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Een ‘ondernemer’ in de Tweede Kamer
Van onze redacteur
Hij is eigenlijk al aan zijn tweede termijn als parlementariër
bezig, nadat hij in 2005 ten tijde van het kabinet-Balkenende II
Piet de Ruiter opvolgde. Toch hoort Ewout Irrgang (30) ook
nog bij de nieuwere lichting Kamerleden die na de verkiezin-
gen van vorig jaar in de Tweede Kamer zijn gekomen. ‘Het is
een baan waarin je je idealisme kwijt kunt.’

Het ging allemaal vrij snel voor
Ewout Irrgang. Na zijn studie politi-
cologie en economie werd hij in 1997
lid van de SP, waar hij een jaar later
al werkte als beleidsmedewerker in
de Tweede Kamerfractie. Hij was in
2002 verantwoordelijk voor het laten
doorrekenen van het verkiezingspro-
gramma door het Centraal Planbu-
reau (CPB). In 2004 hield hij zich
achter de schermen bezig met het op-
stellen en laten doorrekenen van de
eerste tegenbegroting van de SP. Hij
richtte samen met anderen het Nieuw
Republikeins Genootschap op en
maakte een kort uitstapje naar De
Nederlandsche Bank, voordat hij

eind 2005 zijn intrede namens de SP
maakte in de Tweede Kamer. 

Hoe is het eerste halfjaar als Kamer-
lid met dit nieuwe kabinet bevallen?
Voor mij is er duidelijk sprake van
twee periodes als Kamerlid. Ik ben in
oktober 2005 ingestapt, na ziekte van
een collega. Dat was net in de meest
drukke periode van de Kamer, het
najaar. Dat betekende rennen van
hot naar her. Het was eigenlijk een

goede vuurdoop. Ik werd meteen na-
mens de achtkoppige fractie gebom-
bardeerd tot woordvoerder finan-
ciën, economische zaken en binnen-
landse zaken. 
Nu ben ik natuurlijk vanwege mijn
achtergrond goed ingevoerd in finan-
ciën en economie, maar wat betreft
binnenlandse zaken was dat niet het
geval. Dat was wel even wennen en
ik moest mij heel erg inlezen. Dat is
overigens iets dat je altijd houdt als
Kamerlid. Je blijft schipperen met je
tijd om je de inhoud eigen te maken.

Is er een groot verschil tussen de tijd
voor en na de verkiezingen van novem-

ber vorig jaar? Is er bijvoorbeeld veel
veranderd in jullie oppositierol nu de
PvdA weer is gaan meeregeren?
Na de verkiezingen begon voor mij
echt weer een heel nieuwe periode.
Plotseling waren we een fractie van
25 mensen in plaats van acht. Voor
een dergelijke fractie heb ik nu nog
steeds een grote portefeuille: finan-
ciën en ontwikkelingssamenwerking.
Desondanks vind ik het een luxe dat
ik nu veel meer tijd heb om beter in
onderwerpen te duiken. Tegelijker-
tijd blijf ik wel altijd tijd te kort hou-
den, maar dat hoort er volgens mij
bij als Kamerlid.
Sinds de verkiezingen komt het meer
voor dat we met de VVD optrekken
omdat zij ook in de oppositie zitten,
dat is wel anders. Natuurlijk blijven
we vooral onze eigen weg gaan. Het
is zeker niet zo dat we ons alleen
richten op de discussie met de PvdA.
Wel blijven we de PvdA uitdagen
om, zoals ze het zelf noemen, de ran-
den van het regeerakkoord op te blij-
ven zoeken. Ik vond het bijvoorbeeld
teleurstellend dat de PvdA zei het sa-
laris van Balkenende als norm bij 
topinkomens te nemen en dat ex-
minister Hoogervorst in zijn eerste
bestuursfunctie als voorzitter van 
de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) meteen een ton meer ver-
diende. Onbegrijpelijk dat Bos dat
heeft goedgekeurd. Ik heb daar toen
gelijk een spoeddebat over aange-
vraagd. Dat heeft ertoe geleid dat er
een motie van mij is aangenomen die
van het kabinet vraagt dat zij de
‘premiernorm’ voortaan moet gaan
handhaven als zij, zoals bij de AFM,
de bevoegdheid heeft om het belo-
ningsbeleid goed of af te keuren.

Moet je als nieuw Kamerlid extra op-
boksen tegen de meer ervaren colle-
ga’s?
Als nieuw Kamerlid kun je veel be-
reiken als je je best doet. Ik heb in de
eerste maanden gelijk een amende-
ment aangenomen gekregen dat
kleine gemeenten meer invloed geeft

