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Project abstract:
Governing an early-modern state poses significant challenges,
as legitimacy, power, and jurisdictional issues could arise. A
state’s survival highly depended upon legitimised, good
governance with regulations to protect communities from real
or imaginary harm. Influential research from the 19th century
has led to the belief that Europe’s power-play was mainly ‘a
game of thrones’ with top-down policy-enforcement. This
historical-representation has been questioned since the 1950s,
though still with a monarchical-focus. To address the omission
‘veteran’ Swiss Republic and the ‘new-born’ Dutch Republic are
used to provide a historical analysis on the establishment of
order within federations. How were the autonomous
federation-states able to establish authority successfully?
Hence, this study focusses on: - the regulation of order
between 1576-1701 – amidst tumultuous dynastic warfare
throughout Europe; - the legitimacy-debates between
federation↔state↔city; - a trilateral international comparison:
Holland (Dordrecht), Gelderland (Doesburg) and Berne (Aarau).
This extensive study will put my research on the state of
Holland to the test while focussing on the origins of
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governance, and state- and nation-building within federationstates. Studying long-term developments, comparing the three
states to each other and testing it against existing research on
principalities and city-states, this study: - contributes to the
understanding of the interconnectedness between various
administrative levels within federations. - sheds light on
governmental legitimisation-debates. Thus the applicability of
methodology hitherto limited in use is significantly widened
and the understanding of governance within federations. provides political scientists with a case study of unique
historical depth, which furthers the goal of the European Better
Law-Making Agreement: increasing citizens’ understanding of
European policy and regulations by ameliorating
communication of legitimacy. Interestingly, consensus did not
always go unruffled, due to clashing interests and old
privileges. To understand the origin of governance, longstanding non-monarchical states, and their legitimisation
during the early-modern period needs to be studied.
ID: 47333
Last modified: 29-10-2019
Copyright information:
The above plan creator(s) have agreed that others may use as
much of the text of this plan as they would like in their own
plans, and customise it as necessary. You do not need to credit
the creator(s) as the source of the language used, but using
any of the plan's text does not imply that the creator(s)
endorse, or have any relationship to, your project or proposal
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A Game of Thrones? Social Order and
Governance in the Dutch Republic and the
Swiss Confederation, 1576-1701.
Algemene informatie
Naam aanvrager en projectnummer
−Dr. C.A. Romein
VI.Veni.191H.035

Heeft u bij het opstellen van dit plan de hulp ingeroepen van de afdeling
datamanagement support van uw instelling?
Yes
Dhr. Sebastiaan Derks, Data Manager van het KNAW HuC heeft geholpen bij het schrijven
van dit voorstel.

Omschrijving van de dataset
Beschrijf de data die verzameld/gegenereerd worden.
In algemene zin bestaan de data uit afbeeldingen van wetgeving, correspondentie en
drukwerk, en de transcripties en metadata van dit materiaal. Zie voor een specificatie
hieronder bij 2.2.

Om wat voor type en format data gaat het?
De data bestaan uit:
a) afbeeldingen van gedrukte en handgeschreven documenten, in TIFF of JPEG-formaat.
b) metadata van de afbeeldingen.
c) (inhoudelijke)metadata van de documenten.
d) transcripties van de documenten, in XML formaat.
e) Linked Data/ categorisation-dataset.
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Opslag data gedurende het onderzoek
Wat is de omvang (MB/GB/TB) van de data en waar worden de data
opgeslagen?
De afbeeldingen zijn qua data-omvang veruit het grootste. De precieze omvang is vooraf
moeilijk te bepalen, omdat het materiaal voor een groot deel in de loop van het
onderzoek bijeengezocht moet worden in archieven. We gaan uit van een maximale
omvang van de afbeeldingen van 1TB JPEG, ofwel 16TB in TIFF-formaat, wat neerkomt op
enkele duizenden scans.
De omvang van de metadata is even moeilijk vooraf te bepalen, maar zal hoe dan ook
maar een fractie zijn van die van de afbeeldingen.
De afbeeldingen worden opgeslagen op de Huygens ING IIIF server. De transcripties van
manuscripten en de bijbehorende beschrijvende metadata worden in eerste instantie
opgeslagen op een Transkribus server, en vervolgens in de Huygens ING repository voor
tekstuele data.
Voor de metadata van de regelgeving zal in overleg met het Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte gekeken worden of de gegenereerde data kan worden
samengevoegd met hun database (welke op dit moment wordt geüpdatet) of dat de
dataset zo georganiseerd wordt zodat er sprake is van LinkedOpenData (LOD). Op die
wijze zouden de data van het project kunnen worden opgenomen in een gedeelde,
Europese data-infrastructuur voor normatieve rechtshistorische teksten. Hier worden
verkennende gesprekken over gevoerd.

