
 

 

The Dutchies 
Het boek van Nadia Loury “Auroville in the 80’s” 
waarover we in vorige nieuwsbrieven geschreven 
hebben, brengt de lezer, liever gezegd de kijker, 
terug in het Auroville van die tijd. Voor mij is het 
prachtig om die foto’s te zien omdat ze de geest 
weergeven van mensen die getrokken en getroffen 
werden door het onbekende, het ideaal van de 
Droom van de Moeder. Het zijn sprekende foto’s. 
Voor sommige mensen die er toen waren, en nu 
hier zijn, is het boek een feest van herkenning. Ze 
zien vrienden en bekenden weer in levende lijve 
voor zich. Geïnspireerd door Nadia’s boek, willen 
wij als bestuur van AVI NL graag een levendig en 
sprekend verhaal maken over de Dutchies die 
hielpen bij het opbouwen van Auroville in de vorige 
eeuw. Het verhaal kan de vorm krijgen van een 
boek, een film of van een documentaire. Dat 
verhaal kan nieuwe leden van AVI NL, nieuwe 
vrienden van Auroville, Newcomers of Aurovilianen 
laten zien wie hun voorgangers waren. Welke 
Dutchies bijvoorbeeld hebben bomen geplant, de 
Matrimandir gebouwd, boerderijen opgezet, bossen 
onderhouden, scholen opgericht, Guesthouses 
opgezet, en nog veel meer?  

Wie waren zij, deze avontuurlijke en 
ondernemende mannen en vrouwen? Wat hebben 
ze meegemaakt en opgebouwd? Wat was die 
kracht waardoor ze bergen konden verzetten en 
moeilijke omstandigheden overwinnen? Hoe 
verloopt de ontwikkeling van ieders persoonlijke 
leven, het familieleven, vrienden, en spirituele leven 
binnen de ontwikkeling van Auroville als stad? 
Voelt men zich als een Nederlander in Auroville, 
Auroviliaan of een mix van beide? Zijn Dutchies, 
zoals gezegd wordt in AV, over het algemeen hard 
werkende mensen? Hoe is de band met familie en 
vrienden in Nederland? Hoe komt het dat 
Nederlanders op de zesde plaats hoog scoren op 
de lijst van nationaliteiten in Auroville, terwijl 
Nederland zo’n klein landje is op de wereldbol? Dit 
zijn enkele algemene vragen die verder uitgewerkt 
zullen worden als richtsnoer voor een gesprek, 
maar het gaat ons om persoonlijke authentieke 
verhalen. 

Ik herinner me bijvoorbeeld het verhaal dat Piet van 
der Molen ooit hield in onze ledenvergadering. Hoe 
hij op weg ging naar Japan en tegen wil en dank in 
India belandde. Dat zijn leven zo veranderde nadat 
hij voor het eerst De Moeder had ontmoet. En later 
de indrukwekkende fotopresentatie van Lisbeth in 
een andere ledenvergadering.  

 

 

 

Zij schetste de ontwikkeling van Auroville aan de 
hand van haar eigen leven, de keuzes die ze 
maakte, haar gezin en familie, haar werk en de 
ontwikkeling van het onderwijs aan de kinderen. Of 
het ontroerende verhaal van Mauna destijds bij de 
kunstveiling van Art for Land toen ze aan de hand 
van haar persoonlijke ervaringen uitlegde wat 
LAND in Auroville voor haar betekent. Mooie 
ontroerende verhalen die diepgaande ervaringen 
overbrengen en ons voedsel voor de ziel geven.  

Om een start te maken willen we graag een 
overzicht krijgen van de Dutchies die in de jaren 
1960-1990 in Auroville waren. We willen graag met 
hen in contact komen. Ken je hen of behoor je zelf 
tot die groep?  Wil je meedoen? Dan heten we je 
van harte welkom. We nodigen je uit om een email 
te sturen naar secretaris@auroville.nu o.v.v. 
Dutchies met daarin je naam, sekse (m/v), leeftijd, 
telefoonnummer, gebruik social media (Whatsapp, 
Signal of Telegram), en Skype of Zoom gebruik en 
informatie over je tijd van aankomst en duur van 
verblijf in Auroville. Daarna zullen we je telefonisch 
of via Skype of Zoom benaderen om over het 
project en je deelname te praten. In afwachting en 
met hartelijke groet, Josee (voorzitster AVI NL) 


