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Nederlandse Letterkunde
 
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde, 

opgericht in 1996, is een wetenschappelijk 

tijdschrift voor de Nederlandstalige letterkunde. 

Het tijdschrift is een podium voor 

vakbeoefening in al haar vormen en facetten. 

De diverse bijdragen beslaan in hun totaliteit 

het gehele spectrum van Nederlandstalige 

letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.  

 

Een jaargang Nederlandse Letterkunde telt drie 

afleveringen waarvan er steeds één aan een 

actueel thema gewijd wordt.  

 

Raadpleeg voor meer informatie onze website: 

www.nederlandseletterkunde.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. 

 

AUP verstuurt regelmatig nieuwsbrieven over 

nieuwe publicaties. Meld u aan voor onze 

nieuwsbrief op www.aup.nl. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISSN (print) 1384-5829 
E-ISSN (online) 2352-118X 
 
Altijd op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen in uw vakgebied? Neem een 
abonnement op Nederlandse Letterkunde  via 
abonnementen@aup.nl. 
 
Papier en online:  
Instituten €252,95 per jaar (incl. BTW) 
Particulieren €84,00 per jaar (incl. BTW) 
Studenten €44,50 per jaar (incl. BTW) 
 
Alleen online: 
Instituten €239,65 per jaar (incl. BTW) 
Particulieren €79,55 per jaar (incl. BTW) 
Studenten €42,10 per jaar (incl. BTW) 
 
Los exemplaar €29,95 (incl. BTW)  
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ISSN (print): 1384-5829 
e-ISSN (online): 2352-118X 
 
If you wish to stay informed of the latest 
developments in your field, please subscribe to 
Nederlandse Letterkunde  by emailing 
subscriptions@aup.nl. 
 
Paper and online:  
Institutions €238.63 per year (excl. VAT) 
Individuals €79.25 per year (excl. VAT) 
Students €41.98 per year (excl. VAT) 
 
Online only: 
Institutions €198.06 per year (excl. VAT) 
Individuals €65.74 per year (excl. VAT) 
Students €34.79 per year (excl. VAT) 
 
Single issue €28.95 (excl. VAT) 

Nederlandse Letterkunde 
 
The Dutch language journal Nederlandse 
Letterkunde, founded in 1996, is an academic 

journal for Dutch literature. All articles address 

the field of Dutch literature from the Middle 

Ages until now.  

 

The journal consists of three issues per year, one 

of which is a special issue dedicated to a 

popular theme within the field.  

 

For more information, please visit our website:  

www.nederlandseletterkunde.nl. 

 
About AUP 
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. 
 
 
 