Is er op dit moment (voldoende) opslagcapaciteit tijdens het project?
Yes

Worden tijdens het onderzoek regelmatig back-ups van de data gemaakt? Wie
is daarvoor verantwoordelijk?
Yes

Welke kosten denkt u te maken voor de opslag van data tijdens het onderzoek?
Specificeer deze en noem een realistisch bedrag. Hoe worden deze kosten
gedekt?
De opslag van de data zijn gedekt door het Instituut.
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Opslag na het onderzoek
Geef aan bij welke bestaande trusted repository de data na afloop van het
onderzoek worden opgeslagen.
Wanneer de data niet in een trusted repository worden opgeslagen, geef dan
aan hoe de data vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar worden gemaakt
De afbeeldingen worden opgeslagen in de Huygens ING Image Repository.
De transcripties van manuscripten en de bijbehorende beschrijvende metadata worden
opgeslagen in de Huygens ING Tekst Repository, en op een Transkribus server. Deze
repositories zijn direct verbonden met de CLARIAH infrastructuur, zodat de data
duurzaam bewaard worden. Verder zullen de data – waar mogelijk – geïntegreerd worden
met de andere databronnen binnen het Humanities Cluster van de KNAW.

Wordt er een Persident Identifier gebruikt om de data vindbaar te maken?
Yes

Hoe lang worden de data bewaard?
Minimaal 10 jaar, over het maximum is momenteel geen beredeneerde uitspraak te
doen.

Welke kosten denkt u te maken voor de opslag na het onderzoek? Specificeer
deze en noem een realistisch bedrag. Hoe worden deze kosten gedekt?
De hostingkosten van de data worden gedekt door het Huygens ING.

Standaarden en metadata
Hoe worden de data gedocumenteerd? Welke metadata standaard wordt
gebruikt om de data voor hergebruik geschikt te maken?
Ja
Op Europees niveau wordt er in verschillende projecten met Rechtshistorische Data
gewerkt.
Hier wordt gezocht naar standaarden en ontologieën die bruikbaar zijn. Zodoende zal
binnen dit project het gesprek met de (rechts-)historici gaande gehouden om te kijken
waar de standaarden gebruikt kunnen worden en aangevuld kunnen worden.

Created using DMPonline. Last modiﬁed 29 October 2019

5 of 6

Beschikbaar stellen van data
Zijn de data na afloop van het project open beschikbaar voor hergebruik? Zo
nee, geef aan waarom de data niet geschikt zijn voor hergebruik
Ja
De transcripties en bijbehorende beschrijvende metadata worden beschikbaar gesteld via
de Huygens ING tekstrepository.
De metadata van de normatieve regels en correspondentie zal beschikbaar worden
gesteld via hetzelfde repository, maar ook via het Repertorium der Policeyordnungen
(MPIeR).

Wanneer data niet of pas op termijn beschikbaar kunnen worden gesteld, geef
dan de reden hiervoor aan.
Wanneer een gedeelte van de data niet (direct) beschikbaar kunnen worden
gesteld, geef aan om welk deel het gaat.
Beschikbaarstelling van de images van archiefmateriaal zal afhangen van de
medewerking van de archiefinstellingen waar het materiaal berust.
Zie hierboven.

Worden er voorwaarden gesteld aan het hergebruik van de data? Indien van
toepassing: zijn deze vastgelegd in een consortium agreement?
Nee
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