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De  gemeente Leeuwarden koos in september 2007 een nieuwe burgemeester: Ferd Crone. 

Nadat dit nieuws bekend was geworden, benaderde ik hem met de vraag of hij zich tijdens 

de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn wilde laten volgen. Zijn antwoord was ‘ja’. 

Ik mocht bovendien de aanloop naar zijn installatie in beeld brengen: het afscheid van de 

Tweede Kamer en de voorbereidingen voor zijn verhuizing.  Crone werd op 15 november 

2007 geïnstalleerd in de Grote Kerk in het bijzijn van familie, vrienden, collega’s, partijgenoten 

en inwoners van Leeuwarden. Op dat moment gingen de honderd dagen in.
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wo 24-10-2007 • Een medewerker van een parketbedrijf inspecteert de vloer in de nieuwe woning aan de Emmakade.



di 6- 11-2007 • Nieuwe foto’s van het college en van de burgemeester. ‘Gaat u maar even ontspannen staan.’ wo 24-10-2007 • De werkkamer van de burgemeester.



Bij thuiskomst in Heemskerk. di 13-11- 2007 • Bij zijn afscheid van de Tweede Kamer reikt voorzitter Gerdi Verbeet een lintje uit.



do 15-11-2007 • Aan de gemeentegrens bij Marssum heten Hedzer Klarenbeek (communicatie), Jan van Olffen (vice-voorzitter van de raad) 
 en Gerrit Krol (wethouder en loco-burgemeester) het gezin Crone welkom.

do 15-11-2007 • In de Grote Kerk.



za 17-11-2007 • Intocht van Sinterklaas.
za 17-11-2007 • Voormalig huisarts Hennie Gerritsma viert zijn honderdste verjaardag.





In de dienstauto.do 6-12-2007 • Dochter Elin gaat al voor de verhuizing in Leeuwarden naar school en eet af en toe met haar vader op zijn werkkamer.
ma 19-11-2007 • De eerste raadscommissievergadering in functie.

!



za 1-12-2007 • Na afloop van het korpsbeheerdersoverleg in Utrecht.
vr 30-11-2007 • Poppodium Romein tijdens een van de kennismakingsrondes.

Voor de verhuizing verblijven vader en dochter Elin in hotel Het Stadhouderlijk Hof.





di 1-1-2008 • Nieuwjaarsduik in het Rengerspark.
za 16-2-2008 • Leeuwarders verbazen zich erover dat hun burgemeester zelf boodschappen doet.

do 22-11-2007 • Ed van de Beek (NOM) aan het woord tijdens een bijeenkomst van VNO/NCW Noord.
zo 30-12-2007 • De wijk Wielenpôlle heeft !20.000  ingezameld voor Kinderen Kankervrij (Kika) en sluit de acties af in het Cambuurstadion.
di 1-1-2008      • Oudejaarsavond is te mistig voor surveillance met de politiewagen.

!



do 24-1-2008 • Burgemeester en wethouders reizen naar Schiermonnikoog.
di 1-1-2008 • Het echtpaar Crone te gast in de Transvaalwijk.

wo 16-1-2008 • Staatssecretaris Nebahat Albayrak opent het Veiligheidshuis.





vr 8-2-2008 • Even bellen in het restaurant van WTC Expo tijdens Boot Holland.
za 12-1-2008 • Opening van galerie De Kleine Hoogstraat.

!



vr 18-1-2008 • Crone moet even weg tussen de openingshandelingen van een nieuwe molen bij Koninklijke Koopmans Meelfabrieken.
vr 18-1-2008 • Genodigden bij Koninklijke Koopmans Meelfabrieken.



wo 6-2-2008 • In zijn installatietoespraak heeft Crone Geert Mak geciteerd. De twee corresponderen, wat leidt tot een gesprek.



Mijn dank gaat uit naar:
Ferd Crone en zijn familie

medewerkers van de gemeente Leeuwarden

Joost van den Broek
Carola Knust
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Econoom Ferd Crone (1954) zat twaalf jaar in de Tweede Kamer 

voor de PvdA voordat hij in september 2007 werd gekozen tot 

burgemeester van Leeuwarden. Hij reageerde meteen positief op 

het plan van Gitte Brugman om de eerste honderd dagen van zijn 

ambtstermijn vast te leggen in een reportage.

Na vijftien jaar verslaggeving koos Gitte Brugman (1964) voor 

een opleiding aan de Fotoacademie in Amsterdam. Vanwege haar 

achtergrond lag de keuze voor documentaire fotografie  

en fotojournalistiek voor de hand. ‘De stad, het werk en de 

burgemeester’ is haar afstudeerwerkstuk.
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