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Het Tijdschrift 

 

In 2013 verschenen drie themanummers van het Tijdschrift en één nummer met losse 

artikelen, namelijk: 

1. CEDAW, over het VN-vrouwenverdrag.  

2. De derde leeftijd 

3. Het M-woord, over moederschap 

4. Gevarieerd  

In totaal bevatten de nummers van dit jaar zestien artikelen waarvan zes in de Engelse taal 

met één daarvan van de hand van de in genderstudies hoog aangeschreven Joan Scott. 

Tezamen bieden de nummers verder nog zes essays (waarvan een beeldessay), twee 

opiniestukken, twee interviews, zes recensies en twee proefschriftsamenvattingen.  

 

Abonnementen 

Het aantal abonnees is teruggelopen van 234 in 2012 tot  175  in 2013. Hiervan zijn 115 

individuele abonnementen, 16 student-abonnementen en 44 instituutsabonnementen (d.w.z. 

12 minder instituutsabonnementen minder dan in 2012). Naar schatting zijn er 30 losse 

nummers verkocht. 

Alle medewerkers en studenten van de geabonneerde instituten kunnen het Tijdschrift digitaal 

en gratis lezen. De status waarmee het tijdschrift bij sommige universiteiten  is gekwalificeerd 

(wel of niet `peer reviewed’), is inmiddels punt van aandacht voor kernredactie.  

 

Uitgeverij 

Het Tijdschrift wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP). In de tweede helft 

van 2013 heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen uitgeverij en de voorzitters van de 

redactie en het bestuur over migratie naar het AUP--platform IngentaConnect
1
, een 

marketingplan en toedeling van kosten van o.a. beeldredactie, eindredactie en 

redactiesecretariaat. In dit verband is ook het bestaande contract onder de loep genomen en 

overlegd over aanpassingen die in 2014 hun beslag moeten krijgen.  

 

Contacten met de universiteiten  
De bestaande contacten met de afdelingen genderstudies van universiteiten zijn 

gecontinueerd: inhoudelijk, personeel en financieel. Inhoudelijk heeft dit bijvoorbeeld geleid 

tot de bijdrage van Joan Scott en het themanummer “het M-woord”. Qua personeel is dit 

merkbaar in de samenstelling van de Kernredactie (Zie verder de paragraaf “Samenstelling 

van de raden”). Materiële en financiële ondersteuning hebben we ontvangen uit Brussel, Gent, 

Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht. (Zie verder de paragraaf subsidies).  

Vanuit de kernredactie is bovendien deelgenomen aan de onderzoeksdag van de Nederlandse 

Onderzoeksschool voor Genderstudies (NOG)  

 

Contact met hogescholen en andere kennisinstituten 

Op 2 oktober is er overleg geweest met de directeur van Atria-kennisinstituut. Bij die 

gelegenheid zijn de mogelijkheden doorgenomen voor inhoudelijke samenwerking 

aansluitend op de lezingenreeks van Atria en van eventuele gastredacties. Afgesproken is dat  

de directeur van Atria voorgedragen wordt als lid van de redactieraad en dat de jaarlijkse 

vergadering in hun gebouw kan plaatsvinden. Een subsidiebijdrage zou in overweging worden 

genomen.  

 

                                                 
1
 een database van wetenschappelijke boeken en tijdschriften waarin ons tijdschrift nog beter vindbaar wordt 
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De voorgenomen intensivering van het contact met lectoren van hogescholenstaat staat op de 

agenda voor 2014.  

De institutionalisering van contacten met andere kennisinstituten is onderwerp van de 

visieontwikkeling die het Dagelijks Bestuur van de Redactieraad ter hand heeft genomen met 

oog op een nieuwe meerjarenplanning. 

 

Kernredactie: leden en vergaderingen 

Begin 2013 bestond de redactie uit Sarah Bracke (Universiteiten van Hasselt en Gent), Julie 

Carlier (Universiteit Antwerpen), Mariëlle Cloïn (Sociaal Cultureel Planbureau), Sara de Jong 

(Universität Wien), Sanne Koevoets (Universiteit Utrecht), Fleur van Leeuwen (Bogazici 

University, Istanbul), Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor Humanistiek/ 

Universiteit Utrecht) en Elke Valgaeren (Universiteit Hasselt). Redactievoorzitter was – en is- 

Jantine Oldersma. 

Halverwege dit jaar namen Janneke van Mens-Verhulst en Elke Valgaeren afscheid. Als 

nieuwe redactieleden traden aan Babette Pouwels (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en 

Robby Davidson (Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality, Universiteit van 

Amsterdam). De vaste redactie is bij het CEDAW- nummer versterkt met Cees Flinterman en 

Rikki Holtmaat als gastredacteuren en bij “Het M-woord” met Maaike Meijer.  

