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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 2018 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: 
 

• ‘Bestuurslid Quintus treedt af na seksueel wangedrag, #MeToo bereikt de 
studentenvereniging’ (27 juni) Door heel veel media overgenomen. 

• ‘In een tent of op de bank, Op bezoek bij de slachtoffers van de kamernood’ – 
Slechte huisvesting voor internationale studenten die noodgedwongen moeten 
kamperen of via internet opgelicht worden. (Overgenomen door o.a. Leidsch 
Dagblad) 

• Eerste interview met het oude en nieuwe Minerva-bestuur naar aanleiding 
van hun interne onderzoek en cultuuromslag. (‘Zo wil Minerva de 
verstikkende verenigingscultuuraanpakken. Het bestuur praat: “Sommige 
dingen kunnen echt niet meer”’, 16 september) 

• Achtergrondverhaal over fabulerende studenten die voor iedereen in hun 
omgeving verzwijgen dat ze eigenlijk zijn gestopt of nauwelijks studiepunten 
halen. (‘Een tijdbom van bedrog. Hoe spookstudenten verstrikt raken in hun 
eigen leugens’, 20 september). Dit stuk leidde op Reddit tot een uitgebreide 
discussie waarin studenten hun eigen bedrog opbiechtten én elkaar tips gaven 
en troostten. 

 
Overig nieuws: 
 
• Mark Rutte verklapt zijn debatstrategie bij lezing aan rechtenstudenten. ‘Rutte appt 

niet’, 15 maart) Citaat: ‘Dossierkennis? Je leert trucjes om de indruk te wekken dat je 
het ter plekke uit je mouw schudt. De tegenstander weet het vaak ook niet, dus die 
zal niet snel doorvragen. En als ze dat toch doen, maak ik een grap.’ Overgenomen 
door onder meer EenVandaag en vaak gedeeld op sociale media. 

• Twee eerstejaars security studies doen Hitlergroet op groepsfoto. (‘Oeps… een 
Hitlergroet’, 6 september) Overgenomen door onder meer het AD. 

• Ruzie tussen het college van bestuur en de universiteitsraad over de voertaal 
n.a.v. Engelstalig raadslid (Taalconflict: ‘De rector was rude’, 18 oktober) 



Achtergrond 
 
• Mbo’ers mogen niet binnen bij studentenclubs en –cafés. ‘Zij komen er dus niet in’ 

(12 april). De discriminatie van mbo-studenten en het deurbeleid werd in de 
gemeenteraad behandeld. 

• ‘Betast en beschadigd, onderzoek naar seksuele intimidatie onder studenten.’ (27 
september) –veel gedeeld op social media en intern bij de verenigingen besproken. 

• ‘Zomaar een werkweek.  (Maar wel weer eentje van 60 uur)’, (11 oktober) over de 
hoge werkdruk aan de universiteit – werd veel gedeeld op social media.  

 
Debat & opinie 
 
Het wel het voorheen vaak lastig bleek om op korte termijn goed geschreven 
ingezonden stukken bij studenten en wetenschappers los te krijgen, lukt dit de 
laatste twee jaar ongeveer zo goed als wekelijks. De meest opmerkelijke: 
 
• ‘Sorry, I’m Dutch… and boring. Waarom internationalisering in Den Haag 

doorslaat’ (26 april), opiniestuk door Mariska van Schijndel, die zich 
beklaagt over de opleiding international studies, waar Nederlandse 
studenten zich daar verontschuldigen voor hun afkomst en onderling 
Engels met elkaar praten.  
Een soortgelijke column van Marit de Roij (‘De diversiteit van alleen maar 
global citizens’, 15 november) kreeg eveneens veel bijval. 

• ‘We need to talk about racism’ – opiniestuk over gebrek aan diversiteit 
aan bij hoge uitzondering anoniem gepubliceerd (maar identiteit van de 
persoon in kwestie is bij Mare bekend) – breed gedeeld via social media 
(en tijdens het diversiteitssymposium uitgebreid besproken door 
Amerikaanse gastspreker dr. Barbara Love) 

• De biologiestudenten die het opiniestuk ‘Waar blijven die eco-bekers?’ schreven 
(over hoe ze na drie oktober de plastic wegwerpbekers uit de Leidse grachten 
visten) zijn inmiddels in overleg met de gemeente. 

