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Een	houten	jukung	begint	bij	de	juiste	
boom.	 Hoewel:	 eigenlijk	 begint	 het	
bij	 de	 juiste	 contacten	 om	 die	 boom	

te	vinden	en	te	onderhandelen	over	de	koop	
ervan.	Want	het	bouwen	van	een	traditionele	
Balinese	 jukung	 is	 geen	 alledaagse	 kwestie	
meer	 nu	 de	 vissers	 hun	 vlerkprauwen	 van	
polyester	 laten	 maken.	 Een	 houten	 exem-
plaar	 behoort	 nu	 tot	 de	 uitzonderingen	 en	
wanneer	de	opdrachtgever	een	‘Bellanda’	is,	
is	dat	een	zeldzaamheid.	
Hans	 Sluiman	 woont	 lang	 genoeg	 op	 Bali	
om	 de	 juiste	 contacten	 te	 hebben.	 Bij	 de	
bouw	van	zijn	eerste	 jukung	in	1993	leerde	
hij	 Pak	 Pica	 kennen	 in	 het	 kalme	 dorp	 dat	
Padang	 Bai	 toen	 was.	 Het	 is	 niet	 meer	 dan	
logisch	 hem	 opnieuw	 te	 betrekken	 bij	 de	
bouw	van	de	nieuwe	jukung.	Pak	Pica	heeft	
familie	 in	 de	 bergen,	 een	 gebied	 waar	 de	
snelgroeiende	Belalu	bomen	staan.	Het	hout	
ervan	is	zacht	en	daarmee	geschikt	voor	het	
maken	 van	 de	 vlerkprauw;	 omdat	 de	 romp	
uit	één	stuk	bestaat	en	constant	in	beweging	
is,	mag	het	hout	niet	stug	zijn	opdat	het	niet	
breekt.	Een	tweede	voordeel	is	het	relatieve	
gemak	 waarmee	 het	 zich	 laat	 bewerken.	
Geen	luxe,	want	het	maken	van	een	jukung	
is	voornamelijk	handwerk.

Een Hollander die een traditionele Balinese vlerkpraauw of  
jukung laat bouwen; het is een zeldzaamheid. Toch deed Hans 
Sluiman het maar liefst twee keer. Zijn eerste Lucknow werd 
in 1993 gebouwd, de tweede, waarmee naar het noord-oosten 
wil zeilen, in 2019. We volgen het bouwproces, dat start met 
het uitzoeken van de juiste woudreus.  Door: Corine Nijenhuis

Balinese 
JUKUNG

lijk	van	het	gebied	waar	gevaren	wordt,	met	
één	of	twee	drijvers.	Wat	de	Balinese	jukung	
speciaal	maakt,	is	de	kop.	Die	lijkt	op	die	van	
de	marlijn,	maar	is	gebaseerd	op	de	kop	van	
de	 olifantsvis.	 Die	 vis	 is	 het	 vervoermiddel	
van	Varuna,	de	Hindoe	godheid	van	de	oer-
oceaan.	 De	 Balinese	 vissers	 geloven	 dat	 de	
kwade	geesten	in	zee	leven,	daarom	hebben	
de	 koppen	 van	 hun	 jukungs	 grote	 ogen	 die	
het	gevaar	tijdig	opmerken.	Maar	de	moderne	
tijd	en	het	praktisch	gemak	hebben	het	geloof	
ingehaald.	 Toen	 de	 Balinezen	 zo’n	 twintig	
jaar	geleden	met	netten	gingen	vissen,	bleek	
de	uítstekende	kop	zó	onhandig,	dat	die	er	af	
gehaald	werd.	De	moderne	jukungs	hebben	
vrijwel	allemaal	een	simpele	kop	en	zijn	zoals	
gezegd	van	polyester.	Om	een	houten	exem-
plaar	te	laten	bouwen,	compleet	met	vissen-
kop,	is	het	zaak	een	traditionele	botenbouwer	
te	vinden,	met	de	kennis	van	weleer.
Dat	 die	 kennis	 nog	 maar	 weinig	 jongeren	
gegeven	is,	blijkt	al	bij	de	kap	van	de	Belalu.	
Het	 omhakken	 van	 de	 stam	 vraagt	 om	 een	

linkerpagina: De enorme Belalu boom wordt met 
de bijl geveld. Vanaf dat moment wordt er al met 
offeren begonnen om onheil af te weren...

