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D Begrippen

Absis of apsis – sluiting van schip, koor, zijbeuk of kapel op half-
cirkelvormige of veelhoekige plattegrond
Acanthus – distelachtige plant waarvan de krullende bladen als 
voorbeeld dienden voor een versierend element
Achterschildering – schildering aangebracht op het buitenste 
oppervlak van het glas 
Altaar – blokvormige tafel in een katholieke kerk ter viering van 
de eucharistie
Altaarkleed – in de perioden waar in het altaar niet wordt 
gebruikt, kan het altaarkleed over het altaar worden gelegd ter 
bescherming tegen vuil. Het kan gekleurd zijn en versierd met 
borduursels 
Alteratie – omwenteling in Amsterdam op 26 mei 1578 waarbij 
het katholieke stadsbestuur werd afgezet.
Ampul – liturgisch vaatwerk; schenkkannetje in edelmetaal, glas 
of aardewerk
Antependium – bekleedsel (letterlijk) voorhangsel in de litur-
gische kleur van de dag, vaak samengesteld uit rijke stof, kant, 
galon, franje en borduursels 
Arcade – bogenreeks op zuilen of pijlers
Architraaf – onderste, dragende deel van een hoofdgestel, 
meestal met een geleding door horizontale banden
Aureool – stralenkrans boven het hoofd van een beeld dat 
Christus, Maria of een heilige voorstelt
Avondmaalsstel – stel van identiek gestileerd avondmaal gerei, 
zoals avondmaal schaal, avondmaal kan, avondmaalsbekers, om 
samen te worden gebruikt
Avondmaalstafel – tafel in de kerk waarop bij de viering van 
het heilig avondmaal het brood op een schaal en de wijn in een 
avondmaal kan of-beker of -kelk (bij de Lutheranen) gereed 
staan 
Baksteen – keramisch bouwmateriaal voor muren, vloeren en 
dakbedekking. Rode kleuren ontstaan bij het bakken van ijzer-
rijke klei; kalkrijke klei geeft roze en gele kleuren. Een grijs-zwar-
te kleur ontstaat als ijzerrijke klei in een zuurstofarme omgeving 
wordt gebakken 
Baldakijn – beschuttende overhuiving die voornamelijk dienst 
doet als waardigheidsteken. Van hout, steen of metaal, boven al-
taren, preekstoelen, doopvonten, bisschopszetels, beelden en graven. 
Baluster – vaasvormige spijl van een hekwerk, trapleuning of 
balustrade 
Balustrade – opengewerkt hekwerk of muurtje
Banderol – spreukband; smalle strook met opschrift  
Banier – stuk doek of ander flexibel materiaal waarop sym-
bolen, tekens, een logo of een tekst is geschilderd, gedrukt of 
geborduurd 
Bankenplan – opstelling van de banken in een kerk
Barok stijl in de (bouw)kunst in de 17e en 18e eeuw, vaak over-
dadig, met nadruk op effect en contrasten 
Basement voetstuk van een zuil, kolom of pilaster 

Basiliek – 1. kerk met meerdere beuken, waarbij het middenschip 
hoger is dan de zijbeuken en eigen vensters heeft. De term is afge-
leid van de basilica in de Romeinse architectuur; 2. Eretitel voor 
een rooms-katholiek kerkgebouw met een bijzondere waarde, 
bijvoorbeeld omdat er zich speciale relieken bevinden
Beeldenstorm – vernieling van de inventaris van de katholieke 
kerken tijdens de Reformatie, met name in 1566
Beiaard, carillon of klokkenspel – bestaat uit een aantal klok-
ken, die door middel van hand- en/of voetklavieren bespeeld 
worden. Daarnaast zijn de meeste beiaards uitgerust met een 
automatisch speelmechanisme 
Beuk of schip – deel van een kerkruimte, aan weerszijden door 
