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Hoofdstuk 1 Kenmerken van de Java programmeertaal 

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de algemene kenmerken van de Java 
programmeertaal belicht. Verder worden de elementen belicht die 
nodig zijn om een programma in Java te ontwikkelen. 

1.2 Kenmerken van de Java programmeertaal 
Java werd ontwikkeld in 1990 door Sun Microsystems voor de 
programmering van elektronische apparatuur. 
 
Er bestaan twee soorten Java programma’s: applicaties 
(toepassingen) en applets. Een applicatie is een Java programma dat 
bewaard en uitgevoerd wordt op een lokale computer. Een applet 
maakt deel uit van een webpagina en wordt bewaard op een computer 
op afstand. 
 
Java: 

• is platform onafhankelijk. De code die de compiler genereert 
(zgn. bytecode) kan bijvoorbeeld zowel onder Windows(NT, 
2000, XP, ...) als onder UNIX verwerkt worden; 

• is robuust (veilig). Als men probeert een illegale actie uit te 
voeren dan stopt het programma meteen. 

• is objectgeoriëenteerd.  
• kan meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren (multithreading); 
• heeft een garbage-collector die alle gereserveerde 

geheugenruimte automatisch  ”recycleert". 

1.3 Benodigdheden 
Om een Java programma te ontwikkelen heb je allereerst een 
teksteditor nodig om het Java programma in te typen zoals 
bijvoorbeeld kladblok. 
 
Daarenboven heb je het Java 2 Platform Standard Edition (J2SE) 
nodig. Deze ontwikkelomgeving (J2SE Development Kit) en de J2SE 
Documentation kan je gratis downloaden van het internet op de 
website http://java.sun.com/j2se/. 

http://java.sun.com/j2se/


 6

 
 
 

 
Het Java 2 Platform Standard Edition bestaat uit een verzameling van 
hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn bij het schrijven van 
Javaprogramma's zoals: compiler, interpreter (Java Virtual Machine), 
debugger, standaardbibliotheken (API = Application Programmer 
Interface) en een reeks voorbeeldprogramma's. 
 
Er zijn ook geïntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE integrated 
development environment). Voorbeelden zijn NetBeans en JCreator LE. 
Deze ontwikkelomgevingen zijn op het internet te downloaden op 
http://www.netbeans.org en http://www.jcreator.com . 

http://www.netbeans.org/
http://www.jcreator.com/
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Hoofdstuk 2 Basisstructuren 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de basisstructuren van een programma in 
Java belicht. 

2.2 Programmastructuur 
Wij gaan een eenvoudig Java programma intikken: 
 
  1. // Hello.java 
  2. 
  3. public class Hello  
  4. { 
  5.  public static void main(String[] args) 
  6.  { 
  7.   System.out.println (“Welcome to Java programming”); 
  8.  } 
  9. } 
 
Let bij het intikken van bovenstaand programma op het gebruik van 
hoofdletters en van kleine letters. Java is namelijk hoofdlettergevoelig. 
 
Java is evenwel “free-formatted". Dit betekent dat blanco's tussen 
woorden of lege lijnen geen invloed hebben op de verwerking. 
 
Na inbreng van het programma dient het programma opgeslagen te 
worden in een bestand met dezelfde naam van de klasse waarin de 
main methode staat. In bovenstaand voorbeeld komt de main 
methode voor in de klasse genaamd Hello. Als extensie dient elk Java 
programma te eindigen met .java. Het programma dient dus te worden 
bewaard onder de naam Hello.java. Let hierbij op dat Hello.java start 
met de hoofdletter H. 
 
Het compileren van een Java bronprogramma gebeurt door het 
oproepen van de Java compiler. Dit gebeurt door middel van volgend 
bevel: 

javac Hello.java 
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De javacompiler controleert eerst op syntaxfouten en zet - na 
succesvolle syntaxcontrole - de broncode om naar bytecode. Deze 
bytecode wordt opgeslagen in een bestand met als naam Hello.class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bytecode is onafhankelijk van de gebruikte machine.  
 
De uitvoering van het bytecode programma kan gebeuren door gebruik 
te maken van volgend bevel: 
 

java Hello 
 
Het programma leidt tot de volgende schermafdruk: 
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We bespreken nu de broncode van dit Java programma. 
 
Lijn 1 in het programma is een commentaarlijn. Een commentaarlijn 
beschrijft de stukken code en verhoogt de leesbaarheid van het 
programma. Commentaarlijnen worden door de compiler genegeerd. 
 
Java kent drie vormen van commentaar: 
 

• // de rest van de huidige regel is commentaar 
• /*. . . */ één of meerdere commentaarlijnen kunnen worden 

afgesloten door /* bij het begin en */ bij het einde van het 
commentaarblok. 

• /** … */ is Javadoc commentaar 
 
Elk Java programma kan meerdere definities van klassen bevatten die 
elk één of meerdere methoden kunnen bevatten. Elke Javatoepassing 
moet steeds een klassedefnitie bevatten waarin de methode main 
wordt uitgewerkt. Deze methode is steeds het startpunt van het 
programma. De naam van deze klasse moet steeds dezelfde zijn als de 
naam van het bestand waarin deze klasse is opgeslagen. 
 
In het voorbeeldprogramma start de definitie van deze klasse op lijn 3 
en eindigt met de laatste accolade op lijn 9. De toegankelijkheid tot 
deze klasse wordt aangegeven door het kenwoord public. De naam van 
deze klasse is Hello refererend naar de naam van het bestand 
(Hello.java) waarin deze klasse is opgeslagen.  
 
Deze klasse bevat slechts één methode main. De methode main zal 
steeds het startpunt zijn van de toepassing. De methode main start op 
lijn 5 en eindigt op lijn 8. De toegankelijkheid tot een methode 
wordt aangeduid door het kernwoord public. 
 
In de methode main wordt de methode println aangeroepen. Merk op 
dat het oproepen van deze methode gebeurt door vermelding van de 
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naam van de klasse, gevolgd door een punt en gevolgd door de naam 
van de methode die men wenst op te roepen. Tussen de haakjes staan 
dan de gegevens (argumenten) die men naar de methode wil 
doorgeven. 
 
Binnen een klassedefinitie worden zowel de gegevens als de methoden 
gedefinieerd. 
 
Traditioneel start de naam van een klasse steeds met een hoofdletter 
terwijl de naam van een methode en van een gegeven steeds begint 
met een kleine letter. Om de leesbaarheid te verhogen start elk 
afzonderlijk woord binnen de naam van een klasse, methode of 
gegeven steeds met een hoofdletter. 
Binnen een methode wordt elke instructielijn afgesloten met een 
puntkomma. 
 

2.3 Variabelen en datatypes 

2.3.1 Variabelen 
Elke variabele die we wensen te gebruiken in een programma moet 
vooraf worden gedeclareerd.  
 
Een declaratie in Java gebeurt steeds door vermelding van het 
datatype gevolgd door de namen die men aan deze variabelen wil 
geven. Namen van variabelen worden steeds gescheiden door een 
komma. Een declaratielijn wordt afgesloten door een puntkomma.  
 
Zoals in nagenoeg elke programmeertaal dient de naam van een 
variabele te voldoen aan een aantal regels: 

• de naam van variabele kan bestaan uit letters, cijfers, $ en _ 
(underscore); 

• de naam van een variabele mag niet behoren tot de lijst van 
gereserveerde woorden; 

• de naam van een variabele mag nooit beginnen met een cijfer. 
 
Java is hoofdlettergevoelig. 
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De declaratie van een variabele heeft tot gevolg dat een 
geheugenplaats gereserveerd wordt voor deze vaiabele. De grootte 
van deze geheugenplaats is afhankelijk van het datatype van de 
variabele. 
 
Java kent primitieve datatypes en referentietypes. 
 
Bij primitieve variabelen wordt de waarde van een variabele 
opgeslagen in de geheugenplaats die de naam van de variabele 
draagt. 
 

 
 
 

 
 
Bij referentievariabelen wordt er in de geheugenplaats een adres 
bijgehouden van een andere geheugenplaats waar het object of de 
array wordt opgeslagen, waarnaar de referentie refereert. 
 
 

 
 
 

2.3.2 Primitieve datatypes 
Java kent meerdere primitieve datatypes: getallen, karakters en 
booleans. 
 
Voor het opslaan van getallen maakt Java het onderscheid tussen 
gehele getallen en decimale getallen. In onderstaande tabel zijn de 
datatypes voor  het opslaan van gehele getallen vermeld. 
 

Datatype Lengte in bytes Bereik 
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Datatype Lengte in bytes Bereik 

Byte 1 
-128 … 127 
-27 … 27-1 

Short 2 
-32 768 … 32767 

-215 … 215-1 

Int 4 
-2 147 483 648 … 2 147 483 

647 
-231 … 231-1 

Long 8 

-9 223 372 036 854 775 808 
… 

9 223 372 036 854 775 807 
-263 … 263-1 

 
Voor decimale getallen zijn slechts twee datatypes beschikbaar.  
 

Datatype Lengte in bytes Bereik 

Float 4 
2-128 … 2127 

Precies tot 6 à 7 decimalen 

Double 8 
2-1024 … 21023 

Precies tot 15 à 16 decimalen 

 
Voor de opslag van afzonderlijke karakters wordt in Java gebruik 
gemaakt van het char datatype. Dit type bestaat steeds uit 2 bytes 
zodat de karakters in unicodeformaat kunnen worden opgeslagen. 
Bemerk hierbij dat een karakter constante steeds tussen enkelvoudige 
aanhalingstekens moet worden geplaatst. Toewijzing van bijvoorbeeld 
het karakter A aan de variabele cLetter gebeurt dan door middel van 
volgende instructies: 
 

char cLetter; 
cLetter = 'A'; 
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Java kent een aantal speciale karakter constanten. Deze waarden 
kunnen worden toegewezen aan een variabele van het type char. Een 
aantal van deze speciale char constanten zijn opgesomd in 
onderstaande tabel. 
 

\n Newline 
\t Tab 
\b Backspace 
\r Carriage return 
\f Form feed 

 
String constanten daarentegen worden steeds tussen dubbele 
aanhalingstekens geschreven. String is in Java geen primitief datatype 
maar is daarentegen een referentiedatatype. De klasse String wordt 
later in deze cursus besproken. 
 
Java kent tenslotte nog boolean als primitief datatype. Een boolean 
heeft de waarde true (waar) of false (onwaar). 
 
Primitieve variabelen kunnen we als objecten behandelen door de 
zogenaamde type wrapper klassen te gebruiken. 

2.3.3 Constante variabelen 
Om een variabele te definiëren met een constante waarde, moeten we 
deze door het sleutelwoord final laten voorafgaan bij de declaratie. We 
geven deze variabele ook meteen de waarde. 
 

B.v.: final int MAX = 500; 
 

De namen van constante variabelen worden in Java volledig in 
hoofdletters geschreven. 
 
Het spreekt voor zich dat de waarde van een constante niet gewijzigd 
kan worden eens ze is vastgelegd. 

2.3.4 Attribuutvariabelen en lokale variabelen 
Java kent attribuutvariabelen en lokale variabelen.  
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Een lokale variabele wordt in een methode gedeclareerd. Deze 
variabele is enkel in de body van deze methode gekend. Je kan een 
lokale variabele gebruiken vanaf de plaats van declaratie tot aan de 
sluitaccolade van het blok waarin de declaratie staat. Het gedeelte van 
het bronprogramma waarin een variabele geldig is, heet de scope van 
de variabele. Iedere keer als de methode opnieuw wordt uitgevoerd, 
worden de lokale variabelen opnieuw gemaakt en aan het eind weer 
teruggegeven. 
 
Een attribuutvariabele wordt buiten een methode, maar wel in een 
klasse gedeclareerd. Deze variable is gekend in alle methoden binnen 
deze klasse.  Een attribuutvariabele heeft dus een scope vanaf de 
plaats van declaratie tot aan de sluitaccolade van de klasse. Een 
attribuutvariabele wordt automatisch geïnitialiseerd. 
 