rechts: ... en het hielp! Want er gingen geen lede-
maten verloren tijdens het kap- en bouwproces

De	 boom	 waarnaar	 gezocht	 wordt,	 is	 een	
hoog	exemplaar.	Omdat	Hans	lange	tochten	
wil	 varen	 met	 de	 jukung,	 moet	 er	 genoeg	
ruimte	 zijn	 voor	 alle	 reisbenodigdheden.	
Hierdoor	 zal	 de	 romp	 de	 maximale	 maat	
krijgen.	De	vorm	van	de	boom	is	belangrijk.	
Als	er	genoeg	stam	overblijft,	kan	er	nog	een	
tweede,	 kleinere	 romp	 uit	 worden	 gezaagd.	
Bij	de	boom	die	ze	uitkiezen	is	dat	het	geval.	
De	Belalu	is	zo’n	25	meter	hoog	met	een	door-
snee	van	anderhalve	meter;	genoeg	hout	voor	
een	grote	en	een	kleine	romp.	
Nu	de	boom	gekozen	is,	volgt	de	onderhande-
ling	met	de	eigenaar.	Het	duurt	een	week	voor-
dat	 de	 prijs	 overeengekomen	 wordt.	 Lange	
dagen	waarin	gepraat	en	gelachen	wordt.	En	
gedronken.	Arak	en	tuak	zijn	een	belangrijk	
smeermiddel	in	het	onderhandelingstraject.	
Na	zeven	dagen	is	het	zover:	vijfhonderd	euro,	
dat	is	de	prijs	waar	beide	partijen	genoegen	
mee	nemen.	

Kappen en offeren

De	 Balinese	 jukung	 die	 Hans	 laat	 bouwen	
is	 een	 vlerkprauw,	 ook	 wel	 uitleggerkano	
genoemd.	De	romp	bestaat	uit	één	stuk,	twee	
losse	armen	houden	de	bamboe	drijvers	vast.	
Je	komt	ze	in	heel	Indonesië	tegen,	afhanke-
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de	grootste	takken	uit	de	kruin	gekapt.		
Vanaf	 het	 begin	 van	 de	 kap	 is	 in	 een	 klein,	
nabijgelegen	 tempeltje	 het	 offeren	 begon-
nen.	Op	Bali	wordt	geen	boot	gebouwd	zon-
der	een	voortdurend	afsmeken	van	de	goed-
gunstigheid	 van	 de	 goden	 om	 het	 onheil	 af	
te	 weren.	 En	 wanneer	 het	 om	 een	 houten	
jukung	gaat,	speelt	ook	de	god	van	de	boom	
een	 rol.	 Die	 wordt,	 voordat	 de	 kap	 begint,	
gevraagd	kortstondig	van	woonplaats	te	ver-
anderen	terwijl	zijn	behuizing	wordt	omge-
vormd.	Later,	wanneer	de	jukung	klaar	is,	zal	
een	grote	ceremonie	volgen,	de	melaspas.	Dan	
wordt	de	boomgod	uitgenodigd	in	zijn	boom	
terug	te	keren,	al	is	deze	inmiddels	een	vissers-
boot.	Maar	nu,	nu	de	boom	nog	een	boom	is,	
brengt	Pak	Pica	dagelijks	een	klein	offer	naar	
het	tempeltje.	Zolang	de	bouw	duurt,	zal	het	
offeren	doorgaan.	

bijl.	En	om	mannen	die	een	bijl	kunnen	han-
teren.	Dat	zijn	er	vier,	allemaal	rond	de	zestig	
jaar	oud.	Kleine,	pezige	mannen,	ze	werken	
zes	uur	lang	kalm	maar	gestaag	door	en	dan	
is	de	boom	geveld.	De	stam	is	mooi	gaaf;	om	
splijten	tijdens	de	val	te	voorkomen,	zijn	eerst	

linksboven: Met vereende krachten wordt de enorme 
stam omgerold

rechtsboven: Nadat eerst met een kettingzaag de 
vlaktilling in de stam is aangebracht, begint het 
uithakken van de boom

rechts: De ruw uitgeholde boom wordt naar het dorp 
gebracht in een vrachtwagen. Uit de stam kwam ook 
nog een kleiner exemplaar

links midden: Pak Komang Gede bouwde 17 jaar 
geleden voor het laatst een houten vlerkpraauw

links: De jukung wordt opgeboeid en ook het 
zeilwerk en de doften zijn aangebracht