muren of andere beuken begrensd. Een kerk kan éénbeukig zijn 
of door middel van één of meer rijen zuilen of pijlers verdeeld 
zijn in een hoofdbeuk of middenschip (middenbeuk) en zijbeu-
ken 
Biechtstoel – met deuren of gordijnen afsluitbaar kerkmeubel 
bestemd voor het afnemen van de biecht
Bima – verhoging in het midden van een synagoge waarop de 
lezenaar met de Torarol staat 
Blaker – lage kaarshouder met alleen een schotel als voet, soms 
gemonteerd op kerkbanken
Bolkroon – type kroonluchter, ontwikkeld in Holland vanaf de 
17e eeuw met diep doorbuigende lichtarmen en onderaan een 
grote bol 
Boogfries – horizontale reeks bogen ter decoratie van muren, 
met name bij romaanse kerken
Bijbel of Heilige Schrift – boek bestaande uit twee hoofddelen: 
het Oude Testament en het Nieuwe Testament
Brokaat – kostbare stof waarin goud- en zilverdraden zijn inge-
weven (geperst brokaat is imitatie brokaat)
Calvinisme – theologisch gedachtegoed van de hervormer 
Johannes Calvijn
Cannelure – verticale groef in de schacht van een zuil of pilaster 
Cassette – verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een 
plafond
Cassetteplafond – vlakke of gewelfde zoldering die door mid-
del van een balkenconstructie in vlakken is verdeeld; de vlakken 
zijn gevuld met versierde panelen 
Carillon – zie: Beiaard
Carton – ontwerp op ware grootte voor een gebrandschilderd 
raam op perkament of papier, waarop de te schilderen lijnen zijn 
aangebracht
Cartouche – meestal gebogen vlak, met krullen en rolwerk 
omlijst, al dan niet met een opschrift
Centraalbouw – symmetrisch bouwwerk op grond van een cir-
kel, veelhoek of Grieks kruis. Kenmerkend voor de protestantse 
kerkenbouw
Ciborie – liturgisch vaatwerk met vergulde binnenzijde en dek-
sel. Dient voor het bewaren van de hosties
Communiebank knielbank met balustrade waaraan de gelovi-
gen de communie kunnen ontvangen
Consistorie of gerfkamer – ruimte in of bij een protestantse 
kerk waar de kerkenraad vergadert 
Console – kraagsteen of houten kraagstuk dat dient om een 
balk, kroonlijst, boog of beeld te ondervangen. Vaak versierd met 
beeldhouwwerk
Contingentie – willekeur, tegenhanger van noodzakelijkheid 
en determinisme; de mogelijkheid dat iets anders kan zijn dan 
het is

Credens – 1. dientafeltje, bedekt met credenskleed (wit linnen 
kleedje), in het priesterkoor waarop de voor de misviering beno-
digde zaken staan zoals ampullenstel etc.;  
2. ladekast voor het opbergen van paramenten
Crucifix – kruisbeeld
Crypte – kelderachtige ruimte onder het altaar
Dagkant – kant van een venster of andere opening
Dakruiter – torentje op de nok van een dak, meestal een klok-
kentoren
Dakschild – of dakvlak hellend vlak in een dak, samen met 
andere vlakken bepalend voor de dakvorm
Dakvlak – zie dakschild
Dalle de verre – techniek om ramen te maken door kleine stuk-
jes gegoten glas (dalles) te gebruiken van 3-5 cm dik; ze worden 
op hun plaats gehouden door hars of cement. Voor het eerst 
ontwikkeld in de jaren 20 en populair in de jaren 60
Devotionalia – voorwerpen die in dienst staan van de persoon-
lijke vroomheid en daar een uiting van zijn. Te koop in win-
keltjes bij kerken en kathedralen in bedevaartplaatsen en vaak 
eigenhandig gemaakt
Doksaal – scheidingswand tussen priesterkoor en kerkruimte. 
