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DE KRANT
In 2016 zijn er 32 nummers van Mare verschenen met een oplage van circa 15.000, én
een speciaal introductienummer voor de nieuwe eerstejaars (oplage: 3000) dat tijdens
de El Cid-week is uitgedeeld.
Wat we doen: Mare bericht op evenwichtige en journalistieke wijze over alle gebieden
van de universitaire gemeenschap en streeft daarbij een hoge kwaliteit na. Bij het
uitoefenen van deze functie en het aanzwengelen van het academische debat is
onafhankelijkheid een essentiële voorwaarde.
JOURNALISTIEKE IMPACT

Het afgelopen jaar zijn veel verhalen door lokale en landelijk media overgenomen. Dat
gold zowel voor echte primeurs als voor achtergrondverhalen. Een overzicht:
De Affaire Maat

De grootste scoop – misschien wel uit de hele Mare-historie – was de onthulling van het
geheime rapport over patholoog-anatoom George Maat. Doordat we in 2015 al uitvoerig
over zijn affaire hadden geschreven en daarbij het gecensureerde rapport (‘Vijftig tinten
zwart’) integraal hadden afgedrukt, hadden we veel goodwill bij hem en verschillende
Kamerleden opgebouwd.
Onder druk van die berichtgeving mocht Maat uiteindelijk zelf zijn rapport inzien, op
een politiebureau in Den Haag. Daar besloot hij het in zes uur over te schrijven. Na het
thuis te hebben uitgetikt wilde hij de inhoud met ons delen.

Op maandag 4 januari hebben we het op onze site gepubliceerd, samen met een
begeleidend interview waarin Maat toelichting gaf bij de stukken en uitlegde hoe onder
druk van minister Van der Steur de conclusie van het onderzoek veranderde. Eerst viel
Maat niets te verwijten, uiteindelijk was zijn gedrag wel laakbaar (zoals de minister in
de Kamer had gezegd. (Zie: www.mareonline.nl/archive/2016/01/04/george-maatopenbaart-eigen-rapport

Door onze publicatie kwam Van der Steur in ernstige problemen en overleefde hij maar
net een Kamerdebat. Belangrijker: George Maat kreeg op 14 januari zijn langverwachte
excuses. En nog een detail: sindsdien lakt het ministerie van Justitie geheime passages
niet langer zwart, maar wit (zie afbeelding hierboven).

Als knipoog naar onze eerdere integrale publicatie van het zwartgelakte rapport hebben
we een week na Maats eerherstel in het nummer van 21 januari George Maats kladblok
waarin hij zijn het onderzoek had overgeschreven ingescand en afgedrukt, samen met
een foto van zijn schrijfgerei (in een sigarendoos met als opdruk ‘Pandora’).

Andere nieuwsverhalen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkstraf tegen Leidse student die op internet tweemaal dreigde met een
schietpartij op een van de faculteiten van de universiteit
Tweedejaars bindend studieadvies ter discussie/van de baan
Angst, intimidatie en kleinering bij opleiding pedagogiek
Rector pakt het instemmingsrecht van de faculteitsraad van Sociale
Wetenschappen af…
…en geeft het na Kamervragen van PvdA en D66 – n.a.v. onze berichtgeving –
weer terug
Student krijgt gevangenisstraf voor bedreiging op internet (‘Moge Allah hem
straffen’) van hoogleraar
Internationale studenten klagen over huisvesting in Leiden, ook vanaf de
camping
Taakstraf voor bedreigen voorzitter examencommissie en boete voor vervalst
diploma
Quintus-leden geschorst en vervolgd vanwege bekladden gaybrapad
Fout sollicitatieprocedure voor leerstoel taalkunde eindigt bij de rechter met
getuigenverhoor van rector, decaan en directeur

