
 

Het brandglasraam “Beernem” 
 

Het risico van vernietiging van de site van de vroegere Beernemsche Tricot- en 
Breigoedfabriek, nu N.V. Lemahieu met inbegrip van het glasraam "Beernem"  was voor 
Carlos Croene de aanleiding om te pogen dit raam als cultureel erfgoedstuk te laten 
erkennen. Hij schreef een uitgebreide studie om de waarde van het glasraam aan te tonen 
in de hoop het zo een nieuwe blijvende bestemming te kunnen geven. De gedetailleerde 
beschrijving die hierna volgt steunt volledig op deze studie. We danken de auteur voor de 
toelating hieruit te putten. De volledige tekst van Carlos Croene Het brandglasraam 
"Beernem". Een waardering zal in 2016 gepubliceerd worden in het Jaarboek 2016 van 
de Beernemse heemkundige kring Bos en Beverveld. 

 

 

 

Het brandglasraam in 2015 

Dit glasraam dateert uit 1947 en bevindt zich in de Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek 
(BTB), die tot 1993 bestond en nu onderdeel is van het bedrijf Lemahieu N.V., Oude 
Vaartstraat 4. 
 



 
 
Deze fabriek werd in 1923 opgericht door een financiële groep uit het zuiden van West-
Vlaanderen onder leiding van Pieter Delbaere sr. Delbaere sr was afgevaardigd-beheerder 
van bij de oprichting tot aan zijn overlijden in 1957. De algemene leiding lag vanaf 1923 
tot 1953 bij Vincent Arthur Welvaert en daarna tot 1988 bij Pieter Delbaere jr.  
 
De wijze waarop de leiding van de fabriek met haar werknemers omging, hoe ze haar rol 
in de toenmalige samenleving opnam en de sociale (en christelijke) waarden actief mee 
uitdroeg, is behandeld in de bijdrage van Carlos Croene in het jaarboek 2014 van de 
heemkring Bos en Beverveld onder de titel “70 jaar Beernems(ch)e Tricotfabriek (1923-
1993)” 
 
Het glasraam “Beernem” bevond zich (en bevindt zich nog - maar nu is het gebouw een 
ruïne -) op de overloop van een redelijk imposante trap en vulde daar de gehele 
muurruimte. De trap was vooral bedoeld voor bezoekers, grote en kleine klanten, 
aankopers van bedrijven, die via deze trap het kleding assortiment in de toonzaal van de 
fabriek kwamen bekijken. Ook de burelen van de bazen bevonden zich daar. Het was het 
heilige van de fabriek en om het te bereiken passeerde men het opvallende brandglasraam 
van Joost Maréchal. Voor de gewone werkneemster van de fabriek was het voorbij lopen 
eveneens een moment van schoonheid en een blijk van goed bestuur. Wellicht vandaar de 
nog steeds aanwezige positieve naklank die het kunstwerk geniet. 
 

 

Ontwerptekening zoals ze bewaard is in het Gentse Designmuseum  



 

Het glasraam is onderaan rechts getekend “Joost Maréchal Eeklo” zonder datering. 
Het is waarschijnlijk gerealiseerd rond 1947. 

 

BESCHRIJVING VAN DE AFBEELDINGEN ROND HET CENTRALE GEDEELTE 

Hét onderwerp is de gemeente Beernem. Het is 220 cm hoog en 280 cm breed, verdeeld 
in 12 gelijke rechthoeken van ongeveer 72 cm hoog en 70 cm breed. Voor de bespreking 
nummeren we de panelen van 1 tot 12.  

De kleurrijke kaart van de gemeente vult het midden van het glasraam en is meteen een 
les in plaatselijke aardrijkskunde. We zien de vaart, twee wegen die Beernem in twee 
richtingen doorkruisen, maar … geen spoorweg. Ook geen autosnelweg want deze was na 
de oorlog nog maar prematuur aanwezig. Buiten de geïllustreerde kaart komen volgende 
elementen voor: 

  

1. De windroos links boven maakt ons duidelijk hoe de oriëntatie van de kaart is.  

 

De donkere omranding met de blauwe streepjes bezorgt de windroos een eigen karakter 
waardoor ze op het raam een beetje een eigen leven leidt, los van de overige verhaallijnen 
op het glasraam.  