Een variabele die in meer dan één methode gebruikt wordt, moet als 
attribuutvariabele gedeclareerd worden. Een variabele die je slechts in 
één methode gebruikt, moet je lokaal in deze methode declareren. 

2.4 Typeconversies 
Wanneer in een expressie de datatypes niet overeenstemmen moet 
typeconversie (type casting) gebruikt worden. 

2.4.1 Automatische typeconversie 
In bepaalde omstandigheden kan een automatische conversie 
gebeuren, waarbij elk datatype geconverteerd wordt naar een “hoger” 
datatype. Een “hoger datatype” is een datatype dat rechts ligt in het 
volgende rijtje:  
 

byte  short  int  long  float  double 
 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een int door Java kan worden 
geconverteerd naar een long, een foat en een double. 

2.4.2 Expliciete typeconversie 
In alle andere gevallen is een automatische conversie niet mogelijk en 
dient de programmeur een type casting toe te passen. Een type 
casting is een expliciete of gedwongen typeconversie.  
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Indien bijvoorbeeld een double moet worden geconverteerd naar een 
int dan is type casting noodzakelijk. Dit gebeurt door de uitdrukking te 
laten vooraf gaan met de naam van het gewenste datatype 
geschreven tussen haakjes. 
 

double afstand = 14.7; 
int lengte; 
lengte = (int) afstand; 
 

Bemerk hierbij dat de waarde van de variabele afstand in bovenstaand 
voorbeeld niet wijzigt. De variabele afstand blijft dus de waarde 14.7 
behouden. Door type casting wordt de waarde enkel tijdelijk omgezet 
naar een int. In dit geval worden de cijfers na het decimaal punt 
weggelaten (truncating). De variabele lengte verkrijgt in dit geval de 
waarde 14. 
 
De verantwoordelijkheid om runtimefouten te vermijden ligt met type 
casting bij de programmeur. 
 
 

2.5 Strings en arrays 

2.5.1 Strings 
Een string is een reeks van karakters die als één geheel wordt 
beschouwd.  Een string kan bestaan uit letters, getallen en andere 
speciale karakters (+, -,*,…). Een string is geen primitief datatype, 
eigenlijk is een string is een object van de klasse String. 
 

Voorbeeld : String z = “Java inleiding”; 
 

De klasse String heeft een methode length() die het aantal karakters 
van een String object weergeeft. 
 

Voorbeeld: z.length() levert de waarde 14 
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Nadat een String object gecreëerd is, kan de inhoud ervan nooit meer 
veranderen. 
 
StringBuffer wordt gebruikt voor zogenaamde “dynamische strings”, 
dit is een aanpasbare versie van String. 

2.5.2 Arrays 
Een array bestaat steeds uit een aantal gerelateerde elementen die 
worden geadresseerd door een index. Elke array draagt een naam en 
bevat gegevens van hetzelfde datatype. Een array kan zowel 
primitieve variabelen als referentievarabelen bevatten. 

2.5.2.1 Definitie van een array 
Vooraleer we een array kunnen gebruiken, moeten we de array 
declareren. 
De declaratie van een array met als naam verkopen gebeurt door 
middel van volgende instructie: 
 

int[] verkopen; 
 
De vierkante haakjes duiden aan dat de variabele verkopen niet een 
losstaande variabele is maar een array die meerdere gegevens kan 
bevatten van het type int. De creatie van de array gebeurt, door 
middel van new: 
 

verkopen = new int[12]; 
 
Bovenstaande instructie creëert een array met als naam verkopen die 
12 getallen van het type int kan bevatten. Dergelijke array heeft dus 
steeds een vooraf gedefinieerde lengte. 
 
Bovenstaande twee instructies kunnen worden gecombineerd tot één 
instructie: 
 

int[] verkopen = new int[12]; 
 

Indien de waarden die in de array moeten worden opgeslagen reeds 
bekend zijn bij de creatie van de array dan kan de array onmiddellijk 
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worden geïnitialiseerd met de beschikbare waarden. Dit gebeurt dan 
als volgt: 
 

int[] verkopen = {12, 17, 25, 14, 22, 11}; 
 

Bovenstaande instructie creëert en initialiseert een array met naam 
verkopen bestaande uit de 6 gehele getallen die tussen de accolades 
zijn vermeld. 
 
 
 
 

2.5.3 Het 

gebruik van een array 
Een element uit een array wordt geadresseerd door het schrijven van 
de naam van de array gevolgd door een index geplaatst tussen 
vierkante haakjes ([ ]). Het eerste element van de array heeft index 
met waarde 0, het tweede element van de array door de index met 
waarde 1,. . . . 
 
De index waarde van een array is een integer constante. Voor de index 
mag evenwel ook gebruik worden gemaakt van een integer variabele 
of van een integer uitdrukking. 
 
Elke array bevat een variabele length die de lengte van de array bevat. 
De length variabele kan in de loop van het programma niet worden 
gewijzigd. 

2.5.4 Meerdimensionale arrays 
Java laat ook toe om gebruik te maken van arrays met twee of 
meerdere dimensies. 
Indien we de temperatuurwaarnemingen van alle dagen van een jaar 
in een array willen aanduiden dan kunnen we gebruik maken van 
volgende arraydeclaratie: 
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double temperatuur[][] = new double[12][31]; 
 

Bovenstaande declaratie reserveert plaats voor een array bestaande 
uit 12 rijen en 31 kolommen. De eerste index zal in dit geval worden 
gebruikt als aanduider voor de maand terwijl de tweede index verwijst 
naar de dag binnen de maand. Bemerk evenwel dat de 
indexnummering steeds start vanaf 0. Dit betekent dat de 
temperatuuraanduiding voor de eerste dag van de eerste maand moet 
worden opgeslagen op: 
 

temperatuur[0][0] = 8.5; 
 
Een tabel met twee dimensies kan best worden beschouwd als een 
array van arrays. Elke dimensie beschikt op deze manier over een 
length variabele.  

2.6 Operatoren 

2.6.1 Toewijzingsoperator 
Een toewijzingsoperator heeft volgende standaardvorm: 
 

variabele = expressie 
 

Een expressie bestaat steeds uit een aantal variabelen en constanten 
die met elkaar worden gecombineerd door middel van rekenkundige 
en/of logische operatoren. 

2.6.2 Rekenkundige operatoren 
 

+ Optelling 
- Aftrekking 
* Vermenigvuldiging 
/ Deling 
% modulo 

 
Bij het gebruik van rekenkundige operatoren kan het datatype van de 
operanden het resultaat van de verwerking bepalen. Indien beide 
operanden gehele getallen zijn dan is het resultaat ook steeds een 
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geheel getal. Dit betekent dat 39/5 gelijk is aan 7. Indien evenwel één 
van de operanden een decimaal getal is dan leidt het resultaat ook tot 
een decimaal getal. De deling van 39.0/5 is dan ook gelijk aan 7.8. 
 
De modulo bewerking (%) levert steeds de restwaarde van een gehele 
deling. De uitdrukking 39%5 leidt dus tot de waarde 4.  
 
Voor de machtsverheffing kent Java geen operator. 

2.6.3 Relationele operatoren 
 

Operator Java Betekenis 
= == exact gelijk aan 
≠ != verschilllend van 
> > groter dan 
< < kleiner dan 
≥ >= groter dan of gelijk 

aan 
≤ <= kleiner dan of gelijk 

aan 
 

2.6.4 Logische operatoren 
Logische operator Java 
logische AND && 
logische OR || 
logische NOT ! 

2.6.5 Samengestelde toewijzingssoperatoren 
Java kent een aantal samengestelde toewijzingsoperatoren die 
toelaten om bepaalde toewijzingsinstructies vereenvoudigd neer te 
schrijven. Deze operatoren zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 

Symbool Betekenis 
+= optellen en toewijzen 
-= aftrekken en toewijzen 
*= vermenigvuldigen en toewijzen 
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/= delen en toewijzen 
%= restwaarde berekenen en toewijzen 

 
Instructies zoals a = a + 5 kunnen door middel van deze speciale 
operatoren vereenvoudigd worden tot a +=5. 

2.6.6 Increment en decrement operatoren 
De increment operator (++) verhoogt de waarde van de betreffende 
variabele steeds met de waarde 1. ++i is dus gelijk aan de uitdrukking 
i = i + 1.  
 
De decrement operator (--) vermindert de waarde van de betreffende 
variabele met 1. --i is dus gelijk aan de uitdrukking i = i - 1.  
 
Zowel de increment als de decrement operator kunnen zowel vooraan 
(prefix) als achteraan (postfix) een variabele worden geschreven. Bij 
prefix wordt de waarde van de variabele eerst gewijzigd en wordt pas 
daarna de uitdrukking uitgerekend. Bij postfix wordt eerst de 
uitdrukking berekend en gebeurt daarna maar de wijziging van de 
waarde van de variabele. 

2.6.7 Prioriteitsregels 
Java volgt de klassieke volgorde bij het gebruik van meerdere 
rekenkundige 
operatoren in een bepaalde uitdrukking. Dit betekent dat de 
operatoren *, / en % steeds worden uitgevoerd vóór de + en - 
operatoren. Indien operatoren voorkomen die zich op hetzelfde niveau 
situeren dan gebeurt de verwerking steeds van links naar rechts. Het 
gebruik van ronde haakjes () kan de standaardvolgorde wijzigen.  
 
In onderstaande tabel wordt de volgorde van de belangrijkste 
operatoren samengevat. 
 
 
Operatoren Associativiteit Type 

() van links naar rechts haakjes 
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Operatoren Associativiteit Type 

++ -- van rechts naar links unair postfix 

++ -- +  -  (type) van rechts naar links unair 

*  /  % van links naar rechts multiplicerend 

+  - van links naar rechts toevoegend 

<  <= >  >= van links naar rechts relationeel 

== != van links naar rechts gelijkheid 

?: van rechts naar links conditioneel 

=  += -= *= /= %= van rechts naar links toekenning 

 

2.7 Control flow 

2.7.1 Selectie 
Java kent de volgende selectieinstructies: 
 

• if ... else  
• switch  

2.7.1.1 if … else 
De if instructie heeft nagenoeg dezelfde vorm als in vele andere 
programmeertalen. In Java heeft de if ... else instructie het volgende 
formaat: 
 

if (voorwaarde) 
{ 

... 

... 
} 

else 
{ 

... 

... 
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} 
 
Het else gedeelte van de if instructie is optioneel. Meerdere instructies 
kunnenbinnen de if tak of binnen de else tak uitgevoerd worden door 
deze instructies af te bakenen met { en }. 
 
Als de voorwaarde waar (true) is, worden de statements na de if 
uitgevoerd. Als de voorwaarde onwaar (false) is, worden de 
statements na de else uitgevoerd. 
 
Bij geneste if structuren hoort de else steeds bij de laatste if structuur. 
Door gebruik te maken van ronde haakjes kan je van deze regel 
afwijken. 
 
In het volgende voorbeeld wordt het gebruik van de if instructie 
geïllustreerd: 
 

double procent; 
 
if (procent >= 50.0) 

{ 
System.out.println("Geslaagd !"); 

} 
else 

{ 
System.out.println("Niet geslaagd !); 

} 

2.7.1.2 switch 
De switch instructie laat toe om een selectiestructuur uit te voeren op 
basis van de waarde van een integer of char variabele.  
 
De switch instructie heeft het volgende formaat: 
 

switch (integer of char uitdrukking) 
{ 

case waarde1: 
... 
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case waarde2: 
... 
default: 
... 

