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 Bidprentje van brouwer Gerardus Marianus 

Arts II *16-11-1880 te Budel, †29-05-1930 te 

Roermond 

Gerardus Arts wordt op 16 

november 1880 te Budel geboren 

als zoon van Gerardus Marianus 

Arts I (1848-1894) en Anna Maria 

Maas (1845-1898). Het gezin telt 

acht kinderen, Gerard is het 

jongste kind. Vader Gerardus Arts I 

richtte op 11 september 1870 in 

de huidige Nieuwstraat in Budel 

een bierbrouwerij op. Het bedrijf 

kreeg de naam ‘De Hoop’. Gerard 

Arts had optimistische 

toekomstverwachtingen want als 

embleem koos hij het anker, 

symbool van de hoop. Die hoop 

was niet ijdel, want ook anno 2021 

is er nog volop leven in deze 

brouwerij. In 2020 vierde de 

Budelse Brouwerij het 150-jarig 

bestaan.  

Na het overlijden van vader Arts I 

was Gerard Arts II nog te jong om 

de brouwerij over te nemen en 

nam moeder Aarts-Maas de 

honneurs waar. Na haar overlijden 

in 1898 neemt Gerard II het stokje 

over. Gerard II trouwt in 1913 met 

Anna Catharina Kerkhofs; samen krijgen zij vier kinderen, drie dochters en zoon 

Gerardus Adrianus. Moeder Arts-Kerkhofs overlijdt in 1920 op 35-jarige leeftijd, 

waarna Gerard Arts hertrouwt met Bertha Verlinden.  

Bierbrouwer Gerard Arts II overlijdt in 1930 op 49-jarige leeftijd te Roermond 

en wordt op het parochiekerkhof van Budel begraven. Zijn zoon Gerard Arts III 
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(1918-1981) zal in 1942 de 

leiding van de Budelse 

Brouwerij op zich nemen. 

De kinderen van Gerard 

Arts III vormen de huidige 

directie van ‘de Budelse’. 

De Budelse brouwerij is 

altijd een familiebedrijf 

gebleven. De brouwerij is 

nog steeds verankerd in 

het centrum van Budel. 

 

Zie Aa-kroniek 2020-3: 150 

jaar Budelse brouwerij ‘de 

Hoop’, 1870-2020 (Te koop 

via: Contact | 

(heemkundekringcranendonck.nl)  
 

Zie ook: Budelse Brouwerij 150 

jaar | 

(heemkundekringcranendonck.nl) 
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De oude brouwerij 
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