Tot eind verzorgde Iris Bogaers de eindredactie, tegen een vrijwilligersvergoeding.Die 

werkzaamheden zijnnu overgenomen door Anne Elshof.   

 

In totaal zijn vier redactievergaderingen gehouden waarvan één – traditiegetrouw - in België. 

De vergaderruimtes werden welwillend ter beschikking gesteld door het Sociaal Cultureel 

Planbureau in Den Haag, Atria in Amsterdam, het Lesbisch Archief in Nijmegen en de 

Universiteit van Antwerpen.  

 

Redactiesecretariaat en webbeheer 

Het redactiesecretariaat is gevoerd door Carin Hereijgers. Zij heeft in 2013 ook de 

beeldredactie van het Tijdschrift verzorgd. Het secretariaat is gevestigd bij het Institute for 

Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Het webbeheer was in handen van Anne Toppen.  

Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding uitgekeerd. 

 

Het Dagelijks Bestuur 

In 2013 kwam het Dagelijks Bestuur viermaal bijeen als DB  (op 29 januari, 5 april, 27 

september, 18 november) en op 26 april 2013 met de Redactieraad (= het voltallige Bestuur). 

Bij die laatste gelegenheid is Ilja Mottier afgetreden als secretaris en is in haar plaats Janneke 

van Mens-Verhulst aangesteld.  

Over de verhouding Dagelijks Bestuur-Redactieraad en Kernredactie heeft het DB een 

conceptvisie ontwikkeld die in 2014 ter bespreking aan de voltallige redactieraad zal worden 

voorgelegd. Daarin wordt een actieve(re) participatie van de leden van de Redactieraad 

voorzien en een uitbreiding van diezelfde redactieraad met belangrijke stakeholders.  

 

De financiële situatie van het Tijdschrift blijft een punt van aandacht en zorg. Het verwerven 

van subsidie op basis van een thema bleek ook dit jaar een begaanbare weg: het Fonds 

Sluyterman van Loo heeft het nummer over de derde leeftijd willen subsidiëren. Met oog op 

zulke subsidies brengt de kernredactie het DB tijdig op de hoogte van de geplande thema’s. 

Op 8 maart 2013 is voor de vierde keer het Gendergala gehouden (zie de gelijknamige 

paragraaf). Gezien de tegenvallende opbrengsten bezint het DB zich op de continuering.    
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Het DB heeft in 2013 gewerkt aan het omzetten van de reeds verworven ANBI-status in de 

status van Culturele ANBI en aan een campagne om deze gunstige schenkingsvoorwaarden 

onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Hiervoor is onder andere de informatie 

op de website aangepast en een apart mailadres voor de penningmeester van TvG geopend.  

 

Beleidsplan 2011-2015 
Van het in 2011 opgestelde Beleidsplan 2011-2015 zijn in 2013 de volgende zaken 

gerealiseerd: 

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

2. Tweemaal overleg met de uitgever Amsterdam University Press. Dat is eenmaal 

meer dan voorgenomen. 

3. Overleg met vijf wetenschappelijke instituten ter verkrijging van structurele 

sponsoring, namelijk het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality, 

het Kennisinstituut Atria in Amsterdam, de Universiteiten van Gent en Van 

Antwerpen, de Vrije Universiteit van Brussel. Dit zijn er twee meer dan 

voorgenomen in het beleidsplan. 

4. De kring van vriend/inn/en is uitgebouwd naar 57 contribuanten. Daarmee is het 

streefgetal van 60 bijna bereikt. 

5. Aan de 5% groei van (digitale) abonnees wordt in 2014 verder gewerkt.  

 

Subsidies 

Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Groningen droeg (in natura) bij aan de 

digitalisering. Het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen stelde 

kantoorruimte beschikbaar.  

Voorts werd subsidie ontvangen van het Gender Graduate Programme aan de Universiteit 

Utrecht en de Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies (€ 1500 in totaal), en van het 

Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht (€ 500). De Vrije 

Universiteit van Brussel en de Universiteit van Gent hebben elk € 500 toegezegd. De 

Stichting Catharina Halkes Fonds doneerde €1000 in 2013 bedoeld als 4x € 250 voor de jaren 

2013, 2014, 2015, 2016; dit komt dus in mindering op de balans van die jaren.  

Het Fonds Sluyterman van Loo droeg € 975 bij aan het themanummer over de derde leeftijd. 

Het Tante Riet Perquin Fonds voorkwam een tekort door € 1090 te doneren.  

 

Gendergala 

Het Gendergala in 2013 was het vierde op rij (na 2007, 2009 en 2011). De bijeenkomst is 

bedoeld voor fondsenwerving en community building van geïnteresseerden in genderstudies. 

