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DE AUTEUR

Toen hij in 1947 in het 
ouderlijk huis het le-
venslicht zag, was zijn 
familie net als alle ge-
zinnen uit de toen 12 
huizen tellende Brand-
straat, bevriend met 
Edgar Gevaert en zijn 

gezin. Zelf leerde hij Edgar en zijn gezin in 
1953 kennen. Later, tijdens zijn studenten-
tijd, kon hij in de vakantieperiode, samen met 
vrienden, bijklussen in de fabriek. En in de 
zeventiger jaren was hij er vier jaar bediende.

Hij is eveneens poëet, cultuurrecensent, chro-
niqueur - soms in het dialect - van het Latem-
se en Deurlese leven (o.a. via De Loatemsche 
Kleppe), kenner en historicus van de Latemse 
kunstwereld: Verknocht aan het land in de Leie-
bocht. Latems Kunstleven tussen 1890 en 1990 
(1991) en Latemse Kunstenaars, de Vijfde Gene-
ratie (1998). En bovendien is hij medestichter 
en voorzitter van Den Laethemschen Vrien-
denkring. 

Albert-Fernand Haelemeersch
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De erfenis van Edgar Gevaert  / Herinneringen

Dit boek brengt een waaier 
van persoonlijke herinnerin-
gen aan een familie met een 
‘missie’: vredelievendheid, ge-
zondheid en cultuurbeleving.  
Eigen waarnemingen, gesprek-
ken met enkele familieleden, 
verzamelde getuigenissen van 
mensen die een nauwe band 
hadden met de Gevaerts, de 
Wereldcommune en de Lima-
fabriek: dat alles getoetst op 
waarheid door het raadplegen 
van tal van bronnen en origi-
nele documenten, vermeld ach-
teraan in het boek.
Edgar deed zijn familienaam 
alle eer aan. Hij was een man 
met een groot hart want had de 
buurt nood aan rechtsbijstand 
of een tijdelijk tekort aan geld: hij sprong altijd bij waar de nood hoog was. 
Onder zijn begeleiding mocht de wijk tussen de Latemse Golflaan en de 
Deurlese Warandedreef brandhout sprokkelen op zijn onmetelijk domein. 
Dat was voor de meeste bewoners mooi meegenomen want velen ver-
warmden hun huizen met houtvuren of bakten brood in houtovens. Door 
de houtkap en het sprokkelen te begeleiden, hield Edgar overzicht over het 
ecologisch evenwicht van zijn domein. 

Een bezoek aan de Gevaerts was altijd verrijkend. Het gonsde er van activi-
teiten. Ondanks het grote gezin was er altijd plaats voor een mondje méér. 
Er ging geen dag voorbij zonder het gezelschap van welgekomen gasten.

Omstreeks 1970 raakte de ondertussen met veel enthousiasme en geïn-
spireerd door de filosofie van Ohsawa opgerichte natuurvoedingsfabriek 
LIMA omgetoverd tot een imposant, esthetisch en ethisch verantwoord fa-
brieksgebouw in de typische landelijke stijl die de familie eigen was. Door 
tal van lezingen en kooklessen leerden

honderden wat gezonde voeding is en hoe de biologische landbouw er de 
bodem van is (‘de grond van de zaak, is de zaak van de grond’ luidt het motto 
dat door de familie Gevaert wordt uitgedragen). 
 
Daarnaast was er de vzw Werelddorp met zijn wereldcommune, restaurant 
en de Grainshop zowel een artistiek,  internationaal als gezinsvriendelijk 
publiek aantrok. Het was er heerlijk tafelen en genieten van de muzikale 
improvisaties en de zondagsconcerten …

Alhoewel dat alles zich afspeelde in de tweede helft van de vorige eeuw, 
vertolken de idealen, betrachtingen en realisaties van toen meer dan ooit 
wat nu leeft in het bewustzijn en het handelen van miljoenen mensen we-
reldwijd.  Edgar Gevaert was een visionair en zijn erfenis doordesemt op 
een fijnzinnige wijze mee onze transmuterende samenleving …
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