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I. Doelstelling 

 

Het oprichten, instandhouden en doen groeien van het Tijdschrift voor Genderstudies. Dit 

tijdschrift is gericht op ieder die zich bezighoudt met onderwijs, onderzoek, beleid en praktijk 

waarbij sekse/gender een rol speelt. 

Voor dit doel is een Stichting opgericht, met voor het algemene beleid een Redactieraad, voor 

het maken van het tijdschrift een Redactie, en als wetenschappelijk klankbord een 

internationale Adviesraad. 

 

 

 

II. Geschiedenis 

In 1980 is het tijdschrift opgericht onder de naam “Tijdschrift voor vrouwenstudies”. Het 

waren de beginjaren van de tweede golf van de vrouwenbeweging. Onder termen als 

vrouwenemancipatie, feminisme ontstonden in de jaren 80 activiteiten op veel terreinen, zo 

ook op het gebied van de wetenschap. Dit leidde tussen 1980 en 1995/2000 tot activiteiten op 

alle universiteiten. Vrouwenstudies werden ontwikkeld, als afzonderlijke discipline en als 

onderdeel van andere vakdisciplines als medicijnen, rechten, theologie, sociologie, exacte 

vakken. Er kwamen functies aan de universiteiten en eenheden vrouwenstudies. Het terrein 

bloeide en het tijdschrift eveneens, rond 1990 waren er meer dan 1400 abonnees.  

Het denken over de rol van vrouwen in de samenleving evolueerde snel onder invloed van de 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, maar zeker ook als gevolg van 

wetenschappelijke verdieping. Vrouwen werden aanvankelijk gezien als een structureel 

benadeelde sociale categorie; al snel echter kwam een meer genuanceerde visie op 

maatschappelijke ongelijkheid in zwang waardoor vrouwen niet meer als een 

ongedifferentieerde categorie konden worden beschouwd. Daarnaast realiseerde men zich dat 

de sociale rol van vrouwen niet los kon worden gezien van die van mannen. De term gender 

werd voor dit denken actueel. In 1998 veranderde het tijdschrift dan ook zijn naam in 

“Tijdschrift voor Genderstudies”. 

Het tijdschrift wilde vanaf het begin niet alleen betekenis hebben voor abonnees in de 

universiteiten, maar ook voor hen die in beleidsfuncties werkten, bijvoorbeeld bij ministeries, 

planbureaus,  en in de praktijk, zoals bij zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties. In 

de Redactieraad  bij het tijdschrift zijn deze laatste twee groepen daarom ook 

vertegenwoordigd.  
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Naast het Tijdschrift voor Vrouwenstudies  verschenen aan diverse universiteiten eigen 

tijdschriften op het gebied van vrouwen/genderstudies, meestal gemaakt door studentes. Ook 

de disciplines hadden eigen periodieken, zoals bij theologie, rechten, geschiedenis. 

In Nederland werd de Europese organisatie voor vrouwenstudies opgericht, met het eigen 

tijdschrift European Journal of Women’s Studies (EJWS). 

 

In de loop van de jaren, vooral na 2000, trad een proces op van enerzijds verdieping en 

anderzijds reductie. Het wetenschappelijk gehalte verdiepte zich, mede omdat veel bij het 

tijdschrift betrokkenen carrière maakten in de wetenschap. Maar het aantal formatieplaatsen 

voor vrouwenstudies aan universiteiten liep terug, het aantal abonnees op het tijdschrift ook. 

Inmiddels zijn de meeste  tijdschriften van universiteiten en van disciplines verdwenen, het 

secretariaat van het EJWS is ook niet meer in Nederland. 

Het Tijdschrift voor Genderstudies heeft weten te overleven en heeft zich een onmiskenbare 

plaats in het wetenschappelijke landschap van genderstudies in Nederland verworven, zoals 

blijkt uit de vele waarderende reacties vanuit universiteiten. Deze waardering weerspiegelt 

zich niet in het aantal abonnees, dat de laatste jaren gestaag is teruggelopen, en pas sinds een 

jaar weer enige groei vertoont. Er zijn nu 274 abonnees. 

De teruggang van de betekenis van abonnees voor het Tijdschrift voor Genderstudies moet 

echter worden bezien tegen het licht van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk 

publiceren als zodanig, waar op steeds meer wetenschapsgebieden het ‘open access’ 

publiceren de norm wordt. Bestuur en redactie van het Tijdschrift zijn reeds enige tijd in 

gesprek om zich te bezinnen op de toekomst van het blad in het veranderende 

medialandschap. 

 

III. Acties 

Ter  verwezenlijking van de doelstelling van het tijdschrift  dienen de komende vier jaar, van 

2011-2015, de volgende acties: 

 

1. Het vervaardigen van vier tijdschriftafleveringen per jaar. Deze kunnen thematisch zijn, of 

diverse onderwerpen betreffen. In een aflevering vindt men wetenschappelijke artikelen, 

recensies, interviews, essays. 