De opbrengt komt ten goede aan de kosten die het Tijdschrift maakt op het gebied van 

redactiesecretariaat en eindredactie. Het DB onder leiding van bestuurslid Susan van der 

Graaf  heeft hiervoor een interessant programma geregeld op de schilderachtige locatie van 

het Koffiehuis van de Koninklijke Hollandse Lloyd in Amsterdam. Uit het oogpunt van 

community building was het een geslaagde bijeenkomst, met een opkomst van 33 

deelneemsters (11 meer dan in 2011). Desondanks waren de opbrengsten lager dan 

voorgaande jaren. Het batig saldo was namelijk  € 389. (Ter vergelijking: in 2007 was dat  

2500 €  en in 2011 nog 800 €). Bovendien drukten de kosten op 2013 terwijl de meeste baten 

al in 2012 waren ingeboekt. Het DB beraadt zich nog op de wenselijkheid van voortzetting in 

2015.  
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Vriend/inn/en van het Tijdschrift voor Genderstudies 

Er zijn momenteel 57 vriend/inn/en. Hun donaties bedroegen in 2013 in totaal € 590. Het DB 

heeft in 2013 een begin gemaakt met aanpassing van de website aan de eisen van de huidige 

ANBI-status en hopelijk toekomstige culturele ANBI-status. In dat kader wordt de term 

vriendinnen vervangen door donateurs. Deze veranderingen krijgen in 2014 hun beslag.  

 

Samenstelling van de raden 

Kernredactie 

Jantine Oldersma is voorzitter van de redactie. Verder bestond de redactie eind 2013 uit Sarah 

Bracke (Leuven), Julie Carlier (Gent), Mariëlle Cloïn (SCP), Robby Davidson (Amsterdam 

Research Center for Gender and Sexuality, Universiteit van Amsterdam), Sara de Jong 

(Universität Wien), Sanne Koevoets (Nijmegen), Babette Pouwels (Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen). In december 2013 was Anne Elshof de eindredactrice, Carin Hereijgers de 

redactiesecretaris en deed Anna Toppen het beheer van de website. 

 

Redactieraad/Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestond uit de Stichtingsbestuurders Freda Dröes (voorzitter), Ilja 

Mottier (secretaris tot 26 april) Janneke van Mens-Verhulst (secretaris vanaf 26 april), 

Gérienne Lammers (penningmeester) en Susan van der Graaf (PR en Gendergala). 

 

Verder bestond de redactieraad eind 2013 uit Arina Angerman (zelfstandig adviseur online 

networking), Barbara van Balen (consultant op gebied van hoger onderwijs, onderzoek en 

organisate), Yvonne Benschop (hoogleraar Radboud Universiteit), Liesbeth Bervoets 

(Universiteit van Amsterdam), Mineke Bosch (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), 

Rosemarie Buikema (hoogleraar Universiteit Utrecht), Irene Costera Meijer (hoogleraar Vrije 

Universiteit Amsterdam), Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en Cultuur), 

Stefan Dudink (Radboud Universiteit), Vincent Duindam (Universiteit Utrecht), Alkeline van 

Lenning (Universiteit Tilburg), Joke Hermsen, Chia Longman (Universiteit Gent), Amade 

M’charek (Universiteit Amsterdam), Janneke van Mens-Verhulst (oud-hoogleraar Universiteit 

voor Humanistiek, Universiteit Utrecht) Ilja Mottier (oud-medewerksters ministerie van 

OC&W) Anne-Claire Mulder, Evelien Tonkens (hoogleraar Universiteit Amsterdam), Joke 

Swiebel (oud Europarlementariër), Veronica Vasterling (Radboud Universiteit), Judith Vega 

(Rijksuniversiteit Groningen), Petra de Vries (medewerkster Universiteit van Amsterdam). 

 

Adviesraad 

De Adviesraad bestaat uit in Nederland en in het buitenland wonende, Nederlands lezende, 

experts. Dat zijn Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam,NL), Elsje Bonthuys (University of 

Witwatersrand, SA), Rosi Braidotti Universiteit Utrecht, NL), Jeanne de Bruijn (University of 

the Netherlands Antilles), Catherine Cornille (Boston College, USA), Marysa Demoor 

(Universiteit  Gent,BE), Philomena Essed (Antioch University, USA), Halleh Gorashi (Vrije 

Universiteit, NL), Francisca de Haan(Central European University, HU), Willy Jansen 

(Radboud Universiteit, NL), Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, NL), Véronique Mottier 

(Cambridge University, UK/ Université de Lausanne, Switzerland), Nelly Oudshoorn 

(Universiteit Twente, NL), Joyce Outshoorn (Universiteit Leiden, NL), Gail Pheterson 

(Université de Picardie Jules Verne, FR), Lorraine Radtke (University of Calgary, CA), Selma 

Sevenhuysen (Universiteit Utrecht, NL), Mieke Van Haegendoren (Universiteit Hasselt, BE). 

 


