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“Vaderskind, de oorlog van renate rubinstein”.
met Hans Goedkoop 

 Datum woensdag 8 februari 2023
 Tijd  20.00 uur
 Plaats  Pauluskerk 

Hans Goedkoop is historicus en literatuurcriticus. Hij 
promoveerde in 1996 cum laude op de biografie van 
Herman Heijermans, Geluk. Hij won er onder andere 
de Henriëtte de Beaufort-prijs mee. Zijn bekendheid 
kwam vooral door het presenteren van het NTR-
VPRO geschiedenis- 
programma Andere Tijden, waar meer dan 500 
afleveringen van zijn gemaakt. Naast zijn werkzaam-
heden als televisiepresentator schrijft Goedkoop 
voor NRC Handelsblad over literatuur. 
In 2004 verscheen van zijn hand een essaybundel 
over de relatie tussen hedendaagse Nederlandse 
literatuur en de werkelijkheid. Verder schreef hij een 
boek over zijn grootvader,  
De laatste man (2012). In 2015 verscheen “Iedereen 
was er”, een boek over het verjaardagdiner 
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van 
schrijfster Renate Rubinstein.  

Voor de VPRO-televisieseries De Gouden Eeuw, over Nederland in de 17e eeuw, en  
De IJzeren Eeuw, over Nederland in de 19e eeuw, verschenen twee begeleidende boeken,  
beide in samenwerking met Kees Zandvliet. 

In ‘Vaderskind’, uit 2022, ontrafelt Hans Goedkoop de 
geschiedenis van een immigrantenmeisje met een joodse 
vader. Tomeloos slim en onheilspellend gevoelig. Angstig 
zonder dat ze weet waarvoor. Haar wordt niet veel verteld 
over de wereld, kinderjaren horen onbezorgd te zijn, maar 
gaandeweg dwingt ze zichzelf te leren kijken. Ook naar wat 
geen mens wil zien. Wie zat het heden ooit zo op de huid? 
Maar soms breekt daar in losse zinnen een verleden 
doorheen. Kinderjaren in Berlijn. Een vlucht naar  
Amsterdam, nee Londen, toch weer Amsterdam.  
Dan op een ochtend uniformen op de trap en een belofte 
die een leven lang naklinkt. ‘Der Vati kommt bald wieder.’ 
Goedkoop wikt en weegt, trekt lijnen tussen ‘stippen op 
de kaart’ – en dat is ongekend spannend. Je leeft met 
hem mee. En met Renate, natuurlijk.


