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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. 
In 2017 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. 

 
JOURNALISTIEKE IMPACT 

 
Het afgelopen jaar zijn veel verhalen door lokale en landelijk media overgenomen. 
Dat gold zowel voor echte primeurs als voor achtergrondverhalen. De meeste 
journalistieke impact hadden: 
 

• Eindrapport over angst, intimidatie en kleinering bij opleiding 
pedagogiek. Het eindrapport van onderzoeker Fischer werd weliswaar 
door De Telegraaf onthuld, maar omdat wij al eerder over de crisis 
hadden bericht (toen het rapport nog niet afhad, werd die berichtgeving 
alsnog overgenomen door veel landelijke media, waaronder de 
Volkskrant) 

• ‘De Hofstadgroep ontleed’: eerste interview met terrorisme-onderzoeker 
Bart Schuurman naar aanleiding van zijn proefschrift waarvoor hij met 
meerdere leden van de Hofstadgroep sprak (overgenomen door de onder meer 
de NOS). 

• Intimidatie, angst bij het Leiden Institute for Area Studies. (Overgenomen 
door De Telegraaf, Leidsch Dagblad en andere alle lokale media) 

 
Overig belangrijknieuws: 
 

• ‘Dit raakt ons allemaal’; wetenschappers lijden onder inreisverbod Trump 
• Bouwplannen voor Humanities Campus versus de buurt bewoners 
• Vervolging (en eerherstel) van de bekladders ‘gaybrapad’  
• Hoge werkdruk aan de universiteit 
• Mag je wel of niet hertentamen doen bij een voldoende? 
• Slechte huisvesting voor internationale (soms kamperende) studenten 
• Studenten (van andere opleidingen) worden geweerd uit de Asian Library 
• ‘Waarom zit hier niemand?’: terwijl de UB overvol zit, zijn er zat 

studieplaatsen waar nauwelijks studenten komen. 
• ‘Epo getest: het werkt niet’, volgens Centre for Human Drug Research  
•  ‘Echt democratisch is het niet’: waarnemers over universitaire verkiezingen. 
• Aantal Engelstalige bachelors is in een jaar bijna verdubbeld 



Achtergrond 
 

•  ‘Passen, meten en claimen’, universitaire roostermakers over de 
onmogelijkheid van hun werk: het met de hand plannen van academische 
kalender 

• MRI-hoogleraar Andrew Webb bouwt naast zijn ‘normale’ onderzoek ook een 
goedkope, low-tech scanner voor ontwikkelingslanden (‘want 80 procent van 
de wereldbevolking heeft niets aan mijn miljoenensubsidie’) 

• Antropoloog Klaas de Jonge bekent hij voor het eerst dat hij meehielp bij 
de grootste aanslag van het ANC. ‘Dit was mijn oorlog.’ 

• ‘Brandend statistisch maagzuur’: Leidse promovendus Tim van der Zee 
ontdekt 150 in vier papers van een wereldberoemde psycholoog Brian 
Wansink. 

• ‘Afgeperst en opgejaagd’, over de lange arm van Eritrea: het regime is zelfs 
betrokken bij orgaanhandel, ontdekte hoogleraar Mirjam van Reisen, die zelf 
ook wordt bedreigd. 

• Oproep – net na de verkiezingen - aan het toekomstige kabinet 
onderzoeksgeld eerlijk te verdelen: ‘Stop met deze schijnwedstrijd’. 
Veelvuldig gedeeld door wetenschappers en perfect getimed, want kort 
daarop kwam NWO met het initiatief om hierover een brede discussie te 
voeren. 

• De toekomst van digitaal onderwijs (‘Wordt dit de nieuwe collegezaal?’) 
• ‘Eigenlijk wil ik dit niet’, interview met nieuwe proefdierenprof Jan-Bas Prins 

én een reportage door diens lab. 
• Interview met schrijver Herman Brusselmans en zijn biograaf Rick 

Honings, (overgenomen door literaire blogs als Tzum). 
• ‘Bolwerk der vrijheid?’ Twee historici brengen slavernijverleden van de 

universiteit in kaart- wat weer leidde tot een debat op de opiniepagina’s over 
de vraag: vergoelijkte Hugo de Groot de slavenhandel nu wel of niet? 

