
Nieuwsbrief van de Commissie Website   Juli 2022 

 

 

De Commissie Website (CW) wil al onze leden, en vrienden van Akoon en 

bezoekers van de website op hoogte brengen van de nieuwe items die zijn 

geplaatst op de website. 

 

Ook willen we onze plannen toelichten voor wat betreft de vervolgacties 

bij bestaande onderwerpen en onze plannen voor een aantal nieuwe 

onderwerpen waaraan we het komend verenigingsjaar gaan werken. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 augustus 2022 zullen we 

dit presenteren en zullen we onze leden vragen om reacties en suggesties 

vragen. 

Hier volgen eerst de (mogelijke) vervolgacties voor bestaande 

onderwerpen. Dat zijn de volgende onderwerpen: 

1. Bethesda kerk nieuwbouw 

2. Hulpactie Covid 19 

3. Nieuwe bapak raja Akoon 

4. Pelaschap 

I  Onze plannen voor bestaande onderwerpen en nieuwe items 

1. Bethesda kerk nieuwbouw 

Vervolgacties: A, B en C. 

A Informatie over de voortgang van de bouw van de Bethesda-

kerk.  

Onze voorzitter, Simon Tahapary, ontving via WhatsApp een groot aantal 

foto's van de secretaris van het bouwcomité, Willem Tahapary, over de 

vorderingen van de nieuwbouw.  

In het daaropvolgende contact werd duidelijk dat het gebouw nu voor 

75% af is, het belangrijkste werk dat nog gedaan moet worden is de 

afwerking.  

Voor deze afwerking, 25% van het werk, heeft men nog wel geld nodig!. 

De secretaris stuurde dan ook via WhatsApp spontaan een verzoek voor 

geldelijke ondersteuning door onze kumpulan. 



Onze voorzitter heeft Willem Tahapary verzocht, om een officieel 

schriftelijk verzoek van het comité, gericht aan het bestuur van PAT. 

Momenteel is het bestuur van PAT in afwachting van dat verzoek.  

Dit onderwerp zal onze voorzitter op de aanstaande Algemene 

Ledenvergadering van 6 augustus 2022 te Moordrecht agenderen. 

B Nieuw fotoalbum over de voortgang van de nieuwbouw 

De ontvangen foto’s zijn in een fotoalbum geplaatst en staan op ons 

fotokanaal op Google Foto’s. Om de foto's te bekijken kunt u deze link 

volgen naar het fotoalbum op ons kanaal van Google- Foto's.  

https://photos.app.goo.gl/3QU7az4TzR5Bwo7u8 

Ze staan ook op de website genoemd, met de link erbij.  

Zie onze website: https://www.akoon.nl/4--bethesda-kerk-1.html 

Scrol op de pagina naar beneden tot aan Bethesda 9: Nieuwbouw nu 

voor 75 % klaar! Juli 2022 

C Filmpje over het bereiken van het hoogste punt 

Dit filmpje zullen we binnenkort plaatsen. 

Heeft u zelf actueel materiaal of nieuws laat het ons dan weten! 

 

2. Hulpactie Covid 19 

Geen actueel nieuws, geen besmettingen op Nusalaut! 

Vervolgactie: geen! 

Uit de laatste berichten die bij PAT bekend zijn, blijkt dat er op Nusalaut 

geen Corona-besmettingen zijn. Ter plekke zijn er ook voldoende acties. 

De regionale overheid blijkt genoeg bij te dragen aan alle middelen.( I) 

In Nusalaut gelden weinig beperkingen. Die zijn er wel als men naar 

Ambon wil reizen, omdat daar wel besmettingsrisico’s zijn. 

De commissie Website wil dit onderwerp afsluiten, tenzij tijdens de 

ledenvergadering door de leden informatie wordt ingebracht die ons 

anders doet beslissen. 

 

3. Nieuwe bapak raja Akoon 

Vervolgactie: leden raadplegen op 6 augustus! 

Sinds we op  13 april 2021 met dit onderwerp zijn gestart met een artikel 

op de Ledenpagina zijn er geen berichten ontvangen van de Saniri van 

https://photos.app.goo.gl/3QU7az4TzR5Bwo7u8
https://www.akoon.nl/4--bethesda-kerk-1.html


Akoon, gericht aan het bestuur van PAT over een inhuldiging binnen de 

Baileo van Akoon. Ook hebben we geen beeldmateriaal van een dergelijke 

gebeurtenis kunnen vinden via sociale media 

Verder hebben bestuursleden ook geen duidelijk beeld wat momenteel 

precies de situatie is. Wel is duidelijk dat over de benoeming van de 

nieuwe bapak raja in en buiten Akoon een flinke discussie is ontstaan. 

