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‘Tragisch teken 
van de ellende  
in coronatijd’
Pepijn remmers was 14 jaar toen hij 
een jaar geleden in een tentje 
overleed. Zaterdagavond stonden 
buurtgenoten stil bij Pepijns dood, die 
niet los is te zien van de lockdown.

Reportage Inwoners Noord herdenken overlijden 14-jarige Pepijn

Marc Kruyswijk
amSTErdam

Het is alsof hij er nog is. Pepijn van 14 jaar nog 
maar. Alsof hij aanwezig is op het naar hem ver-
noemde pad. Misschien komt het doordat de 
mensen speciaal voor hem hiernaartoe zijn ge-
komen dat zijn aanwezigheid zo duidelijk lijkt, 
dat het bijna tastbaar is. In de woorden die klin-
ken in de lange sliert die zich in het donker 
voortbeweegt naar de plek waar hij precies een 
jaar geleden werd gevonden. In een tentje, zijn 
armen langs zijn lichaam, een koptelefoon op 
zijn hoofd. Veertien jaar en dood, nog geen kilo-
meter van huis. Oneerlijker en onverteerbaar-
der wordt het niet.

Hij is dood, maar je voelt tegelijk dat hij nog 

 → Inwoners van Noord steken kaarsjes aan op 
de plek waar precies een jaar eerder het 
lichaam van Pepijn Remmers werd gevonden. 
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niet weg is. Zolang mensen aan hem denken, 
hem gedenken, zal Pepijn er zijn. “Het is nodig 
dat we blijven denken aan Pepijn, aan jonge-
ren,” zegt iemand.

Op zoek naar uitdaging
De dood van Pepijn Remmers maakte veel los in 
Amsterdam. Hij overleed aan een combinatie 
van drugs en de koolmonoxide uit de barbecue 
die hij in zijn tent had gezet. Daarachter speelde 
het verhaal van de lockdown, die hij slecht trok. 
De vrolijke, sociale, ondernemende en gevoeli-
ge jongen miste zijn vrienden, het normale le-
ven. Volgens zijn ouders was hij niet ongeluk-
kig, maar vond hij het leven vooral sáái. Hij 
miste uitdaging. 

Pepijns vader, Gaston Remmers, omschrijft 
het zo: “Zijn overlijden symboliseert de tragiek 
van jongeren in coronatijd. Er is nu veel aan-
dacht voor hun lot, maar echt doordringen doet 
het nog niet. Er zijn fundamentele keuzes nodig 
om hun belang voor de toekomst te garande-
ren.”

Want jongeren worden hard geraakt door de 
coronamaatregelen, ze worden beperkt in hun 
doen en laten, meer nog dan andere leeftijds-
groepen. Minister Ernst Kuipers zei het toen hij 
om een reactie werd gevraagd op het grote aan-
tal zelfdodingen onder jongeren van de afgelo-
pen twee jaar. Hij weet dat mede aan de onder-
wijssluiting vanwege corona. “En daarmee het 
limiteren van contactmogelijkheden, in een fa-
se in je leven dat dat bij uitstek belangrijk is.”

Pepijn pleegde geen zelfmoord, laat dat duide-
lijk zijn. Hij experimenteerde met drugs, was op 
zoek naar een geluksgevoel. De koolmonoxide 
werd hem fataal.

Zorgen om pubers zijn nauwelijks bespreek-
baar. Vorig jaar niet en nu misschien niet eens 
veel meer. En dat stoort Gaston Remmers. Of 
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maal best dringen zijn, maar nu heb je 
alle ruimte. Dat geeft rust om eens 
goed rond te kijken.”

‘Echt winkelen is prettiger’
In de Utrechtsestraat is het ook rustig, 
deze middag. Bij kookwinkel Studio 
Bazar, op de hoek met de Keizers-
gracht, hebben ze echter niet te kla-
gen over aanloop, zegt medewerkster 
Hanneke Stok. “We zijn wel behoor-
lijk streng: vier klanten tegelijk, meer 
niet. We hebben gewoon niet zoveel 
ruimte. Eigenlijk zijn we best tevre-
den, eerder op de dag hebben we al 
een paar keer een rij op straat gehad. 
We merken dat mensen het toch fijn 
vinden om weer bij ons rond te strui-
nen. Tijdens de lockdown kan je ook 
dingen bestellen en ophalen, maar dit 
is toch prettiger, voor ons ook.”

