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Voorwoord
In goed en volledig programmeeronderwijs dient er aandacht te zijn voor ten minste 
deze vier facetten:
V taalelementen van Java;
V algoritmiek;
V objectgeoriënteerde concepten;
V analyse, ontwerp en UML.

Bij het leren van een objectgeoriënteerde taal is het belangrijk in een vroeg stadium 
kennis te maken met de kernbegrippen object en klasse. 

In vrijwel alle boeken over programmeren komen klassen als het ware uit de lucht 
vallen. In de praktijk echter zijn klassen dikwijls het resultaat van analyse en ont-
werp, testen, heroverwegen, opnieuw analyseren en ontwerpen. Ik vind het essentieel 
studenten in een zo vroeg mogelijk stadium kennis te laten maken met analyse en 
ontwerp, en het gebruik van UML daarbij. Het nadenken over klassen en hun onder-
linge relaties, het maken van diagrammen en het communiceren daarover met mede-
studenten en docenten zorgen ervoor dat studenten zich in korte tijd deze concepten 
eigen kunnen maken.

Uitgangspunten van dit boek zijn dan ook analyse en ontwerpen, UML en objectgeori-
enteerde concepten, zonder daarbij de taal Java en algoritmiek uit het oog te verliezen.

De begrippen klasse en object worden al direct in hoofdstuk 2 geïntroduceerd, en toe-
gepast op event handling. Het vierde hoofdstuk geeft een demonstratie van de kracht 
van objectgeoriënteerd programmeren in de vorm van een eenvoudige klasse met de 
naam Kassa. Het zesde hoofdstuk gaat in op het ontwerpen van klassen op basis van 
verantwoordelijkheden, daarbij gebruikmakend van UML. In hoofdstuk 7 wordt aan-
dacht besteed aan de analyse van een eenvoudig probleem, de vertaling daarvan in een 
model met gebruikmaking van  UML, en tot slot de implementatie in Java. De onder-
werpen overerving en polymorfie in hoofdstuk 8, en abstracte klassen en interfaces in 
hoofdstuk 10 completeren het objectgeoriënteerde beeld.

In deze vierde editie zijn voorbeelden en opgaven gestroomlijnd, fouten verbeterd, 
UML-diagrammen aangepast. Twee hoofdstukken (de hoofdstukken 8 en 14 uit de 
vorige editie) zijn online geplaatst, en kunnen als pdf worden gedownload.

Aanvullende materiaal, zoals online vragen met directe feedback, de broncode 
van de voorbeelden, de uitwerkingen van de opgaven, een handleiding JCreator en 
PowerPoint-presentaties bij de hoofdstukken, is te vinden op de hbo-portal van de 
uitgever www.academicx.nl en op mijn website www.gertjanlaan.nl.

Opmerkingen van lezers hoor ik graag per e-mail: GJ@gertjanlaan.nl

Zaandam, januari 2014
Gertjan Laan
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Hoofdstuk 1 

Introductie

1.1 Inleiding

Java is een bijzondere programmeertaal. Voor 1995 had bijna niemand ervan gehoord, 
en een paar jaar later is de naam Java zelfs bekend bij mensen die nog nooit een pro-
gramma geschreven hebben. De populariteit van internet, de gratis verspreiding van 
Java en de enorme publiciteitsgolf over de mogelijkheden van Java hebben allemaal 
aan de bekendwording bijgedragen.

In dit hoofdstuk geef ik een korte beschrijving van de plaats van Java te midden van 
andere programmeertalen. Begrippen die daarbij horen, zoals processor, besturings-
systeem, platform, compiler, bytecode, virtuele machine, machinecode, applet en 
applicatie, worden uitgelegd. 

1.2 Achtergrond

Java is in 1990 bij de firma Sun Microsystems ontworpen in de verwachting dat de taal 
gebruikt zou worden voor de programmering van allerlei elektronische apparatuur, 
zoals kopieermachines, afstandsbedieningen, televisies en talloze andere producten. 
Zulke apparatuur is voorzien van elektronische schakelingen in de vorm van chips. 
Dergelijke chips zijn in staat om gegevens te onthouden of een reeks instructies auto-
matisch uit te voeren. Zo kan ik mijn televisie tegelijk alle zenders van de kabel laten 
opzoeken en onthouden, als ik op twee bepaalde knopjes van de afstandsbediening 
druk.

Instructies zijn meestal bij elkaar opgeslagen in een geheugenchip. Zo’n bij elkaar 
horende reeks instructies heet een programma. Een programma wordt uitgevoerd door 
een andere chip: de processor. Nu is het lastige dat de processor geen Nederlands, Engels 
of Java begrijpt. De enige taal die de processor begrijpt is machinecode. Om het nog 
ingewikkelder te maken bestaan er heel veel verschillende soorten machinecode. Elke 
fabrikant die een nieuwe processor maakt kan daarvoor een eigen, nieuwe machine-
code ontwerpen.

Dit gebrek aan standaardisatie is natuurlijk tijdrovend en kost de industrie veel geld. 
Ook computers hebben onder dit gebrek aan standaardisatie te lijden, omdat com-
puters voor een groot deel uit chips bestaan. Behalve pc’s (of microcomputers) zijn er 
bij grote bedrijven en universiteiten vaak computers die veel groter zijn dan een pc: 
minicomputers, of nog groter: zogenaamde mainframes. Of apparaten die kleiner zijn, 
zoals tablets en smartphones. Het verschil tussen al deze apparaten zit vooral in de 
belangrijkste chip, de (micro)processor. Bijvoorbeeld:
V een pc met een microprocessor van het merk Intel
V een iPhone met een Apple A6-processor
V een Sun-computer met een SPARC-processor



Aan de slag met Java

2

Al die verschillende processors begrijpen uitsluitend hun eigen specifieke machi-
necode. Daar komt nog bij dat machinecode voor mensen onleesbaar is: het bestaat 
uit lange rijen nullen en enen. Programmeurs lossen dit probleem op door eerst een 
programma te schrijven in een zogeheten hogere programmeertaal, en dat programma 
vervolgens te laten vertalen naar een specifieke machinecode. In een hogere program-
meertaal kun je instructies voor een computer opschrijven met behulp van Engelse 
en Nederlandse woorden. Ook een dergelijke reeks instructies heet een programma. 
Dat programma is voor mensen met enige oefening goed te lezen, maar voor een 
microprocessor absoluut niet. Er moet een vertaler (compiler) aan te pas komen om het 
programma om te zetten in machinecode, zie figuur 1.1.

Vertaler (compiler)
vertaalt het programma
naar bepaald soort 
machinecode

Zelfde programma in 
machinecode.
Voor mensen niet, maar
voor processor wel te 
begrijpen:

0100 0010 1011 
0001 0011 0001 
1110 1110 0010 
0101 1010 1111 
0111

Programma in hogere 
programmeertaal zoals 
Java.
Voor mensen goed te 
begrijpen:

int a, b, c; 
a = 2; 
b = 3; 
c = a + b;

Figuur 1.1

Zolang je als programmeur met één soort computer en dus één soort machinecode te 
maken hebt, lijkt er niet veel aan de hand. Veel lastiger wordt het als je te maken krijgt 
met alle soorten computers die waar ook ter wereld op internet aangesloten zijn. Een 
programma dat je geschreven hebt voor de Macintosh, dat wil zeggen dat vertaald is 
naar machinecode voor de Macintosh, draait niet op de miljoenen pc’s en waarschijn-
lijk ook niet op alle overige computers.

In werkelijkheid is de situatie nog ernstiger: computers beschikken niet alleen over 
een processor, maar ook over een besturingssysteem dat zijn eisen stelt aan de program-
ma’s die op die computer uitgevoerd kunnen worden. Bekende besturingssystemen 
voor pc’s zijn Linux en allerlei varianten van Windows. Een programma dat specifiek 
vertaald is voor Windows zal niet werken op een computer met Linux.