 
BLUNDER 
 
Het leek zo’n leuk idee: naar aanleiding van het verschijnen de biografie over schrijver Frans 
Kellendonk (geschreven door emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jaap 
Goedegebuure) vroegen we Jan-Just Witkam (emeritus islamitische handschriftkunde die 
ooit met Kellendonk in de Leidse universiteitsbibliotheek werkte en daarna ook uitgroeide 
tot het personage ‘Krijtkamp’) de biografie te bespreken voor de krant van 11 oktober. Het 
leidde echter tot een plagiaatbeschuldiging die jammer genoeg niet door ons is gecheckt. Dat 
hadden we moeten doen. Vandaar dat we op de voorpagina van 18 oktober de volgende 
rectificatie hebben geplaatst over twee kolommen: 
 

Vorige week beschuldigde gastrecensent Jan Just Witkam biograaf Jaap 
Goedegebuure van plagiaat (‘De doden hebben altijd ongelijk (en ongeluk)’, Mare 5). 
In zijn biografie over Frans Kellendonk zou Goedegebuure een inventaris van het 
Kellendonk-archief (gemaakt door André Bouwman en Ernst Braches) nergens 
hebben genoemd, schreef Witkam. Goedegebuure doet dit echter achter in zijn 
bibliografie wel degelijk. De redactie betreurt deze uitglijder en had dit feit beter 
moeten checken. 



Voor zover ik dat kan nagaan is dit een primeur in de geschiedenis van Mare. Hopelijk 
gebeurt dit nooit meer. Gelukkig heeft Goedegebuure onze nederige excuses geaccepteerd. 
 
BIJZONDERE PRODUCTIES 
 
Tweeluik over tentamens 
 
Twee weken achter elkaar publiceerden we een achtergrondstuk waarin we docenten 
en professoren vroegen hoe ze tentamens bedenken (deel 1, ‘Motiveer je antwoord’, 19 
april) én nakijken (deel 2, ‘Stippelaars en dadaïsten’, 26 april). Geheel volgens thema zijn 
de verhalen zelf ook opgemaakt alsof het tentamens zijn: zowel met meerkeuzevragen 
als open vragen, en ‘handgeschreven’ antwoorden. 
 

 
 
Wetenschapsstrip 

Eind 2017 publiceerden we voor het eerst een wetenschapsverhaal in stripvorm. Dat 
leverde zoveel goede reacties op dat we hiermee zijn doorgegaan. Het voornemen om 
er vier per jaar te maken, was – gelet op de hoeveelheid werk – iets te ambitieus. Het 
werden er twee. 

 ‘Tetris tegen Trauma’ (29 april) en ‘Gif op het rif’ (1 november) werden getekend door 
Anoushka Kloosterman. Bart Braun nam de tekst voor zijn rekening. 
 



 
 
Themanummers 
 
De redactie heeft in 2018 drie themanummers gemaakt. 
 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN/REFERENDUM 
 
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen en het zogeheten sleepwet-
referendum maakten we een special met daarin onder meer portretten van studenten 
die verkiesbaar waren voor de Leidse gemeenteraad, een flowchart met daarin de 
verschillende partijen, en een achtergrondverhaal over de Wet over Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (WIV). 
 

 
 
 



VAKANTIENUMMER 
 
Het laatste nummer voor de zomer was een vakantienummer, met onder meer: de 
meest exotische dispuutsreizen, docenten die in de vrije maanden eindelijk tijd hebben 
voor hun onderzoek, een atlas van de sterrenhemel en een interview met de ex-
lijfwacht van Nelson Mandela (die honderd jaar zou zijn geworden) en tegenwoordig 
in Amsterdam blijkt te wonen waar hij is in te huren als privé-kok: hij gaf meteen de 
recepten voor zijn favoriete Zuid-Afrikaanse gerechten prijs én kookte ze voor de 
verslaggever. 
 

