
n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t.

Hulpvragen

De hulpvragen dienen ter ondersteuning 
bij de waardering van een voorwerp. Niet 
op elke vraag hoeft of kan een antwoord 
gegeven worden.

a actuele waarde
Is het voorwerp nauw gerelateerd aan 
de verkondiging van het Woord Gods, 
de viering van de sacramenten of neemt 
het anderszins een belangrijke plaats in 
binnen de liturgie?

Heeft het voorwerp devotionele beteke-
nis?

Illustreert het voorwerp bepaalde huidi-
ge tradities of gebruiken die karakteris-
tiek zijn voor de kerkgemeenschap?

Illustreert het voorwerp de verbonden-
heid van de gemeenschap?

Heeft het voorwerp een bepaalde her-
denkings- of memoriewaarde voor de 
gemeenschap?

Hecht de gemeenschap belang aan het 
voorwerp

b1 kerkhistorische waarde
Staan er op het voorwerp belangrijke 
gegevens over de kerkgeschiedenis en/
of tradities of gebruiken van de kerk 
of het kerkgenootschap, of draagt het 
voorwerp bij aan het begrip hiervan?

Illustreert het voorwerp karakteristieke 
tradities, gebruiken of levensstijl van 
een kerk(genootschap), klooster, orde 
of congregatie, of een bepaalde groep 
daarbinnen?

Kan het voorwerp geassocieerd wor-
den met een belangrijke groep, figuur, 
gebeurtenis, plaats, ontwikkeling of 
stroming binnen de geschiedenis van de 
kerk of het kerkgenootschap?

b2 algemene historische waarde
Getuigt het voorwerp van een historisch 
thema, proces, ontwikkeling, stroming 
of levensstijl?

Kan het voorwerp geassocieerd worden 
met een belangrijke groep, figuur, ge-
beurtenis, plaats, ontwikkeling of stro-
ming binnen de geschiedenis?
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Waarderingsformulier

a  actuele waarde

kerk:

voorwerp:

inventarisnummer:

inventarisnummer SKKN:

actuele waarde ingevuld door:

historische waarden en vergelijkende criteria ingevuld door:

datum:

toelichting:

t

t

t

b1  kerkhistorische waarde b1  kerkhistorische waarde

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

b  historische waarden

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

b2  algemeen historische waarde b2  algemeen historische waarde

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

toelichting: toelichting:



b3 kunsthistorische waarde
Getuigt het voorwerp van artisticiteit, 
creativiteit of oorspronkelijkheid in idee, 
vorm of functie?

Is het voorwerp op een bijzondere of ver-
nieuwende manier ontworpen, vormge-
geven of uitgevoerd?

Toont het voorwerp een ontwikkeling of 
een essentiële fase / omwenteling  in 
het oeuvre van een kunstenaar, school 
of kunststroming, of toont het voorwerp 
een nieuwe beeldtaal (iconografie)?

Kunnen aan het voorwerp andere voor-
werpen worden gerelateerd (bijvoor-
beeld een gesigneerd schilderij aan de 
hand waarvan andere schilderijen aan 
een bepaalde kunstenaar kunnen wor-
den toegeschreven)?

Is het voorwerp vervaardigd door een al-
gemeen relevant geacht kunstenaar?

Is het voorwerp een sprekend voor-
beeld van een algemeen relevant 
geachte kunststroming of stijl?

c1 zeldzaamheid
Is het voorwerp uniek of zeldzaam?
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n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

b  tussenscore - historische waarden

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

c1  zeldzaamheid c1 zeldzaamheid

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

c  vergelijkende criteria

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

t 

b3  kunsthistorische waarde b3  kunsthistorische waarde

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

t



c2 fysieke staat

Is het voorwerp in een goede staat in 
vergelijking met soortgelijke voorwer-
pen? Vertoont het sporen van slijtage of 
verval?

Verkeert het voorwerp in zijn originele, 
ongerestaureerde staat?

Is het voorwerp intact en compleet?

c3 ensemblewaarde
Is er sprake van een ensemble? En welke 
aard heeft het ensemble (zie p. 39). Wat 
hangt er met elkaar samen?

Zijn er vergelijkbare ensembles?

Zijn soortgelijke voorwerpen vaker onder-
deel van een (vergelijkbaar) ensemble?

Is het ensemble compleet vergeleken 
met soortgelijke ensembles?

Is het oorspronkelijke ensemble intact of 
is de band tussen bepaalde onderdelen 
verbroken?

c4 presentatiewaarde
Komt het voorwerp in aanmerking voor 
presentatiedoeleinden?

Is het voorwerp aantrekkelijk voor het 
publiek?

Kan met het voorwerp een verhaal wor-
den verteld?

Is het voorwerp een karakteristiek 
voorbeeld van een bepaalde groep 
voorwerpen? En komt het hierdoor in 
aanmerking voor presentatie- of educa-
tiedoeleinden?
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c4  presentatiewaarde c4 presentatiewaarde

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

t

t

c2  fysieke staat

c3  ensemblewaarde 

hoe is de fysieke staat van het voorwerp?

is het voorwerp onderdeel van een ensemble?

hoe scoort de fysieke staat, vergeleken met 
voorwerpen op lokaal | regionaal niveau?

indien ja, welk type ensemble?

b2 fysieke staat

c3 ensemblewaarde

hoe is de fysieke staat van het voorwerp?

is het voorwerp onderdeel van een ensemble?

hoe is de fysieke staat, vergeleken met 
voorwerpen op nationaal niveau?

indien ja, welk type ensemble?

n goed    n redelijk    nmatig   n slecht

n ja     n nee

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t.

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t.

n goed   n redelijk   nmatig   n slecht

n ja     n nee

n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

toelichting:

toelichting:

toelichting:

toelichting:

t



c5 documentatiewaarde
Is (de geschiedenis van) het voorwerp 
goed gedocumenteerd, vergeleken met 
soortgelijke voorwerpen?

Draagt de documentatie bij aan de ken-
nis over (de geschiedenis van) het voor-
werp?

Is de beschikbare documentatie interes-
sant voor (cultuurhistorisch) onderzoek?
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n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t.

a  actuele waarde

toelichting | advies:

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

b  historische waarde  +  c  vergelijkende criteria

toelichting | advies toelichting | advies

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

c  tussenscore - vergelijkende criteria

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

eindscore - waardebepaling

c5  documentatiewaarde c5 documentatiewaarde

n laag    nmidden    n hoog    n n.v.t. n laag     nmidden    n hoog    n n.v.t.

toelichting: toelichting:

lokaal | regionaal niveau nationaal niveau 

t


