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STICHTING TIJDSCHRIFT VOOR VROUWENSTUDIES

JAARVERSLAG 2014

vastgesteld
15 april 2015

Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies
Palmstraat 30
1015 HS Amsterdam

Het Tijdschrift
In 2014 verschenen twee themanummers van het Tijdschrift en twee nummers met artikelen
die niet aan een thema zijn gekoppeld:
1.
2.
3.
4.

Gevarieerd.
Gendered Fortress Europe
Crossing Gendered Borders
Gevarieerd, met veel artikelen gekoppeld aan conflicten

In totaal bevatten de nummers van dit jaar zeventien artikelen waarvan tien in de Engelse taal.
Tezamen bieden de nummers verder nog een beeldessay, een interview, veertien recensies en
zes proefschriftsamenvattingen.
Er is een begin gemaakt met het samenstellen van e-books, met als eerste een lijst met
artikelen die in de loop der jaren rond het thema “gezondheid” zijn verschenen. Ook wordt er
voortaan op Facebook “het meest gelezen artikel” gepubliceerd.
Vanaf juni 2014 waren dat:
1. Koen Leurs, Ik wil niet dat mijn moeder achter me staat snap je? Hoe MarokkaansNederlandse jongeren zich het internet eigen maken.
2. Evelien Geerts, Nella van den Brandt en Sarah Bracke, De verbeelding van het feminisme.
Interview met Sarah Bracke.
3. Fabian van Wesemael, There are no men here, so why should I be a woman? Franse en
Angelsaksische verpleegsters in hun omgang met gewonde soldaten en lichamelijkheid in de
Eerste Wereldoorlog.
4. Tine Brouckaert, Zijn Vlamingen dan ook niet goed geïntegreerd? Een kruispuntanalyse
van integratievertogen in Vlaanderen vanuit het standpunt van moeders zonder papieren.
5. Joan Scott's, The uses and abuses of gender.
6. Annelies Kleinherenbrink,Mapping plasticity: seks/gender and the changing brain.
.
Uit de statistics die AUP vanaf juni 2014 aanlevert, valt op te maken dat het aantal geopende
abstracts stijgt en dat die belangstelling niet alleen afkomstig is uit België en Nederland, maar
ook uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Abonnementen
Eind 2014 heeft het Tijdschrift 158 abonnees: 98 individuele abonnementen, 9 studentabonnementen en 51 instituutsabonnementen. Eind 2013 waren dat er nog 212. Per categorie
is er een terugval van respectievelijk 39, 10 en 5 abonnementen ten opzichte van 2013.
De trend dat particuliere abonnees opzeggen, doet zich bij vrijwel alle Nederlandstalige
wetenschappelijke tijdschriften voor maar is bij het Tijdschrift voor Genderstudies relatief iets
sterker. Hierbij speelt de overgang van papieren naar digitale vorm een belangrijke een rol.
Terwijl de toegankelijkheid van wetenschappelijke artikelen online toeneemt, saneren
particulieren en instituties hun tijdschriftenbestand om financiële redenen. Onze abonnees die
opzegden, gaven als redenen leeftijd of ziekte op of, in geval van nabestaanden, overlijden.
Sinds ook ons tijdschrift digitaal is kunnen alle medewerkers en studenten van de
geabonneerde instituten het Tijdschrift digitaal en gratis lezen. In een enkel geval bleek het
Tijdschrift niet als ‘peer-reviewed’ geafficheerd te zijn; intussen wordt in het colofon en op de
site duidelijker onderstreept dat artikelen dubbelblind worden beoordeeld door externe
deskundigen en dus zeker peer-reviewed zijn
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Uitgeverij
Het Tijdschrift wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP). In 2014 kenden
alle nummers naast de papieren versie een digitale versie op het AUP-platform
IngentaConnect 1. Aan de hand van de statistieken die dankzij dit platform beschikbaar komen,
is het voortaan mogelijk op de voet te volgen hoeveel mensen uit welke landen het tijdschrift
raadplegen, welke artikelen de meeste belangstelling genieten en welke worden gedownload.
Het is echter nog te vroeg om de impactfactor (aantal citaties) te berekenen..
Met de uitgeverij is het reeds bestaande contract aangevuld met afspraken over hosting,
huisstijl, workflow en honoraria. Ook is er een marketingplan opgesteld dat geleidelijk zal
worden uitgevoerd. Vanuit ons tijdschrift (Redactievoorzitter en DB) zijn hiervoor lijsten met
potentiële (instituuts)abonnees aangeleverd. In aanvulling op het geregelde emailverkeer
tussen redactie en AUP zijn er dit jaar twee ontmoetingen geweest tussen vertegenwoordigers
van het AUP en het DB van de redactieraad. De contacten verlopen in een goede sfeer.