Achtergrond
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

‘Gescreend door het regime’ – n.a.v. rechtszaak tegen Eritrea-expert vertellen
wetenschappers over buitenlandse bemoeienis bij hun onderzoek
Interview met Michael Schaap, beter bekend als De Hokjesman, die een jaar lang
filmde aan de Leidse universiteit
‘Computer says no’: waarom oprukkende technologie is ondemocratisch is
‘Wat nou man/vrouw?’, over de moeizame emancipatie van transgenders
‘Je studeert niet meer in maar aan Leiden’, dubbelinterview met burgemeesters
Lenferink (Leiden) en Van Aartsen (Den Haag) over de uitdijende universiteit
(leidde tot ophef in de Leidse gemeenteraad en uiteindelijk tot een geheim
overleg tussen rector Stolker en verontruste raadsleden)
‘Dit mag steeds vaker niet meer’: docenten verbieden laptops tijdens colleges
‘Waar is ons geld?’ – Een jaar na de invoering van het leenstelsel ook echt voor
onderwijs gebruikt? (leidde tot Kamervragen door de SP)
‘Minder boten, meer doden’, wetenschappelijk onderzoek naar
bootvluchtelingen: nieuw Europees beleid leidt tot meer doden
‘Een kwestie van durven’, reportage over pedel Willem van Beelen (werd
ongewild opnieuw actueel toen hij kort na zijn afscheid plotseling overleed)
‘De leukste tijd van je leven?’ - over het depressietaboe onder studenten
‘Ciske de Rat, de corpsbal die het straatschoffie speelde’, Minervaan en oudhoofdrolspeler gaat terug

Debat & opinie

Het blijft lastig om opiniestukken van studenten en wetenschappers los te krijgen, zeker
over als de actualiteit om een snelle deadline vraagt. Desondanks is het bij belangrijke
thema’s toch gelukt.

•
•
•

Gemeenteraadslid van Partij van de Dieren Dick de Vos (‘Stop met dierproeven’)
en Adam Cohen is hoogleraar klinische farmacologie (‘Helaas, zonder gaat het
echt niet’) over nut en noodzaak van proefdierengebruik in de wetenschap
Natuurlijk moeten de faculteitsraden instemmingsrecht op de begroting krijgen,
schreven faculteitsraadsleden in ‘Geef medezeggenschap tanden’, gevolgd door
een kritisch antwoord van een student ‘Weg met het radencommunisme’.
Het universitair diversiteitsbeleid leidt tot veel discussie en veel ingezonden
stukken: ‘Waar blijft de echte diversiteit?’, ‘Diversiteit draait niet om pasta’, ‘Laat
wetenschap haar gang gaan’ (Teun Voeten), ‘Emancipatie is niet harder moeten
lopen…’, ‘…maar insluiten in plaats van uitsluiten’ (Isabel Hoving)

Wat goed werkt om de lacune van snel en goed geschreven opiniestukken te
ondervangen is om redactionele aandacht aan controversiële onderwerpen te besteden,
en zo alsnog het debat in de krant te trekken, zoals in:
•

•
•

‘Waarom zijn zij nog geen prof?’ N.a.v. een voorstel van minister Bussemaker om
meer vrouwelijke hoogleraren te benoemen, presenteerden we elf kandidaten
die zó konden worden benoemd.
In het twistinterview ‘Hij zei wel wildere dingen’ kruisten Paul Cliteur en Leo
Lucassen met elkaar de degens over het proces tegen PVV-leider Geert Wilders
n.a.v. diens ‘meer of minder Marokkanen’-uitspraken.
De flowchart voor de universiteitsraadverkiezingen gaf een originele draai aan de
programma’s van de verschillende partijen en werd goed gedeeld.

Themanummer
In 2016 hebben we tijdens de Boekenweek een literaire special gemaakt. Voor die
gelegenheid was Mare opgemaakt als geniet magazine met A4-formaat, met als titel
‘Leve de Leidse Literatuur’

Naast de redactionele inhoud (o.a. interview met Brusselmans-biograaf Rick Honings,
Olympisch roeister Nicole Beukers die de beroemde roeinovelle Over het water van Hans
Maarten van den Brink besprak, etc.) drukten we een paginalange Galerij der Groten af
met daarop vele tientallen literatoren die verbonden zijn geweest aan de Leidse
universiteit, van Jacob Cats tot Abdelkader Benali. Verder schreven auteurs met Leidse
wortels (Christiaan Weijts, Franca Treur, Gerardo Soto y Koelemeijer en Jerry Hormone)
op ons verzoek een kortverhaal.

