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thesauri van de KB op
data.bibliotheken.nl



Wie ben ik?

• Productmanager data- en metadata-infrastructuur 

achter KB dataservices & o.a. Delpher.nl

• Verantwoordelijke ‘bruikbaarheid’ metadata

> o.a. publicatieomgeving linked data

• rene.voorburg@kb.nl / twitter: @digitopia_nl

mailto:rene.voorburg@kb.nl








Thesauri op data.bibliotheken.nl

Thesaurus Kern-entiteit Gebruik Omvang Bron

Brinkman skos:Concept 1974 - 15.000 GGC

GTT/GOO skos:Concept 198x? - 2012 69.000 GGC

KBCode skos:Concept 1921 - 1992 29.000 GGC

NTA schema:Person 2.750.000 GGC

Corporaties schema:Organization 115.000 GGC

DBNL-auteurs schema:Person DBNL 101.000 DBNL



Gebruik van de thesauri

• Binnen data.bibliotheken.nl ?

bijvoorbeeld via SPARQL

• Buiten data.bibliotheken.nl ?

hou rekening met ODC-BY licentie 

(neem contact op met dataservices@kb.nl)



Brinkman trefwoorden

• Sinds 1974 voor de depotcollectie Nederland

• hiërarchisch opgebouwd

• zaak- (schema:about) en vormtrefwoorden (schema:genre)

• ruim 15.000 skos:Concepts in data.bibliotheken.nl

• gebruikt in dataset ‘Nederlandse Bibliografie Totaal’

(breder dan KB!)

• alignment met de GTAA van Ned. Instituut voor B&G





Brinkman trefwoorden
en de kracht van SPARQL:

select ?s where {
?s schema:about/skos:broader* <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p075614502> .

}

Zoeken (‘magnetisme’) inclusief onderliggende termen:
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Vormtrefwoorden in de Brinkman:

select * where {
?term foaf:isPrimaryTopicOf/void:inDataset <http://data.bibliotheken.nl/id/dataset/brinkman> .
?term skos:scopeNote "vormtrefwoord" .
?term skos:prefLabel ?label .
}

Geef alle vormtrefwoorden:
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Verbetering Brinkman?

• Wens is om vorm- en zaaktrefwoorden tzt te 

scheiden (gebruik OPC vs andere systemen)



Nederlandse Thesaurus van 
Auteursnamen (NTA) 

• ~ 2.750.000 schema:Person entiteiten,

• bedoeld voor unieke identificatie

• beperkte set persoonsgegevens

• gebruikt in datasets ‘Nederlandse Bibiografie Totaal’

en “Short Title Catalogue / STCN” 

• alignments met dbpedia, wikidata, VIAF, DBNL-auteurs





De NTA
en de kracht van SPARQL:

select  distinct ?titel {
?s schema:author/schema:sameAs* <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p075153416> .
?s schema:name ?titel .
}

Zoeken op werk auteur (‘Arnon Grunberg’), 

inclusief pseudoniemen:
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GTT / GOO 

• Vanaf 1980 tot 2012

• ook gebruikt door andere bibliotheken dan de KB

“Gemeenschappelijke Trefwoorden Thesaurus” /

“Gemeenschappelijke Onderwerps Ontsluiting”

• basis-entiteit skos:Concept

• in dataset ‘Nederlandse Bibliografie Totaal’



KBCode

• Vanaf 1921 tot 1992

• Gebruikt als code op de catalogus-kaartjes:





Toekomstige ontwikkelingen 
data.bibliotheken.nl

• meer aandacht voor updates

• normalisatie metadata op basis van schema.org-

profiel met IFLA LRM als fundament

• …




