
TijdcapsuleTijdcapsule
Deelnemers 
tijdcapsule

Photo boothKleding
 Klokken
Tekeningen

Schilderijen
Een expositie 
door jongeren
 voor jongeren 

ExposerenKunstCafe

Een boekje over het proces en alle deelnemers 

2021/2022 
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De expositie Tijdcapsule is een samenwerking tussen
 jongerenwerk Code Hans en Museum  Opsterlân
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De expositieDe expositie
Samen met Jongerenwerk Code Hans organiseert Museum
Opsterlân deze expositie met het thema ‘TIJD’. Het thema is
bedacht en vormgegeven door jongeren, waarbij ze in het
maakproces zijn gecoacht door een kunstdocent van Kunsthuis
SYB uit Beetsterzwaag. Daarnaast zijn ze bijgestaan door de
jongerenwerkers van Code Hans en vrijwilligers van het
museum. In vier ruimten wordt de bezoeker meegenomen in het
thema ‘tijd’. In de ruimte ‘Photo Booth’ zijn drie foto-cabines
waar bezoekers zichzelf of elkaar verkleed kunnen fotograferen
in een bijbehorende kamer. In de zaal ‘Oud en Nieuw’ hebben de
jongeren aan de hand van een schilderij uit het depot van het
museum een eigentijdse versie van dat werk gemaakt. Boven op
de vide vind je de tijdcapsule-kast waaraan je zelf een voorwerp
uit deze tijd kunt toevoegen. Ook het museumcafé is deels
omgetoverd tot een café uit het begin van de vorige eeuw. 



Het café en de klokkenHet café en de klokken
In deze ruimte hebben jongeren het museum café omgetoverd
tot een café uit de 'pake en beppe' tijd. Als je deze ruimte
binnenkomt ga je direct terug in de tijd, inclusief potkachel,
Perzisch tapijtje en olielampjes. In het café kan je een bakje
koffie of een kopje thee bestellen en genieten van de mooie
aankleding. 

De klokken hangen door het gehele museum, want wat past  er
beter bij het thema 'tijd' dan klokken. De klokken hebben wij
geleend van restaurant de Tijd uit Steendam.



Het café en de klokkenHet café en de klokken  



DEELNEMERS caféDEELNEMERS café  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Omdat ik wil leren hoe ik het museum moet aankleden.
Wat vond je het leukst? 
Versieren.                                                                                     
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost?
 We kwamen een tijdprobleem tegen omdat er helemaal niet genoeg tijd was. Er was
een probleem met de grootte van de kamer.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik vond het goed.

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Mijn vriendin Yingying vertelde mij dat zij meedeed aan dit project en vroeg of ik mee
zou willen doen. Ik vond het een goed idee en iets leuks om te proberen. 
Wat vond je het leukst? 
De spullen bekijken en uitzoeken, ik hoop dat het er mooi uitziet.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Ik had zeker weinig tijd om er mee bezig te kunnen gaan, maar toch vind ik dat het nu
goed gaat. Nu doen de anderen eigenlijk meer maar als ze mij nodig hebben ben ik er
wel. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Wel leuk, zeker iets wat ik nooit eerder heb geprobeerd. 



DEELNEMERS caféDEELNEMERS café  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Toen ik gevraagd werd om mee te doen aan het project, jongeren in het museum, heb
ik meteen ja gezegd. Ik vind het namelijk een goed idee om jongeren te interesseren
voor musea. Deze vertellen veelal iets over onze geschiedenis. 
Wat vond je het leukst? 
Aan onze geschiedenis ruiken en proeven gebeurt bij uitstek in musea. Waarom dit
belangrijk voor ons is, blijkt uit de quote: ''het leven wordt voorwaarts geleefd, maar
achterwaarts begrepen''. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost?
 - 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik   vond het samenwerken en samen optrekken met de jongeren en jongerenwerkers
leuk om te doen.

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik heb meegedaan aan de expositie tijdcapsule omdat ik graag jongeren wou
begeleiden in het opzetten en uitvoeren van een project. Overigens was dit een goed
leertraject voor mij als stagiaire bij het jongerenwerk. 
Wat vond je het leukst? 
De creativiteit en energie van de jongeren.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
-
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik heb het als heel gezellig ervaren, de jongeren waren erg creatief waardoor de
ideeën voor de expositie al snel bedacht worden. Het was een plezier om met deze
groep meiden te mogen werken. 