Kan plaats bieden aan een orgel, een groep koorzangers, een 
kansel en een triomfkruis
Doop – sacrament in de katholieke en de protestantse kerken, 
waarbij kinderen (soms volwassenen) besprenkeld worden met 
doopwater, als teken van opname in de kerkgemeenschap 
Doopbekken – diepe metalen schaal gebruikt bij de toediening 
van het doopsel 
Doopbekkenhouder – houder of arm waarin het doopbekken 
rust. Dikwijls aan de kuip of trap van de preekstoel bevestigd
Doopboog – koperen of smeedijzeren boog boven de doorgang 
naar de dooptuin
Doophek – hek rond een dooptuin 
Dooptuin – ruimte in een protestantse kerk rond de preekstoel, 
omsloten door een doophek
Doopvont – bekken van koper of steen, dat het doopwater 
bevat wanneer de doop wordt bediend
Draperie – lange geplooide gordijnen die, al dan niet vanuit een 
baldakijn, aan weerszijden van een opening worden opgehangen
Drieluik – schilderstuk dat uit drie door scharnieren verbonden 
delen bestaat. Ook drie schilderijen die naast elkaar hangen en 
een samenhang vormen door onderwerp en/of compositie
Dwarsarm – zie: Dwarsschip
Dwarsbeuk – zie: Dwarsschip
Dwarsschip, dwarsbeuk of dwarsarm – de beuk die in een 
kruiskerk dwars op de lengterichting staat, ook transept ge-
noemd. Een compleet dwarsschip bestaat uit drie delen, name-
lijk de kruising met aan weerskanten de twee dwarsarmen
Emailverf – pigmenten met metaaloxide gecombineerd met 
vloeibaar glas. Werd opgelost toegepast en op wit glas gebrand. 
Email wordt veel gebruikt in de 16e, 17e en 18e eeuw
Epitaaf of grafplaat – veelal met gebeeldhouwde versiering en 
vermelding van deugden van de overledene, aangebracht tegen 
zuil of muur boven het graf
Ets – prent in dieptedruktechniek. De voorstelling wordt gekrast 
in een zuurbestendige laag op een metalen drukplaat. Wordt 
deze laag blootgesteld aan zuur, dan worden de lijnen geëtst in 
de plaat. De drukinkt die in de latere fase in deze verdiepte lij-
nen wordt gewreven, wordt onder druk zichtbaar op het papier
Eucharistie – onderdeel van de katholieke mis. Sacrament 

waarin brood (in de vorm van een hostie) en wijn wordt gewijd
Ex-kerk – kerkgebouw dat niet meer in gebruik is voor de kerke-
lijke activiteiten zoals de eredienst
Ex voto – gelofte-offer. Object dat aan een heilige wordt ge-
schonken. Wordt in de nabijheid van een heiligenbeeld of in een 
kapel neergezet of opgehangen. Ter verkrijging van voorspraak 
van een gunst, als dank voor een verkregen gunst, of ter gelegen-
heid van een bijzondere gebeurtenis
Festoen – guirlande, ornament in de vorm van een slinger van 
bloemen, vruchten of dergelijke
Fleur-de-lys – lelie
Fries – horizontale band met schilder- of beeldhouwwerk
Fronton driehoekige of segmentvormige bekroning 
Functionalisme – zie modernisme
Fundatiesteen – steen met gebeitelde tekst die herinnert aan de 
stichting van het kerkgebouw
Galerij – overdekte gang waarvan één zijde een open arcade 
vormt. 
Geblokt patroon – ondergrond die bedekt is met een patroon 
van een klein, herhaald ontwerp
Gebrandschilderd glas – schildering op glas met een speciale 
verf die bij verhitting met het glasoppervlak versmelt 
Gerfkamer – zie: Consistorie
Gevel – gedeelte van een gebouw dat vanaf de buitenkant 
zichtbaar is
Gewelf – stenen of houten overkluizing van een ruimte
Gewelfschildering – schildering op het veld tussen de ribben in 
koepels of gewelven 
Gewelfschotel – houten of stenen deksel ter afdekking van de 
opening binnen de houten of stenen afsluitring van het gewelf. 
Kan beschilderd of gebeeldhouwd zijn
Glas in betonraam – raam, geheel of gedeeltelijk samengesteld 
uit stukken gekleurd of gebrandschilderd glas, die zijn gevat in 
betonranden.
