
 

HOE HET BEGON... 

 

29 & 30 December 2009, LinkedIn Discussion Boards  
  

  Maarten Tromp  at Compagnie du Ponant - Yacht Cruises 

Helemaal mee eens. We mogen stemmen in Nederland op politici waar ik nog nooit van 
gehoord heb, ben al 20+ jaar hier in UK maar in het land waar ik belasting betaal heb ik 
geen stem. Ik ben ook getrouwd met een Engelse. Alhoewel ik nooit mijn nationaliteit 
zal opgeven. Tussen ons kunnen we katten op dat ***-landje van ons maar laat geen 
buitenlander dat zeggen, dan word ik pissig en meer Nederlands dan degene die daar 
wonen. Ik weet het, 't is onlogisch en krom denken maar zo zit ik in elkaar. Als we een 
kongingshuis moeten hebben, en waarom niet, dan is er maar 1 echte koningin en dat is 
de onze...  
 
En als we het over domheden en kromdenken hebben dan kunnen we nog uren doorgaan 
want er zitten toch wel een beetje te veel platte-aarde denkers daar in invloed/machs-
posities. Ik moest laatst in London een nieuw paspoort halen: - Nederlandse 
paspoortfotos zijn NIET zoals de paspoort fotos van alle ander EU landen, Nederland is 
weer eens anders en heeft ander eisen. D'r zijn een aantal fotografen rond de Ambassade 
in Londen die fotos conform deze eisen maken. Enige punt nu is dat mijn fotos hier in 
mijn woonplaats me £5 per 4 kostte (Fotograaf met certificaat dat "all passport-photos 
are taken in line with current EU guidelines"..), Daar krijg je de keuze uit £20 als je 10 
minuten wil wachten of £15 als je na 45 minuten terug komt... je moet achter in de rij 
aansluiten want zo goed als iedere paspoort aanvrager wordt wegestuurd door de 
Ambassade voor nieuwe fotos. Gouwe handel voor die fotografen, die zien zo goed als 
iedere Nederlander als goudvinkies binnenvliegen. Neertellen die flappen EN.....over 5 
jaar zijn we weer de pineut want Nederland vind een geldigheid van 5 jaar meer dan 
voldoende en wil die geldkraan natuurlijk niet afsluiten...  

  Femke Beerepoot Area manager new markets 

Ja, weer hélemaal mee eens: alleen eens in de vier jaar maar spijt bij de landelijke 
verkiezingen als ik weer niet mee kan beslissen wie mijn belastingcenten gaat 
verbrassen de komende jaren... Verder toch nog steeds trots op mijn oude Nederland, 
alhoewel de pasfoto's voor t paspoort onmogelijk te maken zijn behalve bij die éne 
fotograaf die waarschijnijk een flinke comissie betaalt aan de secretaresse van het 
consulaat??  
 
Conclusie: Het is overal hetzelfde... Prettige dag verder waar jullie ook zijn, en een goed 
nieuw jaar gewenst vanuit een zonnig Valencia  

   Sander Raaymakers Partner, Headspinners + Co. 
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Zijn er politieke partijen in NL die de belangen van (terugkerende) expats behartigen? 
Misschien wordt het eens tijd om onze stem (en onze centen) te laten spreken of klink ik 
nu te Amerikaans?  

   Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 

 

Nee Sander, dat klinkt helemaal niet Amerikaans. Zoals je wellicht weet, kent Amerika 
het twee partijen stelsel. In Nederland is er voor ieder belang wel een partij. De partij 
vóór de Elstedentocht, de partij tégen de Elfstedenrocht, de partij voor eerst de linker 
schoen en dan pas de rechter en de partij die het juist weer andersom wil. En niet te 
vergeten, de partij voor de groep, die in een enquete altijd: "Weet niet" invult.  
De Regels in Nederland zijn duidelijk, je moet ze alleen kunnen en willen volgen. 
Achter iedere uitzondering schuilt een ander verhaal en daar kan een overheid geen 
rekening mee houden. Als ze dat wel zou doen wordt het een nog grotere chaos dan het 
al is. Ik heb tot nu toe in ongeveer 40 verschillende landen gewerkt en nog nooit 
problemen gehad.  
Maar als er dan echt een partij voor expats opgericht moet worden, dan wil ik dat wel 
doen. Met alles wat daarbij komt kijken, de riante wachtgeld regeling van de subsidie 
berg, de eindeloze hoeveelheid vrije dagen. Reisje hier en daar. En daar ga ik het dan, 
van jullie belastingcentjes, lekker van nemen.  
Maarten, wat denk je ervan?  

