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VOORWOORD

Oracle CodeOne in San Francisco is alweer eventjes geleden, 
maar het zag weer oranje van de NLJUG’ers. Ga naar pagina 20 
voor een korte terugblik. Op CodeOne hebben we niet heel veel 
nieuws gehoord, maar er zijn genoeg interessante ontwikkelin-
gen geweest afgelopen tijd. 
Zo kun je in deze editie van Java Magazine alles lezen over de 
nieuwe features van Java 13. Daarnaast is ook de langverwachte 
Jakarta EE eindelijk uitgebracht. Ben je benieuwd waar Jakarta 
EE nu staat en wat de toekomst gaat brengen? Kijk dan snel 
verder op pagina 28.
Ben je net opzoek naar wat voor JVM je kan gebruiken, maar 
heb je geen idee welke de beste performance zal opleveren? 
Blader dan door naar bladzijde 36, waar Maarten Smeets een 
uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar verschillende JVM’s en 
microservice frameworks en hoe die elkaar beïnvloeden. Verder 
kun je de meest uiteenlopende artikelen vinden, van supersnel 
coderen met IntelliJ tot Debuggen 101 en Edge Computing.
Maar behalve artikelen over de nieuwste innovaties, is ook het 
enige echte J-Fall 2019 programmaboekje aanwezig in deze Java 
Magazine. Hier staat alles in wat je nodig hebt: programma, 
plattegrond, samenvattingen van de sessies en meer. Je kunt 
natuurlijk ook de app downloaden, hier staat ook alle informatie 
omtrent J-Fall.

En zoals altijd: Heb je nog een leuk onderwerp waar je over wilt 
schrijven, maar je weet niet helemaal waar je moet beginnen? 
We helpen je graag verder! Neem contact met mij op en wie 
weet sta je in de volgende Java Magazine.
Veel lees plezier en voor iedereen die naar J-Fall gaat: tot dan!

 Stijn van de Blankevoort
 Content-/Communitymanager NLJUG
 svdblankevoort@reshift.nl
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Nieuw? Nieuw. Nieuw!

weet sta je in de volgende Java Magazine.
Veel lees plezier en voor iedereen die naar J-Fall gaat: tot dan!

 Stijn van de Blankevoort
 Content-/Communitymanager NLJUG
 svdblankevoort@reshift.nl
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SCHRIJVEN VOOR JAVA MAGAZINE?
Ben je een enthousiast lid van NLJUG en zou je graag  willen bijdragen aan Java Magazine? Of ben je 
werkzaam in de IT en zou je vanuit je functie graag je kennis willen delen met de NLJUG-community? 
Dat kan! Neem contact op met de redactie, leg uit op welk gebied je expertise ligt en over welk  
onderwerp je graag zou willen schrijven. Direct artikelen inleveren mag ook. Mail naar info@nljug.org 
en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Java 13
Oracle heeft sinds Java 

SE 10 een zes-maanden-release-

schema aangekondigd. De deadline 

voor nieuwe features in Java is fixed 

gemaakt. Dit betekent dat het aantal 

JDK Enhancement Proposals (JEP) dat 

geïmplementeerd kan worden per release variabel is geworden. Eén keer in de drie 

jaar zal een zogenaamde Long-term support (LTS) versie worden gemaakt. Java SE 

11 is zo’n LTS versie en zal door Oracle nog tot september 2023 ondersteund worden. 

Dit zou betekenen dat Java 17 ook weer een LTS wordt. De versies die tussen LTS 

versies uitkomen, krijgen alleen support tot een nieuwe versie uitkomt. Dit artikel 

beschrijft welke nieuwe features in Java 13 geïmplementeerd zijn.

18

Debuggen 101  
“Kan je me even helpen bij het uitlezen van een cookie?” Na meerdere 

voorbeelden op het werk te hebben meegemaakt leek het een goed moment om na 

te gaan wat ik inmiddels allemaal heb geleerd om snel een goede root-cause analyse 

uit te voeren en problemen goed op te lossen. Mijn conclusies wil ik graag met jullie 

delen aan de hand van enkele technieken en tips. 

De langverwachte release van Jakarta EE 
Inmiddels is het zo’n twee jaar geleden dat Oracle afstand deed als 

eigenaar van het Java EE platform. Vanwege de trage evolutie van dit platform onder 

de hoede van Oracle, werd besloten om het geheel te doneren aan de open source 

community. Het doel was om Java EE sneller te laten evolueren met ontwikkelingen 

op de softwaremarkt. Oracle heeft ervoor gekozen om, op het logo en de merknaam 

na, alle content, code en rechten over te dragen aan de Eclipse Foundation, 

kortweg Eclipse. Deze overdracht bleek een hele klus te zijn. Zoveel werk zelfs, dat 

de migratie van code en content zo’n anderhalf jaar heeft geduurd. Dit was een 

samenwerking tussen Eclipse 

en Oracle. Developers en juristen 

aan beide zijden hebben zo’n 50 

projecten gemigreerd.

10

28
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Ontwikkelen  
op lichtsnelheid
Een racewagen met 1.000 PK gebruik je natuurlijk vol gas op het circuit en niet binnen de 
bebouwde kom om hooguit 50 km/u te rijden. De meeste IDE’s die developers gebruiken, 
beschikken -net als een racewagen- over enorm veel krachtige features. Features die je de 
mogelijkheid geven om op topsnelheid te ontwikkelen. Hard rijden kan iedereen, maar hoe 
word je nou de Max Verstappen onder de developers? Dat lees je in dit artikel over IntelliJ.

Pim Hazebroek is 
een pragmatische 
perfectionist bij 
Team Rockstars 
IT. Hij draait altijd 
op de early access 
versies van IntelliJ 
en in zijn vrije tijd 
zit hij graag op een 
mountainbike.

Wanneer je hersens de bottleneck worden

Alles onder één dak
Het wisselen van context is killing voor je pro-
ductiviteit. Het wisselen tussen applicaties kost 
ook tijd. Het kan efficiënter zijn om alles onder 
één dak te hebben. Het beheren van je docker 
containers, je database, het runnen van je code 
en versie beheer. Allemaal zaken die menig 
developer buiten zijn IDE regelt. Nu is daar op 
zich niks mis mee. Veel van deze zaken worden 
ook out of the box al ondersteund. In som-
mige gevallen heb je hier plugins voor nodig. 
Voor database en docker integratie heb je bij 
IntelliJ wel de betaalde Ultimate edition nodig. 
Het voordeel is dan wel dat je IDE je beter kan 
ondersteunen met code completion op basis 
van je database schema en je kan je docker 
container starten via een run configuration.

Run configs
Veel projecten bestaan uit meerdere compo-
nenten. De frontend en backend of meer-
dere microservices. Ongeacht hoe je project 
eruitziet, gedurende de dag start of debug je 
verschillende componenten. Misschien wel 
meerdere tegelijk. Nu kan je natuurlijk naar de 
commandline schakelen om een maven com-
mando te typen. Waarschijnlijk zit je nog niet 
in de juiste directory en moet je daar eerst 
naartoe navigeren. Kostbare tijd gaat verloren 
en dat meerdere keren op een dag. Door de 
slimme run configurations te gebruiken, kan 
je deze stappen overslaan. In afbeelding 1 zie 
je hoe dit er in IntelliJ uitziet.

Veel programma’s bieden keyboard shortcuts. 
CTRL+C/CTRL+V zijn ongetwijfeld bekend. 
Om een IDE effectief te gebruiken, kan je 
niet zonder. Voor de meeste acties zijn al 
standaard shortcuts gedefinieerd. Waar deze 
nog niet gedefinieerd zijn, kan je deze zelf 
toewijzen. Het leren van al deze shortcuts 
vergt veel tijd en oefening. Om dit proces wat 
te vereenvoudigen, zijn plugins beschikbaar, 
zoals Key Promoter X voor IntelliJ en Mou-
seFeed voor Eclipse. Deze plugins geven je 
tips met shortcuts waarmee je dezelfde actie 
ook had uit kunnen voeren. Daarnaast zijn er 
ook cheat sheets met handige shortcuts te 
vinden. Zie bijvoorbeeld Keymap Reference 
via het Help menu van IntelliJ.

Wanneer je al enige tijd gebruik maakt van 
dezelfde IDE en de meeste shortcuts kent, 
loont het om je af te vragen welke acties 
je regelmatig uitvoert met de muis of via 
het menu. Probeer jezelf eens te dwingen 
dezelfde actie met een shortcut uit te voeren. 
Als de standaard shortcut je niet lekker ligt, 
pas deze dan aan. Als je écht ver wilt gaan, 
dan kan je zelfs de toolbars weghalen. Leuk 
voor als je collega komt pair-programmeren 
en al je toolbars zijn weg.

Alle shortcuts die genoemd worden in dit ar-
tikel zijn gebaseerd op de default keymap van 
IntelliJ voor macOS / Windows, tenzij anders 
aangegeven.

06-09 CODE.indd   6 08-10-19   08:59
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Wanneer je hersens de bottleneck worden

INTELLIJ

Hier zijn verschillende run configs te zien: een 
aantal maven commando’s, het runnen van 
de Angular frontend en de Spring Boot bac-
kend en een compound ‘Run app’ die beide 
tegelijk start. Via de Run action (keyboard 
shortcut ^+⌥+R / ⇧+Alt+F10) kan dit dia-
loogvenster gemakkelijk opgeroepen worden. 
De cijfers kunnen gebruikt worden als extra 
shortcut. Voor run configs zonder cijfer kun je 
ook filteren door speed search te gebruiken. 
Door “ia” te typen selecteer je install api. Tip: 
houd ⇧ ingedrukt om als debug te starten. 

Services tool window
Stel dat je de frontend en backend runt, dan 
krijg je twee tabbladen in je run tool window, 
het venster waar je de status van je applica-
ties ziet. Sinds IntelliJ 2019.2 is het mogelijk 
om deze te combineren in één view onder de 
services tool window [1]. Daarvoor moet je 
deze eerst toevoegen. Via edit configurations 

(te vinden via de keyboard shortcut voor run 
action gevolgd door “0”). 

Om dit te gebruiken, dien je eerst het type run 
configuratie toe te voegen in edit configu-
rations, te vinden via de keyboard shortcut 
voor run action gevolgd door “0”. Onder de 
groep templates kan je de gewenste soorten 
run configs toevoegen, zoals npm en Spring 
Boot. Docker integratie wordt hier automa-
tisch al weergegeven. Afbeelding 2 toont het 
resultaat van de 2 draaiende applicaties in de 
services tool window. 

VCS Operations
Als je aan een feature werkt die meerdere 
componenten omvat, en je gebruikt net-
jes feature branches, dan is het sterk aan 
te raden om de Git integratie van je IDE te 
gebruiken. Zo kan je gemakkelijk de laat-
ste wijzigingen binnenslepen en branches 
aanmaken. Met IntelliJ is het zelfs mogelijk 
om acties uit te voeren op alle repositories 
die je hebt uitgecheckt in je project. Maak je 
bijvoorbeeld een nieuwe branch aan voor je 
nieuwe feature, dan wordt deze meteen op 
al je componenten aangemaakt. Natuurlijk is 
het ook nog steeds mogelijk om per repo een 
branch aan te maken. Met de shortcut Ctrl+V 
/ Alt + ` kan je in IntelliJ het VCS operations 
venster openen, maar nog sneller is om de 
relevant acties rechtstreeks te starten. Voor 
commit, pull en push zijn daar al standaard 

PROBEER 
JEZELF EENS 
TE DWINGEN 
VEELGEBRUIK-
TE ACTIES MET 
EEN SHORT-
CUT UIT TE 
VOEREN

Afbeelding 1: run configuraties.

Afbeelding 2: Services tool window. Afbeelding 3: Git branches.
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shortcuts voor, maar voor branches niet. Het 
is daarom raadzaam om bijvoorbeeld ⌘+B / 
Ctrl+B toe te wijzen aan de branches action. 
Zie afbeelding 3, dit laat het Git Branches 
dialoogvenster zien. Ook hier werkt de speed 
search en kun je razendsnel op repository 
filteren en een actie kiezen.

Sinds IntelliJ 2019.2 is het mogelijk om recht-
streeks vanuit de Local Changes toolwindow 
te committen. Te openen via ⌘+K / Ctrl+K. 
Als je daarnaast ook nog eens de preview diff 
view opent, kan je gemakkelijk je wijzigingen 
controleren voor je ze incheckt. Zo spot je nog 
snel die TODO of commented out code die je 
was vergeten te verwijderen en voorkom je 
weer feedback op je pull request. Afbeelding 4 
laat zien hoe dit eruit ziet.

Templates
Templates, ook wel bekend als Live Tem-
plates voor IntelliJ, stellen je in staat om 
vliegensvlug code te genereren. Wanneer 
je “sout“ typt en op tab drukt, zal je IDE  
“System.out.println();“ genereren. Dit is een 
template en geen auto completion. Neem 
eens een kijkje in de templates en je zult je 
verbazen hoeveel nuttige templates er zijn 
die je tot op heden altijd handmatig schreef. 

Voor die gevallen waar nog geen template 
voor is, kan je die soms als plugin downloaden 

of zelf definiëren. Zo laat listing 1 zien hoe 
een live template voor een junit test eruit 
ziet in IntelliJ. De fully qualified name wordt 
vervangen door imports en de parameter 
$METHOD_NAME$ fungeert als placeholder. 
$END$ is een speciale variabele waar de cursor 
geplaatst wordt wanneer je klaar bent met 
het invullen van de template. Templates heb-
ben een afkorting welke getypt moet worden. 
Vervolgens kan je de template invoegen met 
tab. Afbeelding 5 toont een voorbeeld van een 
template voor een assertThat(...) statement. 

Het is mogelijk om allerlei handige functies 
aan variabelen in templates te geven. Dankzij 
de complete() expression krijg je automatisch 
suggesties voor logische variabelen om te 
gebruiken. Zie [2] voor een overzicht van alle 
mogelijkheden.

Deze mag je niet missen
Tot slot nog een handig lijstje met features 
die je als effectieve IntelliJ gebruiker zeker 
niet mag laten liggen:

 Context aware selection (⌥+up/Ctrl+W) 
- om slim code te selecteren i.p.v. met de 
cursor of shift en pijltjes toetsen.
 Complete statement (⇧ + enter) - plaatst 
de cursor op de volgende regel zonder je 
statement te slopen.
 Extract → var/field/param/constant/me-
thod (⌘+⌥/Ctrl+Alt) + V/F/P/C/M - om in 

HET GAAT OM 
DE MINDSET. 
STEL JEZELF 
TELKENS WEER 
DE VRAAG: 
HOE KAN IK DIT 
EFFICIËNTER 
DOEN?

Afbeelding 4: Local changes toolwindow met commit message en diff viewer.

06-09 CODE.indd   8 08-10-19   08:59



JAVA MAGAZINE | 04 2019

REFERENTIES:
1. https://blog.jetbrains.com/idea/2019/08/services-tool-window-one-place-to-

rule-them-all/
2. https://www.jetbrains.com/help/idea/template-variables.html
3. https://www.jetbrains.com/help/idea/using-language-injections.html

talloze situaties iets te extraheren.
   Scratch files (⌘+⇧+N) - naamloze bestan-

den met alle voordelen van de editor, zoals 
syntax highlighting. 

   Language injection [3] - Om bijv. een String 
in een Java class met JSON te bewerken als 
JSON. Biedt de mogelijkheid de inhoud van 
de String in een aparte editor te bewerken.

   Add selection for next occurrence (Ctrl+G 
/ Alt+J) - dupliceert je cursor naar het 
volgende soortgelijke code. Handig om snel 
een variabele te hernoemen bijvoorbeeld.

   Productivity guide (via help menu) - Om te 
zien welke features je vaak en minder vaak 
gebruikt, zie afbeelding 6.

Conclusie
Om als developer echt effectief te ontwikke-
len, is het belangrijk om je IDE goed te kennen 
en alle features die het biedt ook daadwer-
kelijk te benutten. Er komen ook regelmatig 
nieuwe features bij die je leven weer een 
stukje aangenamer maken. Het is dus zinvol 

om up-to-date te blijven. Het is niet iets wat 
je even in een dagje kunt leren, maar waar je 
echt gedurende langere tijd energie en moeite 
in moet steken. Het gaat om de mindset, stel 
jezelf telkens weer de vraag: hoe kan ik dit 
efficiënter doen? Zolang je dit doet, word je 
elke dag weer een stukje sneller met je IDE. 
Ondertussen kan je jouw hersencapaciteit 
gebruiken voor de inhoudelijke kant van het 
ontwikkelen. Tot je natuurlijk zo snel kunt 
programmeren dat je hersens het niet meer 
bijbenen en de bottleneck worden. 

WORD DE MAX 
VERSTAPPEN 
ONDER DE 
DEVELOPERS! 

INTELLIJ

Afbeelding 5: Live tem-
plate voor een assertThat 
statement.

Afbeelding 6: productivity guide.
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Debuggen 101
“Kan je me even helpen bij het uitlezen van een cookie?” was een vraag die ik op een dinsdag-
ochtend kreeg. De persoon achter de vraag was bezig om met Robot framework wat testen 
te automatiseren, maar er kwam een foutmelding bij het submitten van een form. Op dat 
moment had ik geen tijd, maar aan het einde van de dag vroeg ik hem of het nog gelukt was. 
Hij zat nog steeds met hetzelfde probleem en ik besloot mee te kijken. Mijn eerste vraag was: 
“Weet je eigenlijk wel zeker dat het probleem met de cookie te maken heeft?” Na een onbe-
vredigend antwoord heb ik even handmatig de waarde uit het cookie gekopieerd, in de test 
gezet en het form geprobeerd te submitten. Ik zei hierbij hardop: “Dus als het aan de cookie 
lag, dan zou de fout nu moeten verdwijnen”. Toen bleek dat het nog steeds dezelfde fout gaf. 
Na de foutmelding te hebben gelezen, bleek dat hij één veld vergeten was in te vullen. De coo-
kie had er niets mee te maken.

Ties van de Ven is een 
senior software en-
gineer bij JDriven. Hij 
heeft in zijn carrière 
al vele bugs opgelost. 
Hieruit is een passie 
ontstaan voor de 
fundamentals van 
software engineering. 

Just another day at the office

Ik heb een groot deel van mijn carrière bugs 
opgelost en vind het vaak ook een leuke puz-
zel om te ontdekken waar de fout is ontstaan. 
Ik merk ook dat ik bijna iedere keer nadat ik 
een probleem heb opgelost, het traject wat 
ik heb doorlopen probeer te analyseren. Ik 
probeer te bedenken of ik ergens een fout heb 
gemaakt. Of hoe ik deze bug sneller of ef-
ficiënter had kunnen oplossen. Na meerdere 
voorbeelden, zoals hierboven, te hebben mee-
gemaakt leek het een goed moment om na te 
gaan wat ik inmiddels allemaal heb geleerd 
om snel een goede root-cause analyse uit te 
voeren en problemen goed op te lossen. Mijn 
conclusies wil ik graag met jullie delen aan de 
hand van enkele technieken en tips.

10-13 DEBUGGEN 101.indd   10 08-10-19   08:59
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Just another day at the office

DEBUGGEN 101

Controleer je aannames 
Laten we beginnen met de belangrijkste tip. 
Dit is wat naar mijn mening het meest fout 
gaat in de praktijk, namelijk het niet controle-
ren van aannames. Het doen van aannames is 
een heel natuurlijk iets. We doen in het leven 
continu aannames die we niet controleren. 
Wanneer je bijvoorbeeld op een stoel gaat 
zitten, dan ga je niet controleren of alle poten 
wel in orde zijn. Zo ook tijdens het debuggen. 
Ergens in het proces krijg je op een gegeven 
moment een idee over wat er fout zou kunnen 
gaan. 

In het voorbeeld van de intro zag de persoon 
dat het submitten van het formulier niet 
lukte. Hij zag als verschil dat er op de website 
een cookie werd meegestuurd wat hij niet had 
met het robot-framework. Hierdoor creëerde 
hij de aanname dat het waarschijnlijk aan de 
missende cookie lag. Onbewust ontstond hier 
een tunnelvisie mee. Daarbij had hij ook nog 
de pech dat dit (niet bestaande probleem) erg 
lastig was op te lossen. Op die manier is bijna 
een dag verloren gegaan. De belangrijkste 
les die we hieruit kunnen trekken, is dat het 
erg belangrijk is om zeker te weten dat je wel 
het juiste probleem aan het oplossen bent. 
Probeer altijd, als je een aanname gedaan 
hebt, een manier te vinden om te controleren 
of de aanname juist is. Het hoeft dus geen 
oplossing te zijn. Het mag zo hacky zijn als 
het maar kan. Het is alleen maar om vast te 
stellen of de aanname correct is. Zodra blijkt 
dat de aanname correct is, kan je de hack 
weer verwijderen en tijd besteden aan het 
structureel oplossen van het probleem.
 
Noem het verwachte  
resultaat hardop
Een andere truc is het verwachte resultaat 
hardop zeggen. Mensen willen altijd heel 
graag gelijk hebben en onze hersenen zijn 
best goed geworden in het bijstellen van onze 
verwachtingen na het zien van resultaat. Hier-
door moest je vroeger tijdens scheikunde ook 
altijd je hypothese opschrijven, zodat je daar 
later niet meer van kon afwijken als je ineens 
iets vreemds observeerde na het experiment. 

Door het verwachte resultaat hardop uit te 
spreken, gebeurt iets soortgelijks. Het state-
ment wordt meer waar. Als het verwachte 
resultaat vervolgens afwijkt van het echte 
resultaat, dan kan je er niet meer onderuit en 

word je geforceerd hierover na te denken. Was 
je originele hypothese wellicht niet correct (is 
de nieuwe uitkomst toch logisch) of gaat wel-
licht toch iets anders fout dan je aanvankelijk 
had verwacht? Het hardop uitspreken hiervan 
helpt hierbij.
 
Pas op met andermans  
aannames
Het komt ook voor dat andere mensen je wil-
len helpen met debuggen als ze een bug zijn 
tegengekomen. Dit kunnen mensen van bui-
ten je project zijn of bijvoorbeeld een tester 
met een beetje technische kennis. Ze komen 
een bug tegen tijdens hun werk en vervolgens 
proberen ze zelf de oorzaak te bedenken. Dit 
is vaak erg goed bedoeld. Echter, doordat 
deze mensen vaak weinig relevante kennis 
hebben hoe de code werkt, doen ze veel aan-
names. En deze kunnen gevaarlijk zijn, omdat 
ze jou op het verkeerde spoor kunnen zetten. 
Wees hiervan bewust bij het krijgen van een 
stukje logging of bij het krijgen van aanwij-
zingen over in welk component het probleem 
moet zitten. Deze aannames hoeven dus 

WE DOEN IN 
HET LEVEN 
CONTINU AAN-
NAMES DIE 
WE NIET CON-
TROLEREN 
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niet gebaseerd te zijn op voor het probleem 
relevante feiten. Het is verstandig om de bug 
samen met deze persoon te reproduceren en 
vervolgens je eigen onderzoek te doen.
 
Hoe logs te lezen
Logging is een belangrijk hulpmiddel. Het 
is echter zaak om dit hulpmiddel zo goed 
mogelijk in te zetten. Zo is het belangrijk dat 
je jezelf niet blind staart op de foutmelding 
die gerapporteerd is. Hoewel het op die plek 
fout gaat, betekent dit niet dat de fout ook 
daadwerkelijk op die plek is veroorzaakt. Een 
foutmelding bij het opstarten van de applica-
tie zou namelijk best de oorzaak kunnen zijn 
van de fout die pas veel later is opgetreden. 
Daarom is ook aan te raden om, indien moge-
lijk, altijd te beginnen bij de eerste foutmel-
ding die is opgetreden na het opstarten van 
de applicatie. Werk vanuit daar verder naar 
beneden. Dit hoeven niet persé stack-traces 
te zijn. Het zou ook kunnen dat wat op ER-
ROR of WARN level is gelogd, interessant is.
Als je wel een stack-trace hebt, dan is het 
correct lezen hiervan ook belangrijk. Een 
stack-trace bestaat vaak uit meerdere 

‘caused-by’-statements. Meestal (afhankelijk 
van de logging configuratie) is de onderste 
‘caused-by’ waar het echte probleem zich 
bevindt. Alles erboven is de route die de fout 
heeft gemaakt. In deze route kan meer infor-
matie zitten over wat is fout gegaan, maar er 
verdwijnt ook veel informatie over de originele 
fout. Probeer dus eerst onderaan te zien wat 
de fout daadwerkelijk is en daarna naar boven 
te werken om te kijken hoe deze precies is 
ontstaan. Hierbij kan je over het algemeen 
regels negeren die met een andere package 
naam dan de package naam van je applicatie 
beginnen. De fout zit namelijk meestal niet in 
de frameworks die de rest van de wereld ook 
gebruiken. De kans is groter dat jouw code 
fout is. Begin bij het zoeken van de bovenste 
regel in de stack-trace die start met je eigen 
package. Samenvattend: eerste foutmelding 
in de log, laatste ‘caused-by’, let op je eigen 
packages.
 
