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Internationale 
Neerlandistiek 
 
Internationale Neerlandistiek is het 

wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale 

Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Het 

Nederlandstalige tijdschrift verschijnt driemaal per 

jaar en bevordert de dialoog tussen alle 

wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied 

van de internationale neerlandistiek. 

 
Internationale Neerlandistiek richt zich op de 

Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en 

letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast 

aandacht voor interculturele aspecten van de 

subdisciplines communicatiewetenschap, didactiek 

en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het 

verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, 

culturele studies en voor de cultuur van de Lage 

Landen.  

 

Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en 

object een internationaal vergelijkende, en qua 

auteurs, lezers en verspreiding een internationale 

dimensie. Raadpleeg voor meer informatie onze 

website: www.internationaleneerlandistiek.nl.  

 
Over AUP 
Amsterdam University Press (AUP) is een jonge, 

snelgroeiende uitgeverij die jaarlijks ruim 80 nieuwe 

wetenschappelijke monografieën en 15 

wetenschappelijke tijdschriften publiceert. 

Daarnaast 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) 1876-9071 
E-ISSN (online) 2214-5729 
 
Het tijdschrift is sinds 2010 beschikbaar als open 
access journal via www.ivnnl.com.  
 
U kunt ook een papieren abonnement op 
Internationale Neerlandistiek opnemen via 
abonnementen@aup.nl. 
 
Instituten €158,00    per jaar (incl. BTW) 
Particulieren €90,00     per jaar (incl. BTW) 
Studenten €42,00     per jaar (incl. BTW) 
 
Los exemplaar €29,95 (incl. BTW) 
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ISSN (print): 1876-9071 
e-ISSN (online): 2214-5729 
 
The journal is published in open access since 2010 
(www.ivnnl.com).  
 
Print subscriptions to Internationale Neerlandistiek 
are also available. Please email subscriptions@aup.nl. 
 
Institutions €149.06  per year (excl. VAT) 
Individuals €84.91 per year (excl. VAT) 
Students €39.62 per year (excl. VAT) 
 
Single issue €29,95 (incl. VAT) 

Internationale 
Neerlandistiek 
 
Internationale Neerlandistiek is the scholarly 

journal of the International Association for 

Neerlandistiek (IVN). 

 

Internationale Neerlandistiek is a Dutch language, 

peer-reviewed journal with an international focus. 

The journal aims to improve the discussion in 

international Dutch (including South-African) 

linguistics and literature in the broadest sense, 

including intercultural aspects of subdisciplines, 

communication studies, translation, cultural 

studies, and the culture of the Low Countries in 

general.  

Internationale Neerlandistiek publishes three issues 

per year.  

For more information, please visit our website:  

www.internationaleneerlandistiek.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. 
 
 
 
 
 


