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ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA EINDHOVEN 

 

1934 - 2004 
 
 

PREFACIO 
 
Tenemos el placer de ofrecerles la publicación conmemorativa, editada 
con motivo del setenta aniversario de la Asociación Iberoamericana 
Eindhoven, en la que volvemos la vista atrás pero mirando hacia el 
futuro.  
Nos hemos adentrado en los anales de nuestra Asociación, fijándonos 
como objetivo proporcionarles una amplia muestra de los 
aconteciemientos e hitos más importantes de estos setenta años. 
Esperamos que disfruten con la lectura de esta publicación y que 
volvamos a vernos pronto en alguna de nuestras actividades. 
 
La redacción 
 
Johan Pouwels     
Pascale van Kempen–Herlant 

 
VOORWOORD 

 
Met veel genoegen bieden wij u hierbij het jubileumboekje aan, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Asociación 
Iberoamericana Eindhoven, met een terugblik op het verleden en een 
blik naar de toekomst. 
Wij zijn in de annalen van onze vereniging gedoken met het doel om U 
een goede indruk te geven van de belangrijkste ontwikkelingen en 
mijlpalen in de afgelopen 70 jaar.  
Wij hopen dat U veel plezier zult beleven aan het lezen van dit boekje en 
zien u graag binnenkort terug bij één van onze activiteiten. 
 
De redactie 
 
Johan Pouwels     
Pascale van Kempen–Herlant 
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Queridos Amigos, 
 
Van harte gelukgewenst met het 70-jarige jubileum van uw vereniging 
Asociación Iberoamericana de Eindhoven. Een mijlpaal om even bij stil 
te staan. Uw vereniging, gericht op contacten met de Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse wereld, is in mijn ogen niet alleen cultureel, maar 
ook sociaal sociaal-maatschappelijk van groot belang.  
Zo’n tweehonderd leden zijn in uw vereniging actief, gedreven door 
nostalgische gevoelens (voor degenen die in Spanje of Latijns-Amerika 
zijn geweest) of aangetrokken door de prachtige cultuur.  
Niet voor niets bent u een Eindhovense vereniging. Onze stad telt naar 
schatting 1500 inwoners van Spaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst. 
Zij of hun ouders zijn naar Eindhoven gekomen na de Spaanse 
burgeroorlog of in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw om 
hier te werken. Daarnaast heeft Eindhoven natuurlijk Philips, met 
vestigingen in Spaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Al met al is 
Eindhoven een goede voedingsbodem voor contacten tussen de 
Nederlandse en de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. Bewijzen 
daarvan zijn het Centro Espaňol, het muziekgezelschap Tuna de la 
Ciudad de Luz, restaurants, verenigingen etcetera. En natuurlijk uw 
vereniging met de vele activiteiten, waaronder lezingen, filmavonden, 
gespreksgroepen en taalcursussen. Ik wens u toe dat u samen met 
andere Eindhovenaren nog lange tijd kunt genieten van de activiteiten 
van de Asociación Iberoamericana de Eindhoven. 
 
Alexander B. Sakkers, 
Burgemeester van Eindhoven 

VOORWOORD VAN
DRS ALEXANDER B. SAKKERS,
BURGEMEESTER EINDHOVEN
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Bij de 70e verjaardag van de “Asociación Iberoamericana de Eindhoven”; 
een persoonlijke terugblik.  
 
70 jaar geleden werd onze Asociación opgericht; zowaar een 
eerbiedwaardige tijd geleden. Hoé dit is gekomen kunt U verder op in dit 
jubileumboek lezen in een, in 1974 geschreven, artikel van de 
toenmalige erevoorzitter, wijlen de Heer Anton Kopmels.  
 
Met genoegen wil ik, in grote lijnen, beschrijven hoe het onze Vereniging 
verder is vergaan tot in de huidige tijd, aangezien ik inmiddels ver kan 
terugkijken op het Spaanse verenigingsleven; aanvankelijk als student, 
lid zijnde van de Utrechtse “Molino de Viento” (al lang ter ziele); 
vervolgens als secretaris van de Nijmeegse Asociación Hispánica (helaas 
ook al lang niet meer bestaand) en uiteindelijk als secretaris / vice-
voorzitter van onze Asociación Iberoamericana in Eindhoven.  
 
Begin 1966 werd ik door de toenmalige voorzitter, de Heer Zonnevylle 
(die Antoon Kopmels was opgevolgd), uitgenodigd om de zo actieve 
secretaris Matthieu Kockelkoren in het Bestuur te komen ondersteunen.  
 
Het waren de gouden jaren van het Verenigingsleven, zowel in het 
algemeen als voor ons zelf. Eind 60-er jaren werd zelfs een ledenaantal 
van 600 gehaald.  
Er was in die periode in het algemeen weinig te doen; de televisie-
avonden waren beperkt en Spanje en Latijns-Amerika golden nog als 
bijzonder.  
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De maandelijkse voordrachten en andere activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld feesten en diners,  werden dan ook druk bezocht. Het 
traditionele Kerst-diner, meestal in het Evoluon, haalde soms wel 200 
deelnemers! 
Zeker speelde toen hierbij de aanwezigheid van Philips in Eindhoven, 
met haar vele vestigingen in Spanje en de Latijns-Amerikaanse landen,  
een grote rol. Degenen, die uitgezonden waren geweest, behielden, bij 
terugkeer, nog een zekere “nostalgia”, zelfs zodanig dat ons op een 
gegeven moment werd gevraagd om een speciale cursus Spaans te 
organiseren voor hun kinderen, zodat deze die taal niet zouden verleren.  
 
De contacten met de “Latijnse wereld” werden levendig gehouden o.a. 
door de Heer Luís Egas y Trigo, die, afkomstig uit Ecuador, in het kader 
van zijn functie bij Philips in Nederland, vaak naar Latijns-Amerika 
afreisde. Aanvankelijk vice-voorzitter is hij jarenlang voorzitter geweest 
van de A.I.E.  
Toentertijd gold ook als adagium dat een deel van de bestuursleden uit 
praktische overwegingen toch wel “Philips-mensen” moesten zijn.  
Als anekdote herinner ik mij dat wij als Bestuur, met het 
Sinterklaasfeest, een hele vracht cadeautjes uit Zuid-Amerika binnen 
kregen, die wij, mét gedicht, allemaal persoonlijk bij onze leden gingen 
rondbrengen. En ook bij de “rifas”, de loterijen, waren er altijd 
interessante prijzen te behalen in de vorm van Latijns-Amerikaanse 
volkskunst.  
 
