
  

Aan de Johan de Witt conferentie nemen deel: 
 

• Key note speaker: Jonathan Holslag. 

• Uit de Tweede Kamer: Jasper van Dijk (SP), Sultan Günal-
Gezer (PvdA), Fred Teeven (VVD), Raymond Knops (CDA) 

• Diverse sprekers met intrigerende maritieme verhalen. 
 

1 september 2016 

Rotterdam 

Wat is de vrije zee ons waard? 
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Johan de Witt was één van de machtigste 

en intelligentste mannen van zijn tijd. 

Samen met Michiel de Ruyter wist hij de 

vaderlandse marine naar grote 

overwinningen te leiden.  

Dankzij de behaalde successen sloot de 

‘Nederlandse’ bevolking de marine in 

haar hart. Men wist destijds als geen ander 

het belang van de vrije zee te duiden. Een 

belang dat het ook vandaag verdient om 

verder uit te dragen. 

Eén keer per jaar staan we daarom stil bij 

het gedachtegoed van Johan de Witt. 

Vertegenwoordigers uit politiek, industrie 

en maatschappij komen dan samen om te 

praten over maritieme veiligheid en haar 
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belang voor onze buitenlandse handel. 

We praten dan op een klassieke manier 

over moderne problemen. Met ruimte 

voor tegenstelling en respect voor elkaars 

mening. De Johan de Witt Conferentie 

heeft dit jaar als thema ‘Wat is de vrije 

zee ons waard?’  

De Nederlandse samenleving drijft op de 

belangen van de vrije zee. Maar weten we 

anno 2016 die belangen nog wel op hun 

waarde in te schatten? Investeren we 

voldoende in mensen en middelen om 

onze maritieme veiligheid te waarborgen?  

Tijdens de conferentie combineren we 

intrigerende maritieme verhalen met een 

inhoudelijk debat over dit onderwerp.  
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De conferentie vindt plaats op de 

openingsdag van de Wereldhavendagen. 

We doen dat niet alleen op die dag, in 

aanloop daar naartoe  worden verhalen 

gedeeld en opinievorming aangewakkerd 

via sociale media, onze nieuwe website 

marinemagazine.nl en het fonkelnieuwe 

P3M marinemagazine.  

De Johan de Witt Conferentie is daarmee 

het ultieme platform om on- en offline 

meningen te horen én gehoord te 

worden!  

 

 

 

Johan de Witt  

‘The story continues’ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programma conferentie 
Donderdag 1 september 14.00 

Introductie dagvoorzitter Jeroen de Jonge 
gevolgd door een key note van Jonathan 
Holslag over het strategisch belang van de 
zee voor maritieme handelsnaties. De 
conferentie vindt vervolgens plaats in drie 
themablokken: 

1. Hoe belangrijk is de zee voor ons? 
• Inleiding door Thijs Broers, journalist 

VN en schrijver van het boek “Langs de 
Kust, de Nederlanders en de zee” 

• Visie door Tweede Kamerleden van de 
vaste commissie van Defensie  

• Debat met zaal 

2. Wat vraagt het van onze mensen 
om die belangen te verdedigen? 

• Introductie met korte film over 
schietincident op zee tussen mariniers 
en piraten 

• Toelichting door Mark Brouwers, 
Kapitein der Mariniers, door publiek 
gekozen tot jong ambtenaar van het jaar 
2016 

3. Wat vraagt het aan middelen om 
die belangen te verdedigen? 

• Inleiding door KLTZ Walter Hansen 
over opereren met nieuw ontwikkelde 
platformen 

• Visie door Tweede Kamerleden van de 
vaste commissie van Defensie. 

• Debat met zaal 

Samenvatting, synthese en afsluiting. 

17h Napraten en borrel op Zr. Ms. 
Rotterdam aan de Parkkade op de 
openingsreceptie van de 
Wereldhavendagen te Rotterdam. 
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 De Johan de Witt conferentie is een 

initiatief van Stichting P3M en de KIM 

Alumni Vereniging. Omdat wij denken 

dat u een nuttige bijdrage kunt en wilt 

leveren aan de dialoog, bent u van harte 

uitgenodigd om actief deel te nemen.  

De conferentie wordt gehouden in de 

Van Ghent Kazerne te Rotterdam, de 

plaats waar vele jonge mariniers worden 

klaargestoomd voor een baan binnen de 

Koninklijke Marine. We vinden het van 

belang om met u in deze inspirerende 

omgeving onze debatten te voeren en 

verhalen te delen.  

De deelnemers aan de conferentie zijn 

talrijke vertegenwoordigers uit de 

samenleving afkomstig uit het 

bedrijfsleven en politiek. Ook is een 

afvaardiging van de Koninklijke Marine 

aanwezig zijn om verhalen te vertellen en 

ervaringen te delen. 
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UITNODIGING  
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u 

bij deze conferentie aanwezig wil zijn. 

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, 

kunt u zich aanmelden via 

www.johandewittconferentie.nl 

Als u zich inschrijft voor 1 juli 2016 zijn 

de kosten €25 per persoon. Na 1 juli 

bedragen de inschrijfkosten €45. Voor 

studenten bedragen de kosten €10. 

Het programma op donderdag 1 

september duurt van 14.00 tot 17.00 

uur.  Aansluitend aan de conferentie bent 

u van harte welkom op de openings- 

receptie van de Wereldhavendagen te 

Rotterdam. Deze wordt dit jaar 

gehouden op Zr.Ms. Rotterdam, welke 

voor de gelegenheid in de stad ligt 

afgemeerd 

Tot ziens in Rotterdam! 

Wie zijn de deelnemers van de 
johan de witt conferentie? 


