
 Een stukje geschiedenis

1880

Het kofschip van kapitein Jan Oldenburger vergaat. Zij n vrouw 

Doetje blij ft achter met zeven kinderen. Om in hun levenson-

derhoud te voorzien, begint ze een winkel in manufacturen en 

koloniale waren. 

1910 Dochter Antje begint in Assen een eigen manufacturenwinkel.

1922
De winkel aan de Oudestraat in Assen groeit uit zij n jas en 

verhuist naar een groter pand aan de Kruisstraat.

1933 De derde generatie neemt het roer over. 

1945

Een Canadese soldaat tipt de familie Van der Veen over de kan-

sen voor een warenhuis in Toronto. De familie verandert haar 

naam in Vanderveen. De emigratie gaat uiteindelij k niet door 

vanwege nieuwe kansen voor het warenhuis in Assen.

1970
Jelle en Ruurd Vanderveen, oom en vader van Nico en Rienus 

nemen de dagelij kse leiding van het bedrij f over.

1986
Warenhuis Vanderveen voegt een dierenafdeling toe, 

geïnspireerd door Harrods in Londen.

1996
Er komt een indrukwekkende glazen gevel, ontworpen door 

toparchitect Herman Hertzberger.

2004 De vij fde generatie krij gt de eindverantwoordelij kheid.

2011
Het laatste pand van het stadsblok wordt aan het warenhuis 

toegevoegd (zie foto).

2014 De dierenafdeling sluit zich aan bij  Pets&Co.

Foto van de binnenstad van Assen anno 1938. In het blok 
in het midden van de foto was destij ds de winkel van Antje 
van der Veen gevestigd. Vandaag de dag vormt het hele blok 
Warenhuis Vanderveen.

Foto van de binnenstad van Assen anno 1938. In het blok 
in het midden van de foto was destij ds de winkel van Antje 
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Een verhaal over Pets&Co Vanderveen is een verhaal over Warenhuis Vanderveen: 
een shop-in-shoptotaalwarenhuis in het hart van Assen. Dit op een na grootste 
warenhuis van Nederland heeft een vloeroppervlak van 17.500 vierkante meter en 
zestig afdelingen waaronder de dierenafdeling Pets&Co.

TeksT en foTo’s: Janine Verschure

 pets&Co vanderveen

Bedrijf met een 
bijzonder verhaal

De broers Rienus en Nico Vanderveen vertel-
len over de achtergronden en historie van 
het warenhuis, waarin de zesde generatie 
inmiddels is aangetreden. Rienus is verant-
woordelijk voor de dierenafdeling Pets&Co. 
Het verhaal en de historie achter familie Van-

derveen, hun warenhuis en dus ook de dierenafdeling die 
daar deel van uitmaakt, is zo bijzonder dat we je deze niet 
willen onthouden:

Antjes droom
Eind negentiende eeuw overleed Jan Oldenburger, de vader 
van Antje Oldenburger uit Nieuwe Pekela. Antje voer regel-
matig mee op het kofschip van haar vader, voordat dat in 
1880 met man en muis verging. Na de dood van haar vader 
trouwde Antje met Bareld van der Veen (let even goed op die 
achternaam) en op 1 mei 1897 begon ze een manufacturen-
winkel in Assen. Tijdens de reizen met haar vader had Antje 
in steden als Riga, Sint-Petersburg en Liverpool de grote 
warenhuizen daar bewonderd en ze droomde ervan haar 
winkeltje uit te bouwen tot zo’n winkelparadijs.

De zoon van Antje en Bareld, Nico (senior), ontmoette vlak 
na de Tweede Wereldoorlog een Canadese militair uit het 
geallieerde leger. Deze Bannerman James Gorham was dege-
ne die de ondernemer aanspoorde om die plannen voor een 
echt groot warenhuis ten uitvoer te brengen, niet in Assen, 
maar in Toronto. Dat was het punt waarop de familie haar 
naam veranderde in Vanderveen, omdat ‘Vendervien’ nu een-
maal beter bekt in het Engels. De emigratieplannen vonden 
uiteindelijk geen doorgang, maar de droom wél: Warenhuis 
Vanderveen werd stukje bij beetje uitgebreid. Door de jaren 

heen werden er steeds meer panden bijgekocht, de winke-
liers werden als deelnemers betrokken bij het shop-in-shop-
warenhuisconcept. Tijdens een rondleiding door dit immen-
se warenhuis vallen we van de ene verbazing in de andere. 
Drie restaurants, een versplein, mode, een naaiatelier, meu-
bels, exposities, bijzondere start-ups met ‘local heroes’, een 
kapsalon, zelfs een wellness-salon voor mensen die weer 
even opgeladen moeten worden voordat ze verder kunnen 
winkelen, én…

