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Hoofdstuk 9 

Liefde in Mehrauli 

 

Er zijn maar drie manieren om in één klap rijk te worden: een familiefortuin erven, een bank 

beroven of een onverwachte meevaller krijgen. Sommige mensen krijgen een meevaller in de 

vorm van een winnend lot in de loterij, andere in de vorm van een onverslaanbare hand 

kaarten bij het pokeren. Ik vond de mijne twee dagen geleden in een vuilcontainer. 

Nadat ik de attachékoffer uit het vuilnis had gevist, ging ik met de bus terug naar de tempel. 

Moeder was aan het koken en Champi zat naar de tv te luisteren. Ik ging naar mijn kamer en 

probeerde een geschikte plek te vinden om het koffertje te verstoppen. Maar een kleine kholi 

biedt niet veel ruimte om iets te verbergen. Er zat weinig anders op dan het ding onder de 

matras stoppen, waar het een nogal dikke bult vormde. 

Later die avond, toen moeder en Champi waren gaan slapen, haalde ik de koffer 

tevoorschijn om het geld te tellen bij het schijnsel van een zaklantaarn die ik tussen mijn 

benen klemde. Er waren twintig bundels met briefjes van duizend en van vijfhonderd. De 

biljetten knisperden van nieuwigheid, ze kwamen zo uit een bank. Ik maakte de eerste bundel 

los en begon te tellen. Duizend… tweeduizend… tienduizend… vijftienduizend… vijftigduizend. 

Al die nullen die ik nog nooit nodig had gehad tolden door mijn hoofd. Toen ik bij de twaalfde 

bundel was, deden mijn vingers pijn, had ik geen speeksel meer in mijn mond en schemerde 

het voor mijn ogen. Ronduit gezegd, er zat meer geld in die koffer dan ik kon tellen. 

Ik werd overspoeld door een golf van gelukzaligheid die me een betere roes verschafte dan 

de allerbeste smack. Ik had meer geld in mijn bezit dan mijn familie in zeven generaties bij 

elkaar had gezien. Maar al verkneukelde ik me over mijn ongelofelijke mazzel, vrijwel meteen 

werd ik ook bekropen door de eerste twijfels. Stel dat iemand had gezien dat ik de koffer 

meenam en aangifte had gedaan bij de politie. Stel dat er een inbreker in ons huisje kwam en 

de koffer stal. Wanhopige mensen kennen geen grenzen. In Sanjay Gandhi, de krottenwijk hier 

om de hoek, stikt het van de huurmoordenaars die al voor vijfduizend roepie bereid zijn 

iemands keel door te snijden. De rijken kunnen rustig slapen, want hun geld staat op de bank 

en hun huizen hebben een alarmsysteem en worden vierentwintig uur per dag bewaakt. Maar 

hoe moet een arme sloeber zijn sok met geld beschermen? Ik piekerde en tobde en bleef de 

hele nacht op. Dat is het rare van geld: te veel kan even problematisch zijn als te weinig. 

Op school hadden we een leraar, Hari Prasad Saini, die graag gedachtespelletjes met ons 

deed. Een keer vroeg hij: ‘Wat zouden jullie doen als je zomaar honderdduizend roepie had?’ 



Ik weet nog dat Lallan zei dat hij een hele speelgoedwinkel leeg zou kopen. Een andere jongen 

zei dat hij alles aan chocola zou uitgeven. Ik zei dat ik het geld aan mijn moeder zou geven. 

Maar nu, nu ik echt honderdduizend roepie heb en nog veel meer dan dat, is het laatste wat ik 

zou doen het tegen moeder zeggen. Ze zou in staat zijn me naar het politiebureau te slepen en 

daar stennis te gaan schoppen: ‘Inspecteur sahib, zoek alstublieft uit waar mijn zoon al dat 

geld gestolen heeft!’ 

Ik was oorspronkelijk van plan om zelfs tegen Champi niets over mijn fortuin te zeggen, 

maar binnen twee dagen besefte ik dat dat onmogelijk was. Ik houd nooit iets voor haar 

geheim, en ik moet het toch aan íemand kwijt. Dus zodra moeder naar de tempel gaat voor 

haar werk, roep ik Champi naar mijn kant van de kamer. 

