
Marrumer kat 
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zou bekend 
worden gemaakt wie de eretitel Marrumer Kat 
van 2013 zou worden toegekend, de eretitel 

bestemd voor iemand die veel voor het dorp 
heeft gedaan. Het kattenlegioen - dat zijn 

degenen die in het verleden tot Marrumer Kat 
zijn gekozen - beslist de laatste jaren hierover. 
Zij hadden echter bedacht om het deze keer 
anders te doen. 
 
Het kattenlegioen nam tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats op het podium 
en Germ Koldijk lichtte toe wat zij hadden 
besloten. Sinds 1992 is er een Marrumer Kat 
uitgeroepen. Door de jaren heen zijn er 19 
katten en poezen zijn benoemd.  

 
Nu er 20 jaar een kat of poes gekozen was, 
leek het het kattenlegioen goed om er dit jaar 
een feestelijk tintje aan te geven. Het 
kattenlegioen had unaniem besloten om dit 
jaar, zoals Koldijk het verwoordde: ‘alle 
frijwilligers út ús doarpen fan hokker 
ferieniging as organisaasje dan ek, op 
tsjerklik, maatskiplik, kultureel en 
sportgebeuren dy’t harren ynset ha, noch 
dogge en noch dwaan sille yn it sintjse te 
setten’ Hiervoor is bij het dorpshuis een 
frijwilligersbeam geplant: een beukeboom 
met karakter, voor alle vrijwilligers en als dank 
voor hun inzet. Koldijk deed ook een beroep 
op alle inwoners om niet aan de kant te blijven 
staan als er een beroep op hen wordt gedaan, 
want het dorp en de verenigingen hebben hen 
nodig.  
 
Vervolgens werden de aanwezige voorzitters 
als vertegenwoordigers van de vrijwilligers 
van verschillende verenigingen en 
organisaties naar voren geroepen. Hen werd 
door de senior-Marrumer Kat Henk Hoekstra 
gevraagd om een emmertje met grond mee te 
nemen naar buiten om gezamenlijk de boom 
in goede en vruchtbare grond te zetten. 
 
Voor de meeste aanwezigen in de zaal was 
dit een verrassende wending dat er geen 
Marrumer Kat werd benoemd. Maar het feit 
dat er deze keer een eerbetoon was aan alle 
vrijwilligers werd positief ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hier nog een overzicht van degenen die tot nu 
toe tot Marrumer kat zijn benoemd: 
 
Gerrit van der Veen en zijn echtgenote 1992 
Hendrik Poelstra   1993 
Bouwe Zijlstra    1994 
Germ Koldyk    1995 
Hendrika van der Woude  1996 
Johannes van der Veen  1997 
Annigje Boersma   1998 
Gryt Hofstra    1999 
weigering    2000 
Sake Schuiling   2001 
Machiel de Vries   2002 
Marten Elzenga   2003 
niet uitgereikt    2004 
Johannes Zoodsma   2005 
Oane van Oosten   2006 
Henk Hoekstra   2007 
Aede van der Beek   2008 
Pyt Homsma    2009 
Anneke van Dijk   2010 
Cees Wierstra    2011 
Douwe van Oosten   2012 
 
 

 