De combinatie van een bepaald type processor met een bepaald besturingssysteem 
noemen we een platform. Omdat er veel verschillende typen processors zijn, en bij elke 
processor vaak weer een handvol besturingssystemen, zijn er dus heel veel verschil-
lende platformen op de wereld. Een programmeur die zijn of haar programma zo 
breed mogelijk wil verspreiden ziet zich gesteld voor de onmogelijke taak voor al die 
platformen een aparte versie te maken.

1.3 En dan is er Java

Java maakt gebruik van een ingenieuze oplossing voor het probleem van de pro-
grammeur en de vele platformen. Het idee van deze oplossing is al heel oud, maar de 



3

Hoofdstuk 1 – Introductie

uitvoering ervan op zo’n grote schaal is nieuw. Het ingenieuze idee bestaat uit twee 
gedeelten:
1. Laat elk Java-programma door een compiler vertalen naar een soort standaard tus-

sentaal die betrekkelijk dicht tegen machinecode aan zit.
2.  Voorzie elk platform van een programma dat de tussentaal begrijpelijk maakt voor 

deze specifieke processor.

De tussentaal wordt meestal Java-bytecode genoemd. Het programma dat de bytecode 
voor de processor begrijpelijk maakt heet de Java Virtual Machine, vaak afgekort tot 
JVM, of in het Nederlands: virtuele machine.

Omdat bytecode niet zo verschrikkelijk veel van alle soorten machinecodes verschilt, 
is het vertalen van bytecode niet zo’n grote klus en kan de JVM een tamelijk klein pro-
gramma zijn. De verspreiding van die JVM’s is geen probleem: daar is internet goed 
voor. De JVM wordt geleverd als plug-in voor een webbrowser, en ook als zelfstandig 
programma. De JVM is onderdeel van een pakket dat bekend staat onder de naam Java 
Runtime Environment of JRE, en dat iedereen gratis kan downloaden van www.java.
com.

Dat betekent dus dat elke computer over de Java Virtual Machine kan beschikken en 
daarmee is die computer in staat om Java-bytecode te begrijpen.

Het probleem van de programmeur die voor elk platform een apart programma moet 
creëren, is daarmee opgelost. Wel moet voor elk platform een Java Virtuele Machine 
gemaakt worden en deze moet gemakkelijk te krijgen zijn. De firma Sun zorgde ervoor 
dat dit binnen twee jaar na de introductie van Java in 1995 voor de meeste platformen 
het geval was. In 2010 is Sun Microsystems, en daarmee de ondersteuning van Java, 
overgenomen door Oracle.

1.4 Applicatie en applet

Er bestaan twee soorten Java-programma’s: applicaties en applets. Een applet is een 
Java-programma dat deel uitmaakt van een webpagina. Om een applet te kunnen uit-
voeren moet je webbrowser beschikken over de Java Virtual Machine als plug-in. Hoe 
je een applet kunt maken staat in een bijlage van dit boek.

Een applicatie is een Java-programma dat zelfstandig door de JVM uitgevoerd wordt. 
Dit boek gaat in de eerste plaats over het maken van applicaties. 

1.5 Hoe gaat het programmeren in zijn werk?

Voor wie nog niet eerder geprogrammeerd heeft, is het volgende goed om te weten:
Je moet eerst de tekst van een Java-programma (de broncode) intikken in een editor. 

Een editor voor Java is een tekstverwerker zoals Word, maar dan veel eenvoudiger. De 
tekst die je intikt moet je bewaren als bestand op de schijf. De naam van zo’n bestand 
krijgt .java als achtervoegsel.

De broncode die je intikt moet eerst worden vertaald voor hij kan worden uitgevoerd. 
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Dat vertalen gebeurt met behulp van een compiler. De compiler heeft twee belangrijke 
taken:
1. de broncode die je hebt ingetikt controleren op fouten, en fouten melden;
2. als er geen fouten gevonden zijn de broncode vertalen naar bytecode.

Laten we even aannemen dat de broncode taalkundig correct is, zodat er een vertaling 
tot stand komt. De vertaling wordt op de schijf gezet, in een bestand waarvan de naam 
het achtervoegsel .class heeft. De rol van de compiler is nu uitgespeeld.

Vervolgens moet het programma worden uitgevoerd door de virtuele machine.

Java wordt geleverd met honderden voorgedefinieerde klassen, klaar voor gebruik. 
Deze klassen zitten opgeborgen in bestanden: de zogenaamde class libraries. Het woord 
library betekent letterlijk bibliotheek, maar het gaat hier niet om boeken. De over-
eenkomst met een echte bibliotheek is dat er een voorraad klassen is (in plaats van 
boeken), waar elk Java-programma naar believen kopieën van kan maken.

Een belangrijke taak van de virtuele machine is om een kopie van de klassen die de 
vertaalde broncode nodig heeft, uit de bibliotheek te halen en in het geheugen van de 
computer te zetten, zodat de applicatie ze kan gebruiken.

In figuur 1.2 kun je een samenvatting zien van al deze stappen.

Virtuele 
machine voert 
programma uit 
en maakt
daarbij gebruik 
van class library 

Java-compiler
maakt vertaling;
resultaat is 
bestand
Vb01.class

Resultaat is
een bestand, 
bijvoorbeeld
Vb01.java 

Broncode
intikken
in editor 

Figuur 1.2

Dit is de gang van zaken als de compiler geen fouten gevonden heeft. Wat gebeurt er 
als dat wel het geval is? Er verschijnen dan een of meer mededelingen over fouten, 
zogenaamde foutmeldingen (errors of error messages), en soms verschijnen er ook 
waarschuwingen (warnings).

De meeste compilers zetten in elke foutmelding en waarschuwing een nummer dat 
verwijst naar het nummer van de regel in de broncode waarin de fout is geconstateerd. 
In die regels moet je dus gaan zoeken naar eventuele fouten. Het vinden van fouten 
en het verbeteren daarvan kan vooral in het begin verdraaid lastig zijn. Je zondigt im-
mers tegen de regels van een taal die je nog niet goed kent.

Zodra je de fouten verbeterd hebt, geef je opnieuw opdracht om het programma te 
laten runnen (vertalen en uitvoeren), in de hoop dat het nu wel goed gaat. Als dat niet 
zo is, zit er niets anders op dan opnieuw verbeteringen aan te brengen. Figuur 1.3 geeft 
een schematische voorstelling van deze verbetercyclus.

Pas als alle fouten eruit zijn kan het programma in zijn geheel worden vertaald en 
uitgevoerd.
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Programma in
de editor

Compiler geeft
foutmeldingen

Terug naar editor om fouten te verbeteren

Compileren

Figuur 1.3

1.6 Wat heb je nodig?

Uit de vorige paragraaf blijkt dat als je wilt programmeren in Java, je in elk geval de 
beschikking moet hebben over:
1. Een editor, dat wil zeggen een simpele tekstverwerker waarmee je de Java-

programma’s kunt intikken en opslaan, bijvoorbeeld Notepad of Wordpad.
2. Een compiler die het ingetikte programma vertaalt naar bytecode.
3. Een Java Virtual Machine (JVM) die de bytecode uitvoert.

Een compiler en een JVM zijn als onderdeel van een gratis pakket verkrijgbaar bij 
Oracle: www.oracle.com. Het hele pakket is in de loop der tijden onder diverse namen 
bekend komen te staan, waarvan ik hier een paar noem: aanvankelijk Java Development 
Kit (JDK), daarna Java 2 Software Development Kit (Java 2 SDK), nog later Java 2 Platform 
Standard Edition (J2SE) en weer later eenvoudigweg Java SE. Tegenwoordig worden de 
namen JDK en Java SE veel gebruikt.

