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Situering
Huis Naalden ligt aan de zuidwestkant van het centrum van Best aan een cul de sac met vrijstaande
woningen (de Bakpers). Deze straat wordt in het westen begrensd door de corridor over de tunnelbak
van de inmiddels verdiepte spoorweg en aan de zuidkant door de uitvalsweg Willem de Zwijgerweg.
Vanaf de Willem de Zwijgerweg wordt het huis aan het zicht onttrokken door een hoge aarden wal.
Beschrijving
Typering en hoofdvorm
Het huis is een proeve van architectonische ruimte, zoals de architect het zelf heeft omschreven. Het
is te beschouwen als een zuivere verwezenlijking van zijn denken over het universele in architectuur
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en zijn proportieleer, die door Dom van der Laan zijn verwoord in zijn traktaat “de architectonische
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ruimte” , en die aan de basis hebben gelegen van de Bossche School. Het huis is daarmee een icoon
van de Bossche School en van de Nederlandse architectuurgeschiedenis.
De maatverhoudingen zijn gebaseerd op de theorie van het plastisch getal. Dit komt zelfs terug in de
verhoudingen van de tegels en het legpatroon van 4:7.
Het huis is opgebouwd uit 4 elementen die samen een hof omgeven: een zgn. zaal, waarin de
woonkamer is ondergebracht, een lager volume bestaande uit een galerij en cella’s, een nog lagere
open galerij die zowel carport als overkapping aan de hof vormt, en een nog iets lagere tuinmuur. De
hof moet worden beschouwd als integraal onderdeel van de architectuur van het huis. Voor de
tuinmuur staat een rij taxusboompjes die samen met deze muur een “groene kloostergang” vormt,
zodat de hof aan alle zijden door een geperforeerde wand is omgeven.
De volumes zijn plat afgedekt.
Ontstaansgeschiedenis
Begin jaren zeventig van de vorige eeuw bezocht Dom van der Laan zijn vriend Jos Naalden in zijn
nieuwe patiowoning in ‘t Hool in Eindhoven, ontworpen door van den Broek en Bakema. Naar eigen
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zeggen heeft hij toen beloofd zijn woning te herontwerpen, maar dan mét muren . Van der Laan had
veel waardering voor de architectuur van de woning, maar miste de relatie tussen ruimte en materie.
Het zou nog tot 1978 duren voor van der Laan zijn belofte gestand deed: bij wijze van
verjaardagsgeschenk voor de vijftigste verjaardag van Jos Naalden had van der Laan een
patiowoning ontworpen, en er zelfs een maquette van laten maken. Dit ontwerp was situatieloos. Pas
later is Jos Naalden een geschikte bouwlocatie gaan zoeken. Dit werd uiteindelijk een kavel op het
terrein van de voormalige steenfabriek de Leeuwerik in Best.
Voor de situatie in Best is de hoofdvorm gespiegeld over de korte as. In het definitieve ontwerp is de
galerij aan de zuidzijde versoberd tot een tuinmuur.
Het ontwerp is bouwkundig uitgewerkt door Van der Laans neef Hans van der Laan. Van hem is ook
het idee voor de toepassing van de modulaire B2 betonblokken.
Gevels
In de noordgevel, de straatgevel van het lage woonblok, staan vier paren van identieke
gevelopeningen, en een enkele gevelopening, ingeklemd tussen een latei en een waterslag met
halfrond profiel, die beide tot de hoek doorlopen. Dit is de enige gevel met openingen die op de
buitenwereld uitkijken. De overige uitwendige gevels zijn blind, op de westgevel van het lage
woonblok na: hierin bevindt zich, net onder de overkapping van de westgalerij, de voordeur van de
woning. In de oostgevel, de gevel van de zaal, komt de schoorsteen van de woonkamerkachel als een
apart volume naar buiten.
De hof wordt aan de noordzijde begrensd door de galerijgevel van het lage woonblok, bestaande uit
een reeks van 6 raamopeningen en een deur. De raamopeningen staan in een regelmatig ritme op
een lage betonnen plint en zijn afgedekt met een doorlopende betonnen latei. De muren zijn
consistent van structuur en materiaal: plint en latei zijn ook binnen aanwezig en in het zicht.
Op soortgelijke wijze is de westgevel van de grote zaal behandeld: drie hoge raamopeningen
ingeklemd tussen plint en latei. Bijzonder is dat deze horizontale elementen niet zijn doorgezet tot op
de zuidhoek van de grote zaal. In de zuidgevel van de grote zaal is een dichte deur aangebracht die
uitkomt in een hoek van de hof.
De binnenruimtes van het huis liggen 1 trede boven maaiveld. Deze trede is aan de hofgevels van
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De architectonische ruimte. Vijftien lessen over de dispositie van het menselijk verblijf, Leiden (Brill)
1977, Dom H. van der Laan
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Brief aan Jos Naalden, september ‘85, Dom H. van der Laan, opgenomen in de presentatie van J.
Oldenburger.
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grote zaal en galerij terug te vinden als een doorlopend, smal bordes, en bij de voordeur als een klein
bordes. De hof ligt op maaiveld, evenals de open galerij aan de westkant.
De gevels zijn opgetrokken in grote betonsteenblokken, met betonnen lateien en waterslagen en
stalen raamkozijnen. In de zaal zijn de kozijnen voorzien van een taatsraam. Alle muren zijn afgedekt
met holle en bolle dakpannen, ook wel monniken en nonnen genoemd. De hoeken van muren zijn
afgedekt met een betonnen plaat.
Interieur en constructie
De zaal is onderverdeeld in een centrale hal en twee smallere voorruimtes aan weerszijden, van
elkaar gescheiden door een portaal met penanten en een balk in brute beton. De zaal heeft een
zogenaamde “blanke vorm” in de theorie van van der Laan: geen staaf, geen blok, geen plaat, maar
iets ertussen in.
Alle plafonds zijn uitgevoerd in ruwe houten planken, afgewerkt in een oudroze kleur. Alle houten
wanden hebben een grijsgroene kleur. Deze kleuren zijn typerend voor de Bossche School.
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Kleuradvies: Wim van Hoof
In de galerij van het noordelijke woonblok staat een halfronde fontein (piscine) met de spreuk “Het
buiten in de ban van het binnen”. Deze spreuk, de eerste zin van een zevenregels bevattende
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samenvatting door de architect , is te beschouwen als het motto van het huis.
Ingebouwde kastenwanden en het keukenblok zijn eveneens onderdeel van het pand. Voorts staat in
de hof een roestvrijstalen lantaarn die door de architect is ontworpen en bij het monument hoort.
Roerende zaken
Dom van der Laan heeft niet alleen het huis ontworpen maar ook het meubilair. Een aantal van deze
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meubels is door van der Laan zelf in zijn boek “Architectuur, modellen en meubels” gedocumenteerd.
De meubels moeten worden beschouwd als onlosmakelijk verbonden met het huis en behorend tot
het monument.
Het betreft de volgende zaken:
- De kapstok met hangers
- De lage kast (dressoir)
- De twee hoge gesloten kasten
- De open legplankenkast
- De lage bijzettafel
- Een tafel met 3 fauteuils
- De kleine werktafel
- De boekenkasten
- De kachel
- De lage kast (dressoir)
- De plafondarmaturen in alle vertrekken
Bijgebouwen, erf en beplanting
Het huis kent geen bijgebouwen. De inrichting van de hof, inclusief de lantaarn en de structuur van
een rij taxusboompjes aan de zuidzijde, is door de architect ontworpen en vormt onderdeel van het
monument. Het ronde zwembad in de hof is daarop een uitzondering; dit is door de tweede bewoner
aangelegd.
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Ids Haagsma en Hilde de Haan, Gebouwen van het plastische getal, een lexicon van de ‘Bossche School’, Architext Haarlem,
2010
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“Het buiten in de ban van het binnen/Het binnen in de ban van de wand/De wand in de ban van zijn oppervlak/Het vlak in de
ban van zijn omlijning/De lijn in de ban van zijn maat/De maat in de ban van het plastische getal/Het getal in de ban van de
grondverhouding”
5
Dom Hans van der Laan, Architectuur, Modellen en Meubels, Abdij Sint Benedictusberg, 1982
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Waardering
Cultuurhistorische waarde
Het huis heeft hoge cultuurhistorische waarde vanwege de betekenis van de architect voor de
ontwikkeling van de architectuur en het denken over architectuur, en in het bijzonder als een
hoogtepunt van de architectuurstroming van de Bossche School, voortkomend uit de cursus Kerkelijke
Architectuur in Den Bosch, die aanvankelijk ten doel had sturing te geven aan de wederopbouw van
de (Rooms-Katholieke) kerken, maar onder invloed van het werk van van der Laan een steeds
universeler theoretisch kader kreeg.