Ewout Irrgang: ‘Spoeddebatten moeten zeker niet worden afgeschaft. Die zijn
hard nodig om onderwerpen op tafel te krijgen die in de samenleving spelen en
waarover gepraat wordt. Daar moeten geen paar weken overheen gaan voordat
ze in de Kamer aan de orde komen.’ Foto: HH/Mark van den Brink

op de politie in hun gemeente. Een
ander succes was een motie om een
maximum in te voeren voor de top-
inkomens in de energiesector. Die
motie is drie keer in stemming ge-
bracht. De eerste en tweede keer
werd deze net verworpen, de derde
keer werd zij met één stem meerder-
heid aangenomen. Maar moties wor-
den steeds slechter uitgevoerd door

het kabinet. Je moet echt je best er-
voor doen. Natuurlijk is topinko-
mens ook een weerbarstig onder-
werp.
De afgelopen week ben ik vooral be-
zig geweest met het onderwerp vrij-
handelsverdragen tussen Europa en
Afrika. De Afrikaanse landen verlie-
zen, als zij geen vrijhandelsverdragen
met Europa sluiten, per 1 januari
2008 een groot deel van hun toegang
tot de Europese markten. Zij moeten
daardoor minimaal tachtig procent
van hun eigen markten openen. Dat
kan enorme consequenties hebben
voor kleine Afrikaanse boeren, de
mogelijkheden voor deze landen om
eigen industrie op te bouwen en de
overheidsinkomsten. Dat zijn voor-
beelden van hoe oneerlijk handels-
verdragen kunnen zijn. Ik zet me
heel erg in tegen de extreme armoede

in de wereld, daar ben ik extra ge-
motiveerd in. Het is weliswaar een
abstract onderwerp voor hier, maar
wel erg belangrijk.

Moest je wennen aan de bestaande so-
ciale regels in de Kamer?
Waar je je vooral mee bezig moet
houden zijn de procedures, die moet
je leren kennen. Ik loop natuurlijk al

een tijdje mee als fractiemedewerker
dus daarvan was ik al goed op de
hoogte. Een aantal van onze nieuwe
Kamerleden was ook al eerder frac-
tiemedewerker.

Kun je je politieke idealisme behouden
als je eenmaal op het pluche van de
Kamer zit? 
Dat hoeft je helemaal niet te verlie-
zen. Ik vind het geweldig om Kamer-
lid te zijn. Het is echt een baan
waarin je je idealisme kwijt kunt. Je
beschikt over een grote mate van on-
afhankelijkheid om je bezig te hou-
den met onderwerpen die je na aan
het hart liggen. En zeker bij de SP.
Wat je bij onze partij niet hebt is dat
je voortdurend je stukken moet
voorleggen aan de fractievoorzitter.
Ik heb heel erg veel ruimte voor ei-
gen invulling. 

Ik zit nog steeds vol idealisme. Zon-
der idealisme is het volgens mij ook
niet vol te houden, het werk als par-
lementariër. Ik maak werkweken van
vijftig tot zestig uur. Dat is heel nor-
maal. Eerder was dat gewoon veertig
uur. Ik moet natuurlijk wel opletten
dat ik ook tijd neem om wat rustiger
aan te doen voor mijzelf. Maar je
bent net een zelfstandige ondernemer
hier in de Kamer, die zich bezig-
houdt met zijn eigen onderwerpen.

Ben je je bewust van je rol als volks-
vertegenwoordiger als je in de Kamer
zit?
Ik heb zeker het gevoel dat ik hier
namens de SP-kiezers zit. Ik heb het
meeste contact met hen via e-mail.
Op de meeste mails reageer ik vrij
snel. Maar soms lukt het eenvoudig
niet om meteen te reageren.

Wat kan er volgens jou anders in de
Kamer? Vind je dat er bijvoorbeeld be-
zuinigd moet worden? Of dat de ma-
nier van werken anders kan?
Ja, ik denk wel dat er bezuinigd kan
worden. Alle Kamerleden hebben
bijvoorbeeld een eerste klas trein-
kaart. Dat kan wat mij betreft ook
een tweede klas kaart zijn. Spoedde-
batten die Jan Schinkelshoek (CDA)
zo hekelt, moeten zeker niet worden
afgeschaft. Die zijn hard nodig om
onderwerpen op tafel te krijgen die
in de samenleving spelen en waar-
over gepraat wordt. Daar moeten
geen paar weken overheen gaan
voordat ze in de Kamer aan de orde
komen. Spoeddebatten zijn een erg
belangrijk middel voor volksverte-
genwoordigers om bepaalde zaken
aan de kaak te kunnen stellen. Net
als Kamervragen zijn ze belangrijk
om over zaken opheldering te vra-
gen. Democratie kost misschien wat,
maar niemand heeft tot nu toe een
beter systeem aangedragen.

Wat staat er voor jou op de planning
na het zomerreces?
We komen in het najaar met een te-
genbegroting. Daarmee willen we la-
ten zien dat het ook veel socialer kan
en dat het dan toch haalbaar en be-
taalbaar is. Die tegenbegroting wil ik
de komende zomer gaan maken, dus
veel kan ik er nog niet over zeggen.
De begrotingsbehandeling is eigen-
lijk wel het belangrijkste onderwerp
op de agenda na de zomer. Verder
wil ik deze zomer gaan werken aan
een overkoepelende notitie over hoe
de SP tegen eerlijke globalisering
aankijkt.

Pieter Verbeek

Zonder idealisme hou je het niet vol

Als nieuw Kamerlid kun je veel bereiken

Het zomerreces is weer begonnen en
politiek Den Haag ligt stil. Na een
hectische week vol verlengde overleg-
jes en stemmingen sloten de Kamer-
leden met de traditionele barbecue
op het Binnenhof hun politieke activi-
teiten af. Tijd om eens met een aantal
nieuwe Kamerleden terug te kijken op
hun eerste periode als volksvertegen-
woordiger ten tijde van het kabinet-
Balkenende IV. Het eerste Kamerlid in
deze serie is de dertigjarige Ewout 
Irrgang van de Socialistische Partij.

www.bekendmaking.nl

De nieuwste wetten en regels voortaan ook op www.bekendmaking.nl.
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