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Uit: LOVER, Literatuuroverzicht vrouwenbeweging 84/4.  
Een verdwaalde ziel: Alexandra David-Neel (1984) 
Ineke van Mourik 

In haar geboorteland Frankrijk heeft Alexandra David-Neel (1868-1969) zich nooit thuis 

gevoeld. Haar ziel leek er verdwaald, zoals een transseksueel zich verdwaald voelt in eigen 

lichaam. Haar verlangen naar andere landen, culturen, religies maakte Alexandra David tot 

een reizigster met een intrigerende biografie. Meer dan vijfentwintig jaar van haar leven 

bracht zij door in het Verre Oosten. Zij schreef tientallen boeken (reisverhalen, 

brievenboeken, romans, theoretische verhandelingen over het boeddhisme, lamaïsme, 

occultisme en oosterse filosofie). Haar werk vormde een belangrijke schakel tussen Oost en 

West. 

Haar grote bekendheid heeft Alexandra David vooral te danken aan het feit dat zij een van de 

eersten was die, na een barre voettocht door Tibet, de geheime stad Lhasa binnendrong. (Tibet 

was in die tijd verboden terrein voor vreemdelingen.) 

In 1927 verscheen haar verslag van deze spectaculaire reis. Het boek was onmiddellijk een 

succes, beleefde vele herdrukken en werd in diverse talen (Engels, Spaans, Deens, Tsjechisch 

en Nederlands) vertaald. Vorig jaar verscheen bij de Engelse feministische uitgeverij Virago 

Press een herdruk van My Journey to Lhasa met een nieuwe inleiding van Peter Hopkirk. (1) 

Toen Alexandra David haar beroemde reis naar Lhasa ondernam was zij zesenvijftig jaar. 

Voor die tijd én daarna (zij is honderdenéén jaar geworden) was haar leven zeker zo 

interessant.  

Boeddhist in Frankrijk 

Al vroeg ontdekte Alexandra dat het christendom haar geen antwoord kon geven op de vragen 

die zij stelde. Zij had een diepe belangstelling voor religie en metafysica en gaf blijk van 

pantheïstische gevoelens, waardoor zij op school als ketter werd beschouwd.  

Ondernemend en reislustig was zij van jongsaf aan. Op vijfjarige leeftijd verkende zij in haar 

eentje het Bois de Vincennes. Voor haar twintigste maakte zij een voettocht langs de 

Belgische kunst en reisde zij naar Engeland. Een andere reis voerde haar naar Zwitserland. Te 

voet trok zij over de St. Gotthardpas naar Italië. Daar kwam haar moeder haar na verloop van 
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tijd zoeken om haar mee terug te nemen. Toen Alexandra twintig was, bezocht zij een 

vriendin in Engeland. In afwachting van de boot bracht zij de nacht door in Vlissingen. Toen 

zij ’s nachts alleen over de verlaten kades liep, maakte zich een vredig gevoel meester van 

haar. Later schreef zij hierover: ‘Van iedereen die mij kent, weet niemand dat ik hier ben op 

deze kade in Holland en als ik nu zou sterven, zou niemand weten waar ik ben. Deze 

eenzaamheid, die ik mij als absoluut voorstel, roept in mij golven van geluk op.´ 

Zij beschrijft dit als een soort mystieke ervaring. Deze ervaring is typerend voor haar. Haar 

hele leven zou zij hiernaar blijven verlangen. Pas later, vooral door haar verblijf in Tibet en 

het contact met het boeddhisme, zou zij deze ervaring kunnen plaatsen.  

In Engeland kwam zij in aanraking met theosofen die haar sluimerende belangstelling voor 

het Oosten voedden. Via de theosofen belandde zij later in Parijs, om Tibetaans, Sinologie, 

Oriëntaalse filosofie en muziek te studeren. Ook haar entree in het Verre Oosten dankte 

Alexandra aan de theosofen, maar zij is nooit een adept geworden. Zij kon zich niet verenigen 

met het feit dat de theosofen beweerden hun geheime kennis te ontvangen van mysterieuze 

personages (de mahatma’s) uit Tibet. 

Toen Alexandra drieëntwintig was erfde 

zij een kapitaaltje. Onmiddellijk vertrok 

zij naar India en Ceylon, waar zij een jaar 

lang rondtrok en studeerde. Bij terugkomst 

schreef zij, om in haar onderhoud te 

voorzien, in kleine anarchistische, 

socialistische en feministische 

periodieken. Omdat zij er nauwelijks van 

kon rondkomen, besloot zij zangeres te 

worden bij de Opéra-Comique. Toernees 

brachten haar naar het Verre Oosten, in 

Athene en tenslotte in Tunis, waar zij 

Philippe Neel ontmoette. 