REDACTIE
De journalisten van Mare hebben een goede naam en stromen vaak door naar landelijke
media. Hester van Santen, Bart Funnekotter, Arjen van Veelen werken inmiddels voor
NRC Handelsblad, David Bremmer is politiek verslaggever voor het AD. Ook onze
columnisten komen goed terecht, denk aan Ilja Leonard Pfeiffer (nrc.next), Christiaan
Weijts (NRC. De Groene Amsterdammer), Rosanne Hertzberger (NRC) en Monique
Samuel (NRC/De Correspondent).
De redactie bestaat uit vijf personen: Frank Provoost (hoofdredactie), Vincent Bongers,
Bart Braun, Petra Meijer en Marleen van Wesel. Met deze 4,2 fte is Mare nog steeds de
kleinste van de universitaire weekbladen.

Na de zomer heeft Petra Meijer ontslag genomen om haar langgekoesterde droom te
verwezenlijken: zij werkt inmiddels als duikinstructeur in Zanzibar. Zij is in september
opgevolgd door Anoushka Kloosterman, die Japans en Internationale Betrekkingen heeft
gestudeerd in Leiden. Daarna voltooide zij de postdoctorale opleiding journalistiek aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en liep stage bij de Volkskrant.

Mare moet een kweekvijver zijn van journalistiek talent. En omdat we jong talent
opleiden als een van de kerntaken van een universiteitsblad beschouwen, is er op de
redactie altijd plaats voor stagiair(e)s. Dit jaar hebben we er twee opgeleid: Monica
Preller en Isa de Grood. Na hun stage zijn ze aan Mare verbonden gebleven als
freelancer.
LEZERSONDERZOEK

Na de nodige vertraging is in het voorjaar van 2016 is eindelijk het langverwachte
lezersonderzoek door het onderzoekbureau GfK.

Mare wordt zowel onder studenten als medewerkers goed gewaardeerd, met een 7,3.
Geen enkel onderdeel van de krant scoort onvoldoende; de voorpagina wordt het hoogst
gewaardeerd (7,5), de cartoon het laagste (6,2). Lezers vinden de onafhankelijkheid van
de redactie van groot belang (82%) en menen dat de krant een voorname rol speelt bij
community building aan de universiteit: dankzij Mare weten wat er zoals buiten hun
eigen opleiding gebeurt (69%). Er is ook een concrete behoefte aan meer
(achtergronden bij) universitair nieuws, onder meer bij de Haagse onderdelen van de
universiteit (49%). En tot slot zeggen lezers te hechten aan een wekelijkse papieren
krant: van de medewerkers zou 74% Mare missen, als de krant niet meer zou bestaan,
tegenover 63% van de studenten. Verder blijkt er onder internationale studenten meer
behoefte te bestaan aan Engelstalig nieuws. De huidige pagina per week ervaren ze als
erg weinig.

De resultaten zijn naar het college van bestuur gestuurd met een voorstel ter uitbreiding
van de redactie met 1,2 fte, alsmede projectgeld voor nieuwe bakken en een restyling.
REDACTIERAAD

De redactieraad van Mare toetst het beleid van de redactie achteraf en marginaal, en
dient tevens als klankbord. De raad is in 2016 vier maal bijeengekomen, op 10 maart, 28
april, 9 juni en 2 november.
De volgende personen hadden dit jaar zitting in de raad:
•
•
•
•

Jaap de Jong (voorzitter, FGW)
Frank Israel (vice-voorzitter, FWN)
Hans Vollaard (Secretaris, FSW)
En verder: Maxim Allaart (assessor FWN), Asel Arykbaeva (LUMC), Joline Cramer
(FGW), Bart Funnekotter (NRC), Marlou Grobben (assessor FGGA), Malou van
Hintum (freelance journalist), Folkert Jensma (NRC), Josephine Say (FdA) en Nico
Schrijver (FdR)