 

   Femke Beerepoot Area manager new markets 

Het mooie is natuurlijk dat we geen belasting betalen in Nl.(ik tenminste niet); maar nog 
wel mogen stemmen!  
 
Bart Jan, ik voorzie een enorm succes voor deze partij, wil héél graag jouw tweede man 
zijn, en beloof bij deze plechtig dat ik de belangen van alle ex-pats en aanhang naar 
mijn beste kunne zal behartigen.  
Mijn idee is dat we zouden moeten beginnen met het persoonlijk bezoeken van onze 
achterban, ex-pats all over de world: een vergeten minority. (oooo minderheid, 
ondergeschoven kindjes: ik ruik subsidie!)  
Ik zou deze taak met liefde en plezier op me willen nemen, en kan je verzekeren dat ik 
met mijn hoge emotionele intelligentie uitstekend voor deze goede zaak ingezet kan 
worden terwijl jij in de kamer als eenmansfractie rustig jouw werk kan doen.  
Laat maar weten vanaf wanneer je mijn riante salaris denkt te gaan betalen, en ik ben 
vanaf dezelfde datum geheel tot je dienst.  
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Mijn stem heb je bij deze alvast. Als de partij voor de dieren stemmen kan trekken dan 
kunnen wij dat ook, al is het maar omdat iedereen die al lang weg is uit Nl. meestal toch 
niet weet op wie in vredesnaam nu nog te stemmen: deze mensen geven wij ook meteen 
weer een nieuw gevoel van saamhorigheid.  
 
Leve de EPP!  

 

  Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 
 

Femke, waar heb je al die jaren gezeten? Je bent de vrouw naar mijn hart! Jij begrijpt 
me tenminste en zet die Spanjaard gewoon aan de kant, met z'n knoflook adem, dan ben 
je ook meteen van het gedonder van terugkeer naar Nederland af. Ik zie het al voor me: 
Met gelijk gestemden trekken we ten strijde tegen het onrecht dat Nederland heet. Én 
Femke het zal zich niet tot Nederland beperken. Onze partij zal zich als een olievlek 
over de wereld verspreiden. We openen leisurecentres waar hopeloze expats door 
middel van dans en muziek tot elkaar kunnen komen en terwijl de klankschalen klinken, 
kunnen zij hun `ellende` met elkaar delen.  
Als jij, op dit forum, nog even je lengte en gewicht vermeldt, kunnen we onze 
samenwerking bezegelen en dat van die belasting, dat leg ik je nog wel uit op onze 
imminente startdatum. Voor eeuwig de jouwe, Je Bart  

  Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 
 

Oh ja, Fem, paradijsvogeltje van me, het mannetje gaat op reis en het vrouwtje blijft 
THUIS!  

   Femke Beerepoot Area manager new markets 
 

Bart Bart Bart Bart... was ik na de eerste email volledig de jouwe, heeft de P.S. toch wel 
een kleine domper op mijn feestvreugde gezet.  
Maar goed, ik neem aan dat ik als soulmate misschien wel met je mee mag op reis? daar 
doe ik het ook voor, dan kun jij mooi werken terwijl ik lekker in het hotel in de jacuzzi 
lig of een shoppingspree organiseer voor all expatvrouwen waar we dan ook op locatie 
mogen zijn. Ook de in de leisurecentres wil ik met liefde en plezier de kwaliteit 
controleren door regelmatig massages of andere beautyservices te genieten. Denk aan 
een kruising tussen first lady en lady Di, maar dan natuurlijk met Nederlandse 
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efficientie en gevoel voor humor.  
Ah, ja, wel met on Nederlandse lengte: 1.60 maar voor mijn ook bescheiden 60 kgs. Ik 
hoop dat je dat acceptabel vindt? ;-)  
Yours truly, F  
 
PS Potverdorie je kunt wel zien dat het vandaag een rustig dagje is hier op de zaak. Een 
waarlijk mooi moment om te brainstormen over ons nieuwe bedrijf... Ik heb nl. nog een 
aantal andere ideeen voor de expatcommunity: o.a. het Rent-a-Friend on lacation 
concept, maar daarover later meer.  

 

  Bé Vijge manager surface treatments 

Nu begin ik langzamerhand te begrijpen waar linkedin voor is opgezet (????)  
Zo langzamerhand kan deze discussie toch ook wel privé gevoerd worden ?  

