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Missie 

 

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering 

van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, 

seksualiteit, klasse of leeftijd. Er worden artikelen in gepubliceerd over gendervraagstukken 

vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over 

gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Daarbij verwelkomt het 

nadrukkelijk ook jonge wetenschappers (m/v) die hun eerste schreden op het pad van 

wetenschappelijk publiceren zetten. Het Tijdschrift is een interdisciplinair medium op het 

kruispunt van maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het 

verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen met daarnaast ook 

interviews, boekrecensies, discussiedossiers, beeldessays en opiniërende artikelen in het 

Nederlands en Engels. Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.  

 

Tijdschriftnummers 2015 

In 2015 verschenen vier nummers waarvan het eerste gevarieerde artikelen bevatte en de drie 

andere themanummers zijn: 

 

1. Gevarieerd: God, de tijd en politiek.  

2. Sociale bewegingen op het gebied van seksualiteit. 

3. (Post)kolonialisme. 

4. Gender en Gezondheid. 

 

In totaal bevatten de nummers van dit jaar veertien artikelen waarvan zeven in de Engelse 

taal. Dit beantwoordt aan het streven naar een fifty-fifty verhouding tussen de twee talen. 

Tezamen bieden de nummers verder nog twee beeldessays, vier interviews, tien recensies, 

drie proefschriftsamenvattingen en bijdragen in de vorm van een essay, een commentaar en 

een verslag van een studiedag. Daarmee hoopt het Tijdschrift weer een belangrijke 

wetenschappelijke bijdrage op het gebied van gendervraagstukken in diverse disciplines te 

hebben geleverd. 

 

Uit de statistieken die AUP vanaf juni 2014 aanlevert, blijkt dat in 2015 het aantal geopende 

abstracts 1045 bedroeg. Vaakst gedownload zijn "Ik wil niet dat mijn moeder achter me staat 

snap je?" - Hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren zich het internet eigen maken , “Het 

smalle groepsvaandel van mannelijke sekswerkers” en “The right to underwrite gender”. 

Overigens moet bij deze cijfers wel worden bedacht dat een publicatie een kleinere kans op 

downloaden of citeren maakt naarmate zij in een later nummer is verschenen.  

 

De Facebookpagina wordt goed bezocht. Het geeft de mogelijkheid directe feedback van 

lezers te ontvangen en artikelen extra onder de aandacht te brengen. Via de Facebook pagina 

worden ook de calls for articles voor themanummers verspreid en recensenten gezocht voor 

interessante nieuwe boekpublicaties. Het netwerk van de redactieleden krijgt zo nog een 

welkome aanvulling waardoor de toegankelijkheid van het Tijdschrift voor nieuwe auteurs 

wordt vergroot.  

Met oog op het thema Gender en Gezondheid is er een e-lijst samengesteld met artikelen die 

in de loop der jaren in het Tijdschrift voor Genderstudies rond het thema “gezondheid” zijn 

verschenen. Vooralsnog blijkt het themagewijze hergebruik van artikelen uit ons archief 

commercieel echter niet aantrekkelijk te zijn en gaat de tijdsinvestering die met het opstellen 

en distribueren van zulke e-lijsten is gemoeid de menskracht van de huidige kernredactie te 

boven. Onderzocht wordt nog in welke opzichten onze Facebookpagina hierin het gewenste 
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vehikel kan zijn (https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-

Genderstudies/159626040745976). 

In het kader van wetenschappelijke certificeringen verwierf het Tijdschrift voor 

Genderstudies dit jaar een plaats op de plus-lijst van de European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences (ERIH)
1
. 

 

Abonnementen 

De toename van open access van wetenschappelijke tijdschriften zet zich in versneld tempo 

voort. Onder meer de Nederlandse staatsecretaris voor onderwijs en VSNU zetten zich 

hiervoor in. Dit zal op afzienbare termijn leiden tot meer digitale tijdschriften en minder hard 

copy tijdschriften. Ook het Tijdschrift voor Genderstudies heeft met deze trend te maken. Het 

resulteert reeds in minder abonnees op de hard copy versie van het Tijdschrift.  

Eind 2015 heeft het Tijdschrift 130 abonnees: 79 individuele abonnementen, 5 student-

abonnementen en 43 instituutsabonnementen (waarvan 3 online only).  

