
  



 

 

 

Beste Liever Gelijker,   
 

Volg Jezus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot was mijn verbazing toen ik onlangs op een Vlaamse snelweg een 
camionette met dit opschrift voorbij zag rijden.  Als je zo iets ziet, zet dat 
je wel aan het denken. 

De zo veel besproken verrechtsing in de maatschappij en in het bijzonder 
ook bij bepaalde kerken werd op die manier wel heel abrupt onder mijn 
neus geduwd.   

Omdat het zo snel ging en ook wegens mijn ontsteltenis, had ik niet de 
reactie om te zien welke nummerplaat de wagen droeg.  Moest ie 
afkomstig zijn uit Nederland en dan heel waarschijnlijk uit de “bible belt”, 
kon ik het nog wel ergens plaatsen.   

In gindse gebieden wonen er inderdaad heel wat gereformeerden die 
principieel gekant zijn tegen de liberale visies die elders in de moderne 
samenleving algemeen aanvaard zijn zoals abortus, euthanasie en rechten 
van homoseksuelen.  

Maar ook in België beginnen deze standpunten langzaam maar zeker 
terrein te winnen.  

Organisaties zoals Pro Familia proberen bepaalde verworven lgbt rechten, 
zoals het homohuwelijk terug te schroeven. Op hun website staat 
letterlijk: “Het gezin is de bouwsteen van het volk dat de natie vormt.” 

 

1. 
 

 
     Blikopener 

 

In zijn regiedebuut neemt Viggo Mortensen eveneens de hoofdrol op zich 
van een man die samen met zijn echtgenoot zijn dementerende, 
homofobe vader in huis neemt.  

Tegenover de vuilbekkende tachtiger gedraagt de zoon zich opvallend 
mild. De achtergrond van deze moeizame vader-zoonrelatie krijgen we 
via flashbacks. Mortensen heeft er bewust voor gekozen om van zijn 
debuut achter de camera geen depridrama te maken.  

Zijn subtiele regie is door de Amerikaanse pers vergeleken met de rijpe 
Clint Eastwood. Een welverdiend compliment. (Vrij naar FilmFest Gent) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Liever Gelijk gaan we deze film bekijken op:                             
dinsdagavond 10 november 2020 om 20u15. 

Budascoop, Kapucijnenstraat 10 te 8500 Kortrijk  

Hiervoor krijgen we groepstarief van 7,50 Euro pp 

We dienen van tevoren te reserveren.   

Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar 

lievergelijk@outlook.com 

En dit graag voor vrijdag 6 november.    
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FILMAVOND met LIEVER GELIJK 

Dinsdagavond 10 november 2020 
om 20u15: FALLING. 
 

UK/CA 2020, 1u52 

Regie: Viggo Mortensen 

Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 
Blik vooruit 

 

 

 

Inderdaad, verrechtsing en ook valse preutsheid.  

Onlangs werd er nog een klacht ingediend wegens openbare 
zedenschennis …  tegen de bezitter van een blote tuinkabouter!  

“De blote tuinkabouter Betty moet weg uit een voortuintje in Turnhout.  
Het beeldje laat de borsten zien en dat is openbare zedenschennis, vindt 
een buur die ging klagen bij enkele gemeenschapswachten.” Bron HLN 

Waar houdt men zich mee bezig! 

De uithoeken van ons landje worden stilaan een woestenij op gebied van 
lgbt voorzieningen, geen cafés meer, geen bars…  In de Westhoek had je 
vroeger nog de befaamde fuiven van Onder Andere, holebi-jongeren 
vereniging uit Ieper, spijtig genoeg ter ziele gegaan een kleine 10 jaar 
geleden. 

Onlangs bij een bezoek aan de Ardennen, in de provincie Namen, 
hetzelfde fenomeen, geen homocafés, geen bars meer, sowieso geen 
sauna’s… hoogstens wat ontmoetingsplaatsen op parkings langs de 
snelwegen. Als je geluk hebt, kun je daar nog een burgemeester 
tegenkomen ;-)  

Je moet weten, zei onze informant, Namen is zeer katholiek…  Mijn 
vrienden zijn allemaal naar het Brusselse uitgeweken. 

Woon dan maar als homo in landelijke gebieden.   
 

Het enige wat je dan nog kunt doen, is inderdaad, Jezus volgen. 
 

 

’t Is te hopen dat je dan niet verdwaalt ;-)           
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Achterkant: Blikvanger. 
 

 

 

SCHORPIOEN :  
23/10—21/11 : 
 
Geert De Pauw: 24.10 

Hans Deckers: 28.10 

Geert Legein: 28.10 

Kris Sap: 04.11 

Wim Vanhollebeke : 04.11 

Geoffrey Coppens: 07.11 

Willy Coessens: 11.11 

Dirk Maertens: 11.11 

Yves Vervenne: 18.11  

 

Boogschutters   
in november :  
 

Luc Vanderhaeghen: 28.11 

Peter Slabbinck: 30.11 

 

 

3. 

