
Marjo Meijer: ‘Positieve vrouwen.’ Leven met hiv en aids. Uitgeverij Schorer,
Amsterdam 1995.
Interviews met vrouwen met een HIV-besmetting. Ook praktische medische
informatie -vooral voor vrouwen over HIV en Aids.

Paul Monette (vert. Parma van Loon): ’Geleende tijd.’ Over leven met AIDS.
Uitgeverij De KernBaarn 1989. ISBN 903250326X. Vertaling van: Borrowed time -
New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988 (Aids/HIV/3).
Strijd tegen aids in romanvorm.

Christina Moormann: ’Bevrijding.’ De innerlijke weg van een aidspatiënt.
Uitgeverij Sigma, Tilburg 2003 ISBN 9065561846.
In brieven aan een goede vriend vertelt een aidspatiënt over zijn innerlijke worsteling
en geestelijke groei terwijl hij probeert om zijn lichamelijke achteruitgang en
naderende dood te accepteren.

Stephanie Nolen: ‘28 verhalen over Aids in Afrika.’ Uitgeverij Ambo
Amsterdam 2007. ISBN 9026320828 (Aids/2).
Stephanie interviewde 28 aidspatiënten en maakte op grond van die interviews 28
portretten om 28 miljoen mensen die in Afrika aan aids lijden een gezicht te geven.
Portretten van de prostituee en een chauffeur met veel seksuele contacten tot een
grootmoeder met ongeveer vijftien weeskinderen en ook de microbioloog en
politicus; de aidswerkers. Het gaat over schande en schaamte en vooroordelen en de
strijd. Ontroerende verhalen, voorzien van foto’s.

Chris Oyler: ’Ga maar naar het licht.’ Uitgeverij Bosch & Keuning. Baarn 1989
Vertaling van ‘Go towards the light.’ New York Harper 1988 ISBN 9024646677
(Aids/HIV).
Chris beschrijft de laatste 15 maanden van haar zoontje dat hemofilie kreeg en door
een bloedtransfusie met het aidsvirus besmet is. Zij is hemofiliedraagster en haar
drie zoons kregen het ook. “Ga maar naar het licht" is een biografie verteld in
dagboekvorm. Het leven wordt chaotisch wanneer Ben, de zoon van Chris en Grant,
opeens enorm ziek wordt. De diagnose luidt: “AIDS”. Dit in een tijd waarin rondom
“AIDS” een taboesfeer hangt en het niet vanzelfsprekend is om voor een dergelijk
probleem te staan. Het boek geeft een duidelijk beeld van de gevoelens van de ouders
en de reactie van hun omgeving op hun probleem. Weinig mensen weten er raad mee.
De ziekte van hun zoontje Ben wordt duidelijk chronologisch weergegeven, tot in
detail. Ook met de duidelijke symptomen die het kind, naarmate het boek vordert,
meer en meer in zijn greep krijgt. Je leest het boek snel, gemakkelijk.

Barbara Peabody: ’Langzaam neem ik afscheid.’ Het laatste levensjaar van
een aidspatiënt. Uitgeverij M&PWeert 1994. ISBN 9065907998 Vertaling van: The
screaming room: a mother's journal of her son's struggle with AIDS -San Diego: Oak
Tree, 1986.( Aids/HIV/3).
Verslag van een moeder over het ziekteproces en overlijden van haar zoon.

Marjolein Peters: ’Als bloed niet meer stollen wil.’ Ervaringen van kinderen
met hemofilie. Uitgeverij Aramith, Haarlem 1995. (hemofilie/Aids).
Marjolein Peters en Ansje Veldhuizen vroegen de moeders van 72 jongens met
hemofilie naar wat het betekent om hemofilie te hebben. Een aantal van de jongens
raakte besmet met het HIV virus.



Frans TH. Stein: ’Een half jaar AZT.’ Zes maal daags twee capsules. Uitgeverij
Dekker, Amsterdam 1990. ISBN 9050710867 ( AIDS/HIV/3).
Dagboekbeschrijving van de laatste maanden van het leven van een aidspatiënt.
Autobiografie waarin de ervaringen met de behandelende artsen, zijn psychiater
maar ook zijn privéleven wordt beschreven.

Adri Vermaat, Leentje en Paul Faas (red Larry Iburg): ”Patrick: "Ik wil
leven!” Uitgeverij Ellesy Arnhem 1998 ISBN 9070282453.
Het levensverhaal van een op negentienjarige leeftijd overleden hemofiliepatiënt, die
door bloedtransfusie was geïnfecteerd met het HIV-virus.

HedzerWoudstra: ‘Grenzen aan pijn.’ Uitgeverij Gopher, Amsterdam 2007.
ISBN 9789051795622 (HIV/ Aids/3).
Ervaringsverhaal over het besmet raken met het HIV-virus en het ontwikkelen van
aids. Ook behandelmethoden en diverse vormen van medicatie worden besproken.
Het verhaal is geschreven in een voortdurende dialoog met Ynez, een
gesprekspartner die staat voor een goede vriendin en ook voor een psycholoog met
wie over de ziekte, gevoelens en wat dies meer zij, is gesproken.
Zie ook: http://aidsinfo.beginthier.nl
http://www.hivnet.org


