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Coöp. Zuivelfabriek De Venen onderworpen aan gedachte-experiment. 
 
Als onderdeel van de tijdelijke binnenland ateliers van het 
Mondriaan Fonds verblijft kunstenaar Edwin Stolk bij KIK (Kunst 
in Kolderveen). In de maanden november en december laat hij 
de voormalige zuivelfabriek De Venen geheel in het teken staan 
van het gedachte-experiment. Het doel van een gedachte-
experiment is de mogelijke consequenties te onderzoeken van 
een denkbeeldige situatie.  
 
Met de titel: Het geluid van Coöp. Zuivelfabriek De Venen 
onderzoekt Stolk of we samen het verleden terug kunnen laten 
klinken in het industriële erfgoed van vandaag. Ook is hij 
benieuwd wat deze poging voor ons vandaag de dag betekent. 
Stolk treed nu in contact met ex-werknemers en andere 
betrokkenen om hun herinneringen van de operationele fabriek 
te horen. Daarna  gaat hij samen met geluidstechnicus Michiel 
de Boer opzoek naar de geluiden die bij deze verhalen horen. 
De opnamen worden daarna op de ‘juiste’ plaats teruggebracht 
in de fabriek. U kunt meehelpen, wanneer u cd-spelers, 
speakers of een versterker op zonder heeft staan, aarzel dan 
niet om deze tijdelijk aan dit kunstproject uit te lenen. Kent u de 
fabriek goed? Kom langs en vertel uw verhaal. Zo maken we dit 
experiment samen in de fabriek mogelijk.  
 
Op zondag 9 november om  17 uur vindt de opening plaats, het 
onderzoek start dan. Hier zal de Historische Vereniging Nijeveen 
uniek  beeldmateriaal van de fabriek laten zien en hedendaagse 
kunstenaars plaatsen met hun werk het gedachte-experiment in 
een bredere context.   
 
Om Het geluid van… te realiseren op 21 december bij de sluiting 
is uw hulp hard nodig!  
 
 

 
9 november - 21 december, 2014 
 

Opening 9 november 17 uur.  
Sluiting: 21 december  17 uur. 
 

KiK (Kunst in Kolderveen) 
Kolderveen 26 / 26a, 7948 NJ Nijeveen 
 

Openingstijden tentoonstelling: elke vrijdag en zondag van 13 
uur-17 uur en alle andere dagen bent u welkom op afspraak. 
 

Voor meer informatie: 
http://www.edwinstolk.nl/gedachte_experiment.html 
 
Contact:      
 

Tijdens deze residency van 2 maanden komt Edwin Stolk graag 
met u in contact.  
 

Edwin Stolk 
E: info[at]edwinstolk.nl 
M:+31(0)610244413 
W: http://www.edwinstolk.nl/ 
 
Location: 
 

Stichting KiK 
Kolderveen 26 / 26a 
7948 NJ Nijeveen 
W: https://www.kik-site.nl/ 

 

 
Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. 