Contacten met de universiteiten
De bestaande contacten met de afdelingen genderstudies van universiteiten zijn
gecontinueerd: inhoudelijk, personeel en financieel. 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, Groningen,
Nijmegen en Utrecht (Zie verder de subparagraaf Subsidies 2014).
Vanuit de kernredactie is bovendien door meerdere redactieleden deelgenomen aan de
onderzoeksdag van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies (NOG).Een
redactielid is bestuurslid van het Europese netwerk van genderstudies onderzoekers
ATGender en woonde als zodanig de voorjaarsconferentie in Barcelona bij.
Contact met hogescholen en andere kennisinstituten
Er is overleg geweest met de directeur en coördinator redactie en programma’s van Women
Inc –het platform dat de rol en participatie van vrouwen in de samenleving vergroot en deel
uitmaakt van de door OC&W gesubsidieerde kennisinfrastructuur. Bij die gelegenheid is
gesproken over inhoudelijke samenwerking, financiële kansen en deelname aan de
redactieraad van het Tijdschrift voor Genderstudies.
De secretaris van de kernredactie heeft acte de présance gegeven op het lustrum van Sophia,
het Belgische instituut voor Genderstudies. Op 4 december hebben de kernredactievoorzitter
en de secretaris van het DB een bezoek gebracht aan de vergadering van docenten die
verbonden zijn aan de Vlaamse Interuniversitaire Master “Gender en Diversiteit”. Dat gesprek
heeft een aantal waardevolle inzichten opgeleverd aangaande de inhoudelijke koers, de
wenselijke taalsamenstelling, public relations en sponsoractiviteiten.
Met de intensivering van het contact met (lectoren van) hoge scholen is een begin gemaakt
door eerst een inventarisatie te houden onder de redactieraadsleden en daarover de marketing
afdeling van AUP te informeren. Vandaaruit is in november een promotiemailing gedaan die
nog een vervolg zal krijgen.
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een database van wetenschappelijke boeken en tijdschriften waarin ons tijdschrift nog beter vindbaar is
geworden
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Kernredactie: vergaderingen
De kernredactie heeft in de loop van dit jaar van drie leden afscheid genomen, maar ook drie
nieuwe kunnen begroeten. Het aantal redactieleden uit Vlaanderen behoeft echter nog
aanvulling; daarnaar wordt gezocht.
Sinds begin van 2014 vinden de meeste redactievergaderingen plaats in de virtuele ruimte.
Gezien de geografische spreiding van de redactie (Istanbul, Cambridge Massachusetts,
Wenen, Gent, Groningen, Nijmegen en Amsterdam) ligt het voor de hand meer gebruik te
maken van de mogelijkheid te chatten via g-mail of groepsgesprekken te voeren via Skype.
De Facebookpagina wordt goed bezocht, geeft de mogelijkheid directe feedback van lezers te
ontvangen en artikelen extra onder de aandacht te brengen.
Redactiesecretariaat en webbeheer
Het redactiesecretariaat is tot halverwege april 2014 gevoerd door Carin Hereijgers. Zij is in
augustus opgevolgd door Stijn Heyvaert, zowel MA als M Sc, verbonden aan de Universiteit
van Gent. Het papieren archief huist nog bij het Institute for Gender Studies van de Radboud
Universiteit Nijmegen, maar zal tezijnertijd ter beschikking komen van ATRIA.
Het tijdschrift kent nu twee websites. De ene is ondergebracht bij het AUP en richt zich
vooral tot potentiële lezers/ abonnees. De andere website is van de Stichting Tijdschrift voor
Vrouwenstudies zelf, geniet gastvrijheid bij Rijksuniversiteit Groningen en onderscheidt zich
o.a. met een archief van alle afleveringen vanaf haar ontstaan (inclusief het Tijdschrift voor
Vrouwenstudies) en geeft voorts ANBI-informatie. Het webbeheer van de laatste site is in
handen van Anne Toppen.
Voor de werkzaamheden van secretaris en web-beheerster wordt een bescheiden vergoeding
uitgekeerd.
Redactieraad en Dagelijks Bestuur
In 2014 kwam het Dagelijks Bestuur negenmaal bijeen. De Redactieraad vergaderde eenmaal.
Bij die laatste gelegenheid is dr. Freda Dröes afgetreden als voorzitter en opgevolgd door
prof. dr. Jeanne de Bruijn.
De redactieraad is op 11 april 2014 uitgebreid met dr G. Coene van Vrije Universiteit Brussel,
dr. Renée Römkens van ATRIA-kennisinstituut en drs. Els Veenis van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor verdere uitbreiding met andere belangrijke
stakeholders zijn voorbereidingen getroffen.