Onze bijeenkomsten vonden doorgaans plaats in het historische Philips 
Laboratorium-gebouwtje aan de Emmasingel, dat toen dienst deed als 
talenpracticum, en ook vanuit de Philips International Club nam men 
deel aan onze activiteiten.  
 
Wat betreft de taalcursussen was ik verbaasd te ontdekken dat er 
aanvankelijk in Eindhoven, behalve de Philips-cursussen, amper 
mogelijkheden bestonden om goed Spaans te leren.  
En zó hebben wij de Spaanse (en Portugese) taalcursussen van de 
Asociación in het leven geroepen.  
 
Er bleek, na de advertentie in de krant, voor deze cursussen zo’n grote 
interesse te bestaan dat, bij de presentatie van onze opzet, het lokaal in 
het scholencomplex van de zusters aan de Hemelrijken, de bijna 100 
aanwezigen bij lange na niet kon bevatten. Op een gegeven moment 
telden we zelfs 150 cursisten met veel dubbele klassen en meerdere 
docenten.   



 8
 
In de jaren 1973 en 1976 organiseerden wij een reis naar Mexico en 
Guatemala toen dat in de officiële reiswereld nog maar amper 
voorkwam.  
Hoogtepunten waren zeker ook de zogenaamde Jornadas Hispánicas, het 
jaarlijks samentreffen van alle zusterverenigingen in Nederland, België 
en Luxemburg in telkens een wisselende stad.  
In “mijn” tijd was Eindhoven vier keer gastvrouw; te weten in 1967, 
1974, 1982 en 1996. 
Aanvankelijk twee dagen werden, na de autoloze zondag, in de 70-er 
jaren de activiteiten terug gebracht tot één dag.  
 
Eindhoven heeft de organisatie altijd groots aangepakt en zeker bij de 
eerste twee Jornadas gaven o.a. het hoge Philips-kader, ambassadeurs 
en verder vertegenwoordigers uit de diplomatieke en bestuurswereld 
acte de présence. Het nemen van beveiligingsmaatregelen via o.a. 
politie-escortes bracht extra zorgen met zich mee. 
Naast de hoogwaardige voordrachten (vaak met betrekking tot Latijns-
Amerika) brachten we ook veel andere zaken voor het voetlicht. 
   
In 1967 schreven we zelf een vrolijke Spaans-Nederlandse revue, die in 
het Philips Ontspannings-Centrum (theater het P.O.C.) werd opgevoerd. 
De nog maar enkele jaren jonge Tuna de la Ciudad de Luz werkte 
hieraan mee. Het thema was het contact van de toentertijd in groten 
getale arriverende zogenaamde Spaanse gastarbeiders met de 
Nederlanders. 
 
Voor de Jornadas van 1974 kregen we, met veel moeite, vanuit 
Argentinië, de originele partituur in handen van  de “Misa Criolla”, die,  
gedurende de kerkdienst in de Globe-zaal van de Stadsschouwburg, 
door professionele musici en o.a. het Eindhovense Tivoli-koor werd 
uitgevoerd.  
 
Daarnaast legden we in dat jaar beslag op de tekst en muziek van de 
Chileense zarzuela “La pergola de las flores”, die we zowel in het P.O.C. 
als in de grote zaal van de Stadsschouwburg opvoerden en waaraan een 
honderdtal personen heeft meegewerkt, als ook o.a. weer de Tuna.  
In de pauze kwam de toentertijd omstreden Chileense ambassadeur – 
het was de periode van Pinochet - ons met tranen in de ogen bedanken 
omdat er nu toch ook eens iets goeds van zijn land werd gebracht.  
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De repetities werden gehouden in het “Centro Español”, de sociëteit 
van de Spaanse werknemers aan de Willemstraat waar wij goede 
contacten mee onderhielden. Nog steeds worden onderling de 
convocaten toegezonden! 
 
De Jornada van 1982 stond in het teken van Eindhoven 750 jaar 
stadsrechten en de verhouding Spanje – Lage Landen. 
In de wintertuin van Cocagne werd, onder leiding van Juan Tajes, een 
collage op de planken gebracht van scènes uit de Spaans-Nederlandse 
toneelliteratuur, begeleid door oude hofmuziek (Hans Kronenburg) en 
met historische dansen.  
 
Zeker was ook bijzonder de tentoonstelling van oude historische boeken, 
die we konden realiseren met medewerking (bij uitzondering) van de 
interessante bibliotheek van de Sefardische Synagoge in Amsterdam. 
 
Het thema van de laatst gehouden Jornada, in 1996, was gewijd aan de 
Spaanse film, met vertegenwoordigers uit Spanje.  
Binnen afzienbare tijd zal Eindhoven opnieuw aan de beurt zijn om een 
Jornada te organiseren.  
 
En zó verstreken de jaren. Nog steeds mag onze Asociación zich 
verheugen in een warme belangstelling met over de 200 leden.  
Dit is een relatief groot aantal personen, omdat, bij de sterke 
verandering in de tijdsgeest, met steeds meer vrije tijd maar ook steeds 
minder vrij besteedbare tijd, een hectisch levensritme en een enorm 
aanbod van allerlei mogelijkheden tot ontspanning, bij praktisch alle 
culturele verenigingen het ledenaantal sterk is terug gelopen en ook de 
zogenaamde “vergrijzing” heeft toegeslagen. 
 
Voor onze intensieve Spaanse taalcursussen bestaat echter nog steeds 
veel belangstelling, als ook voor de Spaanse Filmavonden met inleiding. 
Verder wordt in de “Tertulias”, de informele conversatie-kringen, door 
een aantal leden het Spaans op een meer vrijblijvende manier 
onderhouden.  
 
Bij de maandelijkse bijeenkomsten wordt er naar gestreefd om, via 
hoogwaardige lezingen, muziekvoordrachten en dergelijke, zoveel 
mogelijk inzicht te geven in de zo diverse culturen van de Spaanse 
sprekende wereld.  
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De lezingen worden afwisselend in het Spaans en in het Nederlands 
gehouden zodat ook degenen, die het Spaans niet of in mindere mate 
beheersen, hieraan kunnen deelnemen. Dit tot volle tevredenheid van 
praktisch alle leden, zoals ook gebleken is uit een onlangs gehouden 
enquête.  
 
Het sociale contact tussen de leden onderling én met ons als Bestuur is 
altijd als belangrijk ervaren en werd ook steeds gestimuleerd bij 
excursies en de diverse andere georganiseerde cursussen. Wij blijven 
hierop alert.  
 
Via de “Unión de las Asociaciones Iberoamericanas del Benelux”, sinds 
30 jaar het officiële samenwerkingsverband van alle 13 
zusterverenigingen, komen incidenteel ook meer mogelijkheden binnen 
bereik evenals uit het contact met het Instituto Cervantes te Utrecht.  
 