Het bestuur wil daarom graag tijdens de ledenvergadering aan de 

aanwezigen vragen of men betrouwbare informatie heeft die men wil 

delen. Mogelijk dat het onderwerp dan een vervolg krijgt met een nieuw 

item op de website. 

Er is wel via sociale media een film ontvangen van de plechtige inhuldiging 

van de kepala soa’s in de Baileo van Akoon.  

Dat filmpje zal nog op de website geplaatst worden. 

 

4.  Pelaschap 

Vervolgactie: leden raadplegen op 6 augustus! 

Wat geldt voor het onderwerp Nieuwe bapak raja Akoon geldt ook voor 

het onderwerp Pelaschap 

Over dit onderwerp is evenmin nieuws uit Akoon of Tananahu ontvangen. 

Het heeft er alle schijn van dat als gevolg van de verwikkelingen rond de 

benoeming van de nieuwe bapak raja, de aandacht voor de Pelaschap in 

Akoon is verslapt. 

Ook over dit onderwerp zullen we onze leden raadplegen, mogelijk 

beschikken  leden over recente informatie. 

Wij nodigen graag de leden uit om alle informatie hierover te 

delen met de kumpulan.  

 

II Onze plannen voor nieuwe website; onderwerpen en items 

1. Inktvis project 

2. Herdenking 70 jaar Akonezen in Nederland 

3. Grafrechten Akoneze KNIL-soldaten 

4. Rolmodellen Akonezen 

5. Molukse cultuur en bestuur 

6. Moluks maleis 

7. Jongerenpagina 



1. Inktvis project 

Het inktvis of octopusproject in Akoon kwam de Commissie Website op het 

spoor via een filmpje op sociale media dat een van de commissieleden 

kreeg toegezonden. Een heel interessant project waarmee de webmaster 

enthousiast aan de gang is gegaan. Het onderwerp is ondertussen 

geruisloos op onze website geplaatst, maar nu brengen we het onder 

aandacht van iedereen. Het staat op de Pagina Akoon, subpagina Akoon 

nu en daarvan het onderwerp: Waar leven ze van. Hier is de link:  

https://www.akoon.nl/duurzame-octopusvisserij.html 

Dit onderwerp willen we blijven volgen, door reacties en ervaringen van 

uit Akoon te verzamelen. Hoort u iets over dit onderwerp dat een 

aanvulling is op ons verhaal, laat het ons dan weten! 

2. Herdenking 70 jaar Akonezen in Nederland 

De Webcommissie zou graag op de website een hoofdstuk willen wijden 

aan deze herdenking door verschillende Akoneze families door middel van 

teksten, foto’s en video’s.   

Op initiatief van Vivian Berhitu is nu een eerste verhaal gemaakt. Dat gaat 

over de gebeurtenis die plaatsvond op 5 juni 2021; de herdenking van de 

aankomst op die dag, precies 70 jaar geleden, van de ouders van onze 

leden Ais en Leo Berhitu (en andere families) aan de Lloydkade te 

Rotterdam.  

Bij het verhaal is ook een filmpje gemaakt.  

Beide zullen voor 6 augustus op de website staan, met een uitnodiging 

aan andere Akoneze families/leden om ook hun verhaal met ons te delen. 

Dit idee zullen we op 6 augustus aan de leden voorleggen. 

3. Grafrechten Akoneze KNIL-soldaten 

De Webcommissie stelt voor om op de website een hoofdstuk te wijden 

aan deze grafrechten, met het accent op plaatsen waar Akoneze KNIL-

soldaten zijn begraven. 

Dit idee willen we tijdens de ledenvergadering voorstellen en aan 

aanwezige families van Akoneze KNIL-soldaten om hun reactie te vragen 

en om daarna te besluiten of we dit gaan doen, of niet. 

4. Rolmodellen Akonezen 

De webcommissie stelt voor om op de website een hoofdstuk te wijden 

aan Akoneze rolmodellen. Dit idee is ontstaan naar aanleiding van de 

publicatie van het boek Rolmodellen van de fotograaf Ed Leatemia. 

https://www.akoon.nl/duurzame-octopusvisserij.html


Het gaat ons dan echt over Akonezen in Nederland, zowel diegene die al 

in zijn boek staan, als anderen die we als rolmodel zien. 

