Bezoek Prins Hendrik aan Veendam in 1929.

Op 23 mei 1929 heeft Z.K.H. Prins Hendrik, gemaal van Koningin Wilhelmina, een bezoek
gebracht aan Veendam met het doel de plaatselijke nijverheid beter te leren kennen. Hij was
in gezelschap van de Commissaris der Koningin te Groningen Jh.r Mr. A.W.L. Tjarda van
Starkenborgh Stackhouwer en zijn adjudant Jhr. Laman Trip.

Om 11.00 uur arriveerde het gezelschap per auto aan de gemeentegrens van Veendam waar
het gemeentebestuur de prins al stond op te wachten.
De Burgemeester van Veendam J.F. van de Zee hield een korte toespraak waarna het
gezelschap dadelijk doorreisde naar de Aardappelmeel-, stroop- en glucosefabriek van de
firma Duintjer, Wilkens, Meihuizen en Co (D.W.M.) aan het Boven Oosterdiep.

De D.W.M.-directie heet de Prins welkom.

Prins Hendrik op zijn rondleiding bij D.W.M.

Voorop met bolhoed Prins Hendrik, daarachter E.J. Duintjer Jzn. en N.F. Wilkens Uzn.
gevolgd door wethouder/locoburgemeester E. Spiekman.
(Foto’s zijn afkomstig uit het boek: “De Fabriek van mijn vader” door Klaas Fleurke.)

Na het bezoek aan de aardappelmeelfabriek werd ook nog een bezoek van een uur gebracht
aan de nieuwe witpapier- Stroostoffabriek Phoenix aan de Molenstreek (het huidige
Ommelanderwijk).

De lunch werd gebruikt op het gemeentehuis met het gemeentebestuur en een aantal
genodigden, waaronder de directies van de bezochte bedrijven. Op de burgemeesterskamer
was een kleine tentoonstelling ingericht van artikelen van de bedrijfsnijverheid uit de
Veenkoloniën. Het belang van deze nijverheid is door de regering mede onderkend door een
vestiging van de Kamer van Koophandel in Veendam. De voorzitter en de secretaris van de
Kamer waren onder de genodigden.

’s Middags werd nog een bezoek gebracht aan het Rijks Landbouwwinterschool waar de
directeur Kok een causerie hield.

Bij zijn vertrek werd de Prins tot aan de gemeentegrens begeleid door het Gemeentebestuur
en vandaar vervolgde het gezelschap de reis naar de Freylemaborg in Slochteren waar
gezamenlijk met de plaatselijke burgemeester de thee werd genuttigd. De dag werd
afgesloten met een diner in Groningen ten Gouvernementshuize. Rond half acht ‘s avonds
begon de Prins aan zijn terugreis naar de Residentie.

Het was me een genoegen om in Veendam te zijn.