Waar de terughoudendheid aan ligt? 
Stok weet het ook niet zo goed. Het 
zou iets te maken kunnen hebben 
met het onprettige weer. “En de hore-
ca is natuurlijk nog gesloten. Mensen 
combineren een bezoekje aan de stad 
meestal met een lunch of een kop kof-
fie. Misschien dat ze het daarom een 
beetje laten afweten.

ZUID

Gekraakt pand 
door ME 
ontruimd
De Mobiele Eenheid van de 
politie (ME) heeft gisteravond 
een gekraakt pand op de 
Waldeck Pyrmontlaan in Zuid 
ontruimd. De ontruiming van het 
pand, niet ver van het Vondel-
park, begon rond zes uur. Vol-
gens en woordvoerder van de 
politie vond de ontruiming 
plaats op last van het Openbaar 
Ministerie. Bij de ontruiming zou 
het gaan om 30 tot 35 krakers. 
Door de aanscherping van het 
kraakverbod van vorig jaar kan 
een gekraakt pand tegen-
woordig sneller worden ont-
ruimd dan voorheen.

SCHIPHOL

Duitser vast  
na bommelding  
in vliegtuig
Een 22-jarige Duitser is gister-
ochtend op Schiphol in een 
vliegtuig aangehouden, nadat hij 
een medepassagier had verteld 
dat hij een bom bij zich had. Bij 
het onderzoek dat daarna werd 
ingesteld zijn geen explosieven 
aangetroffen, meldt de mare-
chaussee. De man zat in een 
vliegtuig dat op het punt stond 
te vertrekken naar Miami. 
Waarom hij zijn medepassagier 
vertelde een bom bij zich te 
hebben, is nog onbekend. De 
man moet nog worden gehoord, 
aldus de woordvoerder van de 
marechaussee. (ANP)

Winkels open: ‘Niet druk’
Marc Kruyswijk
AMSTERDAM

Na een lockdown van bijna een 
maand mochten de winkels zaterdag 
weer open. In het centrum was het 
uitgesproken rustig. ‘Ik hoopte op 
hijgerige klanten voor de deur, maar 
helaas.’

Ergens in zijn achterhoofd zat toch de 
gedachte dat het zaterdagmorgen 
weleens druk kon worden bij Anti-
quariaat Brinkman. Ten onrechte, 
zegt Frank Rutten, halverwege de eer-
ste winkeldag sinds 19 december. 
“Hijgerige mensen voor de deur, 
smachtend naar boeken. Ik dacht: dat 
zou fijn zijn. Maar ze zijn er niet.”

Boekverkoper Rutten van de winkel 
op de hoek van de Raamsteeg en het 
Singel miste ze enorm: de snuffelen-
de mensen, die zich laten verrassen 
door het enorme aanbod in antiquari-
sche literatuur. “Ik heb wat mensen 
gehad, klanten die hier al jaren ko-
men. Maar storm liep het niet. Ik denk 
dat mensen nog een beetje in hun 
routine moeten komen.”

Vreugdeloos sjokken
Het lijkt de teneur in de hele binnen-
stad en zelfs daarbuiten: het winke-
lend publiek diende zich niet onmid-
dellijk aan in rotten van drie. Overal 
op plekken waar het doorgaans hal-
verwege de zaterdag aanmerkelijk 
drukker is, lijkt het nu uitgesproken 
rustig. In de Kalverstraat sjokken her 
en der vreugdeloze stelletjes en inci-
dentele lawaaiige pubers op en neer, 
maar in vergelijking met precorona 
mag het niet echt een naam hebben.

In de winkels is het rustig. Personeel 
van kledingwinkels staat vaak een 
 sigaretje te roken voor de etalage. Bij 
JD Sports op de Nieuwendijk hadden 
ze er ook wel wat meer van verwacht. 
“We hebben gisteren gauw mensen 
opgetrommeld, maar de drukte laat 
nogal op zich wachten. Misschien 
 later deze dag. Ik hoop het maar.”

