
Museum Kaap Skil 

Museum Kaap Skil gaat over de geschiedenis van het leven met de zee. Het is een uniek 
museum dat internationale prijzen ontving voor de architectuur. Er zijn 
tentoonstellingen over de Reede van Texel en opgedoken vondsten bij scheepswrakken.  

In het door Mecanoo Architecten ontworpen entreegebouw wordt de bezoeker 
meegenomen naar de zeventiende eeuw. De tijd waarin de Waddenzee bij Oudeschild 
vol lag met handels- en oorlogsschepen. Op de Reede van Texel lagen de schepen voor 
anker. Ze werden er bevoorraad en wachtten op gunstige wind om uit te varen. Hoe dit 
eruit zag, wordt verbeeld op een enorme maquette van de Reede van Texel in het 
souterrain van het gebouw. In kleine aangrenzende kamertjes wordt deze gouden tijd 
vanuit verschillende invalshoeken belicht: de walvisvaarders, de avonturiers, de 
thuisblijvers. 

Op de bovenverdieping van het entreegebouw is de tentoonstelling ‘Archeologie Onder 
Water’ te zien. Hier zijn honderden schatten uitgestald, opgedoken van de bodem van 
de Waddenzee en afkomstig van schepen die op de Reede van Texel schipbreuk hebben 
geleden. De vondsten zijn gerangschikt naar gebruik: handelswaar, tuigage, 
keukengerei, gereedschap. De tentoonstelling is ingericht als een laboratorium, waarin 
de bezoeker zelf de verhalen achter de objecten kan achterhalen. 

Achter het entreegebouw is het openluchtmuseum. In authentiek ingerichte huisjes is te 
zien hoe Oudeschilder vissers en handwerklieden ruim een halve eeuw geleden 
woonden. Een timmerwerkplaats, bakkerij en smidse maken het beeld van het leven 
rond 1950 compleet. Voor ouderen een feest der herkenning, voor de jongere 
generaties verbazingwekkend en leuk om te zien.  

Een aparte hal is ingericht met vondsten van strandjutters. Het hangt en staat er 
helemaal vol. Regelmatig vertelt een jutter stoere en sterke verhalen in een lokaaltje in 
de jutterij.  

Midden op het buitenterrein staat een nog werkende graanmolen uit 1727. De molen is 
in de zestiger jaren gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Sporen hiervan zijn in het 
bouwwerk aanwezig. Wekelijks zijn er molenaars aan het werk in de molen. Een 
draaiende molen is een belevenis op zich. 

In de verschillende gebouwen die bereikbaar zijn vanuit het buiterrein zijn 
tentoonstellingen over visserij, de Texelse veerdienst en de Texelse zeedijk te bekijken. 
Van mei tot oktober zijn op het buitenterrein regelmatig touwslagers, nettenboeters, 
verhalenvertellers, een visroker en smid aan het werk. Zij maken het museum tot een 
levendig geheel, waarin voor alle leeftijden veel te zien, te doen en te beleven is.  


