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 Masochisme? Uitingen van een verstard, 
conservatief geloof? Uitgevonden traditie om 
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Hoe ga je als psychoanalytisch 
geïnspireerd godsdienstpsycholoog 

te werk?

 Niet zomaar psychoanalytische theorieën 
toepassen, maar je de grondinstelling van de 
psychoanalyse eigen maken: alles 
onbevooroordeeld tot je laten komen.

 Net zoals in een persoonlijke analyse, bewust 
worden van de geschiedenis die achter een al 
dan niet merkwaardig fenomeen steekt. 



De les die uit het onderzoek 
getrokken wordt

 Je zit zonder het te weten in een 
hermeneutische cirkel: bv het begrip 
`masochisme´ stamt uit de geschiedenis  die je 
op het spoor komt.

 Praktijken en ideeën staan in wederkerige 
interactie tot elkaar.

 Dit geldt met name voor de Imitatio Christi die 
alle kanten uit kan gaan.



San Vicente de la Sonsierra (Rioja)



San Vicente de la Sonsierra (Rioja)



Een sympathiek dorpje, van 
ongeveer 1.200 inwoners



Welvarend, vlak bij 
de snelweg, 

eigenlijk modern, en 
bekend voor zijn 
uitstekende wijn



Maar ook – dat is nu algemeen 
bekend maar in 1994 nog niet - voor 

zijn `picaos´



Wanneer houden de `picaos´ hun 
geselprocessies en wat gebeurt daar 

precies? 

 Op Kruisvindings- en Kruisverheffingfeest (3 mei en 14 
september) of de zondag erop indien deze feesten op 
een weekdag vallen en tijdens de Goede week (Witte 
donderdag na de avondmis, tijdens de nachtwake in 
de kerk,- dan dus zonder processie - Goede Vrijdag 's 
ochtends en na de dienst)

 Men geselt zich gemaskerd met bundels touw uit vlas 
tot de rug goed rood is. Dan wordt men geprikt 
(`picar´) en verlaat men de processie om in hun locaal 
verzorgd te worden met afkooksel van rozemarijn

























Zij vonden zelf hun praktijk een 
beetje raar en vroegen ons of wij 

hun geschiedenis konden opmaken

 De pastoor, met wie zij geen goede relaties hadden en 
die de praktijk wilde afschaffen, was niet opgezet met 
onze komst en ons onderzoek die de `picaos´
belangrijk maakten

 De picaos zelf hadden hun archieven die tot in de 
16de eeuw teruggingen goed bewaard. Zij waren 
ervan overtuigd dat hun praktijk terugging op de eerste 
kruistocht, waarin mensen van het dorp hadden 
meegevochten zonder verliezen te lijden. Als 
dankbaarheid had men destijds een kapel gebouwd, 
Santa Maria de la Piscina.



Santa Maria de la Piscina



Hun vooronderstelling bleek helaas 
niet te kloppen, maar achter de 

lokale geschiedenis kwam de veel 
interessantere brede geschiedenis 

van de zelfgeseling in beeld

 Zelfgeseling was onbekend in het eerste 
millenium van het christendom. Men werd soms 
door iemand anders gegeseld (en men kon uit 
devotie erom vragen) maar men geselde zich 
niet zelf.

 De man die de praktijk uitvindt, is Petrus 
Damiani (1007-1072)



Petrus Damiani (1007-1072)



Meteen krijgt hij veel kritiek

 Niet zozeer omdat hij eist dat zijn monniken 
zich in groep naakt zouden geselen.

 Maar omdat hij poneert dat men zich bij het 
geselen met Christus vereenzelvigt en zich dus 
boven de anderen stelt. Men zorgt er zelf voor 
om direct door God vergeven te worden.



Citaat uit Peter Damiani's brief 44, 
ed. Reindel vol II, 22-23

Wij mogen ervan overtuigd zijn: met welke 
welwillendheid en met welk mededogen moet 
de goddelijke gerechtigheid niet neerkijken op 
hem die zich naakt aan de goddelijke blik 
overgeeft also hij op een vreselijke wandaad 
betrapt werd. Hij stelt zich namelijk tegelijk als 
aanklager en als beul op, als schuldige en als 
getuige, als diegene die oordeelt en diegene die 
straft. 



Het zichzelf geselen wordt dus 
aanvankelijk als een daad van 
zelfgenoegzaamheid gezien

 Zelfgeseling kan daarbij een daad van protest 
zijn. Psychologisch kan men dat nog steeds 
ervaren wanneer men toekijkt: er straalt een 
merkwaardige autonomie uit het zich stellen als 
zelf-geselaar.

 En dat zal zo tot in de zestiende eeuw blijven: 
het is een daad waardoor men zijn eigen schuld 
direct voor God wil delgen, zonder de 
tussenkomst van overheden, meer bepaald van  
parochiepriesters die steeds belangrijker 
worden en biecht beginnen horen.