De JDK bevat geen editor. Voor het intikken van de programma’s kun je in principe 
elke tekstverwerker gebruiken, mits je de tekst bewaart als een bestand van het type 
text of txt. Bovendien moet je het bestand de extensie .java geven. Het werken met de 
JDK is daarom een beetje omslachtig. 

Om die reden zijn editor, compiler en JVM vaak samengevoegd tot een zogenaamde 
geïntegreerde ontwikkelomgeving, in het Engels Integrated Development Environment 
oftewel een IDE. 
Een uitgebreide IDE is Netbeans die je samen met de JDK van www.oracle.com kunt 
downloaden. Een andere uitgebreide IDE is Eclipse (www.eclipse.org). 

Een heel handige IDE is JCreator, gemaakt door de Nederlandse programmeur Wendel 
de Witte. JCreator v4.50 LE (Light Edition) is gratis en werkt goed onder moderne ver-
sies van Windows. Deze is te downloaden van www.jcreator.org/download.htm.

Voordat je de oefeningen van hoofdstuk 2 probeert te maken, is het belangrijk eerst 
wat vaardigheid op te doen in het werken met tenminste een van de ontwikkelomge-
vingen. Raadpleeg daartoe de handleiding bij de betreffende ontwikkelomgeving. Op 
de website bij dit boek staat een beknopte handleiding voor JCreator.
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1.7 Verschillende versies van Java

Sinds 1995 zijn er verschillende versies van de JDK verschenen, met een nogal merk-
waardige nummering: 

1995, versie 1.0
1997, versie 1.1
1998, versie 1.2
2000, versie 1.3
2002, versie 1.4
2004, versie 5.0 of Tiger
2006, versie 6 of Mustang
2011, versie 7 of Dolphin

Versie 8 is aangekondigd voor 2014.
De versies vanaf 1.2 worden nogal verwarrend ook wel aangeduid met het “Java 2 
Platform”.

De versies zijn gelukkig upward compatible, wat betekent dat alles wat in versie 1.0 kon, 
nog steeds in versie 1.1 kan, en zo verder.

De voorbeelden in dit boek zijn getest met JDK 7.

1.8 Vragen

1. Wat is een platform?
2. Waarom moet een Java-programma vertaald worden?
3. Leg uit waarom het voor een programmeur lastig is een programma te schrijven 

dat op veel verschillende platformen draait.
4. Wat is het verschil tussen bytecode en machinecode?
5. Wat is de functie van een Java-compiler?
6. Wat doet de JVM?
7. Hoe wordt de JVM verspreid?
8. Wat is het verschil tussen een applicatie en een applet?
9. Wat is de JDK?

10. Wat is een IDE?
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Hoofdstuk 2 

Klassen en objecten

2.1 Inleiding

Het maken van een toepassing met Java is niet moeilijk. Zeker niet als je over een geïn-
tegreerde ontwikkelomgeving (IDE) beschikt, waarin onder andere een tekstverwer-
ker en compiler zijn ingebouwd. In paragraaf 1.6 staan de websites waar je geschikte 
ontwikkelomgevingen kunt vinden. Voor beginners is JCreator wellicht het eenvou-
digst. In een beknopte handleiding die je kunt vinden op de website bij dit boek, staat 
beschreven hoe je een Java-toepassing kunt maken met behulp van deze IDE.

Omdat elke ontwikkelomgeving anders is, staan in dit en de volgende hoofdstukken 
geen aanwijzingen voor het werken met zo’n omgeving. Je vindt alleen de tekst die je 
moet intikken om een Java-programma te maken, de zogenoemde broncode (source 
code).

In een IDE wordt een groot gedeelte van het werk automatisch gedaan, zoals het 
vertalen van de broncode en het starten van de toepassing. Als programmeur kun je je 
daardoor concentreren op de hoofdzaken.

Om de gebruiker in staat te stellen met de applicatie te communiceren, moet je een 
gebruikersinterface maken. Voor het maken van een gebruikersinterface kent Java twee 
libraries: Abstract Window Toolkit (AWT) en Swing. Van deze twee is Swing de recent-
ste en geavanceerdste en daarom zullen we deze hier gebruiken.

Een gebruikersinterface kan bestaan uit een venster, knoppen, invoervakken, schuif-
balken, keuzelijsten en nog veel meer. In dit hoofdstuk leer je hoe je een applicatie 
maakt met een eenvoudige gebruikersinterface.

Hoewel het maken van een toepassing in Java niet moeilijk is, is dit hoofdstuk toch 
niet het meest eenvoudige. Er komen veel begrippen in voor die waarschijnlijk nieuw 
zijn en die onmogelijk meteen helemaal duidelijk kunnen zijn. Het gaat om belangrij-
ke begrippen als klasse, object, constructor, methode en referentie. Het zijn niet alleen 
belangrijke, maar ook lastige begrippen. In dit en de volgende hoofdstukken zullen ze 
steeds terugkomen en gaandeweg duidelijker worden. 

2.2 Een opstartklasse voor een Swing-applicatie

Om een applicatie te kunnen starten, moet je een opstartklasse maken. Zo’n opstart-
klasse ziet er vaak zo uit:

// Opstartklasse voor een applicatie
import javax.swing.*;

public class Vb0201 extends JFrame
{
  public static void main( String[] args )
  {
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    // Maak een frame
    JFrame frame = new Vb0201();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
    frame.setVisible( true );
  }
}

In feite is deze opstartklasse een volledig Java-programma, weliswaar een programma 
dat nog maar heel weinig kan, maar wel met een zichtbaar resultaat. In figuur 2.1 zie je 
het resultaat (de uitvoer) van deze opstartklasse.

Figuur 2.1

De uitvoer bestaat uit een venster, een zogeheten JFrame, met knopjes in de rechterbo-
venhoek. Verder is het venster helemaal leeg, alleen in de titelbalk staat de tekst ‘Eerste 
applicatie’. 

Voor wie nog niet eerder geprogrammeerd heeft, is het volgende goed om te weten:
V Je moet de broncode zoals die hierboven staat eerst intikken in een editor. Denk er 

bij het intikken om dat Java verschil maakt tussen hoofdletters en kleine letters. 
Dat heet case sensitive of hoofdlettergevoelig. Tik dus JFrame in en setSize, en niet per 
ongeluk Jframe of setsize.

V Let bij het intikken goed op alle punten, puntkomma’s, ronde en rechthoekige haak-
jes, accolades, aanhalingstekens en een spatie tussen de verschillende woorden. 
Deze leestekens zijn essentieel voor de compiler en het is bijna altijd fout als je er 
een weglaat of verkeerd neerzet.

Als je een Java-programma maakt en het laat uitvoeren, komen daar in principe de 
volgende handelingen bij kijken:
V Als je de broncode in zijn geheel hebt ingetikt, moet je deze bewaren onder de naam 

Vb0201.java. Let op: deze naam moet identiek zijn aan de naam van de opstartklasse, 
Vb0201 in dit geval.

V Vervolgens moet je de broncode laten vertalen door een compiler. De compiler 
maakt een bestand dat uit bytecode bestaat en dat automatisch de naam Vb0201.class 
krijgt.

V Vervolgens geef je opdracht de applicatie te starten.
V De uitvoer van de applicatie (zoals in figuur 2.1) zie je dan op het beeldscherm.
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Welke handelingen je precies moet verrichten om dit alles voor elkaar te krijgen, staat 
in de JCreator-handleiding die je op de website bij dit boek kunt vinden.

2.3 Oefeningen

O e f e n i n g  2 . 1
Download en installeer eventueel JCreator. Zie paragraaf 1.6.