Beleidsplan 2011-2015
Van het in 2011 opgestelde Beleidsplan 2011-2015 zijn in 2014 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 Women Inc en met het Vlaams Mastersprogramma “Gender &
Diversiteit”
4. Er zijn ruim 400 potentiële donateurs (inclusief de vriendinnenkring)
aangeschreven
Fondsenwerving
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De financiële situatie van het Tijdschrift is momenteel gezond maar blijft niettemin een punt
van aandacht en zorg. Het verwerven van subsidie op basis van themanummers is in 2014
jaar minder goed gelukt. Voor 2015 zijn de vooruitzichten iets beter.
In januari ontving het DB het bericht dat de reeds verworven ANBI-status niet kon worden
omgezet in de status van Culturele ANBI. Ook de benadering van drs. Scheele van het
directoraat Emancipatiezaken (ministerie van OC&W) om onze behoefte aan subsidie onder
haar aandacht te brengen, leverde niet het gewenste resultaat op. We deden een beroep op
hetgeen de Minister stelt in haar Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 (3 mei 2013)
aan de Tweede Kamer:
“Onderdeel van het lopend beleid is de ondersteuning van een aantal organisaties als
kennisinfrastructuur voor vrouwen- en LHBT-emancipatie.In voorbereiding op deze brief zijn
gesprekken gevoerd met deze organisaties en andere stakeholders op het gebied van vrouwen- en
LHBT-emancipatie. Ook zijn gesprekken gevoerd met burgerpanels. Deze gesprekken hebben mede de
door mij gemaakte keuzes bepaald.”