 

  Maarten Tromp  at Compagnie du Ponant - Yacht Cruises 

Sorry jongens, was wat druk bezig om "oil-balls" in elkaar te draaien vamorgen. 
Moeders en schorum rillen van het woord maar zo heten ze toch? Als je er maar genoeg 
poeier-suiker overheen giet proef je de smaak van onze ouwe frituur waar vis en 
frikandellen in hebben gewenteld helemaal niet meer. Traditie is traditie toch. God, Oud 
& Nieuw hier in GB is altijd zo'n afknapper, geen cabaret op TV, geen vuurwerk, geen 
oilballs or appleflaps...  
Maarrrr.... heb er wat op gevonden, vanavond gaat Huize Tromp achter de TV en de 
Pater Familias gaat achter de computer om Toon Hermans te zien - 
[http://www.youtube.com/watch?v=wPYta84QZ6w|leo://plh/http%3A*3*3www%2Eyo
utube%2Ecom*3watch%3Fv%3DwPYta84QZ6w/aLSO?_t=tracking_disc ] . De familie 
begrijpt er niets van maar ik vind het wel leuk, nostalgie.  
 
Bart Jan, helemaal met je eens, waar heeft Femke zich al die tijd verstopt, ze denkt en 
praat als een kerel (dat is een compliment trouwens), daar heb je je tweede man. Ikzelf 
zie me meer als een Eurocraat en ben happy om de partijleider te zijn in 
Brussel/Straatsburg. Is ook wat lucratiever voor mezelf - Tja, net als de zittende partijen 
moeten we toch wel even aan onszelf denken... Belastingvrij inkomen, voor niets reizen, 
duty-free inkopen doen in de speciale EU supermarkten daar in Brussel, gesubsidieert 
wonen, noem maar op, tel maar uit, I am your man! Ben ook nog bereid om je 
Ambassadeur hier in Londen te worden, d'r komt een leuke ambtswoning bij de job en 
het werk stelt ook niet zo veel voor. Handje schudden met Liz en wat cocktails aflopen. 
ik doe die job er voor niets naast. Gek dat je me deze jobs aanbiedt, ik kreeg vanmorgen 
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een LinkedIn message dat Jan-Peter Balkenende ook vriendjes met me wilde zijn, heb 
hem maar geaccepteerd. (kijk op mijn contact-list). Heb hem (nog) niet verteld over 
onze partij, we zullen ze daar in den Haag even een poepie laten ruiken. Nieuwe 
bezems, pffff, de stoomreiniger met sterke chemicalien is nodig.  
Bart Jan, zou je aanraden om over een toupetje te denken anders zou je, als onze partij 
leider, onze lijsttrekker, verward kunnen worden als de herrijzing van Pim Fortuin.  

 

Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala ArtRadius, 
Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

 

  Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala 
ArtRadius, Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

@ Be Vijge, natuurlijk kan het privé, maar dit is wel zo leuk. Je hoeft het trouwens niet 
te volgen, gewoon vinkje uitzetten.  
 
Zo'n Dolle Dwaze Partij heeft wel iets. Misschien is een vertegenwoordiging uit Finland 
ook nog toe te voegen, ik ben er klaar voor en al bezig met het opzetten van een 
campagne. U hoort nog van mij.  

  

  Femke Beerepoot Area manager new markets 

Wow! de drie musketiers herrezen! Sorry hoor Bé, maar nu kan ik echt mijn mond niet 
langer houden.  
 
Even wat de organisatie betreft: we hebben dus al de centrale in Nederland, UK door 
Maarten, en ik zal zelf Spanje en Latijnsamerika voor mijn rekening nemen.  
Voor alle andere gebieden zoeken we nog mensen. Sander kan misschien de US 
opstarten? Hij was natuurlijk degene die deze discussie ongewild op gang bracht, dus 
hij verdient ook een plaats binnen de organisatie neem ik aan.  
 
Terwijl ik dit schrijf lees ik dat Marja Noordeuropa gaat regelen: Welkom Marja! Ik 
hoop voor Bart en Maarten dat jij, net als ik, vanbinnen een vent bent maar vanbuiten 
toch vrouw?  
 
Heren, ik ben zeer aangenaam verrast dat we op de laatste dag van 2009 nu eindelijk de 
kip met de gouden eieren gevonden hebben en hoop zeer spoedig van u allen te horen 
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over de concrete invulling van alle uit te voeren taken en vooral over de vergoedingen 
die daar ongetwijfeld tegenover staan.  
 
