
Spotlkht op...
HUIB STEENKUYL

Ook in de NOVA is met de nieuwe lente een nieuw geluid gekomen. In

maart werd Huib Steenkuyl op de Algemene Ledenvergadering gekozen

tot secretaris van de NOVA. Nu is Huib binnen Midden Nederland al actief,

maar in andere Aangesloten Organisaties zal zijn naam geen blik van

herkenning oproepen. Daarom een nadere kennismaking met de nieuwe

secretaris van de NOVA.

Huib Steenkuyl beschouwt zich als een

geboren en getogen Amsterdammer.

Dat klopt maar ten dele. Wel heeft hij

zijn jeugd in Amsterdam doorgebracht,

maar hij werd 61 jaar geleden in Zeist

geboren en bracht daar de eerste ne-

gen maanden van zijn leven door. Huib

studeerde werktuigbouw aan de HTS

en na zijn afstuderen trad hij in dienst

van IBM. Toen Huib begon bij IBM pro-

duceerde het bedrijf schrijfmachines en

computers, maar in het begin van de ne-

gentiger jaren werden de bedrijfsactivi-

teiten verlegd naar het leveren van com-

puterdiensten (o.a. salarisadministratie).

Huib vervulde functies in de kwaliteits-

zorg, het management (afdelingschef)

en was projectmanager. Hij was IBM

trouw en bleef zijn hele arbeidzame le-

ven in dienst van dit bedrijf totdat hij in

2003 om gezondheidsredenen met ver-

vroegd pensioen ging. Met genoegen

kijkt Huib terug op zijn periode bij IBM

en vindt projectmatig denken en werken

het belangrijkste wat hij in die periode

geleerd heeft.

Huib is getrouwd met Elisabeth Carran-

za. Zijn vrouw is afkomstig uit Mexico en

sinds 1 998 wonen zij in het in de Flevo-

polder gelegen dorpje Swifterbant. Wie

mocht denken dat Huib een vette vis aan

de haak heeft geslagen, heeft het mis.

Zijn vrouw heeft geen enkele binding

met de bekende zakenfamilie. De Ca-

ranza's hebben ongetwijfeld een grote-

re bankrekening dan Elisabeth maar wel

een armere naam: Elisabeth schrijft Car-

ranza met twee r's en de rijkere Caran-

za's moeten het maar met één r doen.

Verenigingsleven

Na zijn pensionering vervulde Huib di-

verse functies in het verenigingsleven.

Zo was hij wedstrijdsecretaris van een

bowlingvereniging, penningmeester van

een club van kynologen en penning-

meester van de Stichting Kynologische

Evenementen Flevoland. Dat filmen in

deze opsomming ontbreekt, wil niet

zeggen dat Huib niet filmde. Al in 1988

was hij begonnen met filmen. Als tech-

neut was hij vooral gefascineerd door

de technische aspecten van de hobby.

Wel volgde hij een filmcursus om iets

over filmische vormgeving te leren, maar

toch ging zijn interesse niet verder dan

'huis-tuin-en-keuken-filmpjes' over zijn

honden, vakanties en familie. Lid wor-

den van een filmclub kwam niet bij Huib

op. Niet alleen ging zijn interesse in het

filmen daarvoor niet ver genoeg, maar

ook ontbrak hem daarvoor de tijd van-

wege zijn werk en activiteiten in ande-

re verenigingen. Maar het kan verkeren,

schreef Brederode al eeuwen geleden.

In 2003 werd Huib lid van de videoclub

Flevo Lacus om de filmers met hand-

en spandiensten op technisch gebied

te ondersteunen. En het duurde niet

lang of Huib was ook penningmeester

van de videoclub. Tussen haakjes: Fle-

vo Lacus is de Latijnse benaming voor

Flevomeer. Toen Huib lid van Flevo La-

cus werd hield de club zich voorname-

lijk bezig met het maken van reportages

van lokale of regionale gebeurtenissen.

De gemeente, bibliotheek, bedrijfjes en

de taptoe Voorthuizen waren blij met de

door de videoclub gemaakte filmische

verslagen. Aan deze producties werkte

Huib intensief mee als organisator, ge-

luidsman en regisseur. Ook droeg hij

zijn steentje bij aan de montage en pro-

duceerde de dvd's van het eindproduct.

Zo maakte Huib als één van de leden

van Flevo Lacus veel films. Een bekend

filmer werd hij er niet door omdat de

films alleen voor de doelgroep vertoond

werden. Maar voor een tweede keer

komt Brederode met zijn wijze gezeg-

de om de hoek kijken. Op dit moment

wordt door Flevo Lacus aan een korte

speelfilm gewerkt. Gelet op de activitei-

ten in het verleden is dat bijna een cul-

tuurshock! De bedoeling is om deze film

voor deelname aan het regiofestival van

Midden Nederland aan te bieden. Het

laat zich raden dat in dit nieuwe project

Huib weer een actieve rol speelt. Hij is

regisseur, maakt het storyboard en pro-

beert het hele project op de rails te hou-

den. Huib is niet moeilijk voor een klus

te strikken maar hij heeft toch zijn gren-

zen. Zoals hij zelf zegt: "Ik wil alles doen

als het maar achter de pc kan".

Secretaris

Uit het bovenstaande moge duidelijk

zijn dat Huib vooral geïnteresseerd is in

de organisatie van filmprojecten en de

technische aspecten van het filmen. Op

deze gebieden mag hij als een expert

beschouwd worden. Zijn kennis en kun-

de wil Huib niet voor zichzelf houden.

Hij heeft een kadercursus van Midden

Nederland gevolgd en probeert wat hij

weet over te dragen op zijn clubleden.

Al met al is Huib een druk baasje. Zijn

nieuwe taak als secretaris van de NOVA

kan er nog wel bij. Het zal hem ook best

afgaan. Huib weet wat organiseren is en

gaat vertrouwd met de pc om.

Leo Boeten