} 
 
De switch instructie voert alle instructies uit die volgen op de case 
clausule die overeenkomen met de waarde van de uitdrukking. Om te 
beletten dat de instructie dan ook verder gaat met de instructies van 
andere case clausules zal elke case meestal worden afgesloten met 
een break instructie. De break instructie beëindigt de case clausule. De 
instructies van de default clausule worden uitgevoerd indien geen 
enkele case waarde overeenstemt met de actuele waarde van de 
uitdrukking die wordt gecontroleerd. 
 
In het volgende voorbeeld wordt het gebruik van de switch instructie 
geïllustreerd: 
 

int btwcode; 
double procent; 
 
switch (btwcode) 
{ 

case 1: 
procent = 6.0; 
break; 
case 2: 
procent = 21.0; 
break; 
default: 
procent = 0.0; 

} 

2.7.1.3 Conditionele operator 
De conditionele operator heeft de vorm: 
 
 voorwaarde ? expressie1 : expressie2 
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Indien de woorwaarde waar is, wordt de expressie1 uitgevoerd. Indien 
de voorwaarde onwaar is, wordt de expressie2 uitgevoerd. 
 
Voorbeeld: 
 
 int a, b, c: 
 … 
 z = (a<b?a:b);  
 
 is equivalent met: 

int a, b, c: 
… 
if (a<b) 
 z = a; 
else 
 z = b; 

2.7.2 Iteratie 
De Java programmeertaal kent drie soorten iteratieinstructies: 
 

• while 
• do … while 
• for  

 
 

2.7.2.1 while 
De while instructie neemt in Java het volgende formaat aan: 
 

while (voorwaarde)  
{ 

instructie1 
instructie2 
... 

 } 
 
De while lus controleert eerst het waar zijn van de voorwaarde. Indien 
de voorwaarde waar is dan worden de iteratieinstructies die zich in de 
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lus bevinden uitgevoerd. Daarna wordt de voorwaarde opnieuw 
gecontroleerd. De iteratieinstructies worden verder uitgevoerd zolang 
de voorwaarde waar blijft. Een while instructie zal de iteratieinstructies 
dus nul of meerdere keren uitvoeren. Zorg er voor dat de voorwaarde 
wijzigt in de iteratieinstructies. 
 
In volgend voorbeeld, dat de getallen van 1 tot en met 10 op het 
scherm toont, wordt het gebruik van de while instructie geïllustreerd: 
 

public class WhileDemo  
{ 

public static void main(String[] args)  
{ 

int i; 
i=1; 
while (i<=10) 
{ 

System.out.println(i); 
++i; 

} 
} 

} 

2.7.2.2 do … while 
De do … while instructie neemt in Java de volgende vorm aan: 
 

do  
{ 

instructie1 
instructie2 
... 

} 
while(voorwaarde); 
 

Bij de do … while instructie worden de instructies binnen de iteratie 
eerst uitgevoerd. Daarna wordt het waar zijn van de voorwaarde 
gecontroleerd. De iteratie wordt verder uitgevoerd zolang de 
voorwaarde waar is. Doordat de iteratieinstructies altijd eerst worden 
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uitgevoerd zullen de instructies binnen de lus steeds minstens één 
keer worden uitgevoerd. 
 
In volgend voorbeeld, dat de getallen van 1 tot en met 10 op het 
scherm toont, wordt het gebruik van de do … while instructie in Java 
geïllustreerd: 
 

public class DoDemo  
{ 

public static void main(String[] args)  
{ 

int i; 
i=1; 
do 

{ 
System.out.println(i); 
++i; 

} 
while(i<=10); 

} 
} 

 

2.7.2.3 for 
De for instructie heeft in Java het volgende formaat: 
 

for (initialisatie;voorwaarde;verhoging)  
{ 

instructie1 
instructie2 
... 

 } 
 
Bij de start van de for instructie wordt eerst de initialisatie uitgevoerd. 
Hierna wordt onmiddellijk getest of de voorwaarde true is. Als dit zo is, 
dan worden de iteratieinstructies uitgevoerd. Na elke uitvoering van de 
iteratieinstructies wordt de verhoging (increment) toegepast en wordt 
het waar zijn van de voorwaarde opnieuw gecontroleerd. De for zal 
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vooral worden toegepast in die situaties waarbij het aantal iteraties 
vooraf is gekend. 
 
In volgend voorbeeld, dat de getallen van 1 tot en met 10 op het 
scherm toont, wordt de for instructie geïllustreerd: 
 

public class ForDemo  
{ 

public static void main(String[] args)  
{ 

  int i; 
for (i=1;i<=10;++i) 
{ 

System.out.println(i); 
} 

} 
} 

 
 

2.8 Standaard input en output streams 
Een stream is een stroom van gegevens. Met een stream doorloop je 
de gegevens in een bestand van voor naar achter. De gegevens 
stromen als het ware één voor één voorbij. 
 
Bij een stream heb je sequentiële toegang tot de gegevens, dat wil 
zeggen: je hebt toegang tot de gegevens precies in de volgorde waarin 
ze in het bestand staan. 
 
Streams hebben niet alleen met bestanden te maken, maar een 
stream is een manier om allerlei vormen van gegevenstransport in een 
computer te beschrijven: gegevens die via het toetsenbord 
binnenkomen, of via een netwerkkabel of gegevens die via twee 
programma’s worden uitgewisseld kun je beschouwen als een stream. 
 
Het woord stream is een abstractie voor alle vormen van sequentieel 
gegevenstransport in een computer of een netwerk. 
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Bestanden worden gebruikt om gegevens persistent te maken zodat ze 
voor een langere periode op een medium zoals harde schijf, floppy, 
tape, ... bewaard kunnen worden.  
 
System.in, System.out en System.err zijn streamobjecten die aan het 
begin van elk programma automatisch gemaakt worden. 
 
System.in is de standaard input stream. Deze stream is geopend en is 
klaar om invoergegevens te leveren. Deze stream wordt meestal 
geassocieerd met het toetsenbord. 
 
System.out is de standaard output stream. Deze stream is geopend en 
is klaar om uitvoergegevens te aanvaarden. Deze stream wordt 
meestal geassocieerd met het beeldscherm. 
 
System.err is de standaard error log stream. Deze stream wordt 
meestal geassocieerd met het beeldscherm. Deze uitvoerstream wordt 
gebruikt om foutboodschappen en andere dringende boodschappen 
naartoe te schrijven. 
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Hoofdstuk 3  Modulering 

3.1 Inleiding 
In de realiteit vinden we complexe, grote programma’s terug. 
Zodoende moeten we deze programma’s verdelen in kleine stukjes, 
modules genoemd (= verdeel en heers methode). 
 
Voordelen:  
Modulering maakt programmaontwikkeling een stuk eenvoudiger 
omdat het overzichtelijker is. 
Bovendien kan software nu  opnieuw gebruikt worden. 
Het werken met modules vermindert herhalende code. 
 
In Java vinden we twee types van modules terug: 

•  methoden 
•  klassen 

 
Voorgepakte methoden en klassen vinden we terug in de Java 
Application Programmer Interface (Java API of de Java klassen 
bibliotheek). 
 
Programmeurs kunnen ook zelf modules ontwerpen, 

nl. programmer-defined modules 
 
In dit hoofdstuk gaan we zowel voorgedefinieerde als nieuw te bouwen 
methoden beschrijven. 

3.2 De klasse MATH en haar methoden 
class java.lang.Math 
 
Methode Omschrijving Voorbeeld 
abs( x ) Absolute waarde van x  

(eveneens versies voor float, int 
en long waarden) 

abs( 23.7 ) is 23.7  
abs( 0.0 ) is 0.0  
abs( -23.7 ) is 23.7 

ceil( x ) Rond  x af naar de kleinste integer 
die niet kleiner is dan x 

ceil( 9.2 ) is 10.0 
ceil( -9.8 ) is -9.0 

cos( x ) Trigonometrische cosinus van x  
(x is in radialen) 

cos( 0.0 ) is 1.0 
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Methode Omschrijving Voorbeeld 
exp( x ) Exponentiele methode ex exp( 1.0 ) is 2.71828 

exp( 2.0 ) is 7.38906 
floor( x ) Rond x af naar de grootste integer 

niet groter dan x 
floor( 9.2 ) is 9.0 
floor( -9.8 ) is -10.0 

log( x ) natuurlijk logarithme van x (basis 
e) 

log( 2.718282 ) is 1.0 
log( 7.389056 ) is 2.0 

max( x, y ) Grootste waarde van x en y  
(eveneens versies voor float, int 
en long waarden) 

max( 2.3, 12.7 ) is 12.7 
max( -2.3, -12.7 ) is -2.3 

min( x, y ) Grootste waarde van x en y 
(eveneens versies voor float, int 
en long waarden) 

min( 2.3, 12.7 ) is 2.3 
min( -2.3, -12.7 ) is -12.7 

pow( x, y ) x verheven tot de macht y (xy) pow( 2.0, 7.0 ) is 128.0 
pow( 9.0, .5 ) is 3.0 

sin( x ) Trigonometrische cosinus van x  
(x is in radialen) 

sin( 0.0 ) is 0.0 

sqrt( x ) Vierkantswortel uit x sqrt( 900.0 ) is 30.0 
sqrt( 9.0 ) is 3.0 

tan( x )  Trigonometrische tangens  van x  
(x is in radialen) 

tan( 0.0 ) is 0.0 

 
Vb de vierkantswortel van 900.0 
 double x = Math.sqrt(900.0); 
 
De methode sqrt behoort tot de klasse Math en is static (duidt aan dat 
de methode maakt deel uit van een klasse en kan uitgevoerd worden 
zonder dat men een object van deze klasse nodig heeft), zoals alle 
methoden in deze klasse! 
 

⇒  aanroep: klassenaam.methodenaam(argumenten) 
 
na de methodenaam volgen de argumenten tussen ronde haakjes; nul, 
één of meerdere gescheiden door komma’s  
 
Argumenten kunnen 

o constanten zijn:double x = Math.sqrt(50); 
o variabelen zijn: double y = 14, x = Math.sqrt(y); 
o expressies zijn: double z = 70.5; 

  System.out.println( Math.sqrt(z+7)); 
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3.3 Methoden 

3.3.1 Beschrijving 
Men gebruikt methoden om specifieke taken te definiëren. 
 
Vb: invoer van een positief geheel getal + test 

•  kan meerdere keren in een programma gebruikt worden! 
•  aanroepen via een method call; specifieert de naam van de 

methode en de data, die de methode nodig heeft om de taak uit 
te voeren = argumenten  

•  kan een resultaat teruggeven aan de calling method (caller) 
 
Methoden 

• gebruiken lokale variabelen 
• enkel de methode kent de lokale variabelen 
•  lokale variabelen bestaan enkel vanaf de declaratie tot aan de 

sluitaccolade van de body waarin ze gedeclareerd zijn 
• hebben meestal een lijst van parameters 
•  parameters voorzien uitwisseling van informatie tussen 

methoden via de methode oproep (method call) 
•  een parameter is eveneens een lokale variabele voor de 

methode 
Vb: 
public static void main (String[] args) -> args 
public void paint (Graphics g) -> g 
public double square (double x) -> x 

3.3.2 Voorbeeld:  SquareIntegers.java 
Een applicatie, die de kwadraten van de gehele getallen van 1 t.e.m. 
10 bepaalt en weergeeft op het scherm. 
Hierbij wordt een for-herhalingsstructuur en een zelfgedefinieerde 
methode square gebruikt. 
De methode square bepaalt het kwadraat van een willekeurig geheel 
getal. 
 