Glas in loodraam – raam, geheel of gedeeltelijk samengesteld 
uit stukken gekleurd glas die zijn gevat in loodstrippen
Godslamp – altijd brandende olielamp in het koor van een 
katholieke kerk, dikwijls in een rijkversierde metalen houder
Gotiek – middeleeuwse bouwstijl tussen de romaanse stijl en 
de renaissance. Bloeitijd in Nederland 1300-1420; laatgotiek 
1420-1500. Begonnen in Noord-Frankrijk in het midden van de 
12e eeuw. Enkele kenmerken: verticaliteit, spitsbogen, steunbe-
ren, luchtbogen en grote vensters
Grafkapel – kapel waarin zich een graftombe bevindt
Grafmonument – architecturaal, gebeeldhouwd monument 
ter eervolle nagedachtenis aan een overledene, veel al met een 
graftombe 
Grafplaat – metalen plaat op een graftombe of grafzerk, met 
daarin gegraveerd de naam van de overledenen en vaak voorzien 
van een voorstelling, wapen(s) en/of andere decoraties
Graftombe – rijkversierd grafmonument waarop niet zelden de 
overledene levensgroot is uitgebeeld
Griffioen – fabeldier met bovenlijf van een adelaar en onderlijf 
van een leeuw
Grisaille – 1. paneel van hoofdzakelijk wit gelood en/of be-
schilderd glas; 2. grauwtje of witje: schilderij in wit en grijs, ter 
imitatie van een gebeeldhouwd marmeren reliëf 
Guirlande – slinger van bloemen en bladeren
Hallenkerk – kerk waarbij de zijschepen (beuken) even hoog 
zijn als het middenschip 
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Harmonium – muziekinstrument met een of meer klavieren, 
waarbij de klanken ontstaan via metalen tongentjes die door 
luchtdruk aan het trillen worden gebracht. De luchtdruk ont-
staat door een trapmechaniek
Herenbanken – dikwijls rijk versierde kerkbanken voor adellijke 
families of belangrijke families
Hoofdgestel – klassieke lijstwerk van een gebouw
Hostie – schijfje gebakken ongezuurd tarwemeel dat wordt 
geconsacreerd of geheiligd tijdens de viering van de eucharistie 
of heilige mis
Icoon – geschilderd paneel, sinds de 6e eeuw gemaakt binnen 
de context van de oosters-orthodoxe kerk, met een afbeelding 
van de Pantocrator of van Christus, Maria, martelaren, heiligen, 
profeten of episoden uit de heilsgeschiedenis
Iconoclasme – verzet tegen het vereren van beelden en het 
vernietigen daarvan. Zie ook: Beeldenstorm 
Iconografie – studie die zich bezighoudt met de voorstellingen 
op schilderen, prenten, glasramen etc.
Incunabel – boek dat behoort tot de vroegste boekdrukkunst, 
vóór 1501 gedrukt. Ook wiegendruk genoemd
Intarsia techniek waarbij een natuurstenen of houten vlak 
wordt versierd met inlegwerk in een andere steen- of houtsoort
Kandelaar – of kandelaber op een voet staande kaarshouder. 
Kansel – preekstoel
Kapiteel – bekroning van een zuil, pijler, pilaster, al dan niet met 
decoraties
Kapittel – bestuurscollege van kanunniken (wereldlijke geeste-
lijken), verbonden aan en kapittelkerk
Katheder – spreekgestoelte, vrij te betreden platform met 
lezenaar. Kwam in de tweede helft van de 19e eeuw op, waardoor 
het gebruik van de preekstoel afnam
Kazuifel – liturgisch gewaad  Bovenkleed voor een priester bij 
de viering van de eucharistie
Kelk – liturgische wijnbeker uit edelmetaal. Binnenzijde is 
verguld
Kerkgestoelte – algemene benaming voor rijk uitgevoerde hou-
ten zitbanken, vaak bedoeld voor kerkgangers met een bepaald 
aanzien, status of functie binnen of buiten de kerk
Klankbord – horizontale houten vlak boven de preekstoel, met 
als doel het stemgeluid van de predikant te kaatsen naar de 
toehoorders
Klokkenspel – reeks klokken die samen een melodisch geheel 
vormen. Zij kunnen zowel met de hand als mechanisch tot klin-
ken gebracht worden. Zie ook: beiaard en carillon 
Klooster – een afgescheiden gebouw waar mannen of vrouwen 
samen leven op grond van hun godsdienstige overtuiging 
Kloostermop – baksteen van groot formaat 
Koepel – bolvormig gewelf op cirkel, elliptische, vierkante of 
veelhoekige basis 
Koepelkerk – kerkgebouw voorzien van een koepel
Kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale 
liggers
Kolomschildering – schildering aangebracht op de kalklaag van 
een kolom
Koor – rond of veelhoekig gesloten oostelijke deel van een 
katholieke kerk, soms voorzien van een kooromgang. In het koor 
staat het altaar
Koorhek – hek ter afsluiting van het koor 
Korbeel – schuin aangebracht houten onderdeel dat het ver-
band verstevigt tussen een stijl (verticaal) en de daarop rustende 

balk (horizontaal)
Kraagsteen – in de muur gemetselde, vaak versierde steen met 
een dragende functie
Kroonluchter of kroonlamp – hangende luchter, vaak be-
staande uit twee of drie etages, bestemd voor kaarsen, of voor 
verlichting met olie, gas of elektriciteit.
