
GRAFKELDER VAN DE FAMILIE HERCKENRATH OPENGESTELD TIJDENS 
MONUMENTENDAG  
 
Op zaterdag 12 september, Open Monumentendag, is het ook dit jaar weer mogelijk 
een kijkje te nemen bij de grafkelder van de familie Herckenrath in de Grote Geest in 
Monster (nabij Duinpan 10). Leden van de Historische Vereniging Monster – Ter 
Heijde zullen aanwezig zijn om het een en ander te vertellen over de geschiedenis 
van deze familie en om vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook is aan de voet 
van de grafkelder op een zevental panelen een tentoonstelling ingericht. Bezoekers 
zijn welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. Reserveren is niet nodig. Om te kunnen 
voldoen aan de RIVM-richtlijnen is de openstelling dit jaar op een andere wijze 
georganiseerd dan eerdere jaren. 
 
Het bakstenen gebouw is gesticht in het jaar 1847. Het is een particuliere 
begraafplaats, die destijds als kelder in het duingebied van De Geest is aangelegd. 
In de kelder bevinden zich veertien kisten met de stoffelijke resten van elf volwassen 
personen en drie kleine kinderen. De laatste bijzetting heeft plaatsgevonden in het 
jaar 1906. 
 
Gerardus Herckenrath en zijn vrouw Alida Milius vestigden zich in 1790 in het 
naburige Poeldijk. Ze woonden vanaf 1801 op de buitenplaats Geerbron aan de 
Herenstraat in Monster. De stichter van de begraafplaats is zoon Leon Herckenrath. 
Leon vertrok op 18-jarige leeftijd naar het zuiden van de Verenigde Staten om er zijn 
geluk te beproeven. Hij stichtte er een gezin met Juliette McCormick de Magnan, 
een onvrije vrouw van gemengd bloed. Door de oplopende raciale spanningen 
voelde hij zich genoodzaakt in 1835 met zijn gezin terug te keren naar Nederland. 
Annejet van der Zijl heeft het intrigerende liefdesverhaal van Leon & Juliette 
landelijke bekendheid gegeven in het boekenweekgeschenk van 2020. 
 
Leon werd in 1847 benoemd tot burgemeester van Monster, een ambt dat hij 
vervulde tot 1854. Nadien was hij nog zeven jaar lang actief als lid van de 
gemeenteraad van Monster. Na zijn dood in 1861 werd hij bijgezet in het familiegraf. 
Zijn vrouw was hem in 1856 voorgegaan. Van hun kinderen zijn er zeven bijgezet in 
het familiegraf. Ook een oom is er begraven. Dat was oom Frans Herckenrath uit 
Venlo, een militair met een indrukwekkende carrière. Hij werd onderscheiden met de 
Militaire Willemsorde. Als enige buitenstaander rust de kinderverzorgster van de 
familie in de grafkelder, op wie men bijzonder gesteld was. Haar naam was 
Zuiderwijk. 
 
Rond 1980 hebben nazaten van Leon Herckenrath afstand gedaan van hun rechten 
op de particuliere grafkelder ten behoeve van de voormalige gemeente Monster. 
Deze heeft de grafkelder vervolgens laten restaureren.  
 
 
 
 
 
 


