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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.
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