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De naam ‘villa ‘t Hoog’ kom 
je in Bussum  niet meer tegen. 
Wel de villa zelf, nu ‘Oud Del-
ta’ geheten. Hoe kwam dat zo? 
In 1874 kreeg Naarden Bussum 
een treinstation. In de jaren 
daarvoor echter waren de he-
ren Loman en Biegel al bezig 
om rijke Amsterdammers, die 
buiten wilden wonen, te hel-
pen. Door bijvoorbeeld in de 
buurt van de beoogde treinhal-
te Naarden-Bussum een goed-
koop stuk grond te kopen om 
een villa op te laten bouwen.

Zo werd niet ver van het station 
een kavel van 6000 m2 gekocht, 
waar villa ’t Hoog op gebouwd 
werd. 
In 1887 verhuisde J.H. Kruyt, 
uitgever, met zijn gezin (5 kinde-
ren) van Amsterdam naar de pro-
minente villa Voorzorg (nieuwe 

naam Wistaria) in de Lindelaan. 
Kruyt was in de jaren ‘70 en ’80 
directeur-uitgever van het blad 
De Heraut en dagblad De Stan-
daard, de Anti-Revolutionaire 

krant van Abraham Kuyper. 
Na zijn overlijden in 1898 ver-
huisde de weduwe naar de dicht 
daarbij liggende villa ‘t Hoog, die 
later de ingang en adres aan de 
Gr. Wichmanlaan kreeg.

In 1930 werd de villa gekocht 
door de Stichting Diakonessen-
Arbeid die hier een klein zie-
kenhuis stichtte. Er werd een 
waskeuken, stookruimte en ko-
lenkelder aangebouwd. In 1940 
ging dit ziekenhuis over naar 
het nieuw-gebouwde Diakones-
senhuis te Naarden.

In 1942 kocht huisarts C. Postma 
’t Hoog. Hij kon het pand echter 
niet betrekken omdat het door 
de Duitse bezetter werd gevor-
derd. Na de bevrijding maakte 

de Binnenlandse Strijdkrachten 
enige maanden van het pand ge-
bruik. 

Postma liet in 1945 het pand 
verbouwen en renoveren. Er 
kwam een nieuwe ingang, een 
praktijkruimte en kleine apo-
theek. Op de toegang (zie foto) 
liet hij in smeedijzer de naam 
‘Oud Delta’ aanbrengen als her-
innering aan de villa’s ‘Klein 
Delta’ bij de Meerweg en ‘Delta’ 
bij de Brinklaan. Postma was be-
halve huisarts ook een kundig 
bioloog en micro-fotograaf. Van 
1980-1982 vond een grondige 
renovatie en verbouwing plaats 
door architect Flip Wentink; het 
koetshuis werd met het huis ver-
bonden en de villa is sindsdien 

bewoond door de familie Smits-
Postma.
De eigenaar liet in 1985 op het 
noordelijk deel van het terrein 
een semi-bungalow bouwen die 
als toegangsweg de oorspron-
kelijke weg vanaf de Lindelaan 
kreeg. Aan het koetshuis kwam 
in 1989 een aanbouw.

Klaas Oosterom, 
met dank aan Nel Krijnen
Afbeeldingen: archief HKB.

Villa ’t Hoog (deel 1 van drieluik)

Detail van Verfraaiingskaart uit 1884 met linksboven villa ’t Hoog, in het midden 
villa Voorzorg en rechtsonder de overweg bij wat nu de Gen. de la Reylaan heet. 

De villa omstreeks 1930 met front richting Lindelaan.

De huidige toegang Graaf Wichmanlaan 34.