2. Het wapenschild van Beernem  

Het wapenschild Beernem tot in de details uitgewerkt. Rechts 
het wapenschild zoals we het gewoonlijk kennen. 

 
 
 
 

 
 

 

3. De Bisschop 

Amandus kerstende in de 7de eeuw Beernem. De parochie 
werd naar hem genoemd. 

De mijter in een hemelsmooie afwerking. 
 

Een detail van de bisschopsstaf. 

 



In de linker benedenhoek in paneel 9 zien we een bisschop naar links kijkend met een 
grote mijter, een fraai uitgewerkte staf in goudgele kleur en in een rijkelijk rood boven- en 
wit onderkleed gehuld. De afwerking van de mijter is precies kantwerk verrijkt met 
gouden stroken en symbolen. De bisschop draagt de kerk van de St-Amandusparochie te 
Beernem letterlijk op zijn handen. Hij was de man die de streek gekerstend heeft. 

Een vergelijking met de ontwerptekening leert dat de algemene positie van de figuur én 
de compositie dezelfde zijn, maar bij het hoofd van de bisschop staat S en A. Dit is 
duidelijk een verwijzing naar Bisschop Amandus die Beernem (en nog zeer veel andere 
streken) rond de jaren 630 tot het Christendom bekeerde. Ook is het gezicht naar rechts 
gedraaid.  

Als we echter inzoomen op de gezichten van zowel de ontwerptekening als het glasraam 
zien we twee verschillende personen. De kunstenaar heeft hier de kans gezien zijn 
opdrachtgever, Peter Delbaere sr. in de verf te zetten. Het kan natuurlijk ook dat zijn 
werkgever hem gevraagd heeft zijn portret in het kunstwerk te verwerken.  

Het gezicht van "Sint-Amandus" is dat van zijn stand-in Pieter 
Delbaere sr. 

De St-Amandusfiguur zoals deze 
op de ontwerptekening te zien is. 

 
 
 

Een foto van Pieter Delbaere sr. 

 
Links van Amandus staat het beroemde St-Amandusputje. Het putje verwijst naar de 
miraculeuze bron waarin Amandus zijn handen zou hebben gewassen. Bisschop-kerk-
waterput is een drie eenheid met een legendarische traditie in Beernem.  

Aan de voeten van Amandus ligt een vuurspuwende en gevleugelde draak doorboord door 



zijn staf. De draak stelt de heidense rituelen voor die Amandus bestreed. De draak dringt 
zich op in het tafereel. De fel groen-zwarte tekening bevat alle gekende draakdetails en de 
perforatie van de draak door de bisschopsstaf moet blijkbaar opvallen.  

 

 
Het Sint-Amandusputje 

       
De draak doorboord door de staf van 

Sint-Amandus 
  

De geremde kleuren van het omgevende groen Detail van de hand van de Bisschop 

 



DE BESCHRIJVING VAN PANELEN BINNEN DE KAART VAN BEERNEM 

We gebruiken de nummering van de panelen op de ontwerptekening. 

Paneel 2  

De Lijstermolen zoals hij in paneel 2 uitgetekend staat De Lijstermolen met zijn 
haaswindwijzer zoals hij in 
Westouter bewaard wordt 

De Lijstermolen 
De Lijstermolen is de enige Beernemse molen die nog bestaat en recent zelfs 
gerestaureerd is. Hij staat echter in het Zuid-West-Vlaamse Westouter. Het is een 
staakmolen, gebouwd in 1805, die zoals zijn naam het zegt, een plaats had op de 
Lijsterhoek.  

Duidelijk zijn de staak en de steekbanden, de lange trap naar de achteringang van de 
molen. De romp is in zwarte en grijze contouren getekend. Het is duidelijk een 
graanmolen want de halmen slingeren zich sierlijk rond de molen. We zien drie van de 
vier wat groot uitgevallen wieken in een levendige oranje kleur. En boven dit alles prijkt 
een merkwaardige windwijzer: een haas! Dit is altijd een haas geweest en het was in 
Beernem algemeen geweten. 