 
Inhoudstabel 

    Verjaardagen 

 

 

BINK VAN DE MAAND: Jakub Józef Orliński  

Jakub Józef Orliński  geboren 
8 december 1990 in Warschau 
is een Pools contratenor. 

Orliński is ook een kampioen 
break-dancer.  Hij was model 
voor merken zoals Nike en 
Levi’s. 
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Ook ons aller Tijl Depoortere, vroeger nog lid van Liever Gelijk, 
opent een nieuwe zaak in Kortrijk. 

  

 

 

 

Het concept: 

Lunch, tearoom en 
avondcafé, voor een 
maaltijd, glas, babbel. 

Voor mensen alleen, in 
groep, families en vrienden, 
waar verenigingen samen 
iets kunnen bespreken. 

Er kan een afgescheiden 
ruimte aangeboden worden 
voor ongeveer 20 personen.    

We werken met een kleine 
beperkte kaart en we steken voldoende variatie in de suggesties, apero, 
tapasbordjes. 

We willen ook een gezonde sfeer creëren, verantwoorde, uitgebalanceerde 
maaltijden aanbieden, waarmee we zoveel mogelijk streekgebonden, 
artisanaal, biologisch en traceerbaar willen werken.  Ook huisgemaakt 
gebak wordt aangeboden. 

In de zaak zal hoofdzakelijk, zoals de naam het doet vernoemen, jazz 
gedraaid worden.  Jazz is heel ruim en we zullen het voornamelijk bij het 
rustigere genre houden, omdat dit toegankelijker is voor iedereen. Maar 
daarnaast zal het ook invloeden hebben van blues, soul, funk,… 

Ons publiek zal uiteenlopend zijn, maar vooral bestaan uit mensen die 
willen genieten en het gejaagde leven even opzij willen schuiven.  

We hebben een mooi uitgebalanceerde kaart met degustatiebieren, 
lekkere huiswijnen.  Natuurlijk zullen ook de meer gekende alcoholische 
dranken op de kaart staan, van apero, tot digestief. 

Ook zal er oog zijn voor niet alcoholische dranken, van de traditionele 
frisdranken, tot de mocktail. 

Wij wensen Tijl heel veel succes met deze nieuwe uitdaging! 

Jazz drinks food comfort bevindt zich in de Jan Persijnstraat 12 in 
8500 Kortrijk. 
 

23. 

 

 

 

      

   Blik op …  
 

 

Back to the seventies: 
LAOKOON Kortrijk. 
 

Liever Gelijk werd opgericht op 17 november 1987. 

Maar Liever Gelijk was niet de eerste holebi-vereniging in Kortrijk, 
daarvoor kende deze stad ook al homogroeperingen.  

Een van de eerste daarvan heette Laokoon (1975 – 1980). 
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Op internet vind je van Laokoon totaal niets meer terug, maar het holebi-
archief, het Fonds Suzan Daniël, heeft nog heel wat archiefstukken van 
deze vereniging bewaard, genoeg om de geschiedenis en werking hiervan 
te kunnen reconstrueren.   

In dit artikel doen we dit in grote lijnen.   

Zoals Liever Gelijk was ook Laokoon een vereniging waar uiteenlopende 
activiteiten georganiseerd werden, maar hét grote verschil was, dat 
Laokoon ook maatschappelijk probeerde te werken. 

Dat moet natuurlijk in die tijdsgeest bekeken worden.  Een 
holebivereniging werkt nu meer naar binnen, naar de eigen leden toe.  

De maatschappelijke werking ligt tegenwoordig hoofdzakelijk bij onze 
koepel çavaria en de Regenbooghuizen. 

Het volgende artikel wil een beeld scheppen van de manier waarop een 
holebi-vereniging in die jaren ’70 werkzaam was.   

Vele zaken komen ons bekend voor: de samenkomsten, de activiteiten, de 
vergaderingen, de moeilijkheden om mensen te vinden die mee aan de kar 
willen duwen. 

Enkel de maatschappelijke situatie is voor ons sterk verbeterd.   

Tegenwoordig staat het Kortrijkse Stadsbestuur positief tegenover een 
holebi-werking in haar eigen stad, iets wat in die tijd helemaal niet kon 
gezegd worden, integendeel. 

 

“In het begin van de jaren zeventig ontstond er in Kortrijk een 
Gesprekscentrum voor homofielen. Wellicht heeft deze organisatie 
niet heel lang bestaan, zodat er vermoedelijk geen continuïteit is 
geweest tussen hen en de Kontakt-groep Homofielen oftewel 
Laokoon.  

In die optiek is deze laatste groep opgericht in het midden van dat 
decennium, om vervolgens aan te sluiten bij de Federatie van 
Vlaamse Sjaloomgroepen (Christelijke tegenhanger van de 
pluralistische koepel Infoma) en in 1977 mee over te gaan naar de 
Federatie Werkgroepen Homofilie (nu çavaria).  

