AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Tijdschrift voor
Genderstudies
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,
interviews, boekrecensies, discussies en
opiniestukken.
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. AUP
richt zich ook in toenemende mate en met
succes op non-fictieboeken voor algemeen
geïnteresseerde lezers.
AUP
verstuurt
regelmatig
nieuwsbrieven over nieuwe publicaties. Meld u
aan voor onze nieuwsbrief op www.aup.nl.

Amsterdam University Press
Nieuwe Prinsengracht 89
NL-1018 VR Amsterdam

T (020) 420 00 50
info@aup.nl
abonnementen@aup.nl

ISSN (print) 1388-3186
E-ISSN (online) 2352-2437
Altijd op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in uw vakgebied? Neem een
abonnement op Tijdschrift voor Genderstudies via
abonnementen@aup.nl.
Papier en online:
Instituten
€235,65 per jaar (incl. BTW)
Particulieren
€59,00 per jaar (incl. BTW)
Studenten
€36,00 per jaar (incl. BTW)
Alleen online:
Instituten
Particulieren
Studenten

€223,25 per jaar (incl. BTW)
€55,90 per jaar (incl. BTW)
€34,10 per jaar (incl. BTW)

Los exemplaar

€ 21,95 (incl. BTW)

www.aup.nl
KVK Amsterdam 332.41.435
BTW NR NL 8014.24.276.b.01

ING BANK 66.41.03.421
BIC INGB.NL2A
IBAN BANK NL98.INGB.0664.1034.21

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

Tijdschrift voor
Genderstudies
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
Nieuwe Prinsengracht 89
NL-1018 VR Amsterdam

T (020) 420 00 50
info@aup.nl
subscriptions@aup.nl

ISSN (print): 1388-3186
e-ISSN (online): 2352-2437
If you wish to stay informed of the latest
developments in your field, please subscribe to
Tijdschrift voor Genderstudies by emailing
subscriptions@aup.nl.
Paper and online:
Institutions
€222.31 per year (excl. VAT)
Individuals
€55.66 per year (excl. VAT)
Students
€33.96 per year (excl. VAT)
Online only:
Institutions
Individuals
Students

€184.50 per year (excl. VAT)
€46.20 per year (excl. VAT)
€28.18 per year (excl. VAT)

Single issue

€20.71 (excl. VAT)

www.aup.nl
KVK Amsterdam 332.41.435
BTW NR NL 8014.24.276.b.01

ING BANK 66.41.03.421
BIC INGB.NL2A
IBAN BANK NL98.INGB.0664.1034.21

