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Massa’s bestanden 
hernoemen
DE BESTE TOOLS VOOR LINUX MINT
Elders in dit blad lees je hoe je een groot aantal bestanden hernoemt via de commandline. Uiter-
aard is dat een prima manier van werken, maar gelukkig bestaan er ook grafische tools voor die 
taak! We bekijken hier de verschillende opties onder Linux Mint. Filip Vervloesem

Het is mogelijk dat de 
bestandsbeheerder in Linux 

Mint al ondersteuning biedt om 
meerdere bestanden tegelijk te 
hernoemen. Dat hangt namelijk 
af van welk editie van Linux Mint 
jij gebruikt. Heb je de MATE-editie, 
dan gebruik je Caja als bestandsbe-
heerder. Caja bevat een plugin met 

dergelijke functionaliteit, al is die in 
Mint standaard niet geïnstalleerd. 
Open dus Programmabeheer, zoek op 
caja-rename en installeer dat pakket. 
Herstart Caja om de nieuwe plugin 
te laden door even af te melden en 
opnieuw in te loggen. Een alterna-
tieve methode is via Alt-F2: vul xkill
in, druk op enter en de muiscursor 

verandert in een kruisje. Klik nu op 
een venster van de bestandsbeheer-
der om die te herstarten.

CAJA
Zodra je in Caja meerdere bestanden 
selecteert, verschijnt er een extra 
optie onderaan in het contextmenu: 
Rename. Je vindt het trouwens ook 

terug in het Bewerken-menu. Het 
is wel verwarrend dat de normale 
‘Hernoemen...’ functie nog stééds 
in het menu staat, maar dan wel in 
het grijs (inactief). Die werkt immers 
enkel op individuele bestanden. Het 
Rename-venster bevat vijf functies 
in evenveel tabbladen om de namen 
te wijzigen:

  Case: om het gebruik van hoofd- 
en kleine letters aan te passen
  Insert: om tekst op een bepaalde 
positie te voegen
  Remove: om tekst te verwijderen
  Replace: om tekst te vervangen
  Enumerate: om een volgnummer 
aan het begin toe te voegen

Onderaan staat een lijst met de hui-
dige bestandsnamen én een preview 
met de nieuwe namen. Zo zie je per-
fect het resultaat van jouw wijzigin-
gen voordat je ze effectief toepast. 
Voor eenvoudige aanpassingen aan 
bestandsnamen voldoet Caja prima. 
Het gebrek aan ondersteuning voor 
reguliere expressies maakt Caja 
minder geschikt om bestandsnamen 
te wijzigen waarin op voorhand al 
weinig structuur zat. Zo werken 
de Insert- en Remove-functies met 
vaste posities, bijvoorbeeld ‘voeg 
dit teken toe op positie 5. Dat leidt 
enkel tot voorspelbare resultaten 
als alle bestandsnamen even lang 
zijn. Anderzijds is Caja daardoor érg 
gemakkelijk te gebruiken. Mocht je 
je tóch willen verdiepen in reguliere 
expressies, dan is het maar een 

  Thunar: uitgebreide mogelijk-
heden om bestanden te hernoe-
men en tóch gebruiksvriendelijk
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