O e f e n i n g  2 . 2
Maak in JCreator een nieuwe workspace. In de JCreator-handleiding, die je van de web-
site bij dit boek kunt downloaden, staat hoe dat moet.
Maak vervolgens in deze workspace een nieuw project voor een Java-applicatie. Geef 
het project als naam Vb0201. Zie de JCreator-handleiding.

O e f e n i n g  2 . 3
Typ in JCreator de broncode van de opstartklasse uit paragraaf 2.2 en bewaar deze 
onder de naam Vb0201.java. In de JCreator-handleiding kun je lezen hoe dit gaat.

O e f e n i n g  2 . 4
Laat de broncode van Vb0201 vertalen en uitvoeren. Zie de JCreator-handleiding. Als het 
goed is ziet de uitvoer eruit als in figuur 2.1.

O e f e n i n g  2 . 5
In de broncode van de opstartklasse wordt de afmeting van het venster van de appli-
catie bepaald door de opdracht frame.setSize(400,200). Verander in de broncode de af-
meting van het venster van in 600 bij 600. Laat de code opnieuw vertalen en uitvoeren.

O e f e n i n g  2 . 6
Het venster van de applicatie komt automatisch in de linkerbovenhoek van het 
scherm. Met de opdracht frame.setLocation(400,300) kun je het venster een andere 
locatie geven, in dit geval 400 beeldpunten (pixels) vanaf de linkerkant en 300 beeld-
punten vanaf de bovenkant van het scherm.
Voeg deze opdracht aan de opstartklasse toe en laat de code vertalen en uitvoeren.

O e f e n i n g  2 . 7
Laat in de opstartklasse de opdracht frame.setSize() weg. Wat is de afmeting van het 
venster als je nu de code laat vertalen en uitvoeren?

2.4 Wat is een klasse?

In paragraaf 2.2 staat de broncode van de klasse Vb0201. Maar wat is een klasse precies? 
Een mogelijk antwoord is: een klasse is een beschrijving voor objecten. Maar wat is 
dan een object? Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een object is bijvoor-
beeld een ding dat gegevens kan bewaren. Een object kan zichtbaar zijn op het beeld-
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scherm, zoals een venster of een knop. Een object kan ook een abstract ding zijn, zoals 
een girorekening. 

In de rest van dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken maak je kennis met veel 
verschillende objecten. Gaandeweg zul je steeds beter begrijpen wat objecten zijn, hoe 
je ze maakt en wat je er mee kunt doen. Alle Java-programma’s werken met objecten: 
dat heet objectgeoriënteerd programmeren.

Voor dit moment is het belangrijkste: alle Java-programma’s werken met objecten en 
om een object te kunnen maken, moet je eerst een klasse hebben. Zo’n klasse geeft een 
beschrijving van de objecten die je ervan kunt maken. Programmeren in Java bestaat 
dan ook voor een groot deel uit het maken van nieuwe klassen en het gebruiken van 
klassen die door anderen zijn gemaakt.

2.4.1 Waaruit bestaat de opstartklasse?

Laten we eens kijken waar de opstartklasse precies uit bestaat. De kern van de klasse 
bestaat uit de volgende regels:

 JFrame frame = new Vb0201();
 frame.setSize( 400, 200 );
 frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
 frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
 frame.setVisible( true );

In elke regel staat een aparte opdracht die wordt afgesloten met een puntkomma. 

De eerste regel is meteen een heel belangrijke:

JFrame frame = new Vb0201();

Met deze opdracht maak je een nieuw JFrame-object van de klasse Vb0201; een JFrame-
object dat de naam frame krijgt. Altijd als je in Java het woord new ziet staan, wordt er 
een nieuw object gemaakt. 

Een JFrame-object is in feite een leeg venster. Op het moment dat het gemaakt is, be-
staat het venster alleen nog maar in het geheugen van je pc en is het nog niet zichtbaar 
op je scherm.

In de volgende opdracht vertel je wat de afmetingen van het venster moeten worden, 
in dit geval 400 beeldpunten breed en 200 hoog:

frame.setSize( 400, 200 );

Deze opdracht bestaat uit de naam van een object (frame), gevolgd door een punt (de 
punt-operator), gevolgd door de feitelijke opdracht die naar het object wordt gestuurd.

De volgende, nogal ingewikkeld uitziende opdracht is nodig om ervoor te zorgen dat je 
het venster op de normale manier kunt sluiten als je op het sluitknopje klikt:

frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

Met de volgende opdracht zet je een titel in de titelbalk van het venster, zie figuur 2.1:

frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
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Een tekst tussen aanhalingstekens, zoals "Eerste applicatie", noemen we een string.

Met de laatste opdracht maak je het venster (het object) zichtbaar op het scherm:

frame.setVisible( true );

2.4.2 De methode main()

De opdrachten uit de vorige paragraaf staan in een gedeelte van de broncode dat wordt 
aangeduid met de naam main():

public static void main( String[] args )
{
  // Maak een frame
  JFrame frame = new Vb0201();
  frame.setSize( 400, 200 );
  frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
  frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
  frame.setVisible( true );
}  

Dit deel van het programma is een zogeheten methode. Een methode is een groepje 
opdrachten dat bij elkaar hoort en dat een naam heeft. De naam van deze methode is 
main(). Elke Java-applicatie moet een methode hebben met de naam main(). In de metho-
de main() zet je altijd opdrachten die als eerste moeten gebeuren als je de applicatie 
start, zoals het maken van een venster voor de applicatie.

2.4.3 De kop van de methode

De methode main() begint, net als elke methode in Java, met een kop:

public static void main( String[] args )

In deze kop staat de naam van de methode, in dit geval main(), voorafgegaan door de 
woorden public static void. De betekenis van deze woorden zal ik in een later hoofd-
stuk verklaren. De kop van de methode heet in het Engels method header of kortweg 
header.

Achter de naam main staan een stel ronde haakjes met daartussen String[] args. De 
betekenis daarvan is nu niet belangrijk.

Ik zal de methode die main heet, aanduiden met main() in plaats van met de volledige 
kop public static void main(String[] args).

2.4.4 De body van de methode

Het gedeelte vanaf de openingsaccolade tot en met de sluitaccolade van de methode 
main() heet de body van de methode:

{
  // Maak een frame
  JFrame frame = new Vb0201();
  frame.setSize( 400, 200 );
  frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
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  frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
  frame.setVisible( true );

}

Tussen de beide accolades kun je zoveel Java-opdrachten zetten als je wilt. Deze zullen 
dan van boven naar beneden worden uitgevoerd. Een opdracht in Java noemen we ook 
wel een statement. Erg belangrijk is dat elk statement moet eindigen met een puntkom-
ma. Beginnende programmeurs vergeten nog wel eens een puntkomma en dan is het 
programma dus fout.

2.4.5 De klasse Vb0201

De methode main() is zelf weer een onderdeel van een klasse (class). In dit geval de 
klasse die Vb0201 heet. Ook de klasse bestaat uit een kop en een body. Dit is de kop:

public class Vb0201 extends JFrame

De woorden extends JFrame betekenen dat de klasse Vb0201 een uitbreiding is van de 
klasse JFrame (een venster). Dat betekent dat Vb0201 zelf ook een JFrame is. De definitie 
van de klasse JFrame is vastgelegd in een zogenoemde package die javax.swing heet.

De namen van klassen die je zelf maakt mag je zelf verzinnen. In dit geval heb ik als 
naam Vb0201 gekozen. Niet elke naam is geldig in Java. Voor correcte namen gelden 
regels, zie paragraaf 2.11. Die komen erop neer dat je een geldige naam maakt met 
letters, cijfers en het onderstreepteken. In elk geval mag je geen spatie in zo’n naam 
gebruiken.

