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Zoals ieder introductieboek betaamd begint ook dit 
boek met een introductie en wel die van Apache 
MyFaces. Na een beknopt overzicht van deze 
JavaServer Faces (JSF) implementatie volgt een 
opsomming van de deelprojecten van MyFaces. 
Tenslotte wordt de lezer gewezen op verdere JSF uit-
breidingen op het gebied van uitgebreidere scoping, 
portlet integratie en validatie. Hieruit blijkt dat we 
met een modern boek over JSF te maken hebben.

Aangezien Oracle een flink deel van hun ADF com-
ponentenset open source heeft gemaakt in de vorm 
van MyFaces Trinidad, zal het niemand verbazen 
dat Oracle ook heeft meegewerkt aan allerhande 
integratie van MyFaces en Trinidad in zowel Eclipse 
als JDeveloper. Het boek legt dan ook haarfijn voor 
beide IDE’s uit hoe je hiermee aan de slag kunt. 
Daarnaast wordt er uiteengezet hoe een ontwik-
kelaar aan de slag kan met Maven. Gelukkig heeft 
vrijwel iedere IDE tegenwoordig, in tegenstelling 
tot wat de auteur beweert, uitstekende ondersteu-
ning voor Maven zodat we toch een vrijere keuze 
kunnen maken voor onze IDE. Tenslotte wordt een 
heel hoofdstuk gewijd aan Facelets. Degenen die 
JavaServer Pages (JSP) nog steeds geen vaarwel kun-
nen zeggen mag ik aanraden dit zeer goede hoofd-
stuk door te nemen.

Alle, op één na, volgende hoofdstukken richten zich 
vervolgens op de rijke componentenset van MyFaces 
en zijn subprojecten. Aangezien Trinidad enorm veel 
componenten en mogelijkheden heeft, worden hier 
zelfs drie hoofdstukken aan gewijd. En terecht! 
Het enige deel waar ik niet van opkeek is het hoofd-
stuk over Skinning. Dit blijft, mijns inziens, te inge-
wikkeld opgezet in Trinidad alhoewel ik zie dat het 
daar al een stuk eenvoudiger is dan ik me herinner 
van vroegere tijden.

Het laatste hoofdstuk richt zich op best practices 
maar ik heb het gevoel dat dit hoofdstuk eigenlijk 
beter ‘Overig’ (‘Miscellaneous’) had kunnen heten. 
In dit hoofdstuk worden enkele algemene JSF zaken 
besproken in een MyFaces jasje. Dat neemt niet weg 
dat het hele boek doorspekt is met best practices en 
dat alleen al maakt het boek meer dan de moeite van 
het lezen waard.

Het boek Apache MyFaces 1.2 Web Application 
Development is meer dan een getting started with 
boek dat ik met plezier heb gelezen. De auteur toont 
zich een kundig schrijver met veel diepgaande ken-
nis over JSF in het algemeen en in het bijzonder 
MyFaces. Dat op sommige plaatsen wat snel over 
nuttige details wordt gestapt zal iedereen die wat 
ervaring heeft met JSF hem snel vergeven. 
Iets wat een mogelijke beginner op dit gebied zou 
kunnen afschrikken is dat al snel met een eigen 
componenten library wordt begonnen in de code-
voorbeelden. Als je het boek als naslagwerk wilt 
gebruiken, zijn de voorbeelden daardoor soms las-
tig te volgen. Dit betekent wel dat iedereen het boek 
helemaal zal moeten lezen waardoor je veel waar 
voor je geld krijgt, al is het alleen maar vanwege de 
uitstekende tips en best practices die door het hele 
boek verspreid staan. «

Sinds december 2009 is er een nieuwe versie van Java EE met JavaServer 
Faces 2.0. Het klinkt dan misschien raar dat er nog steeds veel boeken 
verschijnen over JavaServer Faces 1.x. Zo ook Apache MyFaces 1.2 Web 
Application Development van Bart Kummel. Gelukkig gaat het hier niet om 
een alledaags boek.

‘ De best practices 
maken dit boek meer 
dan de moeite waard’ 
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