Dit idee willen we tijdens de ledenvergadering aan u voorstellen en op 

basis van de reacties, besluiten om hiermee wel of niet aan de slag te 

gaan. 

Na een positief besluit zal Vivian contact opnemen met Ed Leatemia om 

vast te stellen of ook Akonezen als rolmodel in zijn uitgegeven boek zijn 

opgenomen en zowel Ed als de eventuele Akonezen in zijn boek, 

benaderen voor hun medewerking aan dit idee. 

5. Molukse cultuur en bestuur 

De webcommissie vraagt zich af of onze leden warm lopen voor het idee 

om items over het onderwerp Molukse cultuur op de website te plaatsen. 

Heel concreet wordt gedacht aan het geven van informatie over hoe 

binnen het dorp Akoon, het eiland Nusalaut en de provincie Maluku het 

bestuur is georganiseerd en hoe daarbij in het ene dorp de adat leidend is 

en in het andere dorp of stad, de overheid leidend is. 

We weten globaal allemaal hoe in Nederland gemeenten, regio’s, 

provincies democratisch worden bestuurd, maar hoe werkt dat eigenlijk in 

de Molukken? 

We horen graag uw mening over dit onderwerp. 

6. Moluks maleis 

De webcommissie vraagt zich af of onze leden warm lopen voor het idee 

om items over het onderwerp Moluks maleis op de website te plaatsen. 

Binnen de CW is dit onderwerp besproken naar aanleiding van een boekje 

dat Hans ontving via Franky Berhitu, met als titel Bahasa Tanah 

Nusalaut, geschreven door Ds. Z P Pattikayhatu.  

Dit boekje is nergens meer te krijgen, waardoor bij Hans en Franky het 

idee ontstond om het boekje, dat Franky in zijn bezit heeft, te 

digitaliseren, om het opnieuw te kunnen drukken en verspreiden onder 

belangstellenden. 

Hans kwam op dit idee omdat hij zich herinnerde dat bij een van de 

bijeenkomsten van PAT, wijlen Bung Abe uit Culemborg, ook met een 

intekenlijst kwam voor zoiets. Dat is helaas, om onbekende redenen, nooit 

ontvangen. Dit zou dus een tweede kans zijn. Uiteraard moeten de 

rechten die mogelijk op het boekje rusten, worden gerespecteerd.  

Momenteel is Hans halverwege met het digitaliseren, het boekje heeft een 

complete woordenlijst in de talen Bahasa Nusalaut, Bahasa Indonesia en 

Nederlands.  



(Dezelfde Ds. Z P Pattikayhatu heeft ook een dissertatie geschreven over 

de Psalmen, vanuit het Nederlands vertaald naar Bahasa Nusalaut.) 

Onder Molukkers in Nederland is een groeiende belangstelling voor het 

leren van zowel Bahasa Indonesia als Moluks Maleis. Op meerdere 

plaatsen in het land worden die cursussen verzorgd. 

Zou het een idee zijn om met het boekje iets te doen? En met het 

onderwerp Moluks Maleis? Hans kan ondersteuning krijgen van het op 

Ambon gevestigde instituut voor Bahasa Malayu.  

https://www.facebook.com/kantorbahasamaluku/about 

We bespreken dit graag op de ledenvergadering. 

7. Jongerenpagina 

De webcommissie zou op de website graag een pagina willen beginnen, 

voor en door jongeren van de derde, vierde en volgende generaties met 

roots in Akoon.  

Deze wens is nog actueler geworden omdat de jongeren de organisatie 

van de Rapat 6 augustus 2022 ook spontaan voor hun rekening hebben 

genomen. Wij geven hen graag het vertrouwen en de ruimte. 

Dit betekent ook dat de CW actief bezig is met het werven van een 

jongere als lid van de CW. Tijdens de ledenvergadering horen we er meer 

over. 

III Instructies om de website van PAT te gebruiken 

Op verzoek van het bestuur, die de indruk had dat veel leden wel wat hulp 

kunnen gebruiken bij het vinden en gebruiken van d website, heeft Hans 

vijf instructiefilmpjes gemaakt. Deze zullen direct na 6 augustus op de 

website staan.  

Tijdens de ledenvergadering zal Hans met de aanwezigen die smartphone, 

tablet of laptop bij zich hebben, deze instructies “live” doorlopen 

  

IV Presentatie Commissie Website 

Al het voorgaande zal op de ledenvergadering worden gepresenteerd, met 

speciale aandacht voor de onderwerpen waarover we de mening van de 

leden willen horen. 

https://www.facebook.com/kantorbahasamaluku/about

