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

Watwas ermismet
DutchMedia?
We kwamen erachter dat
Dutch Media toch niet zo
geschikt was, die naam
dekt niet geheel de la-
ding. 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-gerela-
teerde 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 Am-
sterdamwaar ons
nieuwe kantoor zit. De
naam sluit ook aan bij
onze internationale visie.

Waarom?
Overamstel betekent het
oversteken van de rivier
de Amstel. Het symboli-
seert voor ons het over-
steken naar nieuwe ge-
bieden.

Waren er nog andere
opties?
Nee, het was al snel dui-
delijk. Overamstel blijkt
een goede keuze: we
hebben een stortvloed
aan positieve reacties
gekregen: van schrijvers,
boekwinkels, vormgevers
en noemmaar op. Het
klinkt als een klok.
Esther de Roos

I
s er nog niet genoeg onder-
zoek naar malaria?
‘Bijnaalhetonderzoekgaatover
infectie vanmensen,maar ik

richtmijopdeverspreidingvanma-
laria vanmensnaarmug.Muggen
wordenzonderdemalariaparasiet
geboren.Diepikkenzebijmensen
op,waarnazede rest vanhun leven
besmettelijk zijn.Wewetennog te
weinigoverhoedieoverdrachtver-
loopt.’

Waarom is kennis daarover re-
levant?
‘Eenenkeledragervanmalariapara-

sietenkanmakkelijkhonderdande-
renbesmetten.Genezenvanmalaria-
patiënten isdweilenmetdekraan
openzolangwedesnelle versprei-
dingniet stoppen.Het ismakkelijker
eenvaccintemakendatdeover-
drachtvanmensopmugstoptdan
andersom.Demugneemtmaarwei-
nigparasietenopendiezijn inmug-
genkwetsbaar.Wehebbenal resulta-
tengeboektmeteenvaccinbijdie-
ren,datwedekomende jarenbij
mensenwillentesten.’

Waar komt uw interesse in de
ziekte vandaan?

‘Namijn studietijdwoonde ikeen
jaar inGhanaomeenkliniek tebou-
wen. Tijdensdat verblijf had ikal
mijnboekenuitgelezenenging ikop
zoeknaar ietsnieuws. Ineenstoffige
boekwinkel inAccra,dehoofdstad,
vond ikhetboekEssentialMalario-
logy. Bij gebrekaanbeterben ikhet
gaan lezen.Malariableekbiologisch
gezienbuitengewoon interessant:
eenwedloop tussenparasiet en
mens.
‘Als er indiewinkelmeerboeken

warengeweest,was iknooitbijdit
onderzoek terechtgekomen.’
Pepijn van der Gulden
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TeunBousema (37), epidemioloog aanhet RadboudumcNijmegen,
kreeg een Europese subsidie van anderhalfmiljoen euro voor

malariaonderzoek.
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