 
De windwijzer in de vorm van een haas. Beroemd in 
West-Vlaanderen. Hij ontbreekt niet als detail op het 

glasraam. 

 
De korenhalmen wijzen de kijker erop dat het  om 

een graanmolen gaat. 



De aanwezigheid van de Lijstermolen is verrassend. Ofwel achtte Maréchal het molen-
onderwerp zeer belangrijk in de geschiedenis van Beernem, ofwel stond de molen op het 
moment van het tot stand komen van het glasraam in volle belangstelling. Het glasraam 
dateert van 1947 of 1948, de Lijstermolen werkte tot 1947 en misschien was het bericht 
van het stilleggen van de molen een moment in de geschiedenis van Beernem dat men 
belangrijk achtte. Anderzijds was een molen een onderwerp dat heel mooi oogt in de 
verhalende boodschap van het glasraam. De molen en de arbeidsintensiteit die zo’n 
gevaarte met zich meebrengt, brengen ook evenwicht in het glasraam. Zonder de aan 
arbeid gelieerde molen zou de Tricotfabriek in haar eentje de geschiedenis van de gewone 
man moeten torsen tegenover de vele kastelen die op het glasraam hun plaats hebben. 
Tenslotte is er de merkwaardige windwijzer of is het een bliksemafleider? 

De rivierboot, het bruggetje, de begroeiing 

 

De extralange rivierboot mocht niet ontbreken gezien de ligging van de Tricotfabriek aan 
het kanaal. 

De zeer lange rivierboot op het rustig kabbelende water heeft alvast zijn vlaggenmast 
neergelaten om onder het bruggetje door te kunnen. We zien de kajuiten en belijningen 
van de boot tot in de kleine details. Misschien zelfs de kapitein op zijn schip. De 
kleurvoorziening van het schip is weer met een andere techniek gebeurd: een spel van 
licht, schaduw, penseelgebruik en kleurvariatie. De weergave van het sparrenbosje (naast 
de strohalmen op paneel 2) bereikt de kunstenaar door zijn verflaag selectief weg te 
krabben en er de contouren van takken over te tekenen. In het luchttafereel ernaast 
gebruikt hij een grijsblauwe modelleergrisaille waarin hij wegvliegende vogels plaatst 
rond een witte wolk. Links van de molenwieken zien we een ander landschap met 
loofbomen en een knotwilg. Hier zijn de figuren dan weer bijgetekend in plaats van weg 
gekrabd. Het fijne bruggetje over de vaart is een van de sympathiekste details van het 
ganse glasraam. Een schematisch uitgetekende Baileybrug? Ten slotte het weelderig 
gebladerde van een wat groot uitgevallen solitaire struik is opvallend door het gebruik 
van een merkwaardige olijfgroene kleurschakering. 

Een sparrenbosje 

 

Fladderende vogels in de lucht Gevarieerd winters boslandschap 



Een bruggetje over de Brugse Vaart Het groene gebladerte blakend in de zon 
 

Al deze details omringen de Lijstermolen en creëren een eigen landschapsgevoel, een 
ongerepte natuur waarin elk buitenleven rustig kan gedijen. Van deze meerduidige sfeer 
wil de kunstenaar de toeschouwer laten genieten. Hij heeft er zijn ziel en zijn kunst in 
samengebracht. 

Panelen 3 en 4 – De St-Amanduskerk en het platteland er rond 

 

