
Prinselijk bezoek aan Veendan in 1905 
In 1905 herdacht Veendam haar 250  jarig bestaan. Dit was een mooie aanleiding Prins 
Hendruk, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, uit te nodigen voor een bezoek aan  het 57-
ste Landbouwcongres, dat werd gehouden in het feestelijk versierde Veendam. 

 
De aankomst stond als volgt gepland: de Prins zou op het station Vries-Zuidlaren aankomen  
en worden opgewacht door de commissaris der Koningin te Groningen. Vervolgens zou het 
per rijtuig verder gaan naar Veendam, waar de Prins met zijn gevolg rond 12.30 werd 
verwacht.  
Het liep echter anders. De Prins kwam per auto naar Assen en had vier keer pech aan de 
auto. Er moesten een paar maal nieuwe banden onder de auto worden gezet. 
In Assen zou worden overgestapt op een andere auto, maar toen die van de garage kwam, 
sprongen daar ook de banden van. Vervolgens ging het per karos naar Veendam. 
Ondertussen was de burgemeester van Veendam op de hoogte gesteld en, die spoedde zich 
met gezwinde spoed de Prins tegemoet. Halverwege werd overgestapt in de auto van de 
Burgemeester en men ijlde zich vervolgens naar Veendam, alwaar het gezelschap rond 14.30 
uur arriveerde bij de Steennotenknoopenfabriek “Primula” - twee uur te laat. 
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Vervolgens begaf  de prins zich ter voet van het gemeentehuis naar 
waar hij een deel van het Congres ging bijwonen.
Terloops werd nog een bezoek gebracht aan de Landbouw
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In Zwolle werd de Prins opgevangen door de commissaris van de Koningin in Overijssel. Een 
plaatselijke bankier had zijn automobiel ter beschikking gesteld aan de Prins, die zijn reis 
hiermee vervolgde naar Het Loo in Apeldoorn.  

 Een vorstelijke brug 

 
Toen de Prins der Nederlanden  Veendam bezocht was juist de nieuwe brug naar Borger-
Compagnie gereed. Zijne Koninklijke Hoogheid was de eerste die er vanaf Zuidlaren richting 
de Langeleegte overheen reed. Met toestemming van de Prins is de brug sedert dien door de 
betreffende gemeenteraad  “Prins Hindrik brug” genoemd. 
(Bron: Tilburgsche krant 30-7-1905) 



 

 
 


