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Als Raoul zich voor het inter-
view meldt, is gelijk duide-
lijk dat hij alles in zich heeft
om als politicus namens de
partij D66 het politieke cir-

cus in het Belgische Brussel met succes
te betreden. Keurig gekleed, met een
kapsel waar zelfs Juventus-vedette Ronaldo jaloers op zou zijn en
zorgvuldig zijn woorden kiezend doet hij zijn verhaal en vertelt waar
hij voor staat. Raoul gaat het wel redden, zo kan je niet anders con-
cluderen. Vooral dankzij zijn uitgekiende persoonlijke marketings-
trategie, waar hij harten mee wint. Eén ding is duidelijk: Raoul is een
rasoptimist. “Het glas is bij mij altijd halfvol”, zegt hij met regelmaat.
     Raoul zag op 1 november 1975 het levenslicht in Paramaribo. “Dus
enkele weken voor de onafhankelijkheid. Mijn ouders woonden in
Moengo, mijn moeder ging alleen voor de bevalling naar Parama-
ribo. De eerste acht jaar van mijn leven heb ik in Moengo doorge-
bracht; dat was een geweldige tijd. Mijn ouders werkten daar allebei
voor Suralco. Mijn vader was van Moengo, mijn moeder van Coro-
nie, een Cruden. Mijn vader, die in 2017 is overleden, is naar Neder-
land geweest om een opleiding te volgen aan de autoschool in
Driebergen. Dat is een studie die nog altijd bestaat en vooral be-
doeld is voor mensen die de autohandel in willen. Je leert van alles
op dat gebied, zowel techniek als salesvaardigheden. Hij was een
echte techneut, heel zorgvuldig ook. Hij kon hele auto’s uit elkaar
halen, alle onderdelen keurig gerangschikt naast elkaar leggen om
vervolgens alles weer in elkaar te zetten.”
     Na zijn studie keerde zijn vader terug naar Suriname en leerde
zijn moeder kennen. Samen werkten ze een aantal jaren voor de
CHM, waarna ze naar Moengo verhuisden en beiden aan de slag gin-
gen bij Suralco, het bedrijf waar generaties van zijn vaderskant hun
hele leven hebben gewerkt. “Met mijn broer Dave (directeur van To-
rarica, ...red.) en mijn zus had ik heel veel vrijheid. Mijn ouders, die
hun hele leven hebben gewerkt, hadden alles voor hun kinderen
over, wij stonden centraal. Mijn vader en moeder hadden ook een
redelijk gelijkwaardige taakverdeling, best bijzonder voor die tijd.
Zo smeerde mijn vader ’s morgens de boterhammen en er was de
afspraak dat hij vlees en vis kocht en mijn moeder de groenten.”

Met koffer en doos
“School was voor mijn ouders het belangrijkste, we moesten allen
een goede opleiding hebben zodat we een basis hadden om iets in
het leven te bereiken. Dat was ook de reden dat we toen ik acht jaar
was naar Paramaribo verhuisden, omdat Dave naar het mulo ging.
Ik kwam daar op de Zinniaschool en doorliep vervolgens de Christus
Koning Muloschool en het Miranda Lyceum. En toen was het tijd
voor een vervolgstudie in Nederland. Het was 1993, toen er sprake
was van hyperinflatie. Eigenlijk was het de bedoeling dat mijn ou-
ders mij naar Nederland zouden brengen, maar dat zat er financieel
gewoon niet in. Dus ben ik als zeventienjarige met een koffer en
doos alleen vertrokken.”
     Gelukkig voor de tiener was er aan de overzijde van de oceaan
sprake van, zoals hij het omschrijft, “een zachte landing”. “Ik kreeg
onderdak bij tante Nonnie. Die woonde in Rijswijk, terwijl ik aan de
Technische Universtiteit in Delft ging studeren. Tante Nonnie
zorgde goed voor mij. Ze kookte iedere dag, stipt om halfzes was het
eten klaar. Op de eerste dag van mijn studie le-
verde ze mij zelfs in haar Ford Fiësta voor de
deur van de aula van de universiteit af. En ik
kreeg uiteraard elke dag een zakje leftovers
mee”, herinnert hij zich terwijl er een grote
glimlach verschijnt. Enkele maanden later ging
hij op zichzelf wonen.

Scheikundige Technologie
Daarna ging het van een leien dakje: hij rondde
zijn studie Scheikundige Technologie af, ont-
moette zijn huidige man Jurgen waarmee hij te-
genwoordig in Rotterdam woont en stapte
uiteindelijk via D66 in de politiek. Maar niet
voordat hij na zijn studie aan de slag ging bij het
toenmalige ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en in
2007 bij de Nederlandse Permanente Vertegen-
woordiging in Brussel terechtkwam om namens
Nederland te onderhandelen over klimaat- en
milieuwetgeving. “Dat ik destijds bij de overheid
ging werken, zal mijn ouders hebben verbaasd,
al hebben ze dat nooit gezegd. Dat heeft vooral
te maken met de reputatie van de Surinaamse
overheid en het aanzien dat veel ambtenaren

daar hebben. Bovendien kon ik ook gaan werken bij een Ameri-
kaanse multinational, GI Plastics in Bergen op Zoom. Daar zou ik
veel meer geld kunnen verdienen, dus mijn keuze zullen ze niet be-
grepen hebben. Maar ik vind duurzame ontwikkeling binnen de
chemische industrie een boeiende materie, die veel mensen niet be-

