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Brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin (Eindhoven,
13 december 1962) kwam op 22 augustus 1983 op in werkelijke
dienst en werd geplaatst bij de Van Braam Houckgeestkazerne
voor het volgen van de opleiding tot reserve officier bij het
Korps Mariniers. Op 1 februari 1984 ging hij een vrijwillige
verbintenis aan bij de Zeemacht en volgde hij op het
Koninklijk Instituut voor de Marine de opleiding tot officier
voor het Korps Mariniers. Hij werd op 1 juni 1986 bevorderd
tot tweede luitenant der mariniers.
Van augustus 1986 tot juni 1987 werd hij als
pelotonscommandant geplaatst bij de Eerste Amfibische
Gevechts Groep. Van juni 1987 tot maart 1988 volgde hij
diverse kwalificatie opleidingen, waaronder de Commando
Opleiding te Roosendaal. Op 1 juni 1988 werd hij bevorderd
tot eerste luitenant der mariniers. In de periode maart
1988 tot augustus 1989 werd hij, voor de afronding van
zijn Voortgezette Wetenschappelijke Vorming, wederom
geplaatst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te
Den Helder. Aansluitend tot februari 1993 was hij belast
met de functie van pelotonscommandant bij de Bijzondere
Bijstandseenheid te Doorn. Na de bevordering tot kapitein der
mariniers op 1 februari 1993 werd hij belast met de functie van
trainingsofficier. Van februari 1993 tot maart 1994 volgde een
plaatsing als opvolgend compagnies commandant bij het 3e
mariniersbataljon waarmee hij deelnam aan de missie “United
Nations Transitional Authority in Cambodia”. Na deze missie
werd hij opvolgend commandant bij de Bijzondere Bijstands
Eenheid en deze functie beklede hij tot mei 1996. Hij werd op 1
juni 1996 eervol ontslagen onder gelijktijdige benoeming tot
kapitein der mariniers der Koninklijke Marine reserve. 1 april
1997 keerde de Vin terug in werkelijke dienst als kapitein der
mariniers en werd hij kort tewerkgesteld bij de 11e Infanterie
Compagnie van de Groep Operationele Eenheden Mariniers.
In de periode juni 1997 tot maart 1998 is hij tewerkgesteld
bij de 12e Infanterie Compagnie van de Groep Operationele
Eenheden Mariniers. Hier werd hij belast met de functie van
opvolgend compagnies commandant. Met deze eenheid werd
hij kortstondig uitgezonden naar Bosnië. Op 23 maart 1998
volgde een bevordering tot majoor der mariniers. In de periode
maart 1998 tot juli 1998 werd hij als compagniescommandant
tewerkgesteld bij de 11e Infanterie Compagnie van de Groep
Operationele Eenheden Mariniers. Vervolgens werd de Vin
van juli 1998 tot juli 2001 uitgezonden naar de Nederlandse
Antillen en was hij als compagniescommandant geplaatst bij
de 41e infanterie compagnie op de marinebasis Parera.

Na zijn terugkeer in Nederland begon hij, in de periode juli
2001 tot september 2004, op het hoofdkwartier van het
Korps Mariniers en werd hij belast met de functie Stafofficier
Voorlichting en Inlichtingen. Hierna volgde een plaatsing bij
het 1e Mariniersbataljon van de Groep Operationele Eenheden
Mariniers van september 2004 tot mei 2005. Hij kreeg de
functie opvolgend bataljonscommandant. Vervolgens werd
hij tot juni 2007 belast met het bevel over de Unit Interventie
Mariniers (UIM). De bevordering tot luitenant-kolonel der
Mariniers volgde op 1 januari 2007.
Van juli 2007 tot juni 2008 volgde de plaatsing bij het “Marine
Corps Command and Staff College” te Quantico, U.S.A.,
voor het volgen van de studie “Master of Military Studies”.
Na het behalen van zijn Mastertitel werd hij van juli 2008
tot juli 2009 geplaatst bij de “Marine Corps Combat and
Development Command” te Quantico, U.S.A. Hier was hij
werkzaam in de functie van NL Liaison Officer. Aansluitend
kreeg de Vin het bevel over het Mariniers Opleidingscentrum
bij de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Op 18 april 2011 volgde
de bevorderding tot Kolonel der Mariniers en per mei 2011
tot april 2012 een plaatsing als Projectleider Loopbaanlint
bij Directie Personeel van het CZSK. Met ingang van 19 april
2012 tot 1 mei 2015 was hij belast met de functie van Hoofd
Opleidingen Koninklijke Marine. Vanaf juli 2015 was hij
Plaatsvervangend Commandant Caribisch gebied en op 28
juni 2017 werd hij als brigadegeneraal der mariniers benoemd
tot Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied,
directeur van de Kustwacht Caribisch gebied en Commander
Task Group 4.4.
Brigadegeneraal der mariniers de Vin is getrouwd met Lia van
Beekum. Het echtpaar heeft 2 dochters.

