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´Op 18 april 1866 werd aanbesteed 
de bouw van een heerenhuis, 
koetshuis en stalling, erf, tuin, 
plantsoen en verdere toebehoren, 
alles staande en liggende bij el-
kaar aan de Grindweg op Huizen 
te Bussum, met als doel hier eene 
bierbrouwerij en mouterij te ves-
tigen.´ 

De aanbesteding was gedaan door 
R.A. (Roelof) Gritters, die in 1865 
eigenaar was geworden van een 
terrein, dat begrenst werd door 
Grindweg (nu Huizerweg), Post-
straat, Driestweg en Gildestraat. 
Op het terrein stond een fabrieks-
gebouw dat voor verschillende 
doeleinden in gebruik was ge-
weest. Het herenhuis werd er in de 

richting van de Grindweg tegen-
aan gebouwd. Hier werd Bierbrou-
werij en Mouterij De Hoop geves-
tigd, waarvan de beschrijving van 
inrichting en inventaris de vol-
gende opsomming biedt: kelder, 
mout- en korenzolders met eest, 
hopkamer, hooizolder, knechten-
kamer, kantoor, kolenhokken, fus-
tenbergplaats, koperen en ijzeren 
ketels, dito roerkuip, grondbak, 
koelbakken, gijlkuip  en koperen 
perspompen. Voor de watervoor-
ziening was op het terrein een 
grote welwaterput met pomp aan-
wezig. In een verkoopadvertentie 
in 1876 treffen we de volgende 
aanbeveling aan: ‘… gunstig gele-
gen te Bussum in de schoone dre-
ven van Gooiland.’ 

Het bestaan van De Hoop wordt 
gekenmerkt door een roerige ge-
schiedenis van koop en verkoop. In 
1874 verkoopt Gritters de brouwe-
rij aan J.H. Roeters van Lennep. Al 
in 1876 koopt Gritters het bedrijf  
weer terug. Dat is echter niet voor 
lang, want in 1877 verkoopt Grit-
ters De Hoop opnieuw en nu aan 
H.J. Vermeulen, die op zijn beurt 
in 1879 het bedrijf verkoopt aan 
A.J.E. Stefanus Jzn. Deze laatste 
overdracht betekende het einde 
van bouwerij want, al een jaar la-
ter, in 1880 laat Stefanus het per-
ceel, de gebouwen en inventaris 
opgesplitst in zeven kavels veilen. 
Twee kavels die betrekking had-
den op bouwgrond en groen wer-
den aangehouden. De overige vijf 

kavels, werden aan vier verschil-
lende kopers verkocht en brachten 
gezamenlijk fl. 19.013 op.

Als ambachtelijke brouwerij be-
schikte De Hoop over een eigen 
mouterij. Mout, gemaakt van in 
water geweekte, ontkiemde en 
daarna gedroogde granen, wordt 
gebruikt bij de bereiding van bier, 
whisky, jenever en andere voe-
dingsmiddelen. Het door De Hoop 
gebrouwen bier werd, zoals blijkt 
uit enkele in oude kranten aange-
troffen advertenties, aangeboden 
als UITSTEKEND TAFELBIER. Tafel-
bier is een wat donkerkleurige, 
zwakalcoholische biersoort, dat 
werd gedronken als alternatief 
voor het niet altijd zuivere drink-
water. Soms werd tafelbier gepro-

duceerd door oudbruin bier met 
water aan te lengen. Alles bij el-
kaar heeft Bierbrouwerij en Mou-
terij De Hoop ongeveer veertien 
jaar onder vier verschillende eige-
naren gefunctioneerd.

In 1890 betrok huisarts Clinge 
Doornbos het herenhuis en noem-
de het villa De Clinge. De bedrijfs-
gebouwen werden grotendeels 
afgebroken. Villa De Clinge werd 
gesloopt in 1932.
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