Verdeel en heers
Je hebt helaas niet altijd de luxe van een 
stack-trace. Soms bestaat een fout in het 
gedrag van je applicatie. Er is bijvoorbeeld 
rare data te zien in de frontend. Dan is het 
zaak om uit te vinden waar het probleem zit. 
De meest efficiënte manier om dit te doen 
is door het probleemgebied zoveel mogelijk 
te verkleinen. De truc is door iedere keer te 
kijken waar het nog wel goed gaat of tot waar 
het nog steeds fout gaat. In het voorbeeld van 
de rare data in de frontend is het verstandig 
om de browser tooling te gebruiken om te kij-
ken welke data de frontend krijgt. Onderschep 
de JSON die de frontend krijgt en controleer 
of de data hierin correct is. Is de data hier 
correct, dan moet de fout in de frontend 
zitten. Is de data fout, dan ligt het probleem 
zeer waarschijnlijk in de backend. Probeer dit 
principe door te zetten, totdat je het compo-
nent hebt gevonden waar de fout zit. Indien je 
weet in welk component de fout zit, dan kan 
je eventueel met je debugger aan de slag.
 
Tooling
Debuggers zijn tegenwoordig erg krachtig. 
Door de features goed te gebruiken, kan je het 
debug proces aanzienlijk versnellen. Gebruik 
bijvoorbeeld niet alleen maar de standaard 
breakpoints. Kijk ook naar opties als ‘conditi-
onal breakpoints’ (if condities in breakpoints), 
of ‘break on exception’ (break automatisch op 
bijvoorbeeld een null-pointer exception). Dit 
voorkomt wellicht erg veel doorstappen met 
de debugger. 

SAMEN
VATTEND: 
EERSTE  
FOUTMELDING 
 IN DE LOG, 
LAATSTE 
‘CAUSEDBY’, 
LET OP JE  
EIGEN  
PACKAGES
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Verder is het ook raadzaam om te beginnen 
met het zetten van een breakpoint op de 
plaats waar de fout is opgetreden. De stack-
trace kan je hierbij helpen. Dan kan vanaf hier 
-door middel van de bijbehorende stack- te-
rug gekeken worden hoe de fout is ontstaan. 
Dit werkt vaak beter dan een breakpoint op 
het entry-point in de applicatie te zetten om 
vervolgens door te steppen, totdat je op de 
plaats komt waar de fout is opgetreden. Al-
lemaal in de hoop dat je op het oog kan zien 
wat fout gegaan is.
 
Testen
Een ander krachtig hulpmiddel is het unit-
test framework. Door het hebben van een unit 
test die de bug triggert, creëer je een erg korte 
feedback-loop. Dit kan je helpen met het 
uitzoeken waar het probleem zich precies be-
vindt, omdat je er zo gemakkelijk iedere keer 
doorheen kan lopen. Deze korte feedback-
loop zorgt ervoor dat je eventueel met wat 
trial-and-error-methodiek kan werken om uit 
te zoeken wat nou precies gebeurt. Daarnaast 
zorgt dit ervoor dat er ook een testcase is 
die garandeert dat de bug zich niet meer kan 
voordoen in de toekomst.
 
De bug oplossen
Je hebt nu alle bovenstaande stappen door-
lopen. Je hebt uitgezocht wat fout gaat en 
een test geschreven om de bug te triggeren. 
Nu is het tijd de bug op te lossen. Wat hierbij 
heel belangrijk is, is dat de bug op de juiste 
plaats wordt opgelost. Het is gemakkelijk 
om bijvoorbeeld bij een null-pointer een 
‘if(property != null)’ check te plaatsen. Echter, 
je moet goed kijken of die null daadwerkelijk 
de oorzaak is of dat het niet een symptoom is 
van de echte oorzaak. Stel daarom ook jezelf 
de vraag: “Hoe kan het zijn dat de input van 
de functie op die plek een illegale waarde 
bevatte?” 

Soms is de null-check correct. Dat betekent 
dat er ergens een validatie aan het begin van 
het proces miste. Probeer daarom ook zo 

vroeg mogelijk in het proces te voorkomen dat 
een mogelijk fout object wordt doorgestuurd. 
Dit voorkomt dat over de hele code symp-
toombestrijding in de vorm van bijvoorbeeld 
null-checks worden gedaan.
 
Voorkom de bug
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Er zijn 
veel technieken, tooling en frameworks die je 
kunnen helpen bij het voorkomen van bugs. 
Ik zal daar niet diep op ingaan in dit artikel, 
maar noemenswaardige dingen om naar te 
kijken zijn:

   TDD (of een lichte variant daarvan, 
test-coverage kan veel functionele bugs 
voorkomen);

  Sonar (goed voor klein gotcha’s);
   JSR-305 (@Nullable en @Nonnull annota-
ties voor code-documentatie wat ook door 
sonar wordt gecontroleerd).

 
En verder zijn er nog enkele paradigma’s, zo-
als Immutability, totality, idempotent functi-
ons en pure functions, welke erg goed helpen 
in het voorkomen van bepaalde fouten. 

DEBUGGEN 101

VOORKOMEN 
IS ALTIJD  
BETER DAN 
GENEZEN
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JavaScript’s 
Execution Context
Als developers zijn we gewend om veel info te vergaren, zodat we wat we voor ogen heb-
ben voor elkaar kunnen krijgen. Door de jaren heen hebben we op deze manier veel kennis 
opgedaan en vaak denk ik dan ook te snappen hoe processen werken, die de JavaScript 
Engine doorloopt. Om vervolgens in de verre uithoeken van de internet-oceaan een juweel-
tje van kennisdeling te vinden, die me laat inzien dat ik het alleen nog oppervlakkig heb 
begrepen. Zo ontdekte ik dit voorjaar een parel van een artikel over Execution Context, die 
ik wel vier keer gelezen heb. In dit artikel wil ik het hebben over de JavaScript Engine versie 
van Execution Context. En daarmee ook over Closures, Hoisting en Scopes. Duikbril mee, we 
gaan de diepte in.

Sylvia Poelgeest is 
Software Engineer 
bij Ordina en al 
zo’n 6 jaar verliefd 
op JavaScript, 
AngularJS en sinds 
kort op Angular. In 
haar vorige leven 
was ze zangeres, 
zangdocent en 
componist. Ze is 
getrouwd en ja, nog 
verliefder op Guido 
dan op JavaScript. 
Ze is moeder van 3 
kinderen en een kat 
genaamd “Bloem” 
(naar het stinkdier-
tje in Bambi) en 
ze is verslaafd aan 
coderen.

De diepte in!

zich bevindt, tot leven komt. De Execution Con-
text heeft twee states: Global Execution Con-
text en Function Execution Context plus een 
soort van substate, genaamd Closure Scope.

Global Execution Context
De Global Execution Context is de eerste 
context, die gemaakt wordt. Het is de context 
waarin de wereld van jouw code ontstaat. Je 
kunt het vergelijken met een canvas, die je no-
dig hebt om je code door de JavaScript Engine 
te laten verwerken. Dit gebeurt in twee fases: 
de creation fase en execution fase. Tijdens de 
creation fase worden 4 processen afgewerkt:

1.  Het Global object wordt gecreëerd (‘win-
dow’ in een browser en ‘global’ in een 
Node omgeving).

2.  Een ‘this’ object wordt gecreëerd, die 
verwijst naar het Global object.

3.  Er wordt memory space gereserveerd voor 
variabelen en functies.

4.  Variabelen krijgen een default waarde van 
‘undefined’ (dit heet Hoisting, helemaal 
niet zo moeilijk toch? :)) en functies wor-
den in memory gezet.

Na de creation fase gaan we over naar de 
execution fase. Tijdens deze fase wordt de 
code regel voor regel uitgevoerd en worden 

Het proces begrijpen van Execution Context, 
die de JavaScript Engine opstart wanneer je 
je code laat runnen, zorgt voor zoveel meer 
inzichten over hoe scope afhandeling gebeurt 
en op welke manier closures ontstaan. Inzich-
ten, die belangrijk zijn voor cruciale beslissin-
gen, die je als developer maakt. Ook hoisting 
binnen JavaScript wordt in 1 klap duidelijk, 
terwijl dit vaak als complexere materie wordt 
gezien. Vooral doordat bijvoorbeeld je gevoel 
bij scopes in eerste instantie intuïtief ont-
staat, terwijl deze zal verdiepen bij cognitieve 
kennis over hoe de computer omgaat met 
scopes.

Overzichtelijk
Zoals het codeerproces voor developers 
overzichtelijk(er) gemaakt wordt door code 
onder te verdelen in modules, directives en 
services, zo zorgt de Execution Context ervoor 
dat voor de JavaScript Engine het verwerken 
van deze code overzichtelijk en in de juiste 
volgorde gebeurt. Het zorgt ervoor dat de 
‘natuurwetten’ van JavaScript voorspelbaar 
zijn. Als je weet hoe de wereld van jouw code 
zich zal gedragen, kun je ook betere code 
schrijven.

Grofweg kun je stellen dat tijdens de Execution 
Context het landschap, waarbinnen jouw code 
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EXECUTION CONTEXT

alle echte waarden (indien bekend) toege-
kend aan variabelen. Is er (nog) geen waarde 
bekend, dan zullen deze variabelen de waarde 
‘undefined’ houden. Dit is ook waarom in 
JavaScript een variabele de default waarde 
‘undefined’ heeft en er geen reference error 
ontstaat op moment dat de waarde nog niet 
bekend is. Alleen wanneer er binnen de scope 
van een code block (ook binnen de scope van 
bijvoorbeeld een controller) een variabele niet 
geïnstantieerd is, en door de creation fase 
gehoist is, zal er in de context van die code 
block een reference error optreden.

Global Execution Context
Wanneer een functie aangeroepen wordt, 
ontstaat de tweede staat: Function Execution 
Context. Waar bij de Global Execution Context 

de Global scope ontstaat ( ‘this’ wijst naar het 
Global object), daar ontstaat nu de function 
scope. Function Execution Context kent ook 
de twee fases creation en execution.

Wat er gebeurt tijdens de creation fase van 
Function Execution Context is bijna hetzelfde 
als bij de Global Execution Context’s creation 
fase. Ontdek de verschillen:

1. Een ‘arguments’ object wordt gecreëerd.
2.  Een ‘this’ object wordt gecreëerd, die 

wijst naar het Global object.
3.  Er wordt memory space gereserveerd voor 

variabelen en functies.
4.  Variabelen krijgen een default waarde 

van ‘undefined’ (yep, weer Hoisting) en 
functies worden in memory gezet.

DUIKBRIL MEE, 
WE GAAN DE 
DIEPTE IN
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Heb je de verschillen ontdekt? Alleen de 
eerste stap is anders, doordat een arguments 
object gecreëerd wordt. Dit arguments object 
is van groot belang voor de Closure Context, 
aangezien deze de arguments object over-
neemt in zijn scope. Hier later meer over.

Function Execution Context
Tijdens de execution fase wordt ook hier de 
code regel voor regel uitgevoerd en waarden 
die bekend zijn, worden toegeschreven naar 
de variabelen. Het is precies in deze context, 
de Function Execution Context, waar het 
complexer wordt. Hier ontstaan namelijk 
Execution Stacks, Closure Scopes en hier 
wordt het best zichtbaar hoe de scopes door 
de JavaScript Engine verwerkt worden; als op-
stijgende bubbeltjes (we zitten al behoorlijk 
diep, maar we gaan nog iets dieper).

De Execution Contexts maken gebruik van 
de Execution Stack. Deze Execution Stack 
ontstaat op het moment dat er binnen een 
functie nog een functie staat. Op moment 
dat een functie aangeroepen wordt, wordt die 
functie op de Execution Stack gezet en wordt 
deze als ‘actief’ gezien, net zolang tot deze 
klaar is. Komt de Engine echter binnen die 
functie nog een functie tegen, dan wordt die 
tweede functie bovenop de eerste functie op 
de Execution Stack gezet. Vervolgens wordt 
de status van de eerste functie als ‘pending’ 
gezien en wordt de tweede functie (laatst 
aangeroepen functie) als ‘actief’ gezien. 
Staan er nu 7 functies binnen een functie, zo-
als Matroeshka-poppen, dan zal elke laatste 
functie boven op de voorgaande functie gezet 
worden. Op een gegeven moment zou je dan 
op de Execution Stack 7 functies hebben, die 
als ‘pending’ gezien worden en de bovenste 
functie op de Execution Stack zou dan als 
enige als ‘actief’ gezien worden. De functie, 
die bovenop de Stack zit en als ‘actief’ gezien 
wordt (want als laatst aangeroepen en nog 
niet opgelost), zal als eerst opgelost worden. 
Vervolgens de een na laatste en zo verder. Dit 
is wat we het LIFO principe noemen: Last In 
First Out. In het volgende voorbeeld wordt dat 
wellicht iets duidelijker:

function parent() {
    return function child() {
        return function grandChild() 
{
            console.log(“Hello from 
within function grandChild”);
        }
    }
};

Oké, dit is inderdaad een nutteloze functie, 
maar voor dit artikel illustreert het wel hoe 
de JavaScript Engine deze functies zal gaan 
afhandelen. De stack wordt gevuld met eerst 
de parent(), dan child() en vervolgens als 
laatste grandchild(). Als eerste zal nu grand-
child() afgehandeld en gesloten worden, dan 
pas child() en als laatste parent(). Een soort 
van estafette, waarbij de laatste functie de 
sleutel naar de vorige functie die op de stack 
staat doorgeeft, net zolang de stack weer 
helemaal leeg is en de JavaScript Engine z’n 
sleutel weer terug heeft.

Aangezien JavaScript single threaded is, 
maken we gebruik van Closures. Single 
threaded betekent dat er maar, net zoals bij 
de computer memory, één functie tegelijk 
actief kan zijn, want er is tenslotte maar één 
sleutel. Bij Closures blijf je toegang houden 
tot variabelen en hun waarden van een reeds 
afgehandelde en afgesloten functie. En zoals 
ik al eerder zei, ik dacht te begrijpen wat 
Closures waren, totdat ik eerder genoemde 
kennis ergens in een uithoek van het internet 
tegen kwam. Om voor zo’n Closure de diepte 
in te kunnen gaan, moeten we nog even terug 
gaan naar de Function Execution Context. Ik 
ga aan de hand van een voorbeeld uitleggen 
hoe vanuit de Function Execution Context 
de Closure Scope ontstaat. Stel je hebt de 
volgende code:

DE SCOPE AF-
HANDELING 
BUBBELT VANAF 
DIE BODEM ALS 
LUCHTBELLE-
TJES UIT DE UIT-
RUSTING VAN 
DE DUIKER OM-
HOOG TOT AAN 
HET WATEROP-
PERVLAK
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var result = 0;
 
function add(x) {
    return function inner(y) {
        return x + y;
    }
} ;
 
/* hier ontstaat de Closure, aange-
zien in addNumber het 
resultaat van add(5) wordt opgesla-
gen. */
var addNumber = add(5); 
result += addNumber(2);

Stel je nu eens voor dat je in de execution fase 
zit van de Function Execution Context. De 
JavaScript Engine is add(5); aan het interpre-
teren en komt bij het stuk return x + y;. Er zal 
gezocht moeten worden naar de waarde van 
x. Dit zal eerst binnen de scope van inner(y) 
gezocht worden, aangezien dat de scope is 
waar de Engine bezig is. Binnen die scope is 
x niet aanwezig, dus verplaatst de Engine de 
zoektocht één scope level omhoog, naar bin-
nen add(x). Daar is uiteraard x wel aanwezig 
en zal de waarde van x worden veranderd naar 
5. De uitkomst van add(5) wordt opgeslagen 
in addNumber, waardoor een Closure Scope 
ontstaat. add(5 is wel afgesloten en we heb-
ben nog steeds toegang tot x, want inner(y) 
is nog niet opgelost. Er is namelijk nog geen 
return waarde. Op de volgende regel wordt ad-
dNumber(2) aangeroepen. In feite kun je de 
functie return nu zo lezen: return 5 + y. Aan-
gezien bij addNumber als argument 2 wordt 
meegegeven, wordt die waarde toegekend 
aan y. Hierdoor kan de return wel opgelost 
worden en zal de Closure Scope sluiten.

Het nut van Scopes binnen JavaScript is ener-
zijds het tot een zekere mate verhogen van 
de security, anderzijds het zuinig omsprin-
gen met memory, het voorkomen dat gelijk 
genaamde variabelen overschreven worden 
wanneer dit niet wenselijk is en als laatste: 
het debug proces vereenvoudigen, doordat je 
beter kunt pinpointen waar een error vandaan 
komt. Het verhoogt de efficiëntie van je code.

De JavaScript Engine zal altijd naar de waarde 
van een variabele zoeken binnen de scope van 
het code block waar de executie zich bevindt. 
Als op die plek niet gevonden kan worden 
waar naar gezocht wordt, zal de Engine pas 
gaan zoeken naar de waarde bij de parent. En 
zo steeds een level hoger, totdat de Engine 
zich in de Global Scope bevindt. Net zoals je je 
sleutels eerst binnenshuis zoekt en pas bui-

ten gaat zoeken als je ze binnen niet gevon-
den hebt, zo werkt dat ook voor het oplossen 
van het zoeken naar de waarde van variabelen 
binnen de scope van zijn leefgebied door de 
JavaScript Engine.

Het is net duiken!
Het proces van JavaScripts Execution Con-
texts lijkt een beetje op duiken. Als het proces 
start, duik je vanaf de wateroppervlakte de 
diepte in. Op de bodem ben je in de binnenste 
functie aangekomen. De scope afhandeling 
bubbelt vanaf die bodem als luchtbelletjes 
uit de uitrusting van de duiker omhoog tot 
aan het wateroppervlak. En als de duiker weer 
langzaam omhoog komt, sluit de Execution 
Stack op de LIFO manier. Net zolang tot de 
duiker weer aangekomen is bij het waterop-
pervlak. De duiker stapt uit het water zijn 
boot in en de Execution Context is in zijn 
geheel weer afgesloten.

Het begrijpen van de Execution Context en z’n 
kornuiten, heeft er bij mij voor gezorgd dat ik 
makkelijker bugs, gerelateerd aan het wel of 
niet ‘geset’ zijn van variabelen, op kan lossen. 
Snappen welke fasen er afgewerkt worden 
door de JavaScript Engine bleken onmisbaar in 
die gevallen. En wat ik kicken vond om te ont-
dekken, was dat het principe functie afhande-
ling op het level van de JavaScript Engine erg 
lijkt op hoe je computer memory dit doet.

Mocht je dit alles in actie willen zien, Tyler 
McGinnis heeft de JavaScript Visualizer 
ontwikkeld. Deze tool en veel andere info die 
ik heb gebruikt voor dit artikel kun je vinden 
op: https://tylermcginnis.com/javascript-
visualizer/.  

EXECUTION CONTEXT
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Java 13
Oracle heeft sinds Java SE 10 een zes-maanden-release-schema aangekondigd. De deadline 
voor nieuwe features in Java is fixed gemaakt. Dit betekent dat het aantal JDK Enhancement 
Proposals (JEP) dat geïmplementeerd kan worden per release variabel is geworden. Eén keer in 
de drie jaar zal een zogenaamde Long-term support (LTS) versie worden gemaakt. Java SE 11 is 
zo’n LTS versie en zal door Oracle nog tot september 2023 ondersteund worden. Dit zou bete-
kenen dat Java 17 ook weer een LTS wordt. De versies die tussen LTS versies uitkomen, krijgen 
alleen support tot een nieuwe versie uitkomt. Dit artikel beschrijft welke nieuwe features in 
Java 13 geïmplementeerd zijn.

Ivo Woltring is 
Software Architect 
en Codesmith bij 
Ordina JTech en 
houdt zich graag 
bezig met nieuwe 
ontwikkelingen in 
de software wereld.

Welke nieuwe features zijn geïmplementeerd?

te maken. Een CDS archive kan gegenereerd 
worden als de applicatie stopt met  
-XX:ArchiveClassesAtExit=<filename> en 
gebruikt worden door de applicatie te draaien 
met -XX:SharedArchiveFile=<filename>. 
Dit gebeurt dan bovenop de system default 
archive.

JEP 351: ZGC: Uncommit 
Unused Memory
ZGC staat voor Z Garbage Collector en is ge-
introduceerd in Java 11. Het is een schaalbare 
Garbage Collector met lage latentie. Tot nu 
toe gaf de ZSG ongebruikt heapgeheugen nog 
niet terug aan het Operating Systeem. Deze 
JEP verhelpt dat probleem.

JEP 353: Reimplement the 
Legacy Socket API
De implementaties van java.net.Socket en 
java.net.ServerSocket zijn redelijk oud en 
deze JEP levert een moderne implementatie. 

Voor Java 13 zijn er zijn nieuwe features 
(JEP’s) geïmplementeerd. Om met wat Java 
13 features te kunnen spelen, zonder de early 
access echt te hoeven installeren, is alles 
uitgeprobeerd binnen een docker container 
met openjdk 13.

$ docker run -it --rm              \
      -v $(pwd)/src/main/java:/src \
      openjdk:13 /bin/bash
$ cd /src  

JEP 350: Dynamic CDS Archives
Class Data Sharing is een JVM feature. Het 
maakt het mogelijk voor JVM’s om geladen 
classes te delen via gedeeld geheugen. Het 
doel is een snellere opstarttijd van applicaties 
en minder geheugengebruik.

De feature is al beschikbaar sinds Java 1.5, 
maar het was een commerciële feature tot 
JDK 10. Origineel was de code in listing 1 nodig 
om van CDS gebruik te kunnen maken.

In Java 12 is JEP 341 geïmplementeerd. Met die 
implementatie worden CDS archives stan-
daard gegenereerd en krijg je “out-of-the-
box” betere opstarttijden.

Deze JEP 350 voor Java 13 gaat nog een stap 
verder in het makkelijker maken om met CDS 
te werken. Het hoofddoel is verbetering van 
de bruikbaarheid van het delen van Class 
Data Sharing (AppCDS). Het elimineert ook de 
noodzaak voor gebruikers om proefruns uit te 
voeren om een class list voor elke toepassing Listing 1.

# Eerst het creëren van een lijst van classes 
java -XX:+UseAppCDS
     -XX:DumpLoadedClassList=classes.lst
     -jar app.jar

# Dan het archive genereren
java -XX:+UseAppCDS -Xshare:dump 
     -XX:SharedClassListFile=classes.lst
     -XX:SharedArchiveFile=app-cds.jsa
     --class-path app.jar

# En dan het gebruik van het archive
java -XX:+UseAppCDS -Xshare:on 
     -XX:SharedArchiveFile=app-cds.jsa
     -jar app.jar
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Welke nieuwe features zijn geïmplementeerd?

JAVA 13

De moderne implementatie zal de standaard 
zijn in Java 13, maar de oude implementaties 
zullen nog niet weggehaald worden. Deze 
kunnen nog geactiveerd worden met system 
property: jdk.net.usePlainSocketImpl
Het doel is gemakkelijker onderhoud en ge-
makkelijker debuggen.

JEP 354: Switch Expressions 
(Preview)
Switch Expressions zijn in java 12 geïn-
troduceerd als preview feature. Deze JEP 
maakt aanpassingen in deze feature. Het 
introduceert het yield statement om een 
returnwaarde te geven in plaats van de eerst 
voorgestelde manier via de break. Er wordt nu 
dus onderscheid gemaakt tussen een switch 
expressie (met return waarde) en een switch 
statement (zonder returnwaarde). Het is de 
bedoeling dat de switch expressie yield gaat 
gebruiken en het switch statement break.

In listing 2 wordt de switch gedemonstreerd.

Aangezien het hier om een preview feature 
gaat, moet deze aangezet worden in de java 
en javac commando’s.

javac -source 13 --enable-preview 
App.java &&\
java --enable-preview App NLJUG

Met als output:

Note: App.java uses preview language 
features.
Note: Recompile with -Xlint:preview 
for details.
rockz
Yeah

JEP 355: Text Blocks (Preview)
Deze JEP introduceert Text Blocks. Het is een 
“multi-line literal” met als doel strings toe te 
staan die meerdere regels bevatten, zonder 
het helemaal te hoeven escapen. De output 
moet op een voorspelbare manier geformat-
teerd zijn. Code in listing 3, uitvoer in listing 4.
Opvallend is dat de extra whitespace die je 
wel in de code ziet, weg is bij het printen naar 
de output.

Conclusie
Java 13 heeft niet echt zichtbare features voor 
ontwikkelaars, tenzij je bereid bent om de 
preview features te activeren. Wel zijn weer 
een aantal goede optimalisatieslagen gedaan. 
Laten we hopen dat de laatste twee JEP’s 
snel evolueren uit de preview en mainstream 
worden in Java 14! 

Listing 2.

Listing 3.