De grote bewegingen van leke-
geselaars

 Veel succes lijkt Petrus Damiani niet gehad te 
hebben met zijn eis dat men zich in de kloosters 
naakt zou geselen. Althans geen spoor 
daarvan.

 Maar dan komt in 1260 Perugia een grote leke-
beweging van geselaars tot stand, die zich uit 
protest tegen de heersende sociale toestanden 
publiek gaan geselen. Men slaagt erin de 
beweging te parkeren in leke-broederschappen.

 Maar de beweging steekt haar kop op in 1349.



De grote geselprocessies rond 1349

 Het zijn groepen die van stad tot stad trekken, 
daar in processie binnen trekken, vaandel 
voorop, en de mensen tot bekering oproepen.

 Zij zijn tegen de clerus en de nieuwe praktijken 
die de Kerk introduceert: communie beperkt tot 
het brood,  de biecht, het huwelijk. `Wij hebben 
geen priesters als middelaars nodig want, 
wanneer wij ons geselen, is ons bloed  Christus' 
bloed. ´

 Het volk kent hun bijzondere gaven toe zoals 
het genezen van zieken.



Men kent aan de flagellanten de 
gave toe om zieken te genezen



De beweging trekt door Europa van Oost naar
West (ze begint eigenlijk vroeger dan de grote
pest), over Centraal-Europa, en De Nederland en
komt samen tegen het eind van de zomer 1349 in

Doornik.

Wij zijn er goed over ingelicht dank zij de kroniek
van Li Muisis, abt van de Sint-Maartens abdij van
Doornik, die erover schrijft als `iets dat men nog
nooit gezien had´, terwijl hij zelf enkele jaren
voordien over de devotionele vraag om door een
medebroeder gegeseld te worden had geschre-
ven.



De flagellanten in Doornik in 1349



Li Muisis over de devotionele vraag om door
een medebroeder gegeseld te worden

Monachus recipere volens disciplinam debet vocare unum
commonachum suum sacerdotum et sic ambo debent ire in
capellam sancti Augustini et claudere post se hostium ut
transeuntes percipiant locum esse occupatum. In capella
autem debet esse sedes apta et semper una virga
abscondita. Recipere volens disciplinam debet sedere et se
devestire sicut in capitulo, apparente dorso nudo, et debet
incipere et dicere Confiteor Domino Deo etc. Quo finito,
monachus dans disciplinam debet tenere virgam in manu et
percutiens super nudum dorsum debet dicere et dimissis
omnibus peccatis vestris, perducat vos ad vitam eternam.
Misereatur vestri omnipotens Deus, etc. Item tres ictus
feriendo dicat : Indulgentiam, absolutionem et remissionem
omnium peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et
misericors Dominus. Amen.



Item tres ictus feriendo supra dorsum dicat : In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti. Amen. Recipiens autem disciplinam debet
itrato incipere Confiteor sicut prius, et monachus dans
disciplinam debet facere et dicere ut superius dictum est
secundum devotionem recipientis debet fieri, verberando
dulciter vel fortiter, quinque vicibus vel septem vel novem. Et
post recipiens potest se revestire.'

A. D'Haene, Tractatus de consuetudinibus de Gilles Li Muisis
(1347)', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire -
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
CXXIV, 1959, pp. 193-194.



Het einde van de beweging der 
leke-geselaars

 In Doornik troepen zij steeds met meer samen in het vooruitzicht 
van de processie met het beroemd Mariabeeld dat op 
kruisverheffingsdag, 14 september 1349 (de band 
kruisverheffing/Mariabeeld vinden wij nog steeds in San Vicente).

 Op 20 oktober 1349 worden zij door de Paus veroordeeld. Dan 
willen de geselaars naar Avignon trekken om de Paus te bewegen 
zijn veroordeling in te trekken, maar zij worden onderweg door de 
troepen van de Franse koning uit elkaar geslagen.

 De beweging sterft uit, buiten enkele harde kernen in de 
Nederlanden (Tongeren, en zij stichten Giethoorn) en vooral in 
Thüringen (Erfurt), waar zij aansluiting vinden bij de begarden.  
Hun kritieken op het kerkelijk bestel vindt men merkwaardig 
genoeg terug bij Luther.



Het einde van de wilde zelfgeseling
 Er is een heropflakkering in Spanje en Frankrijk 

waartegen men weinig durft te doen, want zij wordt 
geleid door Vincentius Ferrer (1350-1419), die men 
nodig heeft bij de pogingen van het Concilie van 
Konstanz om de tweestrijd tussen de paus van Rome 
en die van Avignon te beslechten. Het politiek gewicht 
van deze man verhindert Jean Gerson niet een kort 
maar invloedrijk tractaat te schrijven Contra sectam 
flagellantium (1417).

