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Terphuis broedt al
op nieuwe plannen
NYNKE SMEDEMAN
DEN HAAG Het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen is van tafel. Als er een
Kamerlid blij is met dit besluit, is
het wel Sander Terphuis.

Vierentwintig jaar geleden zette hij
als Irakese vluchteling voet op Nederlandse bodem, gisteren mocht de
ex-Burgumer Sander Terphuis illegalen in de Amsterdamse Vluchtkerk vertellen dat zij niet langer
bang hoeven te zijn voor arrestatie.
,,Onder de omhelzingen kwam van
alles bij me naar boven.”
Terphuis werd in 1972 geboren als
Ahmad Qeleich Khany in Irak. Hij
veranderde zijn naam toen hij in
1995 het Nederlanderschap kreeg.
Daarvoor zat hij in het asielzoekerscentrum in Burgum. Hij werkte het
afgelopen jaar keihard tegen de
strafbaarheidstelling van illegalen.
Op het partijcongres in Leeuwarden
kreeg hij partijleider Diederik Samsom bijna op de knieën met zijn peti-

tie om de maatregel uit het regeerakkoord met de VVD te schrappen.
De afgelopen dagen kreeg hij al
signalen dat het de goede kant op
ging. Maar pas toen partijvoorzitter
Hans Spekman hem gisteren belde,
was het zeker. ,,Sander, zei hij, ik wil
je het geweldige nieuws als eerste
vertellen.” En later: ,,Daar moeten
we samen maar eens een biertje op
drinken.” ,,Nou”, vindt Terphuis,
,,dat lijkt mij ook.”
Blijdschap overspoelde hem, opluchting ook. ,,Eindelijk pluk ik de
vruchten van mijn strijd. Het gaat

‘Ik heb er een hoop
hoofdpijn van
gehad, maar het
was het waard’

Kamerlid Sander Terphuis: ,,Eindelijk pluk ik de vruchten van mijn strijd.’’

om iets heel fundamenteels, iemands bestaan kan nooit strafbaar
zijn. Dat gaat tegen alle principes in.
Ik ben blij dat onze politiek leider dat
nu ook inziet.”
De kwestie heeft de PvdA stemmen gekost bij de raadsverkiezingen, weet Terphuis wel haast zeker.
,,Ik ben in campagne geweest in Burgum en zoveel mensen beginnen er
over. Hoe een sociaaldemocraat akkoord kan gaan met het strafbaar
stellen van iemands bestaan?”
Maakt dat de blijde boodschap
niet net te laat? ,,Met als-dan-vragen
kun je niet zoveel. Het is nu geregeld,
daar ben ik hartstikke blij mee. Ik
heb er een hoop hoofdpijn van gehad, maar het was het waard.”
Wie denkt dat het in een klap bekend geworden PvdA-kamerlid nu
op zijn lauweren gaat rusten, heeft
het mis. ,,Er is nog genoeg werk te
doen, zo moeten we echt wat doen
aan het lot van vluchtelingenkinderen die in Nederland in de cel belanden. Na alles wat ze al meegemaakt
hebben.”
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