Op 8 augustus 1904 trouwde Alexandra 

David met Philippe Neel op het Franse 
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consulaat in Tunis. Zij betreurde het huwelijk al snel. Op 27 september 1904 schreef zij haar 

man: ‘Ik had het je beter van tevoren kunnen zeggen: ik ben niet aardig, ik ben niet vrolijk, ik 

ben geen vrouw, men kan zich niet met mij vermaken…‘ De jonggehuwden woonden maar 

zeven dagen samen. Het vreemde huwelijk werd overigens nooit ontbonden en Alexandra 

David-Neel zou haar man haar hele leven reisbrieven blijven schrijven. Tot 1911 maakte 

Alexandra korte reizen en dan gaat haar grote wens in vervulling: inmiddels drieënveertig jaar 

oud vertrekt zij voor de tweede maal naar India en Ceylon. Pas veertien jaar later zou 

Alexandra, in gezelschap van haar onderweg aangenomen zoon, de Tibetaanse lama Yongden, 

weer voet op Franse bodem zetten.  

Barbaar in Azië 

Alexandra was niet, zoals de meeste oriëntalisten van haar tijd, geïnteresseerd in de 

raakpunten van oosterse religies met het christendom of in het verleden van oosterse religies. 

Zij onderzocht de actuele aspecten van het hindoeïsme en het boeddhisme. Zij legde contacten 

met reformistische bewegingen in het Oosten en maakte uitgebreide studies van oosterse 

geschriften. Toen Alexandra in 1912 in Sikkim belandde, ontstond het eerste intensieve 

contact met het Tibetaanse boeddhisme. Via relaties ontmoette zij daar de, voor de Chinezen 

gevluchte, dertiende Dalaï Lama, die op de terugweg naar zijn land was. Een uniek gesprek, 

want Alexandra was de eerste Europeese vrouw die door deze Dalaï Lama werd ontvangen. 

Zij bespraken verscheidene boeddhistische vraagstukken en de Dalaï Lama stimuleerde haar 

de Tibetaanse taal te leren. Dit gesprek was voor Alexandra het begin van een levenslange, 

hartstochtelijke verhouding met het Tibetaanse boeddhisme en met Tibet. 

De besneeuwde toppen van de Himalaya en het voor vreemdelingen verboden Tibet lokten 

Alexandra onweerstaanbaar. Zij trok heimelijk de grens over. ‘Ik had me vaak voorgesteld dat 

aan de andere kant van de Himalaya een volsagen barbaars land zou liggen, maar nu begon 

ik te begrijpen dat ik, integendeel, bij een volkomen beschaafd volk terechtkwam.’ 

Alexandra was daar de barbaar die van Tibet kon leren. Maandenlang verbleef zij in 

Tibetaanse kloosters, waar zij teksten bestudeerde en, na een lange leerperiode, werd 

geïnitieerd door een kluizenaar die haar de naar Yishé Tö-Mé (Lamp van wijsheid) gaf. 
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In deze tijd leerde Alexandra de veertienjarige lama Yongden kennen, die haar op alle tochten 

zou vergezellen. De Tibetaanse jongen werd later door haar als zoon aangenomen. Tot zijn 

dood zou hij bij haar blijven. 

Tibet betekende voor Alexandra ook de verbinding met haar jeugdervaringen: ‘Wat een 

onvergetelijke aanblik! Eindelijk was ik in de eenzaamheid waarvan ik sinds mijn kinderjaren 

heb gedroomd. Ik voelde me alsof ik thuis was gekomen na een vermoeiende, vreugdeloze 

pelgrimstocht.’ 

Alexandra David-Neel, door de Tibetanen beschouwd als een gereïncarneerde lama, een 

ingewijde in de magie, mystiek en meditatietechnieken van het Tibetaanse boeddhisme, 

beheerste alle dialecten van Tibet en in haar aderen stroomde (zij zag dit zelf als een 

verklaring voor haar oosterse belangstelling) ‘Mongools bloed’. Maar zij bleef zichzelf zien 

als westerling, als een reporter orientaliste, met de taak het Oosten te openen voor het Westen 

en de westerse barbaren in aanraking te brengen met Azië. Tibet was Alexandra’s grote liefde 

en het stak haar dat zij na ontdekking door de autoriteiten het land werd uitgezet.  

