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gaat alleen nog via sms. Spreken

kan Oscar DeMarchi (31) niet meer.

Door de verlamming van zijn mond

en slikspieren is dat niet meer mo-

gelijk. Schrijven is ondoenlijk ge-

worden door zijn spasmen.

Zijn spasticiteit neemt langzaam

toe. Bij de geringste prikkel, zoals

hoesten, zich verslikken of zijn

dwangmatige lachen, schiet hij in

een strekspasme, waardoor hij bijna

uit zijn rolstoel glijdt.

Lachenmoet DeMarchi vrijdag in

de rechtszaal, waar weer een zitting

in de strafzaak tegen de taxichauf-

feur plaatshad, ook af en toe. Maar

wie denkt dat Oscar plezier heeft,

vergist zich, vertelt zijn vader Vitto-

rio (67). ,,Lachen is voor hem ook

huilen. Ik was eens boos op hem

toen hij maar bleef lachen. Hij ant-

woordde via een sms: ‘Ik lach wel,

maar van binnen huil ik.’’’ Het is het

moment dat Vittorio De Marchi zelf

volschiet en zijn vrouw Angelique

het overneemt.

Zijn ouders moeten het woord

voeren namens De Marchi. Hij zelf

zit in een hoekje van de zaal en

maakt nu en dan rochelende gelui-

den. De publieke tribune zit vol met

vrienden en familie. Ze zijn boos en

verdrietig, kunnen het bijna niet

verdragen als de advocaat van de

taxichauffeur die verantwoordelijk

is voor het ongeluk, sputtert over de

precieze toedracht en in twijfel trekt

of De Marchi wel zou hebben over-

gestoken bij het zebrapad.

In de nacht van 16 op 17 januari

2008 nam Oscar De Marchi, muzi-

kant, student art direction en in de

kracht van zijn leven, om 2 uur ’s

nachts afscheid van zijn vriendin in

het centrum van Amsterdam. Hij

ging richting stad, naar zijn huis op

de Lauriergracht, zij liep richting

Kinkerstraat. Ze was nog nauwelijks

onderweg, of ze hoorde een doffe

knal. Toen ze zich omdraaide, zag ze

Oscar met een klap op straat te-

rechtkomen. Zijn lichaam stuiterde

op de grond.

Het was het begin van de hel. Her-

senbeschadigingen, infecties aan

blaas, longen en hersenen; een was-

lijst aan operaties volgde. Oscar lag

na het ongeluk 8 maanden in coma.

Maar terwijl artsen hem al zo onge-

veer hadden opgegeven, gebeurde

het onvoorstelbare: hij kwam bij. En

langzaam maar zeker verbeterde

zijn toestand. De rolstoel werd een

rollator. Hij bezocht het zwembad,

sloeg pianotoetsen aan. En hij kreeg

zijn humor terug.

Maar hoewel het zeker niet goed

ging, is het nu, 5 jaar na het ongeval,

helemaal mis. Oscar De Marchi is

een aantal keren gevallen, valpar-

tijen die zijn hersenen niet aankun-

nen. Hij gáát niet achteruit, hij hólt

achteruit, helemaal sinds een val in

december. Zijn kortetermijngeheu-

gen is ernstig beschadigd, afspraken

kan Oscar niet meer onthouden.

,,Een film kan hij niet volgen, de ver-

haallijn is hij na 5 minuten kwijt,

hetzelfde geldt voor een boek of een

krantenartikel.’’

Vader De Marchi zegt dagelijks te

dromen van een leven zonder het

ongeluk. ,,Elke dag hebben we ver-

driet door de roekeloosheid van de

taxichauffeur die dit op zijn geweten

heeft. Onze mondige, onafhanke-

lijke en humorvolle zoon is verwor-

den tot een afhankelijk, stil en traag

mens dat altijd zorg nodig heeft.’’

Oscar woont in een verzorgings-

huis in Brielle. Zijn ouders zijn ver-

huisd naar een dorp in de buurt om

zo veel mogelijk zorg te kunnen bie-

den.

Taxichauffeur Nouredinne el H.

(nu 31) werd eerder veroordeeld

door de rechtbank Amsterdam. Het

OM ging met succes in beroep bij

het hof in Amsterdam, omdat ze de

straf, 180 uur taakstraf en een voor-

waardelijke ontzegging van de rijbe-

voegdheid, te licht vond.

Het hof kwam tot het oordeel van

4 maanden cel en 2 jaar ontzegging

van de rijbevoegdheid. El H. ging

daarop in cassatie bij de Hoge Raad,

die bepaalde dat de zaak in hoger

beroep over moest worden gedaan,

omdat niet voldoende zou zijn ge-

motiveerd dat de taxichauffeur roe-

keloos had gereden. In 2010 stelde

het Amsterdamse hof echter dat ca-

merabeelden van de politie uitwe-

zen dat de taxi te hard had gereden.

El H. hoorde de behandeling van

zijn zaak uiterlijk onbewogen aan.

De chauffeur, die inmiddels niet

meer op de taxi zit, komt voor op

een lijst met taxibestuurders die

geen toegang hebben tot taxistand-

plaatsen. De uitspraak is 1 februari.

Aanrijding door taxi verwoest leven student

Op een paar dagen na 5 jaar geleden reed een taxi
Oscar De Marchi (toen 26) aan. De strafzaak tegen de
chauffeur sleept zich voort, en met De Marchi gaat
het na 8 maanden coma steeds slechter. ‘Ik lach wel,
maar van binnen huil ik.’

MARC KRUYSWIJK

‘Onze mondige zoon
is een afhankelijk
mens geworden’

‘Gouden’ foto bekroond
AD-fotograaf Pim Ras is door de jury van de Zilveren Camera
bekroond in de categorie sport voor zijn ‘gouden’ portret van
wielrenster Marianne Vos tijdens de Olympische Spelen in Lon-
den (kleurenfoto). Ras, die al meer dan 40 keer eerder genomi-
neerd werd en al meermalen prijzen won, vindt de onderschei-
ding nog altijd bijzonder. OokMarianne Vos was blij en zette
haar felicitaties aan Pim Ras op Twitter.
De Zilveren Camera, de belangrijkste prijs voor fotojournalis-
ten, ging naar Eddy vanWessel met zijn serie over Syrië (drie-
luik boven). Bram Petraeus, freelancer voor AD Amersfoortse
Courant, won een eerste prijs met foto’s van de sinterklaasin-
tocht (rechtsonder).

Oscar De Marchi lag 8 maanden in coma, herstelde stukje bij beetje,
maar gaat nu weer snel achteruit. FOTO FRANK DE ROO

Vittorio DeMarchi

‘Elke dag
hebben wij
verdriet door
deze chauffeur’


