Persoonskaart van Jacobus Martinus (Martin Jacob) Schoenmaeckers
Jacobus Martinus (Martin Jacob) Schoenmaeckers, zn. van Johan (Jan)
Schoenmaeckers (burgemeester van Houthem van 1801-1810) en Anna Elisabeth Pluymaekers,
ged. te Meerssen op 4 jun 1768, advocaat en notaris, burgemeester van Houthem van 1800-1801
en van 1810-1819, lid van G.S. Lid van Gedept Staten, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 22 okt 1839,
begr. te Houthem.
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) op 29 jun 1792
met Maria Anna Sibilla (Maria Sibille) Sleijpen, dr. van Mathias Sleijpen (wijnhandelaar,
landeigenaar (Sibberhuis, Withuis)) en Maria Sophia Banens, geb. te Amby, ged. op 1 nov 1771,
grondeigenares, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amby op 12 mei 1851.
Hij kocht het klooster van St. Gerlach nadat de zuster er tijdens de Franse overheersing uit
gevlucht waren.
Hij was president van de assemblee communale en secretaris van de gemeente Meerssen van
1800-1810 en burgemeester van Houthem van 1800-1801 en van 1810-1819. Vanaf 1818 lid van
provinciale staten en later gedeputeerde en in 1831 lid van de Nederlands Provinciale Raad.
Drager van de Orde van de Nederlandse Leeuw..
Deze overledene was de schenkster van de kerk van Houthem (voormalige kloosterkerk).
Woonden eerst te Amby aan de Bergerstraat en later in Houthem in de voormalige abdij, die ze
hadden laten restaureren. Zij hadden ook veel bezit gekocht en geërfd, o.a. de abdij St. Gerelach
met gebouwen en grond, de Printhagerhoeve te Geleen, het Reutje, in het Kloosterbosch bij St.
Gerlach, in Molenbroek, het Goudenrood, het Strabekerveld, de Schreub, Broekhem, in de
Geulweiden en 'tussen het Bosch' en in Amby, het Withuishof aan de Bergerstraat.
Uit dit huwelijk:
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Anna Elisabeth Walburga (Betzy /Elise), geb. te Amby Bergerstraat op 7 mei 1793,
ged. te Amby, ovl. (72 jaar oud) te Houthem op 20 jan 1866, tr. (resp. 36 en 32 jaar
oud) te Houthem op 30 dec 1829, kerk.huw. te Houthem op 31 dec 1829 (getuigen:
Franciscus Josephus Corneli, Jacobus Schoenmaeckers, Maria Anna Schoenmaeckers
en Maria Sophia Schoenmaeckers) met Antoine Joseph François (Anton) Corneli, zn.
van Joannes Henricus (Jan Hendrik) Corneli (drossaard van Wijlre) en Joanna
Margaretha (Johanna) Werden, geb. te Rimburg op 23 aug 1797, ged. te Rimburg,
grondeigenaar (1829), huiseigenaar, ovl. (74 jaar oud) te Rimburg op 28 mrt 1872, begr.
te Rimburg.
Van 1843-1847 lid van Prov. Staten.
De proosdij, nu "chateau St. Gerlach" verkreeg onder Corneli nieuwe parken en tuinen.
Twintig werklieden in dienst, die naar gelang hun positie 60 - 120 francs jaarlijks
verdienden.
Het interieur van het kasteel lieten zij verfraaien door bekende kunstenaars. vanaf de
landstraat liet dhr. Corneli een nÍeuwe kerkweg aanleggen, waarvoor hij in ruil de oude
kloosterweg bij zijn park betrok, evenals enige oude huisjes aan de zuidkant van de weg
en de nog bestaande woningen aan de poort, die gesloopt werden. Aan de nieuwe
kerkweg liet hij in 1857 op zijn kosten een kapelanie bouwen en naar het westen een
woning, bestemd tot gemeentehuis, met op de eerste verdieping een schoollokaal.
Voor Leon Crolla liet dhr. Corneli een woning bouwen (nu hotel Geuldal) in 1856,
bestemd als herberg, waar een drukkerij en een postagentschap werden gevestigd. Op
20-1- 866 overleed Walburga Schoenmaeckers en bestemde in haar testament op 3/7
1865, al haar goederen in Houthem aan haar zonen Frans en Joseph. Haar bezit omvat
het kasteel met de gebouwen, acht parken en tuinen, twaalf boomgaarden, veertien
weilanden, voorts bossen en beemden. Aan de kerk schonk zij 12.000 francs. Anton
Corneli overleed op 28-3-1872 te Rimburg en werd aldaar begraven.
Joannes Mathias Jacobus, geb. te Amby op 6 aug 1796, ovl. (4 jaar oud) te Amby op
25 dec 1800.
Marie Sophie Philipine, geb. te Amby op 5 okt 1799, ovl. (1 jaar oud) te Amby op
3 jan 1801.
Maria Sibilla Francisca, geb. te Beek circa 1800, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amby
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op 11 mei 1850.
Jean Matieu Joseph, geb. te Amby op 17 apr 1801, ovl. (41 jaar oud) te Amby op
23 aug 1842.
Jacques Martin Vincent, geb. te Amby op 18 mrt 1803.
Cretien Joseph, geb. te Amby op 5 aug 1805, ovl. (29 jaar oud) te Amby op 1 jul 1835.
Anne Marie Sophie, geb. te Amby op 29 mrt 1807, ovl. (53 jaar oud) te Amby op
9 mrt 1861.
Jean Guilleaume Maximilien, geb. te Amby op 11 jul 1809, ovl. (2 jaar oud) te Amby op
6 mrt 1812.
Jean Eugene Victor, geb. te Amby op 23 jun 1811, ovl. (29 jaar oud) te Amby op
4 jan 1841.
Louis Alexandre Mathieu, geb. te Amby op 27 jan 1814, rentenier, ovl. (42 jaar oud) te
Amby op 29 mei 1856, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Beek op 22 jun 1846 met Maria
Louisa Paulina, Baronesse de Rosen, dr. van George Louis Rosen de Haren (lid
stedelijke raad Maastricht) en Maria Catharina Josepha Francisca de Valensart, geb. te
Maastricht op 30 dec 1821, rentenierster op 22 jun 1846.

