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de voordeur als stijlicoon 

Wist u dat... de meeste voordeuren die op dit moment in 
seriematige woningbouw worden toegepast, hun 
oorsprong meer dan een eeuw geleden vonden? Nee, de 
namen Dudok en Berlage zijn niet 'catalogusnamen', het 
zijn wel degelijk de makers van deurontwerpen, die het 
vandaag de dag nog ontzettend 'goed doen' en zelfs de 
meerderheid van de afzet van fabrikanten bepalen. Toch 
wel vreemd dat er sinds die tijd geen ontwerper zich 
zodanig heeft uitgeleefd op het fenomeen voordeur, dat 
de fabrikanten er blijvertjes van hebben kunnen maken. 
Ook toen ik - in het kader van een beknopt 
voordeurenonderzoek - de jaargangen dax eens ging 
doorspitten, kwam ik bedroevend weinig voordeur tegen. 
Of moet ik zeggen: bedroevend weinig unieke voordeur. 
Toch... ik heb er eentje gevonden. Al is het wel een one 
off, een eenmalig toegepast ontwerp. De voordeur is een 
ontwerp van Mathieu Bruls en hangt in Maastricht. Een 
voorbeeld van een samengesteld kozijn, met robuuste 
detaillering, veel staal en glas. Maar natuurlijk ook een 
kader van hout, zoals de meeste voordeuren dat hebben. 
In dit geval is het kader van meranti en aan de 
buitenzijde voorzien van een staalplaat. Veel glas ook, en 
een wel heel subtiele brievengleuf. Maar alle ingrediënten 
zitten erin, in deze voordeur. Dat brengt me bij het 
initiatief dat Garantie Deuren Nederland (GND) en onze 
redactie hebben genomen: wij willen nieuwe input voor 
het voordeurontwerp van de eenentwintigste eeuw! 
Vandaar dat we de prijsvraag 'De voordeur als stijlicoon' 
hebben uitgeschreven. Doe mee, zie uw ontwerp 
gerealiseerd en tentoongesteld op de beurs GEVELtotaal 
in januari 2008 en misschien.. is het uw naam die de lijn 
bepaalt voor de komende honderd jaar. CK  
project voorgevel woonhuis, Maastricht • ontwerp Bruls en Co, 
Maastricht, www.brulsenco.nl • dit project staat in dax nr. 7 
maart•april 2006, onder gasthoofdredacteurschap van Mathieu 
Bruls, in het artikel 'Samengestelde kozijnen' vanaf pagina 55 • zie 
ook het boek van de maand november 2007 over het bureauoeuvre 
van Bruls en Co • de prijsvraag 'De voordeur als stijlicoon' loopt tot 
1 december 2007: reglement en inschrijvingsformulier zijn te vinden 
op www.dax-magazine.nl/deuricoon of via de banner op de 
homepage  
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