 
Debat & opinie 

 
Het wel het voorheen vaak lastig bleek om op korte termijn goed geschreven 
ingezonden stukken bij studenten en wetenschappers los te krijgen, is dat dit jaar 
bijzonder goed gelukt. We hebben een recordaantal opiniestukken afgedrukt, 
bijna wekelijks. De meest opmerkelijke: 

 
• ‘Die honderd vrouwen zijn niet genoeg’: voorstel van minister om 

meer vrouwelijkse profs te benoemen is onvoldoende, betoogt Miko 
Flor: ‘Universitaire structuur moet op de schop’ 

• Valorisatieplannen kabinet zijn adembenemend cynisch, aldus 
hoogleraar Koreastudies Remco Breuker 

• Naar aanleiding van ons interview met Arjen Lubach voorafgaand aan zijn 
debat met Gert-Jan Segers ontstond een briefwisseling over de combinatie 
geloof & wetenschap tussen natuurkundehoogleraar Tjerk Oosterkamp en 
student Matthijs van der Laan 

• Bekladders van gaybrapad zijn belachelijk laag bestraft, vindt student 
Nick Tomberge 



• Docenten journalistiek Alexander Pleijter en Peter Burger leggen uit waarom 
ze Facebook helpen met het checken van fake news. 

• Publiceren tijdens een stage moet extra studiepunten opleveren, vindt 
Auke- Florian Hiemstra. 

• Bachelor moet Nederlands blijven, vindt hoogleraar Chinees Rint 
Sybesma, student Douwe Meuldijk schrijft: ‘Don’t cut yourself in the 
fingers en psychologieprofessor Willem van der Does mist de visie achter 
de Engelstaligheid. 

• Benoeming VSNU-directeur Pieter Duisenberg schaadt autonomie van 
academie, vindt Bram Ieven, docent bij Nederlands 

• Tegelijkertijd de meeste én beste studenten trekken lukt niet. Het 
nettoresultaat is middelmaat, aldus psychologieprofessor Willem van der 
Does. 

• De prijzen en (zogenaamde) duurzaamheid van de universitaire 
kantine veroorzaakte meerdere boze brieven, pleidooien voor 
veganisme, etc. 

• ‘This Is Why a PhD in the Humanities Takes So Long’, verklaarde 
promovenda Sasha Goldstein-Sabbah in een stuk over de moeizame 
loopbanen van promovendi Geesteswetenschappen 

 
NIEUW! De wetenschapsstrip 

 
We hebben het er op de redactie al heel vaak over gehad, en nu is die lang 
gekoesterde wens eindelijk in vervulling gegaan. Op 26 oktober 2017 is de eerste 
wetenschapsstrip in Mare gepubliceerd. 

 



‘De Alzheimermagneet’ werd getekend door Anoushka Kloosterman. Bart Braun nam 
de tekst voor zijn rekening. Er zitten vele uren werk in, maar het resultaat is er naar 
en ook gesteund door de vele positieve reacties – van zowel de geïnterviewden als 
vele lezers - gaan we er zeker vervolg aan geven. De bedoeling is om er op zijn minst 
één per kwartaal te maken. 

 
Themanummers 

 
De redactie heeft in 2017 drie themanummers gemaakt.  
 
VERKIEZINGEN 
Voorafgaand aan de Tweede- Kamerverkiezingen maakten we een special (‘Ga. 
Gewoon. Stemmen.’) met daarin onder meer reportages over de factcheckers van de 
opleiding Journalistiek en Nieuwe Media, gingen we mee met potentiële nieuwe 
Kamerleden op campagne, en presenteerden we een overzicht van plannen die 
politieke partijen hadden voor het hoger onderwijs. 

 

 
 

40 JAAR MARE 
Ter ere van het veertigjarig bestaan van Mare verscheen vlak voor de zomer een 
tweede themanummer, een jubileummagazine met dezelfde voorpagina (‘HIER ZIJN 
WE DAN!’) als de eerste krant uit 11 augustus 1977. 
 
Binnenin stonden verhalen over de geschiedenis van Mare, maar ook terugblikken op 
veertig jaar hogeronderwijspolitiek & protest, studentenleven, wetenschap, 
technologie. Verder hebben we de meest opzienbarende verhalen en columns uit vier 



decennia (interview Buikhuisen, reportage Togafeest, hoe om te gaan met crackpots, 
etc.) opnieuw afgedrukt. 
 

 
 

KERST 
Het laatste nummer van 2017 was een heus kerstnummer met daarin terugblikken 
van de belangrijkste/spraakmakendste personen van het afgelopen jaar: 

 

 



Met onder meer: pedagoog Judi Mesman, promovendus Tim van der Zee, jurist Paul 
Cliteur en student en Radio 538-dj Chantal Hutten. En drukten we het winnende 
verhaal af van onze: 

KERSTVERHALENWEDSTRIJD  

Zoals elk jaar bekroonden we aanstormend literair in de Mare-Kooyker 
kerstverhalenwedstrijd. Kjell Winkens werd derde met zijn verhaal ‘Togetherness’, Tim 
Hoffman won de tweede prijs met ‘Het grote vraagteken’. Hun verhalen zijn te lezen op 
onze website. Nathan Oosthoek schreef het winnende verhaal ‘De wandelaar’. Hij won 
250 euro aan boekenbonnen en is (net als enkele eerder winnaars) inmiddels benaderd 
door een uitgeverij met het verzoek een roman te schrijven. 

