
Van de redactie

Voor u ligt Ts•>z.6. De artikelen van Arjan van Dixhoorn, Arja Firet, Laurens

Ham en Sander Bax zijn bewerkingen van lezingen, gehouden tijdens het

symposium `Prominent of passé? Het tijdschrift als podium van publieke

opinievorming' dat op 16 mei 2.009 plaatsvond in Spui 2 5 te Amsterdam. De

onderzoekers benaderen het centrale thema vanuit hun eigen discipline: Ar-

jan van Dixhoorn belicht het begrip `publieke opinie' vanuit sociaalcultureel

en historisch perspectief, Arja Firet bespreekt de rebelse opinievorming in

de Franse negentiende-eeuwse pers als voorlopers van het opinietijdschrift,

Laurens Ham laat zien dat opiniebladen en literaire tijdschriften vóór de

Tweede Wereldoorlog een prominente rol vervulden in het publieke debat
en Sander Bax reflecteert op de rol van Harry Mulisch als publieke intellec-
tueel in dagbladen en tijdschriften. Verder vindt u in dit nummer de Callfor
Papers voor het volgende Ts-symposium, dat gepland staat op vrijdag 21 mei
2010 en zal gaan over de (post)koloniale pers.

Alvast vooruitlopend op de volgende jaargang wil de redactie van TS •> u in-

formeren over een geplande koerswijziging: wij overwegen met ingang van

2010 een nieuwe verschijningsvorm te kiezen. Doel van de ommezwaai is het

vergroten van de zicht- en vindbaarheid van de bijdragen in TS •>. Gedacht

wordt aan een overstap naar een e-journal, waarbij per jaar twee nummers on-

line worden gepubliceerd. De artikelen zullen daarnaast eenmaal per jaar in

gedrukte vorm worden gebundeld, voor wie daar prijs op stelt. Op dit mo-

ment worden de diverse opties door de redactie met elkaar vergeleken en een

nieuwe fase in de Ts-geschiedenis voorbereid. Begin 2010 kunt u van de re-

dactie een brief tegemoet zien, waarin u wordt geïnformeerd over de nieuwe

verschijningsvorm en de mogelijkheden die u als abonnee van TS•> heeft om

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het tijdschriftonderzoek.
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