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Voor hen die wel eens naar de radiotalkshow Oba Live luisteren, of de uitzendingen daarvan op video 
bekeken hebben via human.nl, is het boekje Sterven is doodeenvoudig aanvankelijk een lichte 
teleurstelling. Je hebt het gesprek tussen interviewer Brands en patiënt Gude namelijk al gehoord of 
gezien, en dan lees je alleen maar waar je al geboeid naar geluisterd had. Maar juist omdat het 
fantastische gesprekken waren, is het toch zinvol dat deze nu ook op papier beschikbaar zijn, al hoor 
je tijdens het lezen de aanstekelijke toon van Gude niet en hoor je hem ook niet zwaar ademen bij 
elke zin die hij amechtig tot een goed einde probeert te brengen. Gude is namelijk zwaar ziek, en 
daar gaan de gesprekken ook over. Wat doet het naderende einde met je, en welke troost kan 
filosofie daarbij bieden. Want Gude is filosoof, en als Denker des Vaderlands is hij gedreven om de 
praktische handvatten die filosofie biedt onder de aandacht van het volk te brengen.  De kern van 
zijn betoog is dat je je emoties de vrije loop moet laten als je hoort dat je niet lang meer te leven 
hebt (want die emoties ebben later wel weer weg), maar dat je met je verstand niet iets gaat 
beredeneren waardoor je in die emotie blijft hangen. Het verstand moet niet lullen, heet dat in de 
terminologie van Gude. Hij roept daarbij de hulp in van de sceptici en de stoïcijnen, en is ervan 
overtuigd dat die helpen je lot te aanvaarden. Hij is niet bang voor de dood, trekt zich niet zielig 
terug, maar doet er juist alles aan om in contact met anderen te blijven.  De omgang met mensen, in 
het bijzonder in de privésfeer, is ook indringend onderwerp van gesprek, en Gude oppert zijn ideeën 
over het individu in relatie tot de gehele mensheid. Ook houdt hij een pleidooi voor meer scholing bij 
artsen over wat het brengen van een slechte boodschap bij patiënten teweegbrengt, daar waar de 
medische stand geneigd is op epidemiologisch niveau de populatie te redden maar met het individu 
niet kan communiceren. In dit dunne maar belangrijke boekje zijn fraaie gedachten geformuleerd die 
patiënten, artsen maar ook mensen in de kringen daaromheen zich ter harte kunnen nemen. 
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