Helaas moest een aantal jaren geleden de Portugese / Braziliaanse 
sectie worden afgestoten wegens een geleidelijk aan ontstaan gebrek 
aan belangstelling en werden dus ook de Portugese taalcursussen 
beëindigd. 
In de loop van de tijd hebben velen hun inzet met enthousiasme aan 
onze Asociación gegeven en wisselde de samenstelling van de Besturen. 
Nog steeds mogen wij ons verheugen in een actief team, dat in goede 
verstandhouding en samenwerking, werkt aan de bloei van onze 
vereniging.  
 
Wij zien de toekomst dan ook met optimisme tegemoet en hopen aan 
het in ons verstelde vertrouwen te blijven voldoen! 
 
A.H.C Houben – de Jongh 
Voorzitter a.i. / Secretaris A.I.E.  
 
Noot van de redactie: 
 
In 1997 ontving Mevr. A.H.C. Houben – de Jongh, uit handen van de 
Spaanse Ambassadeur in Nederland, een hoge Spaanse decoratie “El 
lazo de Dama de la orden del Mérito Civil”; dit voor haar grote 
verdiensten in het kader van de bevordering van de Spaanse taal en 
cultuur in Nederland. Mevr. Houben – de Jongh beschouwt deze 
onderscheiding als een hommage aan onze Asociación Iberoamericana 
Eindhoven. 
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VIÑETAS DURANTE LOS 70 AÑOS 

 
Años cuarenta  - sesenta 

La tilde española y el circunflejo portugués 
 

 
 

Años setenta – ochenta  
Las maracas y el mundo ibero-americano  

 

 
Años noventa – dos mil  

El trayecto ibero-americano  
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Asociación Iberoamericana 1934 – 1974 
 
In deze eerste maanden van 1974 heb ik vaak teruggedacht aan een 
avond in januari 1934 toen bij mij thuis door de heren Moure, Grol 
Jansen, Jhr. Vix en mijzelf besloten werd om een Spaanse vereniging op 
te richten.  
 
Wij meenden dat een dergelijke vereniging, naast de Engelse en Franse 
genootschappen, reden van bestaan had omdat de belangstelling voor 
de Spaanse taal groeiende was. De oprichters hebben zich hierin niet 
vergist.  
 
Op de eerste avond, die de Asociación Holando-Española organiseerde, 
waren er reeds ongeveer dertig belangstellenden: de eerste steen was 
dus gelegd. 
 
Het toenmalige bestuur, dat onder leiding stond van de heer Moure, die 
al enkele jaren Spaanse lessen gaf, slaagde erin de Asociación te doen 
groeien. In dit bestuur vervulde ik de bescheiden rol van bibliothecaris. 
 
Bij het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog in 1936 kwamen veel 
Spanjaarden naar ons land en degenen, die in Eindhoven een 
toevluchtsoord vonden, leefden met ons genootschap mee en traden 
soms op als sprekers.  
 
Toen in 1939 de wereldoorlog dreigde, besloot de heer Moure naar zijn 
vaderland, Frankrijk, te vertrekken en mij werd gevraagd zijn taak als  
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voorzitter over te nemen. Na de bezetting van Nederland in 1940 
besloot het toenmalige bestuur de activiteiten van ons genootschap stil 
te leggen daar wij niets voor een toezicht door een Kulturkammer 
voelden. 
 
In mei 1946 besloot ik te trachten ons genootschap nieuw leven in te 
blazen en op de daartoe belegde bijeenkomst moest ik mededelen dat ik 
alleen het voltallige bestuur was en dat ik de hulp van anderen zeer op 
prijs zou stellen. 
 
Mevrouw Rebel en de heer Nillesen verklaarden zich bereid zitting te 
nemen in het bestuur en onze Asociación ging een nieuwe levensfase 
tegemoet. De belangstelling bleef niet tot Spanje beperkt, doch breidde 
zich uit tot de Spaanstalige landen in Amerika en de naam van ons 
genootschap werd daarom gewijzigd in Asociación Hispano-Americana, 
later veranderd in de huidige naam Asociación Ibero-Americana, toen 
besloten was om de Portugese taal tot de interessesfeer van ons 
genootschap te doen behoren.  
 
In 1964 meende ik dat de tijd gekomen was om, na dertig jaar lid van 
het bestuur te zijn geweest, mijn voorzitterschap neer te leggen. De 
heer Zonnervylle nam mijn taak over en ik werd tot ere-voorzitter 
benoemd, wat ik zeer op prijs stelde. 
 
Na het vertrek van de heer Zonnervylle naar Chili nam onze 
onvergetelijke heer van Tooren het voorzitterschap op zich en, na zijn 
overlijden in november 1972, werd de heer Egas y Trigo tot voorzitter 
gekozen, die met steun van de onvermoeibare secretaresse, mevrouw 
Houben, en de overige bestuursleden thans onze Asociación leidt, die tot 
meer dan 600 leden is uitgegroeid.  
 
Dat ik, als één der oprichters, hierover verheugd ben, zult U ten volle 
begrijpen en ik besluit dit korte overzicht met mijn beste wensen voor 
de toekomst van onze Asociación.  
 
Maart 1974 
A. Kopmels  
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U N I Ó N 
 