ADVERTENTIES
•
•

Het begrote bedrag van €20.000 (waarvan €20.000 via Van Vliet) is niet
gerealiseerd, maar slechts de helft daarvan.
Om lokale adverteerders extra te verleiden is met acquisitiebureau afgesproken
zij voor een goedkoper tarief mogen adverteren dan grote landelijke partijen. Er

is verder overeengekomen dat Mare zelf ook lokale adverteerders mag werven,
zonder bemiddeling van het bureau. Daarvoor staat er een stagevacature uit bij
de Hogeschool Leiden. De bedoeling is dat studenten commerciële economie en
aanverwanten opleidingen hiervoor een geschikt model opzetten, klanten
werven, etc. Waarschijnlijk begint in mei 2017 de eerste kandidaat hiermee.

BEGROTING

Specificatie
Materiële lasten
Drukkosten
Koerier
Opmaak
Artikelen en foto’s
Advertentieopbrengst

Baten

Univ
Bijdrage

25.000
120.450 25.000

378.864

fte Personeel Materieel
4.2 283.414
22.500
41.008
10.399
16.843
29.700
283.414

REALISATIE
Specificatie
Materiële lasten
Drukkosten
Koerier
Opmaak/Artikelen en
foto’s
Lezersonderzoek
Advertentieopbrengst

Baten

Univ
Bijdrage

17.381
144.120 17.381

401.383

fte Personeel Materieel
4.2
274.644
22.500
45.050
12.406

274.644

56.674
7.490

Toelichting
•

•
•
•
•

Het tekort van €22.519 is deels te wijten aan het feit dat de redactie alsnog het
lezersonderzoek heeft moeten voorschieten. Dat zou het college van bestuur
doen, maar nadat doorgestuurde facturen en aanmaningen niet werden betaald,
waardoor er op den duur een dwangbevel bij de redactie lag, hebben wij dat
maar gedaan. Er is echter toegezegd dat het college dit bedrag voor haar rekening
neemt.
Het werkelijke tekort bedraagt dus €15.029
Dat is voor het grootste deel te wijten aan tegenvallende advertenties (€7619)
Verder zijn drukkosten toegenomen (€4.000)
Evenals uitgaven aan freelancers (€3.410)

BEREIK
Om sneller aansluiting te vinden bij de nieuwe eerstejaars hebben we dit jaar voor de
derde achtereenvolgende keer een speciale introductie-Mare gemaakt die tijdens de El
Cid-week onder de aankomende studenten is verspreid. Daarbij heeft de redactie
samengewerkt met de El Cid-commissie en hun digitale mediacrew.

We zijn social media nog intensiever gaan gebruiken. Het aantal vrienden op Facebook
(van 1871 naar 2147) en volgers op Twitter (van 1822 naar 2059) is gegroeid. Ook de
bezoekcijfers van de site stijgen nog steeds, van gemiddeld 4000 per week naar rond de
5000.

Nog steeds verversen we de site maar één keer per week: alleen bij breaking news en
belangrijke ontwikkelingen maken we updates. Het was de bedoeling het internetbereik
te vergroten door meer updates op mareonline.nl. Maar daar is uitbreiding van de
redactie nodig met 0,8 fte. Een verzoek daartoe ligt bij het college van bestuur maar is
nog niet beantwoord.
De best gelezen verhalen op mareonline.nl in 2016, volgens Google Analytics:

1. ‘George Maat maakt zijn eigen rapport openbaar’ (22.393 keer gezien)
2. ‘Gescreend door het regime’ – over wetenschappers die door omstreden
regimes in de gaten worden gehouden (6.566)
3. ‘Leiden heeft me gekwetst, adieu’ – boze afscheidscolumn van Marc van
Oostendorp waarin hij beschrijft hoe hij zijn beloofde leerstoel toch niet kreeg
(4.913)
4. ‘Een kwestie van durven’ – repo over de laatste dies van Pedel Willem van
Beelen (4.507)
5. ‘Van faalsjaars tot eindbaas’ – Leids studentenwoordenboek (3.698)

