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l i e u de m é moi r e

‘Op deze faculteit zijn mijn gedachten gevormd’
Vertrekkend SP-Kamerlid Ewout Irrgang deed zijn belangrijkste economische kennis op aan de Universiteit van Amsterdam

Frits Conijn
Amsterdam

G

een denken aan, zonder toestemming geen foto. Maar
als Ewout Irrgang arriveert
op de economische faculteit van de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en binnen vijf minuten genoeglijk praat met
hoogleraar Arnoud Boot, gaat de bewaking overstag en krijgt de fotograaf alsnog
vrij spel. Irrgang is de voormalige financieel specialist van de Tweede Kamerfractie
van de Socialistische Partij en deed zijn belangrijkste kennis op in het complex aan
de Amsterdamse Roetersstraat. Sinds september is hij technisch directeur Tanzania
van de Nederlandse stichting PharmAccess, een functie waarvoor hij begin volgend jaar verhuist naar Dar es Salaam.
De herinneringen aan de economische faculteit zijn nog springlevend. ‘Die
trap liep ik regelmatig op om de uitslagen van de tentamens te bekijken.’ En:
‘Kijk daar kreeg ik mijn diploma.’ Ondertussen wijst de 37-jarige Irrgang enthousiast naar de Marinus Behrens-zaal, een
vertrek dat is vernoemd naar de eerste
student die ooit aan de economische
faculteit van de UvA afstudeerde. Het gesprek vindt plaats op de leren banken in
de aula, onder foto’s van onder anderen
IMF-directeur Christine Lagarde, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem
en Mario Draghi van de ECB.
Belangen
De in een keurig pak met rode stropdas gestoken Irrgang studeerde eind jaren negentig bijna gelijktijdig politicologie en economie. De laatste studie had
voor hem een groter gewicht. ‘Wat ik hier
heb geleerd, was belangrijk voor mij in
de Tweede Kamer, belangrijker dan mijn
studie politicologie. Economie is niet alleen een kwestie van ideeën, ook belangen spelen een grote rol. Tijdens het vak
ontwikkelingseconomie kwam bijvoorbeeld de schuldencrisis van de jaren
tachtig in Latijns-Amerika aan de orde.
De Amerikaanse banken hadden daar
enorm geïnvesteerd en liepen het gevaar
fors te moeten afschrijven. Daardoor zijn
maatregelen te laat doorgevoerd en is de
oplossing duurder geworden.’
De vergelijkingen met de eurocrisis liggen volgens Irrgang voor het oprapen. Naar
zijn idee had al in 2010 fors op de Griekse
schulden afgeschreven moeten worden,
dan was de totale rekening lager uitgevallen. Maar de belangen van de grote banken
zorgden er volgens hem uiteindelijk voor
dat niet is gekozen voor de beste oplossing.
Irrgang zat van 2005 tot 2012 in de Tweede Kamer en groeide in die periode uit tot
de doorgaans beschaafde tegenspeler van
Wouter Bos. Als econoom werd hij gerespecteerd door zijn collega’s, al hadden zij
soms wel moeite met zijn neiging om in
elk debat over de euro zijn gelijk te halen
door te verklaren dat zijn partij altijd tegenstander was van de Europese eenheidsmunt. ‘Ik heb een duidelijke mening’, zegt
hij. ‘Met alles en iedereen meewaaien, daar
erger ik me aan.’

Ewout Irrgang: ‘Met alles en
iedereen meewaaien, daar
erger ik me aan.’
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Dit is de 26ste aflevering in de wekelijkse serie ‘Lieu de Mémoire’,
over plekken die van betekenis
zijn voor Nederlandse ondernemers, politici en bestuurders.

In mei 2012 maakte Irrgang bekend zich
niet herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van september dat
jaar. ‘Het Kamerlidmaatschap voelt al ver
weg’, zegt Irrgang wanneer hij de aanwijzingen van de fotograaf opvolgt en langs
de camera naar een punt in de verte staart.
‘De laatste tijd heb ik dan ook nauwelijks
geposeerd, maar tot mijn verrassing voelt
het nog net als vroeger.’
Irrgang omschrijft zichzelf als een nijvere student. ‘Ik wilde hard werken, studeren
was voor mij geen doel, maar een middel
waarmee ik mij voorbereidde op een maatschappelijke functie. Ik werd bewust geen
lid van een van studentenverenigingen, die
vond ik te brallerig. Wel sloot ik mij aan
bij de studentenvakbond. Later realiseerde ik mij dat dat natuurlijk ook een soort
vereniging is, dat ook daar de gezelligheid
een belangrijke rol speelt en dat ook daar
een soort kledingvoorschriften heersen.’
Na zijn studie wil Irrgang graag over de
wereld reizen. ‘Ik groeide op in Maarssen
als zoon van een projectleider in de beveiligingsindustrie en een lerares Frans. Het
was geen uitgesproken links nest, maar
wel bestond bij ons thuis veel belangstelling voor de politiek. Wij lazen het Parool
en later de NRC en verder mochten mijn
ouders graag rondreizen in het het buitenland. zelf ben ik daar niet aan toe gekomen, omdat ik al tijdens mijn studie medewerker was van de Tweede Kamerfractie
van de Socialistische Partij. Voordat ik in

