Call for papers
25 JAAR
TIJDSCHRIFT VOOR GENDERSTUDIES
25 jaar geleden verscheen het laatste nummer van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies. De
redactie had besloten tot een naamswijziging en het Tijdschrift zou voortaan door het leven
gaan als het Tijdschrift voor Genderstudies. Die keuze moest volgens de redactie in een
internationaal kader worden geplaatst: vrouwenstudies was te eng geworden. De evolutie van
het gelijkheids- naar verschildenken en de (deels) daaruit resulterende overlappingen met
homo- en lesbische studies, queer studies en mannenstudies leidden, zo stelde ze in hun
redactioneel, onvermijdelijk naar een ruimere, alles overkoepelende naam ‘die ruimte biedt
aan de proliferatie van denkpistes en die interactie stimuleert.’
Niet iedereen kon zich in die naamswijziging vinden. In het eerste nummer van het Tijdschrift
voor Genderstudies wijst Stefan Dudink op de schermutselingen die zijn ontstaan door de
omdoping van het Tijdschrift. Zo zou volgens sommigen de verandering het feministisch
wetenschappelijk project ontregelen. Joyce Outshoorn vraagt zich in ditzelfde nummer af
welke risico’s worden genomen met een nieuwe naam. Is de verhouding tussen
vrouwenstudies en genderstudies niet te weinig theoretisch doordacht? Moet die verhouding
gezien worden als ‘vrouwenstudies = genderstudies,’ ‘vrouwenstudies + genderstudies,’
‘vrouwenstudies/genderstudies’ of is vrouwenstudies een deelverzameling van de grotere
verzameling genderstudies, vraagt ze zich af. De hernoeming tot ‘genderstudies’ heeft de
macht om bepaalde kwesties weer onzichtbaar te maken door uitsluiting, zo stelt ze:
‘In hoeverre ‘genderstudies’ niet zullen leiden tot een nieuwe algemeenheidsmythe
waarin de mannelijke norm opnieuw de maat van alle dingen wordt, zal de tijd moeten
leren.’ (Outshoorn)
De redactie wil, 25 jaar na de naamsverandering, stilstaan bij de vraag die Outshoorn opwerpt.
Hebben de doemdenkers gelijk gekregen en is de angst dat genderstudies de focus op
onderzoek naar de onderdrukking van vrouwen weg zou nemen gegrond gebleken? Of kregen
degenen die voor de naamsverandering pleitten gelijk en heeft het label genderstudies er juist
voor gezorgd dat er meer ruimte werd gecreëerd voor onderzoek naar verschillende vormen
van onderdrukking?
In het winternummer van 2022 blikken we terug op 25 jaar Tijdschrift voor Genderstudies.
Welke debatten zijn er vooraf gegaan aan de naamsverandering en hoe is het tijdschrift zelf
verandert door haar nieuwe naam. Voor dit speciale nummers verwelkomen we bijdragen
(artikelen, (visuele) essays, roundtables of andere bijdragen van wetenschappelijke of
creatieve aard) die reflecteren op de debatten die uiteindelijk hebben geleid tot de omdoping
tot Tijdschrift voor Genderstudies.

Daarnaast kijken we ook graag vooruit. De laatste jaren publiceren we steeds vaker nummers
die genderstudies vanuit een intersectioneel perspectief benaderen. Welke rol speelt
genderstudies in toekomstig onderzoek naar processen van marginalisering, onderdrukking
en privilege? We nodigen daarbij ook specifiek bijdragen uit van ‘buitenaf’ en stukken die de
omwenteling van vrouwenstudies naar genderstudies in een breder, Nederlands en Vlaams,
perspectief kunnen plaatsen.
Abstracts van maximaal 500 woorden moeten een onderzoeksvraag of hypothese, opzet van
het voorgestelde stuk en theoretisch raamwerk, methoden, en – waar mogelijk – een
literatuuroverzicht bevatten. Voor vragen kunnen auteurs zich wenden tot onze website
tijdschriftvoorgenderstudies.nl of een email sturen aan tvgarchief@gmail.com.
Abstracts dienen voor 4 April 2022 te worden gestuurd aan tvgarchief@gmail.com. Auteurs
ontvangen binnen tien dagen bericht of hun abstract is geaccepteerd. De deadline voor eerste
versies van artikelen en essays is 3 juni 2022.

