk dan in het submenu 
‘Open With’. Pas overigens op dat 
je niet het qua naam sterk erop 
lijkende ‘Open with Disk Image 
Mounter’ kiest. In het schermpje 
kies je bij ‘Destination’ de USB-
stick en tenslotte klik je op ‘Start 
Restoring’.

Deze tool is prima te gebruiken 
in de KDE-desktopomgeving. Wil 
je toch liever een KDE-applicatie, 
gebruik dan ISO Image Writer. 
Daarvoor installeer je het pakket 

isoimagewriter. Je vindt de tool in 
het startmenu onder ‘Utilities’. Bij 
‘ISO Image Writer’ hoef je alleen 
nog maar je ISO-image te openen. 
De tool detecteert namelijk auto-
matisch je USB-stick.

DISTRIBUTIE TOOLS
Distributies leveren soms hun 
eigen tools. Zo heb je bij Linux 

Mint standaard mintstick. In het 
startmenu bij ‘Accessories’ vind je 
die terug als ‘USB Image Writer’. 
Net als bij ISO Image Writer hoef 
je alleen nog maar het ISO-bestand 
op te geven.

Ubuntu levert een vergelijkbare 
tool onder de naam ‘Startup Disk 
Creator’. Om die op te starten, 
klik je in Ubuntu 18 helemaal 

linksonder op de Apps knop ‘Show 
Applications’. Bij oudere versies 
klik je juist helemaal linksboven 
op het icoontje ‘Search your 
computer’. Tik in het zoekveld 
‘startup’ en selecteer vervolgens 
in de resultaten ‘Startup Disk 
Creator’.

Bij sommige distributies hoef 
je het ISO-bestand van de eigen 

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.

  Afbeelding 1: Fedora Media Writer.
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