Naast de open access ontwikkelingen doet zich tevens de trend voor dat particuliere abonnees 

gaan opzeggen. Ook dit is een algemener fenomeen dat zich bij vrijwel alle Nederlandstalige 

wetenschappelijke tijdschriften voordoet. 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. Ten 

slotte is de behoefte aan een abonnement afgenomen sinds alle universitaire medewerkers en 

studenten het Tijdschrift digitaal en gratis kunnen lezen.  

 

Uitgeverij 

Het Tijdschrift wordt uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP). Alle nummers 

kennen een papieren en een digitale versie; de laatste is te vinden op het AUP-platform 

IngentaConnect. De samenwerking met de uitgeverij verloopt volgens de afspraken die in 

2014 zijn gemaakt over hosting, huisstijl, workflow en honoraria. Het Tijdschrift zorgt voor 

de inhoud, de wetenschappelijke en culturele bijdragen, AUP zorg voor de productie, 

verspreiding en marketing van het Tijdschrift. Voor dat laatste wordt uitvoering gegeven aan 

het toen opgestelde marketingplan. Naast geregeld e-mailverkeer en telefonisch contact 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. Tijdens het overleg in juni 2015 is 

reeds tussen TvG en AUP besproken dat er zwaar weer aankomt voor het Tijdschrift voor 

Genderstudies, net als voor andere (Nederlandstalige) wetenschappelijke tijdschriften. 

Enerzijds zijn er de ontwikkelingen richting open access, anderzijds (en deels daardoor) de 

teruglopende abonneebestanden. Om toekomstbestendig en rendabel te blijven, zal AUP met 

nieuw beleid komen ten aanzien van haar tijdschriften. Momenteel is het Tijdschrift voor 

Genderstudies economisch nog zeker rendabel, maar de trends vragen wel om creativiteit. Het 

was daarom bijvoorbeeld verheugend dat de uitgever van het themanummer Gender & 

                                                 
1
 To be included in ERIH PLUS, journals must meet the following minimum requirements: 

1. Explicit procedures for external peer review 

2. Academic editorial board, with members affiliated with universities or other independent research 

organizations 

3. Valid ISSN code, confirmed by the international ISSN register 

4. All original articles should be accompanied by abstracts in English and/or another international 

language relevant for the field 

5. Information on author affiliations and addresses 

6. No more than two thirds of the authors published in the journal are from the same institution 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-Genderstudies/159626040745976
https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-Genderstudies/159626040745976
http://www.issn.org/
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Gezondheid 150 exemplaren extra heeft kunnen verkopen aan de Alliantie Gender & 

Gezondheid. 

 

AUP heeft de redacties van al haar tijdschriften uitgenodigd voor een strategiedag in mei 

2016 over haar plannen met betrekking tot open access publiceren. In november 2015 heeft de 

uitgever zijn visie op de ontwikkelingen rond Fair-Open-Access initiatieven uiteengezet in 

een brief. Voorlopige kiest het Tijdschrift voor Genderstudies ervoor om te midden van alle 

ontwikkelingen in uitgeversland door te gaan met het leveren van onze wetenschappelijke 

bijdrage. Ons tijdschrift biedt eerst en vooral garantie op inhoudelijke relevantie en kwaliteit 

op de terreinen zoals in de missie omschreven (zie de betreffende paragraaf) en ondersteunt 

als zodanig Nederlandse genderstudies’ wetenschappers in hun wetenschappelijke carrière.  

 

Contacten met de universiteiten en andere kennisinstituten 
Het Tijdschrift onderhoudt met veel afdelingen genderstudies van universiteiten contact, 

meestal via medewerkers of promovendi die artikelen schrijven ofwel reviewer zijn. In een 

aantal gevallen gaat het ook om institutionele ondersteuning in de vorm van personeel en 

financiën. Qua personeel is dit zichtbaar in een brede samenstelling van de kernredactie met 

leden van zowel Nederlandse als Belgische Universiteiten en leden die werkzaam zijn in 

Finland, Oostenrijk, Turkije en de Verenigde Staten. (Zie de paragraaf “Samenstelling van de 

raden”). Materiële en financiële ondersteuning hebben we ontvangen uit Groningen, 

Nijmegen en Utrecht (Zie de subparagraaf Fondsenwerving).  