// SquareIntegers.java 
// Met zelfgedefinieerde square methode 
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// Java extension packages 
import javax.swing.*; 
 
public class SquareIntegers 
{ 

public static void main (String[] args) 
{ 

int result;    // resultaat van methode-aanroep square 
String output = ""; // String die resultaten bevat 

 
for ( int teller = 1; teller <= 10; teller++ ) 
{ 

// berekenen kwadraat van teller en in result stoppen 
result = square( teller ); 
 
// result toevoegen  aan String output 
output += "Het kwadraat van" + teller + 

" is " + result + "\n"; 
}  // einde for-lus 

 
JOptionPane.showMessageDialog(null, output ); 
System.exit(0); 
}  // einde main 

 
// square methode definitie 
public static int square( int y ) 
{ 

return y * y;  // return square van y 
}  // einde methode square 

 
}  // einde klasse SquareIntegers 
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Zelfgedefinieerde methode square 

terugkeerwaarde = int 
methodenaam = square 
parameterlijst =  1 integer, nl. y 
return = y*y 

3.3.3 Algemeen formaat van een methode 
 
 
terugkeerwaarde-type  methodenaam( parameterlijst  ) 
{ 
  declaraties en statements 
} 

 
De methodenaam moet een geldige , betekenisvolle identifier zijn! 
 
Het terugkeerwaardetype is het type van het resultaat dat de methode 
teruggeeft aan de caller. 

 void (leeg): er is geen terugkeerwaarde 
 int: de methode geeft een geheel getal terug 

 
Een methode kan tenhoogste één waarde teruggeven! 
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De parameterlijst = lijst van elke parameternaam en –type, 
gescheiden door komma’s. 
 
Voor elke parameter MOET er een argument zijn in de aanroep van de 
methode én het type moet compatibel zijn! 
Voorbeeld: public double square (double y) 
y kan één van de volgende waarden ontvangen: 7.35, 22, -0.034 
y kan de string “Hello” niet ontvangen! 
 
Een parameterlijst kan leeg zijn! 
Voorbeeld:  public void init() { } 
 
Er zijn drie verschillende mogelijkheden om terug te keren naar de 
caller: 

o als er geen terugkeerwaarde is, keren we terug wanneer 
* de sluitaccolade van de methode bereikt is 
OF 
* het statement return;  wordt uitgevoerd 

o als er wel een terugkeerwaarde is, keren we terug wanneer 
het statement return expression;  wordt uitgevoerd; de 
expressie wordt geëvalueerd en de resulterende waarde 
wordt teruggegeven aan de caller  

 
Methode-body = block met declaraties van lokale variabelen en 
statements 
 
Een methode kan NIET gedefinieerd zijn binnen een andere methode! 
 
Een methode kan wel caller zijn van zichzelf = recursieve methode 
 
Er zijn drie verschillende manieren om methoden aan te roepen: 

o via een referentie naar een object, gevolgd door de 
puntoperator: 
g.drawLine(x1,y1,x2,y2); 

o via een klassenaam, gevolgd door de puntoperator: 
int i = Integer.parseInt(stringToConvert); 
(enkel voor static-methoden van een klasse!) 
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o gewoon de naam van de methode en de argumenten 
int result = square(counter); 
Dit kan enkel door een caller uit dezelfde klasse! 

3.4 Methode Overloading 

3.4.1 Beschrijving 
De naam van een methode hoeft niet identiek te zijn binnen een 
bepaalde klasse. Java laat toe om meerdere malen dezelfde naam te 
gebruiken voor een methode. 
 
Meerdere methoden met dezelfde naam in één programma vragen 
dan wel afspraken. 
Voor elke methode hebben we een verschillende argumentenset. Dit 
wil zeggen dat het aantal argumenten en/of de argumenttypen 
moeten verschillend zijn 

3.4.2 Voorbeeld 
 
// MethodOverload.java 
 
// Java extension packages 
import javax.swing.*; 
 
public class MethodOverload 
{ 

public static void main (String[] args) 
{ 

JOptionPane.showMessageDialog(null, 
"The square of integer 7 is " + square( 7 ) + 
"\nThe square of double 7.5 is " + square( 7.5 ) ); 

System.exit(0); 
} //einde main 
 
// methode square met argument int 
public static int square( int intValue ) 
{ 

System.out.println( 
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"Oproep square met int argument: " + intValue ); 
 

return intValue * intValue; 
} // einde methode square met argument int 
 
// square methode met argument double 
public static double square( double doubleValue ) 
{ 

System.out.println( 
"Oproep square met double argument: " + 
doubleValue ); 

 
return doubleValue * doubleValue; 

}  // einde methode square met argument double 
 

}  // einde klasse MethodOverload 
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Hoofdstuk 4  Object Oriented Programming (OOP) 
 
 

4.1 Inleiding OO-concepten 
 
OO is een betere manier van werken omdat het nauwer aansluit bij de 
real world en vooral bij onze wijze van denken en dit dankzij de 
sleuteleigenschap ABSTRACTIE. 
 
Zonder abstractie zouden we onmogelijk zelfs de meest eenvoudige 
opgave kunnen uitvoeren, we zouden constant gehinderd worden door 
de overvloed van details. Er zouden immers alleen details zijn! Onze 
wereld bestaat uit objecten, dingen die iets zijn, doen, hebben, …  
 
Een systeem bestaat zodoende uit samenwerkende objecten. Een 
object verenigt toestand (data) en gedrag (methoden) in één concept. 
 
In de meeste talen worden objecten beschreven door klassen. 
 
 

4.1.1 Data abstractie 
 
Dit is een basiseigenschap. We denken steeds in objecten. De tekening 
hieronder herkennen wij als een auto. 
Niemand van ons heeft behoefte aan alle mogelijke detailinformatie 
om een auto te kunnen herkennen. 

 
Zo maken we een nieuw datatype = abstract datatype.  
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Dus Java-programmeurs maken hun  eigen “user-defined” types, 
klassen genoemd. 
 
Vb. Een auto bevat een motor, zitplaatsen, maximum snelheid, …..   
attributen. Deze worden vastgelegd bij de creatie van een auto-
object. 
 
Een auto bevat ook methoden zoals: 

– open portier 
– start motor 

 
 

4.1.2 Inkapseling 
 
Een verwante term is data-hiding. 
Dit betekent dat de eigenschap – aantalZitplaatsen – niet rechtstreeks 
kan gewijzigd worden. De data wordt verborgen voor niet-auto-
objecten. De data is voor de buitenwereld –vb een mens-object – 
alleen manipuleerbaar via methoden. Zo zou de methode 
klapAchterbank ([op/neer] het aantalZitplaatsen kunnen beïnvloeden. 
 
De achterliggende bedoeling is de attributen te beschermen. Hierdoor 
wordt de consistentie bewaakt en kan getest worden of de overgang 
van de ene naar de andere status toegestaan is. Via de methode 
wijzigVersnelling kan de wagen van status vooruit rijden naar achteruit 
rijden gebracht worden. De methode zal dan controleren of wijziging 
van status is toegestaan. 
 
Het beveiligde gebied is het “private” deel. 
Het onbeveilgde deel is het “public” deel. 
Zowel het private als het public deel kunnen attributen/methoden 
bevatten. 
 
Het wijzigen van de interne opbouw van een abstract datatype, mag 
weinig of géén invloed hebben op de rest van de programmatuur! 
 
De implementatiedetails zitten verborgen in het object zelf! 
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main() 
{ 
        Datum d; 
       d.volgende(); 
} 

volgende()
{ 
d=d+1; 
…. 
}  
 

int d 
int m 
int j 

 
 

4.1.3 Overerving 
 
Overerving is een mechanisme waarbij software opnieuw wordt 
gebruikt: nieuwe klassen worden gecreëerd vertrekkende van 
bestaande klassen, waarbij de attributen en methoden worden geërfd 
van de superklasse en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden, 
noodzakelijk voor de nieuwe klasse = subklasse. 
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Schematisch voorbeeld: 

 

werknemer

arbeider
bediende

kaderlid

 
 
Door overerving erft een klasse (attributen en methoden) van zijn 
ouder. 
 
Er kunnen eigenschappen toegevoegd, onderdrukt of gewijzigd 
worden. 
 
Beveiligingsniveau “protected” 

 Voor de buitenwereld lijkt dit gelijk aan private. 
 Voor een subklasse is het evenwel toegankelijk. 
 Maar niet voor de buitenwereld van de subklasse. 
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4.1.4 Polymorfisme 
 
Met polymorfisme is het mogelijk om systemen te ontwerpen en te 
implementeren, die eenvoudig uitbreidbaar zijn! 
Vb. Wanneer we een verzameling - tabel – van werknemers hebben 
dan zullen dit arbeiders, bedienden en kaderleden zijn. 
Op een verzameling van werknemers zullen we waarschijnlijk 
methoden willen toepassen, afdrukken van een lijst, berekenen van 
het loon, controleren van de onkostendeclaratie, ……  
 
Met polymorfisme wordt het mogelijk gelijkaardige methoden uit te 
voeren op een heterogene verzameling. 

– Vb werknemer[x].toonUZelf() 
Zonder polymorfisme zou in het voorbeeld telkens de methode 
toonUZelf van werknemer worden uitgevoerd.  

 
Klassen die nog niet bestaan tijdens de ontwikkeling van het 
programma, kunnen mits kleine of geen wijzigingen toegevoegd 
worden aan het generieke deel van het programma, op voorwaarde 
dat deze klassen deel uitmaken van de hiërarchie.  
 
De enige delen van het programma, die gewijzigd of uitgebreid moeten 
worden, zijn deze die rechtstreeks te maken hebben met de specifieke 
klasse, die toegevoegd wordt. 
 
 

4.2 Klassen en objecten 
 
De focus in Java ligt op het maken van objecten, meer dan op het 
schrijven van methoden zoals in procedurele programmeertalen. 
 
Een klasse is een specificatie voor objecten. 
Een object is een instantie van een klasse, dat gemaakt is volgens 
deze specificatie. 
 
Elke klasse bevat: 
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 data (instantie variabelen of attributen)  
 én een aantal methoden, die de data kunnen manipuleren. 

4.2.1 Implementatie van een abstract datatype met een klasse 

4.2.1.1 De naam van een klasse: 
De naam mag geen gereserveerd woord uit Java zijn. 
 
Iedere klasse binnen een bepaald bereik (= package) moet een unieke 
naam hebben. 
 
In de Java-wereld is de afspraak dat: 
• de naam van een klasse begint met een hoofdletter 

Voorbeeld: 
Rekening, Televisie, Klant, Datum1 

• ieder woord na het eerste woord begint met een hoofdletter 
Voorbeeld: 
SpaarRekening, WebServer 

 

4.2.1.2 Een voorbeeld klasse beschrijven: 
 
public class Time1 extends Object // Object uit package java.lang 
{ 
…. 
} 
 
extends betekent : afgeleid van 
• Time1 erft de data en de methoden van de moederklasse Object en 

voegt er nieuwe eigenschappen aan toe. 
• Elke klasse in java is een directe of indirecte subklasse van de 

superklasse Object -> elke klasse erft de 11 methoden, 
waaronder toString() en equals() uit de klasse Object. 

 

4.2.1.3 Attribuut waarden bijhouden 
 
Per attribuut moet men een variabele in de klasse declareren. 
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Beter de attributen private declareren dan zijn ze enkel toegankelijk 
voor de klasse-code, m.a.w. voor de methoden in de klasse, niet 
toegankelijk voor de buitenwereld (= principe van inkapseling). 
 
Ieder object van de klasse krijgt zijn eigen attributen. 
 
 public class Time1 [extends Object] // mag weggelaten worden 
{ 

private int hour, minute, second; 
 ….. 

0 

} 

0 
0  

 
 
 
 
Attributen van een klasse krijgen een beginwaarde!!!! 
 
Type variabele Beginwaarde 
byte, short, int, long 0 
float, double 0.0 
Char Teken met unicode waarde 

0 
Boolean false 
reference null 
 

4.2.1.4 Een methode in een klasse 
 
Methoden in een klasse worden gebruikt om de data in een object van 
de klasse te manipuleren. Deze hebben meestal weinig of geen 
parameters en bestaan uit een eenvoudige call. 
 
