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Het Jeanne d’Arc-Syndroom 
 

Ludo Noens 

 

Voor de rooms-katholiek is de 

legendarische Maagd van Orlé-

ans onmiskenbaar een werktuig 

van God geweest; de scepticus 

ziet in haar enkel een toonbeeld 

van devote volksverlakkerij. 

Voor ernstige historici en top-

deskundigen als de Française 

Regine Pernoud en de Ameri-

kaanse Barbara Tuchman 'gaat 

het verschijnsel Jeanne d'Arc 

gewoonweg alle begrip te bo-

ven'.  

Over het hoe en waarom rond 

het wonderlijke leven en de ver-

schrik-kelijke vuurdood van 

Jeanne is al uit den treure ge-

speculeerd; men is er nooit uit-

gekomen.  

Waarom werd dit zeventienjari-

ge Franse meisje uit de laagste – 

en door de toenmalige adel ver-

achte – sociale klasse zo vlot 

door de koninklijke entourage opgenomen? Waar haalde het visionaire 

plattelandskind de moed en de militaire kennis van zaken vandaan om 

met haar leger gestaalde Engelse troepen op de vlucht te kunnen jagen?  

 

De auteur van dit boek heeft opnieuw de integrale 15
de

-eeuwse proces-

stukken onderzocht en de uitgebreide Jeanne-d'Arcliteratuur bestu-

deerd. En hij is tot de conclusie gekomen dat een historische sleutelfi-

guur in dit verhaal tot op heden altijd over het hoofd werd gezien.  

Bovendien is het fenomeen Jeanne d'Arc voor academici steeds onge-

rijmd gebleven omdat tot op de dag van vandaag werd verzuimd mo-

derne psychiatrische en parapsychologische inzichten bij de zaak te be-

trekken.  

Aan de lezer zal definitief worden onthuld welke adellijke seigneur 

werkelijk achter de wonderbaarlijke missie van Jeanne heeft gestaan en 

op welke onvermoede wijze hij over de grenzen van dit leven heen heeft 

kunnen handelen...  

 

“De onconventionele kijk van Noens zal veel geschiedkundigen af-

schrikken, maar het lijkt me belangrijk om open te staan voor alle 

mogelijke interpretaties over Jeanne d 'Arc.”  Walter Siepman in 

Religie & Mystiek 
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