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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 8 april 2014 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, 
Baroniestraat 75 Boxtel, door heemkunde-bestuurslid Christ van Eekelen over de familie Pastoor.  
 

De eerste Pastoor in Boxtel 
 

Op 19 maart 1833 wordt de ontslagen Boxtelse veldwachter Lambertus van den Berg opgevolgd door 
Dirk Pastoor, de gepensioneerde wachtmeester bij de Rijdende Artillerie. Deze is ingedeeld bij batterij 
nr. 10 en mogelijk in Boxtel gelegerd tijdens de roerige jaren tussen 1831 en 1839. Dirk blijkt de 
allereerste persoon te zijn, met de achternaam Pastoor, die zich in Boxtel vestigt. Alle nu in Boxtel 
wonende personen met de achternaam Pastoor, stammen af van deze Dirk. Niet alleen in Boxtel maar 
ook in 's-Hertogenbosch en Helmond zijn grote groepen nazaten van deze veldwachter neergestreken. 
Dirk werd zelfs nog vader toen hij 75 jaar oud was. Als in 1863 veldwachter Dirk Pastoor (weer) met 
pensioen gaat wordt hij fortificatiewachter in Hedikhuizen. Eén van de in Hedikhuizen geboren zonen 
keert met zijn moeder, na het overlijden van Dirk, terug naar Boxtel.  
 
Christ van Eekelen zal een presentatie verzorgen en daarbij dieper ingaan op de familie Pastoor. Waar 
komt de naam Pastoor vandaan? Waar liggen de roots van de familie? Bekende en minder bekende 
Pastoor's passeren de revue. Aan de hand van oude foto's maken we een ‘wandeling’ door het Boxtel 
van de 19e eeuw, waarbij we veldwachter Pastoor tevens criminele zaken laten oplossen.  
Ook de schilderkunst zit er bij de familie goed in. Er zijn zelfs schilderijen uit de 18e eeuw gevonden. 
Maar ook onder de huidige generaties Pastoor's komen kunstenaars voor. En Christ van Eekelen kon het 
natuurlijk niet laten een link met Pierre Janssen te leggen. Hiervan vast een voorproefje:  
 

                         
Heeft Pierre Janssen dit nageschilderd van schoenmaker Harrie Pastoor? Of zit er een ander addertje 
onder het gras. De ontknoping vind plaats op 8 april. Welkom allemaal.  

Nieuwsbrief - maart 2014 
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MEDEDELINGEN  
 

Lezingen op dinsdag 13 mei, 23 september, 21 oktober en 28 november.  
Excursies: Bus excursie op zaterdag 13 september 2014.  

Naar aanleiding van de vorige lezing hebben we op dinsdag 3 juni een excursie 
georganiseerd naar ’s-Hertogenbosch. We varen de Jeroen Boschvaarroute over de Dieze 
www.kringvrienden.nl en brengen een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center 
www.jheronimusbosch-artcenter.nl. We verzamelen om 13 uur bij de opstapsteiger 
Zuidwal/Oude Dieze. U kunt zich opgeven om deel te nemen. De tickets kosten 10,50 euro, 
bedrag graag overmaken naar de penningmeester.  

 
Leden: ons lid Maria Even-Renken is op 22 februari overleden, Theo Even blijft heemkundelid. Tevens 
welkom als lid aan Albert Stolwijk en Justine Janssen-van der Eerden.  
 
Bestuur: er hebben zich kandidaat-bestuursleden aangemeld, maar belangstellenden voor een 
bestuursfunctie kunnen zich nog tot 1 april opgeven bij de secretaris.  
 
Tijdschrift InBrabant: met in het laatste nummer een prachtig artikel over ‘onze’ 
Slag om Boxtel, geschreven door Frank van Doorn. De aanzet tot onderzoek naar 
deze veldslag uit 1794 is enkele jaren geleden gezet door Dik Bol, en nu voor een 
breed lezerspubliek vastgelegd. Tijdschrift lenen via de secretaris of digitaal lezen 
www.thuisinbrabant.nl/files/In-Brabant_jaargang_5_nummer_1_De_Slag_om_Boxtel.pdf  

 
MuBo, het nieuwe Museum Boxtel, is afgelopen zondag 16 maart onder 
overweldigende (historische) belangstelling geopend. Heel veel uren werk gingen 
daar aan vooraf, maar nu staat er ook een museum waar Boxtel trots op mag zijn 
en een feest van herkenning voor elke Boxtelaar. Het MuBo is gevestigd in het 
Ursulagebouw, en elk weekend geopend van 13-17 uur. www.muboboxtel.nl  
 
Boek Brabantse biografieën, deel 7, Boxtel en Liempde, uit 2006. Heeft iemand een overbodig exemplaar 
voor de heemkundekring? We missen dit boek in onze bibliotheek.  
 
Brabants Heemdagen 2014 worden dit jaar gehouden op 7-8 augustus in Roosendaal-Essen-Kalmthout. 
Het thema is ‘De Groote Oorlog 1914-1918’. Informatie en aanmelden www.brabantsheem.nl  
 
WO-I: Onze vraag naar verhalen en foto’s over de WO-I en Jan Kruijsen leverde al verschillende leuke 
reacties op. Maar méér is altijd welkom! 
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB Boxtel, 0411-678303  
Contributie: 20 euro per jaar, over te maken op rekeningnummer 
NL79RABO01287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring Boxtel.  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden,  
Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Website: www.heemkundeboxtel.nl
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