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Historici van de Franse godsdienstoorlogen en van de Nederlandse Opstand hebben regelmatig 
vergelijkingen getrokken tussen deze parallelle conflicten in de tweede helft van de zestiende eeuw. 
Ze hebben erkend dat inwoners van Frankrijk en de Nederlanden interesse hadden in nieuws over de 
oorlogen. Bovendien hebben ze benadrukt dat zestiende-eeuwers zich goed bewust waren van het 
feit dat de oorlogen in beide landen elkaar beïnvloedden. Deze aannames zijn echter vooral 
gebaseerd op onderzoek naar de productie van (gedrukte) pamfletten en diplomatieke contacten. In 
dit onderzoek is gebruikgemaakt van een groot aantal dagboeken en kronieken uit zowel Frankrijk als 
de Nederlanden, aangevuld met andere bronnen, zoals correspondentie, pamfletten, liederen en 
gedichten, om voor het eerst op grote schaal vast te stellen hoe Fransen en Nederlanders het nieuws 
over het conflict in hun buurland interpreteerden.  
 Door de receptie van nieuws te onderzoeken in twee landen gedurende een periode van vier 
decennia, biedt dit project een nieuw perspectief op de transnationale geschiedenis van de Franse 
godsdienstoorlogen en de Nederlandse Opstand. Verder draagt deze casus naar de receptie van 
internationaal nieuws bij aan het snelgroeiende internationale onderzoekterrein op het gebied van 
nieuws in de vroegmoderne tijd. Ten derde sluit ook de methode die is gebruikt, de bestudering van 
dagboeken en kronieken, aan bij de huidige wetenschappelijke fascinatie voor methodes van 
archivering en informatiebeheer in de vroegmoderne tijd.  
 Deze studie toont aan dat in de tweede helft van de zestiende eeuw geleidelijk, door de 
wisselwerking tussen de conflicten, een transnationale nieuwscultuur ontstond in de Nederlanden en 
Frankrijk. Tegelijkertijd laat het proefschrift zien hoe een toename van internationale religieuze 
polarisatie samenging met een sterkere bewustwording van de machinaties van media onder 
dagboekschrijvers. In de loop van de oorlogen, in de tweede helft van de zestiende eeuw, werden de 
Fransen en Nederlanders steeds beter in het beoordelen van de betrouwbaarheid van verschillende 
typen nieuwsmedia, en prefereerden ze vaak een combinatie van bronnen om achter de ware 
toedracht van een gebeurtenis te komen.   
 
 
 
 


