
In 2022 schrijven mensen die werken in het migratierecht een  
column over de zaak die hen altijd bij zal blijven.

Adama liep met zekere passen 
naar mij toe en vulde de spreek-
kamer met zijn persoonlijk-
heid. Hij was al jong vanuit 
Ivoorkust naar Nederland 

gekomen en had zich hier ontpopt en zijn 
vleugels uitgeslagen. Hij had zich op de 
Nederlandse les gestort, ging voetballen en 
werd vrijwilliger en jeugdtrainer bij zijn 
voetbalclub. Met zijn lange tengere lichaam 
was het een timide maar vriendelijke 
jongeman. 

In de uren dat ik Adama onderzocht pelde ik 
zijn beschermende bolster af. Zo bleken er 
onder zijn directe asielrelaas nog vele schok-
kende lagen te zitten. Tijdens het verkie-
zingsgeweld en de burgeroorlog in Ivoorkust 
werd zijn buurt overvallen door aanhangers 
van een van de partijen. In de massamoord 
die volgde werden zijn buurjongens het bos 
in gesleurd en vermoord en verdwenen zijn 
ouders. In de stapel dode lichamen heeft hij 
nog naar hen gezocht. Enkele dagen later 
lijfden de strijders van een andere factie hem 
in als kindsoldaat. In het ontgroeningsri-
tueel moest hij het bloed drinken van een net 
voor zijn ogen vermoorde tegenstander. Hij 
werd gedwongen mee te doen met het geweld 
en moest toekijken bij verkrachtingen. Hij 
was toen negen jaar oud. 

Adama zat al lang in de asielprocedure. 
Tijdens de IND-gehoren was er weinig reke-
ning gehouden met het feit dat hij minder-
jarig was, terwijl hij had aangegeven dat 
hij het moeilijk vond om over zijn leven 

te vertellen. Hij had last van forse PTSS, 
een post-traumatische stress stoornis met 
psychotische kenmerken. De vele trauma-
tische gebeurtenissen hadden hem over het 
randje geduwd. 

Bij iMMO zien wij vaker van deze gruwe-
lijke verhalen en zwaar beschadigde mensen. 
PTSS beperkt alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in hun geestelijke ontwikke-
ling, waardoor ze gedragsproblemen kunnen 
ontwikkelen. Maar Adama bleef strijdlustig 
en probeerde zich er goed onder te houden. 
Hij had behandeling gezocht en werkte aan 
zijn herstel.

Ik zal me Adama’s kracht blijven 
herinneren om zijn trauma in de 
ogen te kijken en te zeggen: ik ben 
jou de baas, want hoe beschadigd ik 
ook ben, ik blijf een volledig mens.

De enorme veerkracht die Adama toonde was 
inspirerend – de meeste mensen die ik als 
psychiater spreek verliezen die op den duur. 
Zijn inspanningen om een waardevol lid te 
worden van de Nederlandse samenleving, zal 
ik mij blijven herinneren. En ook zijn kracht 
om zijn trauma in de ogen te kijken en te 
zeggen: ik ben jou de baas, want hoe bescha-
digd ik ook ben, ik blijf een volledig mens. 

Adama kreeg uiteindelijk een B-vergunning.
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