Sander Terphuis, slechtziende Iraanse vluchteling, staatsrechtjurist en kandidaat- Tweede Kamerlid
voor de PvdA:

‘Ik wil iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving’
Hij wilde vrij zijn. Weg van het keurslijf van de Islamitische traditie, weg uit Iran. Sander Terphuis (37)
ging een lange weg voor hij in vrijheid kon leven en werken. Hij is geboren in Teheran, en vanaf zijn
geboorte ernstig slechtziend. Zijn vader had een kruidenierszaak in Teheran en wilde dat zijn zoons
carrière maakten. Als viertienjarige jongen begon hij te lezen over het Westen. Hij ontdekte dat de
mensen daar allerlei vrijheden hadden. Vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, vrijheid om te
zijn wie je bent. Alles wat in Teheran onmogelijk was. “Ik mocht geen eigen keuzes maken. Zo werd ik
een keer opgepakt en mishandeld omdat ik op straat een T-shirt droeg in plaats van een overhemd
met lange mouwen. Ik wilde weg uit deze verstikkende Islamitische traditie.”
Ontsnapt
Vluchten kon op twee manieren: via een mensensmokkelaar of door uit te blinken in de topsport.
“Een mensensmokkelaar kostte veel geld. Dat zat er niet in. Topsport was voor mij de enige
mogelijkheid. Ik worstelde al vanaf mijn elfde en was daar zeer goed in. Mijn visuele beperking was
een voordeel. Zo maakte ik kans in de gehandicaptensport uit te blinken. Uiteindelijk werd ik
geselecteerd voor het Iraanse worstelteam voor de wereldspelen voor gehandicapten in Assen in
1990. Twee weken heb ik alles goed in me opgenomen. Uiteindelijk ben ik tijdens een middagrust
ontsnapt en op de trein gestapt naar Amsterdam. Drie kwartier zocht ik naar de uitgang. Ik meldde
me bij de vreemdelingenpolitie. Ik was toen heel erg bang, maar mijn keuze om vrij te willen zijn
bleef vaststaan.”
Mobiliteitstraining
“Zodra ik de Nederlandse nationaliteit kreeg, heb ik deze Hollandse naam genomen. Om praktische
reden - mijn eigen naam is lastig om uit te spreken - en om nóg beter te integreren in de Nederlandse
samenleving. Verder leerde ik Nederlands bij Koninklijke Visio, landelijk expertiecentrum voor blinde
en slechtziende mensen. Ook kreeg ik daar typeles en mobiliteitstraining. Aan wat ik daar toen
leerde, heb ik later heel veel gehad. Daarna volgde ik een opleiding voor administratief medewerker,
haalde vervolgens mijn vwo-diploma en ging rechten en filosofie studeren in Utrecht. Na mijn studie
begon ik aanvankelijk als Rechterlijk ambtenaar in opleiding (Raio). Later ben ik gaan werken als
beleidsadviseur bij Justitie. Totdat ik een advertentie las voor de functie van staatsrechtjurist voor de
Staatscommissie Grondwet. Grondwettelijke herziening voorbereiden raakt aan fundamentele
vraagstukken zoals rechten en vrijheden van burgers. Dat sprak mij natuurlijk aan. Ik kreeg die baan
en werk nu mee aan de herziening van de Nederlandse Grondwet. Om in mijn werk goed te
functioneren gebruik ik een leesloep, en extra applicaties op mijn pc zoals een brailleleesregel en
spraakondersteuning.”
Politieke belangstelling
Sander oriënteerde zich ook breed binnen de Nederlandse samenleving. “Ik ben onder andere als
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden actief geweest op het gebied
van belangenbehartiging voor gehandicapten. En ik werkte voor het Bureau voor Rechtshulp en de

Stichting Vluchtelingenstudenten. Ook ging ik me voor de politiek interesseren. Ik werd lid van de
PvdA omdat die partij alles vertegenwoordigt wat voor mijn toekomst als achttienjarige Iraanse
vluchteling met een visuele beperking zo belangrijk was: een kans krijgen om in Nederland een leven
in vrijheid op te bouwen en het beste uit mijzelf te halen.
Aantasting rechtsstaat
Sander koos voor meer dan alleen het PvdA-lidmaatschap. Hij meldde zich ook aan als
kandidaatpoliticus voor de Tweede Kamer. Wat wil hij bereiken? In een rechtsstaat als Nederland zijn
burgers vrij, hebben rechten en verdienen bescherming. Daar moeten we zeker trots op zijn. “Ik wil
onze rechtsstaat versterken en discriminatie tegengaan. Mensen discrimineren en uitsluiten op basis
van hun geloof, afkomst of huidkleur betekent aantasting van rechten en vrijheden van burgers. Dat
is zeer schadelijk voor onze samenleving. In het partijprogramma van de PVV van Wilders
bijvoorbeeld, worden juist deze grondrechten aangetast. Wilders wil de commissie Gelijke
Behandeling afschaffen, en artikel 1 van de Grondwet over het gelijkheidsbeginsel en het verbod op
discriminatie schrappen. Daarmee tast je de rechtsstaat aan. Ik weet als geen ander waartoe dat kan
leiden en wil dat helpen voorkomen. Daarnaast wil ik me inzetten om het asielstelsel te herzien, de
werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen en het zorgaanbod aan chronisch
zieken en gehandicapten te verbeteren.”
Voorkeursstemmen
De PvdA plaatste Sander op nr. 53 van de kandidaatverkiezingslijst en dus kan hij alleen met
voldoende voorkeursstemmen de Tweede Kamer in. Hij startte daarom de actie ‘Stem Sander de
Kamer in!’, liet een eigen website maken (www.sanderterphuis.nl) en twittert over zijn belevenissen
als kandidaatkamerlid voor de PvdA op weg naar voldoende voorkeursstemmen. Het
radioprogramma Villa VPRO volgt tot 9 juni zijn activiteiten. “Ik wil altijd het hoogste bereiken, ook
als het om mijn politieke ambities gaat. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring iets
voor onze samenleving kan betekenen. Nederland heeft mij ooit de kans gegeven om te worden wie
ik nu ben. Ik hoop nu ook de kans te krijgen daar iets voor terug te doen!”
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