Vanaf haar vijfde jaar verlangde zij naar het Onbekende. In haar verbeelding van het 

Onbekende droomde zij van eenzame plekken, immense verlaten steppen, ontoegankelijke 

bergen en gletschers. Tibet was voor haar de tot werkelijkheid geworden droom. Dezelfde 

gevoelens als op de kade in Vlissingen werden bij de aanblik van het Tibetaanse landschap bij 

haar opgewekt: ‘Oh! La joie d’être là, seule, perdue, inconnue. Ivresse de la solitude.’ 

Het was het verlangen naar Tibet, het willen tarten van het, in haar ogen absurde, verbod voor 

vreemdelingen om Tibet te bereizen, dat haar en Yongden dreef de gevaarlijke tocht naar de 

heilige stad Lhasa te ondernemen. Verkleed als bedelares en in gezelschap van de lama 

Yongden bereikte zij in 1922 Lhasa. Alexandra en Yongden bleven daar enkele maanden. 

Terug in Sikkim werden zij als helden ontvangen. In 1925, veertien jaar na haar vertrek uit 

Frankrijk, keerde zij naar huis terug. Zij bleef twaalf jaar in Frankrijk, het waren jaren van 

lezingen houden en boeken schrijven. Maar het Oosten bleef trekken. 

Alexandra was negenenzestig jaar toen zij, met Yongden, in 1937 voor de derde en laatste 

keer naar Azië vertrok. 

In 1946 komen zij voorgoed naar Frankrijk terug. Later zou zij over deze terugkeer tegen haar 

assistente Marie-Madeleine Peyronnet zeggen, dat zij is teruggegaan om de zorg voor de 

nalatenschap van Philippe Neel (gestorven in 1941) op zich te nemen. Anders zou zij in India 
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en Tibet zijn gebleven, want in Tibet, in de eenzaamheid waarvan zij haar hele leven 

droomde, had zij eigenlijk willen sterven.  

Samten Dzong 

Aan het leven van Alexandra David-Neel leek geen einde te komen. Zij was achtenzeventig 

jaar toen zij haar intrek nam in haar in Tibetaanse stijl gebouwde huis Samten Dzong (De 

Tibetaanse naam betekent ‘burcht van meditatie’) in Digne in de Haute-Provence. Zij woonde 

daar, met onderbrekingen, tot haar dood, onophoudelijk verlangend naar Tibet. In deze 

periode schreef zij nog elf boeken (vooral over religie) en zij bleef zich verdiepen in 

boeddhistische teksten. Alexandra’s huis in Digne is na haar dood door Marie-Madeleine 

Peyronnet, die de laatste tien jaar bij haar woonde, opengesteld.  Twee maal per dag leidt 

madame Peyronnet belangstellenden rond. Zij ziet het als haar levenstaak de herinnering aan 

Alexandra (‘cette femme c’est une intelligence’) levend te houden, haar geschriften te 

verspreiden en nieuwe uitgaven voor te 

bereiden.  

Toen ik de afgelopen zomer in Frankrijk 

was heb ik Marie-Madeleine Peyronnet 

in Samten Dzong opgezocht. Het huis, 

dat vroeger buiten maar nu aan de rand 

van Digne ligt, herbergt een schat aan 

materiaal: Tibetaanse voorwerpen, maar 

vooral originele, zeldzame 

boeddhistische teksten en 

briefwisselingen met allerlei belangrijke 

mensen onder wie de Dalaï Lama en 

Gandhi. 

Ik heb Peyronnet onder andere gevraagd 

hoe het komt dat Alexandra meer 

bekendheid heeft als reizigster dan als 

oriëntaliste. En hoe zij door andere 

oriëntalisten wordt gezien. 
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De oriëntalisten, vertelde zij, zien haar liever als voyageuse dan als oriëntaliste. Zij zien haar 

als een bedreiging en bagatelliseren haar werk: zij vinden dat zij vulgariseert, te populair over 

het boeddhisme schrijft. Maar dat wilde Alexandra juist. Zij wilde niet van achter haar bureau 

over het boeddhisme schrijven, niet alleen voor geleerden schrijven, maar voor zoveel 

mogelijk belangstellenden. Er was niemand die het land (Tibet) zo goed kende als zij. De 

veertiende Dalaï Lama zei, tijdens een bezoek dat hij aan Digne bracht, dat Alexandra een 

âme jaune (een gele ziel) was, iemand die echt van binnenuit begrip had van het boeddhisme. 