Een methode krijgt meestal de toegangsclausule public. 
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Bijgevolg is ze buiten de klasse zelf toegankelijk wanneer een 
programma (een andere klasse) een referentie naar een klasse-object  
heeft, want een methode van een klasse moet via een referentie naar 
een object aangesproken worden, tenzij de methode static is: 
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Voorbeeld: 
Time1    time = new Time1(); // constructie van een Time1-object 
time.setTime(13,27,6);         // oproep non-static methode setTime 
time.toString();                  // oproep non-static methode toString 
 
Methoden die private gedeclareerd zijn, worden de helpmethoden 
genoemd, vermits deze enkel door andere methoden van dezelfde 
klasse kunnen aangeroepen worden! 
 

4.2.1.5 Een speciale methode: de constructor 
Het doel van een constructor is ervoor zorgen dat de objecten 
geiinitialiseerd. 
 
De contructor -- methode heeft dezelfde naam als de 
klassenaam. 
 

Voorbeeld: 
  public Time1() 
  { 
   setTime(0,0,0);  
   } 
 
Een constructor heeft geen retuntype (zelfs geen void), wel 
parameters!!! 
 
Een constructor wordt automatisch aangeroepen bij aanmaak van 
een nieuw object : 
 

Voorbeeld: 
 Time1     time; 

time = new Time1(); 
OF 
Time1 time = new Time1(); 

 
De constructor geeft impliciet een referentie naar het geïnitialiseerde 
object terug. 
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Een constructor mag overladen worden. Meerdere mogelijkheden om 
een object te initialiseren zijn dus voorhanden. 
 

4.2.1.6 De overige methoden in de class Time1 
 

public void setTime (int h, int m, int s) 
{  
 hour = ((h >= 0 && h < 24) ? h : 0); 
 minute = ((m >= 0 && m < 60) ? m : 0); 
 second = ((s >= 0 && s < 60) ? s : 0); 
} 

Uitleg: 
• public -> algemeen toegankelijk 
• methode setTime heeft toegang tot hour, minute en second 
• drie argumenten om het tijd-object te initialiseren 
• de methode controleert de parameters op geldige waarde -> een 

tijd-object bevat altijd geldige data (later met exceptions werken 
om de buitenwereld op de hoogte te brengen van de foutieve 
gegevens)! 

 
import java.text.DecimalFormat; 
 
public String toUniversalString ()  // Geen parameters! 
{ 

DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat("00"); 
 

return (twoDigits.format(hour) + ":" +  
  twoDigits.format(minute) 

+  ":"  +  twoDigits.format(second));  
} 

 
Uitleg: 
• public -> algemeen toegankelijk 
• methode toUniversalString: heeft toegang tot hour, minute en 

second 
• Maakt gebruik van de bibliotheekklasse DecimalFormat uit het 

pakket java.text, om het formaat van een getal vast te leggen; elk 
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getal moet uit  twee cijfers bestaan en eventueel vooraan aangevuld 
worden met een nul (08 of 12) 

• De methode format uit de klasse DecimalFormat formateert het 
getal en  geeft het als een String-object terug. De verschillende 
strings worden samengevoegd met de +-operator en de verkregen 
string is de returnwaarde. 

 
public String toStandardString () 
{   
 DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat("00"); 
 return ((hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12) + ":"  
   +twoDigits.format(minute) +  ":"  +  
   twoDigits.format(second) ":"  +  

(hour < 12 ? "  AM" : "  PM");  
} 

Uitleg: 
• public -> algemeen toegankelijk 
• methode toStandardString -> heeft toegang tot hour, minute en 

second 
• De methode toStandardString dient om het Tijd-object te 

converteren naar een string, zoals in de methode 
toUniversalString(), maar nu gevolgd door een PM- of AM-
indicator (11:05:56 PM). 

 
 

4.2.1.7 Voorbeeld: De klasse Time1 gebruiken in een applicatie 
 
De klasse Time1 ( = domeinklasse) 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
public class TimeTest1 
{ 
 public static void main (String args[]) 
 { 
  Time1 time = new Time1(); // constructor 
  String output = " de initiële universele tijd is : " +  
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   time.toUniversalString() +  
" \nde initiële standaardtijd is : " +  
time.toStandardString()  

  time.setTime(13,27,6); 
  output += " \n\nde universele tijd na setTime is : " +  
   time.toUniversalString() + " de standaardtijd na  
    setTime is : " + time.toStandardString(); 
  time.setTime(99,99,99); 
  output += " \n\nna het toekennen van foutieve waarden:” 
   + " de universele tijd is: "+ time.toUniversalString() 
   + "de standaardtijd is : " +time.toStandardString(); 
  JOptionPane.showMessageDialog(null, output,  
    "Testing Class Time1",  
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
  System.exit(0); 
 } 
} 
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Merk op: 
De attributen hour, minute en second zijn private en dus niet 
toegankelijk buiten de klasse waarin ze gedefinieerd zijn -> wordt er 
iets gewijzigd aan de datarepresentatie, bijv. we geven de volledige 
tijd weer als een aantal seconden verlopen sedert middernacht, dan 
kan de gebruiker dezelfde methoden gebruiken en hij zal dezelfde 
resultaten krijgen => de implementatie van een klasse is verborgen 
voor de gebruiker. 
 
De methoden toUniversalString en toStandardString krijgen geen 
argumenten, aangezien ze tot dezelfde klasse behoren als de 
instantievariabelen van het Time1-object waarop ze inwerken en er 
dus impliciet toegang toe hebben. 
 
De klassen vereenvoudigen het programmeren, vermits de gebruiker 
van de klasse enkel betrokken is bij de publieke operaties, die 
ingekapseld zijn in het object. 
 
 

4.2.2 De scope van een klasse 
Class scope 
Deze bevat attributen (members) en methoden. 
De members zijn toegankelijk voor alle klassemethoden. 
Je verwijst naar een member 
o in de klasse met behulp van zijn naam 
o buiten de klasse (als public) met 

 
objectReferenceName.objectMemberName 
 

Voorbeeld: 
int rij[] = new int[10]; 
System.out.println(rij.length); 

 
Block scope 
De variabelen gedefinieerd binnen een methode, zijn enkel binnen 
deze methode gekend het zijn dus lokale variabelen. 
Deze variabelen hebben geen beginwaarde!!!! 
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Wanneer een lokale variabele dezelfde naam heeft als een member 
van de klasse, dan verbergt de lokale variabele de andere binnen de 
scope van de methode. 
Een verborgen member is toch toegankelijk binnen de methode door 
het sleutelwoord this gevolgd door een punt voor de naam van de 
member te zetten! 
 

Voorbeeld/ 
 

public void setTime (int hour, int minute, int second) 
{  

  this.hour = ((hour >= 0 && hour < 24) ? hour : 0); 
  this.minute = ((minute >= 0 && minute < 60) ? minute : 0); 
  this.second = ((second >= 0 && second < 60) ? second : 0); 

} 
 

4.2.3 Toegangscontroles voor leden van de klasse 
 
private 
Niet toegankelijk voor de gebruikers van de klasse; enkel de methoden 
van de klasse hebben rechtstreekse toegang tot de private members. 
 

Voorbeeld: 
public class TimeTest2 
{ 

public static void main(String args[]) 
 { 
  Time1 time = new Time1(); 
  time.hour = 7; // FOUT!!! Hour is  

//een private attribuut! 
 } 
} 

 
public 
Is algemeen toegankelijk; de publieke interface van de klasse zijn de 
publieke methoden. 
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Principe van inkapseling:  
Dit wil zeggen gebruikmaken van private members en publieke 
methoden, waarmee we toegang hebben tot de data! 
 
Voorbeelden van dergelijke methoden zijn de accessor-methode en de 
mutator-methode. 
 
Accessor-methode of getXxx()-methode: om de waarde van het 
attribuut xxx voor de buitenwereld kenbaar te maken. 

Voorbeeld: 
public int getHour() 
{  

return hour 
}  

 
Mutator-methode of setXxx()-methode: om het private attribuut Xxx 
een waarde te geven, die meegegeven wordt als parameter en die 
gecontroleerd wordt op geldigheid. 

Voorbeeld: 
public void setHour(int h) 
{   

hour = ((h >= 0 && h < 24) ? h : 0);   
} 

 
 

4.2.4 Gebruik maken van de this-referentie 
 
Ieder object heeft toegang tot een referentie naar zichzelf = this. 
 
“this” wordt impliciet gebruikt om te refereren naar zowel de attributen 
als de methoden van een object. 
 
Java is zuinig met geheugen, door van elke methode van de klasse 
maar één versie te bewaren, die dan door elk object van de klasse 
aangeroepen wordt. Elk object heeft echter zijn eigen versie van de 
attributen! 
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Als in een methode een parameter dezelfde naam heeft als een 
member van de klasse, dan gebruiken we expliciet this om de 
member aan te spreken, anders refereren we naar de parameter! 
 
 

4.2.5 Objecten intialiseren: constructors 
 
Noot: Vooraleer een gewone variabele kan worden gebruikt moet deze 
variabele eerst gedeclareerd worden. Dit is ook het geval voor 
objecten. Elk object moet dus eerst worden gedeclareerd vooraleer het 
kan worden aangemaakt of gebruikt. De declaratie van een object ziet 
er uit als de declaratie voor gelijk welke gewone variabele. 
 
Instantie-variabelen kunnen als volgt geïnitialiseerd worden: 

•  expliciet, wanneer ze gedeclareerd worden in de klasse-body 
•  impliciet op hun default-waarden (primitieve numerieke 

variabelen worden op 0 gezet, booleans krijgen de waarde false 
en referenties worden gelijk aan null gesteld) 

•  in een constructor zonder parameters 
•  later, na de creatie van het object, via set-methoden 
•  in een constructor met parameters: wanneer een 

programma een object van een klasse instantieert, kan het zgn. 
initializers tussen haakjes, na de klasse, meegeven; deze 
worden als argumenten doorgegeven aan de constructor 
Voorbeeld: 
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat("00"); 

 
Een default-constructor 
Is een constructor zonder parameters  

Voorbeeld: 
public Time1() 
{ 

setTime(0,0,0); 
} 

 
Hij wordt automatisch gemaakt door de compiler als u geen andere 
constructors binnen die klasse maakt, maar doet in feite niets! 
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Hij wordt niet gebruikt als je andere constructoren maakt 
•  de default-constructor van een klasse roept de default-

constructor van de superklasse aan, enz… ; als de superklasse 
geen default-constructor heeft, geeft de compiler een 
foutmelding 

•  de body van de default-constructor mag leeg zijn: 
public Time1() 
{ } 

 
 

4.2.6 Overloaden van constructoren 
 
Een methode mag meerdere keren in een klasse voorkomen als 

•  het aantal parameters verschillend is 
•  het type van de parameters verschillend is 

Met andere woorden de paramerlijst moet verschillend zijn! 
Een verschillend returntype is niet voldoende! 
 
Wanneer we een constructor in een klasse gaan overladen, kan een 
object op verschillende manieren geïnitialiseerd worden! 
 
Afhankelijk van het aantal argumenten of van het type van de 
argumenten, wordt de overeenkomstige constructor aangeroepen! 
 
Zorg ervoor, dat de compiler nooit twijfelt welke constructor juist moet 
uitgevoerd worden! 
 

Voorbeeld: 
 
public class Time2 
{ 
 private int hour, minute, second; 
  
 public Time2()  // default-constructor – versie 1 
 { setTime(0,0,0); } 
 
 public Time2(int h)   // versie 2 
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 { setTime(h,0,0); } 
 
 public Time2(int h, int m)  // versie 3 
 { setTime(h,m,0); } 
 
 public Time2(int h, int m, int s)  //  versie 4 
 { setTime(h,m,s); } 
 
 public Time2(Time2 time) // versie 5 
 { this(time.hour,time.minute,time.second); } 
 //OF 
 public Time2(Time2 time) 
 { setTime(time.hour,time.minute,time.second); } 
 
} 

 
Merk op :  
Een constructor wordt in een andere constructor van dezelfde klasse 
opgeroepen via this, niet door middel van zijn naam! 
 