Architectuurhistorische waarde
Het huis heeft grote architectuurhistorische waarde door de zuivere vertaling van de theorie van het
plastisch getal in gebouwde vorm, de gaafheid en de zeldzaamheid.
Dom van der Laan heeft slechts een klein gebouwd oeuvre: naast dit huis nog 4 (onderdelen van)
kloosters en een directeurswoning. De (internationaal erkende) architectuurhistorische waarde van zijn
werk ligt grotendeels in zijn architectuur-theoretische verhandelingen; de gebouwen zijn te
beschouwen als gebouwde illustraties, of zoals van der Laan zelf zegt: “proeve van architectuur”.

Stedenbouwkundige waarde
Op het eerste gezicht is de stedenbouwkundige waarde beperkt: het huis is introvert en heeft een
bescheiden uitstraling naar de straat. Eerste eigenaar/bewoner Jos Naalden wees echter op de
betekenis van het huis als illustratie van het denken van Van der Laan over de stad, met de besloten
hof als pleinruimte in een stedelijk weefsel. In dat opzicht heeft het huis dus wel degelijk
stedenbouwkundige waarde.
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Foto’s
Situatie
overzichtskaart
Bakpers 9

Ligging aan de
Bakpers, met
omringende
bebouwing
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Maquette
oorspronkelijk
plan

Tweede
schetsontwerp
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Definitef plan
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Straatgevel aan
Bakpers

Hofgevels,
vanuit de
zuidwesthoek
van de hof. In de
hof staat de
lantaarn.
Op de
voorgrond het
ronde zwembad
dat later is
aangelegd.
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Hofgevels, van
oost naar west
gezien

Tuinmuur,
achter
taxusboompjes
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Galerij,
terugkijkend
naar de
entreedeur.
Rechts tegen de
wand de piscine.

Grote zaal
vanuit het
zuiden, met
kachel tegen
oostgevel.
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Verbinding
tussen cella en
bijruimte, aan de
kant van de
buitengevel

Meubels van
dom van der
Laan voor een
spreekkamer in
de abdij van
Waasmunster,
die echter ook in
het huis
Naalden zijn
toegepast.
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Details:
Linksboven de
eerste steen,
Rechtsboven
een muurkom in
de hof,
Linksonder de
deurbel,
Rechtsonder de
luchtinlaat voor
een
ventilatiekoker in
de galerij.

Doorkijk vanuit
galerij in de
zaal.
rechts de deur
naar de hof.
Goed te zien is
het legpatroon
van de
vloertegels.
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De muren zijn
consistent van
structuur en
materiaal: plint
en latei zijn
ook binnen
aanwezig en in
het zicht.
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