Tot zover Peyronnet. 

Ik denk dat juist doordat Alexandra probeerde met zo min mogelijk geleerde rim-ram het 

Oosten voor het Westen te vertalen, zij een belangrijke schakel vormt tussen Oost en West. 

Alexandra David-Neel deed geen poging het Oosten en het Westen met elkaar te verbinden. Ik 

denk dat haar ziel daar te geel voor was. Zij wilde het Westen het pure boeddhisme, niet de 

gedegenereerde vorm die zij vaak aantrof in Tibet, laten zien. Om dat voor elkaar te krijgen is 

zij diep in het Oosten gedoken en heeft alles aan den lijve ervaren. Dankzij haar contacten 

keerde zij terug in Frankrijk beladen met kostbare voorwerpen en teksten, een schat aan 

materiaal waar menig oriëntalist jaloers op is.  

Dat een vrouw, in die tijd, zoveel kracht en energie uit zichzelf heeft kunnen putten en al dat 

werk heeft verricht, ook al leefde ze een eeuw, is hoogst opmerkelijk. Het maakt mij ook 

nieuwsgierig naar wat er in haar is omgegaan. Ik ken een aantal van haar reisverhalen en 

andere boeken, maar daarin kom je weinig te weten over haar innerlijk leven. Wel talrijk zijn 

de anekdotes over haar, maar die vormen een veilig schild, waardoor haar innerlijke leven nog 

meer wordt verhuld. Zo is er het tot ieder verbeelding sprekende verhaal dat zij haar dragers 

regelmatig afroste met een zweep. Wat er echter niet wordt bijverteld, is dat zij dat deed om 

de dragers wakker te houden, om hen te beschermen tegen doodvriezen.  

Achter deze toughness zit ook veel humor. In een van haar reisverhalen over India vertelt 

Alexandra op geestige wijze hoe zij nepgoeroe’s ontmaskert en hoe zij oosterlingen en vooral 

een fakir verbijstert door, gedurende de afwezigheid van de laatste, zich behaaglijk uit te 

strekken op diens spijkerbed. Toen Alexandra in Digne woonde, werd zij overspoeld door 

bezoekers en briefschrijvers die, spiritueel ondervoed, in haar hun goeroe of magiër meenden 

te zien en die soms met merkwaardige verzoeken kwamen. Zo ontving zij op een dag een 
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brief van een keurige mevrouw met de volgende inhoud: ‘Mevrouw, ik weet dat u jarenlang in 

Tibet hebt gewoond en geïnitieerd bent door grote lama’s die beschikken over magische 

gaven; ik weet dat u nu beschikt over de mogelijkheid mensen op afstand te doden. Ik ben er 

achter gekomen dat mijn man mij bedriegt en ik vraag u of u het noodzakelijke zou willen 

doen om hem te doden. Geachte mevrouw, met al mijn dankbetuigingen zend ik u mijn 

gevoelens van hoogachting. J.M.’ Waarop Alexandra David-Neel antwoordde: Geachte 

mevrouw, als ik alle mannen zou moeten doden die hun vrouw bedriegen, dan zouden er 

weinig overblijven. Dan zouden er op onze aarde alleen maar weduwen zijn…’ 

Wie achter de toughness en de humor kijkt, ziet ook een vrouw die oog had voor het lot van 

vrouwen in het Oosten. Zo verzette Alexandra zich hevig tegen de weduwenverbranding in 

India. Ook vinden wij in haar boeken kritische uitlatingen over Gandhi en Tagore, die vonden 

dat vrouwen haar onderworpen positie moesten behouden.  

De lama Yongden en Marie-Madeleine Peyronnet zijn het dichtst bij haar geweest en zouden 

iets meer over het innerlijk van Alexandra David-Neel kunnen zeggen. De lama Yongden, die 

onverwacht veel eerder is gestorven dan Alexandra, heeft zich hierover naar mijn weten nooit 

uitgelaten. Wel hebben wij de memoires van Marie-Madeleine Peyronnet. (2) Daaruit blijkt 

dat Alexandra’s misantropie haar nooit heeft verlaten. (‘Vrienden? Die bestaan niet. Weten we 

ooit wat vriendschap is of liefde?’) Haar enige ‘vriend’ is een zwart boekje (Le Carnet Noir), 

waarin zij haar intiemste gedachten schreef. Een uitgave hiervan is in voorbereiding.  

