
 

de Marine en de politiek 

de Marine en de economie 

de Marine en de mens 

De M a rine,  
business c a se  

of be a uty c a se? 

Een uitdagend en  
prikkelend debat over ... 

Speciale gast: Han ten Broeke (VVD) 
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie 

M.m.v. Julian Lindley-French en Frank Bekkers, Paul van Gelder,  
Ruud Janssens, Arie Kraaijeveld, Fabienne Schnetkamp 
Dagvoorzitter: Jeroen de Jonge 

DONDERDAG 4 SEPTEMBER, ROTTERDAM 



De KIM Alumni Vereniging 
(www.KIMAV.nl) en de Stichting 
Pugno Pro Patria in Mare 
(www.P3M.info) organiseren 
gezamenlijk de 5e Johan de Witt  
Lezing. Dit symposium en netwerk-
evenement vindt plaats op 4 septem-
ber 2014 in Rotterdam, direct 
voorafgaand aan de officiële opening 
van de Wereldhavendagen. 

Do 4 sept: Uniek seminar  
en netwerkevenement! 

Stort u in het debat 
De Johan de Witt Lezing is in 5 jaar uitgegroeid tot een 
gewaardeerd platform voor een open en pragmatische 
gedachtenwisseling over maritiem-militaire, staatkun-
dige en bedrijfskundige onderwerpen. Jaarlijks komen 
er circa 200 deelnemers naar dit symposium, voorna-
melijk afkomstig uit bestuurlijke lagen van het bedrijfs-
leven, overheidsinstellingen en maatschappelijke orga-
nisaties. 

Uniek evenement op  
een unieke locatie 
Het komende lustrumsympo-
sium wordt gehouden op de 
13e verdieping van het STC-
gebouw aan de Lloydstraat 
300 te Rotterdam. De over-
steek naar het aan de overzij-
de van de Maas aangemeerde 
JSS Karel Doorman (en terug) 
maakt u op maritieme wijze 
per schip van rederij Spido. 

De M a   rine,  business  
ca se of bea uty ca se? 

Sprekers en debaters 
 
uit de politiek 
- Drs. Han ten Broeke 
   voorzitter van de vaste commissie voor Defensie  
 
uit de academische wereld 
- Prof. Dr. Julian Lindley-French 
   verbonden aan diverse instituten, 
   lid Strategic Advisory Panel UK Chief of Defence Staff 
- Drs. Frank Bekkers 
   Director of the Comprehensive Security Program  
   The Hague Center for Strategic Studies 
- Prof. Dr. Ruud Janssens 
   Hoogleraar Amerikanistiek Universiteit van Amsterdam 

uit het bedrijfsleven 
- Paul van Gelder MSc. 
   Lid Raad van Bestuur Imtech 
- Drs. Arie Kraaijeveld 
   Directeur Nederland Maritiem Land 
- Ir. Fabienne Schnetkamp  
   Hfd Bedrijfsvoering SSCI Dienst Justitiële Inrichtingen 

met als dagvoorzitter 
- Jeroen de Jonge MSc.  
   Business Developer Naval Force Protection TNO  

Programma donderdag 4 september 

13.30 Ontvangst deelnemers en sprekers 

14.00 Welkomstwoord 

14.15  Deel 1 van het seminar: 
De Koninklijke Marine  en de politiek 

15.15  PAUZE 

15.45 Deel 2 van het seminar: 
De Koninklijke Marine, de economie  
en de mens 

16.45 Embarkeren Spido voor maritieme oversteek 

17.00  Receptie aan boord JSS Karel Doorman 

Deelname staat open voor KIMAV-leden, hun 
genodigden en de achterban van P3M. Daar-
naast voor relaties die deel willen uitmaken van 
dit debat. Inschrijfkosten 25 euro per persoon.  
Aanmelden via www.kimav.nl of www.p3m.info 


