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Ons Korps bestaat dit jaar 355 jaar. Ieder jaar staan wij op en rond 10 december op gepaste wijze,
met herdenken en feest, stil bij onze Korpsverjaardag en in lustrumjaren doen wij dat uitgebreider.
Dit jaar is zo’n lustrumjaar. Dit jaar is echter ook een jaar waarin onze samenleving en grote delen
van de wereld ongekend hard worden geraakt door de coronacrisis. De crisis is nog niet voorbij,
het leven is nog verre van genormaliseerd en hoe dit zich verder ontwikkelt is omgeven met veel
onzekerheden. Om die reden is na constructief overleg, en met gezonde discussie, besloten om de
viering van dit lustrumjaar anders in te vullen dan u gewend bent. Bij dit overleg waren ook de aan
het Korps Mariniers gelieerde stichtingen en verenigingen betrokken. In verband met de vereiste
voorbereidingstijd bleek het niet wenselijk een besluit verder uit te stellen.

De belangrijkste reden om af te wijken van de traditionele lustrumviering is het belang van uw
gezondheid, de gezondheid van uw dierbaren en die van alle mensen in onze samenleving. Het
Korps Mariniers dient de samenleving en mag die samenleving nooit aan onnodige risico’s bloot
stellen. In dit kader wordt het, met het inzicht van nu, onverantwoord geacht om in december
duizenden (oud-)mariniers, afkomstig uit het hele land, voor defilé en feest bijeen te brengen op
de Coolsingel en in Ahoy. Daarnaast speelt de financiering van de evenementen een rol. De kosten
voor zowel het defilé als Ahoy zijn fors gestegen, maar het budget niet. Door dit alles is er dit jaar
geen traditionele lustrumviering in Rotterdam. Een besluit dat pijn doet, maar nodig wordt
gevonden en waarvan wij hopen dat u er begrip voor kunt opbrengen.

Toch willen wij dit najaar op gepaste wijze stil staan bij deze bijzondere Korpsverjaardag. Ook
willen wij de functieoverdracht van Commandant van het Korps Mariniers op 12 december
waardig in vullen. Het streven is om bij deze activiteiten zoveel mogelijk (oud-)mariniers te
betrekken, waarbij verantwoord en haalbaar de sleutelwoorden zijn.
Opties voor alternatieve invulling worden momenteel uitgewerkt. Gedacht wordt onder meer aan
kleinschaligere vieringen van eenheden, stichtingen, verenigingen en afdelingen, verspreid door
het land en op verschillende data in de weken voorafgaande aan 10 december. CKM, CKM desig
en de Korpsadjudant zullen dan zoveel mogelijk van deze vieringen bijwonen om in deze bijzondere
tijd onze korpswaarde ‘Verbondenheid’ kracht bij te zetten.
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Over de alternatieve vieringen zal u zo spoedig mogelijk via uw commandantenljn, uw vereniging
of uw stichting worden geïnformeerd.
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