 

2. Het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen rond de uitgave van 

wetenschappelijke tijdschriften. 
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Dit betreft zaken als: 

-  ontwikkelingen in beoordelingsprocedures:  

- peer review,  

- (inter)nationale classificatie,  

- digitalisering en open access. 

 

3. Het onderhouden van contacten met de doelgroep/achterban, in het bijzonder de 

universitaire wereld. Er zijn veel internationale tijdschriften voor genderstudies. Het is de 

ambitie van het Tijdschrift voor Genderstudies om in het bijzonder de Nederlandse/Vlaamse  

markt te bedienen. 

Met kernen van genderstudies in het land wordt regelmatig overleg gevoerd over vragen als: 

welke ontwikkelingen doen zich voor, welke internationale gasten aan wie wij aandacht 

kunnen besteden komen naar Nederland of Vlaanderen, welke behoeften hebben staf en 

(master)studenten, welke bijdragen kunnen zij leveren. 

 

4. Het instandhouden en doen groeien van het aantal abonnees zolang zij nog een belangrijke 

bron van inkomsten vormen. Oriëntatie op nieuwe vormen van inkomensverwerving voor 

wetenschappelijke tijdschriften. De universitaire posten voor genderstudies lopen terug, in 

vergelijking met de bloei-jaren 1985-1995/2000. Er zijn minder universitaire instituten, 

minder emancipatie-eenheden bij beleidsinstellingen als ministeries, instituten, zorg- en 

welzijnsinstellingen. 

Het aantal abonnees liep de afgelopen tijd gestaag terug. Aan deze terugloop lijkt een einde 

gekomen, het zijn er nu 274, maar het is zaak de opgaande lijn te bestendigen. Zaken als 

digitale abonnementen kunnen hieraan bijdragen. Een begin is reeds gemaakt. De komende 

tijd moet dit beleid worden uitgebouwd. 

 

5. Het verstevigen van de financiële basis 

De financiële basis van het tijdschrift is precair. De inkomsten uit abonnementen gaan naar de 

uitgever. De redactie heeft geen eigen structurele middelen. Met universitaire kernen wordt 

geprobeerd afspraken te maken voor meerjarige financiering. Voor thematische uitgaven 

worden ad hoc subsidies gezocht. 

Voorts is opgericht de Vriend/inn/en van het Tijdschrift voor Genderstudies. Aan hen worden 

speciale donaties gevraagd. Ook wordt tweejaarlijks een sponsordiner georganiseerd, het 

Gendergala. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om het tijdschrift in stand te houden. 
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Voorts wordt gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI-status om bijdragen van Vriend/inn/en 

te vergemakkelijken. 

 

6.Financiën 

Geldmiddelen worden besteed aan 

- materieel: digitalisering, vertalingen, secretariaatskosten; 

- personeel: alleen de redactiesecretaris en de eindredacteur ontvangen een bescheiden 

beloning, passend binnen de regelgeving voor vrijwilligers. Alle anderen (in het 

bijzonder redactie en dagelijks bestuur) verrichten hun werkzaamheden om niet. 

 

IV.  Agenda 2011-2012 en prestatieindicatoren 

Voor de jaren 2011-2012 staan de volgende stappen geagendeerd, met de vermelde 

prestatieindicatoren : 

1. Uitgeven van het tijdschrift, 4x per jaar. 

2. Overleg met de uitgever Amsterdam University Press, 1x per jaar. 

3. Uitwerken van een beleid voor digitalisering c.q. digitale abonnementen, resulterend 

in een groei van de abonnees van 5%. 

4. Het maken van tenminste 3 afspraken met wetenschappelijke instituten voor meer 

stucturele sponsoring. 

5. Het uitbouwen van de Vrien/inn/en naar 60 contribuanten en het organiseren van een 

sponsordiner in 2011. 
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V. Begroting 2011 

 

 

Inkomsten 

  subsidie CGD Maastricht   1,000.00 

  subsidie UB Groningen   1,000.00 

  subsidie IGS Nijmegen      500.00 

  subsidie vrouwenstudies UU      250.00 

donaties vriendinnen    2,000.00 

overige            100.00 

      ======= 

      4,850.00 

Uitgaven 

  vergoeding red. secr.    1,500.00 

  beeldmateriaal           100.00 

  eindredactie     1,000.00 

  website     1,000.00 

  vertalingen             - 

  onvoorzien        500.00 

  gendergala     1,250.00 

  kantoorkosten        750.00 

        ======= 

        6,100.00 

 

saldo tekort(-)/overschot(+)   1,250.00- 

 


