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Beste GTD-sprekers en AVT-leden,  

 

Graag nodigen we u uit om een kort artikel in te dienen bij Linguistics in the Netherlands (LIN). 

De  voordelen van publiceren in de LIN-bundel zijn:  

 

— Open access: LIN publicaties worden 2 jaar na publicatie openlijk beschikbaar. Bovendien 

staat het auteurs vrij onder het Taverne-amendement van de Nederlandse auteurswet om hun 

werk vrij te delen; consulteer uw universiteitsbibliotheek op openaccess.nl voor meer details. 

 

— Status. LIN is een erkend taalkundig tijdschrift. Alle bijdragen zijn peer reviewed en worden 

geïndexeerd in Scopus, Linguistic Bibliography/Bibliographie Linguistique, LLBA, MLA 

Bibliography, en IBR/IBZ. 

 

— Snelheid. LIN verschijnt in jaar waarin de inzending gedaan wordt, niet langer dan 6 

maanden nadat auteurs op de hoogte gebracht zijn van acceptatie.  

 

— Reviews. Alle inzendingen worden beoordeeld door twee vakgenoten, wat betekent dat 

auteurs kundige feedback krijgen (meestal binnen 2 maanden na inzending) en dat de kwaliteit 

van het gepubliceerde werk gewaarborgd is.  

 

— Zichtbaarheid. Artikelen in LIN worden veel geraadpleegd. In 2019 werden 

inhoudsopgaven van LIN-bundels 7,000 keer bekeken op de verschillende platformen van de 

uitgever, en individuele artikelen werden in totaal meer dan 65,000 keer geraadpleegd en 4,500 

keer gedownload. Wereldwijd hebben meer dan 60 instellingen een abbonnement op LIN: niet 

alleen Nederlandse universiteiten maar ook British Library, Harvard, en Beijing University of 

Foreign Studies. Google Scohlar, Scopus, en Glottolog indexeren al het werk dat in de LIN-

bundel verschijnt. 

 

We zien uit naar uw inzendingen! 

 

Mark Dingemanse, Jorrig Vogels & Eva van Lier  

(redactie van Linguistics in the Netherlands 2021) 

 

 

 

Doel van Linguistics in the Netherlands  

 

Linguistics in the Netherlands (de ‘LIN-bundel’) is een jaarlijkse publicatie onder auspices van 

de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap uitgegeven door John Benjamins. Elke jaargang 

van LIN bevat een collectie van zorgvuldig geselecteerde artikelen, veelal gepresenteerd op de 

Grote Taaldag, die samen een bloemlezing vormen van het nieuwst onderzoek in verschillende 

velden van de taalwetenschap.  

 

De richtlijnen voor inzendingen volgen hieronder. Heeft u vragen over het proces, voelt u zich 

dan vrij om contact op te nemen met de redactie. 

 

  

https://openaccess.nl/
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Oproep voor inzendingen Linguistics in the Netherlands 

Iedere taalwetenschapper kan een manuscript indienen voor de LIN-bundel, en sprekers op de 

Grote Taaldag worden nadrukkelijk uitgenodigd dit te doen. Inzendingen worden beoordeeld 

door twee experts en worden alleen geaccepteerd als de benodigde revisies minimaal zijn. 

(Soms kunnen artikelen die grotere revisies moeten ondergaan nog geaccepteerd worden voor 

een volgende bundel). De redactie behoudt zich het recht voor om gereviseerde artikelen alsnog 

af te wijzen als, in haar oordeel, de benodigde revisies niet adequaat gemaakt zijn. 

 

De AVT behoudt de publicatierechten van artikelen in de LIN-bundel. Dat betekent dat deze 

artikelen niet zonder toestemming van de AVT elders gepubliceerd kunnen worden (dit geldt 

ook voor vertalingen). 

 

Instructies voor auteurs en belangrijke data 

1. De deadline voor inzendingen is dit jaar vrijdag 2 april 2021. Geanonymiseerde artikelen 

dienen verzonden te worden aan linbundel@gmail.com, in twee formaten: een Word 

document en een PDF, met daarbij naam, affiliatie, en email voor alle auteurs.  

 

Richtlijnen zijn te vinden op https://benjamins.com/catalog/avt/guidelines. Neem contact op 

met de redactie voor vragen. De belangrijkste regel is dat inzendingen niet langer mogen 

zijn dan 5500 woorden, inclusief tabellen, noten, en bibliografie.  

  

 Het is cruciaal om aan deze richtlijnen te voldoen. Als dat niet het geval is kan dat 

leiden tot afwijzing van een inzending.  

 

2. De redactie streeft er naar om medio mei auteurs op de hoogte te stellen van reviews en de 

beslissing (‘geaccepteerd’, ‘geaccepteerd met kleine revisies’, ‘afgewezen’).  

 

3. Revisies dienen op uiterlijk 1 juni 2021 binnen te zijn. Later is niet mogelijk vanwege het 

strakke tijdschema waarmee we publicatie in hetzelfde jaar waarborgen.  

https://benjamins.com/catalog/avt/guidelines