‘Ik heb geld voor je operatie,’ zeg ik tegen haar. 

‘Hoeveel?’ 

‘Veel meer dan we nodig hebben om de dokter te betalen.’ 

‘Ik wil geen operatie,’ zegt Champi. ‘Ik ben tevreden zoals ik ben.’ 

Ik weet dat ze liegt. Ze zou best een operatie willen, al was het niet voor haarzelf, dan toch 

voor moeder, die zich voortdurend zorgen maakt of ze wel zal trouwen. ‘Wie wil mijn Champi 

hebben, zoals zij eruitziet?’ piekert ze de hele tijd. 

Moeder heeft gelijk. Wie zou met Champi willen trouwen? Ze is een wandelend misbaksel. 

Ze is het liefste meisje van de wereld, maar ook het lelijkste. Ze heeft een hazenlip die maakt 

dat de onderkant van haar gezicht eruitziet als een groteske karikatuur. Haar linkerarm is 

verschrompeld, en haar wangen zijn helemaal pokdalig. Gelukkig kan ze zelf niet zien hoe lelijk 

ze is, want ze is zo blind als een mol. Toch is ze beroemder dan wie ook bij ons in de buurt. 

Haar foto staat vaak in kranten en tijdschriften en ze is zelfs op CNN geweest. 

De hele wereld kent Champi als het Gezicht van Bhopal. Ruim twintig jaar geleden is er in 

Bhopal een grote giframp geweest. Uit de fabriek van Union Carbide lekte giftig 

methylisocyanaat en iedereen die het inademde ging dood, werd blind of verloor zijn verstand. 

Champi’s moeder Fatima Bee woonde in die tijd in Bhopal. Ook zij werd door het gas getroffen, 

al merkte ze daar eerst niets van. Vijf jaar later werd Champi geboren, en toen de dokters de 

baby zagen, zeiden ze dat haar blindheid en al haar misvormingen veroorzaakt waren door het 

gas. Ik snap nog steeds niet hoe dat gas vijf jaar in Fatima Bees lichaam heeft kunnen zitten 

zonder haarzelf iets te doen, maar Champi meteen bij haar geboorte te grazen heeft genomen. 

De directe slachtoffers kregen wat geld toegezegd door de regering, maar voor mensen als 

Fatima Bee, die pas later werden getroffen, was er niets. Daarom sloot ze zich aan bij 

Studenten voor Bhopal, een organisatie die vecht voor schadevergoeding. Zoals die dingen 

gaan in ons land, sleept de zaak zich nu al twintig jaar voort en een oplossing is nog niet in 

zicht. Om de drie maanden kwam Fatima Bee naar Delhi om op te draven bij het 

Hooggerechtshof en mee te lopen in een paar demonstraties. Tien jaar geleden besloot ze zich 

permanent hier in de hoofdstad te vestigen, samen met haar man Anwar Mian en Champi. Ze 

woonden in de sloppenwijk Sanjay Gandhi in Mehrauli, waar het wemelt van de vluchtelingen 

uit Bangladesh. Anwar Mian vond werk in een cementfabriek in Mahipalpur. Op zekere dag 

ging hij net als anders naar zijn werk, kwam ’s avonds thuis net als anders, en overleed 

’s nachts in zijn slaap. Bole toh, hartstilstand. 

Dat was een hele klap voor Fatima Bee, die nu in haar eentje Champi moest onderhouden. 

