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Dit jaar vindt de Pirennelezing van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek plaats in het kader van de 21e Mediëvistendag. 

Het thema van deze dag is Civitas, een onderwerp dat een breed spectrum aan mediëvisten verenigt met interesse in 

stedelijke ontwikkeling, gemeenschappen in religieuze en seculiere context, literatuur, politieke en artistieke 

representatie, … De jaarlijkse openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten.  
 

 

Julia Smith - Multiculturalisme in de vroege middeleeuwen? 

Materiële religie in het Rome van de achtste eeuw 
 

Deze lezing vertelt een verhaal van weelde, liefde, jaloezie en 

wraak in het Rome van de vroege achtste eeuw. Op basis van 

ooggetuigenverslagen bestudeert Julia Smith hoe christenen 

van diverse culturele en linguïstische achtergrond uitdrukking 

gaven aan hun geloof in materiële vorm, in het bijzonder door 

middel van amuletten, vervloekingen, relieken en iconen. De 

verschillende reacties op dit christelijk multiculturalisme 

tonen aan hoe een normatief verwachtingspatroon ontstond, 

eerst in Constantinopel en vervolgens te Rome. Op deze wijze 

verkent Smith de spanning tussen Rome als een stad van lived 

religion en ‘Rome’ als het ideaalbeeld van het correcte 

Christendom. Tot slot stelt Smith de vraag welke impact deze 

vaststellingen hebben op de perceptie van ‘het 

vroegmiddeleeuwse christendom’ als verschillend van ‘het 

laatantieke christendom’. 

 

Julia M H Smith is Edwards Professor of Medieval History aan de Universiteit van Glasgow. Ze bereidt momenteel een 

boek voor, getiteld Christianity in Fragments, waarin ze de reliekencultus van heiligen bestudeert op het snijvlak van 

materiële cultuur en de culturele geschiedenis van het middeleeuwse christendom. 

 
De Pirennelezing vindt plaats om 11u00. De jaarlijke openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten rond 17u10. Het 

volledige programma en meer informatie vindt u terug via de onderstaande link. We vragen alle deelnemers om zich te 

registreren vóór 9 oktober. 

 

Meer informatie & registratie:  

www.ugent.be/civitas 
 

                

       