Kroonlijst – uitspringende lijst bovenlangs een muur of ander 
bouwonderdeel
Kruisbasiliek – kruiskerk opgezet als een basiliek. Het kerk-
gebouw heeft zijbeuken die lager zijn dan de middenbeuk. De 
middenbeuk is boven de zijbeuken voorzien van vensters. Zie 
ook: kruiskerk
Kruising of viering – deel van een kruiskerk waar het schip en 
het dwarschip (transept) elkaar kruisen
Kruisgewelf – gewelf boven de kruising
Kruisingstoren – toren op de viering
Kruiskerk – kerk met de vorm van een kruis. Het transept is 
dwars op het schip geplaatst en heeft eenzelfde bouwhoogte. 
De ontmoetingsplaats van schip en transept wordt kruising of 
viering genoemd
Kruisweg – lijdensweg van Jezus verbeeld in veertien momen-
ten (staties)
Kwabstijl – decoratieve stijl herkenbaar aan vlezige kwab- of 
kraakbeenachtige vormen, aan geribbelde oppervlakten en 
vloeiende lijnen, en elementen als dolfijnkopjes en vissenkop-
pen met opgesperde bekken 
Lantaarn – bovenste opengewerkte geleding van een koepel of 
toren, vaak achtkantig
Levensboom – symmetrisch uitgevoerde versiering, in de vorm 
van een sterk gestileerde boom 
Lezenaar – of lessenaar standaard met schuinstaand bovenvlak 
om een boek op te leggen 
Lichtbeuk – middenschip van een meerbeukige kerk met eigen 
vensters
Librije – bij een kerk behorende bibliotheek, meestal op de 
verdieping van een zijkapel of een portaaluitbouw 
Lichtarm – onderdeel van een kroonluchter, meestal gebogen 
van vorm, dat een kaars of andere lichtbron draagt. Een lichtarm 
kan ook aan een kandelaar, een wand, een hek of een ander 
object bevestigd zijn
Lichtbeuk – vensterzone bij een basiliek 
Lichtkroon – zie: Kroonluchter 
Liseen – lichte decoratieve uitmetseling in de vorm van een 
verticale band 
Lithografie – steendruk. Prent of litho die door middel van 
een steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering is 
gedrukt.
Liturgie – het geheel van wat er in een kerkelijke eredienst 
gebeurt
Liturgisch vaatwerk – objecten gebruikt bij de eredienst
Luchtboog – hoge stenen ondersteuning, meestal in de vorm 
van een halve boog, dienend om muren waartegen hoge gewel-
ven gespannen zijn, uitwendig te schragen
Luchter – kandelaar (wandluchter of kroonluchter)
Maaswerk – stenen invulwerk boven in vensters en deurope-
ningen bij de gotiek 
Mandorla – ellips- of amandelvormige (stralen)krans om de 
figuur van een heilige of van Christus
Manuscript – handschrift
Maquette – model van een gebouw

Marmerstuc of marmeren – schilderen van een oppervlak in 
een marmerimitatie; of stukadoorswerk in de vorm van marme-
rimitatie
Medaillon – rond of ovaal schild met versierde omlijsting. Op 
het centrale schild kan een tekst of voorstelling zijn aangebracht. 
Memoriebord – gedenkbord
Metafysica – leer van het Zijn áchter de waargenomen werke-
lijkheid
Middenschip – middenbeuk van een kerk
Minerva – (Romeinse) godin van de wijsheid
Miniatuur – 1. kleine geschilderde voorstelling in een hand-
schrift, vaak bij een hoofdletter (zogenaamd gehistorieerd 
initiaal); 2. zeer klein schilderij, meestal een portret
Mis rooms-katholieke eredienst 
Modernisme – 20ste -eeuwse stroming in architectuur en 
stedenbouw, ook wel aangeduid als functionalisme, met als lei-
draad: licht, lucht en ruimte; en optimale ruimtelijke organisatie 
van de stedelijke functies wonen, werken, recreëren en verkeer 
Monstrans – rijkversierd edelmetalen object waarin de gecon-
sacreerde hostie wordt getoond 
Moskee – gebedshuis binnen de islam
Mozaïek – schildering of decoratie met behulp van kleine ge-
kleurde blokjes marmer, gekleurd glas, of geglazuurd steen, die 
in mortel worden vastgezet 
Muurschildering – schildering aangebracht op een muur, of 
op een natte kalklaag (fresco) of op een droge kalklaag (secco). 
