Help mee ons verleden te bewaren voor de toekomst
Verantwoorde metaaldetectie kan ons helpen het verleden te begrijpen. Vaak zijn
detectievondsten de enige aanwijzingen voor menselijke activiteit, maar eens ze uit de
bodem zijn verwijderd (zonder correct gedocumenteerd te zijn), gaat die informatie verloren.
Daarom vragen we vinders om de Code of Practice for Responsible Metal Detecting in
England and Wales te volgen, en hun vondsten te melden bij het Portable Antiquities
Scheme (PAS).
Het PAS verzamelt informatie over vondsten ontdekt door het publiek om de archeologische
kennis van Engeland en Wales te vergroten. De vondstgegevens zijn beschikbaar via de
online databank van PAS (finds.org.uk/database). Iedereen heeft toegang tot deze
informatie, maar exacte vondstlocaties zijn alleen zichtbaar voor wetenschappelijk
onderzoekers.
Het PAS bestaat uit 40 lokale medewerkers of Finds Liaison Officers (FLO) verspreid over
heel Engeland en Wales. Hun taak is om contact te onderhouden met vinders en hun
vondsten te documenteren. Informatie over deze medewerkers van PAS, en hoe hen te
contacteren, vind je hier: finds.org.uk/contacts.
FLO’s bekijken met plezier alle archeologische voorwerpen en munten die je gevonden hebt,
maar documenteren niet steeds alles. Vondsten worden uitgeleend voor documentatie en
determinatie, maar worden achteraf steeds terugbezorgd. Het is van belang dat er bij elke
vondst een precies National Grid Reference (met minstens 6 cijfers) wordt bezorgd. Zonder
locatie hebben vondsten immers weinig archeologische waarde.
Volgens de Treasure Act van 1996 zijn vinders wettelijk verplicht om vondsten te melden die
voldoen aan de definitie van Treasure. Die definitie kun je hier vinden:
http://finds.org.uk/treasure. Gewoonlijk worden zulke vondsten gemeld aan de plaatselijke
FLO. Hij/zij kan je verder adviseren en begeleiden doorheen de procedure.
De Treasure Act voorziet erin dat een nationaal of lokaal museum een vondst die aan de
criteria voldoet, kan aanschaffen voor het algemene goed. In dit geval wordt een beloning
betaald, die gewoonlijk gelijk verdeeld wordt over vinder en landeigenaar. Deze beloning is in
principe gelijk aan de marktwaarde van de vondst, bepaald door de Secretary of State onder
advies van een onafhankelijk committee, het Treasure Valuation Committee. Vinders of
landeigenaars eisen niet altijd hun beloning op, zodat musea de vondst kunnen aanschaffen
aan een verminderde prijs of zelfs zonder kosten.
Volgens de wet mogen archeologische vondsten ouder dan 50 jaar het Verenigd Koninkrijk
niet verlaten zonder exportvergunning. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het
aanvragen van een vergunning. Het wordt aangeraden dat een PAS-referentie wordt
vermeld bij elke vondst in aanvragen; zie www.artscouncil.org.uk/export-controls/exportlicensing.
Het PAS wordt beheerd door het British Museum en is te contacteren via: Portable
Antiquities & Treasure, British Museum, London, WC1B 3DG. Telefoon: +44 (0)207 323
8611. Email: info@finds.org.uk.