Als boeddhist in Frankrijk sterft Alexandra David-Neel op 8 september 1969. In 1973 werd, 

overeenkomstig haar verzoek, haar as en die van Yongden door Marie-Madeleine Peyronnet 

in het water van de Ganges bij Benares gestrooid. Niet Tibet als laatste rustplaats, maar wel 

een historische plek want in Benares, in het Park van de Gazellen, heeft Boeddha voor de 

eerste maal over zijn leer gesproken. De in het Westen verdwaalde Tibetaanse boeddhiste is 

dan, eindelijk, weer thuis. 

Noten 

1. Niet alleen Alexandra David-Neel ondernam een poging Lhasa te bereiken. Peter Hopkirk 

schreef ook over de race naar Lhasa een informatief boek: Trespassers on the Roof of the 

World. The Race for Lhasa. Oxford University Press , 1983. 
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2. Marie-Madeleine Peyronnet, Dix Ans avec Alexandra David-Neel. Librairoe Plon, Paris 

1973 

Geraadpleegde literatuur 

De meeste boeken van Alexandra David-Neel zijn in het Frans verkrijgbaar. De uitgeverij 

Plon (8, Rue Garancière, Parijs) is de belangrijkste uitgever. Ik zal hier geen uitputtende 

bibliografie geven, maar de door mij in verschillende talen geraadpleegde boeken vermelde, 

met hun vindplaats.  

Bibliografieën: 

- JACCQUES BROSSE, Alexandra David-Neel. L’Aventure et la Spiritualité. Parijs: 

Retz 1978. 

- MARIE-MADELEINE PEYRONNET, Dix Ans avec Alexandra David-Neel. Parijs: 

Librairie Plon 1973. 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, Journal de Voyage, Lettres à son mari, Twee delen. 

Parijs: Librairie Plon 1975/1976. 

- In voorbereiding: een biografie van JEAN CHALON die ook bij Plon zal verschijnen. 

Reisverhalen: 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, My journey to Lhasa. London: Virago Press 1983. 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, Pelgrims, Rovers en Demonen. Amsterdam: 

Meulenhoff 1975. Vertaling, maar sterk ingekort van Voyage d’une Parisienne à 

Lhasa. Amsterdam: Bibliotheek van de Theosofische Beweging, Tolstraat 154. 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, India, Oude Goden, nieuwe normen. Amsterdam: 

Meulenhoff 1954. Vertaling van L’Inde. Geautoriseerde bewerking van TON 

SCHILLING. Niet meer verkrijgbaar. 

Romans: 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, Liefdes-Tover en Zwarte Magie, Taferelen uit het 

onbekende Tibet. Amsterdam: Gnosis 1942. Vertaling van Magic d’amour en magic 

Noire. Geautoriseerde vertaling van J. WISSELINK (Bibliotheek van de Theosofische 

Beweging).  



 9

- ALEXANDRA DAVID-NEEL AND LAMA YONGDEN, The Power of Nothingness. 

Boston: Houghton Mifflin Co. 1982. Vertaling van La Puissance du Néant. Vertaald en 

van een inleiding voorzien door JANWILLEM VAN DE WETERING. 

Andere werken: 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, Mystiek en Magie in Thibet, Amsterdam: Gnosis, z.j. 

Vertaling van Mystiques et Magiciens du Thibe door J.H.W. BOELENS. (Verkrijgbaar 

in de nieuwentijdse boekhandels, o.a. Nijmegen: Hilarion en Amsterdam: Au Bout du 

Monde.  

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, Buddhism, Its doctrines & its methods. New York: 

Avon Books 1979. Vertaling van Le Bouddhisme, ses doctrines et ses methodes door 

H.N.M. HARDY EN BERNARD MIALL. 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL, AND LAMA YONGDEN, The secret oral teachings 

in Tibetan Buddhist Sects. Calcutta: Maha Bodhi Society of India, z.j. Vertaling van 

Les Enseignements secrets bouddhistes tibétains. La vue pénétrante door H.N.M. 

HARDY (Bibliotheek van de Theosofische Beweging). 

- ALEXANDRA DAVID-NEEL AND LAMA YONGDEN, The superhuman life of 

Gesar of Ling, the legendary Tibetan hero, as sung by the bards of the country. 

London: Rider & Co. 1933. Vertaling van L’Europée de Guésar de Ling. L’Iliade des 

Tibétains door V. SYDNEY (Bibliotheek van de Theosofische Beweging).