Verder is er in 2015 vanuit het DB contact geweest met hoogleraar Diversiteit Halle Gorashi 

(van de Vrije Universiteit in Amsterdam) over mogelijke activiteiten en met emeritus 

hoogleraar Filantropie en Sponsoring Theo Schuyt (VU en UM) over nieuwe strategieën voor 

fondsenwerving. Vanuit de kernredactie is door meerdere redactieleden deelgenomen aan de 

onderzoeksdag van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies (NOG) in juni j.l. 

in Nijmegen. Eén redactielid is bestuurslid van het Europese netwerk van genderstudies 

onderzoekers ATGender (de European Association for Gender Research, Education and 

Documentation) en woonde als zodanig de voorjaarsconferentie aan de University of Lapland 

in Rovaniemi bij. Ook bij de viering van het 80-jarig bestaan van ATRIA waren leden van de 

redactie uiteraard aanwezig. Contact met MOVISIE leerde dat veel van hun werkzaamheden 

op gebied van gender zijn overgegaan naar E-quality en nu dus deel uitmaken van 

kennisinstituut ATRIA.  

 

Contact met hogescholen  
Het contact met hogescholen is in 2015 vooral gelegd vanuit de marketingafdeling van AUP. 

Het DB zal in 2016 bekijken of er aanleiding is specifieke acties te ondernemen, en zo ja, 

welke. 

 

Kernredactie: vergaderingen 

De kernredactie heeft in de loop van 2015 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 2015 vinden de meeste redactievergaderingen plaats in de virtuele ruimte. 

Gezien de geografische spreiding van de redactie (Istanbul, Cambridge Massachusetts, 

Wenen, Gent, Groningen, Nijmegen, Amsterdam en sinds kort Santa Cruz CA, Frankrijk en 

Helsinki) ligt het voor de hand meer gebruik te maken van de mogelijkheid te chatten via g-

mail of groepsgesprekken te voeren via Skype.  
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Het Tijdschrift hecht sterk aan een diversiteit van de kernredactie qua leeftijd, sekse, etniciteit  

en geografische en institutionele herkomst. Met de nieuwe leden, de komst van een senior 

redacteur en een nieuw Vlaams redactielid is dit wederom gelukt.  

 

Redactiesecretariaat en webbeheer 

Het redactiesecretariaat is in de bekwame handen van Stijn Heyvaert, zowel MA als MSc en 

afgestudeerd in genderstudies aan de Universiteit van Gent. Het papieren archief, dat nog 

huist bij het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen, zal in de 

loop van 2016 worden overgebracht naar kennisinstituut ATRIA. 

Het Tijdschrift kent twee websites. De ene is ondergebracht bij het AUP en richt zich vooral 

tot potentiële lezers en abonnees. De andere website is van de Stichting Tijdschrift voor 

Vrouwenstudies zelf, geniet gastvrijheid bij Rijksuniversiteit Groningen en onderscheidt zich 

onder andere met een archief van alle afleveringen vanaf haar ontstaan (inclusief het 

Tijdschrift voor Vrouwenstudies). Voorts verschaft de deze website ANBI-informatie voor 

mogelijke donateurs. Het webbeheer van de laatste site is in handen van Anne Toppen.  

 

Voor de werkzaamheden van eindredacteur, secretaris en web-beheerster is er een bescheiden 

vergoeding beschikbaar. Kernredactie, redactieraad en bestuur verrichten hun werkzaamheden 

voor het Tijdschrift onbezoldigd. 

 

Redactieraad en Dagelijks Bestuur 

In 2015 kwam het Dagelijks Bestuur vijfmaal bijeen, telkens in aanwezigheid van de 

redactievoorzitter. Naast het behartigen van de lopende zaken op gebied van financiën, public 

relations en redactiesamenstelling is veel aandacht besteed aan het verkennen van de opties 

om de toekomst van het Tijdschrift veilig te stellen. Het bestuur heeft in dat kader besloten dat 

uitbreiding van het bestuur met een lid voor de portefeuille “subsidiewerving” wenselijk is.  

Ook is er een formeel roulatieschema van bestuursleden vastgesteld. Een zittingstermijn duurt 

in principe vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. In 2016 gaat de verlenging voor 

penningmeester en PR-portefeuillehouder in. In 2017 komt de secretarispost vacant. In 2018 

verstrijkt de eerste zittingstermijn van de voorzitter.  