de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del  
Benelux 

 
Amberes, 12 de octubre de 2004 

Distinguidos amigos : 
No puedo ocultarles que el motivo que nos ha reunido en este acto 
conmemorativo, me llena de satisfacción y de orgullo. Hoy es un día 
histórico para la Asociación Ibero Americana de Eindhoven, porque 
celebramos el setenta aniversario de la fundación de esta magnífica 
asociación. Que Ustedes puedan celebrar hoy su setenta aniversario es un 
hecho cultural relevante para todos los hispanistas e hispanófilos del 
Benelux. Desde el año 1934, las actividades culturales de la Asociación 
Ibero Americana de Eindhoven se han convertido en un punto de referencia 
imprescindible en la historia del hispanismo en los Países Bajos.  
Todas las actividades de la Asociación Ibero Americana nos han brindado (y 
nos seguirán brindando) una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y 
para sembrar las semillas de un hispanismo cada vez más sólido. Desde 
1934, las actividades nos han ofrecido una visión rica y diversa, a veces 
sorprendente, siempre apasionante, esperanzadora e inquietante, del mundo 
hispánico y de la lengua española. La Asociación Ibero Americana ha sido 
testigo y protagonista a la vez, de las luces y sombras del hispanismo en el 
Benelux. Hoy, setenta años después, es un orgullo para mí celebrar con 
Ustedes este importante aniversario. Porque celebrar este acto 
conmemorativo refleja y confirma el creciente interés hacia las culturas de 
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España y de los países de Iberoamérica y hacia el español, lengua de una 
comunidad de 450 millones de hispanohablantes.  
Sin el entusiasmo de los socios y de los vocales, no hubiera podido llevarse 
a cabo el gran desafío que conlleva la vida asociativa en Eindhoven. Su 
contagioso entusiasmo y energía dan ánimos para continuar perseverando. 
Al mismo tiempo quiero rendir homenaje a los fundadores de la Asociación 
Ibero Americana de Eindhoven, aquellos inquietantes intelectuales de 1934 
que tomaron la iniciativa de crear una asociación para promover la lengua 
española y la cultura en español. Hoy, orgulloso de la tarea realizada, con 
setenta años a la espalda, la Asociación Ibero Americana se encara al futuro 
con mucha ilusión, y tras la celebración de este especial acto 
conmemorativo, se pone de nuevo en marcha para seguir promoviendo el 
español y la cultura hispánica en Eindoven. Conviene expresar nuestro 
profundo agradecimiento a los Presidentes y los vocales de las Juntas 
Directivas a lo largo de setenta años de historia. Sobre todo quiero rendir 
homenaje a la – polifacética e incansable – Señora Anneke Houben-De 
Jongh, que forma parte de la Junta Directiva desde hace más de treinta años. 
Mi más cordial enhorabuena, Anneke, por el magnífico trabajo que has 
realizado en la Asociación Ibero Americana de Eindhoven y en la Unión de 
Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux, de la que forma parte. 
¡Muchísimas felicidades! 
Les deseo a todos Ustedes un agradable acto conmemorativo, que celebrarán 
– y esto no lo dudo – con la misma ilusión y esperanza que cuando 
empezaron los fundadores en 1934. Quisiera expresar la confianza en que la 
Asociación Ibero Americana de Eindhoven siga reforzando aún más, los 
lazos culturales, el espíritu de cooperación, diálogo e intercambio entre el 
mundo hispánico y los países del Benelux, porque el entendimiento entre 
todas las culturas es la mejor vía para abordar los problemas de todo tipo 
con los que nos enfrentamos en la época actual. 
En nombre del Consejo de la Unión agradezco y felicito a la Asociación 
Ibero Americana de Eindhoven por los 70 años de magnífica vida 
asociativa, entre 1934 y 2004. A todos Ustedes : ¡Enhorabuena! 

 
Paul VAN DEN BROECK, Presidente de la Unión 
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    EMBAJADA DE   ESPAÑA   
           LA HAYA 

 
FELICITACIÓN DE PARTE DE : 

VICTORIA GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN 
CONSEJERA CULTURAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 

 
La Asociación Iberoamericana de Eindhoven celebra el próximo mes de 
diciembre su 70 aniversario. Son setenta años de promoción de la 
lengua y cultura hispánica, que demuestran un entusiasmo, esfuerzo e 
ilusión que merece todo mi respeto y agradecimiento. 
 
Desde hace años el español como lengua, y por ende su cultura, goza de 
un enorme interés en el mundo. Entre las causas que se suelen señalar 
para explicar este fenómeno destacan las de índole económica y 
cultural. 
 
Por un lado no hay duda de que influye la posibilidad de hacer negocios 
en diversos países de habla española con cada vez mayor capacidad 
económica y comercial. Además es llamativo el que en Estados Unidos el 
español juegue ya un importante papel en su política y economía; el 
conocimiento de la lengua española parece ya imprescindible para el 
desarrollo profesional. 
 
También el interés turístico da lugar a que vayan surgiendo nuevos 
amantes de lo español. España es el país elegido por un gran número de 
europeos para pasar sus vacaciones y también muchos otros se ven 
atraídos por las gentes, las tierras, el folclore, la música, etc., de la 
América Iberoamericana. 
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El aspecto cultural es, en mi opinión, el más hermoso. La cultura es la 
mejor vía para el conocimiento recíproco y la aproximación de los 
pueblos, como bien señalaba hace unas semanas el Príncipe de Asturias. 
 
Ahí es donde todos los que han participado, desde 1934 hasta hoy, en la 
fundación, organización y mantenimiento de la Asociación 
Iberoamericana de Eindhoven, han jugado un papel tan importante. 
Ustedes han contribuido de una manera esencial y ejemplar al desarrollo 
de las relaciones bilaterales entre España y los Países Bajos.  
 
En realidad Ustedes hacen más fácil y agradable mi trabajo; de hecho 
son Ustedes una especie de consejeros culturales honoríficos. 
Mis más sinceras felicitaciones y mi más sentido agradecimiento por 
estos setenta años. ¡Les deseo que celebremos al menos otros setenta 
más! 
 
Victoria González-Bueno Catalán de Ocón 
Consejera Cultural de la Embajada de España en La Haya 
 
 

                70 AÑOS UNIDOS 
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FELICITACIONES DE PARTE DE LA 
 SRA Dª ISABEL-CLARA LORDA VIDAL 

Directora del Instituto Cervantes de Utrecht 
 
Utrecht, 15 noviembre 2004 
 
Estimados socios de la Asociación iberoamericana de Eindhoven: 
 
Como directora del Instituto Cervantes de Utrecht quisiera felicitar de 
todo corazón a la Asociación iberoamericana de Eindhoven en un día tan 
señalado. Alcanzar la provecta edad de 70 años en buen estado de salud 
no siempre es fácil. Hay que superar muchas etapas y recorrer un largo 
camino de experiencias para traspasar el umbral de esta respetable 
edad. Respeto, eso es lo que siento cuando pienso en la labor que 
ustedes han realizado durante tantos años en pro de la lengua española 
y las culturas de España e Hispanoamérica en su ciudad; y admiración 
también, porque se requiere tesón, entrega y amor para consagrar el 
tiempo libre a las múltiples actividades que exige la vida asociativa. 
 

Permítanme aprovechar estas líneas para recordarles que el 
Instituto Cervantes de Utrecht es la casa de todos ustedes y que nos 
gustaría que nos visitaran más a menudo. Entiendo que la distancia 
pueda resultar una incomodidad para quienes residan lejos de Utrecht; 
no obstante quisiera animarles a superar este obstáculo, porque creo 
que vale la pena que hagan uso de nuestras instalaciones, participen en 
nuestras actividades y enriquezcan nuestra labor con sus aportaciones e 
ideas.  
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El Instituto Cervantes no quiere ni debe trabajar sin la 

participación de todas estas personas que llevan años entregados a la 
noble tarea de promover nuestra lengua y cultura por estos lares. 