Listing 4.

public class App {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(switch (args[0]) {
            case "NLJUG" -> "rockz";
            case "Foo" -> "Bar";
            default -> {
                int len = args[0].length();
                yield len;
            }
        });
        System.out.println(switch (args[0]) {
         case "Ivo": yield "Woltring";
         case "NLJUG": yield "Yeah";
         default: {
          yield "echoing: " + args[0];
         }
        });
    }
}

public class MultiLineStrings {
public class MultiLineStrings {
    public static void main(String[] args) {
        String niet = "<html>\n" +
                      "    <body>\n" +
                      "        <p>Hello, world</p>\n" +
                      "    </body>\n" +
                      "</html>\n";
        String maar = """
                      <html>
                          <body>
                              <p>Hello, world</p>
                          </body>
                      </html>
                      """;
        System.out.println(maar);

        String query = """
                       SELECT `EMP_ID`, 
                              `LAST_NAME` FROM `EMPLOYEE_TB`
                       WHERE `CITY` = 'INDIANAPOLIS'
                       ORDER BY `EMP_ID`, `LAST_NAME`;
                       """;
        System.out.println(query);
    }
}

$ javac -source 13 --enable-preview MultiLineStrings.java && \
java --enable-preview MultiLineStrings
Note: MultiLineStrings.java uses preview language features.
Note: Recompile with -Xlint:preview for details.
<html>
    <body>
        <p>Hello, world</p>
    </body>
</html>

SELECT `EMP_ID`, 
       `LAST_NAME` FROM `EMPLOYEE_TB`
WHERE `CITY` = 'INDIANAPOLIS'
ORDER BY `EMP_ID`, `LAST_NAME`;

REFERENTIES:
• https://openjdk.java.net/pro jects/jdk/13/
• http://ivo2u.nl/oz 
• https://www.oracle.com/technetwork/java/java-se-support-roadmap.html
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De NLJUG heeft samen met een grote groep Java 
developers de Oracle CodeOne in San Francisco bezocht. 
Een leerzame maar bovenal gezellige week met rond-
leiding bij GitHub en Pivotal, Community Keynotes en 
natuurlijk de afsluitborrel bij  The Dutch Java Drink 
@Topsy’s bar.  Met dank aan onze sponsoren.

Tour@Pivotal

Tour@GitHub

Richelle verliefd op de Duke

Frontrow@CloudFestconcert

Verschillende NLJUGers 
vielen in de prijzen

NLJUG@stagecommunitykeynote

Code Orange tijdens de community keynote

De NLJUG netwerkborrel @Topsy’s

The NLJUG battle between 

Holland and Brasil :)
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Bert Jan Schrijver is 
the J-Fall program 
chair and member 
of the NLJUG board.

Welcome to J-Fall 2019!

labs, you can get your hands dirty with topics 
like Serverless computing, Kafka streams, 
DeepLearning4J and Spring boot. To parti-
cipate, you need you bring your own laptop. 
The lab mentors will introduce the topic and 
help you get started. The number of available 
seats is very limited, so make sure to show up 
for the labs in time to secure your spot.

Ignite sessions & quickies
During the lunch break, you can enjoy seven 
short 5-minute presentations. These sessions 
consist of 20 slides that advance automati-
cally every 15 seconds. The Ignite sessions are 
fast-paced, fun to visit and discuss a range of 
both technical and non-technical topics.
Last year we introduced “quickie” talks: a re-
gular timeslot made up of 3 short, 15 minute 
talks. 

J-Fall app
In the NLJUG events app, developed by the 
Belastingdienst, you can view all sessions and 
speakers, create your personal program and 
find a map of the venue. After you’ve enjoyed 
a session, you can rate it in the app. It only 
takes a couple of seconds of your time, but 
for us it’s a very important feedback loop on 
the quality of the program and sessions. You 
can find the NLJUG app in the iOS and Android 
app stores.

Finally..
J-Fall wouldn’t exist without the organizing 
team at Reshift, the sponsors, the program 
committee, the volunteers, the speakers and 
of course all attendees. Thank you!

At J-Fall, you can recognize the NLJUG board 
members by our black NLJUG shirts. If you 
happen to bump into us, please ask us any-
thing, give us your feedback about the event 
or just have a chat with us. 
All that’s left for me to do now is to wish you 
a fantastic, informative and most of all fun 
day at J-Fall!

This year marks the 16th edition of J-Fall. 
Thanks to our main sponsor Rabobank and co-
sponsors ABN AMRO, Capgemini, ING, Oracle, 
Red Hat and Rijksoverheid, you can enjoy a 
day full of sessions by amazing speakers from 
the national and international Java commu-
nity. We’re back in Pathé Ede, a giant cinema 
where you can enjoy the latest advancements 
in the Java world on razor sharp HD screens 
from the comfort of fantastic cinema seats.

Program
J-Fall is bigger than ever this year. The pro-
gram committee has worked hard to create 
a program with 9 parallel tracks with over 60 
sessions presented by 80 speakers from all 
around the world. I’d like to thank the mem-
bers of the program committee (Abraham van 
der Vyver, Andrea de la Cruz, Brian Vermeer, 
Halleh Khoshnevis, Jeroen Resoort, Maarten 
Mulders, Martijn Blankestijn, Paulien van Als 
tand Remco de Blok) for their efforts in crea-
ting an amazing and balanced program.
We’d love to hear your feedback on the 
program. You can send us your feedback 
using hashtag #jfall on Twitter, through the 
evaluation after the event, and by using the 
NLJUG app during the day - more on that in 
one of the next sections.
During one of the keynotes, we’ll announce 
the winner of the “NLJUG innovation award”: 
an award for the most innovative project of 
the past year in the NLJUG community.

Early Bird sessions 
Would you like to drive to J-Fall before the 
morning traffic picks up, and enjoy an extra 
talk? Join the Early Bird sessions! The first 
round of sessions start at 8:00, before the of-
ficial opening. We have 5 sessions waiting for 
you. These sessions are usually well attended, 
so be an early bird ;-)

Hands-on Labs
Parallel to the presentations during the day, 
J-Fall also features 4 hands-on labs. In these 

On behalf of the NLJUG board, our business partners and sponsors, 
I would like to warmly welcome you to J-Fall 2019. After months of 
preparation, we’re looking forward to welcoming more than 1500 
enthusiastic Java developers to the biggest Java conference in the 
Netherlands.

iOS

Android
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Timeslot: 16:50-17:40
Location: Room 8
Speakers: Martin Visser and Erwin Cavas

In 2016 is de Rabobank gaan inventariseren 
wat er nodig zou zijn om verder te gaan met 
het Online platform. Binnen Online zijn we 
verantwoordelijk voor de app en website van 
de Rabobank. De huidige opzet begon uit z’n 
voegen te lopen en het werd tijd voor wat 
anders.

Om te bepalen welk platform het meest ge-
schikt zou zijn voor de Rabobank hebben we 
gekeken naar o.a. gebruiksgemak, simpliciteit 
(zo min mogelijk overhead), ondersteuning 
voor monitoring, CI/CD en schaalbaarheid. We 
wilden immers geen keuze maken waarmee 
we elke andere ontwikkelaar bij de bank 
wilden opzadelen en vervolgens niet meer 
fluitend naar ons werk durfden te komen.

Na verschillende dojo’s heeft de Rabobank 
gekozen om met Pivotal Cloud Foundry een 
nieuwe weg in te slaan.

Eén van de resultaten van de dojo was dat er 
een Edge Service - een gateway, of facade in 
ons geval - moest gaan komen om de interne 
microservices af te schermen voor de boze 
buitenwereld. Het voordeel van een facade is 
dat er maar een paar publieke endpoints be-
schikbaar zijn en niet honderden, oftewel een 
voor elke microservice. Ons team is met deze 
Edge Service aan de slag gegaan en heeft in 
een maand of drie een MVP opgezet.

Rond 1 januari 2018 is het Cloud Platform 
technisch live gegaan en daarmee is de Edge 
Service, gebouwd met Spring Boot 1.5 en Net-
flix’s Zuul, in gebruik genomen. Na live-gang 
van de Edge Service hebben we natuurlijk niet 
stil gezeten. Er waren nog veel features die 
we over wilden zetten naar microservices. Na 
zo’n half jaar dat de Edge Service in productie 
draaide, hebben we voorspellingen gedaan 
om te kijken of onze opzet met de tijd mee 
kon gaan. Hiervoor hebben we met JMeter 
performancetesten uitgevoerd met allerlei 
scenario’s die pasten bij onze verwachtingen, 
zoals veel meer service endpoints, veel hogere 
throughput, et cetera.

Main sponsor Rabobank  
presents at J-Fall:

Vincent Oostindië  
Business Architect

Wouter Oet
Software Engineer

Martin Visser
Software Architect

Erwin Cavas
Software Engineer

Keynote time: 9:20-9:45
Location: Room 9
Speakers: Vincent Oostindie and Wouter Oet
Title: Going live, in 10, 9, 8…!
 
Last year Rabobank talked about its new platform, Pivotal Cloud Foundry, that enables deve-
lopment teams to build and run their applications much quicker, using modern technologies. 
This year we’re going to take it one step further. We’ll create an app and deploy it, live on stage, 
to production!

Using bleeding edge 
software in lifecycle 
management without 
bleeding out
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Join the Workshop: 
Azure Functions 
with Java 101 at the 
Microsoft Booth F
Let’s write some serverless functions with Java! Azure Func-
tions, the serverless compute offering on Azure, supports se-
veral programming languages, and now includes Java SE 8 LTS.
 
In this 1.5 hour workshop, we’re going to explore how to write 
functions in Java with Visual Studio Code. You’ll learn how 
functions fit in very well in an event-driven architecture and 
practice with various function triggers and bindings. By the 
end, you’ll have a good grasp of the capabilities of Azure 
Functions and how you can use it in your existing architecture.
Please see the prerequisites described here:  
https://code.visualstudio.com/docs/java/java-
azurefunctions#_prerequisites.
 
The workshop starts at 10:30, 13:00 and 15:30 at Booth F

Speaker info: Marc is a Lead 
Consultant at Xpirit with a 
strong focus on serverless and 
event-driven architectures and 
extensive knowledge of the 
Azure platform. He likes to 
help organizations by making 
effective use of cloud-based 
solutions using PaaS and FaaS 
services. 

He’s highly involved in the 
developer community and a 
regular speaker at meetups 
and conferences related to 
the Azure cloud & serverless 
technologies. In 2019 Marc 
received the Microsoft Azure 
MVP award for his community 
contributions.

In his spare time, Marc 
enjoys creating glitch art 
and making music with his 
analog synthesizers.

Uiteindelijk hebben een baseline gecreëerd 
om later mee te kunnen vergelijken. Het 
bleek toen dat de Egde Service met Zuul 2018 
nog wel zou overleven, maar 2019 zou een 
flinke uitdaging worden. Door de verwachte 
groei zouden we problemen gaan krijgen met 
geheugen en CPU. Maar niet alleen die pro-
blemen, ook de aankondiging dat Spring Boot 
1.5 en Zuul een end-of-life kregen, zorgden 
ervoor dat we een andere oplossing nodig 
hadden.

Door een hands-on sessie met Spencer Gibb 
(Pivotal) hebben we een introductie van 
Spring Cloud Gateway (SCG) gekregen. SCG 
leek een perfecte match voor onze use-case 
te zijn met Non-Blocking API’s en veel flexibi-
liteit omtrent het kunnen configureren.

Het vervangen van een bestaande applica-
tie is een flinke uitdaging, als er meer dan 
50.000 request per minuut afgehandeld 
worden. We moesten er natuurlijk voor zor-
gen dat onze klanten hier niets van zouden 
merken. Om er zeker van te zijn dat dat zo 
was, hebben we alle bestaande testen, CI/CD 
en monitoring behouden. Na maar zo’n drie 
weken hadden we een eerste versie met SCG 
met dezelfde functionaliteit als met Zuul.
Helaas bleken de eerste versies nou niet 
bepaald te performen en hadden we een 
aantal problemen met de upgrade. We heb-
ben dezelfde performancetesten gedraaid om 
te kunnen vergelijken met de baseline, maar 
daaruit bleek dat SCG slechtere resultaten 
had.

Heel wat getweak, bugmeldingen en meer-
dere releases later, van zowel SCG als Spring 
Boot zelf, ging het gelukkig de goede kant 
op. Eindelijk begon de performance te lijken 
op die van Zuul. Na zo’n zes maanden heb-
ben we de nieuwe Edge Service in productie 
genomen en hij draait tot op heden als een 
zonnetje.

Hartstikke gaaf dus om met de nieuwste 
versies van software te mogen ontwikkelen, 
maar het kan niet anders dan dat er kinder-
ziektes in zo’n complex framework zitten. 
Daarnaast blijkt het switchen van Servlet API 
naar Non-blocking API ook zeker niet zo een-
voudig, vooral als je moet gaan debuggen. Het 
gaat ons in de toekomst zeker niet tegenhou-
den om met de nieuwste technieken te blijven 
werken, want dat blijft toch het gaafste wat 
je als ontwikkelaar mag doen.

J04-05 - RABOBANK.indd   5 08-10-19   08:59
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It was in 2002 that Jeff Bezos gave his API 
mandate, which said in short: “I will fire 
everyone who is not building APIs”. The effect 
this had on Amazon and the IT industry as a 
whole is undeniable. From start-ups to mas-
sive organizations, the idea that information 
systems are more valuable when interacting 
through clearly specified and well supported 
APIs has become common.

In 2015 this idea was embraced by ABN AMRO 
with the creation of an Open Banking team. 
In the past four years, this team grew into an 
entire department. It shows ABN AMRO is 
growing from a traditional player to one that 
is leveraging its IT, by actively contributing to 
digital ecosystems and working with a broad 
set of partners. This milestone was reached 
by driving both a technical and a cultural 
change in the teams. The ins and outs of 
this journey will be shared in both a keynote 
speech and security session at J-Fall.

APIs for digital ecosystems
ABN AMRO sees that business models based 
on platforms and digital ecosystems are evol-
ving rapidly and are quickly becoming the new 
normal. The emerging role of APIs drive these 
innovations and contribute to an inevitable 
change in the role banks play. 

With Open Banking, ABN AMRO is investing 
in APIs and digital platforms to deliver the 
business models of tomorrow. Today ABN 
AMRO has created many APIs, used both 
internally and externally. The internal change 
from a service bus to APIs has sped up sys-
tem integration tremendously. Externally, the 
bank has introduced clients to Tikkie, PDS2, 
and FX APIs, with more in the pipeline.

During their keynote speech, Maarten Spit 
and Koen Adolfs will explain where ABN 
AMRO is in its API journey and they will share 
their views on collaborating to build the 
future of finance together.

The success of ABN AMRO’s APIs is due to 
its focus on accessibility: APIs should be re-
levant, easy to discover, easy to understand, 
easy from a consumer perspective, resource-
based, and reusable. Many of these criteria 

are met by the bank’s developer portal (deve-
loper.abmro.com). Here they follow a simple 
philosophy: if something is not documented, 
it does not exist. And if it is documented 
badly, it would be better if it did not exist.

Security with OAuth
Accessibility, with its countless benefits, also 
means risk. And, in the banking security will 
always trump  accessibility. The security for 
ABN AMRO’s APIs is twofold: one aspect is 
for accessing own data, and one is for acces-
sing someone else’s data on their behalf. In 
both cases, it is essential for the data owner 
to be in full control.

How did ABN AMRO create APIs that meet 
that high level of security? The authenticati-
on is handled by TLS-MA and the authorizati-
on by OAuth. Mastering the fine art of OAuth 
is what Simone Staples will focus on during a 
session at J-Fall, starting with the difference 
between authentication and authorization. 
Next, the four flows will be covered along with 
the use cases for Client Credentials flow and 
the Authorization Grant flow. And finally, the 
code needed by a resource server to validate 
an OAuth token will be demonstrated.

Let’s innovate finance
ABN AMRO believes that APIs offer countless 
possibilities and are essential to innovate ef-
fectively and productively. ABN AMRO’s APIs 
are the fuel for new ideas. Whatever you want 
to build, to learn, or to discuss, this session 
on ABN AMRO’s API journey will help you 
explore the future of banking. 

ABN AMRO's API Journey  
to Digital Ecosystems

Koen Adolfs

Maarten Spit

Simone Stapels
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Alex Soto (@alexsotob)

Introduction to Panache
Quarkus is a Kubernetes Native Java framework tailored for 
GraalVM and JVM, using the  best Java libraries and standards. 
The goal of Quarkus is to make Java the platform in Kuberne-
tes and serverless environments while offering to developers 
the joy coding.

One of the greatest additions of Quarkus in development side 
is the creation of Panache framework. Hibernate ORM is the 
de facto JPA implementation and offers you the full breadth 
of an Object Relational Mapper. It makes complex mappings 
possible, but it does not make simple and common mappings 
trivial. Hibernate ORM with Panache focuses on making your 
entities trivial to write in Quarkus implementing the well-
known persistence patterns like Data Access Object https://
en.wikipedia.org/wiki/Data_access_object or Active Record 
Pattern https://en.wikipedia.org/wiki/Active_record_pattern.
Let’s see a simple example using Active record pattern with 
Panache.

Create a project by calling:

mvn io.quarkus:quarkus-maven-plugin:0.22.0:create \
  -DprojectGroupId=”com.example” \
  -DprojectArtifactId=”person-app” \
  -DprojectVersion=”1.0-SNAPSHOT” \
  -DclassName=”PersonResource” \
  -Dextensions=”quarkus-hibernate-orm-panache, 
quarkus-jdbc-mariadb”
  -Dpath=”person”

First of all you need to create an entity object (using JPA anno-
tations) that extends from PanacheEntity.

@Entity
public class Person extends PanacheEntity {
    public String name;
}

Notice that the field can be declared public. No worries, you 
are not breaking encapsulation, Quarkus transforms these 
fields to private, generate getters/setters and changes the 
references to use them automatically at build time.
This entity inherits some CRUD methods that can be used in 
any part of code:

Person person = new Person();
person.name = “Alex”;

// persist it
person.persist();

// delete it
person.delete();

// find all
List<Person> allPersons = Person.listAll();

// you can also write queries
Person.find(“name”, name).firstResult();

Regarding Queries you see that it seems they are not fol-
lowing the HQL convention. Quarkus transforms any query to 
HQL but allows user to write them in a simplified form.

If queries start with the keyword FROM then they are treated 
as HQL query, if not then next short form is supported:

order by which expands to from EntityName order by …
<columnName> which expands to from EntityName where 
<columnName>=?
<query> which is expanded to from EntityName where 
<query>

So last find is expanded to from Person where name=?name.

All list methods have equivalent stream versions.

Also supports DAO pattern by implementing 
PanacheRepository<TYPE>.

@ApplicationScoped
public class DeveloperRepository
    implements PanacheRepository<Person> {
   public Person findByName(String name){
     return find(“name”, name).firstResult();
   }
}

With Panache, it is really important to mark your methods as 
@Transactional to make your changes persisted in the data-
base. Panache DO NOT make methods transactionals.

The final step is configuring Quarkus application to connect to 
the given database:

quarkus.datasource.url=jdbc:mariadb://
localhost:3306/mydb
quarkus.datasource.driver=org.mariadb.jdbc.Driver
quarkus.datasource.username=developer
quarkus.datasource.password=developer
quarkus.hibernate-orm.database.generation=update

And that’s all, everything is placed to start using Panache. 
Notice that now your persistence code looks cleaner, simpler 
and faster in comparision to plain JPA.

Room: 9
Timeslot: 11:40-12:30
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Dit doen Java-specialisten 
bij de Rijksoverheid
Java-specialisten kom je bij elk ministerie en elke rijksdienst tegen. Ontwikkelaars die alles 
weten van bewezen front-end en back-end technologieën. Hun werk raakt het leven van bijna 
alle 17 miljoen Nederlanders. Van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) tot het aanvragen van 
studiefinanciering. Van het betalen van invoerrechten tot het vinden van smokkelwaar op 
containerschepen. Zij werken landelijk nauw samen via de rijksbrede JavaTafel en in regionale 
samenwerkingsverbanden, zoals de Apeldoorn Java User Group. Maak tijdens J-Fall kennis met 
Java-specialisten bij verschillende rijksonderdelen in de stands van de Rijksoverheid. En bezoek 
de presentaties van de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Belastingdienst: Continue performance validatie
Testen automatiseren is voor Java-
specialisten gesneden koek. Testanalyses 
automatiseren is een ander verhaal. Het 
Performance Competence Center (PCC) 
van de Belastingdienst heeft hiervoor een 
dashboard geïmplementeerd. Dat levert 
bijvoorbeeld kortere doorlooptijden en 
frequent feedback op. Daarnaast maakt 
het dashboard Java-ontwikkelteams 
minder afhankelijk van performance-
specialisten.
Bij de Belastingdienst voeren de meeste 
van de 100 Java-ontwikkelteams per-
formance testen uit. Dat gebeurt vaak 
geautomatiseerd in hun delivery pipeline. 
Volgens Job Rooseman en Ernst Noorlan-
der, performance engineers bij het PCC 
van de Belastingdienst, is het ontwikkel-
de dashboard de volgende stap in de shift 
left: het automatiseren van de validatie 
van non-functional requirements. ‘We 
zijn bezig met de implementatie van het 
dashboard waarbij de focus ligt op maxi-
male feedback met minimale inspanning 
van een Java-ontwikkelteam. Hoe we dat 
doen en wat het ons oplevert, laten we 
zien tijdens onze presentatie op J-Fall.’

Nieuwe aanpak
Het automatiseren van de validatie van 
non-functional requirements draagt vol-
gens Job en Ernst bij aan de zelfredzaam-
heid van de ontwikkelteams. ‘Je bent 

minder afhankelijk van testspecialisten, 
je staat zelf als team aan het stuur. Het is 
een nieuwe aanpak die de Rijksoverheid, 
maar ook het bedrijfsleven, vooruit kan 
helpen. Tot nu toe zijn er nog niet zoveel 
organisaties die testanalyses volledig 
geautomatiseerd hebben.’

Demo tijdens presentatie
Tijdens de presentatie demonstreren 
ze hoe het dashboard werkt. ‘Dat is het 

mooie van J-Fall. Wij laten iets zien waar-
van wij ervaren dat het goed werkt. Bij 
de Belastingdienst maar ook binnen de 
hele Rijksoverheid gebeurt er veel op het 
gebied van Java. Er lopen grote projecten. 
Het is leuk om een kijkje in de keuken te 
geven tijdens dit evenement. Tegelijker-
tijd is het mooi om reflectie en feedback 
te krijgen op je eigen kennis en vaardighe-
den.’ Meer informatie over de presentatie 
van Job en Ernst vind je op jfall.nl.

Job Rooseman en Ernst Noorlander werken 
bij de Belastingdienst in Apeldoorn
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Job Rooseman is perfor-
mance engineer bij het 
Performance Compe-
tence Center van de Be-
lastingdienst. Hij heeft 
veel ervaring opgedaan 
bij verschillende orga-
nisatiesop het gebied 
van performance van 
Java-applicaties. Deelt 
graag zijn kennis over de 
aanpak van performance 
bottlenecks.

Ernst Noorlander is 
senior Java-ontwikkelaar 
bij de Belastingdienst. 
Na grootschalige 
back end-projecten 
specialiseert hij zich 
nu op het gebied van 
performance enginee-
ring. Daarnaast voert hij 
interne security tests 
uit. Houdt ervan om 
technische oplossin-
gen te bedenken en te 
implementeren.

Maarten Smeets is 
software architect bij 
het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB) en 
Oracle ACE. Hij houdt 
zich bij het CJIB bezig 
met onderzoeken en 
voorbereiden van oplos-
singen. Deelt zijn kennis 
en enthousiasme graag 
op conferenties, in work-
shops en in zijn blogs.

Check de  
vacatures
Meer informatie 
over ICT’ers bij de 
Rijksoverheid en de 
impact van hun werk 
op Nederland lees 
je op Werkenvoor-
nederland.nl. Scan 
de QR-code voor 
de meest actuele 
vacatures.

CJIB: Performance van Microservice 
frameworks op verschillende JVMs
Microservices zijn populair. Veel Java-speci-
alisten zijn ermee in aanraking gekomen of 
hebben ze al zelf gemaakt. Daarbij lopen ze in 
de praktijk nog weleens tegen obstakels aan 
die alles te maken hebben met bijvoorbeeld 
de keuze voor het framework, de Java Virtual 
Machine (JVM) of het garbage collection (GC) 
algoritme. Waar kun je het beste voor kiezen 
om te zorgen dat je services, zelfs als het druk 
wordt, nog steeds snel kunnen reageren? Het 
CJIB deed een aantal testen met verrassende 
uitkomsten.

Het CJIB staat vooral bekend om het innen 
van verkeersboetes. ‘Maar het werkveld van 
de uitvoeringsdienst van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid is veel breder’, vertelt 
software architect Maarten Smeets. ‘Denk 
aan de bijdrage aan supersnelrecht zodat 
verdachten snel voor de rechter kunnen 
komen. Java-developers bij het CJIB werken 
onder meer aan slimme ICT-oplossingen die 
dit mogelijk maken. Hiervoor gebruiken zij 
ook microservices. In de praktijk blijkt de 
performance vaak een uitdaging. We hebben 
verschillende opties uitgeprobeerd om te kij-
ken hoe dit beter kan. Tijdens de presentatie 
op J-Fall laat ik de uitkomsten daarvan zien.’

JVMs op een rij
De uitkomsten van de testen geven weer dat 
het de moeite waard is om bij de keuze voor 
een framework verder te kijken dan je neus 
lang is. Tijdens zijn presentatie houdt Maar-
ten naast frameworks ook meerdere JVMs 
tegen het licht. ‘In veel gevallen beschouwen 
developers een JVM als een gegeven, maar 
het loont om ook eens een andere JVM uit te 

proberen. Dit kan leuke en nuttige inzichten 
opleveren. Bijvoorbeeld in de context van het 
gaan naar een Cloud-omgeving zoals nu bij de 
Rijksoverheid gebeurt. Een framework of JVM 
gebruiken dat efficiënt met systeembronnen 
om kan gaan, kan helpen in het besparen van 
kosten en het verbeteren van de gebruikers-
ervaring.’