Ze werd naaister en zo leerde moeder haar kennen, toen ze bij haar een paar overhemden 

voor me liet maken. Ze was een fantastische kleermaakster. Nooit heb ik hemden gehad die zo 

goed pasten als het stel dat zij voor me maakte. Jammer genoeg kampte ook Fatima Bee met 



een slechte gezondheid. Drie jaar geleden overleed ze aan tuberculose en bleef Champi alleen 

achter. Toen kwamen de Studenten voor Bhopal naar onze tempel. Ze zochten een familie die 

tegen een vergoeding van driehonderd (later verhoogd tot vierhonderd) roepie per maand 

voor Champi wilde zorgen. Niemand meldde zich, tot moeder zich aanbood. Ze is de koningin 

van alle weldoeners en zou nog een zieke slang onder haar hoede nemen. Moeder wierp één 

blik op Champi en sloot haar in haar hart als een eigen dochter. De leiding van de tempel 

maakte eerst bezwaren. De aalgladde priester, die een aardig inkomen opstrijkt uit de 

dagelijkse offerandes, was ertegen dat een moslimmeisje onderdak zou krijgen op het terrein 

van een hindoetempel. Maar moeder hield voet bij stuk. ‘Wat bent u voor priester? Is 

menselijkheid aan religie gebonden?’ wees ze hem terecht. Sindsdien woont Champi bij 

moeder en mij in onze kholi achter de tempel. Ze is een soort zus van me geworden. De 

Studenten voor Bhopal betalen moeder de maandelijkse toelage en nemen Champi één keer 

per jaar mee, op 3 december, de jaarlijkse actiedag voor Bhopal. Dan vragen ze aandacht voor 

de ramp met een grote demonstratie, vaak in de vreemdsoortigste uitdossingen. Vorig jaar 

waren er een heel stel verkleed als skelet. Maar de ster van de show is altijd Champi, die geen 

schmink nodig heeft om de mensen te herinneren aan de verschrikkingen van Bhopal. 

Toen Champi pas bij ons woonde, beloofde moeder haar dat we haar gezicht in orde 

zouden laten maken. We gingen zelfs met haar naar een plastisch chirurg. Die vertelde ons dat 

de operatie het astronomische bedrag van driehonderdduizend roepie zou kosten. Sinds dat 

lesje in werkelijkheidszin praten we niet meer over Champi’s gezicht. Zij accepteert ons 

onvermogen zoals wij haar afzichtelijkheid accepteren. 

Nu blaas ik die oude hoop nieuw leven in, maar Champi weigert hardnekkig. 

‘Ik wil niet profiteren van gangstergeld,’ verklaart ze als ik haar het hele verhaal van hoe ik 

aan die koffer gekomen ben heb verteld. 

‘Hoe weet je dat het van gangsters is?’ werp ik tegen.  

‘Wie anders zouden zoiets in een vuilcontainer achterlaten? En stel dat ze erachter komen 

dat jij het hebt?’ 

‘Dat zullen ze niet. Dit geld is nu van mij. En ik ga ervan genieten.’ 

‘Ik zou maar uitkijken als ik jou was,’ waarschuwt Champi. ‘Je kunt je beter even koest 

houden voor je al te grootse plannen gaat maken.’ 

Dat is een verstandig advies. ‘Je hebt gelijk, Champi,’ knik ik. ‘Niemand mag lucht krijgen 

van dit koffertje. Ik zal er nog een week afblijven en als er dan nog niemand om is geweest, 

kunnen we opgelucht ademhalen, het geld zoetjesaan gaan uitgeven en jouw operatie laten 

doen.’ 

‘Ik wil er geen cent van hebben,’ zegt Champi ferm. ‘Maar zou je om te beginnen niet de 

zegen van Heer Shiva vragen? Buig tenminste vandaag je hoofd voor je God.’ 

‘Wat heeft God met die koffer te maken? Ik hoef Hem nergens voor te bedanken.’ Ik wuif 

haar voorstel met een handgebaar weg. 

Champi zucht. ‘Ik zal voor je pleiten bij Allah, de Vergever der zonden, de Schenker van 

genade. La ilaha illa huwa, tot Hem is de terugkeer,’ zegt ze met haar beide handen gevouwen 

voor haar gezicht. 

Ik schud meewarig mijn hoofd. De toestand van haar gezicht en ogen in aanmerking 

genomen is Champi’s godsvertrouwen wel heel opmerkelijk. 

‘Geen woord tegen moeder over die koffer,’ druk ik haar op het hart, en dan slenter ik in de 

richting van de toegangspoort.  

 