Alvast bedankt, met vriendelijke groet,  
 
Femke  
Co-Founder & Country manager Spain and Latin America  
EPP (Ex-Pat Partij)  

  Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 

Maarten, ik wist dat ik op je kon rekenen! Maak je over die ambtswoning geen zorgen 
en natuurlijk moet je een riant salaris bedingen, want vanzelfsprekend moet al dat 
belasting geld in onze zakken vloeien, want wij, als expats hebben het toch maar zwaar. 
Overigens net hard tegen de tondeuse geleund, want mijn "honingkoekje" begon te 
klagen, dat ik teveel op Billy Christal ging lijken.  
Jongens, Fem heeft net een knoepert van een diamant uitgezocht en we zullen onze 
trouwdatum ook via dit forum bekend maken.  
Maar inderdaad, laten we verder gaan met de discussie zoals hij was. Humorloos 
klagend over hoe slecht het in Nederland allemaal maar geregeld is, zonder relativerend 
weerwoord. Vanuit een met zon overgoten Abu Dhabi groet ik jullie allemaal (ga zo 
Femke ophalen op het vliegveld), maar ook zij groet jullie allen. "Waar de blanke top 
der duinen schittert in den zonnengloed".  

  Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 

Ben trouwens net terug uit Bangladesh. Een grote leverancier van "expats". Weten jullie 
hoe het daar geregeld is?????????  

  Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala 
ArtRadius, Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

Zoals gezegd, ik ben er klaar voor. Noord-Europa is een mooi gebied om onder mijn 
hoede te nemen. Cool, om zo te zeggen.  
Met onze gezamenlijke bezieling lopen we zo Nederland onder de voet en wil iedereen 
in Nederland ook in het buitenland wonen, als wij dat bereikt hebben, zal je zien dat 
alles vanzelf beter wordt.  
 
Fantastisch ik zit met opgestroopte mouwen achter de computer te popelen om van start 
te gaan, maar eerst nog oudejaarsavond in een onderkoeld Finland, maar met een 
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warmbloedige intentie.  
 
Was het maar elke dag oudejaar!  
 
"Ik heb u lief mijn E- P -P "  

  Maarten Tromp  at Compagnie du Ponant - Yacht Cruises 

Fem, je hoeft je helemaal niet te verontschuldigen dat je je mond niet kunt houden, daar 
hebben we je nou juist voor nodig, Schat – zeg het zoals het is en met aplomb. 
Gefeliciteerd met je diamant en je verloving. We moeten wel een beetje uitkijken met al 
die relaties binnen onze nieuwe partij, we moeten niet gezien kunnen worden als de 
Internatinale Rollebolle partij. Was Neelie, daar in Brussel, vroeger niet bekend om? 
Sorry dat ik wat langzaam schrijf, ik heb nog wat oliebollenbeslag aan m’n vingers 
kleven, vandaar dat ik waarschijnlijk de link naar mijn Nieuwjaars conference verkeerd 
invoerde. Dit is: http://www.youtube.com/watch?v=wPYta84QZ6w  
Tja Bart Jan daar zit jij temiddeen van al die blanke duinen, ik zit hier in grijs en nat GB 
en onze moeder-medelanders spatteren daar rond in die moddervallei aan het eind van 
de Rijn met hun vuurwerk, deegwaren en gezellige familie-spelletjes. Hmmm, laten we 
die partij snel van de grond krijgen dan kan ik wat sneller, makkelijker en voor niets een 
diplomatische vlucht regelen voor Oud & Nieuw. Met al die tijdverschillen tussen ons 
EPP leden zal het waarschijnlijk ergens in de wereld al 2010 zijn. Namens Our Dear 
Leader Bart-Jan, z’n veloofde en mijzelf wens ik, Uw vetegenwoordiger in Brussel en 
Ambassadeur te Londen, U allen een goed en gelukkig uiteinde. Leve de Koningin, 
hoezee, hoezee, hoezee…  
 
PS  Ziehier de moderne kijk die toch wel goed en raak is, er zijn nog wel wat mensen 
wakker daar: http://www.youtube.com/watch?v=yayMuZxlttc  

  Femke Beerepoot Area manager new markets 

Food for thought: the "repat/slachtofferclub"?  
De mogelijkheden zijn eindeloos, maar jongens ik moet er helaas vandoor.  
Tot volgend jaar: we gaan knallen!  
 
een EPP-vol nieuw jaar gewenst,  
 
F  

  

  Thorwald Westmaas CEO at Balboa Explorer Expedition Yachting & Diving 
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OK. Ik ben ook voor de EPP. Bij deze is afdeling in Panama opgericht. En heren, 
dames, wat jullie allemaal over het hoofd hebben gezien is dat voor dit iniatief toch een 
enorme subsidie pot moet bestaan. Wellicht heeft iemand connecties in Den Haag om 
dit allemaal uit te zoeken?  
 
Wat ik ook zeker in het partijprogramma zou willen opnemen is financiele hulp het 
invoeren van spullen die we vaak in ons expat leven missen (in sommige streken 
althans) en ons leven best moeilijk maken.  
 
