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Op 21 september 2007 verschijnt de eerste Persaanlijke Bedrijfspastzegel die is gewijd aan de 
beraemde Nederlandse wiskundige L.E.J. Brouwer. In 2007 is het handerd jaar geleden dat Brouwer in 
zijn praefschrift Aristateles' stelling verwierp dat de lagica de basis is van de wetenschap. Brouwer is 
de gr□ ndlegger van de inturtianistische wiskunde. Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1866) was als 
kind al een uitz□nderlijke leerling. Als negenjarige bez□ cht hij al de HBS in H□□ rn en op zijn zestiende 
began hij wiskunde te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1807 bet□□ gde hij dat de 
wiskunde □ nafhankelijk is van de lagica. Zijn stellingname leidde tot z□wel bijval als kritiek. In de jaren 
twintig kwam het tat een internati □ nale wetenschappelijke strijd tussen Brouwer en zijn beraemde 
tijdgenaat David Hilbert. Een van de gev□ lgen was dat Brouwer. andanks verzet van Albert Einstein. uit 
het bestuur van het gezaghebbende wiskundig tijdschrift de Nathematische Anna/enwerd gezet. Naast 
de wiskunde hield Brouwer zich ander meer bezig met literatuur. Za was hij redactielid van Oe nieuwe 
Kroniek. 

Dirk van Dalen. emeritus-h □□ gleraar in de l □ gica en de filas□fie van de wiskunde. kwam op het 
originele idee om ter gelegenheid van de 'Brouwerse revolutie' in de wiskunde een p □ stzegel te wijden 
aan Brouwer. mogelijk de gr□ otste wiskundige uit de Nederlandse geschiedenis sinds Christiaan 
Huygens. Dirk van Dalen kan warden beschouwd als de pleitbez□ rger van de door Brouwer ontwikkelde 
wiskunde. Van zijn hand verscheen □ nder meer een biagrafie van L.E.J. Brouwer. 

De L.E.J. Brouwer-postzegel heeh een frankeerwaarde van 44 cent en is verkrijgbaar in 
postzegelmapjes met vier zegels en in vellen van vijhig zegels (een zogenaamde mailer). Verder 
verschijnt er een eerstedagenvelop. 

Vo □ r de invulling van de Bedrijfspostzegel is gekozen voor een f□t □ van Brouwer. die is voorzien van 
zijn handtekening. 

Studio Dumbar over het ontwerp: "We hebben gek□zen v□ or een neutraal kader. Als het geplaatste 
beeld veel kleur bevat. st□□ rt het kader niet. ls er weinig kleur in het beeld. dan z□ rgt het juist voor 
kleur en balans. Op die manier k□ mt de afbeelding altijd goed uit. Op het eerste gezicht lijkt het kader 
te bestaan uit een egaal vlak. Bij nadere bestudering blijkt het te zijn □ pgeb □uwd uit vele dunne lijnen. 
Het kader bestaat uit een buiten- en binnenvorm die 'ton sur ton' is uitgevoerd." Dit laatste wil zeggen: 
gedrukt in verschillende tinten van dezelfde kleur. 

Vo □ r de belettering is een aangepaste versie van het lettertype 'Interstate' gek□zen. De belettering is 
over het kader geplaatst. evenwijdig aan de lijnvoering. De waarde van de postzegel loopt samen met 
het w□□rd Nederland. waarbij het euroteken □□ k de 'e' vormt van 'Nederland'. 

Het internationaal bekende Studio Dumbar is gespecialiseerd in merkidentiteiten en 
communicatiemiddelen voor bedrijfsleven. overheid en culturele arganisaties. Andere postzegels die 
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Studio Dumbar voor TNT Post heeft ontworpen zijn onder meer: 'Tien voor uw post' (2005) met 
Nederlandse bouwwerken. 150 jaar Nederlandse Spoorwegen (1888) en dieter gelegenheid van het 
25-jarig huwelijksfeest van Koningin Beatrix en Prins Claus (1881). 

Studio Dumbar is opgericht in 1877. Naast TNT Post werkt Studio Dumbar onder meer voor KPN. 
ministerie van Economische Zaken. mode-ontwerpster Marlies Dekkers en uitzendbureau Randstad. 

De postzegels zijn. zalang de v□□ rraad strekt. verkrijgbaar bij de Collect Club in Gr□ ningen. via de 
Dnlinewinkel op www.tntpost.nl Voor Thuis en bij de reguliere verkooppunten. De geldigheid van de 
postzegels voor de frankering is onbepaald. 

De frankeerwaarde van de postzegel is € 0.44. 

Zegelf□ rmaat 
Printvlak 
Velma at 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Soort zegels 
Artikelnummer 
Drukkleuren postzegel 
Druktechniek 
Oplage 
Drukkerij 

: 30 x 40 mm 
: 20 x 26 mm 
: 121.8 x 170 mm 
: slitvorm 
: normaal met f□ sf□ ropdruk 
: zelfklevend 
: velletje met vijftig persoonlijke postzegels 
: 2743ID 
: lila. paars. oud-roze. geel magenta. cyaan en zwart 
: offset 
: 12.000 postzegelvelletjes 
: Joh. Enschede Security Print. Haarlem 
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