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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. Het publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle 

relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over gender en 

intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Daarbij verwelkomt het Tijdschrift 

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 2016 

 

In 2016 verschenen vier nummers, waarvan twee themanummers. Een over Gender in het 

curriculum: marginaal of integraal. En een over Life-writing. In totaal zijn er dit jaar 500 

bladzijden gepubliceerd met vijftien artikelen waarvan zeven in de Engelse taal, twee essays, 

vier beeldessays, twee interviews, negen recensies (drie Engelstalig) en zeven 

proefschriftsamenvattingen (twee Engelstalig).  

 

Uit de statistieken die AUP vanaf juni 2014 aanlevert, blijkt dat er in 2016 per maand 

gemiddeld 225 abstracts zijn geopend; dat zijn er 100 meer per maand dan in 2015. Ook de 

maandelijkse downloads zijn toegenomen en variëren rond de 90; in 2015 was dat nog rond 

de 50. De 2016-artikelen die het meest werden gedownload  waren `Gender in het huidige 

sociologie-onderwijs’ (17x) en `Gender in het curriculum: marginaal of integraal?’ uit 

nummer 3. Uiteraard maken de publicaties in de latere nummers van een jaar  een kleinere 

kans op downloaden of citeren  dan een publicatie uit nummer 1. Om het aantal downloads te 

vermeerderen, biedt het KUDOS systeem een mogelijke ondersteuning. Het tijdschrift beveelt  

de auteurs aan om hier gebruik van te maken. Zie www.growkudos.com. 

Gedurende de periode 2015-2016 vond het grootste aantal downloads plaats in Nederland 

(680), op de voet gevolgd door de UK (573) en de USA (434). Vanuit België gebeurde dit 125 

keer.  

  

 

Publiciteit in 2016  

 

De Facebookpagina is goed bezocht: 798 maal in totaal. In 2016 is het aantal `likes’ gestegen 

van 376 naar 547. 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. Tevens maakt de 

pagina het mogelijk directe feedback van lezers te ontvangen en artikelen extra onder de 

aandacht te brengen. (https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-

Genderstudies/159626040745976). 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-Genderstudies/159626040745976
https://nl-nl.facebook.com/pages/Tijdschrift-voor-Genderstudies/159626040745976
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Een nieuw initiatief van het Tijdschrift is de Nieuwsbrief . Sinds september verzorgt Linda 

Duits deze nieuwsbrief voor 400 adressanten, waaronder alle abonnees en donateurs. Deze 

bevat de  inhoudsopgave van het nieuw verschenen nummer,  nieuwe calls voor 

themanummers en andere wetenswaardigheden rond het Tijdschrift. 

 

  

Abonnementen 

 

Eind 2016 heeft het Tijdschrift 118  abonnees: 68 individuele abonnementen, 5 student-

abonnementen en 45 instituutsabonnementen.  Dat betekent vergeleken bij 2015 een 

achteruitgang van 12 abonnementen, waarvan er 10 individueel waren. Achtergrond is de 

voortschrijdende digitalisering: instituten leveren online toegang tot tijdschriften. Terwijl 

hiermee de toegankelijkheid van wetenschappelijke artikelen online toeneemt, saneren 

particulieren en instituties hun Tijdschriftenbestand om financiële redenen. Daarbij komt dat 

alle universitaire medewerkers en studenten het Tijdschrift digitaal en gratis kunnen lezen. 

Ongetwijfeld  komt er een moment waarop het Tijdschrift vanwege het gedaalde 

abonnementenaantal moet besluiten over te gaan op `volledig digitaal’,  maar dat zal de 

komende 2 jaar nog niet aan de orde zijn. 

 

Wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van Open Access kan het Tijdschrift zich 

voorlopig tot de rol van toeschouwer beperken, omdat uitgever AUP zich inmiddels 

waakzaam opstelt. De vraag is overigens of een open pay-model voor humaniora en sociale 

wetenschappen wel haalbaar is  

 

 

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 nog steeds naar volle 

tevredenheid, volgens de afspraken die in 2014 zijn gemaakt.  

In 2016 zijn er twee ontmoetingen geweest met AUP. In mei hebben de voorzitter van de 

RedactieRaad en de voorzitter van de kernredactie deelgenomen aan de AUP dag over Open 

Access. In juli is er nog een bilateraal gesprek gevoerd. Daarin bleek dat TvG zich niet in 

problematische zin van de andere tijdschriften onderscheidt en dat Open Access niet meer 

zo’n hot item is als het was (zie hierboven). Ook is besproken welke betekenis we moeten 

hechten aan het per 2017 te verschijnen Dutch Journal for Women’s Studies, dat Lectito zal 

gaan uitgeven. AUP houdt die ontwikkeling voor ons in de gaten.  