Daarnaast had de groep in elk geval steeds veel contact met, en 
kreeg ze heel wat steun van, de lokale afdelingen van de Vlaamse 
Vereniging voor Seksuele Hervorming (VVSH) en het Centrum voor 
Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding (CGSO).  

In 1980 hield Laokoon op te bestaan.”  

 

(Bron en tekst: Fonds Suzan Daniel - Archiefdrager Laokoon) 

 

5. 

 

 

The Warwick Rowers, nieuwe kalender 2021. 
 

We kunnen het er zeker allemaal over eens zijn dat 2020 zo snel mogelijk 
moet eindigen!  
 

The Worldwide Roar (voorheen Warwick Rowers) brengt 2021 dichterbij 
met de release van hun twaalfde kalender, bekend als de beste mannelijke 
naaktkalender. 

Als campagne voor geestelijke gezondheid en mensenrechten is WR elk 
jaar succesvol geweest door de simpele maar zinvolle daad zich letterlijk 
bloot te geven en door sporters de mogelijkheid te bieden om hun 
toewijding aan LGBTQ-rechten, gendergelijkheid en het bestrijden van 
structureel racisme en homofobie te tonen.  Bron: Metrosource 

 

 

 

 

 

 

    

    

  

Nieuw café De Contwaar in Mechelen wil warme plaats zijn voor 
holebi’s en hetero’s. 

Op donderdag 15 oktober openden Danny Huygelen (48) en zijn 
partner Lowie Ghisquière (19) een nieuwe horecazaak aan 
de Wollemarkt 20 in Mechelen: De Contwaar.   

De deur zal wagenwijd openstaan 
voor LGBT’s. “Maar wij zijn geen 
homocafé”, zegt Huygelen, 
iedereen is hier welkom.” 

Maar de uitbater wil wel een 
leemte vullen die er in Mechelen 
is.  

Het koppel koos voor gezelligheid. 
De zaak straalt ‘woonkamer van de 
bomma uit’, aldus de krant.  

 

Bron: Gazet van Antwerpen  

               22. 



 

Maar critici zien vooral censuur, van mensen en van nieuws dat kritisch is 
voor de regering.   

Bron: Gay Star News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste transgender burgemeester van Frankrijk getuigt. 

Marie Cau getuigde op France 2 over transgender zijn. Ze is de eerste 
trans-burgemeester van Frankrijk.  

Ze leidt de kleine gemeente Tilloy-lez-Marchiennes in het 
departement Noord (Nord). 

Cau zat samen met de jonge non-binaire Amé in ‘Ça commence 
aujourd’hui’. Twee generaties die getuigen over ontdekken dat je niet 
‘zomaar’ cisgender bent.  

Cau vertelt dat ze als kind vooral te horen kreeg wat niet mocht “want 
jongens doen dat niet”. Terwijl Amé van haar vrienden snel steun kreeg 
toen hij vroeg om met mannelijke voornaamwoorden aangesproken te 
worden.      Bron: be out lgbt nieuws 

 

 

 

  

  

  

   

 

  
 

21. 

 

Laokoon Kortrijk 

Op 14 december 1975 werd tijdens een studieweekend op landelijk vlak 
van het Centrum “Sjaloom” beslist om een regionale werkgroep op te 
richten voor Kortrijk en omgeving, met als vooropgesteld doel een 
individuele en groepsbegeleiding van mensen met homofiele gevoelens. 

 

In Infoma (nieuwsbrief van de voorloper van de FWH later 
çavaria) van januari 1976:  

Laokoon-groep (Sjaloom Kortrijk). 

We vernemen de oprichting van hogervermelde groep.  

Reeds bij aanvang van deze werkgroep botste zij op onbegrip en 
onverdraagzaamheid, zeker vanwege het stadsbestuur en de stedelijke 
diensten.  

Op 1 maart 1976 richtte zij een vraag aan de voorzitter en de leden van 
de beheerraad van het Groeningenheem om tweemaal per maand over 
een vergaderlokaal te kunnen beschikken.  Het antwoord liet meer dan 
een maand op zich wachten en was uiteindelijk negatief zonder enige 
vorm van uitleg. 

Zowel particulieren als organisaties weigerden een lokaal ter beschikking 
te stellen, uitgezonderd de Universitaire parochie van de Kulak, waar de 
groep kon bijeenkomen voor werkvergaderingen.  

Aanvankelijk het CGSO en later ook het Jeugdhuis Jeko (Doorniksewijk 
124) waren wel bereid lokalen ter beschikking te stellen voor deze 
werkgroep. 
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De groep werkt in het begin met een postbusadres: 

Laokoon-groep (Sjaloom Kortrijk) Postbus 89, 8500 Kortrijk. 