De tijdcapsuleDe tijdcapsule  
Samen met de jongeren is een tijdcapsule-kast gemaakt. Hierin
staan voorwerpen uit de tijd waarin wij leven. Als bezoeker kun 
je een voorwerp toevoegen aan de tijdcapsule-kast. Op de tafel
staan voorbeelden van tijdcapsules die zijn gemaakt door
basisscholen uit Opsterland. Ook zijn er objecten te zien die in een
tijdcapsule van honderd jaar geleden hadden kunnen zitten.



De tijdcapsuleDe tijdcapsule  



DEELNEMERS TIJDCAPSULEDEELNEMERS TIJDCAPSULE
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
In mijn vrije tijd ben ik veel aan het tekenen en bij de jeugdsoos vroegen ze of ik mee
wou doen. Dus toen dacht ik 'dat lijkt me wel leuk'.
Wat vond je het leukst? 
Het leren kennen van nieuwe mensen en het maken van de tekeningen.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Ik liep vooral aan tegen het vervoer maar Alies kon mij wel meenemen en ophalen. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik vond het heel gezellig en heel leuk om nieuwe vrienden te maken. 

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik dacht dat het leuk zou zijn om samen met jongeen een expositie te maken in het
museum. 
Wat vond je het leukst? 
Het samenwerken met de jongeren en mijn collega's. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Het niet kunnen werken tijdens de openingstijden. Dit hebben we opgelost door na
sluitingstijd, en dan vooral 's avonds, te werken in het museum.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Het was interessant om met jongeren te werken in een museum en dan vooral om te
ontdekken hoe jongeren naar kunst en andere tijden kijken. 



De photo boothDe photo booth  
In deze ruimte hebben de jongeren drie periodes gekozen en
voor elke periode een photo booth (foto-cabine) gemaakt. 
Ze hebben de panelen van de cabines zelf beschilderd. Ook
hebben ze thuis en in het depot van Museum Opsterlân objecten
gezocht om de cabines mee aan te kleden. De jongeren hebben
gekozen voor de 19de eeuw (‘cowboys’) en voor de jaren 70
(‘hippies’)en de jaren 80 (‘disco’) uit de vorige eeuw. Achter de
rode gordijnen vind je verkleedkleren uit deze drie tijden.
Daarmee kun je jezelf of elkaar in stijl fotograferen in de foto-
cabines. 



De photo boothDe photo booth  



DEELNEMERS PHOTO BOOTHDEELNEMERS PHOTO BOOTH  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Omdat het me leuk leek om een schilderij te maken die in het museum kwam. 
Wat vond je het leukst? 
Schilderen
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Schilderen met veel kleur en schaduwen. Dit heb ik opgelost door gewoon uit te
proberen.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Leuk

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Alies heeft mij gevraagd om mee te doen. 
Wat vond je het leukst? 
Geen idee
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Het ging goed
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik kende nog niemand en heb hierdoor nieuwe mensen ontmoet



DEELNEMERS PHOTO BOOTHDEELNEMERS PHOTO BOOTH  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Omdat het wel erg leuk is om iets met tijd te doen. Voor mij tijd over.
Wat vond je het leukst? 
Hoe de jeugd met elkaar bezig is en ze zijn heerlijk/eerlijk creatief. Geweldig. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Alles werd wel opgelost door de jeugdwerkers.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Erg leuk.

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Het werd op school tegen mij gezegd en het leek me wel leuk.
Wat vond je het leukst? 
Bezig gaan met het schilderij en het inrichten van de photobooths.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Het schilderen, ik heb gewoon om tips gevraagd. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Heel leuk. 



DEELNEMERS PHOTO BOOTHDEELNEMERS PHOTO BOOTH  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik houd van schilderen en het leek me erg gezellig. Helemaal toen er verder niks te
doen was door de maatregelen. 
Wat vond je het leukst? 
Schilderen en de gezelligheid
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Soms verliephet teamwork moeilijk, maar dit hebben we opgelost 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik kende bijna iedereen al daarom was het heel gezellig 

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Het leek me leuk en interessant
Wat vond je het leukst? 
De gezelligheid
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Ik vond het niet altijd mooi wat ik had gemaakt en dat heb ik opgelost door het
proberen los te laten.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Leuk, ik kende bijna iedereen al



DEELNEMERS PHOTO BOOTHDEELNEMERS PHOTO BOOTH  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Het leek me interessant en leuk om een keer zoiets te doen. 
Wat vond je het leukst? 
 Het plannen en ideeën bedenken.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Tijd om te komen en iets in te plannen. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Leuk en gezellig. 