Strategie bepalen
Het CJIB is een innovatieve organisatie waar 
veel Java gebruikt wordt. ‘J-Fall is bij uitstek 
de plek om onze kennis en ervaring op dit vlak 
te delen. Werken bij de Rijksoverheid bete-
kent bezig zijn met maatschappelijk relevant 
werk. Het is mooi dat we met onderzoek zoals 
dit een bijdrage kunnen leveren. De resultaten 
kunnen je helpen bij het bepalen en valideren 
van je strategie op het gebied van Java. Daar 
hebben we niet alleen als CJIB en Rijksover-
heid iets aan, ook het bedrijfsleven komt 
hiermee verder.’ Meer informatie over de 
presentatie van Maarten vind je op jfall.nl .  

Maarten Smeets (links) werkt  
bij het CJIB in Leeuwarden 
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In a Cloud environment running multiple ser-
vices, monitoring and alerting is needed more 
than before. Prometheus is becoming the de 
facto standard. It’s the second hosted project 
in CNCF. Together with Micrometer it provides 
a powerful set of capabilities to monitor your 
application and identify problems before they 
really can do any damage. 
Prometheus key features are its multi-dimen-
sional data model, decentralized architecture 
and powerful query language. The multi-
dimensional data model differs from older 
hierarchical solutions by separating metrics 
and tags instead of using flat metrics names. 
This gives you more flexibility in creating your 
dashboards and alerts.
Micrometer calls itself SL4J for metrics. A 
vendor neutral metrics façade to create your 

counters, timers and gauges in a uniform 
way. Spring became a fan of Micrometer and 
it became it’s default metric collector in 2018. 
With the actuator metric endpoint, a Sprint 
Boot application provides a rich set of metrics 
like JVM, Tomcat, Logback and MVC end-
points out-of-the-box.  
Monitoring and alerting helps you to establish 
confidence in your applications. This enables 
you to go to production faster and detect pro-
blems before they can do any harm. Without 
prior knowledge, working with Prometheus 
may look difficult. But if you understand the 
basic concepts (of dimensional time-based 
metrics) it becomes really simple. If you’re 
interested please come to my session at J-Fall 
2019.

With more and more blockchain (and distribu-
ted ledger tech) applications being deployed 
in production we’ll share our lessons-learned 
on what it takes to bring a banking grade 
blockchain application to production.

We’ll start with explaining Corda Distributed 
Ledger Technology (DLT). Corda is heavily 
inspired by blockchain technology and pro-
vides similar advantages (decentralization, 
immutability and
single source of truth). Corda is used a lot 
within ING because it is based on industry 
standard technologies like the JVM, AMQP 
and X509 certificates.

In this session we’ll cover:

   How Corda works, how it’s both similar to 
BitCoin, providing trust and decentraliza-
tion but also very different eliminating the 
need to share all transactions with all no-
des but only with the participants involved 
in that transaction.

Wessel Boelen

 Cees van Wijk

Peter Rutger

Real world smart 
contracts on Corda

Introduction to Prometheus 
with practical tips

   In ING we rigorously adopt CI/CD best 
practices yet meanwhile smart contracts 
are immutable and operated by multiple 
organizations, so applying continuous de-
livery and continuous deployment required 
some clever engineering. We’ll cover how 
we tackle this in our applications.

   How we keep confidential information 
secret in a distributed ledger (that needs to

share information with many organizations in 
order to allow decentralized
validation.

   How we meet our performance goals using 
DLT. While blockchains like BitCoin and 
Ethereum can process 7 transactions per 
second and Ethereum 15 to 20 tps. We’ll 
discuss how Corda is designed so that it 
can process thousands of transactions per 
second.

   How we reliably integrate blockchain appli-
cations with our traditional IT systems.
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Oracle is once again 
proud sponsor of J-FALL!

Our booth
Visit the Oracle booth 
now! You will find us 
at space C8 on the first 
floor.

Let our Cocktail Robot 
shake your very own 
cocktail during our 
Happy Hour from 16:00 – 
17:00 hrs! 

Dmitry Kornilov is a Se-
nior Software Develop-
ment Manager at Oracle 
with over 20 years of 
experience in design and 
implementation of com-
plex software systems, 
defining systems archi-
tecture, team leading 
and project manage-
ment. Dmitry is leading 
Helidon and Jakarta EE 
teams in Prague, Czech 
Republic. Dmitry is an 
open source enthusiast 
and a speaker holding 
JCP “Star Spec Lead” 
and “Outstanding Spec 
Lead 2016” awards. He is 
actively participating in 
Jakarta EE development. 
Dmitry is a member of 
EE4J PMC and a leader 
of JSON Binding, JSON 
Processing and Yasson 
projects.

We are looking forward to sharing our knowledge with you at this 
great event! At our booth you can’t only find a Robot Cocktail shaker, 
but we also have a Helidon session that you may find interesting. 

Oracle Developer Initiative
BRAND SYSTEM AND VOICE GUIDELINES

Helidon session
Session Description
When we entered the cloud world, and 
microservices architecture started to become 
very popular for creating cloud services. The 
Java community and big software vendors 
are reacted on it by creating different kind of 
Java frameworks addressing microservices. 
Oracle is not an exception. Our microservices 
framework is called Helidon. It was designed 
from the ground up for building microservices 
keeping in mind performance and footprint 
size. Helidon comes in two flavors providing 
different development experience: Helidon 
SE and Helidon MP. It’s up to a developer to 
choose what to use in their applications.
Helidon SE — simple, functional, lightweight, 
focused on performance microframework 
developed in a modern reactive way. There is 
no injection and annotation “magic” and no 

special runtime required. It supports building 
GraalVM native images for even faster startup 
times.
Helidon MP — Eclipse MicroProfile implemen-
tation providing development experience 
familiar to Java EE/Jakarta EE developers.
Come to my session to learn more about He-
lidon, gain an understanding of the strategy 
and roadmap, and uncover how you might be-
nefit from using Helidon in your business. I’ll 
compare Helidon SE and Helidon MP, explain 
the main features. As part of the presenta-
tion I’ll live code a simple but full featured 
RESTful web service. I’ll highlight differences 
in development experience between Helidon 
SE and Helidon MP and demonstrate usage 
of configuration, health check and metrics. 
I’ll also show how to build a GraalVM native 
image and explain its advantages.
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Muriel Guerard

Jay Rajani
Lead software engineer

Capgemini presents 
at J-Fall: 2 sessions
Speaker: Muriel Guerard, Java developer
Location: Room 4
Timeslot: 14:35-15:25
Title: Program your Brain

Description: Developers are in short supply, 
and our work is never done. Therefor we need 
to work hard and often long hours to get the 
job done. Wouldn’t it be nice if you’d feel less 
tired at the end of the day, or if you could fre-
shen up your brain so it can work a little more 
effectively? Please join me in this session as 
we explore the human brain. The brain is an 
incredible organ. It makes up our personality, 
coordinates our movement and comes up 
with brilliant (and less brilliant) ideas. But, 
even though there are many people working 
out their bodies and muscles, working out 
your brain is often limited to doing some 
sudoku puzzles. Surely there must be a better 

way to keep your brain in shape. 
We will go over brain physiology, the most 
important areas and how they work. What 
is a brain made up of? What does it feed 
on? What makes it happy? When we have 
the basics covered, we can investigate if the 
programmer’s brain is any different than the 
“average” brain. 
After all this new information, you guys must 
feel exhausted. And, of course, there are even 
more interesting sessions to attend after my 
session. We will end the session with some 
exercises that can easily be done in or around 
the office to freshen up your brain and body, 
to keep you going all day and, if necessary, 
night. Because knowing about your brain 
is one thing, but actually doing your brain 
justice is a lot more important.

Speaker: Jay Rajani, lead software Engineer
Location: Room 8
Timeslot: 16:50-17:40
Title: Kafka vs Event Sourcing

Description: Kafka has rapidly become very 
popular, even small to evolve enterprises 
are noticing it. Why not? Kafka is one of the 
best stream processing platforms right now. 
The recent trend in Microservices also gave a 
boost to this increase in popularity of Kafka. 
But wait is it a de facto standard. Do we really 
need Kafka in our project? I have also seen 
projects where Kafka is only used to send 
notifications which can easily be replaced 
by some cloud services like SQS. Kafka has 
its advantage in Microservices as well. But 
we have other options like CQRS + event 
sourcing. There are good implementations 
available in the market to help the faster 
implementation of such well known patterns.

If you want to know
– Why kafka is popular?
– What kafka does not do?
– Can CQRS+ES be a good option for you?
– Can we combine both?
– Existing implementation available in the 
market for CQRS+ES

So, let’s deep dive into these concepts and 
understand whether it is a good fit for you. 
If you are a back ender with little knowledge 
about Spring Boot, you will enjoy the session.
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SDB GEEFT WEER 
EEN FEESTJE OP JFALL! 

WIN MOOIE PRIJZEN MET HET RAD VAN FORTUIN 

EN DE SCRUM JAVA QUIZ (STAND B12/13)

Doe mee met de SDB Scrum Java Battle
Word de J-Fall Scrum Java Master 2019! 
Tijdens ons 30 jarig jubileum vorig jaar gaven we de beste prijzen weg van de afgelopen jaren. 
Dit jaar bouwen we de spanning graag op! Wordt het een Oculus Rift, de nieuwe Apple Watch 
of toch heel iets anders?
 
Kom langs bij onze stands B12 en B13 op de eerste etage, wordt J-Fall Java Master 2019 in onze Java 
Quiz en ga naar huis met een super prijs. Of doe relaxed, draai aan het ‘altijd prijs’ Rad van Fortuin 
en win the Heineken Blade of een van de andere geweldige gadgets.

In ons SDB/Heineken feesthoek 
geven we de gehele dag prijzen weg 
met ons befaamde Rad van Fortuin. 
Kom langs en win de Heineken Blade 
of een van de vele andere gadgets.

Leading in Software Development

www.werkenbijsdb.nl

[190630] SDB Beurs J-Fall 2019_210x275_v1.indd   1 07-10-19   10:00
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Since the advent of modern computing, the 
ability of passionate programmers to collabo-
rate on open source code has led to some of 
the most important software breakthroughs. 
Today, open source software is more impor-
tant than ever. In this timeline of major open 
source milestones, you’ll find that many in-
novations – such as web browsers, databases 
and smartphones – are built on decades of 
open source contributions.

IBM has been driving to an open world with 
open source from the beginning. We are con-
tributing code, establishing open licensing, 
pushing for open governance in the commu-
nities, and helping to establish open source 
as technology that is safe. For example, 
IBM’s strong support for Linux brought about 
a change in posture toward open source for 
many enterprises. Under the right circums-
tances, open source could be a compelling 
and trusted adjunct to proprietary software 

for a growing number of enterprises. This also 
holds for serverless computing, a trend in 
open source we’re seeing to emerge further.

Serverless is an approach to computing that 
offloads responsibility for common infrastruc-
ture management tasks to cloud providers and 
tools, allowing you to focus on the business 
logic specific to your applications. A variety of 
platforms are there for you at hand, Apache 
OpenWhisk being one of them. This platform 
started with beta-level code, donated by IBM, 
and this summer graduated to become an 
Apache Software Foundation (ASF) Top-
Level-Project. Today OpenWhisk is recognized 
as the most comprehensive, enterprise-ready, 
proven serverless platform solution available 
from any open community. It serves as the un-
derlying technology for IBM Cloud Functions. 
Curious to see how this would work for you? 
Join our hands-on workshop on serverless at 
J-Fall this year. See details below.

The potential of serverless 
in an open source world

Timing and location: 
10:35 - 12:30, Hands-on labs 2
Serverless computing is a modern build and 
execution cloud model that brings to the 
cloud a set of properties that are central to 
the serverless promise: little to no concern 
about operations, auto provisioning, autosca-
ling and pay-per-use with zero cost for idle 
time. As developer you can finally focus on 
your code and rely on the cloud platform to 
manage the infrastructure for you. In this 
workshop you can experience this yourself! 

You’ll get a brief intro to serverless, what it 
means to developers, and why it’s important 
to understand this technology. We will then 
quickly get to live coding a serverless appli-
cation, deploying it to the cloud, and building 
on that application by adding more serverless 
functions to it to get a working understanding 
of what it means to be serverless!

For this workshop you’ll need your own 
laptop, a basic understanding of Java/Ja-
vascript and an IBM Cloud account. If you 
don’t already one, you can sign up for free at: 
https://ibm.biz/Bd2Uv6

Meet the workshop hosts
Billy Korando and Edward Ciggaar will be hosting the hands-on workshop at J-
Fall. You could have seen them at prior NLJUG events as they are regular speakers 
as developer advocates for IBM. Billy is passionate about finding ways to reduce 
mental capacity waste from tedious work; such as project initiation, deployment, 
testing and validation, and so on through automation and good management 
practices. Edward likes to personally interact with developers and to show them 
the possibilities of the latest IBM technologies. They’re both looking forward to 
welcoming you at the workshop!

Billy Korando Edward Ciggaar

Hands-on workshop at J-Fall 2019

Can't join the workshop 
at J-Fall? Then come and 
join the hands-on meetup 
on Tuesday evening 
November 26th. URL: 
https://ibm.biz/jfall2019
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TIMETABLE J-FALL 2019Main sponsor

CloudJava language Alternative JVM 
languages

Enterprise - Java 
EE, Spring, BPM, 

Integration.

Methodology 
& culture

Web & mobile

Zaal 9 Zaal 8 Zaal 7 Zaal 6 Zaal 5 Zaal 4 Zaal 1 
Hands-on labs 1 
(Ground level)

Hands-on labs 2 
(Exposium -Second 

08:00 - 08:50
How JSR 385 could have saved 

the Mars Climate Orbiter 
Thodoris Bais & Werner Keil  

What’s a Service Mesh and 
why do I need one? 

Jeroen Reijn

GraalVM in practice at the 
Dutch National Police: 

running R from Scala in a 
Microservice architecture 

Nathan Perdijk

Master Your Tools 
Jan-Hendrik Kuperus

Mikado and the Art of 
Refactoring 

Hinse ter Schuur

9:00 - 9:20 Opening 
Bert Jan Schrijver

9:20 - 9:45 Going Live, in 10, 9, 8…! 
Wouter Oet & Vincent Oostindië

9:45 - 10:10 Our API journey to digital ecosystems 
Koen Adolfs & Maarten Spit

10:10 - 10:35 Coffee Break

10:35 - 11:25 Keeping Up with Java 
Sander Mak  

Detecting potential hazardous 
situations in the 

Dutch railway planning 
with Apache Ignite 
Thomas Drevers & 

Pim Dorrestijn  

Quickies (3 Sessions) 
Kaya Weers,

Sharat Chander,
Paulo Lopes

Centralized Logging Patterns 
Philipp Krenn

How and why GraalVM is quic-
kly becoming relevant for you 
Lucas Jellema & Adnan Drina

Performance of Microservices 
on Different JVMs 
Maarten Smeets

Cryptography 101 for 
Java developers 
Michel Schudel

Go Serverless with Java 
Billy Korando & 
Edward Ciggaar

Stream Processing Live Traffic 
Data with Kafka Streams

Tom Van den Bulck & 
Tim Ysewyn

11:40 - 12:30
Supersonic, Subatomic 

Java with Quarkus 
Alex Soto

Decompiling Kotlin 
Erik Hooijmeijer

From Iterator to Spliterator 
William Bakker

Surviving Dependency Hell
Ray Tsang & Robert Scholte

From a traditional applica-
tion to a cost efficient cloud 

architecture 
Pascal Snippen

Introduction to Prometheus 
with practical tips 

Wessel Boelen  

Highly secured APIs: 
insights into OAuth 2.0 

Simone Stapels

12:30 - 13:30 Lunch Break
Ignite-sessies

Hosted by Brian Vermeer  
IT Leadership 

13:30 - 13:40 NLJUG update
Bert Jan Schrijver

13:40 - 14:20 Community keynote: A Brief History of Computer Music 
Anders Norås

14:35 - 15:25 Developing with Kubernetes 
Ray Tsang

Multi-Hybrid kafka quarkus 
using a robotic Cat and some 

random stuff 
Maxim Burgerhout, Roel
Hodzelmans & Wian Vos

NLJUG Innovation 
Award Winner

Deepfakes 2.0 - How Neural 
Networks are Changing 

our World 
Martin Förtsch & 
Thomas Endres

Secure Development Pipelines
Marten Deinum  

Program your Brain 
Muriël Guerard

Reacting to the future of 
application architecture 

Grace Jansen

Finding the Duke with 
DeepLearning4J

Remco Runge & Ivar Reukers

Writing and deploying 
cloud-native apps using 
Spring Boot and Cloud 

Foundry
Lars Rosenquist & 

David Caron

15:25 - 15:45                Coffee Break

15:45 - 16:35

My Kotlin is better than 
your Java!

Paulien van Alst & 
Brian Vermeer

Real world smart contracts 
on Corda 

Peter Rutgers & 
Cees van Wijk  

A wild CVE appears! Rebuild 
all the containers! 

Dieter Hubau

Beware of Survivorship Bias!
Hanno Embregts & 
Maarten Mulders

Building cloud-native micro-
services with project Helidon 

Dmitry Kornilov

Tales of modernizing Trello’s 
web stack 

Vincent Kok

Continue performance 
validatie 

Job Rooseman & 
Ernst Noorlander

16:50 - 17:40 Java from a Parallel Universe 
Jan Ouwens

Using Bleeding Edge software 
in Lifecycle management 

without Bleeding out 
Martin Visser & Erwin Cavas

The Java Pub Quiz 
Ramon Wieleman, Vasco

Veloso & Suyash Patil  

Kafka vs CQRS+Event 
Sourcing 

Jay Rajani

Multiplayer Pac-Man with 
Rsocket

Oleh Dokuka

Quickies (3 Sessions) 
Jessica Siewert, 
Bart Kerkvliet,
Talip Ozkeles

The 7 biggest mistakes we 
made in 10 years of running a 

major open source project 
Roel Spilker & 

Reinier Zwitserloot

17:40 - 19:00 Drinks & Networking 
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tion to a cost efficient cloud 
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Pascal Snippen

Introduction to Prometheus 
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Wessel Boelen  
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Simone Stapels

12:30 - 13:30 Lunch Break
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Hosted by Brian Vermeer  IT Leadership Summit

13:30 - 13:40 NLJUG update
Bert Jan Schrijver

13:40 - 14:20 Community keynote: A Brief History of Computer Music 
Anders Norås

14:35 - 15:25 Developing with Kubernetes 
Ray Tsang

Multi-Hybrid kafka quarkus 
using a robotic Cat and some 

random stuff 
Maxim Burgerhout, Roel
Hodzelmans & Wian Vos

NLJUG Innovation 
Award Winner

Deepfakes 2.0 - How Neural 
Networks are Changing 

our World 
Martin Förtsch & 
Thomas Endres

Secure Development Pipelines
Marten Deinum  

Program your Brain 
Muriël Guerard

Reacting to the future of 
application architecture 

Grace Jansen

Finding the Duke with 
DeepLearning4J

Remco Runge & Ivar Reukers

Writing and deploying 
cloud-native apps using 
Spring Boot and Cloud 

Foundry
Lars Rosenquist & 

David Caron

15:25 - 15:45                Coffee Break

15:45 - 16:35

My Kotlin is better than 
your Java!

Paulien van Alst & 
Brian Vermeer

Real world smart contracts 
on Corda 

Peter Rutgers & 
Cees van Wijk  

A wild CVE appears! Rebuild 
all the containers! 

Dieter Hubau

Beware of Survivorship Bias!
Hanno Embregts & 
Maarten Mulders

Building cloud-native micro-
services with project Helidon 

Dmitry Kornilov

Tales of modernizing Trello’s 
web stack 

Vincent Kok

Continue performance 
validatie 

Job Rooseman & 
Ernst Noorlander

16:50 - 17:40 Java from a Parallel Universe 
Jan Ouwens

Using Bleeding Edge software 
in Lifecycle management 

without Bleeding out 
Martin Visser & Erwin Cavas

The Java Pub Quiz 
Ramon Wieleman, Vasco

Veloso & Suyash Patil  

Kafka vs CQRS+Event 
Sourcing 

Jay Rajani

Multiplayer Pac-Man with 
Rsocket

Oleh Dokuka

Quickies (3 Sessions) 
Jessica Siewert, 
Bart Kerkvliet,
Talip Ozkeles

The 7 biggest mistakes we 
made in 10 years of running a 

major open source project 
Roel Spilker & 

Reinier Zwitserloot

17:40 - 19:00 Drinks & Networking 
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Abstracts J-FALL 2019
Timeslot: 8:00 – 8:50

How JSR 385 could 
have saved the Mars 
Climate Orbiter
In 1999, NASA lost the 
$125 million Mars Climate 
Orbiter as it went into 
orbital insertion. Due to 
a mismatch between US 

customary and SI units of measurements in one of the APIs, 
the spacecraft came too close to the planet, passed through 
the upper atmosphere and disintegrated. Sadly, this hasn’t 
been the only instance where a mismatch between units 
of measurements had catastrophic consequences, but it’s 
certainly one of the most spectacular and expensive ones. 
How could this happen? The bad news: if you use primitive 
types to handle quantities in your code, due to the same 
practice at best, you’ve codified the unit in a variable name 
or database field, e.g. calling it lengthInMetres. Otherwise, 
you’re only relying on convention, just like Lockheed Martin 
and NASA did. Join this talk to learn how JSR 385 can help 
you avoid $125 million mistakes, how it applies the 2019 
redefinition of SI base units, and discover the immeasurable 
world of dimensions, units and quantities.

Java Language Intermediate Zaal 8

What’s a Service Mesh and why 
do I need one?
You’ve been creating this cloud-native 
microservice based architecture. 
Continuous delivery pipelines, cloud-
based deployments, and Kubernetes 
managed Docker containers. You are 
ready to scale beyond your wildest 

dreams. Now, while taking a step back, you notice that 
your services contain more than just the business logic 
you intended to write. Proper communication is key in 
a distributed system, but do you really need these extra 
libraries that increase the size of your microservice? Should 
the responsibility for reliable communication live within 
your application or can this be abstracted to a higher level? 
In this session, we will look at the concept of a Services 
Mesh and how it helps you put the responsibilities at the 
right layer. After this presentation you might have an 
answer to the question if you really need a service mesh. 

Cloud Intermediate Zaal 6

GraalVM in practice at the  
Dutch National Police: running 
R from Scala in a Microservice 
architecture
A lot of the best Data Science is done in 
R, but getting R to run as a streaming 
application in a complex environment 
using only Open Source tooling is an 

absolute nightmare. Making R interface with Kafka, or 
S3, or anything else, means giving up version control 
to external packages, while letting R talk to external 
services through a Docker container in networked VMs 
requires superhuman resolve. We were living through this 
nightmare. Then a colleague mentioned he had heard 
something about integrating R into a Java application... 
Could this be our Salvation? Our Light in the Darkness? 
Our Holy GraalVM? In this talk we will explore how we 
brought GraalVM into practice at the Dutch National Police 
by integrating R code into a Spring Boot 2 application 
written in Java and Scala. We will show code samples of 
the required wiring to get R to run on the JVM and discuss 
the various pitfalls and workarounds we discovered when 
putting this cutting edge tool to the test. We will discuss 
how GraalVM and FastR helped bring our Data Scientists 
back to the work they enjoy, while leaving the stream 
integration to languages and frameworks much better 
suited to the job. 

New & Cool Intermediate Zaal 5

Master Your Tools
Tired of agile workshops? Looking for 
some productivity tips that benefit 
*you*? It’s time to get selfish and learn 
how to do the same work you always do, 
but spend less time doing it. In a time 
where tools are plenty and new ones 
pop up constantly, I believe most of us 
don’t look beyond the getting started 

of their tools. In this talk I will demonstrate some kick-ass 
productivity features of IntelliJ and some other well-
known tools, as well as showcase a series of lesser-known 
tools all aimed at making your life easier. After all, less 
typing means more time for sword fighting, err creative 
problem solving. Some of the tools are quite focused 
around the use of a Mac, but where possible I will point 
out similar tools for other platforms. If you’re impatient 
and wondering if this talk is worth your valuable time, here 
are just a few things you might learn: automatic creation 

Thodoris Bais & Werner Keil 

Nathan Perdijk

Jan-Hendrik 

Kuperus

Jeroen Reijn 
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of projects, highly automated Git workflow, turning 
your terminal into your best friend and how to make a 
Soundboard and Smiley Picker, because I suddenly had 
time on my hands. 

Methodology Intermediate Zaal 4

Mikado and the Art of Refactoring
Do you know this feeling? Still struggling 
with a big refactoring... you promised your 
team that it would be finished within 
a day. But that was two days ago. You 
cannot just revert, because you already 
invested a lot of time. You have to go 
forward. But... the project is not compiling 

at all. If this sounds frightening familiar, this session is 
for you. In this session you will learn how you could avoid 
this situation by using the Mikado method. This method is 
about taking small steps, but it also guides the direction for 
those steps. You will see that by applying some simple rules 
you can enjoy refactoring, without the fear of getting stuck.