 

 

Contacten met de universiteiten en andere kennisinstituten 

 

De contacten met de universiteiten zijn minder structureel van aard geworden. Nu de 

afdelingen vrouwenstudies vrijwel allemaal zijn opgeheven, verlopen de contacten 

tegenwoordig vooral via leden van de kernredactie, promovendi die artikelen voor het 

Tijdschrift schrijven en/of reviewers. De kernredactie is internationaler geworden. Zij kent 

inmiddels leden van zowel Nederlandse als Belgische Universiteiten en leden die werkzaam 

zijn in Finland en Santa Cruz, (Zie de paragraaf `Samenstelling van de raden’). De 

kernredactie neemt veelvuldig deel aan nationale en internationale congressen en seminars,  

waardoor tegelijk gescout kan worden voor interessante nieuwe artikelen voor het Tijdschrift.  
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Meerdere kernredactieleden waren aanwezig op de jaarlijkse onderzoeksdag van de 

Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies, wat in 2017 zal uitmonden in het 

`transnummer’. Eén redactielid is tevens bestuurslid van het Europese netwerk van 

genderstudies onderzoekers ATGender
1
.  

Door het bestuur is actie ondernomen om met andere relevante universitaire eenheden  

samenwerkings- en financieringsmogelijkheden te verkennen. Met Rijksuniversiteit 

Groningen waren er contacten over het beheer van de website van onze Stichting voor het 

Tijdschrift voor Vrouwenstudies. Uiteindelijk werd in 2016 materiële en/of financiële 

ondersteuning ontvangen van 5 Nederlandse en 2 Belgisch universitaire instituten. (Zie 

paragraaf Fondsenwerving). 

Het aanhalen van de banden met de hogescholen staat voor 2017 op het programma.  

 

Kernredactie: vergaderingen 

Eind 2015 bestond de redactie uit Robby Davidson (UvAmsterdam), Margriet Fokken 

(UGroningen), Evelien Geerts (UC Santa Cruz), Josephine Hoegaerts (UHelsinki), Sara de 

Jong (toen UWien, nu Open University in Milton Keynes), Sanne Koevoets (toen Leiden UC 

Den Haag, nu UGroningen), Jantine Oldersma (ex ULeiden), Nicky Pouw (UvAmsterdam), 

Conny Roggeband (UvAmsterdam) en Jose van Santen (ex ULeiden). De eindredactie was 

toen in handen van Marit Bosman en Marielle Smith (respectievelijk studerend en PhD 

student aan de UUtrecht) en redactiesecretaris was en is Stijn Heyvaert (Gent). De 

beeldredactie was en is in handen van Freda Dröes en de website van de Stichting Tijdschrift 

voor Vrouwenstudies werd beheerd door Anne Toppen.  

In 2016 hebben Sanne Koevoets en Nicky Pouw afscheid genomen van de redactie; Inger 

Plaisier (SCP) en Sophie Withaeckx (VUBrussel) zijn toegetreden. Inger Plaisier is socioloog 

met als specialisatie arbeid en zorg; zij promoveerde op onderzoek naar arbeid bij mensen met 

een psychische stoornis. Sophie Withaeckx is doctor in Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen, master in Internationale Politiek, en bachelor in Afrikaanse Talen en 

Culturen; zij promoveerde op het onderzoek 'Eer, gender en geweld in een context van 

migratie'. Marit Bosman zag zich door ziekte genoodzaakt haar rol in de eindredactie op te 

schorten, gelukkig kon Michelle Leedy haar taken snel overnemen.  

Het blijft een uitdaging om de redactie zo samen te stellen dat ze een goede afspiegeling 

vormt van het veld van genderstudies in Nederland en Vlaanderen qua sekse, leeftijd, 

etniciteit, geografische en institutionele herkomst. Voor het Tijdschrift is uiteraard vooral de 

spreiding naar expertise van groot belang; de bètawetenschappen blijven een zwak punt.    

Het vergaderen per Skype is voortgezet. De redactieleden werken onbezoldigd. 

 

 

Redactiesecretariaat en webbeheer 

 

Het redactiesecretariaat was ook in 2016 in handen van Stijn Heyvaert. Inmiddels is het 

papieren archief overgebracht van het voormalig Institute for Gender Studies van de Radboud 

Universiteit naar kennisinstituut ATRIA. Voor een van de twee websites van het Tijdschrift 
2
 

                                                 
1
  De European Association for Gender Research, Education and Documentation 

2
 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 
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zijn we met onze host (RijksUniversiteit Groningen) overeen gekomen dat zij voortaan ook 

het beheer voor hun rekening nemen; dit met dankzegging aan Anne Toppen, die het beheer 

in de achterliggende jaren voor haar rekening nam.  