Oud en nieuwOud en nieuw  
Jongeren mochten voor dit onderdeel van de expositie in het
depot van Museum Opsterlân kijken. Hier hebben ze een
kunstwerk uitgezocht, waar ze een eigen, moderne versie van
hebben gemaakt. In deze ruimte hangen de kunstwerken uit het
depot met de kunstwerken van de jongeren ernaast. Bij elk
kunstwerk staat de naam van het kunstwerk en wie het
kunstwerk gemaakt heeft. De jongeren die de kunstwerken
gemaakt hebben deden ook mee aan andere onderdelen van het
project.



Oud en nieuwOud en nieuw  



PROJECTGROEPPROJECTGROEP  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Als jongerenwerker bij Code Hans werd ik heel erg enthousiast van het idee om te
gaan samenwerken met Museum Opsterlân. Door jongeren een expositie te laten
maken en organiseren, zodat het museum ook aantrekkelijk wordt voor jongeren.
Wat vond je het leukst? 
Samen met de jongeren hun ideeën vormgeven voor de expositie.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
In de uitvoering loop je soms tegen praktische zaken aan, maar door samen te
werken hebben we altijd creatieve oplossingen kunnen vinden.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Super leuk! De jongeren hebben ontzettend veel goede ideeën waardoor het echt 
hun eigen expositie is geworden!

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Code Hans werd benaderd door het museum. Ze wilden graag meer jongeren in het
museum. Samen bedachten we dit project.
Wat vond je het leukst?  
Het leukst vond ik om te zien hoe creatief de deelnemende jongeren zijn en hoe mooi
ze kunnen tekenen en schilderen.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Corona veroorzaakte de nodige problemen. Niet iedereen had dezelfde ideeën over
hóe we verder moesten gaan. Wel vond iedereen dát we verder moesten gaan. Dat
gaf energie en zorgde voor een nieuwe gezamenlijk koers.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik had gehoopt dat er meer jongeren zouden meedoen, maar de jongeren die
meededen, waren enthousiast, maakten mooie dingen en de samenwerking was
altijd heel gezellig.



DEELNEMERS BOUWPLOEGDEELNEMERS BOUWPLOEG  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Wij zijn van de bouwploeg en ik vind het mooi om weer iets anders te maken en zeker
met de jeugd. 
Wat vond je het leukst? 
Het opbouwen en de jeugd te zien werken aan tekeningen en schilderijen. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Niets, hooguit de tijdsdruk. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Mooi, ze zien alles vaak toch anders en dat is ook voor ons leerzaam. 

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Omdat ik bij de bouwploeg van het museum zit.
Wat vond je het leukst? 
De gehele opbouw.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Tijdsgebrek wegens ander werk.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Een leuke ervaring.



DEELNEMERS PRDEELNEMERS PR  

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik heb meegedaan omdat ik het interessant vond. 
Wat vond je het leukst? 
Het bij elkaar zitten vond ik het leukst.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Ik liep nergens tegenaan. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik vond het leuk. 

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik heb meegedaan omdat ik het wel interresant vond.
Wat vond je het leukst? 
Met verschillende mensen samenwerken.
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Dat je niet zo veel tijd had maar dat je toch wel bent heengegaan. Ik heb dat opgelost
door dingen te verschuiven. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik vond het erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen.



DEELNEMERS PRDEELNEMERS PR  
Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Museum Opsterlân vindt het belangrijk om jongeren te betrekken en het museum
toegankelijk te maken  voor andere doelgroepen dan we gewend zijn.
Wat vond je het leukst? 
De schilderijen als 'antwoord' op stukken uit het depot. De eigen interpretaties zijn
authentiek, heel mooi. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Het museum en Code Hans zijn twee verschillende organisaties met ieder hun eigen
cultuur. Daar is veel overleg voor nodig wil je tot samenwerking komen. 
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
-

Waarom heb je meegedaan aan de expositie tijdscapsule?
Ik heb meegedaan aan de expositie omdat ik het een erg leuk project vind. Ik ben
ambassadeur Jeugd bij Code Hans en het is mooi om met een project meer jongeren
naar het museum te krijgen. 
Wat vond je het leukst? 
De samenwerking met de jongeren en de creativiteit van de jongeren, ze hebben echt
hele mooie dingen gemaakt. 
Waar liep je tegenaan en hoe heb je dat opgelost? 
Door de veranderende corona maatregelen moesten we telkens iets anders
bedenken voor de opening. Uiteindelijk is er gekozen voor een hybride vorm zodat
we hoe dan ook kunnen starten met de expositie.
Hoe vond je het om samen met (andere) jongeren de expositie te maken? 
Ik vond het erg leuk om met jongeren aan de expositie te werken. 



MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOORMEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR


