De reactie van Bapak Radja van Akoon op de 8 vragen vanuit de Commissie Website,
1

Pelaschap Akoon-Tananahu
SoPela Akoon-Rumalait en Apisano
Zou u iets willen vertellen over Allereerst wil BR (Bapak Radja) ons duidelijk maken dat de pelaschap door een misverstand verkeerd wordt aangede actuele contacten tussen
duid.
Akoon en Tananahu en het re- We moeten niet spreken over een Pelaschap met Tananahu, maar een Pelaschap van Akoon met Rumalait en Apisano.
cente bezoek aan Tananahu na Hoewel dat vroeger anders was, is Tananahu nu namelijk een wijk van het huidige dorp Rumalait.
uw inhuldiging?
BP heeft de archieven geraadpleegd van de officiële instanties op Ambon en heeft hierover ook enkele radja’s benaderd, waaronder de radja van Waraka die over deze zaken groot gezag heeft, en die heeft verklaard dat hierover geen
discussie is. Akoon is Pela-gandong met Rumalait en Apisano.
(Voetnoot van Commissie Website: Apisano is, nadat de Pelaschap werd gesloten, als gevolg van een verwoestende
tsunami geheel weggevaagd.)
Na het bezoek van een vertegenwoordiging uit Rumalait bij zijn inhuldiging als Bapak Radja heeft de BR, op uitnodiging van Rumalait, een tegenbezoek gebracht aan Rumalait. Bij die gelegenheid heeft hij enkele symbolen van de pelaschap aangeboden om deze in de Baileo van Rumalait te bewaren.
Ondanks deze feiten geeft BR ook aan dat er Akonezen zullen blijven die het bestaan van deze Pelaschap niet erkennen.
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Dorpsontwikkeling
Zou u iets willen vertellen over
de plannen die er zijn op het
gebied van dorpsontwikkeling
en welke projecten momenteel
in uitvoering zijn?

Soal perkembangan negeri.
BR legt eerst uit dat in de Molukken niet gesproken wordt over «desa» maar over » negeri».
Wat de dorpsontwikkeling betreft, moet Akoon het vrijwel helemaal zelf doen. Er komen nauwelijks of geen middelen
vanuit de overheid. De BR is dan ook erg druk met het steeds weer mobiliseren van mensen om op vrijwillige basis
werkzaamheden te verrichten voor het dorp. Momenteel is hij met een waterproject bezig, waarbij de bestaande leidingen vanaf de bron, op de grond van de familie Marwa, worden verbeterd, hersteld of vernieuwd, samen met de
verschillende aansluitingen op de huizen. Het kost de BR veel moeite om hiervoor dorpsgenoten te vinden en de bekostiging van goede materialen is ook een probleem. Verder worden de werkzaamheden niet uitgevoerd door vakmensen, waardoor er vaak opnieuw reparaties nodig zijn. Dat geldt ook voor de straten en regenafvoer in Akoon.
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Bevolkingsontwikkeling
Zou u ons iets willen vertellen
over de ontwikkelingen op het
gebied van de dorpsbevolking?
(aantal, leeftijdsopbouw, vergrijzing?)

Soal perkembangan penduduk negeri
BR vertelt dat het inwonertal van Akoon aan het dalen is. Er wonen nu nog geen 500 mensen.
Het kost moeite om jonge mensen vast te houden. Voor hun opleiding na het basisonderwijs (de enige school in Akoon
is de basisschool (SD) is de jeugd aangewezen op Ameth (SMA) of Ambon. Verder studeren na de SMA is ook in Ambon of elders. Weinig jongeren keren terug na hun studie, ze zoeken vooral op Ambon woning en werk. In Akoon loopt
een kleinschalig project voor het bouwen van zeven nieuwe boten ten behoeve van de visvangst. Dit heeft als doel om
jonge mensen in Akoon een bestaan te bieden in de visvangst.
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Onderwijs, Sport en Verenigingsleven
Zou u ons iets willen vertellen
over de actuele situatie van het
onderwijs, de sport en het verenigingsleven?

Soal pendidikan, olahraga dan kehidupan sosial
BR heeft over het onderwijs al iets verteld bij de vorige vraag. Op het gebied van sport is er alleen gelegenheid voor
de volleybalsport die enthousiast wordt beoefend.
Verder zijn er verenigingsactiviteiten vanuit de kerken.
BR kan weinig invloed uitoefenen op deze zaken omdat het hier echt gaat om vrijwillig gekozen activiteiten.
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Uw ambitie, wensen en zorgen
Zou u ons iets willen vertellen
over uw ambitie als nieuwe
Radja, de zorgen die bij u leven en de uitdagingen waarvoor u staat, samen met het
dorpsbestuur?

