
LIJKWADE
 ·Shroud·

 Een lijkwade is een laatste 

A shroud is a last hug.

LIJKWADE
 ·Shroud·



《 Een lijkwade is een 
laatste omhelzing. 》

In België kan je kiezen om in een 
wade begraven of gecremeerd te 
worden.
Dit gebruik bestaat eigenlijk al 
heel lang.
Het lichaam wordt hierbij niet 
in een kist maar gehuld in stof 
teruggegeven aan de natuur. 

《 A shroud is a last hug. 》

In Belgium you can choose to be 
buried or cremated 
in a wade.
This custom has actually been 
around for a long time.
The body is not returned to 
nature in a coffin but 
wrapped in dust.
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Iedereen sterft. 

Toch stoppen we de dood vaak weg.
Een lijkwade is een natuurlijke 
manier om afscheid te nemen van 
iemand
zonder te verbergen.
Je dekt voor een laatste keer je geliefde 
toe. 
Die voelt dichtbij.
Dit geeft ruimte voor intimiteit en 
geborgenheid.
Het verkleint de afstand tussen toen en 
nu,
tussen hier en daar. 
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Everyone dies. 

Yet we often hide death.
A shroud is a natural way to say goodbye 

to someone without hiding.
You cover your loved one for the last 

time. It feels close.
This provides space for intimacy and 

security.
It narrows the distance between then 

and now, 
between here and there. 



Het afsluiten van de lijkwade is

een afscheidsritueel.

De laatste omhelzing maakt het afscheid 

persoonlijk en zorgt voor verbintenis.

Eén voor één knoop je je deel dicht.

Dit geeft de tijd om samen stil te staan bij het 

onuitspreekbare.

Zo worden zware dingen lichter. 

Closing the shroud is a farewell ritual.

The last hug makes the farewell personal and 

creates a connection.

One by one you button your part.

This gives time to reflect on the 

unpronounceable together.

This makes heavy things lighter. 
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Je kan de lijkwade 
verpersoonlijken door zelf 
te kiezen welke en hoeveel 
armen erop staan afgebeeld. 
Elke arm staat voor iemand 
nabij.

Maar er bestaat ook een 
standaaardversie.

De lijkwade is volledig 
gemaakt uit natuurlijke 
materialen. 

You can personalize the shroud 
by choosing which and how 
many arms are depicted on it. 
Each arm is close to someone.

But there is also a standard 
version.

The shroud is made entirely 
from natural materials. 
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STANDAARDMODEL:

1. Op deze lijkwade staan 3 vrouwenarmen 
    en 3 mannenarmen geborduurd.
2. Op het hoofdkussen binnenin staan de palmen 
    van 2 mannenhanden afgebeeld, hierin wordt het hoofd van        
    de overledene neergelegd. 
3. De 2 kinderhanden (of heel kleine vrouwenhanden) zijn de   
    bovenste handen van de lijkwade die het hoofd afdekken.

STANDARD MODEL:

1. On this shroud are 3 women's arms
and 3 men's arms embroidered.

2. The palms are on the inside of the pillow
of 2 male hands, in which the head of the deceased is placed.

3. The 2 children's hands (or very small woman's hands) are the 
top hands of the shroud that cover the head.

LIJKWADE
Valentine Kempynck

www.valentinekempynck.be

HOEVEEL STANDAARDMODEL:
1100 eu (basisprijs)+BTW+vervoer

EIGEN MODEL: 1100 eu (basisprijs) + 
85 eu per extra arm +BTW+vervoer
(Bij samenwerkingen wordt alleen 
vervoer extra aangerekend.)

DRAAGBAAR
Omwille van praktische redenen is een 
draagbaar (onderplank met handvaten)
wettelijk verplicht. 
Hierop verplaats je het lichaam. Je 
koopt ze via je begrafenisondernemer, 
of via internet of je maakt ze zelf.

Je bestelt je lijkwade via de 
begrafenisondernemer 

of via de site.
Daar vind je ook meer informatie:

HOW MANY STANDARD MODEL:
1100 eu (basic price) + VAT + transport

OWN MODEL: 1100 eu (basic price) + 
85 eu per extra arm + VAT + transport
(For collaborations, only transport is 
charged extra.)

PORTABLE
For practical reasons, a portable (bottom 
shelf with handles) is required by law.
You move the body on this. You buy 
them through your undertaker, or over 
the Internet, or you make them yourself.

You order your shroud through the 
undertaker or through the site. 

There you will also find more information:

EIGEN MODEL:

1. Je beschrijft de leeftijd en het  
    geslacht van dearmen die afgebeeld 
    moeten worden. Je werkt van onder naar boven.
2. Je geeft aan in welke handpalmen het hoofd van de 
    overledene wordt gelegd ( op kussentje): 
    geslacht + leeftijd.
3. Je geeft aan welke handen bovenaan de lijkwade 
    geborduurd worden : geslacht + leeftijd.
4. Je geeft de lichaamslengte, 
  gewicht en kledingmaat van de overledene door.

*Je stelt de lijkwade zelf samen zoals zij bij jullie past. 
Zo wordt de lijkwade verpersoonlijkt,
is die authentiek en kan zij de laatste groet begeleiden. 
Jullie kiezen hoeveel armen er afgebeeld worden en geven dit door.

*Als je dat graag wil kan je als familie bij jullie thuis mee 
de wade afwerken. De ontwerpster leidt en we zijn een 3 à 4 uur bezig.

OWN MODEL:

1. You describe the age and gender of the arms to 
be depicted. You work from bottom to top.

2. You indicate in which palms the head of the 
deceased will be placed (on a pillow):

 gender + age.
3. You indicate which hands will be embroidered 

at the top of the shroud: gender + age.
4. You pass on the body height, weight and clothing 

size of the deceased.

* You assemble the shroud yourself as it suits you. 
In this way the shroud is personified, 

it is authentic and can accompany the final greeting. 
You choose how many arms are depicted and you pass this on.

* If you wish, you can join your home as a family
finish the wade. The designer leads and it takes 3 to 4 hours.
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