 

De Redactieraad vergaderde in 2015 eenmaal. Bij die gelegenheid is ingestemd met een 

uitbreiding in de personen van drs. Marjolein Blüm van Women Inc, dr. Maayke Botman 

(Oranjefonds) en dr. Linda Duits (Universiteit Utrecht en instituut Diep). Vanuit de 

vergadering is de kernredactie gevoed met inhoudelijke suggesties en het dagelijks bestuur 

met ideeën over toekomstige verdienmodellen.  

 

Beleidsplan 2015-2018 

De uitvoering van het beleidsplan is in 2015 grotendeels ‘business as usual geweest’. Het 

kerndoel - het uitbrengen van vier nummers van het Tijdschrift, die een gedegen 

wetenschappelijke bijdrage vormen op het gebied van gendervraagstukken - is gerealiseerd. 

Een tweede kerndoel - fondsen werven om het Tijdschrift te kunnen continueren - is eveneens 

gerealiseerd. Het Tijdschrift heeft haar jaarrekening in 2015 met een positief saldo afgesloten 

en haar buffer aanzienlijk weten te vergroten, enerzijds dankzij structurele financiering door 

eerder genoemde instituten, anderzijds dankzij enkele zeer gulle mecenassen onder onze 

donateurs en ook een aantal nieuwe donateurs. Voorts is flink geïnvesteerd in het 

onderhouden van onze netwerken met uiteraard onze uitgever AUP, met abonnees, met 

vrienden van het Tijdschrift c.q. donateurs, met universiteiten en met kennisinstituten en met 

ons lezerspubliek. Dit geschiedde onder meer door directe contacten, direct mailing, gebruik 

van social media en in het bijzonder met een community building evenement in de vorm van 
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de high choc/high tea bijeenkomst over Sekswerkers, slachtoffers en gigolo’s: gegenderde 

beelden van prostitutie (9-10-2015), waarbij kennisinstituut ATRIA zo vriendelijk was ons de 

ruimte ter beschikking te stellen. Ten slotte zijn we er in geslaagd de diversiteit in de 

redactieraad te verhogen qua leeftijdsopbouw en institutionele herkomst dankzij het toetreden 

van drie nieuwe leden.  

 

Het uitbouwen van het bereik in Vlaanderen, zowel onder lezers, potentiële auteurs als 

sponsors zal in 2016 punt van aandacht zijn. 

 

Fondsenwerving 

De financiële situatie van het Tijdschrift is momenteel gezond, al blijft zij een punt van 

aandacht en zorg, mede vanwege de toegenomen turbulentie in de omgeving.  

We hebben in 2015 zowel structurele als incidentele subsidies mogen ontvangen. Structurele 

bijdragen waren afkomstig van Universiteit Utrecht (het Gender Graduate Programme en de 

Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies) en het Institute for Gender Studies van de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Laatstgenoemde heeft naast financiële middelen ook 

archiefruimte beschikbaar gesteld. De Stichting Catharina Halkes Fonds heeft 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; de Vrije Universiteit en 

kennisinstituut ATRIA door (vergader)ruimte ter beschikking te stellen.  

Het is gelukt voor twee themanummers subsidie te verwerven: van de FSOW en het fonds 

Trut inzake nummer 2 en van de Alliantie Gender & Gezondheid inzake nummer 4.  

De mailingactie die in bredere kring is gehouden onder bijna 400 vriendinnen en bekenden 

van het Tijdschrift heeft € 1.460 opgebracht.  

 

Communitybuilding 

Na gedurende een reeks van jaren een succesvol gendergala te hebben gehouden is dit jaar een 

nieuwe formule ontwikkeld door de PR manager in het DB: een high choc/high tea-

bijeenkomst. Deze was inhoudelijk gewijd aan het themanummer over sociale bewegingen op 

het gebied van seksualiteit. Uit het oogpunt van community building onder de 

geïnteresseerden in genderstudies was de bijeenkomst een succes. Uit het oogpunt van 

fondsenwerving voldeed het resultaat (nog) niet geheel aan de verwachtingen. Bij nader 

inzien vormde de toegangsprijs een drempel. Mede dankzij de belangeloze medewerking van 

sprekers en voorzitter (m/v) van de bijeenkomst was het financiële resultaat toch positief. Uit 

het oogpunt van tijdsinvestering was het echter een onevenredige belasting voor de redactie 

en het DB. Voor het organiseren van een of meer evenementen in 2016 kiest het DB daarom 

voor een eenvoudiger vorm, en zal het een beroep gaan doen op meer leden van de redactie-

raad. Ook het uitbreiden van het DB met een extra lid ten behoeve van community building 

zal hierbij welkom zijn.  

