
 

Oproep detectievondsten 

Middeleeuwse schedepuntbeschermers en schedebeslag 
Het Britse Chapes Research Project en MEDEA lanceren een oproep naar 

informatie over middeleeuwse schedepuntbeschermers en schedebeslag. Heb je 

een dergelijke vondst in je collectie? Meld hem dan via www.vondsten.be! 

Wat?    Schedepuntbeschermers en schedebeslag zijn de metalen onderdelen die op lederen schedes van messen, 

dolken en zwaarden waren bevestigd. Ze zijn 20-60mm hoog en 20-40mm breed, en zijn meestal vervaardigd in 

koperlegering. Er worden zes klassen onderscheiden (zie hieronder, niet op schaal), waarbinnen grote variatie kan 

bestaan qua vorm en decoratie. Vondsten zijn niet altijd volledig bewaard; met name de smalle arm breekt vaak af.  

De decoratie varieert van eenvoudige geometrische of lijnmotieven tot afbeeldingen van dieren en menselijke 

figuren: vogels, (gevleugelde) paarden en fabelwezens. Op de smalle zijde, in de vouw, is soms een menselijk of 

dierlijk kopje afgebeeld. Soms is op de achterzijde een kruis gegraveerd, mogelijk een makersmerk. 
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groene 
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koper-
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2003) 

 
 
 

Klasse C (PAS YORYM-C0D198) 

Klasse D  
(Spencer 1961) 
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Waarom?    Deze artefacten dateren uit de 10e tot 13e 

eeuw en komen voor van Oekraïne tot Groot-

Brittannië en het Baltische gebied. Er is weinig bekend 

over spreiding en datering van individuele types. Voor 

Vlaanderen is momenteel nog maar één vondst 

gedocumenteerd door het onderzoeksproject.  

Om de huidige kennis te verfijnen en meer te weten te 

komen over o.m. de productie en het gebruik van deze 

voorwerpen, en de betekenis van de decoratie, wil het 

Chapes Research Project ook in Vlaanderen informatie 

over schedepuntbeschermers en ander schedebeslag 

bij elkaar te brengen.  

Hoe melden?   Vondsten van dit type kunnen 

ingevoerd worden in de MEDEA-databank 

(www.vondsten.be). Op het invoerformulier voor 

nieuwe vondsten vul je als categorie ‘schedebeslag’ in, 

als periode ‘middeleeuwen’. Meet en noteer de 

maximale lengte, breedte én dikte, en neem minstens 

foto’s van voor- en achterzijde. Neem in het veld 

‘Bijkomende opmerkingen’ ook eventueel nota van 

beschadigingen en andere bijzonderheden.  

Vragen?    Met vragen over het Chapes Research 

Project kun je terecht bij Ben Bishop 

(ben.bishopcrp@gmail.com). Voor andere vragen 

neem je contact op met info@vondsten.be. 

MEDEA Oproep 1 (mei 2017).   MEDEA is het online platform voor de ontsluiting van metaaldetectievondsten in Vlaanderen. 
Zelf een oproep lanceren naar vondsten van een bepaald type, uit een bepaald gebied, …? Neem contact op! 
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