De vergaderingen gingen toen ook steeds door bij één van de oprichters 
thuis.  

Vanaf 15 mei 1976 hadden de activiteiten elke 1ste en 3e zaterdagavond 
van de maand plaats in de “CGSO-kelder” Bloemistenstraat 11, Kortrijk.   

Vanaf september 1977 verhuist het CGSO naar de Min. Tacklaan 99 en 
vergadert Laokoon daar in een nieuw lokaal.   

Vervolgens verhuist Laokoon vanaf 27 januari 1979 met de activiteiten 
naar de 2e verdieping van het JEKO, Doorniksewijk 124, Kortrijk. Het 
correspondentieadres en het onthaal blijven echter het CGSO op de 
Min.Tacklaan. 

In september 1979 wordt terug naar het VVSH-lokaal verhuisd wegens te 
grote drempelvrees bij het JEKO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Minister Tacklaan 99 8500 Kortrijk.  
 

 

7.    

 

♂♂ ActuaBlik ♀♀ 
Explosie in Beiroet vernielde LGBT-horeca en veilige havens. 

De mega-explosies in Beiroet in Libanon van 4 augustus vernielden ook 
vele LGBT-safe spaces. De relatief progressieve wijken Mar 
Mikhael en Gemmayzeh werden vernield.  

De contreien rond Beiroet zijn veelal sociaal conservatief.   

Homoseksualiteit ligt bijzonder moeilijk.  Expressies buiten de 
heteroconformistische, (cis)gendernormatieve verwachtingen zijn not 
done.  Homoseks is strafbaar in Libanon, maar die strafbepaling ligt wel 
onder vuur. 

Beiroet is (was?) hierin een een tolerant eiland.  Dat is nu verdwenen. 
Maar er is hoop en er is ondernemingszin. NBC sprak met LGBT-activisten 
die zich opnieuw organiseren.  

Zij hebben er vertrouwen in dat de ooit levendige scene zal herleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pakistan blokkeert Grindr en Tinder. 
 

Pakistan heeft onder meer Grindr en Tinder geblokkeerd wegens 
“immoreel en onfatsoenlijk”. YouTube en TikTok kregen 
waarschuwingen.  
Homoseks is strafbaar in Pakistan. De telecomregulator wil dat 
internetbedrijven plaatselijke wetten respecteren.  

Online daten druist in tegen moslimwaarden, vindt de Pakistani Telecom 
Autoriteit.                         
                20. 



 

19. 

 

Over JEKO: 

In 1970 ontstond de jeugdclub vzw Jeko. Die fusioneerde in 1980 met 
jeugdhuis ‘t Gareeltje tot De Reflex.  Sommige medewerkers van het 
eerste uur namen toen afstand van het jeugdhuis en richten 
cultuurhuis Limelight op.    

Het publiek bestond vooral uit jongeren tussen 18-25 jaar én studenten 
van de Kortrijkse hogescholen, in het bijzonder IPSOC.  Die hadden er een 
ruimte voor hun studentenclub.   

Er kwamen ook minderheidsgroepen in het jeugdhuis, de homo- en de 
migrantengemeenschap.  

Tot 1987 waren er drie andere organisaties gehuisvest:  

Kultuuropbouw West-Vlaanderen, de Socialistische Film Aktie en Korthom, 
wat staat voor Kortrijkse homowerking. De Reflex was toen aangesloten 
bij de Socialistische federatie plaatselijk Open Jongerenwerk. 

1970-1997: Doorniksewijk 124  

1997-2000: Doorniksesteenweg 105 

Het jeugdhuis verhuisde naar een kleinere bestemming. De werking werd 
behouden. 

2001-heden: Doorniksewijk 89 (Het vroegere “Hof van Oostenrijk”).  

Elk jaar wordt er een groots feest georganiseerd in het laatste weekend 
van september (bron Wiki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

       Doorniksewijk 89 8500 Kortrijk 
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In Duiding+ van september 1976: 

“Laokoon bestaat bijna één jaar.  Even terugblikken op de zin of onzin van 
een onthaalgroep voor homofielen in Kortrijk is daarom wenselijk. 

Bij de start in december ’75 schreven wij:  

“De belangrijkste taak van de groep is het persoonlijk onthaal van 
homofiele mensen met hun vragen, of gewoon van mensen die de eerste, 
vaak bange stap willen zetten uit hun isolement.  

We willen samenkomsten organiseren, waar de homofielen uit de streek 
elkaar kunnen vinden om met elkaar te praten, de verschillende aspecten 
van hun homofiel-zijn uit te klaren of gewoon gezellig onder elkaar te 
zijn…”   

 

Ook in een nieuwsbrief van Laokoon (sept. 1976)  

spreekt een (mede)oprichter van Laokoon over de werking: 

“De maand augustus gaf ons de kans om even op adem te komen en terug 
te kijken op de voorbije maanden.  Het van de grond komen van deze 
contactgroep voor homofielen ging niet zonder moeite. 

