
 

Nieuws van  

 
 
Bunnik, september 2014 
 
Beste donateur, 
 
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de A&M-dag 2014, en wat daar mee 
samenhangt, een In Memoriam van ons oud-bestuurslid Ineke Lambers en een mededeling 
m.b.t. uw donatie over 2014. 
 
 
A&M-dag 2014 in Utrecht 
Op zaterdag 15 november hebben we weer de Ars et 
Mathesisdag 2014 met een symposium in Utrecht. We 
zijn te gast bij het Grafisch Lyceum, Vondellaan 178, 
3521 GH Utrecht.  
Donateurs hebben tot het symposium gratis toegang. 
Introducés zijn tegen betaling welkom. Het programma 
is nog in voorbereiding. 
 

 

 
Lunch 
Wilt u meelunchen? Voor €10 regelen we een lunchpakket. S.v.p. dit melden aan het 
secretariaat. 
 
Exposanten 
Ook dit jaar is er weer ruimte voor exposanten. Wilt u op de A&M_dag uw werk tonen aan en 
bespreken met andere leden van A&M dan reserveren we graag een tafel voor u. Even 
melden bij het secretariaat.  
 
Tentoonstelling 
Voorafgaande aan de A&M-dag is er weer een tentoonstelling van werk van onze leden. Wilt 
u hieraan meedoen? S.v.p. dit melden aan het secretariaat. Monika Buch en Hans Kuiper 
richten de tentoonstelling in. 
 
In Memoriam Ineke Lambers 
Op de achterzijde van deze Nieuwsbrief vindt u een In Memoriam van ons oud-bestuurslid 
Ineke Lambers. 
 
Donatie 2014 
In de begeleidende mail las u of u reeds uw donatie heeft voldaan. 
Graag uw aandacht hiervoor. Onze bankrekening is NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Ars et 
Mathesis te Baarn. 
De minimale donatie bedraagt €20. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Kuiper 
Secretaris A&M 
 
Rietdekkershoek 21 
3981 TN Bunnik 
 030-6563905 
info@arsetmathesis.nl 
www.arsetmathesis.nl 
 
bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 
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In Memoriam Ineke Lambers 
 
  

Op 12 mei 2014 overleed ons oud-bestuurslid Ineke Lambers-Hacquebard op 68-jarige 
leeftijd. Ineke heeft veel voor Ars et Mathesis betekend. Op Ars et Mathesisdagen 
zagen we haar niet alleen in actie bij de organisatie van de dag, maar ook als 
kunstenaar die als exposant haar werk toonde aan belangstellenden en die als 
spreekster vertelde over haar kunst. Ineke was een van de eerste A&M-kunstenaars die 
exposeerde bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam. 
 

 

 

Daar ontmoette zij Zsofia Ruttkay met wie ze een tandem 
vormde waarbij ze samenwerkten aan de ontwikkeling van 
Sangaku-kunst. Achter de schermen was Ineke ook actief. 
Ze zat in de redactie van onze uitgave Arthesis en zorgde 
persoonlijk voor de opmaak en het drukken ervan. Ze hield 
jarenlang het adressenbestand van onze donateurs bij. 
Ook zorgde ze, tot op het laatst, voor de bestellingen van 
de “winkel” van Ars et Mathesis.  
 
Ars et Mathesis was niet het enige kunstnetwerk waarin 
Ineke participeerde. Ze was ook secretaris van D2G2N, de 
Digitale Grafiek Groep Noord Nederland. Ze schreef voor 
die groep een boekje getiteld “Digitale Grafiek – een hele 
kunst”. 
 
Ineke heeft niet alleen veel betekend voor A&M maar was 
ook maatschappelijk op hoog niveau actief. Ze 
vertegenwoordigde D66 in de tweede kamer. Ze was 
staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in 
het tweede kabinet van Agt. 
 
Ineke had helaas een zwakke gezondheid. Dit hield haar 
niet af van een zeer actief en betrokken leven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Sangaku  

 

 