REDACTIE 
 

De journalisten van Mare hebben een goede naam en stromen vaak door naar 
landelijke media als NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Ook onze 
columnisten komen goed terecht, denk aan Ilja Leonard Pfeiffer (nrc.next), Christiaan 
Weijts (NRC, De Groene Amsterdammer) en Rosanne Hertzberger (NRC). 
 
De redactie bestaat uit vijf personen: Frank Provoost (hoofdredactie), Vincent 
Bongers, Bart Braun, Anoushka Kloosterman en Marleen van Wesel. Met deze 4,2 fte 
is Mare nog steeds de kleinste van de universitaire weekbladen. 

 
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: 
Susan Wichgers en Melle Peters. Na hun stage zijn ze aan Mare verbonden 
gebleven als freelancer. 

 
Naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde lezersonderzoek is het college van 
bestuur eindelijk akkoord gegaan met het verzoek om de redactie uit te breiden. Niet 
met de gewenste 1,2 fte, maar met 0,8 fte. De nieuwe redacteur, die zich voornamelijk 
gaat bezighouden met de website en het bedienen van de internationale 
gemeenschap, wordt nu geworven. 

 
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) 

 
BEGROTING 
 
De begroting en realisatie van 2017 ziet er zo uit: 
 

 
 
Korte toelichting: het tekort van zo’n 6% is niet alarmerend en voor het grootste deel te 
verklaren vanwege het afnemende aantal advertenties. Verder is ook de prijs van 
papier gestegen en zijn zodoende het drukken duurder geworden.  
 
ADVERTENTIES 

 
De voorlopige advertentie-inkomsten zien er als volgt uit: 

 

 
• Om zelf ook lokale adverteerders te werven, zonder bemiddeling van het 

acquisitiebureau, zijn we vorig jaar een stagevacature uit bij de Hogeschool 
Leiden. De bedoeling is dat studenten commerciële economie en aanverwante 
opleidingen hiervoor een geschikt model opzetten, klanten werven, etc. 
Hoewel zich een paar kandidaten geïnteresseerd hebben getoond, is het 
initiatief nog niet van de grond gekomen. We gaan ons best doen om dit 
komend jaar alsnog voor elkaar te krijgen. 

• Dit overzicht is exclusief zogeheten interne advertenties waarmee 
opleidingen andere onderdelen van de universiteit bijvoorbeeld lezingen en 
symposia aankondigen (en waarvan de prijs beduidend lager is dan voor 
externe commerciële partijen) 

 



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 2147 naar 2528) en volgers op Twitter (van 2059 naar 2434) is 
gegroeid. De bezoekcijfers van www.mareonline.nl zijn ongeveer verdubbeld 
vergeleken met vorig jaar, van gemiddeld 5000 per week naar rond de 10.000. 

 
Nog steeds verversen we de site meestal maar één keer per week: alleen bij 
breaking news en belangrijke ontwikkelingen maken we updates. 
Het is de bedoeling het internetbereik te vergroten door meer updates op 
mareonline.nl. Nu het college van bestuur gehoor heeft gegeven aan onze wens om de 
redactie uit te breiden, is daar ook genoeg menskracht voor. Ook heeft het college 
budget vrijgemaakt om de website te restylen. In het voorjaar van 2018 moet de 
nieuwe site online gaan. 

 
De best gelezen verhalen op mareonline.nl in 2017, volgens Google Analytics: 

 
1. ‘Randstedelijke arrogantie’, column van student geschiedenis en 

Ruslandstudies Marit de Roij over docenten die Leiden (en de Randstad) 
als de navel van de wereld beschouwen (235.198 keer gezien). Dit is een 
absoluut record. 
Ter vergelijking: het best gelezen stuk uit 2016 was de scoop ‘George 
Maat maakt zijn eigen rapport openbaar’ –dat stuk werd 22.393 keer 
gelezen. 

2. ‘Docenten verstoorden lezing Baudet’, nieuwsbericht over lezing die 
Thierry Baudet op carrièredag van de opleiding geschiedenis kwam geven. 
Docenten wilden vooraf niet met hem in debat, maar onderbraken wel 
voortdurend zijn lezing met kritische vragen tot ergernis van sommige 
studenten (14.207 hits) 

3. ‘Fuck die arm, ik leef nog’, studente Aziëstudies verliest in India haar arm 
bij een busongeluk, en vlogt sindsdien over haar #amputeelife, geeft 
yogales en ‘voelt zich sterker dan ooit’ (7.920) 

4. ‘Niet roeien, maar schreeuwen’, rondgang langs de Leidse stuurmannen en 
– vrouwen, voorafgaand aan de Varsity (3.935) 

5. ‘Vrijheid’, column van hoogleraar Aramees en Hebreeuws Holger Gzella 
over (het gebrek aan) academische vrijheid (2.937) 

http://www.mareonline.nl/
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