Dat hadden we ook niet verwacht!  We hebben nooit getwijfeld aan de 
noodzaak van zo’n groep in onze streek, maar toch hebben we in aanvang 
geaarzeld…   De ervaring van de afgelopen maanden zijn echter 
hoopgevend én een voldoende stimulans om de werking verder te zetten. 

Wat wij vaststellen is, dat heel wat mensen een grote drempelvrees 
bezitten om contact op te nemen; vooral de schrik van het onbekende 
doet hen aarzelen.  Zij vragen zich af welke mensen dààr samenkomen, 
wàt gebeurt daar …? 

De groep staat open voor homofiele mensen (zowel mannen als vrouwen).  
De bijeenkomsten bieden een kans om andere homofielen in een rustige 
en menselijke sfeer te ontmoeten.  Het ‘probleem’ van homofilie wordt niet 
telkens ter sprake gebracht.   

Het aantal leden per avond varieert tussen de 12 en de 20.  Sommige 
mensen zien we terug op elke bijeenkomst.  Anderen komen even langs 
als het hun past.  De leeftijd wisselt eveneens. 

De bijeenkomsten gaan door in een lokaal van het Centrum voor 
Gezinsplanning.  De groep functioneert echter volledig autonoom.  We 
kennen geen reglementen, geen echte vergaderingen en geen officiële 
functionarissen.  Er is geen lidmaatschap en onkosten worden op basis van 
vrijwilligheid bestreden.   

Sporadisch bedrijven we ook op eigen initiatief voorlichting en nemen we 
contact op met diverse groepen en centra.  Maar de meest specifieke taak 
van de groep blijft gelegen in de opvang en de eventuele begeleiding van 
de homofiele mens.” 

     
9. 

 

 

    

 Blik op …   
    
 

Harry Bush:  Amerikaans illustrator. 
Harry Bush (1925–1994) was een Amerikaanse kunstenaar die bekend 
stond om zijn homo-erotische illustraties.  

Bush 'minutieus gedetailleerde 
afbeeldingen van mannen in de stijl 
van “the boy next door” maakten 
hem tot een van de meest 
opmerkelijke kunstenaars van het 
tijdperk van de beefcake-tijdschriften.    

Bush was notoir teruggetrokken en 
kritisch over wat hij beschouwde als 
de oppervlakkigheid van de 
homogemeenschap.  

Hij bleef het grootste deel van zijn 
leven in de kast vanwege de 
aanhoudende angst dat hij zou 
worden ge-out en vervolgens zijn 
veteranenpensioen zou verliezen; 
desondanks werkte hij nooit onder 
een pseudoniem en signeerde hij 
al zijn kunstwerken met zijn eigen 
naam.   

Bush stierf in 1994 als gevolg van complicaties door longemfyseem.  
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In april 1980 stuurt hij een briefje naar de Homokrant met het programma 
met de komende activiteiten, hetzelfde gebeurt in mei.   

De laatste activiteiten worden geprogrammeerd in juni-juli 1980:  

 Vrijdag 2 mei: gespreksavond rond gehuwde homo’s. 

 Dinsdag 20 mei: praatgroep.  

 Vrijdag 6 juni: Homoseksualiteit als sociaal probleem; wat eraan te 
doen? (voordracht in besloten kring).  

 Dinsdag 17 juni: praatavond 20u. 

 Vrijdag 4 juli: praatavond 20u. 

 

Alle bijeenkomsten gaan door in VVSH, Min. Tacklaan 99, 8500 Kortrijk. 

 

Naar aanleiding van een briefje van Ludo Smits van de FWH van 6 februari 
1981 om het jaarverslag van 1980 van Laokoon te ontvangen, schrijft Filip 
Heveraet (samengevat) het volgende: 

(Hij woont nu in Leuven en heeft reeds in een schrijven van 29 oktober 
1980 uiteengezet dat de Kortrijkse groep gestopt is.)  

“Sinds het begin van de zomer zijn er geen activiteiten meer geweest.  
Met het op grotere schaal bekend maken, dat de groep stopte, heeft men 
gewacht tot de vergadering van de RVB van de VVSH in oktober.   

Op die vergadering van de RVB heeft men naar alternatieven gezocht, die 
efficiënter zouden zijn dan een groep zoals die tot nu toe was.  Maar deze 
waren praktisch niet uit te voeren (niemand wil coördineren).    

André wou er al in november 1979 mee ophouden, maar toen heb ik 
contact genomen met Laokoon en hem overgehaald er mee verder te 
gaan.  We zouden nog één jaar proberen.  

Kort daarop heeft hij zich teruggetrokken en heb ik heel wat pogingen 
ondernomen om de groep op een beter peil te brengen.  Daar ben ik 
slechts gedeeltelijk in geslaagd.   

En niemand wil het werk verderzetten.”  