Ook op betonnen muren kunnen schilderingen worden aange-
bracht
Muurstijl – in of tegen een muur geplaatste verticale houten stijl 
die een balk ondersteunt 
Naaldspits – slanke torenspits
Natuursteen – uit de rotsen gehakte steen
Neogotiek stijl, met name in de 19e  eeuw gebruikt in de archi-
tectuur en de kunstnijverheid, geïnspireerd op de middeleeuwse 
gotiek 
Net-, ster- of waaiergewelf – gewelf waarbij de ribben elkaar 
zodanig doorsnijden, dat behalve driehoekige gewelfvelden ook 
andere gewelfvelden ontstaan.Het geheel doet denken aan een 
visnet
Nimbus – stralenkrans of cirkel van licht rondom het hoofd van 
heiligen
Ontologie – leer van het Zijn en de eigenschappen van het Zijn
Ontwerp – getekend of geschetst plan voor een gebouw of een 
kunstwerk, gemaakt door een architect of een kunstenaar ter 
overweging voor de opdrachtgever
Opaline – witte glassoort, opaalglas, die op verschillende ma-
nieren kan worden gemaakt. In de 20ste eeuw veel gebruikt om 
niet-transparante glasmozaïeken of glastegeltableaus te maken 
met daarop gebrandschilderde voorstellingen
Ordonnantie – gedrukte tekst op papier betreffende één of 
meer voorschriften, bijvoorbeeld omtrent het begraven van de 
doden of gedrag in de kerk
Parament – liturgische kerkgewaad, gedragen door gewijde 
bedienaren (bisschop, priester, diaken)
Peerspits – torenbekroning in de vorm van een peer 
Perspectief – manier van tekenen in de architectuur, om met 
behulp van geometrische principes de werkelijkheid af te 
beelden vanuit een bepaald punt op driedimensionale wijze, en 
zoals deze zich aan het oog voordoet

Pilaster – wandpijler, rechthoekig uitspringende verticale 
muurgeleding met basement en kapiteel die een hoofdgestel of 
boog draagt
Pinakel – torenvormige bekroning in de gotiek
Piscine (piscina) – nis in de muur met reinigingsbekken voor 
liturgische doeleinden; dikwijls met waterafvoer 
Plaquette – in beperkte oplage decoratief reliëf van gegoten 
metaal
Polychromie – beschilderd in meerdere kleuren 
Praalgraf – rijkelijk versierd grafmonument
Prent of litho – kunstwerk, meestal op papier ontstaan door 
een afdruk van gegraveerde, gesneden of geëtste plaatmaterialen 
Psalmbord – aankondigingsbord voor de psalmen die in de ere-
dienst zullen worden gezongen; veelal bevestigd aan kerkmuur, 
zuil of preekstoel
Pseudobasiliek – kerk waarvan de hogere middenbeuk onder 
één dakschild is gelegen met de zijbeuken; de middenbeuk heeft 
geen vensters, hooguit nissen
Putto – naakt jongensfiguurtje, meestal met vleugels
Refter – eetzaal in een klooster
Reformatie of Hervorming – godsdienstige beweging in de 
16de eeuw die de kerk van ingeslopen misbruiken wilde zuive-
ren. Met het aanplakken van 95 stellingen in Wittenburg in 1517 
wordt Luther beschouwd als de eerste ‘actievoerder’ 
Reliëf – gebeeldhouwde voorstelling die zich verheft uit een 
vlakke achtergrond en niet rondom is uitgehouwen zoals een 
beeld 
Reliek – vererenswaardig overblijfsel van het lichaam van een 
heilige, een martelaar of een andere vereerd persoon
Reliekhouder – houder voor één of meer relieken 
Retabel – achterstuk of achterwand van een altaar, gedecoreerd 
met schilder- en/of beeldhouwwerk
Rib – voor het valk uitstekende constructie op de grens van twee 
niet in hetzelfde vlak liggende bouwonderdelen. Bijvoorbeeld bij 
een gewelf tussen twee gewelfvelden 
Risaliet – geveldeel dat over de volle hoogte enigszins vooruit-
springt
Rocaille – asymmetrisch, aan rots- of schelpvormen ontleend 
ornament, midden 18e eeuw 
Rococo – laatste stijlfase van de barok, vooral gekenmerkt door 