Om maar een paar dingen te noemen, Miele wasmachines, frikandellen, hagelslag en 
Calve pindakaas, drop, ehhh, wat nog meer eigenlijk? Ahh, Unox rookworst natuurlijk!  
 
Allemaal de beste wensen voor 2010  

  Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala 
ArtRadius, Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

Met een regio kantoor in de buurt van de kerstman en een in de buurt van Sinterklaas 
kunnen alle wensen vervuld worden.  
Daarnaast kunnen we een terecht beroep doen op de subsidiepot om alle reizen, speciale 
aanvullingen op het dagelijkse bestaan te kunnen bekostigen.  
Femke en ik hebben ons LinkedIn profiel al ge-updated.  
Laat ons nu nog een eigen EPP group op LinkedIn starten.   

  Maarten Tromp  at Compagnie du Ponant - Yacht Cruises 

Fem, denk dat je wat te lang uit NL weg bent: als je zegt "Jongens, ik ga knallen" denk 
ik iets heel anders dan wat jij bedoelt...  
Thorwalt, vergeet de Patat Met niet en OK Unox als het niet anders kan maar toch 
liefste een van de Hema op een kouwe dag.  
Goed idee om ons profiel op te krikken met een EPP groep.  
Moet er vantussen, een goed uiteinde aan U allen..  

  Sander Raaymakers Partner, Headspinners + Co. 

Nou mensjes, hij is d'r hoor: 
[http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2619498|leo://plh/http%3A*3*3www%
2Elinkedin%2Ecom*3groups%3Fhome%3D%26gid%3D2619498/C9ix?_t=tracking_di
sc ]  
 
Aan de website wordt nog even gewerkt (de .com is geregistreerd). Ik neem graag de 
VS onder mijn hoede (heb al zo'n 5000 mensen in mijn database hier, dus 'we can hit 
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the ground running')  
 
Een goed uiteinde, een nog veel beter begin. EPP Hoezee!  
 
PS De unox is voor de fundraising, toch?  
(PS de join functie is alleen vandaag en morgen 'binnen zonder kloppen' zegt het voort')  

  Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala 
ArtRadius, Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

Ik ben al lid!  

  Sander Raaymakers Partner, Headspinners + Co. 

Die link hierboven is vernaggeld met mijn laatste 'edit', maar de groep is hier:  
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2619498  
 
Zoals ik net al schreef, ik laat de 'join' functie de komende twee dagen even op "open 
access" staan zodat iedereen er makkelijk in kan.  
 
Ik zei het natuurlijk als grap, maar hoe meer ik erover nadenk, deste aantrekkelijker ik 
de gedachte vind om eindelijk weer eens een keer te kunnen stemmen in NL zonder de 
kieswijzer ;-)  

  

  Bart Jan Warburg  Owner, The Floating Hose Doctors B.V. BV De Mannen, 
B.J. Warburg Holding B.V., Total Engineering Services LLC 

Hartverwarmend, werkelijk hartverwarmend. Ambassades over de hele wereld reageren 
met groot enthousiasme. Ik dank jullie hartelijk, dat jullie dit mede mogelijk hebben 
gemaakt. Uiteraard wil ik mijn ouders bedanken, die me altijd hebben ondersteund in 
ieder hersenspinsel, mijn broer en zusjes. Femke, die altijd in mij heeft geloofd. 
Maarten, mijn trouwe wapen broeder en uiteraard iedereen die ik voor het gemak maar 
even vergeet.  
Nu ter zake: Het gaat dus om die subsidiepot die we zo snel mogelijk leeg moeten zien 
te krijgen. Welnu, amicii, zie het als de omgekeerde Tantaluskwelling. Die pot raakt 
nooit leeg, dus graaien maar en de boel NIET goed regelen, anders wil iedereen in 
Nederland wonen en daar spinnen andere partijen (bewegingen) weer garen bij.  
 
Sander, het is een briljant plan. Wellicht plaats voor een Branbants Gargantua?   
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  Sander Raaymakers Partner, Headspinners + Co. 

Zullen we de discussie daar voortzetten?  
http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=2619498&d
iscussionID=11655364&goback=.anh_2619498  

  Marja de Jong Artist, Founder, Owner and Director art centre Saksala 
ArtRadius, Project Leader, Organizer Symposiums and Exhibitions 

Goed idee.  

   Sander Raaymakers Partner, Headspinners + Co. 

BJ? Zit je al aan de oliebollen? De groep is live, open en groeiende, de site is live ( 
http://www.expatpartij.com ). We zijn klaar voor t nieuwe jaar!  


