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Debuut van eigenaar en auteur Jan Senden 

Boek over ‘Sint-Gillishoff – Samerich’ 
 

Er is lang aan gewerkt, maar op 23 november is dan toch het splinternieuwe boek over de 

Sint-Gillishof in Bocholtz ten doop gehouden. De auteur is de 84-jarige Jan Senden die 

geboren en getogen is op deze markante en imposante hoeve.  

 

Ruim twintig jaar speurde hij naar sporen van de Sint-Gillishof. Hij dook in de archieven en 

pluisde de familiegeschiedenis uit. De familie heeft hem ook goed geholpen er een kloek boek 

van te maken. Dat heeft geresulteerd in een prachtig naslagwerk dat een periode van zeven 

eeuwen omvat. De Sint-Gillishof wordt namelijk al in 1321 genoemd.  

 

De naam is ontleend aan de Commanderij Sint-Gillis, een Akense vertakking van de Duitse 

ridderorde. Deze kruisridders komen aan bod, maar evenzeer is er veel aandacht voor datgene 

waar de pachters op lokaal vlak mee te maken kregen. Die kampten met misoogsten, 

veesterfte, brand maar ook met doortrekkende soldaten van velerlei legers, die voorraden 

stalen en vee vorderden.  

 

In 1804 werd een voorouder van de huidige bewoners eigenaar van de hoeve. Diens 

stamboom wordt tot heden gevolgd. Behalve de bijzonderheden over de familie en de hoeve 

schetst het boek een fraai tijdsbeeld in de loop der eeuwen.  

 

Daarmee is het boek  Speuren naar Sporen naar 700 jaar hoeve-historie van Sint Gillishoff – 

Samerich  een boeiende publicatie geworden, met 200 pagina’s kleurrijk vormgegeven op A4-

formaat met harde kaft en rijkelijk geïllustreerd. Een ideaal geschenk! 

 

Het door heemkundevereniging De Bongard uitgegeven boek kost € 20,-. 

 

Het is verkrijgbaar bij: 

- Jos Laval, Dr. Nolensstraat 25, Bocholtz  
- Armin Hamers, De Baan 52, Bocholtz (tel. 045-5445482) 

- The Read Shop, Kloosterplein 42a, Simpelveld  
- Luc Wolters, Dr. Schweitzerstraat 4, Simpelveld (tel. 045-5442585) 
- Werner Wierts, Romeinenstraat 40, Simpelveld (tel. 045-5440452)  
- Kloosterboekwinkel, Wittemer Allee 32, Wittem 

 

 

 