Behalve een kop heeft de klasse ook een body. Hieronder zie je de body van de klasse, 
van openingsaccolade tot en met sluitaccolade:

{  // Begin van body van de klasse
  public static void main( String[] args )
  {
    JFrame frame = new Vb0201();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "Eerste applicatie" );
    frame.setVisible( true );
  }

}  // Einde van body van de klasse

In dit voorbeeld staat in de body van de klasse alleen de methode main(), maar in min-
der eenvoudige applicaties kunnen er een heleboel verschillende methoden en nog 
andere dingen staan.

2.4.6 Importeren van een package

Vrijwel boven in het programma staat een regel die met het woord import begint.

import javax.swing.*;

Deze regel geeft aan dat je in dit programma voorzieningen wilt gebruiken uit een pac-
kage die bij Java geleverd wordt: de package javax.swing. Een package bestaat doorgaans 
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uit een verzameling klassen die bij elkaar horen. Met het sterretje geef je aan dat je in 
principe alle klassen uit de package wilt importeren.

Door een package te importeren kun je van de klassen uit de package gebruikmaken 
in je eigen programma. Er zijn veel verschillende packages, maar voorlopig is het ge-
noeg te onthouden dat elke Swing-applicatie gebruikmaakt van bovenstaande package, 
en dat dus in elke applicatie deze import-opdracht een van de eerste regels is.

2.4.7 Commentaar 

De eerste regel van het programma bestaat uit zogeheten commentaar:

// Opstartklasse voor een applicatie

En ook de eerste regel van de methode main() bestaat uit commentaar:

// Maak een frame

Deze regels beginnen allebei met twee schuine strepen //, twee slashes. De compiler 
negeert alles wat op dezelfde regel na een dubbele slash staat. In de vertaalde versie, de 
bytecode, is dus niets meer van dit commentaar terug te vinden. Het commentaar is er 
alleen maar aan toegevoegd ter verduidelijking voor de menselijke lezer. Commentaar 
kan voor jezelf vaak erg nuttig zijn, vooral als je het programma een tijd geleden ge-
schreven hebt. Ook wanneer iemand anders je programma leest, kan het erg verhelde-
rend werken als er commentaar bij staat.

Commentaar hoeft niet per se aan het begin van een regel te staan. Commentaar kun 
je ook als volgt neerzetten:

public class Vb0201 extends JFrame  // Klasse
{
  public static void main( String[] args ) // Methode
  {
    ...
  }
}

Het programma verandert hiermee voor de compiler niet. Alles rechts van de dubbele 
slash wordt immers overgeslagen.

Als je veel regels met commentaar wilt maken, kun je dat als volgt doen:

// Zo maak je drie regels commentaar:
// Voorbeeld 0201
// Opstartklasse 

Een andere manier om veel regels commentaar te maken is door slash sterretje aan het 
begin, en sterretje slash aan het einde van het commentaar neer te zetten, zoals in het 
volgende voorbeeld:

/* Zo kan het ook:
   Voorbeeld 0201
   Opstartklasse 
*/
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Op deze manier kun je een heleboel regels commentaar in je programma opnemen 
zonder dat je elke regel met een dubbele slash hoeft te beginnen.

Java kent nog een derde manier om commentaar te maken. Dit begint met een slash en 
twee sterretjes en eindigt met een sterretje en een slash. 

/**
Dit is commentaar bedoeld voor documentatie die met het programma
javadoc gegenereerd kan worden
*/

Dit commentaar dient om documentatie bij je programma te genereren, zie para-
graaf 7.7 voor meer uitleg.

2.5 Een JPanel

De opstartklasse zorgt alleen voor het maken van het JFrame-object, dat wil zeggen 
voor het maken van het lege venster met een titel in de titelbalk en voor de mogelijk-
heid het venster te kunnen sluiten met het sluitknopje. Om het venster ook inhoud te 
geven moet je er een JPanel aan toevoegen. Hoe dat gaat, lees je in de volgende paragra-
fen.

2.5.1 Een JPanel maken

Een JPanel is een zogeheten container. Het is een soort doos waarin je verschillende 
componenten kunt stoppen. Een component is bijvoorbeeld een knop, een menu, een 
tekstvak of een keuzelijst. Met behulp van zulke componenten maak je een gebrui-
kersinterface. Het maken van de gebruikersinterface is een taak voor een aparte klasse 
die ik de naam Paneel geef.

In het volgende stuk broncode zie je hoe je een eenvoudige gebruikersinterface kunt 
maken met daarin een knop en een tekstvak.

// Een paneel met een knop en een tekstvak
import javax.swing.*;

public class Paneel extends JPanel
{
  private JButton knop;
  private JTextField tekstvak;

  public Paneel()
  {
    knop = new JButton( "Klik" );
    tekstvak = new JTextField( 10 );
    add( knop );
    add( tekstvak );
  }
}
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Een knop is een component van de standaardklasse JButton en een tekstvak is een 
component van de klasse JTextField. De standaardklassen JButton en JTextField zijn 
allebei in de package javax.swing gedefinieerd. 

De kop van de klasse ziet er zo uit:

public class Paneel extends JPanel

Dit betekent dat de klasse Paneel een uitbreiding is van de standaardklasse JPanel. 
Deze bevindt zich, net als de klasse JFrame, in de package javax.swing. De klasse JPanel 
is in feite alleen een lege container. De klasse Paneel, die een uitbreiding is van JPanel, 
ga ik vullen met een knop en een tekstvak.

Zowel een knop als een tekstvak zijn objecten. Verschillende soorten objecten. Om het 
knop-object en het tekstvak-object te kunnen gebruiken moet ik ze eerst een naam 
geven. Als namen kies ik knop en tekstvak.

2.5.2 Declaratie van referenties

In de body van de klasse Paneel vertel je als eerste aan de compiler welke namen je wilt 
gaan gebruiken:

private JButton knop;
private JTextField tekstvak;

De officiële benaming van elk van deze regels is: een declaratie. Met deze twee declara-
ties vertel je het volgende:
1. Ik wil een JButton gaan gebruiken en ik noem deze knop. 
2. Ik wil een JTextField gaan gebruiken die ik de naam tekstvak geef.

Op de betekenis van het woord private kom ik later terug.

Een declaratie is alleen de bekendmaking van de namen. Het zijn in dit geval namen 
voor objecten. Een naam voor een object heet ook wel een referentie.

2.5.3 Constructor

Het volgende gedeelte in de body van de klasse Paneel ziet er zo uit:

public Paneel()
{
  knop = new JButton( "Klik" );
  tekstvak = new JTextField( 10 );
  add( knop );
  add( tekstvak );
}

Dit is een zogeheten constructor. Een constructor is een soort methode (een groepje bij 
elkaar horende opdrachten) die altijd dezelfde naam heeft als de klasse en die uitge-
voerd wordt als je met de opdracht new aangeeft een nieuw object van een klasse te 
willen maken. Het is de constructor die het object maakt en vervolgens de eventuele 
opdrachten uitvoert die in zijn body staan.
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Dus als je de opdracht new Paneel() geeft, gebeurt er het volgende: er wordt een nieuw 
Paneel-object gemaakt en de body van de constructor met de naam Paneel() met daarin 
de volgende opdrachten wordt uitgevoerd:

knop = new JButton( "Klik" );
tekstvak = new JTextField( 10 );
add( knop );
add( tekstvak );

In de eerste opdracht maakt de constructor een JButton-object, een knop waarop de 
tekst "Klik" komt te staan:

knop = new JButton( "Klik" );

Vervolgens maakt de constructor een tekstvak (een JTextField-object) waarin tien 
tekens passen:

tekstvak = new JTextField( 10 );

De add()-opdrachten in de constructor zorgen ervoor dat de knop en het tekstvak in 
het JPanel komen:

add( knop );
add( tekstvak );

In figuur 2.2 zie je het resultaat op het scherm. Hoe dit resultaat precies tot stand komt 
lees je in de volgende paragraaf.