Op	de	plek	waar	de	boom	geveld	is,	begint	het	
werk.	 Het	 hout	 is	 doornat	 en	 het	 pad	 waar	
een	 transporttruck	 kan	 komen	 is	 ver	 weg;	
er	is	geen	andere	keuze	dan	zoveel	mogelijk	
overtollig	hout	weg	te	kappen	zodat	de	boom,	
met	enkel	mankracht,	door	het	bos	versleept	
kan	worden.	Pak	Dato	arriveert	met	zijn	ket-
tingzaag	en	helpers.	Voordat	ze	aan	het	werk	
kunnen,	 wordt	 de	 boom	 bekeken.	 In	 goed	
overleg	 wordt	 bepaald	 uit	 welk	 stuk	 hij	 de	
grote	romp	zaagt,	en	uit	welk	stuk	de	kleine.	
Van	het	overgebleven	hout	 gaat	alleen	mee	
wat	geschikt	is	voor	losse	bootonderdelen,	de	
rest	blijft	liggen	voor	de	grondeigenaar.	
De	 boom	 moet	 omgerold	 om	 de	 rompen	 te	
kunnen	zagen.	Vijf	man	duwen	en	trekken,	
schreeuwen	en	zweten	voordat	de	stam	ein-
delijk	 in	positie	 ligt.	Dan	kan	de	middellijn	
worden	uitgezet,	en	een	paar	basispunten	die	
de	ronding	van	de	bodem	van	de	romp	aange-
ven.	Die	vorm	is	bepaald	naar	voorkeur	van	
de	eigenaar	en	diens	vaargebied.	Een	jukung	
die	veel	in	de	golven	zit,	vraag	om	een	banaan-
vormige	 romp,	 maar	 een	 jukung	 die	 vooral	

de	sjouwers	op	de	kapplaats.	De	kleine	romp	
is	 te	 dragen	 zonder	 hulpmiddelen,	 maar	
voor	de	grote	is	een	draagconstructie	nodig.	
Die	wordt	ter	plekke	gemaakt	van	balken	en	
touwen.	Anderhalf	uur	lang	sjouwen	de	man-
nen	de	grote	romp	door	het	bos,	glibberend	op	
slippers	of	kaplaarzen.	Op	het	pad	wacht	de	
truck:	de	twee	rompen	worden	ingeladen	en	
naar	de	bouwplaats	gereden.
Die	bouwplaats	is	een	mooi	stukje	land,	net	
buiten	Padangbai.	Hans	kent	de	familie,	er	is	
afgesproken	dat	de	kleine	romp	de	betaling	
vormt	 voor	 het	 gebruik	 van	 het	 terrein.	 De	
kink	in	de	kabel	volgt	enige	dagen	later.	De	
botenbouwer	 die	 de	 Lucknow	 zal	 bouwen,	

over	vlak	water	zeilt,	kan	toe	met	een	flauwe-
re	 kromming.	 Een	 gestrektere	 vorm	 brengt	
snelheid	mee:	dat	is	waar	Hans	voor	kiest.	
De	markeringen	op	de	stam	geven	weliswaar	
enig	houvast,	maar	het	meeste	zaagwerk	gaat	
uit	 de	 losse	 hand.	 Wanneer	 de	 grove	 vorm	
klaar	is,	volgt	het	uithollen	van	de	romp.	Dat	
gebeurt	met	de	adze:	een	stuk	gereedschap	dat	
lijkt	op	een	bijl	maar	met	een	draaibaar	blad	
op	de	steel.	Het	is	al	eeuwenlang	het	belang-
rijkste	instrument	van	de	botenbouwers.	

Transport en de bouwplaats

Beide	rompen	gaan	per	truck	naar	de	bouw-
plaats.	Dat	is	minder	eenvoudig	dan	gezegd.	
De	rompen	liggen	ruim	anderhalve	kilome-
ter	 bij	 de	 weg	 vandaan;	 het	 vergt	 een	 ploeg	
sjouwers	van	zo’n	zestien	man	om	ze	bij	de	
truck	te	krijgen.	De	neef	van	Pak	Pica	kan	dat	
regelen,	maar	daartoe	moet	eerst	een	bezoek	
worden	gebracht	aan	de	familie	die	zo	ver	weg	
woont	dat	het	een	reisje	is.	
Behalve	 het	 vinden	 van	 de	 sjouwers,	 is	 ook	
het	prikken	van	een	datum	voor	het	transport	
niet	eenvoudig.	Op	Bali	regeert	de	kalender	
van	goede	en	minder	goede	dagen.	Elke	stap	
in	het	bouwproces	wordt	hierdoor	bepaald.	
Pas	drie	weken	later	is	de	dag	geschikt	voor	
het	transport.	Vroeg	in	de	ochtend	arriveren	