Het landelijk Beernem in de schaduw van de kerktoren   

Op de panelen 3 en 4 staat de St-Amanduskerk centraal. Ze is zeer verzorgd uitgebeeld. 
Het front van de torenmantel in een lichtgrijze grisaille, de zijkanten in een meer blauwe 
kleur, net als de torenspits. Vensters en andere muuropeningen staan gedetailleerd 
uitgetekend. De hellende vlakjes van de steunberen bijvoorbeeld zijn bijna lichtgevend. 
Het grijsblauw van de zijmuren en het dak is gemodelleerd om het geslaagd dieptezicht te 
bekomen. De kruisjes op de begraafplaats naast de kerk hebben een dunne belijning maar 
komen tot stand door uitsparing van kleur. De kruisen zijn heel fijn getekend met een 
bloemetje erbij en een dakje boven het kruis. Zeer stemmig en ingetogen. Achter de kerk 
zijn de bossen die horen bij het Kasteel van Beernem, maar het kasteel zelf is nergens op 
het glasraam afgebeeld. Aan de voorkant van de kerk suggereert Maréchal nog een 
bos(je). Misschien bedoelde hij het Elzenbosselke. Op paneel 3 staat verder het 
boerenleven uitgebeeld. Het mooi gevormd huisje heeft een witte zijgevel, een vergrijsde 
beschaduwde voorkant en een felrood dak. De driewielkar is prachtig getekend in een 



contrasterende blauwe kleur. De schelf achter het huis is nog een getuige van activiteit op 
het platteland. Het varken en vooral de grazende koe en paard (paneel 7) op stukjes weide 
maken het boerenlevenverhaal af. In het kleine stukje gras staat zelfs nog een mooi 
bloemetje getekend. 

 

Een driewielkar schitterend getekend in de halve 
schaduw van de boom er naast 

De weelderige bossen rond de St-Amanduskerk 

 

     
 

Het is merkwaardig dat op deze panelen 3 en 4 de Sint-Amanduskerk centraal staat. Het 
glasraam kwam immers tot stand in de periode dat de Moeder Godsparochie te Beernem 
ontstond en zich ontwikkelde. Deze parochie ontstond in 1943 en kwam organisatorisch 
op gang na WO2. Net de opdrachtgever van het glasraam was bij die ontwikkeling van 
heel dicht bij betrokken. De Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek stelde zelfs haar eigen 
loods, de gekende noodkerk, voor deze nieuwe parochie ter beschikking en in de 
dagelijkse werking van de onderneming waren katholieke rituelen en gebruiken nauw 
verbonden met de noodkerk. Anderzijds moeten we toegeven dat de visuele uitstraling 
van de “Schuur” veel minder sexy was dan deze van de St.-Amanduskerk. Het glasraam 
had, misschien, een missie, maar moest gelukkig vooral mooi zijn voor de arbeiders van 
de fabriek en een uitstraling geven aan de kunstenaar. 

Belangrijk is ook dat paneel 3 vooral elementen van het dagelijks leven in het landelijke 
Beernem laat zien. Het maakt dat het glasraam inhoudelijk in evenwicht is met de 
kastelen die het glasraam rijk is. 



Paneel 5 -Het kasteel van Driekoningen 
 

 

 

Een groot uitgevallen banner in een bijna koninklijk lettertype laat de naam 
"Driekoningen" van het kasteel zien. Zonder de tekst hadden we het ook kunnen weten: 
drie koninklijke kronen staan vlak naast het kasteel afgebeeld. Het kasteel is als enige van 
de vier kastelen helemaal wit van kleur, hetgeen in de realiteit ook het geval is. Opnieuw 
schenkt de kunstenaar super veel aandacht aan de details van het bouwwerk. We zien de 
licht/schaduwpartijen in zowel de grote ramen als de kleine vensterraampjes. De 
balustrades en de kroonlijsten zijn natuurgetrouw weergegeven. De koepel, de 
muurvlechtingen, de dakventers en de pilaren: alles is in een grisaille gevat waarbij het 
rechter frontdeel van het kasteel met de hulp van contourlijnen naar voren springt. De 
omgeving van het kasteel krijgt twee sparrenbossen mee. De sparren zijn “nauwelijks” 
getekend. Enkel wat uitgehaalde schuinaflopende lijnen aangevuld met enkele schaarse 
contourlijntjes zijn voldoende om twee maal een volledig bos te suggereren. Het is een 
samengaan van prachtige kunst en technische vaardigheden. 

Tenslotte is de banner groot en sierlijk. Naast zijn gecalligrafeerde letter zijn de uiteinden 
zwaar uitgetekend. Een "grasvodde" staat als een kroon boven de O van koningen op een 
witgeschraapte achtergrond de wacht te houden. 