grijpen. Er is op dat gebied nog heel veel te doen en te bereiken.”
     Er volgt een betoog over dat Europa op het vlak van duurzame
ontwikkeling en bescherming van het milieu op een kruispunt staat.
“Er moet echt wat gebeuren voordat het te laat is. De klimaatveran-
dering verlangt dat van ons. Nederland kan dat, als relatief klein
land binnen Europa, niet alleen. Dat moet gezamenlijk gebeuren en
daar wil ik mij in Brussel ook voor inzetten.”
     Voor veel buitenstaanders is het Europese parlement niet be-
paald een van de meest inspirerende en spannende politieke are-

na’s. Oeverloze discussies, achterka-
mertjespolitiek waar niemand iets van
begrijpt en waar de stroperigheid
vanaf druipt. Maar Raoul is het daar
niet mee eens: “Ik vind het een enorme
uitdaging. Het is zo mooi om met 28
landen met even zoveel verschillende

culturen te proberen complexe problemen aan te pakken. En ja, het
kost veel tijd om iedereen op één lijn te krijgen, maar het is ook niet
eenvoudig om oplossingen te vinden.”
     Als klimaatspecialist heeft hij zijn ogen tijdens zijn verblijf in Su-
riname goed de kost gegeven. “Je hoeft alleen maar te kijken naar
de plastic zakjes en petflessen die op de bermen liggen om te besef-
fen dat er nog heel veel moet gebeuren. Maar ik zie ook dat er mond-
jesmaat dingen veranderen, zoals het plaatsen van recyclebakken
voor plastic flessen en het verbod dat komt op foambakjes. En ik ben
erg onder de indruk van het mangroveproject van Sieuwnath Naipal
te Weg naar Zee. Dat is een voorbeeld van hoe we ons kunnen voor-
bereiden op de stijging van de zeespiegel. Het is bewezen dat dit na-
genoeg hetzelfde effect heeft als het bouwen van dijken. Daar
ontkom je overigens ook niet altijd aan, maar vooraf moet altijd een
goede afweging worden gemaakt wat de juiste oplossing is voor
mens en milieu.”

Modelland
Suriname had volgens Raoul op het gebied van duurzame ontwik-
keling een modelland kunnen zijn. “Kijk naar het enorme oerwoud,
de flora en fauna. Maar daar wordt weinig mee gedaan. Terwijl men
ten aanzien van bosbehoud goed bezig is, er is geen sprake van
grootschalige ontbossing zoals in Brazilië. Daardoor leveren we een
enorme bijdrage om de CO2-uitstoot in de wereld te compenseren.
Daarvoor mag men in mijn ogen best gecompenseerd worden door
de grote vervuilers in de wereld, de geïndustrialiseerde landen dus.” 
     Toch gelooft hij dat in de toekomst langzaamaan het besef zal
groeien dat dit een verdienmodel zou kunnen zijn en dat het de ont-
wikkeling van het land een boost in de goede richting zal geven. “Ik
ben het daarom ook absoluut niet eens met mensen die zeggen dat
het nooit meer goed komt met Suriname. Daarmee zeggen ze eigen-
lijk tegen de kinderen en hun kinderen dat ze zich niet hoeven in te
zetten om wat van het leven te maken. Dat kun je niet maken. Met
elke generatie heb je een kans om het beter te doen. Ook wat dat be-
treft is voor mij het glas halfvol.”.-.

Mijn glas is altijd halfvol
Raoul Boucke

Als alles meezit wordt Raoul Boucke op 23 mei als eerste Nederlander met Surinaamse roots gekozen
tot lid van het Europees Parlement. Als klimaatspecialist wil hij zich inzetten voor een schoner 

Europa. Afgelopen weken was hij even in zijn geboorteland om zijn moeder te bezoeken en en passant
te ervaren wat de stand van zaken is ten aanzien van het Surinaamse milieu. “Ik ben van de eerste 
politieke generatie die te maken heeft met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering en 

tegelijkertijd van de laatste generatie die er nog iets aan kan doen.”
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Het Europees Parlement

De geschiedenis van het Europees Parlement
begint bij het Verdrag van Rome (1957)

waarin voor het eerst werd gesproken over een
Europees parlement (toen nog Vergadering ge-
heten) dat volkeren van de staten van de Euro-
pese Economische Gemeenschap (EEG) zou
vertegenwoordigen. De leden van het Europees
Parlement werden gekozen uit de nationale par-
lementen. In juni 1979 vonden de eerste recht-
streekse verkiezingen voor dit parlement plaats.
Door de verdragen van onder andere Maastricht
(1992), Amsterdam (1997) en Lissabon (2007)
heeft het Europees Parlement steeds meer be-
voegdheden gekregen
    Momenteel telt het Europees parlement 751
leden, afkomstig uit de 28 aangesloten landen
(dus nog inclusief het Verenigd Koninkrijk dat
op het punt staat via de Brexit de organisatie
te verlaten). Duitsland is met 96 leden hofle-
verancier, gevolgd door Frankrijk (74), Italië en
het Verenigd Koninkrijk (beide 73). Nederland
levert 26 leden, de kleinste lidlanden Cyprus,
Estland, Luxemburg en Malta slechts zes. Op
23 mei mogen de Europeanen naar de stembus
om een nieuw parlement te kiezen. Overigens
lopen kiezers in veel landen niet echt warm
voor deze vijfjaarlijkse stembusgang; in 2014
bracht bijvoorbeeld slechts 37 procent van de
Nederlanders hun stem uit.