Figuur 2.2

2.6 Samenwerking tussen objecten

In paragraaf 2.2 staat een opstartklasse die een venster maakt voor een applicatie en 
in paragraaf 2.5 staat een klasse die een paneel maakt met een knop en een tekstvak. 
Je moet er nu voor zorgen dat het paneel de inhoud van het venster wordt. De volgende 
opdrachten spelen daarbij een rol.

Maak eerst een JFrame-object:

JFrame frame = new Vb0202();

Maak vervolgens een JPanel-object:

JPanel paneel = new Paneel();
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Voeg dit paneel toe als inhoud (content) van het frame:

frame.setContentPane( paneel );

Deze opdrachten zet je in de methode main() van de opstartklasse. De broncode van die 
klasse wordt dan als volgt:

// Voorbeeld 0202
// Opstartklasse voor applicatie met paneel
import javax.swing.*;

public class Vb0202 extends JFrame
{
  public static void main( String args[] )
  {

    JFrame frame = new Vb0202();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "Voorbeeld 0202" );

    JPanel paneel = new Paneel();

    frame.setContentPane( paneel );
    frame.setVisible( true );
  }

}

Merk op dat deze opstartklasse bijna identiek is aan die van voorbeeld 0201 in para-
graaf 2.2. De paar verschillen zijn in de code hiervoor vetgedrukt. 

Dit is de broncode van de klasse Paneel: 

class Paneel extends JPanel
{
  private JButton knop;
  private JTextField tekstvak;
  public Paneel()
  {
    knop = new JButton( "Klik" );
    tekstvak = new JTextField( 10 );
    add( knop );
    add( tekstvak );
  }
}

De objecten frame en paneel werken samen om het resultaat van figuur 2.2 te krijgen. 
Hieronder staat nog een keer kort samengevat wat er precies gebeurt:
V Bij het starten van de applicatie wordt als eerste de methode main() uitgevoerd.

De methode main() doet een groot aantal dingen:
V Hij maakt een vensterobject door middel van JFrame frame = new Vb0202();
V Hij geeft het venster de juiste afmeting met frame.setSize( 400, 200 );
V Hij zorgt dat het sluitknopje van het venster goed werkt door middel van

frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

V Hij geeft het venster een titel met frame.setTitle( "Voorbeeld 0202" );
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Vervolgens maakt hij een JPanel-object met behulp van de opdracht:

JPanel paneel = new Paneel();

De volgende stap is dat hij dit paneelobject tot de inhoud van het venster maakt met de 
opdracht:

frame.setContentPane( paneel );

En de laatste stap is het venster (en zijn inhoud) zichtbaar maken:

frame.setVisible( true );

Maar dit is niet het hele verhaal. Want bij het maken van het JPanel-object gebeuren 
ook verschillende dingen:
V Bij het maken van het JPanel-object wordt de constructor van de klasse Paneel aan-

geroepen. 

De constructor maakt een knop-object en een tekstvak-object en voegt deze aan het 
paneel toe zodat ze te zien zijn als het venster op het scherm zichtbaar wordt.

2.7 Oefeningen

O e f e n i n g  2 . 8
Maak in JCreator een nieuw project met de naam Vb0202. Tik de broncode in van de 
opstartklasse en daaronder in hetzelfde bestand de klasse Paneel uit paragraaf 2.6. Laat 
de code vertalen en uitvoeren. Als het goed is krijg je een uitvoer als in figuur 2.2 te 
zien.
Merk op dat je op de knop kunt klikken en tekst kunt invoeren in het tekstvak, maar 
dat er verder niets gebeurt.

O e f e n i n g  2 . 9
Declareer in de klasse Paneel uit de vorige oefening een referentie voor een tweede 
tekstvak. Zet deze declaratie als derde regel in de body van de klasse Paneel, bijvoor-
beeld zo:

private JTextField tekstvak2;

Maak vervolgens in de constructor van de klasse Paneel een tweede tekstvak-object:

tekstvak2 = new JTextField( 20 );

Voeg dit tweede tekstvak toe aan het paneel:

add( tekstvak2 );

Laat de code vertalen en uitvoeren. Ziet het resultaat eruit zoals je verwacht?
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2.8 Event-afhandeling

In de applicatie van voorbeeld 0202 kun je op de knop klikken wat je wilt, er gebeurt 
verder niets: alleen het uiterlijk van de knop verandert iets als je erop geklikt hebt. Het 
klikken op een knop heet in het Engels een event, een gebeurtenis. Als er zo’n event 
plaatsvindt, moet het programma daarop reageren. Dat heet event-afhandeling (event 
handling). 

In een objectgeoriënteerd programma verrichten objecten alle taken. Een object heeft 
daarvoor de beschikking over een of meer methoden waarin gedefinieerd is welke 
handelingen het object kan verrichten. Voor specialistische taken heb je gespeciali-
seerde objecten nodig. Een voorbeeld van een gespecialiseerd object is een knop. Wat 
een knop kan, is vastgelegd in de methoden van de klasse JButton, een klasse die is 
voorgedefinieerd in de package javax.swing. Maar een knop kan geen klik-event afhan-
delen. De makers van de Java-library kunnen immers niet weten hoe jij als program-
meur het programma wilt laten reageren op een bepaalde knop. 

Het afhandelen van een event, zoals het klikken op een knop, is ook een gespeciali-
seerde taak. Daar heb je een event handler voor nodig. Daarvoor moet je eerst een zoge-
heten inwendige klasse (inner class) definiëren. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je zien in 
het voorbeeld in de volgende paragraaf. 

2.8.1 Een event handler

Als eerste zie je hier de opstartklasse. Deze is in wezen hetzelfde als in het vorige 
voorbeeld, er staat alleen een extra import-opdracht. Die is nodig omdat je daarmee de 
package importeert die de voorgedefinieerde klassen en zogeheten interfaces bevat die 
nodig zijn om event-afhandeling goed te laten verlopen.

// Voorbeeld 0203
// Opstartklasse voor applicatie met paneel en event handler
import javax.swing.*;

import java.awt.event.*;

public class Vb0203 extends JFrame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new Vb0203();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "Voorbeeld 0203" );
    JPanel paneel = new Paneel();
    frame.setContentPane( paneel );
    frame.setVisible( true );
  }

}
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De belangrijkste verandering zie je vetgedrukt in de klasse Paneel:

// Paneel met event handler
class Paneel extends JPanel {
  private JButton knop;
  private JTextField tekstvak;

  public Paneel()
  {
    knop = new JButton( "Klik" );

    KnopHandler kh = new KnopHandler();

    knop.addActionListener( kh );
    tekstvak = new JTextField( 10 );
    add( knop );
    add( tekstvak );
  }
  
  // Inwendige klasse

  class KnopHandler implements ActionListener

  {

    public void actionPerformed( ActionEvent e )

    {

      tekstvak.setText( "Je hebt geklikt!" );

    }

  }  // Einde van de inwendige klasse
}  // Einde van de klasse Paneel

De inwendige klasse heb ik KnopHandler genoemd en deze is gedefinieerd in de body 
van de klasse Paneel. Daarom heet KnopHandler een inwendige klasse.

De klasse KnopHandler moet een methode krijgen met de naam actionPerformed(). Deze 
methode handelt in feite de event af. Het woord action is een ander woord voor event.

Achter de naam van de klasse KnopHandler staat implements ActionListener. Je zult 
later zien wat dat precies betekent. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat een 
KnopHandler-object een ActionListener is, dat wil zeggen: een object dat luistert of een 
bepaalde actie (event) plaatsvindt.