 
 Por último, anunciarles que en el año 2005 celebraremos el 400 
aniversario del Caballero de la Triste Figura con conferencias,  coloquios, 
exposiciones, música y cine. Además de ello, nuestro Centro tiene 
programadas otras muchas actividades en torno a diferentes temas. 
Quisiera hacer mención especial de una de ellas, porque creo puede 
interesarles particularmente. Se trata de rendir homenaje al Hispanismo 
en los Países Bajos rememorando sus orígenes y evolución, mediante 
una reunión de hispanistas veteranos y jóvenes. El acto tendrá lugar en 
el mes de marzo y se anunciará en su debido momento. Creo que es una 
magnífica ocasión para encontrarnos todos en torno a un tema que nos 
une, y nos complacería que su asociación participara activamente. 
 
 De nuevo mis más sinceras felicitaciones. Desde nuestro centro 
entonamos un “lang zal ze leven in de gloria” para su asociación y les 
animamos a seguir trabajando con todo el ánimo y entrega que han 
demostrado durante tanto años.  
 Quedo a su disposición. 
 
 Isabel-Clara Lorda Vidal 
 Directora del Instituto Cervantes de Utrecht 
 Noviembre 2004 
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SIETE DÉCADAS SEMBRANDO HISPANIDAD 
 
La Asociación Iberoamericana de Eindhoven está de fiesta porque 
celebra el septuagésimo aniversario de su fundación.  Justo es pues que 
vista sus mejores galas para festejar este fausto acontecimiento y 
rememorar los puntos culminantes de su historial. A las numerosas 
felicitaciones que le llegan de sus socios y amigos, deseo añadir también 
la mía por los gratos recuerdos que conservo sobre sus actividades y por 
la amistad que me ha unido con varios de sus dirigentes a lo largo de 
tantos años.  

Fundada sólo siete años después de haberse creado la primera 
cátedra de lengua española en Holanda, en una época en la que el 
estudio del español estaba en Holanda todavía en pañales, la 
‘Asociación’ , como suelen llamarla sus socios, ha ido desarrollándose 
bajo la dirección de sus presigiosos y emprendedores pioneros, hasta 
llegar a ser una pujante institución cultural, cuyo principio es promover 
el interés y la simpatía de los holandeses por la cultura hispánica en el 
sentido más amplio de la palabra. 

La dedicación que ha demostrado y la energía que ha venido 
desplegando la Asociación Iberoamericana en todos estos años en la 
ciudad de Eindhoven y sus alrededores bien merece la admiración de 
cuantos conocen su historia y de los que hemos sido invitados a acudir a 
su sede para hablar a sus insaciables hispanófilos socios sobre multitud 
de aspectos relacionados con los países que integran el vasto mundo 
hispanoparlante. Aspectos que han variado y varían desde la vida y obra 
de ilustres poetas, literatos, escritores y pintores hasta cursillos de 
español y de temas de historia de arte, proyecciones de películas y  

¡ ENHORABUENA ! DE PARTE 
DEL SR. D. FRANCISCO E. DE 

MULDER BONELLO, 
CONFERENCIANTE  REGULAR, 

EX-JEFE DE LA SECCIÓN 
ESPAÑOLA DE « RADIO 

NEDERLAND » 
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diapositivas, excursiones instructivas, tertulias musicales e incluso 
cursillos con recetas de la cocina española e hispanoamericana.  
 

Al dar hoy mi enhorabuena a la cumpleañera Asociación por su 
infatigable labor deseo a la vez rendir homenaje a aquellos pioneros que 
a partir de 1934 concibieron la luminosa idea de crear esta institución 
cultural española e iberoamericana en esta ciudad de la luz – como suele 
decirse que es Eindhoven. 
 

En primer lugar quisiera traer a la memoria a quienes conocí y 
conozco peronalmente como mi amigo ecuatoriano Luis Egas Trigo, 
quien desde 1972 fue por muchos años presidente de la Asociación 
Iberoamericana de Eindhoven y que en los años cincuenta colaboró 
mucho tiempo conmigo en Radio Nederland con sus charlas quincenales 
‘Holanda al Día’ en las que relataba a nuestro vasto auditorio hispano 
sus impresiones sobre Holanda.  
 

Otra persona amiga que formó parte de la junta directiva de la 
Asociación Iberoamericana en la década de los cincuenta fue Juanita 
Rebel, apasionda admiradora de la música y danzas folclóricas de 
España e Iberoamérica, sobre cuyo tema publicó un librito en holandés 
con el título ‘Van Zamba tot Samba. Een zwerftocht door de 
Zuidamerikaanse volksmuziek en –dansen’, tras haber presentado una 
serie de interesantes charlas sobre este tema en Radio Nederland. 
 

Ni qué decir tiene que también han habido muchos otros que se 
han desvivido por fomentar la cultura hispánica en Holanda y merecen 
nuestro agradecimiento y amistad, pero muy en particular deseo 
mencionar y expresar en esta reseña conmemorativa mi admiración a 
Anita Helena Houben-de Jongh, a quien conozco desde sus tiernos años 
de estudiante, por la labor que ha desempeñado durante varias décadas. 
No creo que exagero si digo que podemos considerar a Anita Helena 
como la ‘media naranja’ de la Asociación Iberoamericana ya que más de 
la mitad de su vida la ha compartido con esta institución cultural. 
Felicitar a la Asociación es felicitar también pues a su simpática 
secretaria y presidente interino: Anita Helena Houben. ¡Felicidades a 
todos y que vuestra simpatía y cariño por lo hispano se prolongue por 
muchos años!    
 
Francisco E. De Mulder Bonello    
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PERSBERICHTEN UIT 1963 
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MEMORIA ANUAL 1963 
389 MIEMBROS 

ACTIVIDADES PARA TRABAJADORES ESPAÑOLES 
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  PERS-AANKONDIGING JORNADA 1967  
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AANKONDIGING JORNADAS 1967  
PHILIPS ONTSPANNINGS CENTRUM 
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      JORNADAS 1967; LEZING IN HET P.O.C.  
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JORNADAS 1967; MISA CRIOLLA 

TIVOLI KOOR IN HET GLOBETHEATER  
 

 
 

MISA CRIOLLA 1967 
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TUNA 1967  

CONSIGUIENDO OTRA CINTA 

  
 

LA TUNA EN PLENA FORMA; 1967 
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FIESTA CON LA TUNA; 1967 

 

 
 

LA TUNA; PERGOLA DE LAS FLORES 1974 
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GALERÍA DE LAS VIEJAS GLORIAS 
LISTA DE SOCIOS DE PRIMERA HORA 

 
 

Nombre Socio a partir
del año : 