Zo hield Laokoon op te bestaan na een werking van bijna 5 jaar. 

 

* Wegens privacy-redenen werden in dit artikel geen namen vernoemd die 
een directe link met Laokoon hebben, wel pseudoniemen.  In het geval 
van Filip Heveraet kregen we wel toestemming om zijn naam en foto te 
vermelden.  

17. 

 

Evaluatie na 2 jaar groepsbijeenkomsten: 

 De bijeenkomsten kennen een “gesloten” karakter (ofschoon wellicht 
minder dan in de bars). Isolement lijkt mij maar zinvol als 
“strijdbaarheid” de boventoon voert.  

 Meestal wordt er ‘vrijblijvend’ over de eigen bestaanswijze als homo 
gesproken (‘gezellige boel’).  

 De bijeenkomsten worden door heel wat mensen “geconsumeerd” 
zonder verdere consequentie voor hun bestaanswijze. (Doortrekken 
naar leefsituatie).  

 Weinig activiteiten bevorderen de “weerbaarheid” en de persoonlijke 
emancipatie van de homo’s zelf (hoogstens de zelfaanvaarding wat).  

 De werking van de stuurgroep is tijdens de voorbije 2 jaren niet van 
de grond gekomen (té veel initiatief door 1 persoon ; geringe inzet ; 
aard van de groepswerking trekt geen nieuwe actieve mensen aan ; 
moeilijke organisatie ; we wonen ver van elkaar ; er werd nooit 
gesproken over visie op integratie/emancipatie van homo’s ; 
enthousiasme ontbreekt.  

 Bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bijgewoond door wat oudere 
mensen, die min of meer moeite hebben met hun homoseksualiteit 
(zelf-onderdrukking) of minstens homo willen zijn in een veilig 
milieu.  

 Aantal actieve mensen is gering, maar als groep bieden we ook geen 
mogelijkheden om zich actief in te zetten. 

 

Uit de Laokoon Nieuwsbrief januari 1978: 

 

WE MOETEN ER WAT AAN DOEN 

 

Twee jaar lang bijeenkomsten en activiteiten organiseren bracht heel wat 
homofielen samen in de regio Kortrijk.  Het is moeilijk te achterhalen 
hoeveel homofielen nog thuis blijven zitten.  

Een aantal groepen, organisaties en centra weten eveneens dat onze 
groep bestaat.  Binnen de groep kunnen we praten over onze eigen 
onderdrukte situatie.  Enkelen van ons werden hierdoor weerbaar.  Zij 
gaan de confrontatie met de omgeving niet meer uit de weg.    

Homo-zijn is ons recht en voor ons een vanzelfsprekendheid!  Maar als 
groep in zijn geheel namen we weinig initiatieven naar buiten toe.   

Individueel onthaal en hulpverlening gaan moeilijk samen met actief 
strijden tegen de discriminatie.  Beide zijn echter noodzakelijk. 
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In 1978 willen we meer aandacht besteden aan onze opstelling in onze 
omgeving.  Los van onthaal en groepsbijeenkomsten hopen we enkele 
mensen te vinden, die actief willen meewerken aan de emancipatie van 
homofielen in West-Vlaanderen.   

Daarom een oproep aan alle mensen – homo of hetero – die willen 
meewerken. 

Een greep uit de activiteiten kalender maart – juni 1978: 

 Zat. 11 maart: INSTUIF: een avond om met elkaar kennis te 
maken. Voor de gezelligheid praten we wat en drinken een pint…  
CGSO, Min. Tacklaan 99, Kortrijk, vanaf 20u30.  

 Zat. 18 maart 1978: 1e INTERNATIONALE HOMODAG         

    Floraliënpaleis Gent. 

 

Op initiatief en organisatie van de Rooie 
Vlinder wordt op 18 maart te Gent een 
internationale homodag gehouden, waarop 
groepen uit dit land en de omliggende 
landen gaan discussiëren, film kijken, 
dansen en vrijen, aldus hun mededeling.   
 

Het geheel staat in het teken van de 
afschaffing van 372 bis uit het Strafwetboek  
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Uit een verslag van maandag 10.12.1979 om 20u in JEKO: 

“Je weet nog wel, vorig (werk)jaar vergaderden om de 14 dagen een 
aantal homofielen van de groep LAOKOON in ons jeugdhuis. 

Dit tot grote ergernis van de moraalridders van ons CVP-stadsbestuur.  
Wijzelf hebben steeds betreurd dat die homo’s zich als een aparte groep 
opstelden en zelfs zo weinig mogelijk met de “normalen” van de Jeko 
wensten te maken hebben. 

Toch was het voor ons aller burgervader dwars dat die mensen in het 
“erkend jeugdhuis” Jeko vergaderden.  Hij aarzelde dan ook niet de 
verspreiding van een pamflet ter bekendmaking van de werkgroep 
Laokoon te verbieden.”  Censuur zonder enige twijfel: de burgemeester 
heeft over de inhoud van pamfletten niks in de pap te brokken!” 