Aanraken en zien
De loop zit er bij een aantal winkels 
wel goed in. De Hema in de kelder van 
de Kalvertoren lijkt ouderwets goed 
bezocht. Rachida Hazouti scharrelt 
met een mand vol met kinder- en 
 babykleding door de gangpaden. “Ik 
hou niet van online bestellen, ik wil 
even aanraken en zien wat ik koop. 
Maar de kinderen groeiden tijdens de 
afgelopen maand gewoon door. Fijn 
dus dat we weer kunnen.”

Ook voor Linde, die niet met haar 

achternaam in de krant wil, gaat er 
niets boven écht shoppen. “Vaak als 
ik naar de stad ga, koop ik niks. Het 
gaat me om de gezelligheid. Wat dat 
betreft hoop ik dat het vandaag nog 
wel wat drukker wordt.”

Die drukte is ook bij de Bijenkorf ver 
te zoeken: medewerkers laten maar 
heel spaarzaam mensen binnen. Wie 
een afspraak heeft, mag bijna gelijk 
doorlopen, maar zonder afspraak 
moet je tien minuten staan te vernik-
kelen op de Dam. Eenmaal binnen 
blijkt het veel rustiger te zijn dan nor-
maal. Dat vindt Sjaak Houtman dan 
wel weer prettig. “Het kan hier nor-

‘Ik denk dat mensen 
nog een beetje in hun 
routine moeten 
 komen’

‘Mensen combineren een bezoekje aan de stad meestal met een 
lunch of een kop koffie. Misschien dat ze het daarom laten afweten’
Bij kookwinkel Studio Bazar denken ze dat het nog wel even duurt voor er massaal weer gestruind wordt door winkelstraten  

‘Meteen reserveringen’ bij gedoogcafés
Op diverse plekken 
in Amsterdam 
gingen zaterdag de 
kroegen open als sta-
tement, omdat de 
winkels wel mochten 
openen en de horeca 
niet. 
Dat Blushing in de 
Paulus Potterstraat in 
Zuid zaterdag open 
zou gaan, was vrijdag 
op Instagram al aange-
kondigd door zanger 
Gordon, eigenaar van 
de koffietent. 
‘Mijn drie zaken gaan 
open morgen,’ schreef 
hij bij een video. 
“Direct na die post 
zagen we het reserve-
ringssysteem vol-
lopen,” zegt Terrence 
Bhiekharie, manager 
bij Blushing in Zuid. 
“Het heeft de hele dag 
vol gezeten.” 
Met de opening wil 
Blushing laten zien dat 
de horeca naar hun 

idee op een veilige 
manier open kan. “We 
hebben sinds de 
eerste lockdown al 
ruimte tussen de 
tafels gecreëerd, 
mensen moeten 
blijven zitten en als ze 
opstaan een mond-
kapje dragen,” aldus 
Bhiekharie.  
Bij De Zon in de Jor-
daan was het zo druk 
dat een deel van de 
bezoekers buiten 
moest blijven staan. 
Ook The Lunch Club in 
de Haarlemmerstraat 
was van 12.00 uur tot 
16.00 uur open. 
De gemeente zei 
zaterdagavond dat 
Blushing een waar-
schuwing heeft 
gekregen. Als de kof-
fietent nog een keer 
de regels overtreedt, 
krijgt de eigenaar nog 
een waarschuwing. Bij 
een derde overtreding 

moet de zaak een 
week dicht. De 
gemeente doet 
onderzoek naar de 
andere horecazaken 
die zaterdag open 
waren. 
De gemeente zegt ‘te 
handhaven met de 
capaciteit die we 
hebben’. 
Burgemeester Femke 
Halsema benadrukte 
vrijdag nog geen 
gedoogbeleid te willen 
voeren.  
“Net als iedereen 
hopen we dat de 
horeca en cultuur-
sector weer snel en 
veilig open kunnen. De 
veiligheid van ieders 
gezondheid is hierbij 
van groot belang. We 
verwachten tot die tijd 
dat ondernemers zich 
aan de regels houden 
en zullen dat ook in de 
gaten houden.” 
Marlie van Zoggel

misschien beter: het baart hem zorgen. Waarom 
werd de dood van zijn zoon niet herkend als 
scharnierpunt? Wat is de betekenis van zijn 
overlijden?