Sra T. Gorter - Jollema 1964 
Sra. A. Houben – De Jongh 1964 
Srs. C.M. Adriaansz 1964 
Srs P. Kaan 1964 
Sra. L. van Tilburg 1964 
Sra. J. Frijdal - Buitenwerf 1965 
Sra. R. Borchert 1972 
Sra M. Grüning 1976 
Sra L. Stoop  1976 
Sr. C. Huberts 1976 

 
 
 

  EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS ANUALES 
 
 

AÑO FLORINES EURO 
1964 4,00 1,80 
1965 10,00 4,55 
1971 15,00 6,80 
1973 17,50 7,95 
1975 20,00 9.05 
1977 22,50 10,20 
1979 27,50 12,50 
1983 32,50 14,75 
1988 35,00 15,90 
1993 37,50 17,00 
1996 40,00 18,15 
1999 45,00 20,45 
2002 48,50 22,00 

 



 32
ANTIGUO REGISTRO DE SOCIOS DE LA A.I.E. 
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 34
CONVOCAAT VAN APRIL 1974 
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     A.H.C. Houben – de Jongh 
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LA PERGOLA DE LAS FLORES 

 
De zarzuela speelt zich af in Santiago de Chile, 
omstreeks de jaren 1928-1929 in de lente. 
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REGISSEUR TON VAN OTTERLO 
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MUZIKANTEN LA PERGOLA DE LAS FLORES 
 

 
 

TUMULT OP HET PODIUM 
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SCENES UIT LA PERGOLA DE LA FLORES  
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UIT DE PERS VAN 1974 
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DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA A.I.E. 
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‘Hemelrijken in de rosse buurt’ ofwel ‘waar cursussen 
Spaans al niet voor kunnen dienen’  
Bij de 70e verjaardag van de “Asociación Iberoamericana de Eindhoven” 
(AIE) werd ik door Johan Pouwels benaderd om terug te blikken op de 
cursussen Spaans die door de AIE werden georganiseerd. Volgens hem 
was ik een van de eerste docenten Spaans die ook de cursussen van de 
AIE zou hebben opgezet. Dat laatste is zeker niet waar maar kan wel 
gelden voor wijlen mijn collega Frans Robben. Wel was ik docent aan de 
AIE van 1972 tot en met 1974, overigens samen met Peter (Peer) van 
Beek met wie ik nog steeds bevriend ben. Toevallig was ik afgelopen 
weekend samen met mijn vrouw Adrie op bezoek bij Peter en Gerda en 
konden we samen herinneringen ophalen aan die tijd waarin Peter en ik 
in het Eindhovense cursussen Spaans gaven. 
Nu moet u weten dat Hemelrijken een klooster was dat midden in de 
rosse buurt in Woensel / Eindhoven stond, als een soort rots van het 
Rijke Roomse Leven in de branding van het platte leven dat een rosse 
buurt nu eenmaal met zich meebrengt. Cursisten en docenten moesten 
dan soms ook heel wat moeite doen om zonder lastige gevallen te 
worden, Hemelrijken te bereiken. Maar eenmaal daar aangekomen werd 
de kloosterdeur opengedaan door een allerliefst stokoud nonnetje dat na 
door het luikje gekeken te hebben goed volk binnenliet en al wat haar 
verderfelijk leek, buiten liet staan.  
Eenmaal binnen, wachtten je de cursisten die zeer gemotiveerd waren, 
voorwaar voor elke docent een genot om aan les te geven. Peter en ik 
waren toentertijd nog jonge (ik wil niet zeggen onbedorven) docenten 
die veel vrijheid kregen om deze cursussen op te zetten en te geven. We 
gebruikten geen leergang in de eigenlijke zin van het woord, maar voor 
de lagere niveaus een boekje met verhaaltjes dat dan ook Cuentos y 
leyendas heette en dat bekende en minder bekende sprookjes en 
grappige verhaaltjes bevatte die werden gelezen en waarover vragen 
moesten worden beantwoord die dan weer aanleiding gaven tot 
gesprekken met de cursisten over het leven van alledag en allerlei 
andere onderwerpen. Later toen ik al vakdidacticus aan de vakgroep  
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Spaans van de Universiteit in Nijmegen was, leerde ik dat dit boekje 
was opgezet volgens de leesmethode van Morris West die zeker tot in de 
jaren zeventig succes had als pendant van de toen al ‘ouderwets’ 
gevonden grammatica-vertaalmethode. 
Ik bewaar nog steeds voortreffelijke herinneringen aan de cursisten van 
de AIE in Eindhoven en heb veel van hen geleerd en aan de 
samenwerking met Anneke Houben die ons de nodige vrijheid liet en ook 
altijd zeer correct was in het betalen van het lesgeld, wat ook belangrijk 
was, want het bestaan van docent Spaans was ook toen geen vetpot: 
we sprokkelden her en der onze lesuren bij elkaar en ik had op een 
gegeven moment zeven werkgevers tegelijk en gaf lessen van Deventer 
tot Eindhoven met als letterlijke tussenstations Zutphen, Arnhem, 
Nijmegen en Goch (Duitsland). De cursisten in Eindhoven waren (bijna) 
allemaal zeer gemotiveerd, maakten hun huiswerk en gingen met 
sprongen vooruit in kennis en vaardigheden. Kortom een genot om daar 
te werken.    
Tot slot van deze terugblik nog een ‘dulce memoria’ en een anekdote. 
Joris, onze oudste, is geboren midden in de oliecrisis van november 
1973 en in de pauze tussen twee groepen door (ik gaf op 
dinsdagmiddag en dinsdagavond les nadat ik ‘s morgens overigens al in 
Deventer had les gegeven) ging ik een teddybeer voor de pasgeboren 
zoon kopen. Bij terugkomst in Hemelrijken werd de teddybeer zeer 
bewonderd door het nonnetje dat altijd zeer betrokken bij ons jonge 
gezin maar ze vond hem wel wat groot. Dat had ze wel goed gezien: 
thuisgekomen bleek de beer net zo groot was als Joris zelf. Hij heeft de 
beer overigens nog steeds... 
En nu dan de anekdote die afkomstig is van Peter van Beek.  Eens kwam 
de zuster van Hemelrijken zo snel als haar oude benen haar konden 
dragen, melden dat er een mevrouw bij de kloosterdeur stond te 
wachten, die Peter dringend moest spreken. Deze spoedde zich naar 
beneden om de mevrouw die een cursiste bleek te zijn, te woord te 
staan. De vrouw vertrok meteen weer. Na afloop van de les vroeg het 
nonnetje nog aan Peter of hij die mevrouw ook daadwerkelijk had 
gesproken want ze zag er zo nerveus uit zodat het nonnetje zich echt 
zorgen maakte over wat er aan de hand was. Peter heeft haar maar niet 
verteld wat er aan de hand was: de cursiste was die avond alleen maar 
langs gekomen om Peter op het hart te drukken dat, wanneer haar man 
langs zou komen of hem later zou bellen om te vragen waar ze die 
avond was geweest, hij zou zeggen dat ze de hele avond op cursus was 
geweest…. Waar cursussen Spaans aan de AIE al niet voor kunnen 
dienen!  
Kees van Esch 
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OFFICIËLE ONTVANGST 