 

Begin 1980 komt de naam Filip Heveraet (afkomstig uit Roeselare) op de 
proppen. 

(n.v.d.r. Filip Heveraet heeft nadien (eind jaren ’90, begin jaren 2000 het 
holebicafé Couperus & Cocteau in de Diestsestraat 245 in Leuven 
uitgebaat.   

Nadien werd hij werkzaam in het café Rocco, het café van het Vlaams-

Brabantse Holebihuis in Leuven, waar hij nu anno 2020 nog steeds 
werkzaam is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Filip Heveraet 

            

               16. 



 

Toch ziet de situatie er half januari 1980 alweer wat beter uit.  Een nieuwe 
kracht is uit de lucht gevallen en hij heeft concrete plannen.  Nu maar 
wachten op de realisatie van het BTK-project voor West-Vlaanderen (met 
het GOC-Brugge), in de hoop dat er voor homo’s en lesbiennes uit de regio 
Kortrijk in 1980 weer iets zal gebeuren.” 

André. 

 

Het pamflettenincident: 

4 Jaar na de oprichting worden zij nog steeds gediscrimineerd en 
gehinderd bij hun poging de werkgroep kenbaar te maken en zich te 
integreren.  Een voorbeeld, de projectgroep “Homofilie” van de HIEPSO in 
samenwerking met de CGSO Homofielengroep Laokoon, richtte een 
aanvraag naar het stadsbestuur om vergunning voor het ronddelen van 
een vlugschrift. 

Het schriftelijke antwoord bleef uit, maar mondelinge reacties van de 
burgemeester en bepaalde gemeenteraadsleden waren duidelijk negatief 
en lieten afkeuring en onverdraagzaamheid blijken. 

Een volgende reactie van het jeugdhuis JEKO is wel interessant: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doorniksewijk 124  JEKO— de Reflex 
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 Zat. 25 maart: KONTAKTGROEP HOMOFIELEN organiseert in 
samenwerking met C.G.S.O. – V.V.S.H. en Vrouwengroep een 
REUZE PAAS-TD in jeugdclub JEKO, Doorniksewijk, 124 Kortrijk.  
Aanvang 20u30.  

 Zat. 8 april: INSTUIF: een avond om met elkaar kennis te 
maken.  Voor de gezelligheid praten we wat en drinken een 
pint…   CGSO, Min. Tacklaan 99, Kortrijk, vanaf 20u30.  

 Zat. 22 april: “OP ZATERDAG BEN IK HOMO...” 

Een gesprek over verwerking van de eigen homoseksualiteit en de 
persoonlijke opstelling in uw omgeving. 

We doen dit wat speels via een discussiespel.  CGSO, Min. Tacklaan 99, 
Aanvang 20u30.  

 Zat. 18 mei: “HOMOSEKSUALITEIT ALS GEKOZEN 
BESTAANSVORM”. 

Gesprek met Marc Goeminne naar aanleiding van zijn boek: ‘Een mens 
hoeft niet alleen te blijven. Een evangelische visie op homofilie.’   CGSO, 
Min. Tacklaan 99, Aanvang 20u30. 

 

In september 1978 was er eveneens 
een voorstel tot nauwere samenwerking 
tussen het GOC Brugge en de 
werkgroep Kortrijk.     

Hierbij werd gedacht aan (plan Spitaels) 
1 tewerkgestelde werkloze aan te stellen 
voor de beide groepen.   

Opvang en onthaal, bekendmaking naar 
buiten toe, folders, advertenties.   

Mogelijk gezamenlijke activiteiten voor 
het volgende werkjaar: 
gespreksavonden, weekends, enz. 

De (mede)oprichter stelt (04.09.1978) 
voor om André (pseudoniem) als 
Laokoon-afgevaardigde in de 
Beheerraad van het CGSO in zijn plaats 
aan te stellen.  De (mede)oprichter blijft 
wel teamlid van het CGSO. 

In een verslag van het CGSO wordt ook 
gewag gemaakt van Laokoon-vrouwen 
die in dat jaar een 6-tal keer 
bijeenkwamen met verschillende 
activiteiten.  
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1979:  

 Zat. 13 jan. 1979: ALGEMENE BIJEENKOMST IN HET CGSO 
vanaf 20u30 waar volgende punten zullen besproken worden:  

 Is een contactgroep met zo weinig actieve medewerkers 
BLIJVEND HAALBAAR?  

 Is een aansluiting bij het G.O.C.-Brugge wenselijk? 

Op die bewuste vergadering spreken bijna alle leden zich uit voor een 
voortzetting. 

Er wordt een nieuwe stuurgroep gevormd.  André wil fungeren als 
coördinator. 

Er blijven activiteiten op de 2e en 4e zaterdag van de maand.  