 
Twee gulden kronen van Driekoningen De derde kroon, de meest verzilverde maar mét 

Apachenpluim 
 

Een balustrade, net zo gedetailleerd als de andere elementen van 
het getekende kasteel 

 
 
 

Dennen, getekend alsof ze gebeiteld 
staan in het glas 

 

Een koninklijke voor de"DRIE" op een buitenmaatse 
banner 

Een "grasvodde" als een kroon op de O in 
"koningen" 

 

 



Paneel 6 - Het kasteel Bloemendale 
 

 

Het Bloemendalekasteel met de kapel op de voorgrond 

Het domein van het kasteel Bloemendaele grenst aan de fabrieksgronden van de 
toenmalige Tricotfabriek. Meer nog, het voormalige fabrieksterrein is ooit bij ridder-
kasteelheer-burgemeester Etienne de Vrière aangekocht. Het mocht dus in de verzameling 
kastelen die figureren op het glasraam niet ontbreken. En het is al een beetje drummen om 
een plaatsje. Joost Maréchal heeft zóveel te vertellen met zijn kunstwerk dat er voor de 
acht toenmalige kastelen in Beernem onvoldoende ruimte was. De kastelen Meerberg, 
Hontzocht, Hulstlo en “Beernem” hebben daardoor hun claim op een plaatselijke eeuwige 
bekendheid via dit glasraam gemist. De vier afgebeelde kastelen waren wellicht deze met 
de meeste faam en belang. Het waren de kastelen Driekoningen, Bulskampveld en 
Reygerlo die tijdens en tegen het einde van Wereldoorlog 2, samen met de Tricotfabriek, 
de “schenkers” waren van religieus materiaal (én gebouw) bij de start van de parochie 
Heilige Maria Moeder Gods.  
 

Maréchal tekent het Bloemendalekasteel vanuit een onverwachte hoek. Wellicht is de 
aanwezigheid van de kasteelkapel aan de oostzijde daar de reden voor. We zien de kapel 



in een uitspringende hoektravee met een eigen bezuilde inkom. De spitsboogvormige 
muuropeningen contrasteren met de rechthoekige die we aan de noordzijde zien. Het 
geheel oogt wat grijs en donker en is uitgevoerd in een witgrijze grisaille die niet zo fijn 
is als bij het Driekoningenkasteel. Het blauwe dak is getekend met minuscule 
dakkapellen. Onder het kasteel is de banner met de benaming "Bloemendaele" opnieuw 
heel opvallend uitgetekend en aangevuld met een fijn en origineel bloemmotief en een 
sparrenensemble. Hier geen witte uitsparingen maar getekende sparrentakken. Naast het 
kasteel vond de kunstenaar nog een plaatsje voor een volle gebladerde boom. Bovenaan 
dit paneel 6 zien we nog de vaart getekend met zelfs een oudevaartlus ter hoogte van de 
kasteeltoren als een historische herinnering.  

 

 

Elk plaatsje op het glasraam krijgt passende 
versieringen mee 

Het schild met de gouden bloemen om de goudgele 
achtergrond is een opvallende verluchting 

 

 

 

 
Het park rond het kasteel Bloemendale was toen 

ook al een groene long in het dorp 

 

 
Prachtige sparren, maar een vormgeving die 

verschilt per deeltableau 
  

 

 

 

 



Paneel 7 - Het kasteel Reigerlo 
 

 