Technical Intermediate Zaal 1

Timeslot: 9:00 – 9:20

Opening J-Fall 2019
Opening J-Fall 2019 by Bert Jan Schrijver

Keynote Beginner Zaal 9

Timeslot: 9:20 – 9:45

Keynote 1: 
Going live, in 10, 
9, 8…!
Last year Rabobank 
talked about its new 
platform, Pivotal Cloud 
Foundry, that enables 
development teams 

to build and run their applications much quicker, using 
modern technologies. This year we’re going to take it one 
step further. We’ll create an app and deploy it, live on 
stage, to production!

Keynote Intermediate Zaal 9

Timeslot: 9:45 – 10:10

Keynote 2: Our API 
journey to digital 
ecosystems 
Business Models based 
on platforms and digital 
ecosystems are evolving 
rapidly and will soon be 
the new normal. The 

emerging role of APIs drive these innovations and the role 
of banks will inevitable change. ABN AMRO is investing a lot 
in APIs and Digital Platforms to foster the business models 
of tomorrow. Learn everything about our Developer Portal, 
API Management, PSD2, Tikkie APIs and more. Maarten and 
Koen give you insights on where ABN AMRO is at in their 
API journey and share ideas on how we together could build 
the future of finance.

Methodology Beginner Zaal 9

Timeslot: 10:35 – 11:25

Keeping up with Java
It seems like keeping up to date with 
Java nowadays is an enormous task. 
Gone is the era of big, delayed Java 
releases that span years. We’re now 
getting a new major release every six 
months. What’s up with that? You’re 
probably still developing on Java 8, 

even though Java 13 is already available.   Join this session 
to get an overview of what’s new in Java since Java 8. 
We’ll give an overview of the module system (Java 9), the 
local-variable type inference feature (Java 10) and the new 
HttpClient API (Java 11). Of course we’ll also take a look at 
the new preview features in Java 12 and 13. Expect lots of 
advice on how to get beyond Java 8. It’s time to embrace 
the newfound agility of the Java platform!

Java Language Intermediate Zaal 9

Detecting potential hazardous situations in the 
Dutch railway planning with Apache Ignite
Every day millions of people travel by train through the 
Netherlands. Approximately 10.000+ train movements are 
planned on a daily basis for safe traveling on one of the 
busiest rail infrastructures in Europe. Planning all these 
train rides and delivering a timetable without hazardous 
situations is a challenge. A challenge growing continuously 
with more travellers every day and more trains every 
new timetable. To master this growing challenge we are 
currently building a space-based architecture with Apache 
Ignite. Apache Ignite provides a distributed horizontally 

Hinse ter Schuur

Sander Mak

Bert Jan Schrijver

Koen Adolfs & Maarten Spit

Vincent Oostindië & Wouter Oet
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scalable data and computational grid, that we utilize to 
calculate all train movements on the rail infrastructure. In 
doing so, we can detect potentially hazardous situations 

and report them so the 
timetable safety can 
be improved. These 
improvements help 
NS and ProRail to 
ensure everyone can 
travel safely to their 
destination

 
Server Side Intermediate Zaal 8

3 Quickies:
Kaya Weers - To Lombok or not to Lombok?

Sharat Chander - OpenJDK and You

Paulo Lopes - Fight climate change with code

Methodology Beginner Zaal 7

Centralized Logging Patterns
Most organizations feel the need 
to centralize their logs — once you 
have more than a couple of servers 
or containers, SSH and tail will not 
serve you well any more. However, the 
common question or struggle is how 
to achieve that. This talk presents 

multiple approaches and patterns with their advantages 
and disadvantages, so you can pick the one that fits your 
organization best. Each pattern has its own demo with the 
open source Elastic Stack (previously called ELK Stack), 
so you can easily try out the different approaches in your 
environment. Though the general patterns are applicable 
with any centralized logging system. 

Cloud Intermediate Zaal 6

How and why GraalVM is quickly becoming  
relevant for you
Starting a Java application as fast as any executable 
with a memory footprint rivalling the most lightweight 
runtime engines is quickly becoming a reality, through 
Graal VM and ahead of time compilation. This in turn is a 

major boost for using Java for microservice and especially 
serverless scenarios. For a long time GraalVM seemed 
merely an exotic research project in an Oracle lab. However, 
things are moving fast now. A production ready GraalVM 
release is available 
This session introduces GraalVM, its main capabilities 
and especially its practical applicability – now and in the 
near future. There are demonstrations of ahead of time 
compilation and use of Java based serverless functions 

with tiny run times and 
ultrafast startup. Quarkus 
and Apache Camel on 
Graal VM are shown and 
examples are presented 
of runtime interoperability 
of various non-JVM 
languages with Java.  

New & Cool Intermediate Zaal 5

Performance of Microservices  
on Different JVMs
There are many options for running 
your Java application and the choices 
you make matter! Performance is 
an important factor to take into 
consideration when choosing your 
JVM. How do the different JVMs 

compare with respect to performance when running 
different Microservice implementations? Does a specific 
framework provide best performance on a specific JVM 
implementation? I’ve performed elaborate measures 
of (among other things) start-up times, response 
times, CPU usage, memory usage, garbage collection 
behaviour for these different JVMs with several different 
frameworks. During this presentation I will describe the 
test setup used which includes Prometheus and Grafana. 
I will show you some remarkable differences between the 
different JVM versions and implementations. This will 
help choosing the JVM with the right characteristics for 
your specific use-case! 

Java Language Intermediate Zaal 4

Cryptography 101 for  
Java developers
So you’re logging in to your favourite 
crypto currency exchange over https using 
a username and password, executing some 
transactions, and you’re not at all surprised 
that, security wise, everything’s hunky 
dory... The amount of cryptography to 

make all this happen is staggering. In order to appreciate and 
understand what goes on under the hood, as a developer, it’s 
really important to dive into the key concepts of cryptography 

Kaya Weers, Sharat Chander, Paulo Lopes

Lucas Jellema & Adnan Drina

Philipp Krenn

Maarten Smeets

Michel Schudel

Thomas Drevers & Pim Dorrestijn
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. In this session, we discover what cryptography actually is, 
and will use the JCA (Java Cryptography API) and JCE (Java 
Cryptography Extensions) in the JDK to explain and demo key 
concepts such as: Message digests (hashing), encryption, 
both symmetric and asymmetric, digital signatures, both 
symmetric and asymmetric. Furthermore, we’ll show how 
these concepts find their way into a variety of practical 
applications such as: https and certificates, salted password 
checking, block chain technology. After this session, you’ll 
have a better understanding of basic cryptography, its 
applications, and how to use the cryptography APIs in Java. 

Security Beginner Zaal 1

Timeslot: 10:35 – 12:30

Go Serverless 
with Java
Serverless computing 
is a modern build 
and execution cloud 
model that brings 
to the cloud a set of 
properties that are 

central to the serverless promise: little to no concern 
about operations, auto provisioning, autoscaling and 
pay-per-use with zero cost for idle time. As developer 
you can finally focus on your code and rely on the cloud 
platform to manage the infrastructure for you. In this 
workshop you can experience this yourself! You’ll get a 
brief intro to serverless, what it means to developers, 
and why it’s important to understand this technology. 
We will then quickly get to live coding a serverless 
application, deploying it to the cloud, and building on 
that application by adding more serverless functions 
to it to get a working understanding of what it means 
to be serverless! For this workshop you’ll need your 
own laptop, a basic understand understanding of Java/
Javascript and an IBM Cloud account. If you don’t 
already one, you can sign up for free at: https://ibm.
biz/Bd2Uv6

Cloud Beginner Hands-on-Lab 1

Stream Processing 
Live Traffic Data 
with Kafka Streams
In this workshop we 
will set up a streaming 
framework which will 
process realtime data of 
traffic sensors installed 

within the Belgian road system. Starting with the intake of 
the data, you will learn best practices and the recommended 

approach to split the information into events in a way that 
won’t come back to haunt you. With some basic stream 
operations (count, filter, ... ) you will get to know the data 
and experience how easy it is to get things done with 
Spring Boot & Spring Cloud Stream. But since simple data 
processing is not enough to fulfil all your streaming needs, 
we will also let you experience the power of windows. After 
this workshop, tumbling, sliding and session windows hold 
no more mysteries and you will be a true streaming wizard.

Big Data and ML Intermediate Hands-on-Lab 2

Timeslot: 11:40 – 12:30

Supersonic, Subatomic Java 
with Quarkus
Java was born in the mid-90s, the era of 
TLC and Boyz II Men, long before the rise 
of Linux server virtualization and the 
Linux container.
We took great pride in running Java 
applications for weeks if not months 

without restarts and Java assumed that it could consume 
all available memory and CPU. In this presentation, we 
will demonstrate the problems associated using Java for 
“microservices”, and how the open source ecosystem is 
working to insure the future of Java by being cloud first, 
container native, serverless focused and Kubernetes 
optimized. This is where GraalVM meets Quarkus, bringing 
server-side and enterprise-capable Java to enable you to 
build truly cloud native apps.

Server Side Beginner Zaal 9

Decompiling Kotlin
While my colleagues revelled in Kotlin’s 
new features, I was curious how exactly 
these features are achieved on the JVM. 
So I spent some time reading byte code 
and decompiling Kotlin into Java with 
sometimes hilarious results
In this presentation we take some 

example code in Kotlin, compile it and then decompile it and 
explain the results. Sometimes the decompiler produces 
really ..interesting.. code and then we take a deep dive into 
bytecode land to see what is going on – don’t worry I will 
explain what you need to know! If you want to know how 
Kotlin achieves its ‘magic’ named arguments or how package 
level methods are built on the JVM this is the talk for you

JVM Languages Beginner Zaal 8

From Iterator to Spliterator
Good chance that you have worked with the Java Streams 
API. It is quite easy to consume Stream objects. What if 

Alex Soto
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you want to produce your own Stream? Is List.stream().
map().collect(toList()) an antipattern? How to deal 
with IO? How can you transform your service and your 

API’s using Stream? I will show some 
best practices on implementing the 
Spliterator interface and implications 
of the various characteristics. I will 
show how this transformed one of our 
applications and significantly reduced 
its memory pressure.

Java Language Advanced Zaal 7

Surviving  
Dependency Hell
Dependency conflicts 
come in many different 
forms and have 
different impacts on 
your applications. This 
presentation examines 

common causes of a dependency conflict, how you can 
mitigate it as a library developer, and how end users can 
resolve it. Join this session to see common issues Ray 
has observed from working with customers, and Robert’s 
advise on how to detect issues early. It also covers what 
Google has been documenting in terms of best practices 
and what tools it has created to help, based on its 
learnings.

Server Side Intermediate Zaal 6

From a traditional application to a 
cost efficient cloud architecture
De cloud is hot en veel organisaties 
zijn hier ook mee bezig. Maar wat 
betekent het als je een applicatie 
landschap gaat migreren naar de 
cloud. Het aantal services wat AWS 
en Azure biedt is talloos en voor 

een framework bieden ze verschillende oplossingen. 
Tijdens de sessie wordt je meegenomen hoe een vrij 
traditionele applicatie (java based, database, jms, 
storage, etc) gemigreerd kan worden naar een cloud en 
wat het betekent voor je (software) architectuur. Bij 
een dergelijke applicatie zul je een keuze moeten gaan 
maken tussen een tal van services die de cloud provider 
je biedt. Services die we meenemen in de overweging 
zijn bijvoorbeeld ECS of EKS, ga je SQS, AmazonMQ 
of zelfs kafka (MSK) gebruiken. Ten slotte wordt je 
meegenomen in een architectuur uitwerken hoe deze 
applicatie eruit kan komen te zien in AWS met het 
gebruik van deze verschillende AWS services.

Cloud Beginner Zaal 5

Introduction to Prometheus  
with practical tips
The goal of the session is to get 
the audience more familiar with 
monitoring and alerting using 
Prometheus. In a Cloud environment 
running multiple microservices 
monitoring and alerting is needed 

more than before. Prometheus is becoming the de 
facto standard. Together with Micrometer it provides a 
powerful tool to see how your application is behaving 
and being informed about problems as soon as possible. 
In the first part of the session the basic concepts of 
dimensional metrics and the difference with older 
hierarchical metrics like Graphite will be explained. We 
will show the architecture of Prometheus and tell how 
all the components work together. The second part of 
the session is a live coding session with a simple Spring 
Boot application. I will add custom metrics and enable 
a default rich out-of-the-box set of metrics. The result 
will be shown in a Grafana dashboard. Without prior 
knowledge, working with Prometheus may look difficult. 
But if you understand the basic concepts of dimensional 
time-based metrics it becomes really simple. 

Cloud Beginner Zaal 4

Highly secured APIs:  
insights into OAuth 2.0
OAuth secures APIs with a temporary, 
encrypted access token. This is much 
more secure than basic authorization, 
but also harder to implement. Because: 
which flow should be used in which 
situation? What is the difference 

between authorization and authentication? And are 
there any implementation constraints that you didn’t 
even think about? This talk will explain OAuth from its 
fundamentals to the implementation details. I will show 
a working setup, so when you leave you will be able to 
create your own secured API.

Security Beginner Zaal 1

Timeslot: 12:30 – 13:30

Ignite Sessions – Hosted by Brian Vermeer 
Ignite presentations are short 5 minute presentations 
on a topic that the speaker is passionate about. The 
presentations are meant to “ignite” the audience on a 
subject. Each talk will follow the style of 20 slides that 
are shown for 15 seconds each. Enlighten us but make 
it quick! This promises to be dynamic lunch break with 
lots of diversity in subjects. 

Wessel Boelen

Ray Tsang Robert Scholte

William Bakker

Pascal Snippen

Simone Stapels
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The ignite sessions of J-Fall 2019 are as follows:

Ko Turk - To all developers out there, don’t be afraid to use 
another IDE

Bart van Wezel - Learning from actions with reinforcement 
learning

Paul Kraak - The secrets behind a successful intake!

Arien Kock & Polins Kovhnra - On mentoring junior 
developers

Bart Toersche - Story time: When vendor lock-in hits the fan

Martijn de la Cosoine - The road to your first talk @ J-Fall

Kaya Weers - 5 superpowers you need in your team!

Methodology Beginner Zaal 6

Timeslot: 13:30 – 13:55

Keynote 3: NLJUG update
An update of the NLJUG, where we are 
and where we are going. 

Timeslot: 13:55 – 14:20

Keynote 4: A Brief History of 
Computer Music
Computer programmed music has 
come a long way since the CSIR Mark 
1 played a scratchy Colonel Bogie back 
in the early 1950s. In this talk we’ll 
go on a journey through the history 
of music made with code. We’ll meet 

the pioneers who invented computer music, visit classic 
video game soundtracks, learn how computer musicians 
made big sounds with tiny tech, how algorithms 
create never-ending soundtracks and the huge impact 
computer music has had on popular culture. Expect lots 
of nostalgia, vintage code on vintage computers and a 
musical experience of epic proportions.

Keynote Beginner Zaal 9

Timeslot: 14:35 – 15:25

Developing with Kubernetes 
Ray has been on a 6-months rotation 
with an internal Google team to 
help bringing a project to public 
Cloud using cloud-native technology 
stack and Kubernetes. Ray will 
share the architecture, development 
environment technicals, devops tools, 

and some tough decisions that needed to be made to 
move the project along while being prepared for changes 
in the future.
Join this session to learn the journey including 
development environment tools choices (Docker 
Compose, Skaffold, Kustomize, Jib), to the stack, to 
mono-repo vs multi-repo, to the runtime infrastructure.
With hindsight 20-20, we’ll visit some best practices, 
lessons learned, and how decisions/compromises are 
being made.

Cloud Beginner Zaal 9

Multi-Hybrid kafka quarkus using a robotic Cat 
and some random stuff
During our talk we will show a demo where we use the 
brand new Tekton CI/CD tooling and Kubernetes operators 
to deploy a Quarkus.io + Kafka based application to 
multiple clouds (Google/Amazon) and bounce traffic to 
both of them in a live demo. 
This demo will show how far Kubernetes ease of use has 
come in the last few years, how to leverage Kafka for cross 
cluster replication and it will also give the audience a look 
at the brand new container oriented Java implementation 
called Quarkus which is set to take the Java world by storm.

Cloud Intermediate Zaal 8

NLJUG Innovation Award Winner 
The NLJUG will be presenting the NLJUG Innovation Award.  
This award will be granted to the most innovative project. 
The independent jury, which consist of Java experts, will be 
judging every nomination. The nominative cases are about 
successful, innovative, justified and/or extensive projects. 
This slot is for the NLJUG Innovation Award Winner.

Award Beginner Zaal 7

Bert Jan Schrijver

Anders Norås

Ray Tsang

Maxim Burger hout, Roel Hodzelmans, Wian Vos

ABSTRACTS OF ALL SESSIONS
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Deepfakes 2.0 - How 
Neural Networks are 
Changing our World
Imagine that you are 
standing in front of a 
mirror, but no longer 
see your own face, but 
through the eyes of 

Barack Obama or Angela Merkel. In real time, your own 
facial expressions are transferred to someone else’s 
face. The TNG Hardware Hacking Team has managed to 
create such a prototype and transfer a person’s face to 
any other face in real time. The basis for this is the so-
called deep-fake approach. The use of neural networks 
detects faces of video input, translates and integrates 
them back to the video output. Through this technique, 
it is possible to project deceptively real imitations to 
other people. For this purpose, we used Keras trained 
autoencoder networks and various face recognition 
algorithms. In this talk, Thomas Endres and Martin 
Förtsch give one entertaining and very vivid introduction 
to the world of deep fakes in real time. 

Big Data and ML Beginner Zaal 6

Secure Development Pipelines
Security in an application is often 
implemented as an afterthought 
and is generally only focussed on 
implementing security rules for 
controlling access. However when 
developing an application or rather a 
system there are more things to take 

into consideration regarding security. In this session 
we will take a look at how we can use the build and 
continuous integration environment to create a secure 
development environment and automatically detect 
security flaws in our system. We will live code and 
protect a Spring Boot application and configure/prepare 
our build and CI/CD environment to check for security 
vulnerabilities.

Security Beginner Zaal 5

Program your Brain
This session offers a break from all the 
in-debt technical learning that everybody 
will be doing at J-Fall.
A smart programmer is a lazy 
programmer. Lazy in a good way, like 
their code they themselves like to get 
great results with minimum effort. How 

do you accomplish this? It all starts with a good, relaxed, 
happy brain. We all know how to adjust our desk and use 
our computers to prevent arm and neck injuries, but how 

should you treat your brain? During my session I would 
like to show my fellow programmers how to maximize 
brain capacity and get their coding done swiftly and 
smoothly.

Methodology Beginner Zaal 4

Timeslot: 14:35 – 17:40 

Reacting to the future of  
application architecture
Ever wondered how honeybees have 
come to be some of the world’s most 
efficient architects? Learn how we can 
all use mother nature’s expertise to 
better architect our software solutions 
to be more reactive, responsive and 

resilient through reactive architecture frameworks.
I will be explaining the principles of reactive systems 
(including the key points behind the reactive manifesto) 
and using bee hives and the social behavior of bees to help 
visualize and understand the benefits of these principles.

Architecture Beginner Zaal 1

Finding the Duke 
with DeepLearning4J
Within this HOL you 
will be using DL4J (Deep 
Learning 4 Java) to train 
a neural network into 
recognising the Duke. By 
using Transfer Learning, 

we will make sure that you can train your network within 
minutes. You will get a first experience in building neural 
networks, how you can train them and how you can 
improve your network.
To help you test your setup, all participants will be given 
a custom made a stuffed Duke figure. With the help of 
this figure you can make sure that you will be able to get a 
picture of the Duke the next time he flashes by. 
After this workshop you will have learned how to use 
Java in combination with DL4J to build and train a deep 
learning network. For this workshop you do not need 
any experience with Deep Learning. Basic programming 
knowledge should suffice.
Requirements: • Java 1.8 • Maven • Laptop with webcam

Big Data and ML Beginner Hands-on-Lab 1

Writing and deploying cloud-native apps using 
Spring Boot and Cloud Foundry
In an enterprise organisation it can be hard to get 
software into production. And when it’s finally running 

Remco Runge & Ivar Reukers

Martin Förtsch & Thomas Endres

Marten Deinum

Muriël Guerard

Grace Jansen
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it’s often with regular downtime due to the upgrading 
and patching of systems your applications are 
depending on. In this hands-on-lab you will experience 
what it’s like to deploy Spring Boot applications onto 
Cloud Foundry and you’ll learn how to apply common 
cloud native development practices to make your 
applications more robust and resilient; like 12-factor app 
development, circuit breakers, bulkheads and several 
more. You’ll learn how to leverage Spring Cloud and 

Resilience4j. You’ll also 
learn how a platform 
can improve the time 
you spend developing 
innovative features 
rather than spend most 
of your time keeping 
the lights on.

Cloud Intermediate Hands-on-Lab 2

Timeslot: 15:45 – 16: 35

My Kotlin is better 
than your Java!
TLDR: The big discussion: 
Kotlin or Java, to migrate 
or not to migrate and 
why... The world of 
languages on the JVM 
has seen alternatives 

to Java come and go. Kotlin is probably the most popular 
one at this moment. Although Java is still one of the most 
commonly used programming languages, Kotlin seems 
to keep growing very fast. Where Java is known for its 
verbosity, Kotlin aims at making programming easier. On 
the other hand, Kotlin is a mix of paradigms and forces 
you to learn yet another language. Moreover, with all the 
new features that are rapidly introduced in Java, is Kotlin 
actually needed? In which situations should we choose the 
one or the other? Should we migrate to Kotlin or is Java good 
enough? In this talk we will fire up the battle between Kotlin 
and Java. In this battle one of us will root for Java while the 
other cheers for Kotlin. Who wins? That is totally up to you. 
The audience will be judge and jury. So...bring it on.

JVM Language Beginner Zaal 9

Real world smart 
contracts 
on Corda
Corda Distributed Ledger 
Technology (DLT) is 
heavily inspired by 
blockchain technology 
and provides similar 

advantage. Corda is used a lot within ING and by many 

others that are active in the blockchain and Distributed 
Ledger Tech community. With more and more blockchain 
applications being deployed in production we’ll share 
our lessons-learned on what it takes to bring a banking 
grade blockchain application to production. In this session 
you’ll learn : - How Corda works, how it’s both similar 
and different to blockchain technology. and why we 
like it so much. - How we do Continuous Deployment of 
smart contracts (that by definition are immutable and 
are operated by multiple organizations..) - How keep 
confidential information secret in a distributed ledger (that 
needs to share information with many organizations in 
order to allow decentralized validation.

New & Cool Intermediate Zaal 8

A wild CVE appears! Rebuild all 
the containers!
The ideal way to get your source code into 
a container would keep the convenience 
of a Dockerfile, and remove human 
intervention over the development 
lifecycle. It would work on Day 1 and Day 
2. This is the thinking behind Pivotal 

Build Service. Build Service is a declarative way to build an 
OCI-compatible container image from source code. Push 
your code to the Service, and it will instantly produce an 
OCI image suitable for any compatible runtime. It offers 
a simple, fast, secure and automated way of building 
production-grade containers, especially in a large enterprise 
environment with many teams across different technology 
stacks. This talk will go over some of the difficulties that 
large Java developer teams are facing in the enterprise when 
packaging their cloud native applications as containers, and 
how Pivotal Build Service mitigates these. There will be time 
for slides, lots of demos and hopefully plenty of questions.

Server Side Intermediate Zaal 7

Beware of Survivor-
ship Bias!
Most talks on a typical 
conference schedule 
contain success 
stories of technology. 
This could lead to 
survivorship bias. 

Survivorship bias causes you to draw false conclusions 
because you mostly heard about successes, but hardly 
ever about failures. Yet failures provide us with lots 
of valuable knowledge: when not to apply a certain 
technique, pattern or process.
So no success stories in this talk! Just some ‘silver 
bullets’ we tried to use to solve our problems, but 
turned out to be Very Bad Ideas™. We’ll share how 

Lars Rosenquist & David Caron

Dieter Hubau

Hanno Embregts & Maarten Mulders

ABSTRACTS OF ALL SESSIONS

Paulien van Alst & Brian Vermeer

Peter Rutgers & Cees van Wijk
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survivorship bias can easily influence your ideas and 
cloud your judgement.
After attending this talk you’ll be more aware of 
survivorship bias and what you can do to keep your head 
cool, no matter how many ‘silver bullets’ are fired at you.

Methodology Intermediate Zaal 6

Building cloud-native microser-
vices with project Helidon
MicroProfile is a collection of Java 
APIs and technologies for developing 
microservices portable across 
multiple runtimes. Project Helidon is 
a high-efficient modern MicroProfile 
implementation plus a reactive “zero-

magic” functional style APIs, GraalVM integration, gRPC 
support and other cool features. Come to this session to 
learn about project Helidon. As part of the presentation 
I will show how to build a full featured microservice; 
demonstrate usage of configuration, health check and 
metrics; and deploy it to Kubernetes. I’ll also show how to 
build a Graal VM native image and explain its advantages.

