
Luc Brants wint de Lanciersprijs 2021 

Donderdag 14 oktober is in Regionaal 
Archief Tilburg de Lanciersprijs uitgereikt 
aan Luc Brants. Hij ontvangt de prijs voor 
zijn boek Van Willem II naar Roze Maandag. 
De zichtbaarheid van homoseksualiteit, 
sekse- en genderdiversiteit in 
Tilburg.  Brants werd door de jury geprezen 
voor zijn baanbrekende onderzoek naar de 
zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- 
en genderdiversiteit in Tilburg. 
 
Luc Brants heeft meer dan een jaar lang 

onderzoek verricht in de collectie van Regionaal Archief Tilburg, in het bijzonder in het 
archief van de gemeentepolitie van Tilburg. Tijdens de korte presentatie die gegeven werd 
kort voor de prijsuitreiking, kwam naar voren dat het onderzoek naar de geschiedenis van de 
Tilburgse LHBTI-beweging, die tot nu toe on(der)belicht is gebleven, grote maatschappelijke 
relevantie heeft. Het onderzoek vond zijn weerslag in de mooi vormgegeven en goed 
geschreven publicatie Van Willem II naar Roze maandag. De zichtbaarheid van 
homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg.  

De overige drie genomineerden die meedongen naar de prijs waren: 

• Kees van der Heijden, Verdwenen tentenstad op de hei. Militairen en bevolking in 
Gilze en Rijen bij de Belgische afscheiding 1830-1839 (2020) 
• Jan van Helvoirt deed decennialang onderzoek naar toponiemen van de gemeente 
Hilvarenbeek. 
• Schrijversteam ’t Schoor (erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-
Biezenmortel),Over  Unentse  families, deel 3  
De winnaar van de tweejaarlijkse prijs ontvangt een geldbedrag van € 750. Het is de derde 
keer dat Regionaal Archief Tilburg deze prijs uitreikt aan een archiefonderzoeker. Willem 
Vermeulen won in 2017 de eerste editie met zijn scriptie Domestic migration in the Tilburg 
Region and Rotterdam between 1815 and 1900: a data-driven analysis. In 2019 won Pieter 
Tops met zijn boek over de Vogeltjes- en Visserijbuurt in Tilburg, Een ongetemde buurt. 

In 2023 gaat het archief weer op zoek naar 
de resultaten van historisch onderzoek. 
Mensen die in de periode van maart 2021 tot 
maart 2023 onderzoek doen in de collectie 
van het archief en daar op de één of andere 
manier een uiting aan geven (boek, website, 
toneelstuk, scriptie, kunstwerk of nog iets 
heel anders) worden van harte uitgenodigd 
hun stukken in te dienen voor de 
Lanciersprijs 2023. Dit kan 
via lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.nl.  
De foto's zijn gemaakt door Maria van der 

Heyden. 

Foto's: 

• Boven: Luc Brants wint de Lanciersprijs 2021 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/de-maandag-is-toch-nog-een-beetje-roze-boek-over-de-zichtbaarheid-van-tilburgse-homos-ziet-het-licht%7Ea833be88/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/kamp-rijen-een-vergeten-tentenstad-die-de-wieg-was-voor-de-geboorte-van-nederland%7Ea645f6d2/
https://www.janvanhelvoirt.nl/toponiemen.htm
https://www.janvanhelvoirt.nl/toponiemen.htm
https://www.schoorudenhout.nl/reserveer-unentse-families-deel-3/
mailto:lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.nl


• Midden: de genomineerden voor de prijs. vlnr. Jan van Helvoirt, Luc Brants, Kees van 
der Heyden, Kees van Kempen (namens schrijversteam 't Schoor) 
• Onder: Luc Brants met de jury van de Lanciersprijs. vlnr. René Bastiaanse, Luc Brants, 
Ad van den Oord, Astrid de Beer 
 
Hierbij een link naar het weblog van Regionaal Archief Tilburg 
 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2021/10/15/luc-brants-wint-de-lanciersprijs-2021