Volgens het directoraat behoort de subsidie aan het Tijdschrift voor Genderstudies daar echter
niet toe.
Gelukkig hebben andere bronnen tot voldoende inkomsten geleid om de begroting van 2014
sluitend te maken. Om de continuïteit van het tijdschrift te garanderen, streeft het DB er naar
de reserves met 2000 € uit te breiden.
Subsidies 2014
Er is, met veel waardering, subsidie ontvangen van 6 subsidiënten. Dat waren Universiteit
Utrecht (het Gender Graduate Programme en de Nederlandse Onderzoekschool
Genderstudies), de Vrije Universiteit van Brussel en het Institute for Gender Studies van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Dit laatstgenoemde instituut heeft niet alleen geld gestort
maar ook kantoorruimte beschikbaar gesteld. Ook de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
deed in 2014 een donatie en de Stichting Catharina Halkes Fonds had al in 2013 een bedrag
gedoneerd dat bestemd was voor de jaren 2014, 2015 en 2016 (zie de jaarrekening van 2013).
De Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Groningen droeg in natura bij door hosting
van de website van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies.
Donateurs van het Tijdschrift voor Genderstudies
Na de mailingactie binnen de kring van reeds bekende donateurs (vriend/inn/en) is er een
mailingactie in een bredere kring van ongeveer 400 bekenden gehouden. Dit heeft het totaal
aan opbrengsten op 2755 € gebracht. Ook hier met veel dank aan de donateurs.
Evenementen
Het DB heeft zich beraden op continuering van het Gendergala, omdat de opbrengsten bij de
vierde editie (2013) in vergelijking met eerdere jaren nog verder waren teruggelopen.
Uitgaande van de oorspronkelijke bedoeling - fondsenwerving en community building van
geïnteresseerden in genderstudies – heeft het DB besloten in 2015 te gaan experimenteren met
andersoortige bijeenkomst(en).
Samenstelling van de raden
Kernredactie
Jantine Oldersma is voorzitter van de redactie. Verder bestond de redactie begin 2014 uit
Sarah Bracke (Harvard en Gent), Julie Carlier (Gent), Mariëlle Cloïn (SCP), Robby Davidson
(Universiteit van Amsterdam), Sara de Jong (Universität Wien) en Sanne Koevoets
(Universiteit Utrecht, University College Den Haag) en Fleur van Leeuwen (Istanbul).
Toegetreden zijn Margriet Fokken (Groningen), Marleen van der Haar (Nijmegen) en Nicky
Pouw (Universiteit van Amsterdam)
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Per 1 april is Anne Elshof als eindredactrice opgevolgd door Marit Bosman en Mariëlle Smith
(Utrecht).
Per april is Carin Hereijgers afgetreden als redactiesecretaris; zij is in augustus 2014
opgevolgd door Stijn Heyvaert (Gent). Freda Dröes heeft per april 2014 de beeldredactie ter
hand genomen. Anna Toppen doet het beheer van de website.
Redactieraad/Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestond uit de Stichtingsbestuurders Freda Dröes (tot 11 april) en
daarna Jeanne de Bruijn (voorzitter), Janneke van Mens-Verhulst (secretaris), Gérienne
Lammers (penningmeester) en Susan van der Graaf (PR en evenementen).
Verder bestond de redactieraad eind 2014 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), Iris Bogaers (Vrije Universiteit, Amsterdam), Mineke Bosch
(hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Rosemarie Buikema (hoogleraar Universiteit
Utrecht), Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel), 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 (Hogeschool van Amsterdam), Chia Longman
(Universiteit Gent), Amade M’charek (Universiteit Amsterdam), Janneke van Mens-Verhulst
(oud-hoogleraar Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht) Ilja Mottier (oudmedewerksters ministerie van OC&W) Anne-Claire Mulder Mulder (Protestantse
Theologische Universiteit, Groningen), Renee Römkens (ATRIA-kennisinstituut), Evelien
Tonkens (hoogleraar Universiteit voor Humanistiek), Joke Swiebel (oud Europarlementariër),
Veronica Vasterling (Radboud Universiteit), Judith Vega (Rijksuniversiteit Groningen), Els
Veenis staflid department OC&W), 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 (emeritus Universiteit van Amsterdam,NL), Elsje Bonthuys
(University of Witwatersrand, SA), Rosi Braidotti Universiteit Utrecht, NL), , 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 (emeritus Universiteit Maastricht, NL), Véronique Mottier (Cambridge University,
UK/ Université de Lausanne, Switzerland), Nelly Oudshoorn (Universiteit Twente, NL),
Joyce Outshoorn (emeritus Universiteit Leiden, NL), Gail Pheterson (Université de Picardie
Jules Verne, FR), Lorraine Radtke (University of Calgary, CA), Selma Sevenhuysen
(emeritus Universiteit Utrecht, NL), Mieke Van Haegendoren (Universiteit Hasselt, BE).
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