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Het boek Naupaka is in eigen beheer uitgegeven. Dat is waarschijnlijk niet voor niets gedaan. Had 
een ervaren redacteur het manuscript onder ogen gekregen, dan was het vermoedelijk - vergezeld 
van een goede raad - teruggestuurd naar de auteur. De stijl is fantasieloos en de verhaallijn erg dun. 
De wereld van Lideweij Bosman doet in de verte denken aan de leegte van een setting van Saskia 
Noort: de hoofdpersonen leven in een scene van dancefestivals en roadtrips, sushi, xtc en tequila's, 
en er wordt met veel nadruk vermeld dat hun tuinmeubels van steigerhout zijn of dat de lipstick van 
Yves Saint Laurent is . Over kanker gaat het nauwelijks. De vriend van de auteur (het gaat volgens de 
achterflap om een waar gebeurd verhaal) heeft lymfklierkanker en zal uiteindelijk overlijden. Over 
het ziekteproces lezen we weinig, behalve dat het zwaar was, het lang geduurd heeft en gepaard ging 
met vallen en opstaan. Sander en Lideweij lijden ieder op hun eigen manier. De patiënt verliest zich 
in de wodka, en verliest op die manier zijn geliefde, die het uiteindelijk niet trekt en twee weken voor 
de dood van Sander vertrekt naar Hawaï. Ze keert niet terug, noch om Sander bij te staan tijdens zijn 
laatste uren, noch voor zijn crematie. Op Hawaï gaat ze werken aan zichzelf, waarna de lezer 
uitgebreid deelgenoot wordt van de inspirerende inzichten die ze daar opdoet. Wanneer je niet 
gevoelig bent voor ondefinieerbare energieën, chakra's, boodschappen vanuit de kosmos, 
natuurreligie of engelenverschijningen, is dit een lange zit. Sander verschijnt (letterlijk!) meerdere 
malen weer in beeld, en omstandig wordt er maar in gehamerd dat hun liefde zo diep en intens was 
en blijft, ook al staat de rouwende partner na twee maanden heftig te zoenen met een wildvreemde 
man (we lezen niet of Sander meekeek). Maar de reis is helend, ze verwerkt haar verdriet en er 
ontstaan nieuwe dromen. 

En toch is dit, ondanks de irriterende stijl en het zweverige geneuzel, een belangwekkend boek. Het 
rumoer in de media rond de verschijning heeft al bewezen dat Bosman met haar onderwerp een 
taboe heeft doorbroken. Mag een partner voor zichzelf kiezen als de zorg om een geliefde te veel 
wordt? Of geldt de afspraak, ook al waren Sander en Lideweij niet getrouwd: in voor- en 
tegenspoed? De meeste mensen neigen naar het laatste, maar Bosman strijdt via boek en de media 
voor de erkenning dat ook de partner recht van spreken heeft en een andere keuze kan maken. Ze 
wekt in het boek de indruk dat haar vertrek een gezamenlijk besluit was, en dat er een lange periode 
van psychologische hulp aan vooraf ging. Haar de maat nemen, zoals velen hebben gedaan, geeft 
geen pas: iedereen moet voor zich besluiten hoe te handelen als hij of zij voor dit dilemma komt te 
staan. De waarde van dit boek ligt besloten in de discussie die het over deze keuze opent. 
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