Server Side Beginner Zaal 5

Tales of modernizing  
Trello’s web stack
The web community is a fast-moving 
community and over recent years, 
many great frameworks and tools have 
emerged. Technology changes made in 
the past are not always the right ones 
today. This applies to Trello’s web stack 

too. CoffeeScript and Backbone were great choices 7 years 
ago but there are better tools and frameworks available 
now, so the Trello team decided to update its stack to 
React, Typescript and GraphQL. But, how does one tackle 
this and how do you make sure you continue to innovate 
product-wise while modernizing its web stack? This is 
what we will discuss in this session.

Web and Mobile Intermediate Zaal 4

Continue perfor-
mance validatie
Geautomatiseerd 
performance testen is 
de eerste stap naar een 
aanpak die de “shift-
left” (lees performance 
engineering) wordt 

genoemd. De volgende stap in de “shift left” is het gebruik 
van een performance benchmark dashboard. Dit dashboard 
wordt geïmplementeerd door het PCC (performance 

competence center) van de Belastingdienst. De focus bij het 
voortbrengen van het dashboard ligt op maximale feedback 
maar met minimale inspanning van een Java projectteam. In 
deze technische sessie willen Job en Ernst laten zien hoe zij 
voor de Java ontwikkelteams alles voor een performance test 
hebben geautomatiseerd. Gebruik van de juiste performance 
test tool (Gatling en JMeter). Uitvoer vanuit de Delivery 
Pipeline (Jenkins). Monitor middelenbeslag met applicatie 
performance monitoring (Telegraf-Influx-Grafana). 

Java Language Intermediate Zaal 1

Timeslot: 16:50 – 17: 40

Java from a Parallel Universe
Do you get excited about Java when 
you’re at a conference, learning about 
cool new features and tools to try? 
In this talk, we will explore what Java 
looks like in a Parallel Universe where 
upgrading to the latest Java doesn’t 
have to be a hassle, where stacktraces 

can be read and understood by human beings (that’s you!), 
and where dependency injection is never confusing. I will 
show you a Parallel Universe where code is beautiful and 
simple. I will show you a Parallel Universe where there 
is no magic. I will show you a Parallel Universe where @
Annotations were never invented. Will you join me there?

Java Language Intermediate Zaal 9 

Using Bleeding Edge 
software in Lifecycle 
management with-
out Bleeding out
How to deal with more 
than 40,000 requests 
per minute. Over the 
years, we at Rabobank 

built a vast and complex microservices architecture. The 
entry point to this landscape, our edge service, stands in 
front of nearly all of our microservices’ consumer fac-
ing traffic. As we grew, we foresaw that the current 
edge service wouldn’t hold up to future customer traffic 
demands in a sustainable way. So we started looking for 
better solution which would involve the replacement of the 
edge service. Throughout this session we will take you on 
a journey into our struggles. During this talk we’d like to 
show you the importance of lifecycle management taking 
one step at a time. Using bleeding edge software sounds 
awesome but it’s called bleeding for a reason.

Cloud Beginner Zaal 8 

Jan Ouwens

Dmitry Kornilov

Vincent Kok

Job Rooseman & Ernst Noorlander

Martin Visser & Erwin Cavas
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The Java Pub Quiz
Oh yes, the one-and-only Java Pub Quiz is coming to J-Fall! 
Test your knowledge about the programming language 
we all love: Java! With fun and interesting questions 
presented in a fast-paced pub quiz style which cover a 
wide range of Java related subjects. Bring a friend or just 
join up. We’ve got beer for everyone and prizes for the 
winning team. It will be huge fun! Maximum number of 
participants: 100 people, first-come first-served. We’ll 
make teams on the spot.

Java Language Beginner Zaal 7 

Kafka vs CQRS+Event Sourcing
Kafka has rapidly become very popular, 
even small to evolve enterprises are 
noticing it. Why not? Kafka is one of the 
best stream processing platforms right 
now. The recent trend in Microservices 
also gave a boost to this increase in 
popularity of Kafka. But wait is it a de 

facto standard. Do we really need Kafka in our project? I 
have also seen projects where Kafka is only used to send 
notifications which can easily be replaced by some cloud 
services like SQS. Kafka has its advantage in Microservices 
as well. But we have other options like CQRS + event 
sourcing. There are good implementations available in 
the market to help the faster implementation of such 
well known patterns. If you want to know - Why kafka is 
popular? - What kafka does not do? - Can CQRS+ES be a 
good option for you? - Can we combine both? - Existing 
implementation available in the market for CQRS+ES. So, 
let’s deep dive into these concepts and understand whether 
it is a good fit for you. If you are a back ender with little 
knowledge about Spring Boot, you will enjoy the session

Architecture Beginner Zaal 6 

Multiplayer Pac-Man with Rsocket
One of the challenging aspects of 
building modern games is making the 
multiplayer one. Can we use HTTP there? 
We can, but we will not get a real-time 
game. Can we use WebSockets / TCP? Of 
course, we can and we should! However, 
developing API on top of WebSocket is 

another challenge that no one wants to solve, but everyone 

does. Existing libraries do not give us a required variety of 
communication models. Today we will show you the way 
to tackle this - using RSocket. RSocket is an application 
protocol that makes developing any networked application 
as easy as pie. To prove that, we are going to build a 
multiplayer Pac-Man, and during the process compare 
different ways of making a multiplayer game.

Server Side Intermediate Zaal 5 

3 Quickies by:
Jessica Siewert - Robustness for event driven microservices

Bart Kerkvliet - Web development? Write yourself a browser 
extension!

Talip Ozkeles - 10 Tips to decrease your velocity

Methodology Beginner Zaal 4 

The 7 biggest mis-
takes we made in 10 
years of running a 
major open source 
project
Roel and Reinier of 
Project Lombok (the Java 
boilerplate busting tool) 

explain their top 7 mistakes made over the past 10 years 
of creating and maintaining an open source project. For 
each mistake, they will elaborate on the reasons that led 
to the mistake and the solution(s) they came up with. 
This is the talk for you if you’re interested in Project 
Lombok or in (running) open source projects in general.

For the latest updates, check the J-Fall website 
or download the NLJUG app:

Ramon Wieleman, Vasco Veloso, Suyash Patil

Oleh Dokuka

Roel Spilker & Reinier Zwitserloot 

Jessica Siewert, Bart Kerkvliet, Talip Ozkeles

iTunes Google Play

ABSTRACTS OF ALL SESSIONS

Jay Rajani
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NS presents at J-Fall:
detecting potential hazardous 
situations in the dutch railway 
planning with apache ignite
Room: 8
Timeslot: 10:35-11:25
Speakers: Thomas Drevers  
and Pim Dorrestijn

Description: Every day millions of people 
travel by train through the Netherlands.
Approximately 10.000+ train movements are 
planned on a daily basis for safe traveling 
on one of the busiest rail infrastructures in 
Europe.

Planning all these train rides and delivering a 
timetable without hazardous situations is a 
challenge.

A challenge growing continuously with more 
travellers every day and more trains every new 
timetable.

To master this growing challenge we are 
currently building a space-based architecture 
with Apache Ignite.

Apache Ignite provides a distributed horizon-
tally scalable data and computational grid, 
that we utilize to calculate all train move-
ments on the rail infrastructure.
In doing so, we can detect potentially ha-
zardous situations and report them so the 
timetable safety can be improved.
These improvements help NS and ProRail 
to ensure everyone can travel safely to their 
destination.

Thomas Drevers

Pim Dorrestijn
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Quintor

2015

2016

2017

2018

2019

2015 JFall keynote: rolling updates via Docker Mesos
Tijdens de jFall keynote geeft Rene Boere een presentatie over het 
uitvoeren van een rolling update via een CI/CD pipeline binnen 1 
minuut naar een Docker Mesos cluster.

2015/2016 Wereldwijde presentaties Raspberry Pi cluster
Samen met Google bouwen we ons 5 nodes-RPi cluster om van 
Docker Mesos naar Kubernetes en presenteren we samen op 
Devoxx, MaroccoJUG en DevNexus Atlanta.

2017 JFall keynote: resilience clusters
We bouwen voor de JFall keynote een 40 node Raspberry Pi 
cluster waarbij we ter plekke nodes afkoppelen en aantonen dat 
het cluster door blijft draaien.

2017 Kubernetes projecten
Nu Kubernetes volwassen genoeg is, starten we met het inrichten 
van de eerste Kubernetes omgevingen voor onze klanten en 
brengen deze naar productie.

2018 Microsoft Service Fabric cluster
Voor de Techorama ontwikkelen we een 64 node Upboard cluster 
met Service Fabric als orchestrator.

2019 AWS partnership
We worden AWS partner op basis van onze projectervaringen 
en ronden samen met Amazon de eerste projecten en 
certificeringstrajecten af.

5 jaar Quintor en cloud

Geïnteresseerd in onze visie? Bezoek onze sessie op de JFall om 11:40 van Pascal 
Snippen: “From a traditional application to a cost efficient cloud architecture”, of kom 
langs op onze stand.

Naamloos-1   1 4-10-2019   10:10:13
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Virus ... in ons!

Virus
wat is een virus ook weer? Simpelweg: - in levende wezens een 
microscopische parasiet die het slachtoffer aanzet tot repro-
ductie van zichzelf, - in computers kwaadaardige software, die 
programma’s besmet en zich zo verspreidt en vermenigvuldigt. 
In beide gevallen is het fenomeen te klein om zich zelfstandig 
voort te planten (of te lui voor sex). Een computervirus is een 
stukje programma dat aan een bestaand programma wordt 
geplakt door een kwade bron, meestal een al met een virus be-
smet programma. Vervolgens verwisselt de bron een instructie 
in de kop van het slachtoffer voor een sprong-instructie, die 
springt naar het aanhangende virus. Aldaar wordt de oorspron-
kelijke instructie neergezet, gevolgd door instructies die de 
programma-status opbergen, iets illegaals doen, daarna de 
programma-status herstellen en met een sprong terug naar 
de kop het programma vervolgen. De oorsprong van deze tech-
niek is uiterst rechtschapen: het was ooit de (enige) manier 
om programma’s te testen en/of te repareren (debuggen); 
tegenwoordig hebben we ‘hulpjes’ als ECLIPSE en Netbeans 
die grofweg 1000000 maal zo groot zijn als het gereedschapje 
van toen. Kortom de vroegere injectie-techniek werd, zoals 
zo vaak, een duivels werktuig in de handen van tuig. Virussen 
werden ontwikkeld op - en met als doelgroep - MSDOS en 
Windows-3 die totaal onbeschermd waren. Aangezien UNIX, 
HPUX, en OS9 immuun waren, dankzij een AT&T patent, ging 
de Penoze over op:

Malware
Daarbij worden niet de programma’s besmet maar de confi-
guratie van programma’s en files. Want inmiddels zitten de 
meeste systemen aan netwerken en worden ze bediend door 
... eh, laten we zeggen minder ‘gekwalificeerden’: want elke 
onbenul kan zich een computer aanschaffen en de omgeving 
besmetten. Dankzij de snelheid van de netwerken, is de omge-
ving de hele wereld geworden. En de mens doet de rest: - men 
wordt verleid om iets te doen wat gunstig lijkt: iets krijgen of 
vermeerderen. - men voert een handeling uit met een compo-
nent die zich als iets vertrouwds voordoet (Mimicri heet dat), - 
men wordt plotseling gedwongen, lijkt het, om een noodzake-
lijke actie te nemen. Daarbij zijn de verzamelingen files op de 
computer zo complex geworden dat het sowieso al moeilijk is 

te bepalen wat er wel en wat er niet thuis hoort of wat bij wat 
hoort. Laat staan dat veranderde files opvallen. Voorts kiezen 
we de gebruikte programma’s niet meer uit, het is andersom: 
zij ‘kiezen’ ons:

Social Media
We weten niet meer wat we precies teweeg brengen, maar 
inmiddels denken we in contacten, links en kanalen. Daarbij 
zijn niet meer onze computers, de files of de programma’s het 
doelwit, maar wijzelf. Zonder het te beseffen worden we zelf 
verleid of verslaafd gemaakt. We vervangen praten en zelfs 
elkaar bellen door het versturen van berichtjes; in de trein zie ik 
vrijwel iedereen gedurende de hele reis ontvangen en beant-
woorden met een vingersnelheid waar menig concertpianist 
jaloers op zou zijn. Een prachtige uitvinding die de mensheid 
wereldwijd verenigt, zonder barrières als landsgrenzen, ras, 
leeftijd, geaardheid of religie, het is ook de vervulling van een 
voorspelling van Isaak Asimov (vader van de robot).

Hij voorspelde isolatie en eenzaamheid, zonder direct of fysiek 
contact, vervangen door netwerk verbindingen.
-  we worden ‘verleid’ tot sociaal gedrag: DOE MEE, met discus-

siëren, spelen, gokken ... zoals we al eeuwen door groepswer-
ving werden verleid, van roken tot drinken, van wedden tot 
ageren, van misdaad tot slikken.

-  wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: reclame voor wat dan 
ook richt zich op de argeloze jongeren.

-  wie eenzaam is of ziekelijk is ‘rijp’ voor virtuele contacten of 
medicijnen zonder eind.

-  wie behoeftig is grijpt elke uitgestoken hand, ook al is die 
giftig en leidt tot uitzichtloze schulden.

-  de ‘tribes’ doen de rest: wees gezellig en doe mee, niet zo 
asociaal, niet zo tegendraads!

-  wie niet langs de straat leeft of in verkeerde kringen verblijft 
is ook niet meer veilig: het kwaad komt naar je toe, door de 
lucht of door de draad!

We geloven de media en elke rare foto die op ons wordt afge-
vuurd:

in 1947 maakte Adamski een foto van een fruitschaal en zei dat 
het een vliegende schotel was geweest. Resultaat: wie heden 
ten dage nog twijfelt aan UFO’s is niet bij de tijd.

* En zo zijn eerst middels virussen onze programma’s besmet, 
vervolgens onze computers door malware en tenslotte zijn wij 
via die besmette computers besmet met neurologische mal-
ware. Jullie niet? Misschien weten jullie dat niet eens. En dan 
zeggen ze nog wel dat de slavernij is afgeschaft! ;JOOP!

Joop Lanting  
is vaste columnist
voor Java Magazine
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Meer met Maven
In elke editie zal Robert Scholte een 
probleem voorleggen en deze oplossen 
met behulp van Apache Maven om meer 
inzicht te geven in Maven zelf en de vele 
beschikbare plug-ins.

Global Exclusions Ignored

Je herkent het vast wel: problemen door versieconflicten met 
dependencies. Veel anderen worstelen hier ook mee. Niet alleen 
kleinere bedrijven, maar ook de grote multinationals en alles 
wat daartussen zit. Ray Tsang, internationale conferentie-
spreker namens Google, heeft mij een tijdje geleden om advies 
gevraagd aangezien ze binnen zijn teams ook tegen dit soort 
issues aanliepen.

In zijn situatie kwamen we al snel uit op een oplossing geba-
seerd op “enforcer rules” als DependencyConvergence, welke 
afdwingt dat versies van een specifieke dependency door de 
hele dependency-tree hetzelfde zijn. Dit wilden we combineren 
met het gebruik van wildcard exclusions, maar dat bleek vreemd 
genoeg niet te werken. Na wat rondneuzen in Jira bleek dit al 
jaren een openstaand issue te zijn.

Met exclusions kun je transitive dependencies ontsluiten van 
directe dependencies. Hierbij kan je gebruik maken van de wild-
card( * ), waarmee alles van een bepaalde groupId of artifactId 
wordt overgeslagen. Als zowel de groupId als artifactId een 
wildcard bevat, zullen alle transitive dependencies van deze 
dependency genegeerd worden.

    <dependency>
      <groupId>com.acme</groupId>
      <artifactId>util</artifactId>
      <exclusions>
        <exclusion> 
          <!-- exclude alles van com.google.guava -->
          <groupId>com.google.guava</groupId>
          <artifactId>*</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>

Tijdens Devoxx Belgium 2018 hebben Ray en ik voor het eerst 
samen gezeten om dit probleem te tackelen. Op het eerste 
gezicht leek het een relatief eenvoudig probleem dat in de plug-
in opgelost kon worden (of in één van zijn dependencies). Maar 
na flink debuggen kwamen we erachter dat het probleem in 

Maven zelf zit. Maven bevat namelijk twee type artifact filters. 
De eerste is een streaming filter, welke Maven zelf gebruikt voor 
dependency resolution. De andere is een post-processing filter, 
die je na resolution kunt toepassen. In de laatste variant bleek 
de wildcard exclusion nog niet te zijn geïmplementeerd. Het 
meest opmerkelijke was nog wel dat daarvoor een expliciete 
TODO in de code stond.

Door tijdsgebrek hebben we het destijds niet kunnen afronden. 
We hadden het probleem gevonden. Het was nog ‘slechts’ het 
verder uitwerken van de testen en bevestigen dat hiermee het 
oorspronkelijke probleem daadwerkelijk opgelost zou zijn.

Ruim een half jaar later, tijdens JCrete 2019, hebben Ray en ik 
wederom samen gezeten om dit issue af te ronden. Ray had de 
integratietesten nog ergens staan, ik had de ‘todo’ snel terug-
gevonden, dus we konden meteen aan de slag. Echter bleven 
de integratietesten falen. We konden weer van voor af aan 
beginnen. Langzaamaan herkenden we weer de route richting 
de ArtifactFilters. Het heeft ons uiteindelijk een aantal uren 
aan debuggen gekost om de bug wederom te vinden. In de tus-
sentijd is, omwille van performance en memory efficiency, een 
nieuwe ArtifactFilter in het leven geroepen om de exclusions af 
te handelen. Deze was gebaseerd op het oude filter, waardoor 
ook hier nog steeds de logica voor de wildcards ontbrak. Na het 
implementeren van de logica in dit filter kregen we inderdaad 
alle integratietesten terug op groen.

Welke les hebben we hieruit getrokken? Als je het probleem van 
de bug hebt gevonden, vooral doorzetten en zo snel mogelijk 
oplossen! Ondanks dat het heel vermakelijk was om voor een 
tweede keer de hele cyclus te doorlopen, hadden we waarschijn-
lijk met net zoveel plezier een andere bug opgelost.

  boolean matched = false;
  for ( Iterator<String> i = patterns.iterator(); 
i.hasNext() & !matched; )
  {
    // TODO what about wildcards? Just specifying 
groups? versions?
    if ( id.equals( i.next() ) )
    {
      matched = true;
    }
  }
  return matched;
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Van het bestuur
Het conferentieseizoen is weer in volle gang en dat is goed te merken. De afgelopen 
maand is er weer een editie van CodeOne geweest in San Francisco, zijn de voorbereidin-
gen voor J-Fall vol in gang gezet en is er een keur van andere events waar veel van onze 
achterban naar toe gaat. Gaaf!

omdat de feature-lijst relatief kort is en er voor 
de taal 2 experimentele opties zijn toegevoegd. 
We hebben ondertussen halfjaarlijkse releases, 
waarbij elke release minder indrukwekkend 
lijkt, vergeleken met elke major release tot en 
met Java 9. We zien dit ook terug in de presen-
taties. In verhouding gaan er maar weinig over 
Java 9+ features, en meer over frameworks en 
werkwijzes.
 
J-Fall: nu een tweedaags event!
We zijn er trots op dat J-Fall de ‘best one-day 
Java conference in the world’ wordt genoemd 
door een aantal prominenten in de internati-
onale Java gemeenschap. Nu hebben we hier 
de afgelopen jaren zoveel activiteiten omheen 
gepland, dat we het nu kunnen positioneren als 
een tweedaags event. Dit jaar zijn er naast de 
talks en de hands-on labs wederom de NLUG 
innovation award, het kersverse IT Leadership 
event, deep dive workshops en de Masters of 
Java. Deze laatste twee vinden op de woensdag 
plaats, de rest op de donderdag. 
 
Het IT Leadership event is een nieuw initiatief. 
We hebben een aantal prominente IT leaders 
van aansprekende organisaties gevraagd 
hoe ze over verschillende stellingen denken, 
bijvoorbeeld wat voor strategische keuzes ze 
maken voor een cloud vendor en welke voor-
delen ze zien van bijvoorbeeld hun keuze voor 
Microservices en DevOps. 
 
Opvallend was dat J-Fall dit jaar in 25 uur was 
uitverkocht en dat we weer zeer veel inzen-
dingen hadden in de Call for Papers applicatie 
(250+). Daarnaast zijn er vanuit de derde editie 
van het NLJUG speaker mentoring programma 
weer veel papers ingediend.
 
Dank aan iedereen die meedoet in de commu-
nity! Of je nu af en toe een meetup bezoekt, 
actief kennis deelt of meehelpt in de organisa-
tie van een evenement. Samen zetten we iets 
moois neer!

Iets wat hierbij opvalt, is hoe actief de 
Nederlandse Java Community is. Het aantal 
sprekers dat wij internationaal aanleveren 
is indrukwekkend. Op CodeOne waren vele 
NL sessies, maar ook op een conferentie als 
Devoxx Antwerpen zijn we goed vertegen-
woordigd. 
 
Dat is lang niet alles. De lokale JUG’s tim-
meren ook flink aan de weg. In Utrecht en 
Amsterdam zijn er veel meetups, maar ook 
initiatieven zoals Devoxx4Kids events en 
Adopt-a-JSR. Bovendien is de Duke’s Choice 
Award gewonnen door een van oorsprong 
Nederlandse organisatie: CarePay. Een organi-
satie die dit jaar tijdens J-Spring een keynote 
verzorgde en probeert om gezondheidszorg in 
Afrika breed toegankelijk te maken.
 
CodeOne
Oracle CodeOne blijft een indrukwekkend 
evenement. Er zijn maar weinig conferenties 
die aan deze grootte kunnen tippen. Welis-
waar lijkt het er op, dat elk jaar de conferentie 
soberder wordt, maar er zijn voldoende rede-
nen om er (weer) een keer bij te zijn. Helaas is 
door het grote aanbod van presentaties wel te 
merken dat de kwaliteit enorm kan verschil-
len, je moet soms rekening houden met pech. 
Wat wellicht interessanter is, zijn de activitei-
ten buiten de conferentie om. 

De NLJUG heeft ondertussen een zeer goede 
reputatie opgebouwd, waardoor leden relatief 
eenvoudig in de buurt kunnen komen van de 
Java Champions en andere gerespecteerde 
personen in de Java Community. Dus naast 
het bijwonen van sessies kun je ook veel leren 
door het uitbreiden en onderhouden van je 
netwerk. Het is de NLJUG dit jaar gelukt om 
een bezoek te brengen aan de kantoren van 
zowel GitHub als Pivotal. Dit is een aange-
name afleiding, want 4 dagen Oracle CodeOne 
kan al vrij snel resulteren in een overload aan 
informatie.
 
Op de tweede dag van CodeOne is Java 13 ge-
released, dus niet tijdens de keynote. Wellicht 

Roy Wasse is 
bestuurslid van de 
NLJUG
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Edge Computing  
in Java met  
AWS Greengrass
De Cloud bestaat al een tijdje en wordt inmiddels breed gebruikt en is geliefd. Steeds meer 
bedrijven en applicaties maken de overstap, meestal naar volle tevredenheid. Maar niet alle 
applicaties lenen zich in gelijke mate voor deze overstap. Het is heel natuurlijk om een CRM-
systeem in de Cloud te ontwikkelen en te draaien. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar een 
zelfrijdende auto, dan zien we dat dit wezenlijk anders is. Dan komt Edge Computing kijken.

Mark van Kessel is 
software ontwikke-
laar en architect bij 
Luminis Eindhoven 
met een achter-
grond in embedded 
software die zich 
tegenwoordig het 
liefst met Java, 
Cloud en IoT bezig-
houdt.

De Cloud en de Edge gaan hand in hand

weinig waarde, maar is intelligentie nodig om 
te bepalen welke data wel waarde heeft. En 
dus moet het opgestuurd worden.

Law of the Land
Als laatste zijn er ook allerlei regels en 
regelgeving die de Cloud in de weg zitten. 
Wetgeving waarbij bepaalde data het land 
niet uit mag. Maar ook bedrijven die kritische 
gegevens lokaal willen houden. Vaak is het 
niet eens zo dat er überhaupt geen data naar 
de Cloud mag, maar zijn er beperkingen voor 
een deel hiervan. Er zal dan eerst lokaal data 
gefilterd moeten worden.

Er zijn dus beperkingen waar we niet omheen 
kunnen. Door de Cloud alleen als ‘locatie’ te 
zien, verliezen we andere aspecten uit het 
oog. Het oude cliché dat de Cloud niets anders 
is dan iemand anders server aan de andere 
kant van het internet gaat voorbij aan het feit 
dat de Cloud meer biedt. Belangrijker is mis-
schien nog wel het Cloud Native paradigma 
en de gigantische collectie aan Cloud Services 
die met een enkele druk op de knop tot onze 
beschikking staan. Duizenden programmeurs 
zijn elke dag weer bezig deze Services verder 
uit te breiden, te verbeteren en te beheren. 
Het is bijna onmogelijk voor één partij deze 
ontwikkelingen bij te houden, laat staan ze 
zelf beter te ontwikkelen en te beheren. Dit 
stelt de Cloud-ontwikkelaar in staat met 

Globaal gezien kunnen we drie redenen 
aanwijzen die een hoop applicaties ervan 
weerhouden in de Cloud te draaien. Alle drie 
zijn het eigenlijk wetmatigheden waar we niet 
veel aan kunnen doen. 