 

 
 
De burgemeester van Eindhoven de heer Borrie, de voorzitter van de 
asociación de heer Luis Egas y Trigo en de secretaris Mevrouw Anneke 
Houben-de Jongh 
 

MUZIEK VAN MEXICO LINDO 
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   JUAN CARLOS TAJES 

 

 
 

     Juan Carlos Tajes: regisseur van de toneelvoorstelling 
                “Spanjaarden en Vlamingen” over taferelen aan het hof 

     van Felipe II, uitgevoerd door leden van onze Asociación 
     in de wintertuin van hotel Cocagne 
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WEDERGEBOORTE  
door Jan van der Pol 

¡Que una vez me encuentre 
en una cuna aquí 
o en un lugar de La Mancha 
de cuyo nombre 
no quiero acordarme! 

 
Een vereniging die zeventig jaar bestaat, heeft bijna een gemiddeld 
mensenleven achter de rug. Dat geldt ook voor mij, al heb ik de 
zeventig nog niet weten te halen. Toch hebben we iets gemeen, de 
vereniging en ik. Een paar jaar geleden werd ik lid van de jubilaris. Wéér 
lid, mag ik wel zeggen, want een kleine halve eeuw geleden ben ik er 
ook al eens aan verbonden geweest. Maar mijn hispanofiele gevoelens 
werden toen weldra onderdrukt door gezin en werk. 

De nostalgie heeft z’n werk gedaan. Resultaat: ik keerde terug in 
de moederschoot van de Eindhovense Asociación én in mijn 
belangstelling voor Spanje en Spaans. Daaruit vloeide voort dat ik 
anderhalf jaar terug lid werd van een “dochterclub” van de nu 
jubilerende vereniging: een Tertulia. Ik sloot me daarbij aan zonder te 
beseffen wat zoiets precies inhoudt. 

Mijn wedergeboorte leidde er ook toe, dat ik afgelopen zomer in 
Salamanca een tweeweekse cursus volgde om mijn oude Spaans eens 
wat op te kalefateren. Het was een weerzien, want ik was er in mijn 
jeugd een weekje geweest tijdens een maandenlange trektocht door 
Spanje. Tijdens mijn herontmoeting noteerde ik in een gedicht de wens 
om ter plekke een eventuele lijfelijke wedergeboorte te ondergaan. 
Daaruit citeer ik hierboven enkele regels. 
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Zoals gezegd, besefte ik amper wat een Tertulia precies is en 

doet. Desgevraagd gaf de encyclopedie van Sopena me dit antwoord: 
“Reunión de personas que acostumbran juntarse para conversar o para 
pasar el tiempo agradablemente.” 

Nou, ik heb nu ervaring. 
 
Tertulia 1 
De Eindhovense versie van de Tertulia voldeed uitstekend aan de 
omschrijving. Misschien zelfs meer. Mijn kennismaking leidde tot een 
verrassing. Terwijl ik geen van de andere leden ooit eerder ontmoet 
had, was het bij de tweede bijeenkomst net of we oude bekenden 
waren. Het klikte meteen ondanks het feit, dat ons aller Spaans niet van 
de bovenste plank was en is.  
 Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat het begrip Tertulia me nog 
even in verwarring bracht en brengt, zodat ik soms abusievelijk “tortilla” 
zei en zeg. Niet lachen, voor mij is het helemaal niet zo vreemd, dat dit 
woord zo voor op m’n tong ligt. A, omdat ik het iets lekkers vind en B, 
omdat ik in mijn ver verleden in de keuken van mijn hospita haar grote 
bewondering ondervond bij het maken van zo’n baksel; zij was als 
dochter van een restauranthouder een ware keukenprinses. Zo is het 
gekomen, dat de tortilla bij mij altijd doorsuddert in de Tertulia. 

Daags na de derde bijeenkomst van mijn Tertulia vertrok ik voor 
een rondreis door Iberië en tijdens een kort oponthoud in (ik meen) 
Sevilla zag ik bij de ingang van een gebouw een woord dat me 
aansprak. Ik maakte er bijgaande foto van. 

Inmiddels hebben we al een hele serie bijeenkomsten gehad en 
het is me elke keer een genoegen zo wat met de Spaanse taal bezig te 
zijn. Wat ik overigens ook wel eens doe bij pogingen om een crucigrama 
op te lossen. 
 
Tertulia 2 
Omdat ik wel eens met mijn poëzie naar buiten treedt én omdat ik van 
een handvol gedichten een Spaanse vertaling heb gemaakt, zocht ik in 
Salamanca naar een plekje waar anderen voor het voetlicht traden. 

Zo kwam ik via-via in contact met ene Venancio, maar om zijn 
breedsprakigheid was hij voor mij Don Vesuvio. Hij las een paar van 
mijn vertaalde gedichten en stelde me voor de volgende dinsdagmiddag 
naar een Tertulia te gaan. “Daar treden ook wel eens dichters op”, zo zei 
hij. Dus ik er dinsdag 31 augustus naar toe. In een benedenzaaltje zaten 
circa dertig mensen aan carré-vormig opgestelde tafels. 

Goed, “Tertulia 2” bleek iets héél anders te zijn dan nr. 1 
waarmee ik inmiddels vertrouwd was geraakt. De voorzitter leidde een  
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spreker in, die in een half uur zeer zware thema’s behandelde: 

moraal, liefde, theologie, ethiek en nog wat van dat spul.  
Tegen het eind van de inleiding trad Don Vesuvio binnen en 

kwam naast me zitten. De zeer open en pittige discussie nam twee uur 
in beslag. Ik zat erbij en luisterde ernaar, maar ik had er grote moeite 
mee het allemaal te volgen. Niet vreemd, zoals me na afloop bleek, 
want Vesuvio vertelde me wie er zoal aanwezig waren: drie catedráticos, 
een lid van de Spaanse senaat, een auteur van zeven boeken en nog 
twee schrijvers. Ik zat erbij als vreemde eend in de bijt, waaruit 
ontsnappen niet mogelijk was. Ook voelde ik me kleiner geworden, 
vooral in mijn Spaans. Ik was er dan ook niet conform de omschrijving 
van Sopena, maar “para un pasivo pasatiempo”. 

