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Indiase ouders willen
verruilde bab/s houden
Sacta Kester
Amsterdam

Salma Parbin keek naar haar baby
en wist dit kind is niet van mij. ilif
leek niet op haar met ziin kleine
ogen waarvan de hoeken omhoog
stonden. In hetziekenhuis in de ln-
diase plaats Mangaldoi lag toch een
wouw op de kraamafdeling m€t
dlezelfde frekken?, zo bleef ze tegen
haar echtgenq)t zeggen.

Na een striid van tweelÍrar en
negen ma.rnden is uit een dnat€st
gebleken dat Paröin gelif k had.
Maar de ouders ziin zo gewend aan
het ldnd dat ze zlin gaan opvoeden,
dat ze hun ldnderen nieÍ meer wil-
len terugrui len. De rechter in de In-
diase deelstaat Àssiun moet woens-
dagbeslissen of de ouderparen eI-
kaars kinderen ruogen bl§ven op
voeden.

Om ziin vrouw een plezier te
doen, ging Shahabuddin Ahmad na
de geboorte tenrg naar het zleken-
huis en suggereerde dat hun baby
kort na de geboorte rnisschien rvas
verwisseld. Onmogeliik, treweerde
het ziekenhuis. En als Ahmads
vrouw datgeloofde, werd er flin§es
aan toegevoegd, dan was ze ziek en
had ze psychische hulp nodig

De twif felende Ahmad w ist wel
een liist los te peuteren van alle
vrouwen die op lt maart 2OI5 een
kind hadden gekregen in het Man-
galdoi-ziekenhuis, en onder hen be
vond zÍch een wouw uit de trllrale
Bodo-gerneenschap, waarvan de Ie-
den Tibetaanse trekken hebben. Hii

reisde twee keer naar het dorp
waar dit gezin woonde, maar
durfde hen niet te benaderen. Een
derde keer schreefAhmad een brief
waarin hil ziin vermoedens uit-
sprak, en hen vroeg ofze contact
wilden.

De grote ronde ogen van hun
zoontle hadden Anil en Sewali Boro
nog helemaal niet achterdochtig
gemaakt, maar na lezing van de
brief stemden ze in met een ont-
moeting om'het mlsverstand ult
de weg te helpen'. Itlaa r zodra ze de
baby van Àhmad en ziin wouw za-
gen, was hetookvoorhen duide
liilc hetziekenhuis had een foutge
maakt. Salma Parbin wilde de kin-
deren direct weer nii len, maar dat
kon §ewali Boro niet over haar hart
verkriigen. WeI stemde ze in met
eenonderzoek.

Het duurde even, want het ei§
kenhuis weigerde ziin fout toe te
geven en ookeen dna-test werd
door het hospitaal n let als wettig
bewiis gezien. De uitslag van een
forensisch Iaboratoriu m kw.rm pas
in november2017.

Met een formele bevestiging op
zak togen de twee koppels naar de
rechtbank voortoesterruning om
de kinderen weer te wisselen, maar
de peuters zelf klampten zich
angstvallig vast aan de familie die
ze kenden. En ook de ouders willen
tle klelntiesbij naderinzien niet
meer verliezen.'We willen onze
zoon nietverliezen', zei Sewali te-
gen ïhe Times oflndÍa. 'Hoe zou ik
zonder hem kunnen leven?'