Law of Physics
Natuurwetten, zoals de snelheid van het licht, 
bepalen hoe snel we data kunnen verplaatsen 
van A naar B. Helaas neemt deze tijd toe met 
de afstand. Iedere gamer weet dat het onmo-
gelijk is om een spelletje -waarbij reactietijd 
belangrijk is- te winnen op een server in Ame-
rika vanuit je zolderkamer in Nederland. De 
latency is simpelweg te groot. En dan gaan we 
er nog van uit dat we een stabiele verbinding 
hebben. Keer op keer blijkt het (te) moeilijk te 
zijn om een (draadloze) verbinding 100% van 
de tijd te garanderen, zeker op fysiek afgele-
gen plekken. Dit heeft consequenties. Je wilt 
niet dat je zelfrijdende auto botst met een te-
genligger, omdat hij een tunnel inrijdt en zijn 
verbinding met de Cloud tijdelijk verbreekt.

Law of Economics
Data versturen kost geld en hoe meer data je 
moet versturen, hoe meer je moet betalen. 
Een zelfrijdende auto kan al gauw Terabytes 
aan data per dag genereren. Afgezien van de 
vraag of je genoeg bandbreedte hebt om het 
op te sturen, is de ook vraag of je het kunt 
en wilt betalen. Vaak heeft de meeste data 
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De Cloud en de Edge gaan hand in hand

EDGE COMPUTING

een ongekende snelheid nieuwe applicaties 
en ideeën uit te proberen en live te brengen 
zijn. Dit aspect van de Cloud willen we graag 
behouden, ook al staan de drie laws direct 
gebruik in de weg.

Edge Computing
Dit is waar Edge Computing om te hoek komt 
kijken. De Edge bestaat uit de computers, 
apparaten en servers om ons heen. Het 
verschil met de Cloud is dat de Edge dichtbij 
de gebruikers gelokaliseerd is en dus niet ver 
weg in een datacenter aan de andere kant van 
het continent. 

Voorbeelden van Edge locaties zijn zelfrijden-
de auto’s, drones, windmolens: +n, maar ook 
micro datacenters, die on-site bij een bedrijf 
staan of bij de zendmast van mobiele opera-
tors. Deze apparaten en locaties bestonden 
natuurlijk altijd al, maar in plaats van deze 
capaciteit als los zand, zonder onderlinge 
cohesie te gebruiken, gaat het om een groter 
en connected geheel dat samen, en met 
de Cloud, interacteert. De droom van Edge 
Computing is dat miljoenen apparaten samen 
een gigantisch intelligent netwerk vormen 
dat zich gedraagt, zoals we nu van de Cloud 
gewend zijn. De Cloud en de Edge zijn dan ook 
geen tegengestelde ideeën, maar liggen in 
elkaars verlengde en versterken elkaar.

AWS Greengrass
Hoewel Amazon lang een Cloud-only filosofie 
had, met een “take it or leave it”-mentaliteit, 

heeft deze tech-reus nu ook beseft dat er een 
hoop use cases zijn waar het klassieke Cloud 
paradigma knelt. Ze zijn gestart om hun port-
folio uit te breiden met Edge georiënteerde 
services. Wel altijd heel duidelijk met de AWS 
Cloud als centrale spil en de achterliggende 
gedachte om zoveel mogelijk naar de Cloud 
toe te bewegen. Amazon had al langer zijn 
vizier op de IoT markt, maar heeft zijn Edge 
portfolio uitgebreid met Services als AWS 
Outposts, AWS Lambda@Edge, AWS Snow-
ball Edge en AWS (IoT) Greengrass.

AWS Greengrass is simpel gezegd de moge-
lijkheid om AWS Lambda (de Amazon server-
less oplossing) lokaal te kunnen draaien. Het 
is General Available sinds juni 2017 en behelst 
alleen software, geen hardware. 

De belangrijkste component is Greengrass 
Core (GGC), een precompiled (Linux) runtime 
die draait op x86 of ARM en die je lokaal op je 
eigen hardware kunt installeren (afbeelding 1).

De GGC is de broker tussen de devices en de 
Cloud en verantwoordelijk voor zaken als Mes-
saging, Device Shadows, Security, Interactie 
met de Cloud en Lambda. De minimale sys-
teemeis om GGC te kunnen draaien, is Single 
Core 1GHz, 128MB Ram. Of dat genoeg is, 
hangt uiteraard af van hoeveel devices je aan 
de GGC hangt en hoeveel compute je wilt doen. 

De devices en de GGC worden logisch gegroe-
peerd in een Greengrass Group, met de kant-

DE CLOUD EN 
DE EDGE ZIJN 
GEEN TEGEN-
GESTELDE 
IDEEËN, MAAR 
LIGGEN IN  
ELKAARS VER-
LENGDE EN 
VERSTERKEN 
ELKAAR

Afbeelding 1.
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tekening dat elke Group maar één GGC kan 
hebben. Vaak wordt ervoor gekozen om per 
locatie één Group te nemen. In het voorbeeld 
van zelfrijdende auto’s zal waarschijnlijk 
gekozen worden om één auto als Group te 
definiëren. 

Devices kunnen vrij ‘dom’ zijn en hoeven 
alleen met GGC te communiceren over het 
lichtgewicht MQTT protocol. Amazon biedt 
een IoT Device SDK aan om het gemakkelijk 
te maken met de GGC te communiceren, maar 
dit is niet verplicht. Direct MQTT praten kan 
natuurlijk ook. Dit betekent dat je elk type 
Device aan GGC kunt hangen. In het geval zo’n 
device alleen een obscuur proprietary protocol 
praat, is het mogelijk om een Greengrass 
Connector ertussen te configureren die het 
vertaalwerk voor zijn rekening neemt.

De keuze van Amazon voor maximaal één 
GGC per Group heeft alleen wel consequen-
ties op het gebied van beschikbaarheid en 
schaalbaarheid. Dus hoewel de Group zonder 
(permanente) connectie met de Cloud kan 
functioneren, wil Amazon het ook niet te au-
tonoom maken. Geld verdienen ze uiteindelijk 
toch voornamelijk in de Cloud.

Greengrass maakt het mogelijk om de cloud-
native ontwikkelmanier toe te passen in het 
IoT domein. Je kunt lokaal, op je eigen hard-
ware, Lambdas draaien en vanuit de Cloud 
ontwikkelen, deployen, managen en monito-
ren, zoals we gewend serverless te werken in 
de Cloud. Aangezien de Lambdas op je eigen 
hardware draaien, zijn daar geen AWS kosten 
mee verbonden. Amazon verdient zijn geld 
per GGC (ongeveer 2 euro per GGC per jaar) en 
verder door alles wat je met AWS in de Cloud 
doet. Je blijft betalen voor de kosten om data 
van/naar de Cloud te brengen en de Cloud 
diensten die je gebruikt. Een veel voorko-
mende usecase is om in je AWS Greengrass 
Lambda data op te slaan in Amazon S3. Daar 
betaal je dan de standaard $ 3,- kosten voor 
(netwerk en storage). 

Een essentieel verschil met een Lambda die 
serverless in de Cloud draait en een AWS 
Greengrass Lambda, is dat de laatste de be-
schikking heeft over de lokale resources. Deze 
draait lokaal op je Linux machine en heeft dan 
toegang tot files en peripherals. Dit maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een 
Lambda een modem of GPU aan te spreken. 
Een ander verschil is dat er geen maximum-

duur zit aan hoelang je Lambda draait. Je kunt 
hem dan ook permanent als daemon draaien.

Java variant
Op dit moment ondersteunt AWS Greengrass 
Lambda de volgende talen: Python, Node.JS, 
Java, C en C++. Hier gaan we de Java variant 
nader aan de tand voelen. 

Wie bekend is met AWS Lambda zal een 
hoop herkennen. De meest logische plek om 
te beginnen, is ook daadwerkelijk met AWS 
Lambda, want daar kun je functions aanma-
ken om ze later in Greengrass te gebruiken. 
Listing 1 laat een simpele handler zien:

Waarbij Input een simpele POJO is die de 
inkomende JSON representeert (listing 2).

En Context is de AWS Lambda context waar 
we interessante meta informatie van het re-
quest kunnen benaderen, alsmede functiona-
liteit biedt voor bijvoorbeeld logging.

public class Handler {
   private final static Path PATH = Paths.get("/greengrass/output.
txt");

   public String handleRequest(Input input, Context context) throws 
IOException {
      context.getLogger().log(“Handle request with input: " + input.
getInput());

      String response = String.format(“Hello World - {}", input.
getInput());
      try {
         BufferedWriter writer = Files.newBufferedWriter(PATH);
         writer.write(response);
      } catch (IOException e) {
         context.getLogger().log("Exception: " + e.getMessage());
      }

      return response;
   }
}

public class Input {
   private String input;

   public String getInput() {
      return input;
   }

   public void setInput(String input) {
      this.input = input;
   }
}

Listing 1.

Listing 2.
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Als je deze Lambda in de Cloud bij AWS 
draait, krijg je een exceptie, omdat je geen 
toegang hebt tot de file /greengrass/output.
txt. Maar zoals eerder aangegeven, is één 
van de voordelen van Greengrass dat je -als 
je lokaal draait- ook lokale resources kunt 
benaderen. Nu is het niet zo dat je vanuit je 
Greengrass Lambda zomaar alle lokale re-
sources kunt benaderen. Elke Lambda draait 
in zijn eigen beveiligde container en heeft 
standaard nergens toegang toe. Maar je kunt 
je Lambda zo configureren dat je bij speci-
fieke resources kunt. Net zoals bij Docker 
hoeven de paden van de Lambda container 
en de GGC host niet te matchen, maar kun je 
aangeven dat /greengrass/output.txt in de 
Lamdba gemapped wordt op /tmp/output.txt 
op de GGC host.

Dat we een Lambda hebben, betekent nog 
niet dat ‘ie draait. Hier is, geheel in lijn met 
het welbekende serverless function model, 
een trigger voor nodig. Alle communicatie in 
Greengrass, dus ook de triggers, gaat door 
middel van MQTT. De GGC functioneert als 
Message Broker en beheert de routering via 
subscriptions. Een subscription is een combi-
natie van een source, een MQTT-topic en een 
target. Source en target kunnen zowel devices 
als Lambdas zijn. Zo kun je dus aangeven dat 
er een Lambda afgevuurd wordt als er een 
bericht op een topic van een bepaald device 
komt. 

Veel voorkomende usecases zijn om devices 
sensor data op een specifiek Topic te sturen 

en daar vervolgens een Lambda aan hangen 
die de sensor data filtert, aggregeert, verrijkt 
en doorstuurt naar de Cloud. Vaak gaat het 
om behoorlijk veel data, waarvan het niet 
onmiddellijk duidelijk is of het relevant is -en 
dus doorgestuurd moet worden of niet- en 
dus weggegooid kan worden.

Hier kan AI uitkomst bieden en Greengrass 
biedt dan ook mogelijkheden hiervoor. Het 
krachtige van het Edge Computing model is 
dat de modellen gewoon in de Cloud, met zijn 
onbeperkte compute en storage capaciteiten, 
berekend kunnen worden. Vervolgens kunnen 
ze gedeployed worden op Edge locaties waar 
de compute en storage capaciteiten meestal 
wat minder uitgebreid zijn.

Conclusie 
Hoewel Edge Computing vaak in verband 
wordt gebracht met het einde van Cloud 
computing, is van een tegenstelling eigen-
lijk geen sprake. Ze zijn nauw gerelateerd, 
versterken elkaar en zijn allebei nodig. Je zou 
zelfs kunnen stellen dat Edge Computing het 
Cloud Native paradigma nog verder doorvoert. 
Het strekt de Cloud nog verder uit en maakt 
de Cloud beschikbaar tot in de haarvaten van 
onze samenleving.

AWS Greengrass is een toegankelijke en vol-
wassen manier om Edge Computing usecases 
in het AWS domein op te pakken. Het maakt 
het mogelijk Cloud concepten toe te passen 
in een IoT omgeving waar dit voorheen niet 
vanzelfsprekend was. 

EDGE COMPUTING

VOORBEELDEN 
VAN EDGE 
LOCATIES ZIJN 
ZELFRIJDENDE 
AUTO’S, 
DRONES EN 
WINDMOLENS
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De langverwachte  
release van Jakarta EE
Inmiddels is het zo’n twee jaar geleden dat Oracle afstand deed als eigenaar van het Java EE 
platform. Vanwege de trage evolutie van dit platform onder de hoede van Oracle, werd beslo-
ten om het geheel te doneren aan de open source community. Het doel was om Java EE sneller 
te laten evolueren met ontwikkelingen op de softwaremarkt. Oracle heeft ervoor gekozen om, 
op het logo en de merknaam na, alle content, code en rechten over te dragen aan de Eclipse 
Foundation, kortweg Eclipse. Deze overdracht bleek een hele klus te zijn. Zoveel werk zelfs, 
dat de migratie van code en content zo’n anderhalf jaar heeft geduurd. Dit was een samen-
werking tussen Eclipse en Oracle. Developers en juristen aan beide zijden hebben zo’n 50 
projecten gemigreerd.

Edwin Derks is 
Software Architect 
en CodeSmith 
bij Ordina JTech 
en heeft naast 
Java een passie 
voor cloud-driven 
development en 
serverless architec-
ture.

Een overzicht van de release en toekomstplannen

Daar wil ik je graag een overzicht van geven.

Compatibiliteit met Java EE
Het initiële versienummer Jakarta EE 8 is in 
lijn met Java EE 8, de laatste versie van het 
platform onder Oracle. Dit nummer kenmerkt 
daarmee ook meteen de compatibiliteit van 
Jakarta EE met zijn voorganger. Dit is een 
belofte die Eclipse is nagekomen. Op spe-
cificatie niveau heeft geen enkele wijziging 
plaatsgevonden. Het aanpassen van de 
specificaties is het doel van toekomstige ver-
sies van Jakarta EE. Wat bij de migratie naar 
Eclipse wel veranderd is, zijn de implemen-
taties van de specificaties. Deze zijn opge-
schoond om aan Eclipse’s kwaliteitseisen en 
projectstructuur te voldoen. Deze zijn al terug 
te vinden in GlassFish 5.1. Dit is een applica-

Parallel aan deze migratie liep het kiezen 
van een nieuwe merknaam en logo voor het 
platform, omdat de Java EE merknaam en 
het logo eigendom blijven van Oracle. Al snel 
was de merknaam Jakarta EE met de vrolijk 
gekleurde zeilboot als bijbehorend logo 
gekozen. 

Release van Jakarta EE 8
In het resterende half jaar na de overdracht 
van de code en content is men binnen de 
Eclipse community bezig geweest om alle 
code en content te voorzien van het Jakarta 
EE merk. Dit heeft ertoe geleid dat op 10 sep-
tember 2019 een officiële release van het Ja-
karta EE platform heeft plaatsgevonden. Wat 
betekent dit? Wat houdt deze initiële release 
precies in en wat zijn de toekomstplannen? 
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tieserver ook geërfd van Oracle en nu tevens 
een Eclipse project. In de nabije toekomst zijn 
deze implementaties tevens terug te vinden 
in andere applicatieservers die zich Jakarta EE 
8 compatible noemen.

Java EE ➡ EE4J
Dit project (Enterprise Edition for Java) is het 
technische top-level project binnen Eclipse 
waaronder ongeveer vijftig projecten vallen 
die de specificaties of gerelateerde projecten 
bevatten. Binnen Oracle droeg dit project 
natuurlijk de naam Java EE die, zoals eerder 
gezegd, niet overgenomen werd. Jakarta EE is 
dan ook de merknaam waaronder dit project 
als een platform ‘vermarkt’ wordt door Eclipse.

Specificatie- en projectnamen
Voor developers die ervaring hebben met Java 
EE zijn termen als EJB, CDI, Servlet, JSP en JPA 
niet meer weg te denken. Toch zullen deze 
sinds de Jakarta EE 8 release voor sommige 
specificaties niet meer van toepassing zijn, 
omdat deze om verschillende redenen van 
naam veranderd zijn. Soms omdat de naam 
conflicteerde met rechten van Oracle, soms 
omdat men er gewoonweg een logischere 
naam voor verzonnen heeft.

Concreet betekent dit dat projecten binnen 
Eclipse de naam “Eclipse Project for <<spe-
cificatie>>” droegen tijdens de migratie. 
Omwille van Oracle, dan wel Eclipse zelf, zijn 
deze projectnamen aangepast naar een nieuw 
formaat. Een voorbeeld hiervan is het project 
“Eclipse Project for JAX-RS”. Deze specificatie 
vinden we nu terug in Jakarta EE 8 als “Jakarta 
RESTful Web Services”. Op de Jakarta EE 
website (referentie 4) kun je een overzicht 
vinden van alle specificaties die onder Jakarta 
EE 8 vallen. Hierdoor zijn we bepaalde inge-
burgerde namen kwijt, maar er zit wel een 
positieve kant aan. We hebben nu de basis 
voor het Jakarta EE platform opgefrist met 
logischere en meer consistente naamgeving 
voor de specificaties waar het uit bestaat. 

Technology Compatibility Kits
Het is voor veel developers niet bekend dat 
er voor het certificeren van implementaties 
zogenaamde Technology Compatibility Kits 
(TCK) gebruikt worden. Eén van de rede-
nen hiervoor is dat deze voorheen werden 
beheerd door Oracle en een black box waren 

voor vendors om hun implementaties mee te 
testen. Gelukkig zijn deze TCKs onder Eclipse 
als open source projecten opgezet (referentie 
5). Daardoor heb je nu zowel als vendor als 
individu inzicht in de inhoud van deze tests. 
En kun je deze naar eigen inzicht toepassen. 
Als een implementatie bewezen compatible 
is door een TCK, kan deze een betreffende 
certificering krijgen.

Deliverables
Nu deze wijzigingen achter de rug zijn, kon-
den de deliverables Jakarta EE 8 gedefinieerd 
en gerealiseerd worden. Deze zijn later uiter-
aard terug te vinden in applicatieservers die 
Jakarta EE 8 compliant zijn.

Eclipse GlassFish en IBM OpenLiberty zijn 
de eerste applicatieservers die Jakarta EE 8 
compatible gecertificeerd zijn. Deze certifi-
catie is uitgegeven nadat de TCK tests met 
de vereiste resultaten waren uitgevoerd op 
deze applicatieservers. Hiermee zijn Eclipse 
GlassFish en IBM OpenLiberty helemaal 
klaar om door te evolueren met Jakarta EE, 
waar natuurlijk naar alle waarschijnlijkheid 
de applicatieservers van andere vendors 
spoedig zullen volgen. De eerste concrete 
stappen gaan zijn dat Java EE 8 specificaties 
en implementaties die de applicatieservers nu 
implementeren, worden vervangen met hun 
Jakarta EE 8 variant.

Marketing Offensief
Eclipse zet veel in op het gebied van mar-
keting om Jakarta EE onder de aandacht te 
brengen. Daar is noodzaak voor en Eclipse is 
zich hier maar al te goed van bewust. Het is 
geen geheim dat de perceptie bij veel deve-
lopers leeft dat Java EE zijn beste tijd gehad 

DE OVER-
DRACHT VAN 
JAVA EE NAAR 
JAKARTA EE 
BLEEK EEN 
HELE KLUS 
TE ZIJN. ZO-
VEEL WERK 
ZELFS, DAT 
DE MIGRATIE 
VAN CODE EN 
CONTENT ZO’N 
ANDERHALF 
JAAR HEEFT 
GEDUURD

Jakarta EE 8 Deliverables (per Specificatie)

Specificatie Document Document waarin de details van de specificatie 
staan. Waar is deze voor en hoe gebruik je hem.

API Release (Binary JAR, 
JavaDocs en broncode)

De specificatie artifacts die je kunt gebruiken om 
Jakarta EE applicaties mee te bouwen. Deze zul 
je terug vinden in o.a. Maven en applicatieservers.

TCK De TCK die je kunt gebruiken om te verifiëren of 
een bepaalde implementatie compatibel is met 
een desbetreffende specificatie.
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heeft en ondanks de transitie naar Jakarta EE 
niet kan tippen aan soortgelijke platforms, 
zoals Spring. Eén van de redenen is de trage 
evolutie van het Java EE platform onder de 
hoede van Oracle. Daarnaast heeft Oracle 
weinig gedaan aan de marketing van Java EE 
en was dit platform ook niet in beeld bij veel 
developers wegens het ontbreken van talks 
hierover op conferenties.

Volop inzetten op marketing voor Jakarta EE 
is de strategie van Eclipse om dit platform 
weer onder de aandacht te krijgen, zodat 
bedrijven en developers enterprise software 
gaan bouwen.

 Een onderdeel van dit marketingoffensief is 
de ceremonie die Eclipse had opgezet voor 
de officiële release van Jakarta EE. Deze was 
vormgegeven als een online event genaamd 
JakartaOne (referentie 2).

Toekomstvisie
In de tijd dat alle voorbereidingen voor het 
releasen van Jakarta EE 8 in volle gang waren, 
heeft men uiteraard nagedacht over de ver-
volgstappen. Eclipse wil de evolutie van het 
platform in gang zetten door het wijzigen, en 
eventueel zelfs toevoegen, van specificaties. 
Jakarta EE 9 is de eerstvolgende release van 
het platform. Wanneer deze versie gereleaset 
wordt, is helaas nog niet bekend. Ook de of-
ficiële release cycle van Jakarta EE moet nog 
bepaald worden. Dit kan gebeuren op basis 
van een releaseschema van twee jaar of op ba-
sis van incrementele releases wanneer nieuwe 
features of wijzigingen zich aandienen.

Nieuwe specificaties
Voor zover bekend staat er in ieder geval één 
nieuwe specificatie klaar om toegevoegd te 
worden aan het platform en in release Jakarta 

EE 9 beschikbaar te zijn. Dit is JNoSQL (refe-
rentie 6), een specificatie voor het communi-
ceren met NoSQL databases in je Jakarta EE 
applicatie. Super gaaf!

EFSP
Er is een nieuw proces binnen Eclipse 
geïntroduceerd voor het adopteren van 
nieuwe specificaties: het Eclipse Foundation 
Specification Process (EFSP). De community 
die JNoSQL bouwt, heeft zich aangedragen 
als proefkonijn voor het ijken van dat proces. 
Naar verwachting zullen meerdere nieuwe 
specificaties worden toegevoegd die het-
zelfde proces hebben gevolgd. Er wordt zelfs 

overwogen of MicroProfile hetzelfde proces 
kan gaan hanteren voor nieuwe specificaties. 
Of dit in de toekomst gaat gebeuren, zullen 
we meemaken.

JESP
Hoewel het EFSP een generiek proces is om 
specificaties binnen Eclipse te adopteren, 
heeft Jakarta EE zijn eigen specificatie proces: 
het Jakarta EE Specification Process (JESP). 
Dit proces neemt het EFSP als basis en evolu-
eert met eventuele wijzigingen daarop mee. 
JESP bepaalt o.a. afwijkende perioden om 
bepaalde beslissingen in het proces te maken. 
Eén van de eerste deliverables van dit proces 
is dat JNoSQL als specificatie door Jakarta EE 
wordt geadopteerd.

Oracle’s Afscheidscadeautje
In principe is de weg naar de eerste officiële 
release van Jakarta EE verlopen volgens het 
programmaboekje dat Eclipse daarvoor had 
opgesteld. In principe, want in mei 2019 kwam 
één eis van Oracle uit onverwachte hoek. Deze 
luidde dat naast “Java”, ook de naam “javax” 
niet gebruikt mag worden in Jakarta EE. Na 
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intensief onderhandelen heeft Eclipse het 
voor elkaar gekregen om nog wel de Java EE 8 
compatibele specificaties en implementaties 
as-is te gebruiken met deze namen. Echter, 
zodra een wijziging plaats gaat vinden aan 
een betreffende specificatie of implemen-
tatie, dan is de eis dat alle verwijzingen naar 
“Java” en “javax” uit de betreffende code en 
documentatie worden verwijderd. Wordt dit 
niet gedaan, dan zullen de rechten van Oracle 
geschonden worden en kan dit bedrijf gerech-
telijke stappen ondernemen.

Binnen Eclipse en de community is hierover 
veel ophef ontstaan. Voornamelijk omdat 
backwards compatibility hoog in het vaandel 
staat van het Jakarta EE platform. Deze visie 
staat door deze eis op losse schroeven. Er is 
door Eclipse en de community veel gediscus-
sieerd over hoe deze situatie op te lossen, 
met als resultaat twee concrete oplossings-
richtingen. Hier zijn de voor- en nadelen 
geïdentificeerd en uiteraard is daarin meege-
nomen wat voor impact beiden hebben op de 
toekomstplannen van Jakarta EE.

Big Bang
Optie één is om in alle Jakarta EE specificaties 
en implementaties de referenties naar “Java” 
en “javax” te verwijderen in één “big bang” 
release van het platform. Een voordeel van 
deze aanpak is dat de conflictsituatie hiermee 
in één stap verleden tijd is. Het grote nadeel 
is dat Jakarta EE een nieuwe basis krijgt die in 
zijn geheel niet meer compatibel is met Java 
EE 8, tenzij het platform zowel de Java EE 8 
als Jakarta EE specificaties en implementaties 
gaat bevatten.