2005 Kamerlid werd, heb ik nog even gewerkt op de afdeling monetair en economisch beleid van de Nederlandsche Bank.’
Bij PharmAccess krijgt Irrgang alsnog de
kans dit gemis goed te maken. ‘Deze stichting zet zich in voor een goede en betaalbare gezondheidszorg in Afrika, bijvoorbeeld door het opzetten van verzekeringen.
Wanneer mensen ziek worden, moeten de
meesten maar hopen voldoende geld te
kunnen ophalen bij hun familie en vrienden. Maar met behulp van de verzekeringen wordt het mogelijk het risico te spreiden. Dat wil zeggen, wanneer voldoende
mensen zich aansluiten. Nu zijn wij bezig met een coöperatie van koffieboeren,
een initiatief waarbij zich tot nu toe 15.000
mensen hebben aangesloten. Eigenlijk
moeten dat er minimaal 50.000 worden.’
Discipline
Irrgang verhuist begin volgend jaar met
zijn vrouw en twee jongen kinderen naar
Dar es Salaam. ‘Natuurlijk, zeker voor
kinderen is malaria een groot gevaar.
Wij moeten gedisciplineerd leven, ruim
voor het slapen met de spuitbus door de

‘Deze stichting zet zich in
voor goede en betaalbare
gezondheidszorg in Afrika,
bijvoorbeeld door het
opzetten van verzekeringen’

slaapkamer, dekkende kleren dragen en
bij elke verhoging direct naar de dokter.
Anders dan in Nederland kun je daar de
zaken niet even op hun beloop laten.’
Dat neemt niet weg dat Irrgang uitkijkt
naar het nieuwe avontuur. ‘Van nature ben
ik een optimist, ik heb het altijd onacceptabel gevonden Afrika af te schrijven. Een
jaar of tien geleden dachten veel mensen
dat het vanwege de slechte infrastructuur
geen zin had medicijnen tegen aids te verspreiden. Maar op dat gebied is toch veel
vooruitgang geboekt. Bovendien behoren
de Afrikaanse landen tegenwoordig tot de
snelst groeiende economieën ter wereld.’
‘Tot nu toe heb ik mij op een enigszins
abstracte manier met grote kwesties beziggehouden’, vervolgt Irrgang. ‘Straks sta
ik bij wijze van spreken met mijn voeten
in de modder. Dan moeten ik en de andere medewerkers de problemen op een lokaal niveau zien op te lossen. Wanneer in
de haven bijvoorbeeld een lading medicijnen zoekraakt, moeten wij die maar zien
terug te vinden. zonder te betalen, daar beginnen we absoluut niet aan.’
De problemen worden voor een groot
deel praktisch van aard, toch is Irrgang blij
dat hij kan terugvallen op de theoretische
kennis die hij tijdens zijn studie heeft vergaard. ‘Het helpt om de problemen te verklaren vanuit een economisch perspectief.
Want een slechte gezondheidszorg is uiteindelijk natuurlijk niet los te zien van de
macro-economische omstandigheden.’
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Ondernemingsrechtadvocaat Kamla Besançon is per
1 september 2013 tot partner
benoemd bij het NederlandsCaraïbische advocatenkantoor
VanEps Kunneman VanDoorne.
zij leidt de vestiging van het kantoor te Sint Maarten.

de Universiteit Leiden/Technische
Universiteit Delft. De Rijk was
bijzonder hoogleraar Design
Cultures aan de VU.

Riskmanagement- en compliancespecialist Charco & Dique
heeft per 1 september 2013
Kaj Weber aangetrokken voor de
compliancepraktijk.

Robin Kemme (foto) is per begin
september gestart
als lead creative
director bij ontwerpbureau Fa
brique. Hiervoor
was hij werkzaam
bij JWT als creative director en
copywriter.

Marc Duijndam verruilt zijn
commissariaat bij vastgoedplatform Funda per 1 oktober 2013
voor die van algemeen directeur.
Hij volgt Joep Ketelaar op.

Met ingang van 2 september is
Rob Zomer aangesteld als algemeen directeur van de halfjaarlijkse Nederlandse modeweek
Amsterdam Fashion Week.

Timo de Rijk (1963) is per 1 september 2013 benoemd tot hoogleraar Design, Culture & Society,
een gezamenlijke leerstoel aan

DQ&A Media Group heeft Marcel
Verbeek per september benoemd tot chief financial officer
en lid van het managementteam.

Willem van Dalen (49) is per
1 september 2013 als partner en
overnameadviseur toegetreden
tot het Centrum voor Bedrijfs
opvolging.
Koen Goyvaerts (43) is per 1 september 2013 aangesteld als
sales & marketing director bij
hr-dienstverlener SD Worx.
Per 1 augustus is Merel Goldschmidt (1985) bij Rutgers &
Posch in dienst getreden als advocaat-medewerker binnen het
arbeidsrechtteam. Eerder was
zij werkzaam bij Allen & Overy.
Nieuwe baan? Meld het aan
personalia@fd.nl, met leeftijd,
Nederlandse functieomschrijving van oude en nieuwe
baan en zo mogelijk een
portretfoto in hoge resolutie.
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