De praauw heeft zijn vlerken gekregen waaraan de 
bamboe drijvers worden bevestigd

rechts: Eenmaal klaar begint het proces van af-
werking en het nauwkeurig schilderen van de ogen
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de	 grootte	 van	 het	 roer.	 Een	 roer	 dat	 bij	 de	
vissersboten	maar	één	stand	heeft	en	alleen	
bij	afvaart	en	aankomst	wordt	afgekoppeld.	
Maar	de	Lucknow	krijgt	een	verstelbaar	roer,	
noodzakelijk	met	een	groot	zeil	en	wisselend	
vaargebied	waar	het	rif	hoog	kan	zijn.	

Melaspas: de rituele reiniging

En	dan,	na	negen	maanden,	is	de	jukung	ein-
delijk	 af.	Lucknow	 ligt	 in	 vol	 ornaat	 op	 het	
strand,	 de	 kop	 naar	 het	 land	 gewend.	 Maar	
een	boot	kan	niet	uitvaren	voordat	hij	ritu-
eel	 gereinigd	 is.	 De	 melaspas	 moet	 worden	
uitgevoerd	 door	 een	 hindoestaanse	 pries-
ter.	Zoals	bij	alle	belangrijke	stappen	in	het	
bouwproces,	 wordt	 ook	 de	 datum	 van	 deze	
ceremonie	bepaald	door	de	Balinese	kalender	
van	goede	en	minder	goede	dagen.	En	door	de	
beschikbaarheid	van	Pak	Mangku,	want	hij	is	
niet	alleen	priester,	hij	is	ook	visser,	en	vissers	
zijn	vaak	op	zee.	
De	offers	die	worden	gebruikt	om	de	goden	
gunstig	 te	 stemmen,	 zijn	 al	 dagen	 eerder	
geprepareerd	door	de	vrouw	van	Pak	Komang	
Gede.	Op	de	dag	van	de	ceremonie	brengt	zij	
ze	naar	de	bouwplaats;	mandjes	vol	bloemen,	
rijst,	 snoepjes.	 En	 eenden.	 Want	 na	 afloop	
moet	 er	 wat	 te	 eten	 zijn:	 het	 voedsel	 dat	 de	
goden	 niet	 gegeten	 hebben	 omdat	 ze	 niet	
hongerig	 zijn,	 mag	 genuttigd	 worden	 door	
alle	betrokkenen.	Net	als	de	drank.
De	 ceremonie	 duurt	 een	 uur.	 Pak	 Mangku	
spreekt	 spreuken	 en	 klingelt	 zijn	 belletje,	
geeft	instructies	welk	offer	geschonken	wordt	
op	welk	 moment.	Gewijd	 water	wordt	over	
de	romp	geborsteld,	Hans	wordt	gevraagd	om	

hechting	van	de	arm	gebeurt	met	een	strop.	
Net	 als	 de	 mast	 die	 met	 draad	 aan	 de	 romp	
geknoopt	wordt.	Het	bamboe	voor	de	negen	
meter	lange	drijvers	komt	uit	de	bergen.	Na	
de	kap	moet	het	drie	maanden	drogen,	daar-
na	wordt	het	tweemaal	geschild,	steeds	met	
anderhalve	 maand	 droogtijd.	 Wanneer	 het	
bamboe	 splijt,	 wordt	 epoxy	 gebruikt.	 Toch	
blijft	het	gissen	of	de	drijver	helemaal	goed	
is,	omdat	de	binnenkant	onzichtbaar	blijft.	