Incremental
Vanzelfsprekend is optie twee om specifica-
ties en implementaties alleen aan te passen 

zodra daadwerkelijk wijzigingen plaats 
zouden vinden. Het grote voordeel hiervan 
is dat backwards compatibiliteit beter en 
langer ondersteund zou blijven. Nadelig is dat 
daarmee bij elke wijziging van het platform 
gecheckt moet worden of geen rechtenschen-
dingen plaatsvinden.

Hoe loopt dit af?
De discussie over dit onderwerp wordt nog 
steeds voortgezet. Er zal in de nabije toe-
komst een beslissing genomen worden, zodra 
alle voordelen, nadelen en eventuele alterna-
tieven besproken zijn. Hoe dan ook, daarna is 
Jakarta EE verlost van referenties naar Java en 
valt daarmee mooi in lijn met alle andere Java 
gebaseerde enterprise frameworks.

Community
Nu Jakarta EE gereleaset en compleet open 
source is, is Java EE daadwerkelijk ten gronde 
gegaan. Het platform kan eindelijk verder 
evolueren onder een nieuwe eigenaar en 
community. Wil je hier zelf een bijdrage aan 
leveren, dan kun je o.a. pull requests aanbie-
den in Github, talks geven of blogs schrijven 
(referentie 3). Hierdoor krijgt Jakarta EE de 
wind in de zeilen waardoor verdere evolutie 
van Jakarta EE in gang wordt gezet. 

HET PLATFORM 
KAN EINDELIJK 
VERDER 
EVOLUEREN 
ONDER EEN 
NIEUWE 
EIGENAAR EN 
COMMUNITY
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Funprogging 
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Toen Luminis in gesprek kwam met de 
Stichting Roparun kwamen er snel een 
aantal uitdagingen in beeld. De stichting 
wilde het hele proces van inschrijving, 
beheer en sponsoring verbeteren en toe-
komstbestendig maken. De belangrijkste 
uitdaging was om dit tegen lage kosten te 
doen. Iedere euro die aan IT wordt uitge-
geven gaat niet naar het hoofddoel. Daar-
naast bleken veel bestaande processen 
organisch gegroeid te zijn. Daardoor waren 
de huidige processen niet altijd de meest 
passende of meest efficiënte oplossing. 
Bij Luminis houden we wel van zo’n 
uitdaging. Als softwareleverancier dwingt 
het je ook om het maximale uit alle 
mensen, het proces en de technologie te 
halen. Zonder in te leveren op kwaliteit, 
want er rekenen immers duizenden vrij-
willigers op een goed werkende oplossing. 

Wat is er zo bijzonder 
aan dit project?
Samen met de organisatie van Stichting 
Roparun hebben we de klantreizen van 
deelnemers, vrijwilligers en sponsors 
inzichtelijk gemaakt. Dit gaf een goed 
inzicht waar eventuele procesverbeterin-
gen konden worden doorgevoerd en waar 
de uitdagingen zaten. Hierbij hebben 
we in groepjes de eerste ontwerpen 
geschetst voor de drie portalen (publiek, 
operationeel en self-service). De groepjes 
gaven feedback op elkaars ontwerp. Hier-
door ontstond een gedragen ontwerp.   
De uitvoering vindt plaats in samenwerk-
ing met de IT Campus Rotterdam. Via de 
IT Campus werken studenten mee aan 
het project. Voor hen betekent dit een 
mooie kans om aan een complex project 
te werken. Stichting Roparun profiteert 
van de extra inzet en creativiteit die 
de studenten brachten.Bij de realisatie 
wegen we de investering van elke feature 
af tegen het goede doel. Iedere feature 
kost namelijk geld, dat ook aan het goede 
doel besteed kan worden. Binnen het 

project heette deze manier van priorit-
eren de ‘pannenkoekenfactor’. Deze 
term is geïnspireerd door de vele uren die 
vrijwilligers besteden aan pannenkoeken 
bakken voor de deelnemers. Mede door de 
‘pannenkoekfactor’ hebben veel mensen 
ook aardig wat vrijwillige uren in het proj-
ect gestoken. En de ‘pannenkoekfactor’ 
gaat nog verder, want negen studenten 
hebben zich aangemeld om Stichting 
Roparun langer te gaan ondersteunen. 

Welke technieken 
hebben we toegepast?
Met de nieuwe omgeving voor Stichting 
Roparun laat Luminis zien dat we op een 
relatief eenvoudige manier clouddiensten 
kunnen integreren met een bestaande 
Exact-administratie en Office365-omge-
ving. Een bijkomend voordeel is dat de hele 
omgeving piekbelasting beter aan kan.
Het volledige bouw- en deploymentpro-
ces is online geplaatst op GitLab. Hierdoor 
kon makkelijker worden samengewerkt 
binnen het team. Ook is het door GitLab 
makkelijker om nieuwe functionaliteit toe 
te voegen op basis van Java en Angular. 

De omgevingen worden in de Cloud 
volgens de principes van ‘Infrastructure-
As-Code’ opgebouwd op basis van 
Terraform. Hierbij gebruiken we Amazon 
Lambda’s, Cognito, Route53, CloudFront, 
Beanstalk en natuurlijk S3 voor de front-
end en opslag van de teamafbeeldingen. 
Teams kunnen door ons API-gebaseerde 
ontwerp eenvoudig de teaminformatie 
ophalen en zelf integreren in een website 
of app. 
Dit traject laat niet alleen zien dat ook 
kleinere organisaties voorsprong bereiken 
door hun IT-landschap naar de cloud 
te brengen. Maar vooral dat door fijne 
samenwerking en duidelijke uitgangs-
punten een heel mooi doel behaald kan 
worden. 

Roparun: First steps to the cloud
“Een avontuur voor het leven”. Zo noemt de Stichting Roparun haar jaarlijkse estafetteloop. 
De deelnemers van deze estafetteloop leggen meer dan 500 kilometer af van Parijs, Bremen 
en Almelo naar Rotterdam. Particulieren en bedrijven sponsoren de teams. Jaarlijks wordt 
maar liefst 5 miljoen euro opgehaald voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. De 
afgelopen 27 edities van de Roparun is al meer dan 84 miljoen euro opgehaald voor mensen 
met kanker. Een belangrijk doel dus, waarbij de organisatie ieder jaar weer een uitdaging is.

makkelijker om nieuwe functionaliteit toe 

34 LUMINIS.indd   34 08-10-19   08:59



at devnation.io

Find all these vacancies and more

Senior Java Developer
Kom jij meebouwen aan het All-in Platform van Nederlands 

snelstgroeiende cybersecurity-bedrijf? Als Senior Java Develo-

per werk en denk je mee aan ons uiterst innovatieve platform, 

waarmee we op grote schaal en in zeer korte tijd allerlei data-

stromen in real-time analyseren. Gebouwd op schaalbaarheid 

en gemaakt om onze klanten volledig te kunnen ontzorgen.

Lead Java Developer – 
Digital learning solutions

Werk jij mee aan de toekomst van het onderwijs? Wil jij deel 

uitmaken van de transformatie waar het onderwijs momen-

teel doorheen gaat, van lesgeven uit boeken naar lesgeven 

door gebruik te maken van digitale middelen, sluit je dan bij 

ons aan en draag bij aan de toekomst van onze kinderen!

Technisch Applicatiebeheerder
Samen met je collega’s ben je als Technisch Applicatiebe-

heerder verantwoordelijk voor het operationeel houden van 
de bestaande IT-infrastructuur en het in beheer nemen van 
nieuwe applicaties. Jij zorgt er voor dat het patchmanage-
ment goed is ingericht. Alle wijzigingsverzoeken worden 
door jou met zorg uitgevoerd. Verder ben je actief in het 

analyseren van grote en kleine problemen en voorkomende 
verstoringen en natuurlijk ook in het oplossen ervan. Soms 

komen er veel dingen tegelijk op je af, dat doet je niks, je weet 
hoofd- en bijzaken goed te scheiden. 

ons aan en draag bij aan de toekomst van onze kinderen!

Java Developer

Criminelen opsporen via digitaal forensisch onderzoek. Terro-

ristische dreigingen onderscheppen. Met één druk op de knop 

weten wat containerschepen invoeren in Nederland. Of via 

DigiD veilig communiceren met burgers. En er komen elke dag 

innovatieve toepassingen bij. Is Java jouw specialiteit? Bij de 

Rijksoverheid zet je deze in voor een beter Nederland.
innovatieve toepassingen bij. Is Java jouw specialiteit? Bij de 

Solution Architect
Of je het nu hebt over onze innovatieve manier van het toe-

passen van IT of hoe wij met elkaar en onze klanten omgaan, 
wij zijn anders. Wij doen niet mee; wij willen voorop lopen 
en nog belangrijker voorop blijven lopen. Daarom zoeken 

wij een Solution Architect die in minder tijd, meer resultaat 
wil opleveren, repeterend werk wil elimineren en echt toe-
gevoegde waarde wil leveren voor onze klanten. SCRUM en 

Agile zijn bij ons de standaard werkmethodieken. 
Nieuws gierig? We vertellen je er graag meer over

Backend engineer Java
Als Java-engineer bij de Volksbank duik jij in innovaties die 

de hypotheekdienstverlening voor onze klanten, adviseurs 

en medewerkers versnellen, verbeteren en vereenvoudigen. 

Dankzij jou hebben we een wendbaar applicatielandschap dat 

aan de backend op-en-top functioneert.

Senior Java Developer

Y O U R  N E X T  T E C H  J O B

Senior Java Developer

Backend engineer Java

Lead Java Developer – 

Solution Architect

Werk jij mee aan de toekomst van het onderwijs? Wil jij deel 

uitmaken van de transformatie waar het onderwijs momen-

IT Solution Engineer
As an IT Solution Engineer within ABN Amro Clearing you 
play a crucial role in moving our business forward. You will 
have responsibility for adherence and the design of IT solu-
tions. You will focus on the optimal use of our IT landscape 
and steer our change in the direction of our defi ned future 
state architecture. Today, but also in the future ABN Amro 

Clearing wants to use new technologies.

IT Solution Engineer
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Performance van 
Microservice frameworks 
op verschillende JVMs
Microservices zijn populair. Er zijn verscheidene frameworks beschikbaar welke je kunnen 
helpen bij de implementatie. Daarna volgt natuurlijk het daadwerkelijk gebruik van de service 
in een productie omgeving. Het komt regelmatig voor dat er, met name in complexe omge-
vingen, performance uitdagingen optreden, doordat bijvoorbeeld het gebruik hoger wordt dan 
initieel ingeschat. De keuze voor een specifiek framework, een JVM, garbage collection (GC) 
algoritme en of je van just-in-time (JIT) of ahead-of-time (AOT) compilatie gebruik maakt, zijn 
van invloed. Juiste keuzes op die vlakken kunnen je helpen de pijn te verlichten of soms zelfs 
problemen te voorkomen. Ze hebben ook gevolgen voor resourcegebruik, waar mogelijk een 
prijskaartje aan hangt. Onder het motto van ‘meten is weten’ heb ik verscheidene tests uit-
gevoerd en hier kwamen enkele interessante resultaten uit. Hoewel deze natuurlijk niet zon-
der meer op andere situaties/omgevingen zijn toe te passen, bieden ze wel suggesties voor 
schroeven waar je aan kan draaien om performance te verbeteren.

Maarten Smeets is 
software architect 
bij het Centraal 
Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB) en 
Oracle ACE.

Meten is weten!

Aangezien verschillende JVMs dezelfde 
specificatie implementeren, wordt inter-
operabiliteit bereikt. Dit houdt in dat Java 
bytecode niet specifiek is voor een JVM maar 
op verschillende JVMs kan draaien. Er zijn 
leveranciers die, hoewel ze zich aan dezelfde 
specificatie conformeren, een eigen imple-
mentatie hebben opgesteld of additionele 
features aan de JVM hebben toegevoegd. 
Voorbeelden hiervan zijn Azul Systems met 

Afgelopen periode zijn er veel veranderingen 
geweest in de wereld van JVMs. Oracle heeft 
zijn licentie en support beleid met betrek-
king tot Oracle JDK aangepast. Verscheidene 
software leveranciers zijn met eigen OpenJDK 
distributies en ondersteuningsmodellen 
gekomen zoals Amazon en SAP. Red Hat is 
tegenwoordig steward van OpenJDK 8 en 11. 
Er waren natuurlijk al een tijd alternatieve 
implementaties zoals Eclipse OpenJ9 en Azul 
Systems Zing. In het verleden was Oracle JDK 
veelal de de-facto standaard. Tegenwoordig is 
deze keuze niet meer zo van zelfsprekend.
GraalVM, een nieuwe polyglot virtuele 
machine van Oracle, heeft in mei dit jaar zijn 
eerste officiële release gehad. Hiermee is het 
mogelijk, met een early adopter plug-in, om 
code AOT te compileren naar native executa-
bles. AOT gecompileerde code start sneller op 
en neemt minder schijfruimte en geheugen 
in. Responsetijden zijn wel wat slechter dan 
JIT gecompileerde code. De onderstaande 
afbeelding geeft beknopt weer hoe AOT en JIT 
compilatie zich verhouden op verscheidene 
performance gerelateerde vlakken. 

Afbeelding door Thomas Wuerthinger

Research Director bij Oracle Labs, hoofd van het 

GraalVM project
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Meten is weten!

JVM

Zing en Eclipse OpenJ9. Een belangrijke 
afweging welke meespeelt in de keuze voor 
een JVM, naast natuurlijk ondersteuning en 
compatibiliteit, is performance. 

Microservice frameworks
Applicaties maken gebruik van frameworks. 
Deze frameworks bieden van abstracties voor 
veelvoorkomende uitdagingen en nemen ont-
wikkelaars werk uit handen. Ze hebben echter 
overhead welke gevolgen voor de performance 
heeft. Hieronder zijn een aantal Microservice 
frameworks beschreven welke bekeken zijn 
op een aantal performance karakteristieken 
en native compilatie mogelijkheid.

Oracle’s Helidon
Dit framework van Oracle heeft 2 varianten. 
Helidon SE is een microframework welke het 
reactive  programmeermodel ondersteunt. 
Helidon MP is een MicroProfile implementatie. 
Code gebaseerd op Helidon MP kan vanwege 
aanwezigheid van CDI niet native compileren. 
Dit kan wel met code gebaseerd op Helidon SE.

Micronaut
Micronaut is een full stack framework voor 
het implementeren van microservices. Het 
biedt de mogelijkheid tot native compilatie 
met GraalVM.

Akka
Akka is een implementatie van het actor mo-
del op de JVM en geschreven om met name 
schaalbaar en resilient te zijn. Native compi-
latie is mogelijk, maar niet out-of-the-box.

Quarkus
Quarkus is een door Red Hat gesponsorde 
open source Kubernetes native Java stack 
welke geschikt is voor native compilatie op 
GraalVM. Tevens kan er gebruik gemaakt 
worden van SmallRye voor de implementatie 
van verscheidene MicroProfile specificaties. 
Quarkus biedt ook een Vert.x implementatie.

Eclipse Vert.x
Vert.x is een toolkit om reactive applicaties op 
een JVM mee te kunnen ontwikkelen. Hoewel 
niet out-of-the-box, is het mogelijk Vert.x 
code native te compileren.

Spring Boot
Spring Boot maakt het eenvoudig om stand-
alone Spring gebaseerde applicaties te ont-
wikkelen. Er wordt gesproken over dat Spring 
5.3 (verwacht Q2 2020). Native compilatie 
ondersteund.

Spring Fu
Spring Fu is een incubator project voor Kofu 
(Ko voor Kotlin en fu voor functional). Het 
biedt een Kotlin API om Spring Boot applica-
ties programmatisch mee te configureren. Het 
is nu nog niet geschikt voor productie maar 
kan op termijn een onderdeel van Spring Boot 
worden.

Open Liberty  
(Microprofile implementatie)
MicroProfile is een specificatie van een be-
perkte set aan Java EE APIs om microservices 
mee te realiseren. Open Liberty is een IBM 
open source implementatie waar naar is geke-
ken. MicroProfile ondersteunt geen native 
compilatie vanwege gebruik van CDI.

Testopzet

Performance
Performance is een breed begrip. Wikipedia 
geeft aan dat betere performance inhoudt 
meer werk verrichten in minder tijd en/of 
met minder resources. Binnen deze definitie 
is er veel ruimte voor interpretatie. Immers, 
wat is ‘werk’ en over welke ‘resources’ heb je 
het? Deze onderwerpen zijn vaak moeilijk los 
van elkaar te zien. Bijvoorbeeld een service 
responsetijd of opstarttijd geeft aan dat er 
een hoeveelheid werk in een periode is verzet. 
Het is echter wel een heel ander soort werk. 
Kijken we naar een moeilijk te simuleren 
representatieve werklast voor een service 
of creëren we een testsituatie die eenvoud-
ig reproduceerbaar is maar mogelijk niet 
representatief? Werken we met een volledige 
stack van front-end tot persistent storage of 
pakken een specifieke component om naar te 
kijken? Naar welke resources gaan we kijken 
en hoe relateren we deze aan de hoeveelheid 
werk welke verzet is?
Niet alleen is niet eenduidig aan te geven wat 
je zou moeten meten om performance te kun-
nen bepalen, ook zijn er veel factoren welke 
van invloed zijn op performance en waarin je 
zou willen variëren. Hierin moeten natuurlijk 
keuzes gemaakt worden. Er is gekozen om 
vooral focus te leggen op het meten van 

EEN BELANG-
RIJKE AF-
WEGING DIE 
MEESPEELT 
IN DE KEUZE 
VOOR EEN 
JVM, NAAST 
NATUURLIJK 
ONDERSTEU-
NING EN COM-
PATIBILITEIT, 
IS PERFOR-
MANCE

Out of the box
Helidon SE 1.1.1
Micronaut 1.1.0
Quarkus 0.15.0 (JAX-RS)

Mogelijk
Akka 2.12 10.1.8
Spring Fu 0.0.5
Vert.x 3.7.0

(nog) niet mogelijk
Open Liberty (MP) 19.0.0.4
Helidon MP 1.1.1
Spring Boot / WebFlux 
2.1.4

Native compilatie
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responsetijden van verschillende frameworks 
op verschillende JVMs.

Resource isolatie
De verschillen tussen frameworks en JVMs 
zijn klein. Immers veelal zijn er andere bottle-
necks zoals bijvoorbeeld de persistent store 
of het netwerk. Om zonder deze bottlenecks 
verschillen inzichtelijk te kunnen maken is er 
voor gekozen

   om de load te genereren op dezelfde ma-
chine waar de services draaiden zodat het 
netwerk geen rol speelt. 

   om een minimale maar wel zo vergelijkbaar 
mogelijke implementatie van microservi-
ces,  gebruikmakend van de verschillende 
frameworks, op te stellen. 

Aangezien er van een enkele machine gebruik 
is gemaakt, is de isolatie van resources van 
belang. De services moesten zo min mogelijk 
last hebben van de load generator. Om dit 
mogelijk te maken zijn er onder andere speci-
fieke CPUs toegekend aan de load generator, 
de JVM en overige processen. De resultaten 
werden eerst in het geheugen weggeschre-
ven en pas nadat de test was afgerond, naar 
schijf. Immers schijf performance was niet de 
focus van de test. Er is gebruik gemaakt van 
Docker op Linux zonder andere virtualisatie.

Resultaten

Disclaimer
De testen zijn uitgevoerd op specifieke 
hardware in specifieke omstandigheden 
(met specifieke test en analysescripts) met 
een specifieke minimale implementatie van 
services gebruikmakend van verschillende 
frameworks. De gebruikte code is terug te 
vinden in de referenties.
Dit is natuurlijk heel wat anders als een vol-
ledige applicatie welke op een productie om-
geving draait. Vat de resultaten indicatief op. 
Gebruik ze ter inspiratie en niet om beslissin-
gen op te baseren. Voer eigen testen uit als je 
zeker wilt weten dat een bepaalde maatregel 
het gewenste effect heeft.
Performance bestaat uit meer dan waar ik naar 
heb kunnen kijken. Een enkel artikel is onvol-
doende om alle resultaten in te presenteren. 
Daarom beperk ik me hier tot enkele highlights. 
Daarnaast is er natuurlijk meer van belang bij 
de keuze voor een framework en JVM.

Resultaten JVMs
Over het algemeen is de framework keuze van 
groter belang is voor responsetijden dan de 

JVM keuze.
OpenJDK distributies en Oracle JDK toonden 
geen duidelijke verschillen in responsetijden.
JDK 8 doet het bij bijna elke JDK leverancier 
net iets beter dan JDK 11. Er is met dezelfde 
code op beide JDK versies getest. Ook is 
respectievelijk de JDK 8 of 11 compiler gebruikt 
om bytecode te genereren (behalve voor 
gebruikte libraries). Het is natuurlijk mogelijk 
features te gebruiken in JDK 11 welke niet 
in JDK 8 beschikbaar zijn waardoor mogelijk 
betere performance te behalen valt. Een 
uitspraak als ‘JDK 8 geeft betere performance 
dan JDK 11’ is daarom ook te kort door de 
bocht.
Opvallend was dat OpenJ9 het niet zo goed 
deed vergeleken met de andere JVMs bij 2Gb 
heap. Bij het beperken van het heap geheugen 
(20Mb in mijn tests) wordt OpenJ9 uiteindelijk 
sneller dan de andere JVMs. 
Bij het vergelijken van GC algoritmes bleek 
dat bij veel geheugen (2Gb) verschillen in 
responsetijden minimaal waren maar bij 
weinig geheugen (20Mb) de verschillen goed 
zichtbaar werden. De keuze voor een JVM was 
echter van groter belang dan de keuze voor 
een GC algoritme. Bij weinig geheugen was 
OpenJ9 met elk gekozen GC algoritme sneller 
dan bijvoorbeeld OpenJDK.
Azul Systems Zing wordt door Azul Systems 
ondersteund vanaf een minimale heap van 
1Gb. Dit maakt deze JVM minder geschikt voor 
een scenario waar veel kleine containers met 
beperkt geheugen wenselijk is. Tevens was de 
opstarttijd van Zing slechter dan de andere 
JVMs. Zing heeft features om de opstarttijd te 
reduceren zoals Zings ReadyNow! en Compile 
Stashing. Deze features waren echter niet 
zonder meer toepasbaar in de stateless con-
tainers welke ik bij mijn tests gebruikt heb.
GraalVM welke AOT compilatie mogelijk 

ECLIPSE VERT.X 
BLEEK EEN 
DUIDELIJKE 
WINNAAR MET 
BETREKKING 
TOT RESPONSE-
TIJDEN OP WEI-
NIG AFSTAND 
GEVOLGD DOOR 
HELIDON SE EN 
QUARKUS
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maakt is alleen voor Java 8 beschikbaar op het 
moment van schrijven. Native gecompileerde 
code doet het slechter in responsetijden 
dan niet native gecompileerde code voor elk 
framework wat hier ondersteuning voor biedt. 
Opstarttijden van native gecompileerde code 
zijn echter veel beter, de executables zijn 
kleiner en het geheugengebruik is minder. 
Native executables lenen zich goed voor 
serverless functionaliteit en kunnen bijvoor-
beeld in FnProject (Oracle) of Knative (Google) 
draaien. Daarnaast kan dit ook gebruikt 
worden in AWS lambda functies door het met 
een stukje Python te wrappen. De Windows 
native compilatie bevindt zich in een experi-
menteel stadium. Als je een .exe gegenereerd 
hebt, kan je die in Azure Functions hangen.

Resultaten 
Microservice Frameworks
Alle bekeken frameworks draaiden op elke 
bekeken JVM op zowel versie 8u202 als 11.0.3. 
Er zijn geen compatibiliteitsuitdagingen 
gevonden bij gebruik van minimale imple-
mentaties.
IBM beschrijft Open Liberty als een applicatie-
server. Het is niet verwonderlijk dat deze het 
minder goed doet dan de bekeken frame-
works in geheugengebruik, responsetijden en 
opstarttijden. Andere MicroProfile implemen-
taties zullen andere performance karakteris-
tieken hebben. 
Eclipse Vert.x bleek een duidelijke winnaar 
met betrekking tot responsetijden op weinig 
afstand gevolgd door Helidon SE en Quarkus. 
Deze drie frameworks bevonden zich ook in de 
top 3 met betrekking tot korte opstarttijden 
en als kers op de taart bieden Helidon SE en 
Quarkus (die een Vert.x implementatie biedt), 
ook de mogelijkheid tot native compilatie met 
GraalVM!

Conclusie
Er zijn verschillen in performance tussen 
frameworks en JVMs. Framework keuze is 
over het algemeen van groter belang voor 
performance dan JVM keuze. Er zijn een 
aantal algemene zaken met betrekking tot 
performance aangegeven welke kunnen 
helpen bij het kiezen van een JVM, AOT of JIT 
compilatie en framework. Daarnaast moet je, 
vooral bij beperkt geheugen, effecten van GC 
algoritme ook niet vergeten en wordt OpenJ9 
interessant. Een dergelijk onderzoek als wat 
hier wordt samengevat is natuurlijk nooit 
klaar maar verschaft wel veel inzicht. Houdt 
daarom mijn blogs en presentaties in de 
gaten voor updates! 

FRAMEWORK 
KEUZE IS 
OVER HET 
ALGEMEEN 
VAN GROTER 
BELANG VOOR 
PERFOR-
MANCE DAN 
JVM KEUZE

JVM
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