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Algemeen Nederlands 
Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte 
 
Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een 

filosofisch wetenschappelijk tijdschrift dat 

oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit 

het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW 

richt zich op een breed scala van deelgebieden, 

stromingen, discussies en perioden van de filosofie.  

 

Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit: 

Twee focusnummers waarin steeds één omvangrijk 

artikel centraal staat van een prominente 

Nederlandse of Vlaamse filosoof, gevolgd door 

commentaren en een afsluitende repliek van de 

focusauteur; een regulier nummer met 

onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en 

congresverslagen; en een themanummer met 

artikelen rond een tevoren vastgesteld thema.  

 

Raadpleeg voor meer informatie onze website: 

www.tijdschriftvoorwijsbegeerte.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) 0002-5275 
E-ISSN (online) 2352-1244 

 
Altijd op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen in uw vakgebied? Neem een 
abonnement op Algemeen Nederlands Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte  via abonnementen@aup.nl. 
 
Papier en online:  
Instituten €163,80 per jaar (incl. BTW) 
Particulieren € 67,20 per jaar (incl. BTW) 
Studenten € 42,45 per jaar (incl. BTW) 
 
Alleen online: 
Instituten €155,15 per jaar (incl. BTW) 
Particulieren € 63,65 per jaar (incl. BTW) 
Studenten € 40,20 per jaar (incl. BTW) 
 
Los exemplaar € 21,95 (incl. BTW) 
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ISSN (print): 0002-5275 
e-ISSN (online): 2352-1244 

 
If you wish to stay informed of the latest 
developments in your field, please subscribe to 
ANTW by emailing subscriptions@aup.nl. 
 
Paper and online:  
Institutions €154.53 per year (excl. VAT) 
Individuals €63.40 per year (excl. VAT) 
Students €40.05 per year (excl. VAT) 
 
Online only: 
Institutions €128.22 per year (excl. VAT) 
Individuals €52.60 per year (excl. VAT) 
Students €33.22 per year (excl. VAT) 
 
Single issue €21.95 (incl. VAT) 

Algemeen Nederlands 
Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte 
 
The Dutch language journal Algemeen Nederlands 
Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 

1908, is a philosophical, academic journal that 

publishes original articles from authors in the 

Netherlands and Flanders. ANTW focuses on a 

broad variety of subjects, trends, discussions and 

periods in philosophy.  

 

ANTW publishes four issues each year:       

Two focus Issues that contain one large article from 

a prominent Dutch or Flemish philosopher (Focus 

Article), followed by six shorter comments and a 

closing reply by the focus Author. One regular issue 

covering research articles, overview articles and 

congress reports. One themed issue in which circa 

six articles focus on certain subjects relevant in 

philosophy.   

For more information, please visit our website:  

www.tijdschriftvoorwijsbegeerte.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. 
 
 
 
 