 Na een kort maar opvallend optreden in Toulouse in 
1416 waarin hij zelfs bewerkt dat de theologen zich in 
processie geselen, trekt hij verder naar Bretagne waar 
hij in Vannes sterft en in de kathedraal begraven 
wordt.



De disciplinering van de zelfgeseling

 Intussen blijken vooral de franciscanen en de 
jezuïeten de zelfgeseling `gedisciplineerd´
verder gepropageerd te hebben: ordentelijke 
processies op vaste tijden, door 
broederschappen onder kerkelijk toezicht 
georganiseerd. 

 De meest ophefmakende zullen deze zijn 
waaraan Hendrik III van Frankrijk met zijn 
`mignons´ deelneemt. 







Men wil van de zelfgeseling een op het 
innerlijk van het individu gericht proces 

maken

 De functie van de groep wordt beperkt tot een 
kader; de groep mag als groep geen andere 
functies hebben.

 Bij de jezuïeten staat de zelfgeseling in de 
`geestelijke oefeningen´ in dienst van het 
zelfonderzoek: wat wil de Heer van mij 
persoonlijk?

 De term `flagellant´ vervalt ten voordele van die 
van `penitent´ en `disciplinant´. Zelfgeseling 
wordt een middel om de driften te beheersen.



De polemiek met de protestanten in 
Augsburg

 Om de terugkeer van het katholicisme in de 
door het lutheranisme overheerste Duitse 
steden te vieren, organiseren franciscanen en 
jezuïeten op Goede Vrijdag samen processies 
van flagellanten. Dit gebeurt o.a. In Ingoldtstad, 
Dillingen, München, Konstanz en in 1605 in 
Augsburg.

 Dit leidt tot een hevige polemiek tussen de 
jezuïet Jacob Gretser (1562-1625) en Lutherse 
predikant  Melchior Voltz (1562-1625).  



Een radikaal nieuw thema wordt ter 
kritiek van de praktijk ingebracht: 

haar seksuele betekenis

 Intussen blijkt de zelfgeselingspraktijk in de 
kloosters ruim ingang te hebben gevonden. Zij 
stoot op de sarcastische kritiek van de theoloog 
en Parijse kannunik Jacques Boileau (1635-
1716) (broer van de dichter Nicolas Boileau) die 
deze aburde `nieuwigheid´ op de korrel neemt 
in zijn Historia flaggellantium (1700).

 Zijn kernargument: men geselt zich niet langer 
op de rug maar op de billen, en dat is een 
seksuele stimulans!  



Het bewustworden (of is het: de 
opkomst?) van een seksuele betekenis 

doet het kerkelijke discours over de 
zelfgeseling verstommen.

 Het thema van de geseling komt in de 
opkomende seksuologie terecht. De eerste 
uiting is de Engelse aanpassing van het boek 
van Boileau Door Jean-Louis Delolme in 1777.

 Zonder er veel bij na te denken gaat men echter 
de blik richten op het gegeseld worden, in het 
bijzonder van mannen door vrouwen.



Zonder er al te veel bij na te 
denken vervangt de 

seksuologie zelfgeseling door 
het gegeseld worden door een 

vrouw



Of was die vrouw er altijd al...?



Het bewustworden (of is het: de 
opkomst?) van een seksuele betekenis 

doet het kerkelijke discours over de 
zelfgeseling verstommen.

 Het thema van de geseling komt in de 
opkomende seksuologie terecht. De eerste 
uiting is de Engelse aanpassing van het boek 
van Boileau Door Jean-Louis Delolme in 1777.

 Zonder er veel bij na te denken gaat men echter 
de blik richten op het gegeseld worden, in het 
bijzonder van mannen door vrouwen.

 Wanneer de term masochisme door Krafft-
Ebing (1840-1902) wordt ingevoerd, verwijst hij 
naar de middeleeuwse flagellanten.



De (hermeneutische) cirkel is rond...

 Stellen dat zelfgeseling masochisme is, komt 
eigenlijk voort uit het feit dat men masochisme 
vanuit zelfgeseling heeft verklaard.

 Maar bij het doorlopen van deze cirkel blijkt ook 
een progressie naar individualisering, die 
wegvalt wanneer men de zelfgeseling uit het 
oog verliest en gefascineerd geraakt door het 
gegeseld worden door iemand anders.



En achter deze ontwikkeling vinden 
wij de vraag wat de ware religie is

 Is het onderwerping, een onderwerping die kan 
omslaan naar masochisme?

 Of is het de vrijheid opeisen, wat misschien 
vereist dat men het eigen lichaam desnoods 
met een pijnlijk ritueel als eigen lichaam 
poneert.

 En misschien komt dit terug, buiten de 
klassieke religieuze context, in rituelen waaraan 
jongeren zich vandaad de dag onderwerpen.







En de zelfgeseling in de kloosters?

Die wordt tijdens de
voorbereiding van het Tweede
Vaticaans Concilie afgeschaft
als iets zinloos, dat in ieder
geval uit de tijd is....