Gebruiken we in een constructor een andere constructor van dezelfde 
klasse, dan moet deze aanroep steeds als eerste statement staan! 
 
Voorbeeld: toepassing van class Time2 
 
public class TimeTest3 
{ public static void main (String args[]) 
 { 
  Time2 t1, t2, t3,  t4, t5, t6; // declaratie van 6 referenties  
  t1 = new Time2();             // 00:00:00 
  t2 = new Time2(2);            // 02:00:00 
  t3 = new Time2(21,34);      // 21:34:00 
  t4 = new Time2(12,25,42);  // 12:25:42 
  t5 = new Time2(27,74,99);  // 00:00:00 
  t6 = new Time2(t4);           // 12:25:42 
  String output = "Constructed with: " + 

"\nt1: all arguments defaulted" + 
"\n      " + t1.toUniversalString() + 
"\n      " + t1.toStandardString(); 

 
output += "\nt2: hour specified; minute and second defaulted" + 
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"\n      " + t2.toUniversalString() + 
"\n      " + t2.toStandardString(); 

 
output += "\nt3: hour and minute specified; second defaulted" + 

"\n      " + t3.toUniversalString() + 
"\n      " + t3.toStandardString(); 

 
output += "\nt4: hour, minute and second specified" + 

"\n      " + t4.toUniversalString() + 
"\n      " + t4.toStandardString(); 

 
output += "\nt5: all invalid values specified" + 

"\n      " + t5.toUniversalString() + 
"\n      " + t5.toStandardString(); 

 
output += "\nt6: Time2 object t4 specified" + 

"\n      " + t6.toUniversalString() + 
"\n      " + t6.toStandardString(); 

 
JOptionPane.showMessageDialog( null, output, 
   "Overloaded Constructors", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 

 
System.exit( 0 ); 

} // end main 
} // end class TimeTest3 
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4.2.7 Set- en Get- methoden gebruiken 
getXxx()-methode of accessor-methode  
Om de waarde van het attribuut xxx voor de buitenwereld kenbaar te 
maken declareren we public! 
Demethode controleert de formattering en de manier waarop het 
attribuut wordt weergegeven. 
Andere methoden kunnen via de getXxx()-methode de waarde van het 
attribuut lezen. 
 
setXxx()-methode of mutator-methode 
Om het private attribuut Xxx een waarde te geven door de 
buitenwereld declareren we public! 
De waarde wordt meegegeven als parameter en gecontroleerd op 
geldigheid, vb. 37 wordt geweigerd als dag van de maand 
 
 

4.2.8 Objecten als attribuut van andere klassen 
 
Composition = een klasse bevat referenties naar objecten van andere 
klassen als members (een vorm van software reuse!) 
 
Voorbeeld: 
public class Date { ….} 
 
public class Employee  
{ private String firstName, lastName; 
 private Date birthDate, hireDate; 

// constructor 
public Employee (String first,String last, Date dateOfBirth, Date dateOfHire) 
{ 

 firstName = first; // referentietoekenning 
         lastName = last;   // referentietoekenning 
 birthDate = dateOfBirth;  
 hireDate = dateOfHire; 

} 
……. 

} 
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Noot: 
Een member-object moet niet onmiddellijk geïnitialiseerd worden met 
argumenten van de constructor. In dat geval wordt de default-
constructor (als beschikbaar!) van het member-object aangeroepen. 
Via een set-methode kan deze later nog een waarde krijgen. 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
public class EmployeeTest  
{ 
 public static void main (String args[]) 
 { 
  Date birth = new Date (7,24,1949); // oproep van de 
  Date hire = new Date (3,12,1988);  // Date-constructor 
 
  // oproep van de Employee-constructor 
  Employee employee = new Employee ("Bob", "Jones", birth, hire); 
 
  JOptionPane.showMessageDialog (null,  
    employee.toEmployeeString(),  

"Testing Class Employee",  
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
 
  System.exit(0); 
 } 
}  
 

4.2.9 Garbage collection 
 
Deze geeft geheugen aangemaakt met new in de constructor terug 
aan het systeem. 
 
Java verricht dit automatisch; een object is gemarkeerd als afval 
wanneer er geen referentie meer is naar dat object. 
 
Garbage kan ook expliciet aangeroepen worden met System.gc(); 
 
Véél gebruik van lokale variabelen, die verwijzen naar objecten, kan 
de performantie verlagen; telkens een lokale variabele out of scope 
gaat, wordt het object gemarkeerd als afval!  
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Gebeurt dit veel in een korte tijd, dan geeft dit een grote belasting 
voor de garbage collector. 
 
Finalizer methode 
Deze wordt steeds aangeroepen door de garbage collector om de 
“termination housekeeping” op het object te verrichten, juist voor de 
garbage collector het geheugen voor het object terugeist. 
De methode heeft steeds de naam finalize, heeft geen parameters en 
geen returnwaarde (void). 
 
Elke klasse in java erft deze methode van de klasse java.lang.Object 
met een lege body. 
 
Wordt bovendien zeer weinig gebruikt en wordt protected 
gedeclareerd!! 
 
 

4.2.10 Static klassemembers 
 
Static klassevariabelen van een klasse bestaan maar één keer voor 
alle objecten van die klasse; de objecten delen de static variabele. 
Ze worden gebruikt om klasse-informatie in op te slaan; = globale 
variabele met een klasse-scope 
 

Voorbeelden: 
o het aantal objecten dat reeds van een klasse aangemaakt is 
o de aangroeiintrest op een spaarrekening 

 
Voordelen: 
o minder geheugenruimte nodig bij gedeelde variabelen 
o minder tijd nodig om de variabele te wijzigen (één keer) 

 
Als public zijn ze toegankelijk via een object van de klasse of via de 
klassenaam gevolgd door een punt: vb. Math.PI 
Als private zijn ze enkel toegankelijk voor methoden van de klasse  
 



 59

Ze bestaan reeds wanneer er nog geen objecten van de klasse 
bestaan; dan enkel toegankelijk via de klasse zelf (als public) of via 
een public static methode (als private), die ALTIJD via de klasse wordt 
aangeroepen: vb. Math.random() 
 
Een static methode 
o heeft geen toegang tot gewone klassemembers (nonstatic) of tot 

andere methoden uit de klasse 
o bestaat reeds wanneer er nog geen objecten van de  klasse 

bestaan;  
o heeft geen this-referentie  
 
 

4.2.11 Final instantie-variabelen (attributen) 
 
Het sleutelwoord final geeft aan dat een variabele niet wijzigbaar is 

Voorbeeld: 
private final int INCREMENT = 5; 

Iedere poging om een final variabele (= constante) te wijzigen via 
een toekenning, resulteert in een compiler-fout! 

 
 En dergelijk attribuut MOET geïnitialiseerd worden bij declaratie of in 
een constructor van de klasse!  
 
Respecteer het principe van het kleinste voorrecht en declareer een 
attribuut, dat niet mag gewijzigd worden, altijd final! 
 
 

4.3 Inheritance 
 
Overerving (= inheritance) is een mechanisme waarbij software 
opnieuw wordt gebruikt: nieuwe klassen worden gecreëerd 
vertrekkende van bestaande klassen, waarbij de attributen en 
methoden worden geërfd van de superklasse (superklasse) en 
uitgebreid met nieuwe mogelijkheden, noodzakelijk voor de nieuwe 
klasse = subklasse (subklasse). 
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Schematisch (UML): 
 

 

Superklasse

erft van

Subklasse

 

4.3.1 Inleiding 
 
De subklasse is normaal meer specifiek dan de superklasse en 
vertegenwoordigt een kleinere en meer gespecialiseerde groep van 
objecten. 
 
De subklasse heeft een ‘is een’ relatie met de superklasse. Het gedrag 
van de subklasse kan aangepast worden door methoden van de 
superklasse te overridden (herdefiniëren) in de subklasse. 
 
De subklasse kan zelf ook superklasse zijn voor een nieuwe subklasse. 
Een superklasse kan meerdere ‘directe’ subklasse hebben. Een 
subklasse hoort altijd maar bij één superklasse. Er ontstaat een hele 
hiërarchie. 
 
Protected members (data/methoden) in de superklasse zijn 
toegankelijk vanuit de subklasse. 
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4.3.2 Superklasse en subklasse. 
 
De subklasse heeft een ‘is een’ relatie met de superklasse. 
 
Volgende voorbeelden kunnen deze relatie illustreren: 

o Een BankRekening “is-een” Rekening. 
o Een Bediende “is-een” Persoon. 
o Een LaatsteJaarsStudent “is-een” Student. 
o Een Docent “is-een” Lezer van de universitaire bibliotheek. 

 
Rekening, Persoon, Student en Lezer worden in dit geval aangeduid als 
superklassen of “parents". Voor deze relatie wordt tevens de term 
generalisatie gebruikt. 
BankRekening, Bediende, LaatsteJaarsStudent en Docent zijn dan 
voorbeelden van subklassen of “children”. 
Zij worden aangeduid als specialisaties. 
 
Volgende eigenschappen kunnen worden toegekend aan 
generalisaties: 

o Een subklasse erft alle attributen van de superklasse. 
o Een subklasse kan wel attributen toevoegen. 

o Voorbeeld: als de superklasse Persoon over een attribuut 
geslacht beschikt dan zal de subklasse Bediende ook het 
attribuut geslacht ter beschikking krijgen. De subklasse 
Bediende kan echter bijvoorbeeld wel over een bijkomend 
attribuut bureelNummer beschikken. 

o Een subklasse erft alle methoden van de superklasse. 
o Een subklasse mag steeds methoden toevoegen. 
o Het verwijderen van methoden door een child is echter niet 

toelaatbaar. 
o Voorbeeld: indien de superklasse Lezer een methode 

leenBoek() definieërt dan is deze methode ook beschikbaar 
voor de subklasse Docent. 

o Als klasse A een superklasse is van klasse B, en klasse B is een 
superklasse van klasse C dan erft klasse B van A, klasse C erft 
natuurlijk ook van B maar onrechtstreeks erft klasse C ook van 
A. Deze eigenschap staat bekend onder de naam transitiviteit. 
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Voorbeeld: indien Vertegenwoordiger een subklasse is van de 
superklasse Bediende dan behoort een vertegenwoordiger natuurlijk 
ook tot de klasse Persoon.  
Generalisatie verwijst natuurlijk naar het overervingsprincipe 
(inheritance). Een subklasse “erft” namelijk alle eigenschappen van de 
superklasse. 
De klassen Student en LaatsteJaarsStudent kunnen als volgt worden 
ontwikkeld: 
 
public class Student 
{ 

private String nummer; 
private String naam; 
private String straat; 
private String postnummer; 
private String gemeente; 
public void registreren() 
{ 
... 
} 

} 
 
public class LaatsteJaarsStudent extends Student 
{ 

private String promotor; 
private String titelVerhandeling; 
public String getPromotor() 
{ 
... 
} 
public String getTitelVerhandeling() 
{ 
... 
} 

} 
Hierbij geeft het sleutelwoord extends aan dat de klasse 
LaatsteJaarsStudent een subklasse is van de superklasse Student. Dit 
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impliceert o.a. dat voor een object van de klasse LaatsteJaarsStudent 
al de (publieke) methoden en attributen die gedefinieerd zijn in de 
klasse Student ook gebruikt kunnen worden. 
Vb:  
LaatsteJaarsStudent jan = new LaatsteJaarsStudent(); 
// gebruik methode uit superklasse voor object van subklasse 
jan.registreren(); 
System.out.println(jan.getPromotor()); 
 
Bij een subklasse hoort steeds één superklasse. Zo ontstaat er een 
strikt hiërachishe organisatie tussen de klassen. Java laat geen 
multiple inheritance toe. 
 
Een klasse kan wel meerdere interfaces implementeren (een 
beperkte vorm van multiple inheritance). 
 
