
 
Stichting Eer en Herstel  

Tel. 06-28926048, K.v.k. S216733 
Opgericht 9 januari 1997 
E-mail:eerherstel@hotmail.com 

Website: www.stichtingeerenherstel.com 

 
Geachte voorzitter, leden van de commissie en overige Amsterdammers, 
 
 
Mede namens de witte Amsterdammer, Harry Brockhust dank ik u voor de gelegenheid om 
vandaag in uw college te mogen inspreken. 
Dit doe ik naar aanleiding van het bezwaarschrift van Harry dat bij u bekend staat onder 
kenmerk: BZ.1.13.0514.010.DJZ. 
Harry Brockhust, ken ik vanuit een samenwerkingsverband tussen stichting Eer en Herstel, 
de organisatie ‘Dialoog in actie’ en nog vele andere Amsterdamse grassrootorganisaties, die 
zich inzetten voor dialoog en de cohesie tussen alle Amsterdammers. 
Als trotse en fatsoenlijke Amsterdammer/Nederlander schaam ik mij vanwege de racistische 
en discriminerende toevoeging van het Zwartepietfenomeen aan het Sinterklaasfeest. 
Terwijl de gemeente Amsterdam zich terecht zorgen maakt om de beveiliging 
van haar Joodse burgers op allerlei gebieden, is zij ook bezig met de voorbereidingen om 
Sinterklaas en zwarte piet te ontvangen. Deze ontvangst zorgt ervoor dat een groot deel van 
de Afro-Amsterdamse burgers racistisch en kwetsend wordt bejegend en zich daardoor ook 
erg onveilig voelt. 
Het Sinterklaasfeest met zwarte piet wordt onder valse voorwendsels hoog in het vaandel 
gehouden: het is een onschuldig kinderfeest, het is een eeuwenoude traditie en het 
betreft onze nationale cultuur. 
 
Voorzitter, heeft u zich ooit afgevraagd wat de nazaten van Anne Frank ervan zouden vinden 
als Kanselier Angela Merkel hen zou proberen wijs te maken dat de Shoah een Duits 
kinderfeest of traditie was, waarbij het gas uit Groningen er gewoon bij hoorde? 
 
Wij, Nederlanders van Afrikaans- Caribische afkomst ( dus geen negroïden afkomst) zijn 
deze vernedering 140/150 jaar na afschaffing van de slavernijholocaust  beu! 
Op grond van wat door mij naar voren is gebracht, is het verzoek om vanaf heden geen 
vergunning meer te verlenen voor de officiële ontvangst van Sinterklaas met zwarte piet. 

 
Bevrijd ons van deze dwaling en stuur met onmiddellijke 
ingang zwarte piet voorgoed de laan uit! 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roy Kaikusi Groenberg 
 
Amsterdam 17 oktober 2013 
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