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Mens & Maatschappij
language journal Mens &
Maatschappij (M&M) publishes the latest
research in the social sciences relevant to Dutch
society and aimed at a Dutch readership. To this
end, the journal publishes original articles of
authors from all social sciences, irrespective of
approach.
The

Dutch

M&M is characterized by its broad range of
topics, representative of the whole domain of
the social sciences; articles that confront theory
with empirical research; a thorough and
constructive review process; and an eye for
scholarly quality and relevance for policy.
M&M publishes four issues per year, including
one special issue in which specialists are invited
by the editorial board to write extensively about
a topical theme.
For more information, please visit our website:
www.mensenmaatschappij.nl.
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About AUP

If you wish to stay informed of the latest
developments in your field, please subscribe to Mens
& Maatschappij by emailing subscriptions@aup.nl.

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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