
INTERVIEW MET RUDY SULISTIJO  3-3-2022 
 
1. Je kwam eind juni 2021 van Indonesië naar de Lazaristen in Panningen. Je 
bent nu dus 8 maanden in Nederland. Hoe was het om je eigen land te moeten 
verlaten? 
Ik verliet Indonesië voor het eerst voor een lange tijd. Ik vond het niet moeilijk 
om Indonesië te verlaten, want ik houd ervan om veel landen te bezoeken. Ik 
blijf minimaal 3 jaar in Nederland. Ik mis wel mijn familie en mijn vrienden. Ik 
kan er niet even naartoe. Ik vind dit wel een uitdaging om minimaal 3 jaar in 
Nederland te zijn. 
 
2. Hoe heb je gereisd van Indonesië naar Panningen? Hoeveel uur duurde 
de reis in het totaal? 
Ik vertrok van Surabaja op 24 juni 2021 om 18.00 uur met het vliegtuig naar 
Djakarta. Ik vertrok van Djakarta om 22.00 uur met het vliegtuig naar Schiphol, 
Amsterdam. Dat duurde meer dan 16 uur. Van Schiphol naar Panningen ging ik 
met de trein en de bus. Dat duurde ongeveer 3 uur. Dus ik heb in totaal 19 uur 
gereisd. Daar komt de wachttijd nog bij. 
 
3. Hoe was je eerste week in Nederland? Hoe voelde jij je? 
Mijn eerste week in Panningen zat ik op mijn kamer in Quarantaine. Ik kon  
fysiek en mentaal afschakelen. Ik had het druk in Indonesië, nu kon ik uitrusten. 
Ook moest ik bijkomen van het tijdsverschil. Het tijdsverschil tussen Indonesië 
en Nederland is 6 uur. Het is daar 6 uur later dan hier. 
 
4. Hoe was het om in het begin geen Nederlands te kunnen spreken en 
begrijpen? 
Ik vond het vervelend voor de mensen, dat ik geen Nederlands terug kon praten, 
maar ik was blij dat ik met veel mensen Engels kon praten. Ik heb ook veel 
gebruik gemaakt van de vertaling via mijn mobiel. 
 
5. Je kwam te wonen in een huis, samen met confrater Rafael en confrater 
Harrie. Hoe voelde dat? 
Ik was blij. Zij hebben mij geaccepteerd. Rafael is mijn klasgenoot geweest, dus 
hem ken ik goed. En Harrie is altijd hulpvaardag. 
 
 
 
 
 



6. Hoe is jullie band samen? 
We praten veel samen, we eten samen en we hebben veel plezier samen. Ik heb 
al veel geleerd hier. Ik heb leren koken, afwassen en ik geef regelmatig de 
planten water. Dat heb ik in Indonesië nooit hoeven doen. Ik vind het geen 
probleem om dat te doen. Ik zie het als dagelijkse activiteiten. 
 
7. In augustus 2021, je was toen nog maar een heel korte tijd in Panningen, 
vierde jij je 25-jarig priesterschap, samen met Rafael. Hoe heb je dat ervaren? 
Ik vond het wel spannend. Ik woonde in een ander land, ik was met andere 
confraters, andere vrienden, er was ook nog corona. Ik wist niet wat ik precies 
kon verwachten. Ik vond het feest heel mooi, en het deed me realiseren dat ik 
een nieuw leven had. Mijn nicht met haar gezin was er ook en vele Indonesische 
vrienden. Dat was mooi. 
 
8. Je eet ’s middags bij de andere paters in het klooster aan de overkant. 
Hoe ervaar je het Nederlands eten? 
In het Nederlands eten zitten minder kruiden dan in Indonesië. Ik vind het soms 
een beetje smaakloos. 
 
9. Ik weet dat je graag reist. Heb je vanuit Panningen al reizen gemaakt? 
Waar naartoe? 
Ik heb al veel gereisd. Ik ben naar mijn nicht geweest in Haarlem. Regelmatig ga 
ik naar Eindhoven. Daar doe ik dan een mis in het Indonesisch. 
Ik ben ook in Heerlen, Arnhem en Tilburg geweest. Verder ben ik al in 
Maastricht, Amsterdam, Den Haag, den Bosch, Oldenzaal, Breda, Utrecht, 
Roermond, Haelen, Thorn en Venlo geweest.  
 
10. Zijn er veel cultuurverschillen tussen Indonesië en Nederland? Welke 
ervaar jij? 
Hier wonen veel minder mensen dan in Indonesië. Het is minder druk bevolkt. 
Het verkeer in Panningen is rustig. Ik vind het hier wel vaak koud. In Indonesië 
zie je veel minder mensen fietsen. 
 
11. Wat mis je het meeste van Indonesië? 
Het warme weer en de directe relatie met mijn familie en vrienden. 
Ik eet hier ook vaak Indonesisch, dus het Indonesische eten mis ik niet. 
 
 
 
 



12. Wat doe je graag als je vrij bent? 
Ik wandel en reis graag. 
 
 
13. Hoe gaat het nu, na 8 maanden, met de Nederlandse taal? 
Ik vind de Nederlandse taal moeilijk. Ik kan nog niet snel spontaan spreken. Ik 
begrijp al veel, maar nog niet alles. Ik heb al drie keer een Nederlandse mis 
gedaan. 
 
14. Begrijp je al veel? Wanneer begrijp je iets niet? 
Ik begrijp al veel, maar mijn woordenschat is nog te klein. Als mensen snel of 
onduidelijk praten, of als ze woorden gebruiken die ik nog niet weet, begrijp ik 
ze niet. 
Dialect kan ik ook niet verstaan. 
 
15. Wat vind je leuk in Nederland?  
Ik vind de Nederlanders open en vriendelijk.  
 
16. Je hebt al een klein stukje van de Nederlandse seizoenen meegemaakt: 
een stukje zomer, de herfst en de winter. Hoe heb je die seizoenen ervaren? 
Ik vind het hier vaak koud. Ik draag daarom warme kleren. Als in de winter de 
zon schijnt, is het buiten vaak kouder dan wanneer het regent. Dat is nieuw 
voor mij. Als in Indonesië de zon schijnt, is het altijd warm. 
 
17. Ben je al een beetje gewend in Nederland? 
Ik geniet dat ik me steeds meer kan aanpassen aan het Nederlandse weer, de 
mensen, de taal. 
 
18. Heb je nog wensen hier in Nederland? Wat wil je bereiken? 
Ik ben hier in naam van de congregatie. Ik wil de opdracht die ik heb gekregen 
zo goed mogelijk doen. Mijn opdracht is, om de confraters te helpen met de 
economische zaken. Ik ervaar dat Nederland een goed financieel systeem heeft. 
Ik wil daar graag nog meer van leren. 
  
 
 
 
Interviewer: Susanne Lenaers, docent Nederlandse taal voor Rudy. 


