
 

 

NIEUWSBRIEF                                                          april 2021 

 

Beste donateurs van Ars et Mathesis, 
 
Het bestuur gaat ervan uit dat in november 
2021 de omstandigheden m.b.t. onze volks-
gezondheid zo zijn dat een normale Ars et 
Mathesisdag weer mogelijk is. 
 
Dat geldt niet voor de geplande internationale 
Brigdes-conferentie in Helsinki die evenals vorig 
jaar alleen in digitale vorm door gaat. Meer 
hierover leest u hier. 
 
Aan het slot van deze Nieuwsbrief vragen we 
uw aandacht voor uw donatie 2021. 

 

 

 

 

Ars et Mathesisdag 2021  
 
De Ars et Mathesisdag 2021 is gepland in Leiden. 
Op zaterdag 20 november. Zet het maar alvast in 
uw agenda! 
Het bestuur is bezig met het programma. 
Suggesties zijn altijd welkom. 

 
 

Popke Bakker 
 
In onze vorige Nieuwsbrief meldden we al het 
overlijden van Popke Bakker.  
 
Klaas Lakeman beschreef Popkes relatie tot Ars 
et Mathesis die u via deze link naar de website 
van Ars et Mathesis kunt lezen. 

 

http://bridgesmathart.org/bridges-2021/
https://www.arsetmathesis.nl/wp/wp-content/uploads/2021/02/Popke-Bakker-1946-2020-nieuwsbrief-AM.pdf


Tentoonstelling Ars et Mathesis  
 
Anton Bakker stelt zijn Musée Tesseract ter 
beschikking van Ars et Mathesis voor het houden van 
een tentoonstelling. 
Het bestuur ziet dat aanbod als een grote uitdaging 
en pakt deze buitenkans graag met beide handen aan. 
Wel vragen we om uw medewerking. 
Bent u beeldend kunstenaar dan nodigen we u graag 
uit uw werk, 2D en/of 3D,  voor deze tentoonstelling 
ter beschikking te stellen. Bent u verzamelaar dan 
nodigen we u uit uw werk aan ons uit te lenen. 
U begrijpt het misschien al: Musée Tesseract is 
virtueel. Uw kunstwerk blijft gewoon waar het is, zijn 
digitale evenbeeld wordt tentoongesteld in een 
museale omgeving. Het lijkt ons een prima middel om 
de Wiskunst onder een breder publiek bekend te 
maken en ook bij musea en galeries. 
 
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij het secretariaat. 
Het bestuur vervult de rol van curator en beslist of 
het werk al dan niet wordt geaccepteerd. Het werk 
moet in de vorm van een bestand worden 
aangeboden. Wij kunnen er een digitale lijst omheen 
doen of er een dito sokkel onder zetten. 
Laat van je horen! 

 

 

 

Art inspired by mathematics  
 
TEDxTrondheim 

 
Michael Naylor is een graag geziene en veel-
zijdige, creatieve deelnemer aan de jaarlijkse 
Brigdes-conferentie. Hij hield onlangs een TED 
talk die u via deze link kunt bekijken. 

 
 

  

Dirk Huylebrouck 
maakte deze promo 
over de Nederlands-
talige uitgave van het 
boek Davinia Proportia 
van Luca Paciolo. 

 
 

https://anton.shapespark.com/museumtesseract_auto_navigate/#autoplay
mailto:info@arsetmathesis.nl?subject=Aanmelding%20voor%20exposeren%20in%20Tesseract
https://www.youtube.com/watch?v=PCzkaEhz9bI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EcgSQRPSlQQ&t=1


Pentomino 
 
Onze Belgische donateur Odette De Meule-
meester attendeerde ons op deze site.  
Welkom in de wereld van de Pentomino.  

 
 

 

Zebra nr. 60 
 
Rick Vooys schreef in de Zebrareeks een boekje 
over de Prentententoonstelling van M.C. Escher. 
Meer informatie op deze link op de Ars et 
Mathesis website.  
 
Op deze pagina van onze site vindt u nog meer 
gerelateerde onderwerpen.  

 

Teken aan de wand 
 
  
 

In Vector, een Vlaams tijdschrift voor 
wiskundeleerkrachten is in het februarinummer 
een artikel opgenomen waarin de sculptuur 
Teken aan de wand van Roland de Jong Orlando 
wordt beschreven. Dit object is niet opgenomen 
in ons Jaarboek 2020. Bij deze beschrijving wordt 
terloops ook uit de doeken gedaan hoe een 
aantal werken van De Jong Orlando in elkaar 
zitten die wel in ons Jaarboek 2020 zijn opge-
nomen. Het vormt daarom een mooie aanvulling 
op het deel van ons Jaarboek 2020 dat gewijd is 
aan Roland de Jong Orlando. Het artikel is in te 
zien op deze link.  

 

 

Kunstwerk voor raadszaal Hengelo 
 
Rinus Roelofs maakte in opdracht 
van de gemeente Hengelo dit 
portret van Willem-Alexander. 
Rinus licht het ontwerp toe in deze 
video na ongeveer 2 min 30 sec. 
 

https://pentomino.classy.be/indexnl.html
https://www.arsetmathesis.nl/verdwijnpunt-opgelost/
https://www.arsetmathesis.nl/aan-ars-et-mathesis-gerelateerd/
https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/secundair-onderwijs/vector
https://vimeo.com/499172491/f1a17e3053
https://vimeo.com/499172491/f1a17e3053


 
 

 

 

Donatie 2021 
 
Mogen wij u vragen om uw donatie voor 2021 
aan ons over te maken? De minimumdonatie 
bedraagt ook dit jaar weer €25. In de bege-
leidende mail is te lezen of u deze donatie reeds 
voldeed of dat het nog op uw ToDo-lijstje staat.  
 
Bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. 
Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk, 
BIC: ABNANL2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ars et Mathesis 

 

p/a Rietdekkershoek 21 

       3981TN Bunnik 

e-mail: info@arsetmathesis.nl 

 030-6563905 
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