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De heer J.F. (Johan) Bekhuis: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Meneer Bekhuis,
U zult zich wel afvragen waarom ik hier onaangekondigd bij u op de stoep sta. Eigenlijk had ik
u vandaag graag, samen met uw familieleden en goede vrienden, op het gemeentehuis willen
uitnodigen. Dat is helaas niet mogelijk i.v.m. het coronavirus. Toch wil ik in deze heel kleine
kring graag even stilstaan bij een aantal bijzondere verdiensten.
U bent van jongs af aan geïnteresseerd geweest in de natuur en vogels. U studeerde in 1972 af
als bioloog en ging vervolgens aan het werk bij de SOVON en Stichting Ark.
De voormalig directeur van ARK natuurontwikkeling zei mij desgevraagd diep onder de indruk
te zijn van de wijze waarop u één van de belangrijkste natuurprojecten in Nederland – de
Gelderse Poort, heeft helpen verankeren in de samenleving. Mede door uw niet aflatende inzet
is de Gelderse Poort geworden tot hét voorbeeldgebied voor moderne natuurontwikkeling.
Werk en privé liepen bij u nogal in elkaar over. U stopte in 2015 met werken, maar continueerde
het vrijwilligerswerk op dit gebied. Enkele voorbeelden van uw inzet wil ik hier noemen:
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-
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U promoot, geeft uitleg en creëert sociale acceptatie van de ontwikkeling van de
Millingerwaard tot het natuurgebied dat het nu is. Dit doet u door het geven van
voorlichting en rondleidingen.
U mobiliseerde vrijwilligersnetwerken voor het monitoren van de ontwikkeling van
flora en fauna in de Gelderse Poort.
Natuur is voor iedereen. U vroeg daarom speciale aandacht voor de minder valide
bezoekers van de Millingerwaard, tot en met de ontwikkeling van speciale ‘struinrolstoelen’.
U schreef tientallen artikelen en gaf interviews, waarmee u, in voor iedereen
begrijpelijke taal, nieuwe natuurontwikkelingen uitlegde. Hierdoor zijn
honderdduizenden mensen vertrouwd geraakt met een nieuwe optimistische kijk op de
relatie mens en natuur.
U bent al ruim 30 jaar actief bij het tellen van vogels in o.a. de Millingerwaard. U bent
de initiatiefnemer en onderhoudt het vrijwilligers netwerk.
U speelde een actieve rol in dorpsactiviteiten die zijdelings met natuurontwikkeling te
maken hadden, zoals het opzetten van een wilderniscafé en het bouwen van een
ooievaarsnest. Dankzij dit initiatief is de ooievaar hier weer een vertrouwde
verschijning.
U wordt erg gewaardeerd door uw benaderbaarheid en kennis. Hierdoor bent u voor
vele instanties en mensen een vraagbaak over natuur- en biologische onderwerpen
gerelateerd aan de Millingerwaard.
Wij wilden als gemeente graag dat er voor elke dorpskern een leuke en informatieve
wandelroute beschikbaar kwam. Samen met een aantal vrijwilligers creëerde u een
mooie route voorzien van achtergrondinformatie met oog voor de natuur en
geschiedkundige wetenswaardigheden.

Naast uw werk en hobby bent u, meneer Bekhuis, vanaf 1978 voortdurend bezig geweest met
allerlei activiteiten die te maken hebben met (historisch) onderzoek naar feiten welke te maken
hebben met natuur- en cultuurverleden van onze streek. Deze activiteit is een “rode draad” in
uw vrijetijdsbesteding van waaruit een aantal specifieke initiatieven en activiteiten uitgevoerd
in werkgroepen voortvloeien. Ook hiervan zal ik er een paar opsommen:
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van1996 tot heden heeft u 9 keer een bijdrage aan het Millings jaarboek geleverd door
het schrijven van een artikel.
Omdat u tijdens het onderzoek voor deze artikelen materiaal verzamelde van het
cultuurhistorisch steenfabrieksverleden van deze streek heeft u het initiatief genomen
om met anderen een themadag te organiseren. Het Stenen Tijdperk. Doel van deze dag
was samen met de generatie uit die tijd terugkijken op deze periode en de bewoners van
nu gelegenheid te geven kennis te maken met het steenfabrieksverleden. In 2018 werd
een succesvolle en drukbezochte themadag over dit onderwerp gehouden.
U initieerde met Wil Oteman de Werkgroep historisch Kekerdom (bodemonderzoek),
waarbij onder andere werd gespeurd naar verdwenen verleden als het Kasteel Spaldrop,
de executieplaats en een klooster genaamd Stiftshof.
Dan de Werkgroep historisch Kekerdom , oftewel Kekerdom in bange dagen. U
verzamelde materiaal dat betrekking heeft op het oorlogsverleden en met name de
evacuatie van Kekerdom en de streek. Omdat deze evacuatie in 2019 75 jaar geleden
was, organiseerde u met anderen op 20 oktober een dag om deze evacuatie te herdenken.
Hiermee werd deze gebeurtenis onder de aandacht gebracht van de generatie die het niet
heeft meegemaakt. Honderden mensen liepen een gedeelte van de evacuatietocht. De
tocht ging verder op een boot waar oorlogsliedjes werden gezongen en oorlogsdagboekfragmenten werden voorgelezen. Daarna werd de sluis bezocht, die weer was ingericht
als de schuilkelder van toen. Een indrukwekkende dag voor jong en oud.
Daarnaast heeft u het mooie initiatief genomen om 3 boeken te schrijven over de
oorlogsgeschiedenis van deze streek. Het eerste boek werd uitgebracht in maart 2020.
In 34 familieverhalen vol herinneringen aan de oorlog en wederopbouw wordt een
belangrijke episode in de Kekerdomse historie beschreven. De presentatie van de andere
2 boeken stond gepland in oktober 2020, maar kon helaas door Corona niet doorgaan.
Met deze boeken zijn de bij de mensen aanwezige herinneringen over het
oorlogsverleden en de wederopbouw van Kekerdom en omgeving vastgelegd.

Er zou nog veel meer te vertellen zijn, maar dit alles is toch reeds meer dan reden genoeg om u
vandaag in het Oranjezonnetje te zetten. Het is mij een eer om u te mogen mededelen dat het
onze Koning heeft behaagd om u, Johannes Fransiscus Bekhuis, te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau! Gefeliciteerd!

