
 

 

 

Verslag Museumclub II - 9 februari 2022. 

Bezoek aan Het Warenhuis in Axel – Expositie Johnny Beerens.  

Om 12.30 uur reden we met 9 dames  naar Axel. Wat waren we allemaal blij dat we weer mochten. 

Ondanks de verplichte mondkapjes werd het in alle auto’s een gezellig gekakel…..en zó hoort het ook 

als wij op stap zijn. Ons doel was de  grote en bijzondere tentoonstelling met werken van Johnny 

Beerens uit de periode 2010-2021. De meeste werken zijn afkomstig uit particuliere- en 

bedrijfscollecties en waren nog niet eerder te zien door publiek. Het grote Oculus Maris dat in de 

ontvangsthal hangt is in bezit van Aannemingsmaatschappij Van der Straaten in Hansweert. Daar 

hangt het ook in de ontvangsthal maar hier in Axel komt het toch een beetje mooier uit.  Het was 

opvallend druk in het museum. We konden vrij vlot in de filmzaal waar we de reportage te zien 

kregen op welke manier de kunstwerken tot stand zijn gekomen. Onvoorstelbaar….met welk 

engelengeduld en creatieve blik dit is gebeurd. Laag voor laag en stukje bij beetje. Met in elk werk  de 

waterdruppel met het “oog van de meester” als zijn signatuur.  Deze film van 50 minuten was door 

Johnny Beerens ook zelf gemaakt, aangevuld met prachtige sfeermuziek en een figurantenrol van 

poes Deuze. 

Dan de werken “Gemma Maris”. Erg interessant was de uitleg die we van een suppoost kregen bij de 

“kasseien”. 2 Identieke werken naast elkaar waarvan de een een plat vlak leek en de andere  dieptes 

had tussen de stenen. Moeilijk uit te leggen want dit moet je zien. Daaruit blijkt maar weer hoe 

belangrijk een uitleg van de achtergrond van een kunstwerk is. Het kan je blik totaal veranderen. We 

hebben ook nog even tijd genomen om wat van de vaste collectie te bekijken. En toen was er 

eindelijk koffie/thee. Door de drukte konden we steeds niet zitten maar nu gelukkig wel. Daarna zijn 

we huiswaarts gegaan. De meeste dames zijn bij Cederhof gaan eten en de rest had andere plannen.  

We gaan weer iets leuks verzinnen voor de maand maart. 

Lia Vriens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


