Afscheid Dick Feil, bijdrage Lonneker Land en UT
In de overlijdensaankondiging is Dick’s inzet voor de Universiteit en haar omgeving en voor de natuur en een
rechtvaardige samenleving prachtig verwoord. Dick was een man met aanstekelijke passie.
Van huis uit was Dick een natuurliefhebber. Eind vorige eeuw sloot hij zich aan bij een planologische
werkgroep van het voormalige Natuurmuseum, de Twentse Werkgroep Natuurbehoud. In die tijd waren er
nauwelijks groene groepen in Twente die zich bezig hielden met grote veranderingen in de maatschappij,
variërend van zure regen, aanleg van de A1 of N35, goederenspoorlijn, opslagloodsen of een stadswijk in het
buitengebied. De Twentse werkgroep onderscheidde zich hierin.
De leden van de werkgroep droegen allerlei problemen of plannen aan van diverse Twentse gemeenten, waarvan
zij meenden dat er betere alternatieven waren. De groep was druk bezig met schriftelijk actie voeren, vaak in
nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel.
Het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal beschikt over diverse landgoederen, zoals bijv. Hof Espelo.
Dick was hier als fietser of wandelaar een trouw bezoeker. . Al voor het vertrek van Defensie van Vliegveld
Twenthe, pleitte de werkgroep voor een betere inspraakmogelijkheid over behoud van natuur, cultuur en
landbouw in dit landelijk gebied.
Om een nog beter forum voor inspraak te creëren richtten ze de Stichting Lonneker land op waarvan Dick
voorzitter werd. Het grote ideaal was een landschapspark, zoals al eerder gerealiseerd in nationale parken. De
politiek was hier helaas niet rijp voor. Dick kon met zijn enorme vaardigheid in het bewerken van kaartmateriaal
heel goed discussie voeren over een nieuwe inrichting. Samen met andere groepen zijn er veel resultaten
geboekt. Zo kwam er een nieuw natuurgebied op het vliegveld en werd een grote burgerluchthaven
tegengehouden.
In april 2009 kreeg Dick voor al zijn
inspanningen welverdiend de
onderscheiding “Ridder in de Orde van
Oranje Nassau”, uit handen van de
burgemeester. Die was al jaren lang een
geducht tegenstander voor Dick
betreffende de luchthaven plannen: ze
waren aan elkaar gewaagd.
In reactie op een mailbericht van George
van de Velde aan de leden van de
Twentse Werkgroep Natuurbehoud en
vrienden van de Stichting Lonneker Land
kwamen veel reacties waarin blijk gegeven wordt van grote waardering van Dick’s inzet en kwaliteiten. Dick

formuleerde de essentie van de zaak scherp en bracht de discussie op gang. Het was voor mij een voorrecht in
het illustere gezelschap van het bestuur van de Stichting te mogen toetreden en later het voorzitterschap van de
Stichting Lonneker Land van Dick te mogen overnemen. We hebben aan de Langenkampweg, met Annet als
zorgzame gastvrouw heel wat af vergaderd. Dick bleef ook na het overdragen van het voorzitterschap, zolang hij
dat kon, constructief bijdragen. Annet was daarbij zijn steun en toeverlaat.
Ik zet nog even een andere pet op, namelijk die van collega van Dick op de UT. Daar leerden Willemien en ik
Dick en Annet kennen toen we zo’n 50 jaar geleden op zaterdagen cursussen volgden over
ontwikkelingssamenwerking. Dick en Annet konden daar als ervaringsdeskundigen in Afrika veel vertellen.
De volgende woorden mag ik ook formeel namens de UT uitspreken:
Dick studeerde fysische chemie aan de rijksuniversiteit Utrecht, promoveerde in Pittsburgh, Pennsylvania en
werkte aan de Universiteit van Kaapstad, Zuid Afrika. Daarna werd hij al op jonge leeftijd hoogleraar
chemische fysica aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Zijn specialiteit was Röntgenanalyse en
hij heeft een lange staat van dienst als hoogleraar. Vanaf het begin woonden Dick en Annet aan de
Langenkampweg. Zij onderschreven volop de campusgedachte uit die tijd. Huize Feil is altijd een zoete inval
geweest voor studenten en docenten. Vooral studenten uit het buitenland maakten graag gebruik van hun
gastvrijheid en op afspraak prikten ze een vorkje mee van de voortreffelijke maaltijden die Annet op tafel zette.
Dick heeft zijn grote maatschappelijke betrokkenheid ook in zijn functie van hoogleraar altijd getoond. In 1980
sprak hij een diesrede uit met de titel: "Wetenschap, technologie en de Derde Wereld: overwinnen door
gehoorzaamheid". Hij richtte de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking op, die veel studenten- en
docentenuitwisseling met wat toen ontwikkelingslanden heette, heeft georganiseerd. Ook was hij initiator voor
de oprichting van de vakgroep Ontwikkelingskunde. In zijn eigen vakgebied heeft hij leiding gegeven aan
toonaangevend onderzoek, waarbij hij als promotor 19 promovendi naar het doctors titel begeleidde. Als
emeritus heeft hij gedurende een lange reeks van jaren nog de voorzittershamer van promotiecommissies met
veel plezier gehanteerd.
Met Dick verliezen we een man die zijn sporen verdiend heeft in de wetenschap, de natuur en de maatschappij.
Dick, bedankt voor je vriendschap en natuurliefde!
Hans Wallinga en George van de Velde