 

 

Dagelijks Bestuur en Redactieraad 

 

In 2016 kwam het Dagelijks Bestuur bestaande uit 4 leden (voorzitter, secretaris, 

penningmeester en portefeuillehouder activiteiten) vijfmaal bijeen, telkens in aanwezigheid 

van de voorzitter van de kernredactie, om de continuïteit van het Tijdschrift te faciliteren. 

Vaste agendapunten waren steeds contact met externe instanties (waaronder de uitgever), 

public relations, financiën en samenstelling van de verschillende raden.  

Penningmeester Gerienne Lammers, die haar functie van 2012 tot 2016 heeft vervuld, moest 

andere prioriteiten stellen.  Zij is per augustus opgevolgd door Haidy Möller. Het actualiseren 

van de gegevens bij de Kamer van Koophandel en de ING-bank bleek een kafkaiaanse 

aangelegenheid.  

 

De Redactieraad vergaderde in 2016 eenmaal. Dat leverde de nodige beleidssuggesties op 

maar ook het verzoek voortaan voorrang te geven aan inhoudelijke zaken. Later in het jaar is 

vanuit Women Inc Berna Toprak geïntroduceerd  als vervangster van drs. Marjolein Blüm. 

Verder zijn prof. dr. Marieke van den Brink (Radboud Universiteit) en dr. Mariëlle Cloïn 

(Universiteit van Tilburg) benaderd voor lidmaatschap, ingaande 2017.  

 

 

Beleidsplan 2016-2018 

 

Het beleidsplan is in 2016 naar vermogen uitgevoerd. Ten eerste zijn er vier nummers van het 

Tijdschrift uitgebracht (het kerndoel). Ten tweede zijn er voldoende fondsen geworven om het 

Tijdschrift te kunnen continueren. Ten derde zijn we erin geslaagd de contacten met onze 

netwerken te onderhouden en uit te breiden, en vorm te geven aan community building.  

Bovendien is de diversiteit in de redactieraad verhoogd 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 is door AUP en de Vlaamse RR-leden ter hand genomen. De kernredactie telt, zoals 

gezegd, weer twee Vlaamse leden. 

  

 

Fondsenwerving 

 

De financiële situatie van het Tijdschrift is momenteel gezond, maar eist wel voortdurende 

inspanningen van het bestuur. In de toekomst zullen we namelijk steeds minder een beroep 

kunnen doen op sponsoring van instituten/departementen omdat instituten zijn opgeheven of 

opgenomen in andere instituten. Hierdoor zijn particuliere en incidentele donaties steeds 

belangrijker geworden voor het voortbestaan van het Tijdschrift.  

In 2016 mochten we subsidie ontvangen van het Gender Graduate Programme en de 

Nederlandse Onderzoekschool Genderstudies (Universiteit Utrecht), van de universiteiten van 

Amsterdam, Gent en Brussel en van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis. Al in 2013 

                                                                                                                                                         
Tijdschrift voor Vrouwenstudies). Dit is ook de website die ANBI-informatie verschaft voor mogelijke 

donateurs. 
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ontvingen we van de Stichting Catharina Halkes Fonds een bedrag voor de jaren 2014, 2015 

en 2016 (zie de jaarrekening van 2013). Bijdragen in natura kwamen van de 

Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Groningen door hosting van de website van het 

Tijdschrift voor Vrouwenstudies; en van de Vrije Universiteit, Universiteit van Tilburg en 

kennisinstituut ATRIA door het ter beschikking te stellen van ruimte voor bijeenkomsten.  

Er is voor één themanummer subsidie verworven: van de FD Onderzoek Seksualiteit van 

Amsterdam. De jaarlijkse e-mailcampagne onder bijna 400 vriendinnen en bekenden van het 

Tijdschrift heeft € 1320 opgebracht. Van de AUP ontvingen we 285 € vanwege royalties. 

 

 

Community building 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar één themabijeenkomst - over Gender en Gezondheid 

(themanummer 2015/4) -  georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met de Universiteit 

van Tilburg, aangezien een aantal medewerksters een belangrijke rol in de samenstelling van 

het themanummer hadden vervuld. Er was ruime belangstelling voor de bijeenkomst, zowel 

van de zijde van wetenschappers als van beleidsmakers. Met haar opzet droeg de bijeenkomst 

niet alleen bij aan community building. Ook de profilering van het Tijdschrift als `speler’ in 

Genderstudies kwam die middag mooi uit de verf. 