De private members (attributen/methoden) van de superklasse zijn 
niet toegankelijk vanuit de subklasse. 
 
Wanneer de subklasse een identifier definieert die reeds in de 
superklasse is gedefinieerd wordt ondubbelzinnigheid vermeden door 
het gebruik van het Java woord super. Vb: super.paint(g); 

4.3.3 protected members 
Members in de superklasse met de toegangsclausule protected zijn 
toegankelijk vanuit de subklasse als eveneens vanuit iedere klasse die 
in hetzelfde package is gedefinieerd. 
 
“protected” is een afschermingsniveau tussen package en public. 
 

Voorbeeld: 
class Superklasse 
{ 

protected x; 
//… 

} 
 

class Subklasse extends Superklasse 
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{ 
public void doiets() 
{ 

x++; //directe toegang tot protected members 
//…  //van de Superklasse. 

} 
 

4.3.4 Constructors en finalizers in subklassen. 
 
Volgorde van activatie. 
 
Bij creatie  constructor methode. 

 De constructor moet als eerste actie impliciet of expliciet de 
superklasse constructor activeren. 
 De superklasse constructor wordt dus eerst afgewerkt. 

 
Bij verwijdering finalize methode. 

 Als de finalize methoden werden gedefinieerd (moet met 
protected toegangclausule) dan is de laatste actie van de 
finalize methode het oproepen van de superklasse finalize 
methode. 
 De subklasse finalize methode wordt dus eerst 

afgewerkt. 
 

4.4 Polymorfisme 
 
Polymorfisme laat toe om meer te "programmeren in het algemene" 
dan te “programmeren in het specifieke”. 
 
In het bijzonder laat het ons toe alle objecten in dezelfde 
klassehiërarchie te behandelen alsof het allemaal objecten zijn van de 
superklasse. 
 
Abstracte klassen kunnen de gemeenschappelijke functionaliteit 
bevatten 
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Door polymorfisme is het mogelijk systemen te ontwerpen en te 
implementeren die gemakkelijk uitbreidbaar zijn. 
 
Nieuwe klassen kunnen eenvoudig toegevoegd worden en kunnen nog 
steeds verwerkt worden. 
 
 

4.4.1 Relatie tussen objecten in een overervingshiërarchie 
 
Voorbeeld: Klasse relaties – UML 
 
Een minteken voor de naam van een gegevenselement of voor de 
naam van een methode verwijst steeds naar een private element, een 
plusteken daarentegen verwijst naar een public element. 
Bij elke methode wordt tevens het type van de return waarde vermeld. 
Het type void duidt aan dat er geen return waarde is. 
 
 
Point  Circle  Cylinder 
-int x                 
-int y                 
 

 -double radius               
 

 -double height               
 

+Point()             
+Point(int, int)    
+setX(int):void     
+getX():int           
+setY(int):void     
+getY():int           
+toString():String 
 

 +Circle()                         
+Circle(int, int, double)    
+setRadius(double):void  
+getRadius():double        
+getDiameter(): double   
+getCircumference(): 
double 
+getArea():double           
+toString():String            
 

 +Cylinder()                         
 
+Cylinder(int,int,double,double) 
+setHeight(double):void      
+getHeight():double            
+getArea():double               
+getVolume():double           
+toString():String              
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Superklasse methoden aanroepen vanuit objecten van de 
subklasse 
 

 Een superklasse referentie toekennen aan een superklasse 
variabele 

 
Point point = new Point(30,50); 
String output = point.toString(); 
roept de methode toString aan van de superklasse Point 

 
 Een subklasse referentie toekennen aan een subklasse variabele 

 
Circle circle = new Circle(120, 89, 2.7); 
String output = circle.toString(); 
roept de methode toString aan van de subkasse Circle 

 
 Een subklasse referentie toekennen aan een superklasse 

variabele 
Point pointref = circle; 
pointref verwijst naar een Circle-object 
aangezien elk Circle-object een Point-object is, is deze 
toekenning geldig! 
String output = pointref.toString(); 
roept de methode toString aan van de subklasse Circle 

 
Conclusie: 
 
 Voor een niet-static methode oproep geldt dat het type van de 

variabele die de methode OPROEPT bepaalt welke methoden 
kunnen aangeroepen worden. 

 
 Het type van het object waar deze variabele naar VERWIJST, 

bepaalt welke methoden zullen gebruikt worden om op de methode-
aanroep te reageren. 
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Superklasse referenties gebruiken met variabelen van het 
subklasse-type 
 

 Een superklasse referentie toekennen aan een subklasse 
variabele 
Point point = new Point(30,50); 
Circle circle; 
 
circle = point; // FOUT! Een Point is GEEN Circle! 

 
Conclusie: 
 
 Elk subklasse-object IS EEN object van de superklasse Een 

superklasse-object is GEEN object van een van zijn subklasses 
 de "is een"-relatie geldt enkel van een subklasse naar zijn directe 

en indirecte superklasses 
 
 De toekenning van een superklasse referentie aan een variabele 

van de subklasse is toch toegelaten als je de superklasse referentie 
expliciet cast naar het subklasse-type. 

 
Oproep van methoden van de subklasse via variabelen van de 
superklasse 
 
Vanuit een subklasse referentie kan je alle methoden van de 
superklasse oproepen. 
 

Point point; 
Circle circle = new Circle(120, 89, 2.7); 
point = circle; //superklasse ref. die  

// naar een subklasse object wijst 
 
 int x = point.getX(); 
 int y = point.getY(); 
 point.setX( 10 );   
 point.setY( 20 ); 
 point.toString(); 
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Omgekeerd: we proberen vanuit een superklasse referentie methoden 
van de subklasse op te roepen. 
 

Point point; 
Circle circle = new Circle(120, 89, 2.7); 
point = circle; //superklasse ref. die  

// naar een subklasse object wijst 
 
double radius = point.getRadius(); 
point.setRadius( 33.33 ); 
double diameter = point.getDiameter(); 
double circumference = point.getCircumference(); 
double area = point.getArea(); 

 We krijgen 5 errors. 
 

4.4.2 Abstracte klassen en methoden 
 
Abstracte superklasse. 
Een klasse die enkel als bedoeling heeft een interface te definiëren en 
eventueel deels een implementatie van een aantal methoden. Een 
subklasse erft de interface en de eventuele gedeeltelijke 
implementatie, en vervolledigt de implementatie. Van de abstracte 
superklasse kunnen geen objecten geïnstantieerd worden. De 
bedoeling is dat er via de subklasse objecten worden geïnstantieerd. 

het javawoord abstract definieert een abstracte klasse 
 
public abstract class Vorm  
{// …}  

 
Concrete klassen. 
Alle klassen waarvan objecten kunnen geïnstantieerd worden. 
 
Abstracte methoden 
Elke abstracte klasse heeft een of meer abstracte methoden. 
Een methode die als abstract is aangeduid kan nooit worden gevolgd 
door instructies. 

Vb. In de abstracte klasse Vorm: 
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public abstract void draw(); 
 

Elke subklasse (concrete klasse) moet nu bepalen hoe ze specifiek 
voor deze vorm (Vierkant, Cirkel, …) de draw-methode gaat 
implementeren. 
 
Om een object te tekenen: 

 Gebruik een variabele van het superklasse Vorm type 
 Voer hierop de methode draw uit 
 Elk object uit de hiërarchie weet hoe het zichzelf moet 

tekenen 
 
Een abstracte klasse kan enkel worden gebruikt als superklasse voor 
de subklassen. 
 
In Java worden alle klassen impliciet afgeleid van de abstracte klasse 
Object. 
 

Voorbeeld: 
public abstract class Student 
{ 

protected String nummer; 
protected String naam; 
protected String straat; 
protected String postnummer; 
protected String gemeente; 
public abstract void registreren(); 

} 
 
public class LaatsteJaarsStudent extends Student 
{ 

private String promotor; 
private String titelVerhandeling; 
public void registreren(){ 
... 
} 

} 
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public class AndereStudent extends Student 
{ 

public void registreren(){ 
... 

} 
} 

 

4.4.3 Overschrijven van methoden 
 
Indien een methode die is gedefinieerd in een superklasse opnieuw 
wordt gedefinieerd in een subklasse dan wordt de methode uit de 
superklasse overschreven (overridden). 
In dit geval zal een object van een subklasse natuurlijk gebruik maken 
van de methode die in de subklasse is gedefinieerd en niet meer van 
de methode die in de superklasse beschikbaar is gesteld. 
Dit wordt geïllustreerd in volgende afdruk van het programma waarbij 
de methode registreren() opnieuw wordt gedefinieerd in de subklasse 
LaatsteJaarsStudent. In dit geval zou het mogelijk zijn om voor 
studenten van het laatste jaar een andere manier van registreren te 
definiëren. Indien toch de noodzaak zou bestaan om de methode uit 
de superklasse te gebruiken dan biedt Java het kenwoord super om 
naar de betreffende methode van de superklasse te verwijzen. Dit zal 
zeer nuttig zijn bij het hergebruik van een constructor uit de 
superklasse. 
 

public class Student 
{ 

private String nummer; 
private String naam; 
private String straat; 
private String postnummer; 
private String gemeente; 
 
public void registreren(){ 

... 
} 

} 
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public class LaatsteJaarsStudent extends Student 
{ 

private String promotor; 
private String titelVerhandeling; 
 
public void registreren() 
{ 

// voer methode registreren uit superklasse eerst uit: 
super.registreren(); 
... 

} 
 
public String getPromotor() 
{ 

... 
} 

 
public String getTitelVerhandeling() 
{ 

... 
} 

} 
 
Het overschrijven van methoden kan het gedrag van een object uit de 
subklasse beïçnvloeden. Een object uit de subklasse krijgt op deze 
manier het gedrag zoals door de methode die is overschreven wordt 
gedefinieerd. Indien dan een array zou worden gecreëerd van objecten 
uit de superklasse dan kan deze array natuurlijk ook objecten bevatten 
uit de subklassen. Bij het doorlopen van de array zal de aard van het 
object dan bepalend zijn welke methode juist wordt opgeroepen. Dit is 
terug het principe van “late binding”: het type van het object op het 
moment van de uitvoering bepaalt de methode die zal worden 
gebruikt. 
 
Merk op dat bij het toepassen van polymorfisme en method 
overloading handig gebruik gemaakt wordt van het feit dat we aan een 
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variabele die gedeclareerd is als object van de superklasse, steeds 
probleemloos een object van een subklasse kunnen toewijzen. (Een 
object van een subklasse is immers (ook) een object van de 
superklasse.) Het type van het object dat gebruikt wordt om een 
bepaalde methode uit te voeren, bepaalt dan in welke klasse de 
methode "gezocht"moet worden. 
 
Merk op dat voor objecten die gedeclareerd worden als object van een 
superklasse, enkel de methoden en attributen uit de superklasse 
beschikbaar zijn, zelfs al verwijst zo’n object naar een object uit een 
subklasse (met meerdere methoden). 
 
 

4.4.4  Meervoudige overerving en Interfaces 
 
In Java kan een klasse afgeleid worden van een andere klasse. Deze 
kan op zijn beurt weer van een derde klasse afgeleid zijn, enz., zodat 
een hiërarchische klassestructuur ontstaat. 
 
Zoals reeds eerder gezegd is het in Java niet mogelijk om een klasse 
(rechtstreeks) af te leiden van meerdere superklassen. 
Als men toch meervoudige overerving zou willen toepassen, kan men 
gebruik maken van een ander concept: interfaces. 
 
Een interface lijkt erg veel op een abstracte klasse. Eigenlijk is het een 
klasse die alleen uit constanten en methoden zonder body bestaat. In 
de definitie van een interface wordt het sleutelwoord interface 
gebruikt in plaats van het sleutelwoord class. 
 