Vesuvio drong er aan het eind van de bijeenkomst bij de 
voorzitter op aan, dat ik een gedicht zou voorlezen. En het moet gezegd, 
ik had een gedicht in vertaling bij me, waarvan de inhoud ongeveer 
naadloos aansloot bij de thematiek van die middag. Na lezing zei de 
voorzitter (tot zijn schande) dat mijn gedicht hem aan Miguel de 
Unamuno deed denken. Maar hoe dan ook, ik héb een optreden gehad 
tijdens een Spaanse tertulia. 
 Na afloop ben ik op het terras van het nabijgelegen café 
“Unamuno” gaan zitten uitblazen. En nagenieten. 
 Nog geen week na mijn thuiskomst zat ik weer bij een 
bijeenkomst, nu de vertrouwde tertulia van het type 1. 
 
(Fotobijschrift) 
Op doortocht in Spanje maakte Jan van der Pol deze foto. 
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GALERÍA DE LOS PRESIDENTES 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN IN HET 

VERENIGINGSJAAR 2003 / 2004 
 
Lezingen: 
Wo 27 Aug 03 Informatieavond over de Vereniging en de Spaanse  

taalcursussen 
Wo 24 Sept 03 Audiovisuele presentatie over Ecuador en verborgen  

Inca-steden; door Remco Dalkman 
Do 23 Oct 03  Voordracht over “De dag der Doden in Mexico” 

  door Nienke Coutinho 
Do 20 Nov 03  Inleiding over “Ramillete de proverbios, refranes y  

dichos españoles” ; door Hr. Francisco de Mulder  
Bonello (voorafgegaan door jaarlijkse Statutaire 
Algemene Ledenvergadering) 

Vr 19 Dec 03  Spaanse Voordrachtsavond “Ni te cuento”; door  
Sandra Cloostermans 

Do 15 Jan 04  Muzikale quiz; door Hr. Emilio Moresco 
Do 12 Feb 04 Lezing over de portrettekeningen van Ramón Casas; 

een wandeling door het bruisende culturele leven van 
Barcelona rond 1900; door Drs J. Timmerman 

Wo 17 Mrt 04  Ulama, het Meso-amerikaanse balspel in het verleden  
en heden, door Dr. T. Leyenaer 

Di 20 April 04  Inleiding over “Verleden en toekomst van de Maya- 
Indianen”; door. Mario Coolen  

Ma 24 Mei 04  “De Mexicaanse Keuken”, voordracht (met hapjes ;  
door  Sra. Laura Salmon 

Di 22 Juni 04  Slotavond met diner en een voordracht over de Tango  
en Carlos Gardel; door de Argentijnse schrijver  
Rafael Flores 

Filmavonden: Er werden dit verenigingsjaar 8 Video-avonden 
 (DVD), c.q Cineclub-avonden (filmvoorstelling  
gevolgd door discussie over bepaald thema)  
gehouden, onder leiding van. Mevr. Amparo 
Smolders-Ibañez 

Do 2 Oct 03  “El embrujo de Shanghai”: Fernando Trueba (2002) 
Woe 19 Nov 03 “Una historia de entonces”: José Luís Garcí (2001)  
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Do 11 Dec 03  Cineclub  “Los lunes al sol”van Fernando León de 

Aranoa (2002) 
Do 22 Jan 04  “Nadie conoce a nadie” van van Mateo Gil (1999) 
Don 5 Feb 04  Cineclub “Viridiana”van Luís Buñuel (1961) 
Do 18 Mrt 04  “Carne trémula” van Pedro Almodóvar 
Din 11 Mei 04  Cineclub “Los otros” van Alejandro Amenabar (2001) 
Ma 7 Juni 04  “Bodas de sangre” gebaseerd op het boek van  

Federico García Lorca  
 

3,4,5 Oct  03  Viering van de 49-ste Jornada Hispánica te Brussel 
Za 8 Mei 04  Viering van de 50-ste Jornada Hispánica te Maastricht 

en de 30-ste verjaardag van de Unión de las Asocia-
ciones Ibéricas e Ibero-Americanas del Benelux  

 
Cursussen  Er werden dit jaar 7 cursussen Spaans gegeven (Jaar 
Spaans   I, II, III, IV, 2 maal Curso Mantenimiento en de Curso  

Superior), met deelname van een 80-tal cursisten. 
  

Tertulias:  In 3 Tertulia-groepen werd regelmatig het Spaans  
intensief beoefend 

P.S.: De lezingen waren deels in het Spaans, dels in het Nederlands 
 
Namens het Bestuur A.I.E.  
A.H.C. Houben-De Jongh      Conferenciantes de siempre  

      Heren Timmerman en van der Ploeg 
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   JUNTA DIRECTIVA DE LA  A.I.E.  1996 

 
 

 
 

v.l.n.r.:  
zittend:  Anneke Houben-de Jongh, Riet Borchert,  Jet Grüning 
staand:   Jean-Pierre Evers, Luisa Stoops, Jan Boks 
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JUNTA DIRECTIVA ACTUAL DE LA A.I.E.  

 

 
 
v.l.n.r.: Pascale van Kempen-Herlant, Anneke Houben-de Jongh,  
Johan Pouwels, Amparo Smolders-Ibañez, Riet Borchert (op deze 
groepsfoto ontbreken Anton Harbers en Jet Grüning, zie onder) 
 

                                    
 Anton Harbers            Jet Grüning
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¿ SE INTERESA POR LA CULTURA, 
ANTROPOLOGÍA, LITERATURA Y LAS DEMÁS 
BELLAS ARTES IBERO-AMERICANAS ? 
¡ HÁGASE ENTONCES SOCIO DE LA 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA EINDHOVEN ! 
 
PARA MÁS DETALLES DIRÍJASE A NUESTRA 
SECRETARÍA : 
GELDROPSEWEG 52, 5731 AC MIERLO 
TEL. : 0492 – 661698 
 
BENT U GEÏNTERESSEERD IN DE IBERO-
AMERIKAANSE CULTUUR, VOLKENKUNDE, 
LITERATUUR  EN VERDERE SCHONE KUNSTEN? 
OF WILT U “ECHT” SPAANS LEREN BIJ 
SPAANSE, UNIVERSITAIR GESCHOOLDE  
DOCENTEN? 
 
NEEM DAN CONTACT OP MET ONS 
SECRETARIAAT: 
GELDROPSEWEG 52, 5731 AC MIERLO 
TEL.: 0492 – 661698 