In de constructor van Paneel staat de volgende opdracht:

KnopHandler kh = new KnopHandler();

Hiermee maak je een object van de klasse KnopHandler. Met de volgende opdracht maak 
je dit bekend aan de knop:

knop.addActionListener( kh );

Dit heeft tot gevolg dat als je op de knop klikt, de methode actionPerformed() van de 
knop-handler geactiveerd wordt. Deze methode ziet er zo uit:

public void actionPerformed( ActionEvent e )
{
  tekstvak.setText( "Je hebt geklikt!" );
}
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Door de opdracht tekstvak.setText( "Je hebt geklikt!") komt er een tekst in het 
tekstvak, zie de uitvoer in figuur 2.3.

Figuur 2.3

Via ActionEvent e die tussen de haakjes van de methode actionPerformed() staat, komt 
informatie over de event de methode binnen. In sommige gevallen is het nuttig van 
deze informatie gebruik te maken, maar hier is dat niet nodig. In plaats van de naam e 
kun je ook een andere naam kiezen, f bijvoorbeeld, of event. 

2.8.2 Een naamloze instantie

In plaats van het woord object gebruiken we ook vaak het woord instantie (Engels: 
instance). Als het om een knop-object gaat, kun je dan bijvoorbeeld zeggen:

V een instantie van de klasse JButton;
V een instantie van JButton;
V een object van de klasse JButton;
V een JButton-object.

In de constructor van Paneel staat een opdracht die een instantie maakt van 
KnopHandler:

KnopHandler kh = new KnopHandler();

Vervolgens wordt deze instantie bekendgemaakt bij de knop:

knop.addActionListener( kh );

Deze twee opdrachten kun je ook in één doen:

knop.addActionListener( new KnopHandler() );

In deze opdracht maak je een naamloze instantie van KnopHandler en geeft deze aan 
knop door. Zo’n naamloze instantie is handig als je verder toch geen referentie naar 
deze instantie nodig hebt. In sommige voorbeelden in dit boek zal ik gebruikmaken 
van deze korte manier. 

2.8.3 Wat gebeurt er precies bij event-afhandeling?

Als je de applicatie Vb0203 laat uitvoeren, gebeurt er het volgende:
V Als eerste wordt de methode main() van de opstartklasse uitgevoerd. Deze maakt een 

frame-object en een paneel en voegt dit paneel toe aan het venster.
V Het paneel bestaat uit een knop en een tekstvak. De knop is gekoppeld aan een 

instantie van Knophandler die een methode heeft met de naam actionPerformed().
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Als je niet op de knop klikt gebeurt er niets. Als je dat wel doet gebeurt er het volgende:
V De knop zorgt ervoor dat actionPerformed() wordt geactiveerd. Dat wil zeggen dat 

de opdracht in de body van deze methode wordt uitgevoerd en daardoor komt er een 
tekst in het tekstvak. De event is afgehandeld.

2.9 Twee knoppen en een tekstvak

Het vorige voorbeeld wordt interessanter als je er een tweede knop aan toevoegt die 
het tekstvak schoonveegt zodra je op deze knop klikt. Er zijn dan twee knoppen die 
iets verschillends moeten doen. Elke knop krijgt zijn eigen event-handler: in het ene 
geval moet er een tekst in het tekstvak komen, in het andere geval moet je het tekstvak 
leegmaken. De volgende broncode zorgt hiervoor.

Eerst de opstartklasse:

// Voorbeeld 0204
// Opstartklasse voor applicatie met paneel 
// voor twee knoppen en tekstvak
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Vb0204 extends JFrame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new Vb0204();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "Voorbeeld 0204" );
    JPanel paneel = new Paneel();
    frame.setContentPane( paneel );
    frame.setVisible( true );
  }

}

En vervolgens het paneel:

// Paneel met twee knoppen en een tekstvak
class Paneel extends JPanel
{
  private JButton knop, herstelknop;
  private JTextField tekstvak;

  public Paneel()
  {
    knop = new JButton( "Klik" );
    knop.addActionListener( new KnopHandler() );
    
    herstelknop = new JButton( "Veeg uit" );
    herstelknop.addActionListener( new HerstelknopHandler() );
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    tekstvak = new JTextField( 10 );
    add( knop );
    add( tekstvak );
    add( herstelknop );
  }
  
  // Inwendige klasse
  class KnopHandler implements ActionListener {
    public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
      tekstvak.setText( "Je hebt geklikt!" );
    }
  }
  
  // Nog een inwendige klasse
  class HerstelknopHandler implements ActionListener {
    public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
      tekstvak.setText( "" );
    }
  }  
}  // Einde van de klasse Paneel

De uitvoer (vlak voor het uitvegen) is te zien in figuur 2.4.

Figuur 2.4

Een tekstvak maak je leeg door de zogenoemde lege string erin te zetten. De lege string 
bestaat uit twee dubbele aanhalingstekens met niets ertussen: "". Het tekstvak maak 
je leeg met deze opdracht:

tekstvak.setText( "" );

Een alternatieve manier om de events van de twee knoppen af te handelen zie je in 
paragraaf 5.3.2.

2.10 Regels voor de opmaak van broncode

Naarmate je het programmeren in Java beter beheerst, kan de broncode een aanzienlij-
ke lengte krijgen. Om dergelijke programma’s toch leesbaar te houden, is het verstan-
dig van meet af aan aandacht te besteden aan de opmaak van de broncode.
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Er zijn voor de opmaak van broncode veel verschillende stijlen in omloop. Dit is een 
veel toegepaste:
V zet een openingsaccolade in zijn eentje op een regel;
V spring na elke openingsaccolade twee spaties in;
V zorg dat de regels daarna recht onder elkaar staan;
V spring bij elke sluitaccolade weer twee spaties terug.

De opmaak van een stukje code ziet er dan als volgt uit:

// Stijl 1
class Voorbeeld1
{                  // openingsaccolade
  declaratie1;     // 2 spaties inspringen
  declaratie2;
                   // regel wit
  methode()        // methode
  {                // openingsaccolade
    statement1;    // 2 spaties inspringen
    statement2;
  }                // sluitaccolade: spring terug

}                  // sluitaccolade: spring terug

Zoals je ziet, staan de bij elkaar horende openings- en sluitaccolade recht onder elkaar. 
Door consequent deze stijl toe te passen kun je de opmaak van elk programma over-
zichtelijk houden, waardoor bijvoorbeeld het opsporen van fouten makkelijker wordt. 
Deze manier van opmaken is toegepast in alle voorbeelden van dit hoofdstuk.

De hier gegeven opmaak is maar één manier om een programma vorm te geven. Een 
andere opmaakstijl is die waarbij de openingsaccolade niet meer alleen op de regel 
staat:

// Stijl 2
class Voorbeeld2
{ declaratie1;      // openingsaccolade
  declaratie2;      // inspringen
                    // regel wit
  methode()         // methode
  { statement1;     // openingsaccolade
    statement2;     // inspringen
  }                 // sluitaccolade: spring terug

}                   // sluitaccolade: spring terug

Ten slotte een opmaakstijl waarbij de openingsaccolade niet op een nieuwe regel staat, 
maar aan het eind van de regel waar hij bij hoort:
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// Stijl 3
class Voorbeeld3 {  // kop van klasse met openingsaccolade
  declaratie1;      // inspringen
  declaratie2;
                    // regel wit
  methode() {       // kop van methode met openingsaccolade
    statement1;     // inspringen
    statement2;
  }                 // sluitaccolade: spring terug

}                   // sluitaccolade: spring terug

Ik heb een lichte voorkeur voor de laatste stijl, en zal die dan ook in de volgende hoofd-
stukken toepassen. Het is een kwestie van smaak en gewoonte. Het maakt niet veel 
uit welke stijl je kiest, maar probeer die stijl wel vol te houden, zodat de broncode er 
overzichtelijk uitziet.