Voorbeeld: 
interface Element 
{ 

int MAXAANTAL = 10; 
void toon(); 

} 
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Om aan te geven dat een bepaalde klasse een subklasse is van een 
interface (men zegt dat deze subklasse een implementatie is van de 
interface), gebruiken we het sleutelwoord implements in plaats van het 
sleutelwoord extends. 
 
In de implementatieklasse voorzien we dan een implementatie voor de 
methoden uit de interface. 

 
Voorbeeld: 
class ElementA implements Element 
{ 

public void toon() 
{ 

System.out.println("Dit is element A"); 
} 

} 
 
Omdat de definitie van een interface alleen methodenamen aanbiedt, 
maar geen implementaties, kunnen daarvan ook totaal verschillende 
klasse afgeleid worden, omdat elke subklasse de implementatie van de 
methode zelf moet bevatten. Dit bevordert de helderheid en de 
leesbaarheid van het programma. Immers: als men de interface kent 
en alleen een klassedefinitie ziet die van deze interface is afgeleid, ziet 
men onmiddellijk welke methoden beschikbaar zijn in deze klasse. 

 
Voorbeeld: 
class ElementA implements Element 
{ 

public void toon() 
{ 

System.out.println("Dit is element A"); 
} 

} 
 
class Dier implements Element 
{ 

public void toon() 
{ 



 74

System.out.println("Dit is een dier"); 
} 

} 
public static void main(String args[]) 
{ 

Element[] lijst = new Element[Element.MAXAANTAL]; 
lijst[0] = new ElementA(); 
lijst[1] = new Dier(); 
for (int elt=0; elt < lijst.length; elt++ ){ 
if (lijst[elt] != null){ 
lijst[elt].toon(); 

} 
} 
} 
 
Een voordeel van een interface boven een abstracte klasse is dat een 
klasse meer dan een interface kan implementeren, terwijl elke klasse 
afgeleid kan worden van hoogstens een superklasse. Als een klasse 
meerdere interfaces implementeert, sommen we de interfaces op na 
het sleutelwoord implements , waarbij de komma als scheidingsteken 
gebruikt wordt. 

Voorbeeld: 
class SportLeraar implements Leraar, Sportbeoefenaar{ 
... 
} 
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Hoofdstuk 5  Exception handling 

5.1 Inleiding 
 
Een exceptie (exception) is een fout of een uitzondering die tijdens de 
uitvoering van het programma voorkomt. Met het afhandelen van 
excepties kan de programmeur fouten afhandelen of bij erge fouten de 
gebruiker op de hoogte stellen en de applicatie op een correcte wijze 
afsluiten. Dit resulteert in robuuste en fout-tolerante programma's. Dit 
hoofdstuk belicht het gebruik van exception handeling middels de 
volgende punten: 

o Returncode 
o Het try-catch blok 
o Hiërarchie van excepties 
o De throw instructie 
o Eigen exceptie klassen maken 
o Het finally blok 

 
 

5.2 Returncode 
 
Een mogelijke controle op fouten is ervoor te zorgen dat elke methode 
een bepaalde waarde (b.v. true) teruggeeft wanneer de methode 
succesvol is uitgevoerd en een andere waarde (b.v. false) als fouten 
bij de uitvoering zijn opgedoken. Stel dat de methode bewaren() een 
returnwaarde teruggeeft van het datatype boolean. 
 

boolean succes = bewaren(); 
if(!succes) 
{ 

System.out.println("Bewaren is niet gelukt."); 
} 

 
Dit werkt zolang de returnwaarde daadwerkelijk gecontroleerd wordt. 
Zonder controle kunnen er bugs onstaan en kan de applicatie 
vastlopen. 
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Het is daarom beter om te werken met excepties, die niet stiekem 
genegeerd kunnen worden. 
 
 

5.3 Het try-catch blok 
 
Voor het opvangen van fouten kan men een blok code markeren dat 
mogelijke fouten kan opleveren. Dit wordt gedaan met het 
sleutelwoord try , het blok code wordt tussen accolades gezet. Na het 
try gedeelte zet men het catch gedeelte, ook tussen accolades. 
Deze code handelt de fouten af. Wanneer geen fout is opgetreden in 
het try-blok, komt men niet in het catch-gedeelte. b.v.: 
 
int noemer, teller; 
try 
{ 

String invoer; 
invoer = JOptionPane.showInputDialog(null, "Geef de teller: "); 
teller = Integer.parseInt(invoer); 
invoer = JOptionPane.showInputDialog(null, "Geef de teller: "); 
noemer = Integer.parseInt(invoer); 
int deling = teller / noemer; 
JOptionPane.showMessageDialog(null, 

"het resultaat van de deling is:" +deling); 
} 
catch(Exception e) 
{ 
 
System.err.println("Volgende fout is opgetreden: " + e.getMessage()); 
} 
 
Als de gebruiker een ongeldig geheel getal invoert of men probeert te 
delen door nul, dan wordt gestopt met de verdere uitvoering van het 
try-blok, en wordt meteen naar het catch gedeelte gesprongen. 
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5.4 Hiërarchie van excepties 
 
Exception is een voorgede_nieerde klasse die gebruikt kan worden om 
exceptions op te vangen en af te handelen. 
In het voorbeeld worden alle excepties op dezelfde manier 
afgehandeld. Als we dit willen verfijnen dan kunnen we verschillende 
catch blokken definiëren die verschillende fouten op verschillende 
manieren zullen afhandelen. Zo kunnen we een foutafhandeling maken 
voor een deling door nul en één voor een niet-integer invoer. 
Bij een deling door nul wordt een ArithmeticException gegenereerd, we 
kunnen dit specificeren in plaats van de allesomvattende Exception. 
 

catch(ArithmeticException e) 
{ 

System.err.println("U mag niet delen door nul ?!"); 
} 

 
Bij het invoeren van een ander gegeven dan een integer, wordt de 
exceptie NumberFormatException opgeroepen. Hiervoor kunnen we 
het volgende catch gedeelte maken: 
 

catch(NumberFormatException e) 
{ 

System.err.println("U mag enkel gehele getallen  
  invoeren!"); 

} 
 
Voor het opvangen van overige fouten kunnen we onze algemene 
boodschap nog behouden. 
 

catch(Exception e) 
{ 

System.err.println("Volgende fout is opgetreden: "  
+ e.getMessage()); 

} 
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Als de gebruiker foute gegevens inbrengt, zal de uitvoering van de 
code in het try-blok stoppen en wordt naar het catch-blok gegaan. Als 
er meerdere catch-blokken gevonden worden, dan wordt enkel het 
eerste catch-blok waarvan het type van de opgetreden fout 
overeenkomt met het type van de exception vermeld na de catch 
uitgevoerd. Merk op dat de volgorde waarin verschillende exceptions 
afgehandeld worden dus belangrijk is. 
(De meest specifieke exceptions moeten opgevangen worden vóór 
algemenere exceptions.) 
 
Indien in de methode geen try-block is voorzien dan wordt er uit de 
methode gesprongen en wordt er in de aanroepende methode naar 
een try-block gezocht. Indien dit gevonden wordt, wordt het 
bijbehorende catch-block uitgevoerd. 
 
 

5.5 De throw instructie 
 
Stel dat je een methode hebt die een integer van 0 tot 6 aanvaardt als 
parameter en de naam van de dag (0 = zondag) teruggeeft. 
 

String vandaag = naamVanDag(1); 
 
Bij het invoeren van naamVanDag(458) geeft dit problemen, ook al zal 
dit geen exceptie geven. 
Met het commando throw kan men zelf excepties genereren, die men 
dan in een catch gedeelte van de aanroepende methode kan 
verwerken. 
Een throw statement heeft twee delen: 
Het eerste deel is het sleutelwoord throw. Men geeft aan dat men een 
object van de klasse Exception (of een afgeleide daarvan) wilt 
"gooien". Het tweede deel is het object dat men wilt gooien. Met de 
code  
 

new 
IndexOutOfBoundsException("ongeldig getal voor dag"); 
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roept men de constructor aan van de klasse 
IndexOutOfBoundsException. 
 

public String naamVanDag(int dag) 
{ 

switch(dag) 
{ 

case 0: return "zondag"; 
case 1: return "maandag"; 
case 2: return "dinsdag"; 
. 
. 
. 
default : throw new IndexOutOfBoundsException( 

"ongeldig getal voor de dag"); 
} 

} 
 
 

5.6 "Catch or specify" 
 
Java vereist dat elke exceptie die in een methode kan voorkomen 
ofwel word opgevangen en afgehandeld in de methode zelf (m.b.v. een 
try-catch) ofwel dat er gespecificeerd wordt welke uitzonderingen 
kunnen optreden in de methode. Dit laatste gebeurt door bij de 
definitie van de methode achter de parameterlijst achter het 
sleutelwoord throws al de excepties die binnen de methode 
opgeworpen kunnen worden zonder dat ze afgehandeld zijn op te 
sommen. 
 

Voorbeeld: 
public static String naamVanDag(int dag) throws 

 BuitenDeWeekException 
{ 

... 
} 
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5.7 Eigen excepties creëren 
 
Men kan bij het vorige voorbeeld ook een specifiekere exceptie werpen 
door zelf een exceptie klasse te maken. In de aanroepende methode 
kan men dan een catch-blok definiëren die naar een object zoekt van 
deze klasse. Een eigen exceptie klasse maakt men door deze af te 
leiden van de klasse Throwable, die de superklasse is van Exception, 
en twee constructors te definiëren. Men kan dan de zelfgeschreven 
exceptie klasse gebruiken, zoals men de exceptie klassen van Java 
gebruikt. 
 

public class BuitenDeWeekException extends Throwable 
{ 

public BuitenDeWeekException() 
{ 
} 
public BuitenDeWeekException(String message) 
{ 

super(message); 
} 

} 
 

public class TestKlasse 
{ 

public static String naamVanDag(int dag) throws  
 BuitenDeWeekException 
{ 

switch(dag) 
{ 

case 0: return "zondag"; 
case 1: return "maandag"; 
case 2: return "dinsdag"; 
. 
. 
. 
default : throw new BuitenDeWeekException( 
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"ongeldig getal voor de dag"); 
} 

} 
 
public static void main(String[] args) 
{ 

try 
{ 

String dag = naamVanDag(231); 
System.println(dag); 

} 
catch(BuitenDeWeekException e) 
{ 

System.err.println(e.getMessage()); 
} 

} 
} 
 
 

5.8 Het finally blok 
 
We hebben gezien dat wanneer er een exceptie optreedt, de code na 
de exceptie, binnen het try-blok niet meer wordt uitgevoerd. Dit kan 
problemen geven wanneer men bijvoorbeeld met bestanden werkt, 
omdat men geen kans meer heeft om deze te sluiten. Een goede 
manier om ervoor te zorgen dat bepaalde code steeds wordt gevoerd, 
of er nu een exceptie gegooid wordt of niet, is het implementeren van 
een finally-block. Dit schrijft men onmiddellijk na het try-blok (als er 
geen catch-blok is) of onmiddellijk na het laatste catch-blok. Een 
finally-block bestaat uit het code woord finally, gevolgd door de code 
die uitgevoerd moet worden, omsloten door accolades. 
 

try { 
. 
. 
. 

} 
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finally { 
System.out.println("Deze code wordt steeds uitgevoerd, " 

 + "ongeacht of in het try-block al dan niet  
iets fout gelopen is"); 

} 
 
Samenvatting: 

o Fouten kunnen worden opgevangen door het implementeren van 
een exception handling. 

o De code die geëvalueerd dient te worden, staat in een try-blok 
en de code die bij een fout uitgevoerd dient te worden in een 
catchblok. 

o Men kan specifieke excepties oproepen voor het opvangen van 
specifieke fouten. 

o Met throw kan men zelf excepties opwerpen die men in een 
catch gedeelte kan verwerken. 

o Eigen excepties kan men maken door een klasse af te leiden van 
de klasse Exception. 

o Code in een _nally-blok wordt steeds uitgevoerd, ook wanneer er 
fouten opduiken. 

 