Schilderen, zeil en roer

Zodra	 de	 jukung	 helemaal	 gemonteerd	 is,	
wordt	hij	geschilderd.	Balinezen	mogen	dan	
trots	zijn	op	het	kleurrijke	uiterlijk	van	hun	
vissersboten,	 van	 schuurwerk	 houden	 ze	
niet.	Daarom	doet	Hans	dat	zelf,	zoals	hij	ook	
eerst	alle	onderdelen	wit	schildert.	Maar	de	
tekeningen	op	de	romp	vragen	om	een	geoe-
fend	 schilder.	 Pak	 Koman	 doet	 alles	 uit	 de	
losse	hand:	tekeningen	en	lijnen.	Voordat	hij	
aan	 de	 ogen	 van	Lucknow	 begint,	 wordt	 die	
met	de	kop	naar	het	land	gedraaid.	Pas	bij	de	
tewaterlating,	na	de	ceremonie,	zal	de	jukung	
voor	het	eerst	de	zee	zien...		
Intussen	wordt	het	zeil	gemaakt.	Hans	koopt	
twintig	meter	stof	in	het	dorp,	op	een	veldje	
wordt	het	patroon	uitgezet	met	bamboe	pen-
nen.	De	stofbanen	worden	ter	plekke	met	de	
hand	aan	elkaar	gestikt,	daarna	gaan	ze	naar	
de	‘man	met	de	naaimachine.’	
Het	 zeil	 is	 18m2	 groot	 en	 kan	 niet	 worden	
gereefd,	 het	 oppervlak	 van	 het	 zeil	 bepaalt	

en	een	halve	meter	in	lengte,	en	zesenveertig	
centimeter	in	breedte.	
Pak	Komang	Gede	begint	het	werk	met	een	
adze.	 Iedere	 dag	 wordt	 er	 een	 stuk	 van	 de	
romp	afgehaald.	De	vochtigheid	van	het	hout	
bepaalt	het	werktempo;	het	moet	langzaam	
drogen	anders	splijt	het.	Het	is	een	natuurlijk	
proces,	het	zal	negen	maanden	duren	voordat	
de	jukung	af	is.	De	botenbouwer	werkt	afwis-
selend	aan	de	buiten-	of	binnenkant	van	de	
romp.	Terwijl	dat	hout	droogt,	werkt	hij	aan	
de	kop	of	de	kont.	Tussendoor	is	er	tijd	voor	
de	losse	onderdelen.		
Behalve	 de	 adze	 gebruiken	 de	 bouwers	 bei-
tels,	gutsen	en	bijlen	waarvan	het	blad	met	
een	 hoek	 op	 de	 steel	 staat.	 Alleen	 voor	 de	
romp	 wordt	 een	 schaaf	 gebruikt,	 niet	 voor	
kop	 en	 kont.	 Wanneer	 de	 romp	 de	 juiste	
vorm	 heeft,	 wordt	 deze	 verder	 opgebouwd.	
Hij	 wordt	 opgeboeid	 met	 planken,	 totdat	
alle	maten	in	balans	zijn.	Er	komen	dwarsver-
banden	tussen,	om	de	stijfheid	van	de	romp	
te	bevorderen.	

Armen, mast en drijvers

De	 armen	 zijn	 gemaakt	 van	 waru,	 oftewel	
grijze	hibiscus.	Licht	hout	dat	langs	de	kust	
groeit	en	bestand	is	tegen	ongedierte.	 Jonge	
scheuten	worden	met	een	touwtje	omgetrok-

heeft	 er	 geen	 zin	 in;	 iedere	 dag	 met	 al	 zijn	
gereedschap	 heen	 en	 weer	 van	 Padangbai	
naar	de	bouwplaats.	Waarom	hij	dat	niet	eer-
der	 gezegd	 heeft?	 Het	 antwoord	 weet	 Hans	
eigenlijk	al:	directe	communicatie	in	een	oos-
ters	land	blijft	lastig,	al	woont	hij	er	al	jaren.			
Er	zit	niets	anders	op	dan	een	nieuwe	boten-
bouwer	zoeken.	Maar	in	Padangbai	is	er	geen	
tweede,	 daarom	 gaat	 Hans	 naar	 Pengalon,	
een	 naburig	 dorp.	 Daar	 is	 de	 botenbouwer	
dezelfde	mening	toegedaan:	hij	wil	niet	wer-
ken	aan	een	jukung	op	een	terrein	ver	van	het	
zijne.	Uiteindelijk	neemt	Hans	zijn	verlies.	De	
grote	romp	gaat	opnieuw	op	transport,	naar	
de	bouwplaats	van	Pak	Komang	Gede,	op	het	
strand	van	Pengalon.	De	kleine	romp	laat	hij	
bij	de	familie	achter:	afspraak	is	afspraak.