2.10.1 Witregels

Afgezien van de plaats van de accolades is het verstandig af en toe een regel wit in je 
programma aan te brengen als scheiding tussen de verschillende onderdelen, bijvoor-
beeld tussen twee methoden van een klasse. Gebruik niet te veel witregels. De bron-
code krijgt daardoor een verbrokkeld aanzien en wordt minder goed te begrijpen.

2.11 Regels voor namen in Java

Niet elke naam die je zelf verzint is geschikt als naam in een Java-programma. Namen 
van objecten, en ook die van klassen en methoden, moeten voldoen aan vaste regels. 
Een naam mag je opbouwen uit:

V kleine letters, zoals a, b, c;
V hoofdletters, zoals A, B, C;
V cijfers, zoals 0, 1, 2;
V het onderstreepteken _ (de underscore);
V het dollarteken $.

Je mag namen zo lang maken als je wilt, maar een naam mag nooit beginnen met een 
cijfer. Voorbeelden van namen die aan deze regels voldoen zijn:
teller ditIsEenNaam aantalPersonen $bedrag
x x1 x2 x3
hoogte Hoogte Jeannette aap
breedte BREEDTE x_1 x_2

Namen die niet aan deze regels voldoen zijn bijvoorbeeld:

2a begint met een cijfer
Dit is geen naam bevat spaties
d '66 bevat apostrof
4711 begint met een cijfer
C&A bevat & (ampersand)
C++ bevat plustekens
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2.11.1 Gebruik van hoofdletters en kleine letters

Houd er rekening mee dat Java verschil maakt tussen hoofdletters en kleine let-
ters; hoogte is dus een andere naam dan Hoogte (en HOOGTE is weer een andere). 
Wat betreft de naamgeving is er een aantal vaste gewoonten waar elke goede Java-
programmeur zich aan houdt:
V Namen van klassen beginnen altijd met een hoofdletter; daarvan heb je al enkele 

voorbeelden gezien: JFrame, JPanel, JButton, ActionListener, KnopHandler.
V Namen voor objecten beginnen altijd met een kleine letter: f, g, knop, tekstvak, tel-

ler.
V Namen van objecten geven bij voorkeur zo precies mogelijk aan wat de inhoud 

van dat object is. De naam temperatuur of tijd is veel duidelijker dan de naam t. En 
nieuwSaldo en oudSaldo zijn duidelijker dan saldo1 en saldo2.

V Bestaat de naam van een object uit twee of meer woorden, dan begint het eerste 
woord met een kleine letter en het volgende woord met een hoofdletter vast aan het 
voorafgaande woord. Bijvoorbeeld: aantalEuros, nieuwSaldo, percentageEersteSchijf.

V Voor namen van methoden gelden dezelfde regels als voor de namen van objecten. 
Een methode kun je herkennen aan de ronde haakjes openen en sluiten, bijvoor-
beeld actionPerformed().

Ik raad elke beginnende Java-programmeur sterk aan om deze regels heel nauw-
keurig toe te passen. In dit boek zal ik dat ook doen. Ook de programmeurs van de 
Java-bibliotheek houden zich aan deze regels. Hierdoor wordt broncode voor iedereen 
leesbaarder en begrijpelijker.

2.12 Samenvatting
V Elke Java-applicatie heeft een opstartklasse met daarin een methode met de naam 

main(). 
V Een methode heeft een kop en een body. 
V In de body van een methode staan opdrachten die van boven naar beneden worden 

uitgevoerd.
V In de methode main() maak je een JFrame-object, een venster voor de applicatie.
V De inhoud van het venster maak je door middel van een JPanel-object.
V Voor het paneel maak je een aparte klasse.
V Ook een klasse heeft een kop en een body.
V In de body van een klasse staan een of meer methoden.
V In een JPanel-object kun je componenten zoals knoppen en tekstvakken zetten.
V Om een knop werkend te krijgen, moet je event-handling toepassen.
V Voor de afhandeling van een event maak je een inwendige klasse.
V Achter de naam van de inwendige klasse voor event-handling staat implements 

ActionListener en deze klasse moet een methode krijgen met de naam actionPerfor-
med().

V Java is case sensitive, hoofdlettergevoelig.
V Het is belangrijk je te houden aan de gewoonten voor het gebruik van kleine letters 

en hoofdletters in namen. 
V Namen in Java mogen alleen letters, cijfers, onderstreeptekens en het dollarteken 

bevatten, maar niet beginnen met een cijfer.
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V Een naam voor een object heet een referentie.
V Een object maak je met new gevolgd door de naam van de klasse waarvan je een 

instantie wilt maken.
V Als je new gebruikt, wordt de constructor van de betreffende klasse uitgevoerd.

2.13 Vragen

1. Wat is een klasse? 
2. Wat is een object?
3. Wat is een instantie?
4. Wat is een package?
5. Wat is een declaratie?
6. Wat is een methode?
7. Wat is een referentie?
8. Wat is een event?
9. Java is case sensitive. Wat betekent dat?

10. Java is een objectgeoriënteerde taal. Wat betekent dat?
11. Welke gewoonten bestaan er voor de naamgeving van klassen, methoden en objec-

ten?
12. Aan welke regels moeten namen in Java voldoen?
13. Welke namen zijn toegestaan in Java:

contanteWaarde
muisknop
U2
4U
c:\temp
Coca Cola
xs4all

14. Welke toevoegingen aan de broncode zijn nodig zijn om een klik op een knop af te 
handelen?

2.14 Oefeningen

O e f e n i n g  2 . 1 0
Maak een applicatie met twee knoppen en twee tekstvakken. Als je op de eerste knop 
klikt, moet je voornaam in het eerste tekstvak komen; als je op de tweede knop klikt, 
komt je achternaam in het tweede tekstvak.

O e f e n i n g  2 . 1 1
Maak een applicatie met drie knoppen en een tekstvak. Bij elke knop hoort een eigen 
tekst, dat wil zeggen als je op een knop klikt, verandert de tekst in het tekstvak.

O e f e n i n g  2 . 1 2
Ga na of je de broncode voor de vorige twee oefeningen hebt geschreven volgens de 
opmaakregels uit paragraaf 2.10. Verbeter zo nodig. Voldoet de naamgeving die je hebt 
gebruikt aan de regels uit paragraaf 2.11?
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Aan de slag met … is een boekenreeks voor 
hbo-ict. Elk boek behandelt een specifiek 
softwarepakket of programmeertaal. 
Op de portal AcademicX.nl kunnen 
studenten toetsen en oefeningen maken 
en extra studiemateriaal raadplegen. 
Daarmee bereiden zij zich optimaal voor 
op het tentamen. 

Aan de slag met Java maakt je wegwijs 
in de wereld van Java 7, en met name 
in het maken van Swing-applicaties. 
Het boek is bestemd voor beginnende 
Java-programmeurs, studenten die Java 
moeten leren en iedereen die wil weten 
wat een klasse, object, methode of 
interface is.

Java is een objectgeoriënteerde 
programmeertaal. Alle – vaak abstracte – 
concepten die daarbij horen worden vanaf 
het eerste hoofdstuk glashelder uitgelegd, 
en aan de hand van zo’n 150 goedgekozen 
voorbeelden gedemonstreerd. 
Aan de slag met Java richt zich naast het 
programmeren van applicaties met 
behulp van Swing op de basisprincipes 
van objectgeoriënteerd ontwerpen en 
programmeren.

Dankzij de vele vragen en gevarieerde 
opgaven in het boek en de portal 
AcademicX.nl (met directe feedback!) 
is Aan de slag met Java zeer geschikt als 
cursusmateriaal dat door studenten 
zelfstandig kan worden doorgewerkt.

Gertjan Laan is auteur van diverse succesvolle boeken, waaronder Aan de slag met C++, 
Datastructuren in Java, en OO-programmeren in Java met BlueJ. 
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