De stuurgroep vergadert maandelijks bij André thuis. 

Vanaf april 1979 beschikt de vrouwengroep over een aparte kas.  Zij 
krijgt bij haar start de helft van de kas van Laokoon. 

In 1979 onderneemt de vereniging nog een heel aantal activiteiten.  
Naast Instuiven wordt o.a. in mei de documentaire “Hoera een homo” 
getoond.  In juni staat een uitstapje naar Noord-Frankrijk eveneens op 
de agenda, een bowling. 

In september een wandeling op de Kluisberg, in oktober een dokter 
vertelt over homofilie, instuiven, een babbelavond, in december een 
spaghetti-avond in Beervelde (manège), gevolgd door een bezoek aan 
het G.O.C- Gent. 

Deze laatste activiteiten ondergaan echter sterke wijzigingen, sommige 
data worden veranderd, het is niet duidelijk of ze ook wel zijn 
doorgegaan. Op 7 december 1979 wordt er immers een briefje naar de 
FWH gestuurd voor hun kalenderrubriek, waarin vermeld wordt, dat er 
tijdelijk geen bijeenkomsten meer zijn. 

 

Op vrijdag 30 november 1979 is er opnieuw een vergadering bij André 
thuis.  Het voortzetten van de vereniging wordt in vraag gesteld: 
 

Vrijdag 30 november: vergadering van de stuurgroep, 7 
aanwezigen. 

Agendapunten:  

a. Wijziging van de stuurgroep.   

b. Vanaf januari 1980 voorlopig geen vergaderingen meer bij gebrek 
aan belangstelling, zowel van leden als van de stuurgroep.  
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Uitnodigingsbrief:  

Kortrijk, 10 november 1979. 

“Beste, op vrijdag 30 november begint om halfnegen ’s avonds bij mij 
thuis een vergadering van de uitgebreide stuurgroep van Laokoon.  
Behalve de leden van de stuurgroep worden ook Ludo en Renate van de 
Federatie Werkgroepen Homofilie (FWH) uit Antwerpen en een lid van de 
raad van beheer der Kortrijkse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor 
Seksuele Hervorming (VVSH) uitgenodigd, evenals Mieke van het GOC-

Brugge. 

Aangezien er bij de Kortrijkse homo’s en lesbiennes vrijwel geen 
belangstelling meer bestaat voor de werking van Laokoon en ook de leden 
van de stuurgroep, op één uitzondering na, even weinig geïnteresseerd 
zijn, stel ik voor de groep Laokoon per 23 december 1979 te ontbinden. 
Als dat voorstel door de uitgebreide stuurgroep van 30-11-79 niet 
aangenomen wordt, ben ik toch niet langer bereid de groep te coördineren 
en neem per 23-12-1979 ontslag uit die functie.”   

Ondertekend André (pseudoniem). 

In het activiteitenverslag over 1979, van 16 januari 1980, verstuurd aan 
de FWH wordt vermeld dat er vanaf januari 1980 voorlopig geen 
vergaderingen meer zijn bij gebrek aan belangstelling zowel van leden als 
van de stuurgroep. 

In ditzelfde activiteitenverslag, een nawoord van André: 

“1979 Begon goed voor Laokoon.  Er was veel belangstelling voor de 
situatie van de groep en een grote meerderheid was het met een voorstel 
van de stuurgroep eens om een nieuw lokaal in JEKO te betrekken.  Een 
nieuwe stuurgroep startte en stencilde een eigen blaadje. De eerste 
vergaderingen in JEKO lokten veel volk (dankzij de receptie en de 
gebakken wafels?). 

Weldra kwam er contact met de pers (artikel in De Weekbode) en een 
eigen vrouwengroep ontstond binnen Laokoon.  De samenwerking tussen 
homo’s en lesbiennes verliep vlot. 

Opeens ontstond er binnen JEKO een actiegroep tegen een artikel uit het 
Kortrijkse Politiereglement.  Zij haalde de pers en zelfs de radio, flink 
gesteund door de jongens en meisjes van JEKO. Maar … de homo’s en 
lesbiennes volgden niet!  Zij kwamen niet alleen NIET naar de 
vergaderingen van het actiecomité, maar bleven zelfs weg uit JEKO - of 
vonden NOOIT de weg naar JEKO. 

Een voortdurende moeilijkheid was de werking van de stuurgroep.  Op 
elke vergadering van de stuurgroep was er iemand die wegbleef of het niet 
meer zag zitten.  In het laatste kwartaal werd het duidelijk dat zelfs de 
terugkeer naar het VVSH-lokaal geen soelaas meer bood. De laatste 
stuurgroep van de vergadering verliep verward en de laatste activiteit van 
de hele groep in 1979 kon bij algemeen gebrek aan belangstelling zelfs 
niet doorgaan.  Het zag er zelfs naar uit dat Laokoon zou stikken. 
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