Bouwen

Voor	Pak	Komang	Gede	is	het	zeventien	jaar	
geleden	dat	hij	een	houten	jukung	bouwde.	
Sinds	de	vissersboten	van	polyester	worden	
gemaakt,	 bouwt	 hij	 enkel	 nog	 vlerken.	 Het	
is	hem	niet	aan	te	zien;	de	vaardigheid	waar-
mee	 hij	 het	 gereedschap	 hanteert,	 duidt	 op	
jarenlange	 ervaring.	 Alles	 gaat	 op	 het	 oog,	
er	komt	geen	tekening	of	berekening	aan	te	
pas.	Het	uitgangspunt	is	de	binnenmaat	van	
de	kano;	voor	de	jukung	van	Hans	is	dat	zes	

ken	 zodat	 het	 hout	 in	 een	 boog	 groeit.	 De	
juiste	vorm	voor	een	vlerk.	
Die	 vlerk	 bestaat	 uit	 drie	 delen.	 Ze	 worden	
met	elkaar	verbonden	door	gevlochten	strop-
pen	 van	 nylon	 vislijn	 en	 houten	 pennen.	
Tegenwoordig	wordt	ook	epoxy	gebruikt	om	
de	 verbinding	 te	 verstevigen.	 Ook	 de	 aan-

met	een	papje	van	noten	gekleurde	markerin-
gen	op	de	armen	te	tekenen.	Alles	is	bedoeld	
om	de	boot	vrij	te	maken,	de	goden	te	danken,	
een	veilige	vaart	af	te	dwingen.	Intussen	gaat	
aan	de	zijlijn	het	leven	door:	bouwers	die	vast	
een	 voorschot	 nemen	 op	 de	 tuak	 die	 straks	
geschonken	zal	worden,	ze	kijken	toe	en	klet-
sen	wat,	tevreden	met	de	nieuwe	jukung,	die	
straks	te	water	gaat.

Ogen zien zee

Dan	 wordt	 Lucknow	 gedraaid.	 Mannen-	
armen	die	hem	omtrekken,	de	romp	tekent	
een	cirkel,	drijvers	trekken	een	rond	spoor	in	
het	zand.	Langzaam	draait	de	jukung,	tot	de	
kop	recht	voor	de	zee	ligt.	Lucknow	slaat	de	
ogen	op.	Nog	twee	dagen	wachten,	is	de	wijze	
raad	van	Pak	Mangku,	dan	mag	hij	te	water.	
Een	 klassieke	 jukung,	 met	 de	 mythische	
olifantvissenkop	die	alle	kwade	zeegeesten	
met	gemak	de	baas	kan.	Hij	kan	haast	niet	
wachten.	

Varen met Lucknow
Met zijn eerste jukung (boven in beeld) 

voer Hans Sluiman vijftien jaar in Nusang 

Tengara. In elk droog seizoen, van april 

tot november, zeilde hij verder oostelijk 

om uiteindelijk te eindigen in Tenimbar op 

de Molukken. Wanneer het regenseizoen 

begon, zocht hij een kampung waar hij 

Lucknow achterliet. Want Hans moest terug 

naar Holland, waar hij met zijn bedrijf ‘De 

Oesterman’ de kost verdiende. Maar hoe 

verder weg van Bali, hoe tijdrovender en 

duurder het is om er terug te komen. Vaak 

betekende het een logistieke puzzel. 

Tweemaal tijdens de zeilocht moest Hans 

ook terugreizen: eerst voor een nieuwe 

arm, vervolgens voor twee nieuwe drijvers. 

Een avontuur op zichzelf: met negen meter 

lange bamboes in bussen en ferrys terug 

naar een afgelegen eiland.

Inmiddels verblijft Hans het hele jaar in 

Indonesië. Dat vergroot het vaargebied 

van zijn Lucknow aanzienlijk. Met zijn 

nieuwe praauw wil Hans Sluiman naar het 

noordoosten van Indonesië zeilen, naar voor 

hem onbekende eilanden en culturen. De 

trip staat gepland in 2022. 

boven: In volle glorie ligt de Lucknow te wachten om 
naar de zee gedraaid te worden

onder: Maar eerst is er een ceremonie, waarvoor de 
offers in mandjes al dagen eerder gemaakt zijn.

onder: Proefvaren bij Bali, een vlerkpraauw is een 
snel vaartuig waarmee je grote afstanden kunt 
overbruggen


