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Colofon

The Dutch Dickensian is een uitgave van de Haarlem Branch van de The Dickens
Fellowship.
De Haarlem Branch is opgericht op 8 december 1956 als Branch no 142.

Redactie van The Dutch Dickensian:
Jan Kabel
Joop van Kessel - eindredacteur
Stef Lokin
Edina van Daalen - vormgever

Adres redactie:
J.C. van Kessel, Marktstraat 26-28 1411EA Naarden
E-mail: jcvkessel@yahoo.com

The Dutch Dickensian verschĳnt twee maal per jaar en wordt uitgereikt bĳ de
zomer- en winterbĳeenkomst van de Haarlem Branch.
Voor wie prĳs stelt op toezending van The Dutch Dickensian bestaat daarvoor de
mogelĳkheid door € 10 over te maken aan de penningmeester onder vermelding
van TDD en het abonnementsjaar.

Website Haarlem Branch:
http://www.dickensfellowship.nl
Webmaster:E.I.G. van Daalen
E-mail: eig.vandaalen@ziggo.nl

(Vervolg colofon op binnenzĳde achterkant)
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In The Dutch Dickensian worden artikelen opgenomen, die betrekking hebben op
leven en werken van Charles Dickens.
De betrekkelĳkheid tot Dickens wordt door de redactie ruim opgevat. De relatie
kan in het verleden liggen, het kan contemporain zĳn, dus uit Dickens’ tĳd, dan
wel gaan om invloed of inspiratie, die Dickens nog steeds uitoefent. Daarbĳ mogen
alle verschĳningsvormen – geschreven, verfilmd, toneel, musical en moderne
media – in ogenschouw worden genomen.
Zowel artikelen in het Nederlands als het Engels zĳn welkom.

Bestuur Haarlem Branch:

Marĳke Drost - President
Pieter de Groot - Secretaris
Valentĳn van Koningsbruggen - Penningmeester

Secretariaat:
Mr. P. de Groot, Kanaaldĳk 81, 1454 AC Watergang
E-mail circumlocution-office@xs4all.nl
De contributie voor het lidmaatschap van de Haarlem Branch bedraagt €30 per
jaar; het familielidmaatschap bedraagt € 40.
Het bankrekeningnummer van de Haarlem Branch bĳ ABNAMRO luidt
NL77ABNA 0407 7451 73 ten name van THE DICKENS FELLOWSHIP.

(Charles Dickens’s signature on the back is from 1825)
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