66

2 juni 2012

‘Naast het
volwassen leven
met huwelijk,
kinderen en
werk, zou ik niet
vergeten feest te
vieren. Dat sprak
ik met mezelf af ’

Barbara
van Beukering
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Barbara van Beukering (45) beloofde zichzelf nooit te
stoppen met feestvieren. Nu heeft ze de leukste baan van
Amsterdam: hoofdredacteur van Het Parool.
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‘Ik wilde later documentairemaker worden, of beroepsinterviewer. Op mijn 18de deed ik eindexamen gymnasium in
Drachten, om daarna naar Utrecht te vertrekken voor mijn
studie journalistiek. Ik ging op kamers wonen. Ik was daar
enorm blij mee! En voelde me vrij! Jarenlang had ik uitgekeken naar dit moment. Tijdens mijn studietijd heb ik alles gedaan wat God verboden had, in de wetenschap dat daarna
‘het echte leven’ zou beginnen met alle verantwoordelijkheden
die daar bij zouden horen. Ik zou die wilde tijd maar mooi
binnenslepen, zodat die me nooit meer kon worden afgepakt.
Wat betreft dat echte leven: ik droomde van een leuke man
die mij op handen zou dragen, een gezin met vier kinderen en
een groot huis waar iedereen altijd welkom zou zijn. En naast
het volwassen leven met huwelijk, kinderen en werk, zou ik
niet vergeten feest te vieren. Dat sprak ik met mezelf af.’
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‘Mijn ‘echte leven’ diende zich al snel aan. Ik was 22 toen ik
die leuke man ontmoette die mij op handen droeg. Hij had
een zoon van 9, dus schroefde ik het gewenste aantal door
mijzelf gebaarde kinderen op zijn verzoek terug naar drie.
Met dat grote huis in Amsterdam kwam het ook goed. Documentairemaker of beroepsinterviewer ben ik niet geworden,
maar voorlopig heb ik de leukste baan van Amsterdam. Na
negen jaar bij de televisie te hebben gewerkt stapte ik over
naar de tijdschriften. Via Volkskrant Magazine werd ik vijf
jaar geleden hoofdredacteur van Het Parool. Ondanks het opvoeden van vier kinderen (nu 32, 20, 18 en 16) en het feit dat
ik al die tijd kostwinner was, ben ik mijn wilde haren nooit
helemaal kwijtgeraakt. Ook al zijn mijn dochters binnen afzienbare tijd het huis uit, en ligt de overgang op de loer: ik
voel me op mijn 45ste een enorme bofkont.’