 

 

Samenstelling van de raden 

 

Kernredactie 

Jantine Oldersma is voorzitter van de redactie. Stijn Heyvaert (Gent) voert het 

redactiesecretariaat. Verder bestond de redactie begin 2015 uit Sarah Bracke (Harvard en 

Gent), Robby Davidson (Universiteit van Amsterdam), Sara de Jong (Universität Wien) en 

Sanne Koevoets (Universiteit Utrecht,) Fleur van Leeuwen (Istanbul) Margriet Fokken (Univ. 

Groningen), Marleen van der Haar (Radboud Universiteit) en Nicky Pouw (Universiteit van 
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Amsterdam). Sarah Bracke, Fleur van Leeuwen en Marleen van der Haar hebben zich in 2015 

teruggetrokken. Evelien Geerts (UCLA at Santa Cruz) Jose van Santen (emerita Universiteit 

Leiden) en Josephine Hoegaerts (Universiteit van Helsinki) zijn toegetreden tot de redactie. 

De eindredactie wordt gedaan door Marit Bosman en Mariëlle Smith (Utrecht). Natasja van 

Loon is ingevallen bij nummer 2015-4, zodat Marit Bosma even vrijaf kon nemen voor andere 

bezigheden. Freda Dröes is beeldredacteur en Anna Toppen doet het beheer van de website. 

 

Redactieraad/Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestond uit voorzitter professor Jeanne de Bruijn ( Vrije Universiteit en 

Roosevelt Academy), secretaris professor Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor 

Humanistiek en Universiteit Utrecht), penningmeester drs. Gérienne Lammers (Ministerie van 

Buitenlandse Zaken) en voor PR en evenementen drs. Susan van der Graaf (De 

HypotheekAcademie). 

Verder bestond de redactieraad eind 2015 uit drs. Arina Angerman (zelfstandig adviseur 

online networking), dr. Barbara van Balen (consultant op gebied van hoger onderwijs, 

onderzoek en organisate), Yvonne Benschop (hoogleraar Radboud Universiteit), dr. Liesbeth 

Bervoets (Universiteit van Amsterdam), drs. Marjolein Blüm (Women Inc), drs. Iris Bogaers 

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

drs. Maayke Botman (Oranje Fonds), Rosemarie Buikema (hoogleraar Universiteit Utrecht), 

Gily Coene (directeur RHEA, Vrije Universiteit Brussel), Irene Costera Meijer (hoogleraar 

Vrije Universiteit Amsterdam), drs. Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en 

Cultuur), dr. Stefan Dudink (Radboud Universiteit), dr. Vincent Duindam (Universiteit 

Utrecht), dr. Linda Duits (Universiteit Utrecht, Diep), dr. Alkeline van Lenning (Universiteit 

Tilburg), dr. Joke Hermsen (Hogeschool van Amsterdam), dr. Chia Longman (Universiteit 

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

(oud-hoogleraar Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht), drs. Ilja Mottier (oud-

medewerksters ministerie van OC&W), dr. Anne-Claire Mulder Mulder (Protestantse 

Theologische Universiteit, Groningen), dr. Renee Römkens (ATRIA-kennisinstituut), Evelien 

Tonkens (hoogleraar Universiteit voor Humanistiek), drs. Joke Swiebel (oud Europarlemen-

tariër), dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit), dr. Judith Vega (Rijksuniversiteit 

Groningen), drs. Els Veenis (staflid departement OC&W), dr. 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 (emerita Universiteit van Amsterdam,NL), Elsje Bonthuys 

(University of Witwatersrand, SA), Rosi Braidotti (hoogleraar Universiteit Utrecht, NL), 

Catherine Cornille (Boston College, USA), Marysa Demoor (Universiteit Gent,BE), 

Philomena Essed (Antioch University, USA), Halleh Ghorashi (hoogleraar Vrije Universiteit, 

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

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

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

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

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

CA), Selma Sevenhuysen (emerita Universiteit Utrecht, NL), Mieke Van Haegendoren 

(Universiteit Hasselt, BE).   

 