Vandaar dat Pepijns ouders de buurt hebben 
gevraagd op de minuut af een jaar na dato stil te 
staan bij de zoon die overleed, bij de buurtge-
noot, bij de vriend, bij de klasgenoot. Om 18.01 
uur wil hij vertrekken vanaf zijn huis in Elzen-
hagen in Noord. Voor een wandeling naar de 
plek waar Pepijn werd aangetroffen. Op precies 
het moment dat hij een jaar geleden een hulp-
verzoek in de Elzenhagenapp gooide dat zijn 
zoon miste. Een uur later werd hij gevonden. 
“Het is dus een betekenisvol uur.”

Indrukwekkende optocht
Daar gaat het, vanaf het huis van zijn vader. De 
Eeuwige Jeugdlaan wordt gekruist, ook dat 
nog,richting het viaduct van de A10. Eenmaal 
aan gene zijde van de Ring gaat de tocht strak 
rechtsaf, de bosschages in. Aan een boom is een 
bordje gespijkerd: Pepijnpad. Zijn ouders en 
hun buurtgenoten legden het aan na zijn dood. 
Het volgt de route die Pepijn moet zijn gelopen 
op 15 januari 2021.

De optocht is indrukwekkend. Eenmaal tus-
sen het struikgewas vormt zich een lint. Ieder-
een heeft kaarsjes bij zich, lichtjes zijn omge-
hangen. Buren, veel jonge ouders met kinderen, 
nog niet zo oud als Pepijn is geworden. Glibbe-
rend door de modder. Auto’s rijden voorbij over 
de snelweg: allemaal mensen die geen idee heb-
ben wat zich hier afspeelt.

Op de plek zelf spelen muzikanten, er is thee 
en mensen gaan rond met koekjes. “Deze koek-
jes vond Pepijn het aller-, allerlekkerst.” Er staan 
foto’s opgesteld van een jonge jongen die onbe-
vangen de camera in kijkt. Een goed hoofd heeft 
hij. De vraag dringt zich op: hoe kan dit in vre-
desnaam zijn gebeurd?

Vader Gaston houdt zich sterk. Rouwen is on-
voorspelbaar, zegt hij. “Verslagenheid en diep 
verdriet werden afgewisseld met momenten 
van verbondenheid. Delen is belangrijk.” 

Het heeft hem geholpen, zo goed en zo kwaad 
als dat gaat.

Het afgelopen jaar heeft hem aan het denken 
gezet, natuurlijk. Hij zag iemand op televisie, 
een psychotherapeut. “Die legde in de week 
voor kerst de vraag op tafel waar we al twee jaar 
omheen draaien. Hoe maken we een goede af-
weging tussen de belangen op de korte en op de 
lange termijn? Mag de toekomst een rol spelen? 
Mogen we in plaats van solidariteit te verlangen 
van stemloze jongeren met kwetsbare ouderen, 
ook de omgekeerde vraag stellen? En vragen om 
solidariteit van stemgerechtigde ouderen met 
hun kwetsbare kinderen?”

Hij is tevreden over hoe zijn initiatief is uitge-
pakt. Als dat de juiste terminologie zou zijn. 
Gaston Remmers is overdonderd. “Door de hoe-
veelheid buurtgenoten die dit met ons hebben 
willen delen. Het was ontzettend fijn om te 
doen, dat hoorde ik ook van anderen.” En: “Het 
verdriet is er. Maar er is het afgelopen jaar en 
vanavond ook iets bijgekomen. Schoonheid, 
verbondenheid. We zijn blij dat we dit hebben 
gedaan.”

‘Mogen we in plaats van te verlangen  
dat stemloze jongeren solidair zijn 
met kwetsbare ouderen, ook het 
 omgekeerde vragen?’

OSDORP

Vechtpartij 
ontaardt in 
schietpartij
Wat als een vechtpartij begon is 
gistermiddag in Osdorp geëin-
digd in een schietpartij. Bij het 
incident op de Rijgersborgh 
raakte niemand gewond, de 
politie heeft geen aanhoudingen 
verricht. Even na het middaguur 
werd de politie gewaarschuwd 
dat er een vechtpartij zou zijn. 
Korte tijd later werd gemeld dat 
er werd geschoten. Toen de 
politie eenmaal ter plaatse was, 
werd op straat een vuurwapen 
aangetroffen. Volgens de poli-
tiewoordvoerder speelde de 
ruzie zich af in de ‘familiaire 
sfeer’. 


