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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.
Artikelen dienen bij voorkeur als platte tekst zonder opmaak of als neutraal
Word-bestand te worden aangeleverd. Voetnoten dienen aan het eind van
het artikel te worden geplaatst. Suggesties voor illustraties zijn welkom.
The Dutch Dickensian verschijnt tweemaal per jaar.
Half mei, respectievelijk half november stelt de redactie de inhoud van de
komende editie vast.

WRITTEN Nov.18, 1837.
The fifth of six totally different signatures all written in the year 1837.
Taken from the Legal Agreement re 'Pickwick'.