Het kasteel Reigerlo met zijn opvallende lichtinval 

Het kasteel "Reygerloo", kasteel de Madrid in de volksmond, is net als het 
Bulskampkasteel in heerlijke rode kleuren uitgevoerd. Het sterk symmetrisch silhouet van 
het kasteel steekt scherp af tegen de overige Beernemse kastelen. Ondanks de in realiteit 
rechthoekige muuropeningen pronkt het kasteel met gedetailleerde tekening van vensters 
met rondboognissen. De rondboogfries onder de dakgoot van de middentraveeën komt 
terug in de beide torentraveeën. De kantelen op de torens zijn mooi geprofileerd. Tussen 
de imposante torens staat heel subtiel een kleurloos geheimzinnig torentje met een 
windwijzer. Het spel van de lichtinval op het kasteel is prachtig meegegeven: hoe hoger 
hoe meer licht. Het glasraam laat zien dat in de jaren 1940 de bossen tot dichtbij het 
kasteel kwamen en mee de lichtinval bepaalden. Opnieuw spelen de zware contourlijnen 
een grote rol in de profilering van het kasteel. De banner met “Reygerloo” daarentegen, 
die bij andere kastelen vrij pompeus uitgewerkt is, is hier relatief klein, maar voorzien 
van een wapenschildvorm waarop een harde blauwe fondkleur erg in het oog springt. 
Zinspelend op de naam van het kasteel fladderen reigers in het rond. 

 



 

Een klokkentorentje met een vlag op de top 

        
De reigers konden op "Reygerloo" niet ontbreken 

 

Paneel 10 - Het kasteel “Bulscamp” 

 

Het kasteel Bulskampveld vanuit een ongebruikelijk hoek 



We zien het kasteel Bulskampveld, in realiteit gebouwd met oranjerode baksteen, in vurig 
rood van op zijn zuidflank. Net als bij de kastelen Bulskampveld, Bloemendale toont 
Maréchal hier een weinig gekend zicht op het kasteel waardoor hij bewijst dat hij zijn 
eigen verhaal over Beernem in beeld wil brengen. De rozige bruine grisaille waarmee het 
kasteel op het glas staat, wordt sterk geprofileerd door zware contourbelijning. De 
rechthoekige muuropeningen en de dakkapellen zijn niet zo gedetailleerd maar de 
kunstenaar slaagt erin met zijn gevarieerde rode gloed over muren en dak opnieuw een 
heel eigen weergave te bekomen. De muur achter het traptorentje ligt duidelijk in de 
schaduw en contrasteert heel realistisch met de zonovergoten andere muurvlakken.  

Hier is er veel aandacht voor de omgeving. Hij laat ons een glimp zien van het gekende 
arboretum op het domein. De diverse boom- en landschapstypes komen hier allemaal 
samen. Met enkele eenvoudig lijkende modelleertechnieken beeldt de kunstenaar zowel 
heideplanten af als de grijzige spiegeling van het landschap op het water.  

    
                                        

   
                          

Paneel 6+10 en 7+11 - Twee mooie jongens 
 

 

Het is leuk om twee jonge gasten op het glasraam bezig te zien. Voor een 
genderevenwicht in een arbeidscontext van 90% vrouwen (in de Tricotfabriek) was het 
nog een tweetal generaties te vroeg. 



 
Een pracht van een jager. Let op de patrijs 

die aan zijn broeksriem hangt. 

 
De mooie houthakker in een bijna 

hedendaags T-shirtje. 
 
Gelukkig stellen we vast dat volgens Maréchal in Beernem ook mensen wonen. De 
menselijke aanwezigheid beperkt zich evenwel tot twee treffende figuren: een goed 
mikkende reeënjager en een eveneens goed hakkende eikenveller. De schutter is 
misschien niet gekleed als een echte jager maar des te fotogenieker om bijna in het 
centrum van het glasraam te kijk te staan. Het aangezicht van de jager is tot in de kleinste 
details verzorgd door een grijze grisaille, de armen in een juiste schietpositie, een 
jagerspetje op, de benen voorzien van jachtlaarzen enigszins uit elkaar om de terugslag na 
het schot op te vangen. De bengelende buit aan zijn broeksriem maakt het tafereel perfect 
… Op de ree na, natuurlijk. Hij/zij ligt rustig het jachttafereel te bekijken want de jager 
schiet toch in de verkeerde richting. Leuk, mooi en passend. Evenzo is de houthakker. De 
zwierige zwaai van zijn zware hakbijl is een plezier om naar te kijken. In zijn blote 
armen, met zijn geel-oranje T-shirt, blauwe werkbroek en zijn passende wijdbeense 
houding is hij precies uitgerust om de zware eiken te gaan vellen. De beide handen via 
een zeer directe tekening om de steel van de bijl geklemd, een aangezicht dat met een 
minimum aan grijs en wit een sterke en precieze expressie heeft, de ogen gericht op het 
werk: we ervaren hier in elke borstelveeg dat Joost Maréchal zijn carrière begon als 
tekenaar en in het glasraam daar intensief gebruik van maakt.  