Ambisi Anda, keinginan dan kekhawatiran
BR vertelt dat het zijn visie is dat er gewerkt moet worden aan mentaliteitsverbetering in Akoon.
Hij wil zich daar sterk voor maken en steekt daar ook veel tijd in. De mentaliteit waaraan BR zich ernstig zorgen
maakt is die van ieder voor zich! Hij vindt dat de eenheid is afgenomen om samen iets voor het dorp en voor elkaar te
doen. Om Akoon mooier te maken moeten de inwoners zelf gezamenlijk bereid zijn om zich daarvoor vrijwillig in te
spannen. Nu is men vaak alleen bereid om iets te doen als men er geld voor krijgt. Een zorg voor BR is ook de vergrijzing, waarbij medische en verpleegkundige zorg in Akoon niet voorhanden is. Een medische post in Ameth is ook niet
altijd bezet, dan is men op Ambon aangewezen.
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Betrokkenheid van Akonezen in Nederland.
Zou u ons als Akonezen in Nederland, kunnen laten weten
op welke manieren wij onze
betrokkenheid met Akoon het
beste kunnen vormgeven?

Keterlibatan turun-temurun dari desa Akoon di Belanda
BR stelt dat de kumpulans Akoon in Papua, Jakarta en Nederland de enige bronnen van geldelijke steun zijn voor
Akoon. Toch vindt de BR het erg moeilijk om op hen een beroep te doen.
BR durft zeker geen hulp of steun te eisen of te verlangen. Een probleem is dat het in Akoon nog altijd moeilijk is om
heel planmatig een project te starten en uit te voeren, waarbij goed geregeld is wie waarvoor verantwoordelijk is, wie
verantwoording aflegt over ontvangen en uitgegeven gelden en gerapporteerd wordt welke voortgang is geboekt. Zolang dat niet het geval is zal de BR ook geen geldelijke steun aan de kumpulans vragen.
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Uw eigen thema’s die u met
ons wilt delen.

Tema Anda sendiri untuk berbagi dengan kami.
BR geeft aan dat hij open staat voor informatie-uitwisseling met onze kumpulan en de Commissie Website.
Hij is graag bereid om op onze vragen over Akoon antwoord te geven. Ook kwesties waarover misschien onenigheid
bestaan, mogen aan hem worden voorgelegd. Een belangrijk probleem daarbij is nog steeds de gebrekkige digitale
communicatie vanaf Akoon naar Nederland. De vragen de wij nu stelden konden bijvoorbeeld alleen via een telefoongesprek vanaf Ambon-stad met Nederland worden beantwoord. Vanaf Akoon is dat niet te doen. In Abubu is nu een
nieuwe antenne geplaatst voor internet, die biedt wel betere contactmogelijkheden.
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Bethesda-kerk en Baileo

Gereja Bethesda dan Baileo
Gereja: Wat de kerk betreft vertelt BR dat er veel onenigheid was over de kwestie afbreken of niet.
De vorige predikant had met grote stelligheid beweerd dat de kerk een historisch erfgoed was en daarom niet mocht
worden afgebroken. Een onderzoek naar de grond van die bewering leverde geen bewijzen op in de geschiedenisbronnen. Na heel veel gepraat en het wegwerken van onderlinge meningsverschillen is er het besluit gevallen om de kerk
toch af te breken.
(De BR is niet meer ingegaan op de actuele situatie, maar via het recente bezoek aan Akoon van Hanoch en Jos Tahapary weten we dat er nog geen afbraak heeft plaatsgevonden.)
Baileo: De Baileo is ondertussen hersteld. (Foto’s daarvan waren al op Facebook te zien). Voor dat met de herstelwerkzaamheden kon worden begonnen moest BR echter tussen de verschillende mata rumah’s bemiddelen bij vragen
als
”Wie heeft de Baileo destijds gebouwd” Uiteindelijk is men eensgezind aan de slag gegaan en is de compleet vernieuwde Baileo met de bijbehorende adatrituelen ingewijd.

Nawoord:
De BR heeft de 8 vragen op donderdag 25 mei 2017, telefonisch beantwoord in een gesprek met zijn zus Emmy Pattiasina (kumpulanlid ), die de vragen stuk voor stuk voorlas,
waarop de BR elke vraag uitvoerig heeft beantwoord.

Van dit telefoongesprek is een geluidsopname gemaakt. Vervolgens is door waarnemend voorzitter Herman Tahapary een concept-samenvatting van elk antwoord opgesteld die
door hem op 26 november 2017 uitvoerig is besproken met Hans Hoogeveen van de webcommissie, die daarna de antwoorden heeft geredigeerd voor publicatie op de website.
Die geredigeerde tekst is weer ter controle voorgelegd aan de waarnemend voorzitter. Na correctie is de tekst door hem goedgekeurd en zal de reactie van de Bapak Radja worden
geplaatst op de website onder de pagina “Nieuws uit Akoon”