… een dierenspeciaalzaak
Met veel levende have, veel aquaristiek en een opvallend 
grote hengelsportafdeling. Rienus Vanderveen vertelt dat 
er al sinds 1986 een dierenspeciaalzaak gevestigd is in 
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↑
Nico (links) en 
Rienus Vanderveen
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het warenhuis. “Onze vader – hij stond met zijn broer Jelle 
decennialang aan het roer van dit warenhuis – was eens op 
werkbezoek in Londen. Natuurlijk ging hij naar Harrods, het 
wereldberoemde en chique Londense warenhuis. Hij zag dat 
Harrods een dierenafdeling had, en dat wilde hij ook in zijn 
eigen warenhuis.” Rienus vertelt dat het feit dat Pets&Co 
Vanderveen onderdeel uitmaakt van het warenhuis, veel 
voordelen heeft. “Je hebt als beheerder van de dierenafdeling 
veel profijt van de samenwerking met andere warenhuisaf-
delingen. Gezamenlijke pr; prachtige etalages en decoratie-
mogelijkheden; gebruik kunnen maken van de logistiek; een 
technische dienst die je maar hoeft te bellen als er iets kapot 
is of niet werkt; en vooral: heel veel voetjes over de vloer, 
vanwege het gevarieerde producten- en dienstenaanbod van 
het warenhuis. Je merkt dat mensen die in het warenhuis aan 
het winkelen zijn, per definitie kooplustig zijn. Daar plukken 
alle afdelingen de vruchten van. Assen is de hoofdstad van 
Drenthe en heeft echt een regiofunctie. Het Drents Museum 
ligt op een steenworp afstand; we zien hier veel toeristen en 
ook lokale bewoners weten ons prima te vinden.”

Opvang
Honden zijn toegestaan in warenhuis Vanderveen en het 
spreekt voor zich dat dat voor de afdeling van Rienus een 
prettig gegeven is. “We zien hier veel klanten met honden en 
hebben ook veel levende have in de winkel. Er is hier veel 
aandacht voor aquaristiek, we verkopen veel vissen. Daar-
naast hebben we vogels, konijnen en kleine knagers maar de 
omzet daarin is niet opvallend groot. Wél in benodigdheden 
voor die dieren. Het leuke van levende have in je winkel is 
de extra bezoekers die dat aantrekt. Het gebeurt vaak dat 
gezinnen hier aan het winkelen zijn en dat de kinderen hier 
blijven terwijl hun ouders het warenhuis door struinen. Dat 
vinden we prima, sterker nog: dat juichen we toe. We grijpen 
elke kans aan om voorlichting te geven, met name over de 
dieren in de winkel. Je moet dieren zien om ervan te leren 
houden. Dat is de hoofreden dat de dieren hier in de winkel 
zijn, niet de verkoop.” Sterker nog: soms komen er bij Pets&-
Co Vanderveen meer dieren bij dan dat er weggaan. “Wij van-
gen regelmatig dieren op in de winkel, als de eigenaren aan-
geven dat ze er niet meer voor kunnen zorgen. Dat gaat dan 
voornamelijk over konijnen en kleine knagers. Wij hebben 

hier zo veel aanloop dat we er altijd wel weer een goed tehuis 
voor vinden, zelfs voor dieren die al op leeftijd zijn.” Rienus 
vertelt dat de dieren die hij opvangt niet in zijn winkel gekocht 
hoeven te zijn. “De enige eis is dat ze gezond en herplaatsbaar 
zijn. Zeker met behulp van social media is het verrassend een-
voudig om een nieuwe eigenaar te vinden. Natuurlijk zijn we 
daarbij kritisch; je krijgt hier niet zomaar een dier mee, maar 
we merken dat het goodwill oplevert. Mensen vinden het mooi 
dat we dat doen. Ook als we levende have verkopen zeggen 
we er altijd bij dat – als het om wat voor reden niet mocht 
gaan – het dier teruggebracht kan worden. Natuurlijk wil dat 
niet zeggen dat we impulsaankopen stimuleren. Ook hier gaat 
welzijn voor alles en lichten we de mensen goed voor. Maar 
wij hebben liever dat mensen een dier hier brengen dan dat 
ze het loslaten in het park.”

Vrijheid
Als er één typisch voorbeeld is van een stadswinkel, dan is dat 
wel Pets&Co Vanderveen. Deze dierenafdeling van Warenhuis 
Vanderveen is gevestigd op de eerste etage van het warenhuis 
midden  in de stad. Parkeren voor de deur is er niet bij. Groot-
verpakkingen en zware artikelen heeft Rienus daarom niet 
veel in de winkel liggen maar hij brengt de artikelen – mits in 
Assen en omgeving – wel thuis. “Voer en benodigdheden voor 
katten doen het goed hier, net als voor kleine knagers. Onze 
aquaristiekafdeling heeft echt een regiofunctie, die is al vele 
jaren belangrijk voor onze winkel.” Het is opvallend hoe groot 
de hengelsportafdeling is. “Wat dat betreft is het prettig dat 
je bij de landelijke organisatie Pets&Co zoveel vrijheid hebt”, 
zegt Rienus. “Ik vind Pets&Co een uniek samenwerkingsver-
band, waarbinnen je echt kunt ondernemen. Het is inderdaad 
niet de eerste gedachte dat je in een winkel als deze zo’n 
grote hengelsportafeling treft. En toch loopt hengelsport hier 
prima. Bij Pets&Co kun je altijd terecht voor hulp of advies, 
waarbij zij ervan uitgaan dat jij als winkelier je klanten het 
beste kent. Die vrijheid is heel prettig.” ←

“Het leuke 
van leven-
de have in 
je winkel 
is de extra 
bezoekers
die dat 
aantrekt. 
We grij pen 
elke kans 
aan om 
voorlich-
ting te 
geven, 
met name 
over de 
dieren in 
de winkel.”
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