Pastoorsbos
Tussen Oirschotseweg en Scherpdonken
Dirk Pastoor werd op 2 juli 1796 in de Bilt geboren
en op 17 jarige leeftijd ging hij een dienstverband
aan bij het korps der Rijdende Artillerie. Hij is verschillende jaren in de Bossche Mortelkazerne gelegerd geweest en heeft aan veldtochten in Frankrijk
en Belgie deelgenomen. Zo vocht hij in de slag bij
Waterloo en nam hij deel aan de 10-daagse veldtocht “ter beteugeling van de Belgische opstand”.
Na twintig jaar militaire dienst kreeg hij van zijn
commandant goede referenties mee die er voor
gezorgd hebben dat hij door de burgemeester van
Boxtel bij de Gouverneur van de provincie NoordBrabant werd aanbevolen als de nieuwe Boxtelse
veldwachter.
In 1823 trouwde Dirk met Maria Anna Mardulijn,
een kantwerkster uit Mechelen. Een aantal maanden eerder werd hun zoon Johannes Dirk geboren.
Nadat Dirk Pastoor als veldwachter in Boxtel werd
aangesteld kocht hij in december 1833 een huis
met erf en tuin aan de Rechterstraat hoek Wiemelhoek. Het huis is het meest bekend als cafetaria het
Smitje. Dirk blijkt niet geheel onvermogend te zijn,
want in de 30 jaar dat hij in Boxtel zal wonen koopt
hij verschillende percelen grond. Vooral omstreeks
de jaren 1843 als Boxtel geld nodig heeft om het
nieuwe gemeentehuis te kunnen financieren.
Zo koop Dirk van de gemeente Boxtel gronden op
de Beukums, Munsel, de Breede Heide en de Bunders.
In september 1861 gaat Dirk met pensioen en krijgt
Fl. 50,00 per jaar van de gemeente Boxtel. Op 28
april 1863 verhuist weduwnaar Dirk Pastoor naar
Hedikhuizen, zijn vrouw is in 1859 in Boxtel overleden. Hij wordt daar aangesteld als fortificatiewachter bij het in 1860 gebouwde fort, dat onderdeel
uitmaakt van de nieuwe Hollandse waterlinie. Zijn
zoon Johannes Dirk, beeldhouwer van beroep is in
1850 in ’s-Hertogenbosch getrouwd met Anna Maria Peeters en woont dan in Den Bosch.
Op 11 augustus 1863 hertrouwt Dirk Pastoor in Hedikhuizen op 66 jarige leeftijd met de 32 jaar jongere Boxtelse Johanna Timmermans. Zij was eerder
getrouwd geweest met de Belgische Dominianus de

Galan die op 20 september 1862 overleed. Haar
twee kinderen verhuizen mee naar Hedikhuizen.
Zoon Theodorus, geboren op 9 april 1864 (vader
Dirk is dan 68 jaar) trouwt in Boxtel op 29 januari
1892 met Johanna Maria van den Broek. Dit is de
Boxtelse tak van de familie Pastoor. Zij krijgen 16
kinderen, waarvan er drie op zeer jeugdige leeftijd
overlijden.
In de familie Pastoor komen veel kunstenaars en
amateurkunstenaars voor. De schilderkunst lijkt er
wel met de paplepel te zijn ingegoten. De schoonvader van veldwachter Dirk Pastoor, Joannes Franciscus Mardulijn ( 1751-1843) is in Mechelen een
bekend schilder. Hij schilderde veel stadsgezichten
en religieuze prenten. In de Helmondse tak komen
verschillende schilders voor maar ook een edelsmid. In de Boxtelse tak komen ook veel schilders
voor. Van Harrie Pastoor zijn verschillende werken
bewaard gebleven. Ook onder de kinderen van Harrie Pastoor worden schilders gevonden. Ook in de
Bossche tak komen kunstenaars voor. De oudste
zoon van Dirk (Johannes Dirk) was beeldhouwer en
werkte aan de grote restauratie van de St. Jan. Hij
maakte nieuwe luchtboogbeelden. Zijn zoon Franciscus Henricus Joannes Pastoor (1853-1920) was
architect en heeft verschillende Bossche gebouwen
getekend, die vandaag de dag nog te aanschouwen
zijn. Een zoon van deze architect, Johannes Dirk
Franciscus Pastoor (1888-1936) was hoofdredacteur
van de Noord-Brabantse Courant, de voorloper van
het Brabants Dagblad.
Uit stamboomonderzoek naar de familie Pastoor is
gebleken dat Dirk de eerste persoon was met de
achternaam Pastoor, die zich in Boxtel vestigde.
Van alle nu in Boxtel wonende personen met de
achternaam Pastoor is met 99% zekerheid te stellen, dat zij afstammen van veldwachter Dirk Pastoor
In 1980 kreeg een weg (zandpad) de naam
‘Pastoorsbos’, genoemd naar Dirk Pastoor, de
‘eerste Pastoor in Boxtel’. Het zandpad ligt ter
hoogte van de Oirschotse grindweg, waar Dirk Pastoor veel stukken grond kocht en later ook een
huis bouwde.
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