Deze twee jonge gasten vormen dan ook terecht de overgang naar het echte onderwerp 
van het glasraam: de afbeelding van de Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek. Maar we 
kunnen nu al vaststellen dat de opdrachtgever de grote groep werkneemsters van de 
fabriek vergat hun plaats te geven in zijn glasraam.  

 
De ree die het zaakje vertrouwt 

 
De bomen die voor hun bestaan moeten vrezen 



Paneel 11 - Natuur en Bos 
 

 

Beernem in zijn natuurlijke pracht 

Bijna het hele elfde paneel illustreert waarvoor Beernem in de West-Vlaamse contreien 
kort na Wereldoorlog 2 gekend is: grasvelden, loofbossen, waterpartijen. Drie 
verschillende boomsoorten, vier zelfs als we de eiken die de houthakker kapt meerekenen. 
Maréchal gebruikt er de ganse zuidoostelijke uithoek van Beernem voor. Verder 
suggereert hij waterpartijen en vogels en een lieflijk hekje in een soort vogelperspectief 
getekend. 

 

Panelen 7 en 8: De Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek - De B.T.B. 

      

De kunstenaar stelt de Beernemse Tricot- en Breigoedfabriek op een merkwaardige 
manier voor: de rode voorgevel in zijn volle breedte met de beide schouwen en helemaal 
op de achtergrond een kleurloos deel van de fabriek. 

 



 

Een postkaart uit de jaren 1930 van de Tricotfabriek is voor de kunstenaar wellicht de bron geweest voor 
het uittekenen op het glasraam. 

De rode gebouwen zijn de “nieuwe” fabriek van net na Wereldoorlog 2. Het oud gebouw 
is in grisaille en doelbewust op de achtergrond, maar toch met alle details. Echt 
vakmanschap. Het gebouw is met zijn roodbruine en rode kleuren en zijn omvang 
prominent aanwezig, maar verre van overheersend. De fabriek is nauwelijks groter dan de 
kastelen.“Beernem” is het eigenlijke onderwerp van het glasraam. 

 

 

Boven de kantelen prijkt in een bruine grisaille de grote werkplaats die achter de vroegere 
façade gebouwd is. De Brugse vaart stroomt voorbij de achterkanten van de fabriek. 



De beide torens zijn duidelijk herkenbaar, waarbij de hoogste een bijkomende belichting 
kreeg en doorloopt op het bovenstaande paneel. De trapgevels van de beide uiterste 
gebouwen zijn nadrukkelijk getekend. De beide brede traveeën van de middenbouw lijken 
kantelen te hebben. Vier medaillons op de voorkanten van de gebouwen zijn te zien. 
Merkwaardig is de tekening van de trapgevel en van het lang achterliggend 
gebouw/magazijn in bijna kleurloos bruine grisaille.  

Hoe het gebouw identificeren? De lange fabrieksnaam zou te veel ruimte in beslag 
nemen. Daarom is de afgekorte naam B.T.B., die op alle fabriekscorrespondentie 
voorkwam, gebruikt. De volledige naam (uitgezonderd de “Breigoed”-vermelding) 
BEERNEMSCHE TRICOTFABRIEK NV. lezen we ten slotte op de gevel van de 
binnenste gebouwen. Met de blauwgroene band onderaan de volle breedte van de fabriek 
suggereert de kunstenaar wellicht de groene omgeving van de fabriek. Verrassend veel 
mensen werkten toen in de tuinen van de fabriek en de Directie hechtte er veel belang 
aan.  

 

 

Het oude gebouw staat helemaal op de achtergrond én in een grijze grisaille, maar heel realiteitsgetrouw 

 