Het initiatief tot dergelijke bijeenkomsten ligt in principe bij het bestuur, maar suggesties zijn 

zeker welkom. De facilitaire en inhoudelijke kant van de organisatie wisselen naargelang het 

thema, de gastredactie en de samenwerkende instantie waar de bijeenkomst wordt gehouden.  

 

       

Samenstelling van de raden 

 

Kernredactie 

De kernredactie bestaat uit voorzitter Jantine Oldersma (ex Universiteit Leiden). , Robby 

Davidson (Universiteit van Amsterdam), Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen),  

Evelien Geerts (UCLA at Santa Cruz), Josephine Hoegaerts (University of Helsinki) Sara de 

Jong (Open Universiteit, Milton Keynes), Inger Plaisier  (SCP), Conny Roggenband 

(Universiteit van Amsterdam), Jose van Santen (emerita Universiteit Leiden) en Sophie 

Withaeckx (Vrije Universiteit Brussel). De eindredactie werd gedaan door Mariëlle Smith 

(Utrecht) en Michelle Leedy. Freda Dröes is beeldredacteur en tot september heeft Anne 

Toppen het beheer van de website gedaan. Stijn Heyvaert (Gent) voert het 

redactiesecretariaat. 

 

Redactieraad/Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestaat  uit voorzitter prof. dr. Jeanne de Bruijn (Vrije Universiteit en 

University College Roosevelt ), secretaris prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit 

voor Humanistiek en Universiteit Utrecht), penningmeester drs. Gérienne Lammers 

(Ministerie van Buitenlandse Zaken) tot 17 april 2016, per september opgevolgd door drs. 

Haidy Möller (GEMZ) en voor PR en evenementen drs. Susan van der Graaf (De 

HypotheekAcademie). 

Van de redactieraad zijn lid drs. Arina Angerman (zelfstandig adviseur online networking), 

dr. Barbara van Balen (consultant op gebied van hoger onderwijs, onderzoek en organisatie), 

prof. dr.Yvonne Benschop (Radboud Universiteit), dr. Liesbeth Bervoets (Universiteit van 

Amsterdam), drs. Berna Toprak (WomenInc), drs. Iris Bogaers (Vrije Universiteit, 

Amsterdam),  prof. dr. Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen),  drs. Maayke Botman 

(Oranje Fonds), prof. dr. Rosemarie Buikema (Universiteit Utrecht), Gily Coene (directeur 
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RHEA, Vrije Universiteit Brussel), prof. dr. Irene Costera Meijer (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), prof. dr. Alkeline van Lenning (Universiteit Tilburg), dr. 

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

Amade M’charek (Universiteit Amsterdam), drs. Ilja Mottier (oud-medewerksters ministerie 

van OC&W), dr. Anne-Claire Mulder  (Protestantse Theologische Universiteit, Groningen), 

prof. dr. Renée Römkens (ATRIA-kennisinstituut/ Universiteit van Amsterdam), prof.dr. 

Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek), drs. Joke Swiebel (oud 

Europarlementariër), dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit), dr. Judith Vega 

(Rijksuniversiteit Groningen), drs. Els Veenis (staflid departement OC&W) en 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 em.prof.dr. Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam,NL), prof. Elsje 

Bonthuys PhD. (University of Witwatersrand, SA), prof.dr. Rosi Braidotti (Universiteit 

Utrecht, NL), prof. Catherine Cornille PhD. (Boston College, USA), em.prof.dr. Marysa 

Demoor (Universiteit Gent, BE), prof.dr. Philomena Essed (Antioch University, USA), 

prof.dr. Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit, NL), prof.dr. Francisca de Haan(Central 

European University, HU), em.prof.dr. Willy Jansen (Radboud Universiteit, NL), em.prof.dr. 

Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, NL), prof. Véronique Mottier PhD. (Cambridge 

University, UK/ Université de Lausanne, Switzerland), em. prof. dr. Nelly Oudshoorn 

(Universiteit Twente, NL), em.prof. dr. Joyce Outshoorn (Universiteit Leiden, NL), Gail 

Pheterson PhD.(Université de Picardie Jules Verne, FR), prof. Lorraine Radtke 

PhD.(University of Calgary, CA), em.prof. dr.Selma Sevenhuysen (Universiteit Utrecht, NL), 

em. prof. dr. Mieke Van Haegendoren (Universiteit Hasselt, BE).   