asymmetrische schelpvormen. Zie: Lodewijk !!-stijl 
Romaans – bouwstijl die vanaf de 9e tot de 13e eeuw overheers-
te en gekenmerkt wordt door ronde bogen en dikke muren
Rondboog – halfcirkelvormige boog
Rouwbord en rouwkas – de landadel had de gewoonte na 
overlijden van een lid van de familie een houten bord te laten 
maken. Het bord vermeldde naam, functie, wapen en sterf-
datum. De borden werden in de kerk opgehangen, als een 
gedachtenisbord 
Rozenkrans of rozenhoedje – Bidsnoer. Behoort tot de sacra-
mentaliën in de rooms-katholieke kerk. Het rozenkransgebed 
bestaat uit vijftien maal tien Weesgegroeten. Het Weesgegroet is 
het gebed ter ere van Maria
Sacristie – ruimte in of bij en rooms-katholieke kerk waar o.a. 
liturgische gewaden worden bewaard 
Sarcofaag – grafmonument in de vorm van een stenen doodskist
Sacramentshuis – vrijstaande bewaarplaats voor hosties op het 
koor. In de gotiek werden deze uitgevoerd in de vorm van een rijk 
versierde toren. 
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Schalkbeeld – in het houten kruisingsgewelf in reliëf uitgesneden 
beeldje 
Scheepsmodel – kan een ex voto zijn, bijvoorbeeld van een 
schippersgilde. Het wordt dan ook votiefschip genoemd. Het 
was echter ook gebruikt als sierstuk in protestantse kerken 
Schilddak – dak met vanaf de horizontale nok naar alle vier 
zijden aflopende dakvlakken
Schildje – messing plaatje in de vorm van een schild, met daar-
op het wapen en/of de naam van de schenker, of een bijbeltekst 
Schip – zie Beuk
Schuilkerk – verborgen of uitwendig kerkgebouw dat niet als 
zodanig herkenbaar is
Sluitsteen – 1. centrale wigvormige boogsteen in bogen, boven-
dorpels of gewelven (gewelfsteen); 2. steen die het reliekengraf in 
een altaar afsluit
Spant, gebint of juk – dragende houtconstructie, bestaande uit 
een dakbalk, twee verticale of schuin geplaatste stijlen ( jukbe-
nen) en daartussen schoren (korbelen). Bij verticaal geplaatste 
stijlen spreekt men van gebint  
Speklagen – afwisselend gekleurde lagen in metselwerk
Spitsboog – boog van twee cirkelsegmenten van gelijke straal 
die elkaar bovenaan snijden  
Statenbijbel – bijbelvertaling; gemaakt op last van de Staten 
Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens het besluit 
van de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619; 
verschenen in 1637 
Statie – 1. Een van de veertien afbeeldingen van de kruisweg 
van Christus in een rooms-katholieke kerk; 2. rooms-katholieke 
schuilkerk; later de standplaats van een rooms-katholieke pries-
ter voor het herstel van de bisdommen in Nederland in 1853
Stèle – rechtopstaande graf- of gedenksteen waarin een motief of 
inscriptie is uitgehouwen, gewoonlijk op een graf 
Stergewelf – zie netgewelf
Steunbeer – naar buiten uitspringende muurverzwaring, 
bedoeld om de zijwaartse druk van de kapconstructie en/of 
gewelven op te vangen 
Stijl – verticaal onderdeel van een deur- of vensterkozjjn 
Straalkapel – kapel, behorend tot een krans van kapellen langs 
de omgang van een halfrond of veelhoekig gesloten koor 
Synagoge of sjoel – gebeds- en gemeenschapshuis bij het 
jodendom
Tabernakel – kastvormige bewaarplaats voor de geconsacreerde 
hosties
Tekstbord – paneel met een gekalligrafeerde tekst; opgehangen 
in de kerk aan de muur ofwel opgenomen in de betimmering of 
in de wanden; vrij opgesteld in de ruimte zijn aan de voor- en 
achterzijde teksten aangebracht. Men onderscheidt tiengebo-
denborden, historieborden, gildeborden, verordeningsborden, 
ordonnantieborden, gravenborden, wapenborden etc. 
