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BELMINUUT
Uitgeverij Dutch Media
(van Hollands Diep, The
House of Books,
Lebowski en Meridiaan
Uitgevers) wordt
Overamstel Uitgevers.
Die naam staat voor
pionierschap en
grensoverschrijdend
uitgeven, meldt het
persbericht. Directeur
Martijn Griﬃoen licht
toe.

NIEUW
GEZICHT
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Wat was er mis met
Dutch Media?
We kwamen erachter dat
Dutch Media toch niet zo
geschikt was, die naam
dekt niet geheel de lading. Dutch is niet in lijn
met onze internationale
activiteiten: Dutch Media
België zou bijvoorbeeld
raar klinken. Media is ook
niet perfect, omdat wij
ons niet direct richten op
andere media-gerelateerde activiteiten. We
zijn voornamelijk een
boekenuitgeverij.
En toen?
Vervolgens zijn we gaan
nadenken over een
nieuwe naam en kwamen
we uit bij Overamstel. Zo
heet het gebied in Amsterdam waar ons
nieuwe kantoor zit. De
naam sluit ook aan bij
onze internationale visie.
Waarom?
Overamstel betekent het
oversteken van de rivier
de Amstel. Het symboliseert voor ons het oversteken naar nieuwe gebieden.
Waren er nog andere
opties?
Nee, het was al snel duidelijk. Overamstel blijkt
een goede keuze: we
hebben een stortvloed
aan positieve reacties
gekregen: van schrijvers,
boekwinkels, vormgevers
en noem maar op. Het
klinkt als een klok.
Esther de Roos

Teun Bousema (37), epidemioloog aan het Radboudumc Nijmegen,
kreeg een Europese subsidie van anderhalf miljoen euro voor
malariaonderzoek.

I

s er nog niet genoeg onderzoek naar malaria?
‘Bijna al het onderzoek gaat over
infectie van mensen, maar ik
richt mij op de verspreiding van malaria van mens naar mug. Muggen
worden zonder de malariaparasiet
geboren. Die pikken ze bij mensen
op, waarna ze de rest van hun leven
besmettelijk zijn. We weten nog te
weinig over hoe die overdracht verloopt.’
Waarom is kennis daarover relevant?
‘Een enkele drager van malariapara-

sieten kan makkelijk honderd anderen besmetten. Genezen van malariapatiënten is dweilen met de kraan
open zolang we de snelle verspreiding niet stoppen. Het is makkelijker
een vaccin te maken dat de overdracht van mens op mug stopt dan
andersom. De mug neemt maar weinig parasieten op en die zijn in muggen kwetsbaar. We hebben al resultaten geboekt met een vaccin bij dieren, dat we de komende jaren bij
mensen willen testen.’

Waar komt uw interesse in de
ziekte vandaan?

‘Na mijn studietijd woonde ik een
jaar in Ghana om een kliniek te bouwen. Tijdens dat verblijf had ik al
mijn boeken uitgelezen en ging ik op
zoek naar iets nieuws. In een stoffige
boekwinkel in Accra, de hoofdstad,
vond ik het boek Essential Malariology. Bij gebrek aan beter ben ik het
gaan lezen. Malaria bleek biologisch
gezien buitengewoon interessant:
een wedloop tussen parasiet en
mens.
‘Als er in die winkel meer boeken
waren geweest, was ik nooit bij dit
onderzoek terechtgekomen.’
Pepijn van der Gulden
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