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Double Commander
Reviewer: André Reinink

Samenvatting
Double Commander is een opensour‐
ce‐ en cross‐platform bestandsbeheer‐
programma.
Voor zowel het uiterlijk als de functi‐
onaliteit is het welbekende ‘Total 
Commander’ als inspiratiebron ge‐
bruikt.
Die inspiratie gaat zelfs zo ver dat de 
plug‐ins van Total Commander ook in Double Commander 
werken.

Maar er zijn ook enkele verschillen, zoals een ingebakken 
teksteditor met ondersteuning voor syntax hightlighting.
Het programma wordt aangeboden voor Windows, Linux, OS X 
en FreeBSD.

Het programma is in ontwikkeling, maar de maker hoopt eind 
van dit jaar versie 1.0 uit te brengen.
Ik gebruik het programma al sinds 2018 naar tevredenheid.
Ben je idolaat van Total Commander, maar heb je geen offi‐
ciële registratie en ben je de ‘nag screens’ beu?

Denk je: Total Commander is een fijn programma maar ik wil 
er niet voor betalen?
Ben je nieuwsgierig naar een echt gratis alternatief?
Dan is Double Commander een aanrader!

Functionaliteit
De functionaliteit kun je voor een groot deel vergelijken met 
die van ‘The mother of all Dual Pane File Managers’: Total 
Commander. Maar misschien geef jij die eer aan ‘The grand‐
mother of all dual pane file managers’: Norton Commander.
Het openingsscherm is heel herkenbaar voor een DPFM, en 
ziet er zo uit:

De interfacetaal aanpassen is simpel en de keuze is zeer 
ruim.
Ga daarvoor naar ‘Configuration’ in de menubalk en kies ver‐
volgens voor ‘Options’.
Selecteer de gewenste taal en bevestig met ‘OK’. Hierna 
moet je Double Commander herstarten.

Terug naar de functionaliteit van Double Commander.
Een aantal functionaliteiten om een idee te krijgen van de 
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mogelijkheden:
• Interne tekst editor (F4) with syntax hightlighting (syntax‐

kleuring in goed Nederlands)
• Interne bestandsviewer (F3) voor diverse tekstformaten
• Archiefbestanden worden behandeld als subdirectories
• Je kunt eenvoudig bestanden kopiëren van en naar ar‐

chiefbestanden
• Ruime keuze aan archiefbestanden: ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 

LZMA, 7Z, RPM, CPIO, DEB, RAR, ZIPX
• Uitgebreide zoekfunctie naar teksten in alle mogelijke be‐

standen
• Configureerbare knoppenbalk om externe programma’s te 

starten of interne menu’s aan te maken
• Ondersteuning voor de plug‐ins van Total Commander: 

WCX, WDX, WFX, WLX
• Unicode‐ondersteuning
• De meeste bewerkingen gebeuren in de achtergrond
• Meervoudig hernoemgereedschap
• Interface met tabs
• De mogelijkheid om zelf kolommen aan te maken
• Bestandsbewerkingen worden gelogd
• Ondersteuning voor netwerken, inclusief FTP

Om een indruk te geven hoe goed Double Commander zijn 
kopieerwerk gedaan heeft, heb ik de menubalken van beide 
programma’s in één afbeelding gemonteerd. Je ziet meteen 
de grote overeenkomst qua interface. 
(Zie de afbeelding bovenaan de pagina)

Gebruikers die Total Commander goed kennen zullen met 
Double Commander een vliegende start kunnen maken. En als 
je nog een stap dieper gaat, ontdek je dat ook de submenu’s 
zeer grote overeenkomsten vertonen.

Waardering: 4 (op schaal 1 (slecht) t/m 5 (uitmuntend))

Conclusie

Alexander Koblov en zijn collega’s hebben een knap stukje 
kopieerwerk geleverd. Tot in detail is het grote voorbeeld 
Total Commander nagebouwd.
Nu kun je iets nabouwen, zo je wilt namaken, maar dat wil 
nog niet zeggen dat de kopie net zo goed en fijn werkt als 
het origineel.
Maar ook op dat punt verdient het team van Alexander een 
dikke pluim. Het programma werkt goed, ook al is de versie‐
stand 1.0 nog niet bereikt.

Vroeger installeerde ik Total Commander op elke pc die ik 
thuis (en ja, ook op de pc op mijn werk) heb. De sleutel die 
ik kocht werkt op elke Windows pc en er is geen controle of 
je de sleutel op een tweede pc gebruikt.
Een paar jaar geleden zocht ik een alternatief om op mijn Li‐
nux‐pc’s te installeren. Het viel me op hoe prettig Double 
Commander werkte.

Anno 2020 installeer ik Total Commander met bijbehorende 
sleutel alleen op mijn thuisdesktop en op mijn werk‐pc.
Op alle andere pc’s gebruik ik tegenwoordig enkel Double 
Commander. Een mooi pluspunt is dat Double Commander 
standaard 7‐Zip ondersteunt. Een archiveerprogramma dat ik 

veel gebruik.
Om een lang verhaal kort te maken: Double Commander 
steekt als gratis software Total Commander flink de loef af. 
Chapeau!

Categorie: Handige Hulpen (Tools) / Kantoor (Productiviteit)
                    / Systeem

Voor‐ en nadelen

Voordelen:
Het zal je niet verbazen dat ik geen nadelen kan opsommen 
van Double Commander.
Eigenlijk zijn er alleen maar voordelen:
• alle belangrijke bestandsbewerkingen zijn aanwezig
• beschikbaar voor meerdere besturingssystemen
• geen beperkingen in de software
• beschikbaar in heel veel talen
• het programma is gratis
• een groot aantal plug‐ins van Total Commander werkt ook 

onder Double Commander

Taal: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Platform: Windows, Linux, macOS, Overige

Installatie
Wat Windows betreft kun je kiezen voor een installatie of 
voor het downloaden van een portable versie.
Beide heb ik geprobeerd en ik heb op dat punt geen bijzon‐
derheden te melden.
Ook heb ik het programma getest op meerdere Linux‐sys‐
temen. Ook onder Linux geen bijzonderheden.

Licentie: Bedrijfseigen

Prijs: 
Het programma is helemaal gratis. Mocht je na uitvoerig testen 
tot de conclusie komen dat het programma je bevalt, doneer 
dan de maker een paar euro voor een kop koffie of een biertje.

Veilige downloadpagina
https://sourceforge.net/p/doublecmd/wiki/Download/


