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The Dutch language journal Tijdschrift voor
Genderstudies is a forum for the scientific
problematisation of gender in relation to
ethnicity, sexuality, class, and age. The journal
aims to contribute to science and appropriate
interventions in debates about gender and
diversity in the Netherlands and Flanders. It is
an interdisciplinary medium operating at the
intersection of society, culture, the humanities,
health, and science. The journal is open to
articles about gender issues from different
disciplines and also accepts English articles. As
well as publishing articles, the journal includes
essays, columns (short topical and polemical
articles), interview, reviews, summaries of
dissertations,
and
conference
reports.
Tijdschrift voor Genderstudies publishes four
issues per year.
For more information, please visit our website:
www.tijdschriftvoorgenderstudies.nl.
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Amsterdam University Press (AUP) is a young,
rapidly growing publisher, which produces
more than 80 new academic monographs and
15 scientific journals each year. Next to the
publication of English and Dutch academic
titles, AUP also publishes popular non-fiction
books for a general audience.
If you are interested in our publishing activities,
please consult our website or sign up for our
newsletter at www.aup.nl.
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Het Tijdschrift voor Genderstudies is het
Nederlandstalige
forum
voor
de
wetenschappelijke problematisering van sekse
in relatie tot andere vormen van discriminatie
en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse
of leeftijd. Het ontleent haar engagement aan
de verschillende feministische tradities. Het
tijdschrift
publiceert
artikelen
over
gendervraagstukken vanuit alle relevante
disciplines die een wetenschappelijke bijdrage
leveren aan, of interventies plegen in de
debatten over gender en intersectionaliteit in
Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift beoogt
een interdisciplinair medium te zijn en te
opereren op het kruispunt van de
maatschappij-, de cultuur- de geestes-, de
gezondheids- en de natuurwetenschappen.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en
biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast
ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers
en opiniërende artikelen.
Raadpleeg voor meer informatie onze website:
www.tijdschriftvoorgenderstudies.nl.

Over AUP
Amsterdam University Press (AUP) is een jonge,
snelgroeiende uitgeverij die jaarlijks ruim 80
nieuwe wetenschappelijke monografieën en 15
wetenschappelijke tijdschriften publiceert.
Naast het uitgeven van Engels- en
Nederlandstalige wetenschappelijke titels richt
AUP zich in toenemende mate en met succes
op
non-fictieboeken
voor
algemeen
geïnteresseerde lezers.
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