 
 
(anti-)KERSTNUMMER 
 
Het laatste nummer van 2018 wordt een (anti-)kerstnummer alle voors en tegens 
van de feestdagen. De bedoeling is dat het een tijdschrift wordt dat je kunt 
omdraaien, en zo als het ware twee kanten kunt oplezen: een euforische versus 
eenzame kerst. In deze editie zullen we ook het de winnaar van de jaarlijkse Mare-
Kooyker kerstverhalenwedstrijd publiceren. Zoals elk jaar bekronen we 
aanstormend literair met 250 euro aan boekenbonnen en eeuwige roem. En de 
uitgeverij lezen mee: enkele eerdere winnaars (en runners-up) zijn namelijk al 
benaderd met het verzoek een roman te schrijven. 

REDACTIE 
 
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. (Weliswaar 
niet met de gewenste 1,2 fte, maar met 0,8 fte.) Vanaf maart is oud-stagiair Susan 
Wichgers in dienst getreden. 



De redactie (van in totaal 5 fte) bestaat dus niet langer uit vijf, maar uit zes personen: 
Frank Provoost (hoofdredactie), Vincent Bongers, Bart Braun, Anoushka Kloosterman 
en Sebastiaan van Loosbroek.  
Die laatste is tevens oud-stagiair (uit 2013) die daarna nog stage heeft gelopen bij de 
Volkskrant en een paar jaar bij het Noord-Hollandse Dagblad heeft gewerkt. Bij Mare 
volgde hij Marleen van Wesel op, die in maart ontslag heeft genomen. Zij verhuisde 
(terug naar Brabant) en heeft een baan buiten de journalistiek gevonden als educatief 
medewerker (literatuur en mediawijsheid) in de bibliotheek van Breda. 
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: 
Melle Peters en Daniëlle Tuk. Na hun stage zijn ze aan Mare verbonden gebleven als 
freelancer. 
 
REDACTIERAAD 
 
De redactieraad van Mare toetst het beleid van de redactie achteraf en marginaal, en 
dient tevens als klankbord. De raad is in 2018 vier maal bijeengekomen, op 15 februari,  
25 juni en 11 oktober en 6 december. Na bijna tien jaar trouwe dienst heeft voorzitter 
Jaap de Jong de raad op 25 juni vaarwel gezegd. Hij is opgevolgd door Rick Lawson. 
Overige leden zijn: Frank Israel (vice-voorzitter), Alexander Pleijter (secretaris), 
Dagmar Brouwer, Willem van der Does, Malou van Hintum, Emilie van Kinschot, 
Thomas van Klaveren, Nathan Oosthoek, Frank Rensen en Maarten Jesse Pot. 
 
BEGROTING 
 
De begroting en realisatie van 2018 ziet er zo uit (op 8 november 2018): 
 

 
 
ADVERTENTIES 
 

 



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 beter aansluiting te vinden bij de nieuwe eerstejaars hebben we dit jaar voor de 
vierde 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. 
De bezoekcijfers van www.mareonline.nl zijn vergeleken met vorig jaar gestegen van 
gemiddeld 10.000 per week naar rond de 15.000. Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan de nieuwe site, die begin 2019 live moet gaan. Het aantal vrienden op Facebook 
(van 2147 naar 2576) en volgers op Twitter (van 2059 naar 2681) is gegroeid. 
 
De best gelezen verhalen op mareonline.nl in 2018, volgens Google Analytics: 
 

1. ‘Van faalsjaars tot eindbaas, Het Leidsche Studentenwoordenboek’, een korte 
introductie in de wondere wereld van de studententaal. (7504 hits) 
 

2. ‘Sorry, I’m Dutch… and boring. Waarom internationalisering in Den Haag 
doorslaat’, Mariska van Schijndel beklaagt zich in opiniestuk over Nederlandse 
medestudenten die zich verontschuldigen voor hun afkomst en onderling 
Engels met elkaar praten (7.500 hits) 
 

3. ‘Een tijdbom van bedrog. Hoe spookstudenten verstrikt raken in hun eigen 
leugens’, achtergrondverhaal over fabulerende studenten die voor iedereen 
verzwijgen dat ze eigenlijk zijn gestopt. (6.714 hits) 
 

4. ‘Bestuurslid Quintus treedt af na seksueel wangedrag’, nieuwsbericht (6.408 
hits) 
 

5. ‘Zo wil Minerva de verstikkende verenigingscultuur aanpakken. Het bestuur 
praat: “Sommige dingen kunnen echt niet meer”’ (5.094 hits) 

http://www.mareonline.nl/
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