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Starten met Linux Mint
EERST UITPROBEREN, DAN PAS INSTALLEREN!
Ben je benieuwd naar Linux Mint, maar kijk je er tegenop om het op jouw Windows-
schijf te installeren? We tonen je hier twee manieren om Mint uit te testen zónder jouw 
Windows-installatie te raken. Filip Vervloesem

Ook al zijn we groot fan van 
Linux Mint, we begrijpen dat 

niet iedereen zomaar kan overstap-
pen. Misschien wil je Linux Mint 
eerst grondig testen voordat je het 
naast je vertrouwde Windows-om-
geving installeert? Geen probleem! 
Mint biedt verschillende methodes 
om het systeem eerst rustig te 
testen. De installer voor Linux Mint 
is namelijk een live omgeving. Dat 
betekent dat je het volledige bestu-
ringssysteem vanaf een usb-stick 
start én meteen gebruikt. Zo krijg 
je direct een eerste indruk van de 
look-and-feel en de standaardappli-
caties in Linux Mint. Ook is het een 
prima methode om snel te testen 
of al jouw hardware out-of-the-box 
werkt in Mint. Controleer zeker even 
of alles netjes werkt: beeldscherm, 
webcam, luidsprekers, microfoon, 
geheugenkaartlezer, printer, scan-
ner, enz.

EEN EERSTE TEST
Werkt een bepaald apparaat niet, 
dan hoef je nog niet meteen te wan-
hopen. Mogelijk bestaat er een op-
lossing om de hardware wél aan de 
praat te krijgen in Linux Mint. Vaak 
heb je daarvoor wel enige kennis 

nodig van de commandline. Heb je 
daar geen zin in en ken je niemand 
die je kan helpen? Dan weet je nu 
al dat Linux Mint geen optie is voor 
jouw hardware. De live omgeving 
is trouwens niet handig om Linux 
Mint voor langere duur te testen. Al 
jouw wijzigingen aan het systeem 
gaan immers verloren, zodra je je PC 
uitschakelt. Aangepaste instellingen 
en extra geïnstalleerde software 
blijven dus niet bewaard. De live 
omgeving is enkel geschikt voor een 
korte, eerste kennismaking. Wil je 
Linux Mint langer testen zónder het 
op jouw bootschijf te installeren, 
dan heb je verschillende opties. Wij 

bespreken er twee in dit artikel: een 
virtual appliance en installatie op 
een externe schijf.

VIRTUAL APPLIANCE
Een virtual appliance is een kant-en-
klare installatie van Linux Mint die je 
binnen een virtualisatieprogramma 
draait. Een prima keuze daarvoor is 
Oracle’s gratis VirtualBox-pakket. Je 
downloadt het voor Linux, Windows 
of macOS via https://www.virtual-
box.org/wiki/Downloads. Vervolgens 
heb je nog een appliance nodig 
van Linux Mint. Op https://www.
osboxes.org/linux-mint vind je down-
loads voor verschillende edities 

van de laatste Linux Mint-versies. 
(Elders in dit blad lees je een korte 
vergelijking tussen de verschillende 
edities.) 

Is dit je eerste kennismaking met 
Linux Mint, dan raden we je aan om 
de ‘VirtualBox (VDI) 64bit Cinnamon 
Version’ van Linux Mint 19.1 te down-
loaden. De logingegevens voor de 
appliance vind je onder de Info-tab. 
De download is in 7z-formaat gecom-
primeerd. Kan je dat bestand niet 
uitpakken? Installeer dan 7-Zip (in 
Windows) of p7zip (in Linux). Na het 
uitpakken, zie je een .vdi-bestand 
van ongeveer 7GB groot.

  Met een appliance kan je in minder dan 10 minuten aan de slag.

Een virtual 
appliance is een 
kant-en-klare in-
stallatie van Linux 
Mint die je binnen 
een virtualisatie-
programma 
draait
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