Tekstschildering – schildering van een tekst op kerkmuur, 
orgel, preekstoel, zuil etc. Vaak is er een verband tussen de tekst 
en de plaats in de kerk
Tondo – rond schilderij of reliëf
Tongewelf – meestal houten gewelf in de vorm van een halve 
cylinder of overlangs gezaagde ton, tunnelvormig gewelf. De 
druk wordt opgevangen door de zijmuren 
Tracering – maaswerk van geometrische, vaak ineengevlochten 
vormen, van steen of andere materialen
Transept – dwarsschip, dwarspand van een kerk met kruisvor-
mig plan

Travee – ruimte of wandeenheid, bepaald door de afstand tus-
sen twee opeenvolgende pijlers, steunberen, gewelfvakken e.d.
Trekbalk – balk tussen twee muren om het uiteenwijken van die 
muren te voorkomen
Triforium – gang boven de bogen bij een basiliek 
Verlichting – cultureel-filosofische en intellectuele stroming in 
de 18e eeuw in Europa 
Vermaning – 1. kerkgebouw van de Doopsgezinden; 2. naam van 
de preek van de Doopsgezinden
Vidimus – (‘Wij hebben gezien’), voorbereidende schets voor 
een raam 
Viering – zie: Kruising
Voluut – spiraal- of krulvormige versiering
Waaiergewelf – zie netgewelf
Wandschildering – schildering aangebracht op een houten 
wand
Waterstaatskerk – kerk gebouwd tussen 1824 en 1875 onder 
toezicht, en soms ook naar ontwerp van ingenieurs van Rijks-
waterstaat. Het begrip Waterstaatskerk is niet gebonden aan een 
bouwstijl of denominatie
Wierookkorrels – korrels van (Arabische) gomhars die worden 
verbrand als reukoffer. De rook staat symbool voor het ten he-
mel stijgen van het gebed en is een teken van verering van God
Wierookscheepje – bootvormige houder met deksel voor het 
bewaren van wierookkorrels 
Wierookvat – koperen of zilveren afsluitbaar vat aan kettingen. 
Door het geperforeerde deksel komt de wierookgeur van de 
brandende wierookkorrels in het vat vrij
Wijwaterbakje – kleine houder voor gewijd water bestemd voor 
huiselijk gebruik
Wijwaterbekken – of wijwaterbak grote houder voor gewijd 
water op een voetstuk of ingemetseld in een muur. Staat bij de 
ingang van een rooms-katholieke of oud-katholieke kerk. De 
gelovige doopt er enkele vingers in bij binnenkomst en maakt 
een kruisteken ter herinnering aan zijn of haar doop  
Zaalkerk – rechthoekige kerk, waarvan de ruimte niet door 
reeksen zuilen of pijlers in beuken is verdeeld
Zadeldak – dak met twee hellende dakvlakken
Zandloper – instrument voor tijdsbepaling. In protestantse 
kerken vindt men ze aan de preekstoel. Ze bepaalden de duur van 
de preek
Zandsteen – afzettingsgesteente. Bekend zijn Bremer zandsteen 
(roodachtig) en  Bentheimer zandsteen (geelachtig)
Zerkenlichter – houten constructie waarmee de zware zerken in 
de kerk of op het kerkhof weden opgetild  
Ziende kap – zichtbare kapconstructie; kap waarvan de con-
structie niet door gewelven of een plafond wordt verborgen
Zijbeuk of zijschip – ruimte tussen een rij zuilen of pijlers en de 
zijwand
Zonnewijzer – instrument waarop de tijd met behulp van de 
zon kan worden afgelezen. Zonnewijzers aan kerken en kloos-
ters geven de tijd aan, maar wijzen tevens op de vergankelijkheid 
van het leven
Zuil rond in natuursteen, baksteen of hout uitgevoerd onder-
steunend bouwelement 
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