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gemeente : OUDE IJSSELSTREEK      
postcode + plaats : 7065 Sinderen  
straat + huisnr. : Kapelweg bij 38 
naam object : Begraafplaats Huis Sinderen 
bescherming : gemeentelijk monument 
 
oorspr. functie : Adellijke begraafplaats  
huidige functie : begraafplaats  
bouwjaar : aanleg: uiterlijk eerste helft 18e eeuw  
architect : -  
opdrachtgever :   - 
bouwstijl : -  
  
beschrijver : T.S. van Lint MA 
datum beschrijving : 13-08-2012/ aangepast 10-12-2012  
datum foto’s : 23-12-2012  
bronnen : Bok, L., Attema, Y. (red.), Begraafplaatsen als 
  cultuurbezit, Den Haag 2003. 
  Redengevende Beschrijving Begraafplaats Huis 
  Sinderen, Kapelweg 38.Gelders Genootschap, 
   Arnhem 1999/2001.  
 
 
 

 
De Begraafplaats Huis Sinderen achter de Antoniuskapel aan de Kapelweg 38  
te Sinderen.  
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Typering:  
 
Voormalige, deels adellijke BEGRAAFPLAATS uiterlijk eerste helft van de 18e 
eeuw aangelegd en verbonden met het adellijke Huis Sinderen en de huidige 
Antoniuskapel. Binnen de bescherming vallen de rechthoekige AANLEG, het 
ijzeren TOEGANGSHEK, het GRAF en de GRAFKELDER van Bertha Antoinetta 
Louisa Ruebel uit 1864 en de VIJF overige GRAFKELDERS.  
  
Historie en ligging:  
 
De begraafplaats is gelegen in Sinderen (gemeente Oude IJsselstreek) in Oost-
Gelderland. De begraafplaats bevindt zich ten westen van het centrum van 
Sinderen, in het buitengebied aan de Kapelweg. De begraafplaats hoort bij de 
Antoniuskapel, Kapelweg 38 en ligt hierachter, aan de zuidzijde van de Kapelweg. 
Aan de achterzijde wordt de begraafplaats omgeven door weilanden.  
 
Op de plek van de boerderij ‘D’n Huusboer’ (Kasteelweg 1), stond vanaf de 12e 
eeuw tot ca. 1880 het adellijke Huis Sinderen. In de 12e eeuw is ook reeds 
sprake van de ‘Capella Sinderen und Breedenbroek’, welke kapel zich bevond op 
de plek waar thans de Antoniuskapel staat. Deze kapel werd gesticht door de 
heren van Sinderen, kwam in de achttiende eeuw in eigendom bij de Nederlands 
Hervormde Gemeente Varsseveld, en is rijksmonument. Tot ca. 1800 zijn de 
bewoners van het Huis Sinderen in de Antoniuskapel begraven. De bewoners van 
Sinderen en Breedenbroek werden rondom de kapel begraven. Het begraafboek 
vanaf 1743 is nog bewaard gebleven, de begraafplaats is stellig eeuwen ouder. In 
1875 is het landgoed Sinderen door Coenraad August Rübel verkocht aan 
jonkheer E. Lodewijk van Schuylenburch. Van de verkoop uitgezonderd was het 
adellijke kerkhof van 410 vierkante meter. De vier hoeken zijn door August Rübel 
gemarkeerd met 4 grote stenen. Nader beschouwd blijken het resten te zijn van 
een hardstenen ronde trap ( van het kasteel?). Op één van de stenen is een 
inscriptie te zien: A R 1875. In 1876 werd de begraafplaats op last van het 
gemeentebestuur gesloten. In het midden van de negentiende eeuw is aan de 
oostzijde van de kapel een begraafplaats voor de bewoners van het Huis Sinderen 
aangelegd. Diverse leden van de familie Ruebel van Sinderen rusten hier in 
grafkelders. Een monumentale zerk bevindt zich op de grafkelder van de 9-jarige 
Bertha Antoinetta Louisa Ruebel, geboren 6 augustus 1855, overleden op 14 
oktober 1864. In 1915 werd de Nederlands Hervormde Gemeente Varsseveld 
eigenaar van de adellijke begraafplaats. 
 
Aanleg en grafmonument:  
 
Van de oorspronkelijke begraafplaats is weinig meer waarneembaar. Er rest een 
rechthoekige aanleg van een gazon aan drie zijden omgeven door struiken en 
bomen. Op de begraafplaats bevinden zich in totaal 6 grafkelders, waarvan er 
nog slechts één voorzien is van een zerk. Alle andere zerken - zo die er zijn 
geweest - zijn verwijderd. Geheel achterin bevindt zich, ingeklemd tussen twee 
grote bomen, een ijzeren toegangshek.  
 
Het graf van Bertha Antoinetta Louisa Ruebel uit 1864 bestaat uit een 
rechthoekige zerk uit twee ongelijke delen met een omlopend ojief. Rond de zerk 
vier banden met randafwerking van ojief en kwartrond. Op de scheiding tussen  
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de twee delen een ruitvormige marmeren plaat, met in- en uitzwenkende 
contouren. Midden boven de plaat is een vlinder in wit marmer ingelegd. De 
vlinder is een veelvoorkomend symbool op (Christelijke) grafmonumenten en 
symboliseert de onsterfelijke ziel. Ook staat de vlinder symbool voor de 
kortstondigheid van het leven op aarde, daarom wordt de vlinder vaak toegepast 
op kindergraven, zoals hier. Dit graf is afgedekt met de zware deksteen die 
volgens een inscriptie op 6-8-1865 is geplaatst, precies 10 jaar na de geboorte 
van het meisje. De tekst op dit graf luidt:  
“Hier ruht / Bertha Ruebel / geb: [den 6. A]ugust, 1855 / gest: [den 14.] october 
1864 / Lasset die kinder und / wehret ihnen nicht zu mir /zu kommen denn 
solcher / ist dat himmelreich”.  
 
De overige vijf grafkelders zijn bij herstel- en opschoonwerkzaamheden in 
2003 voorzien van hardstenen dorpels. Deze dorpels geven de afzonderlijke 
grafvelden aan. Alhoewel de graven niet meer zijn voorzien van een zerk 
bevinden de oorspronkelijke grafkelders zich nog wel onder deze dorpels.  
 
Archiefonderzoek uit 2001 heeft uitgewezen dat er in deze graven leden van 
de familie Rübel(Ruebel) van Sinderen die van 1803 tot 1871 op het kasteel 
woonden. Er liggen begraven: 
1. Hendrik Wilhelm Frederik Eduard Rübel van Sinderen, overl. 19-4-1828 
2. Emilie Rübel van Sinderen, overl. 9-6-1843.  
Beiden waren kinderen van kasteelheer Johan Godfried Rübel en zijn vrouw 
Antoinette Jeanette Coenradine van Diest. 
3. Antoinette Jeanette Coenradine Rübel-van Diest, overl. 30-1-1847 
4. Frederika Regina van Diest, overl. 5-11-1860, zuster van kasteelvrouwe nr. 
3. 
5. Johann Godfried  Rübel van Sinderen, overl. 28-1-1861. 
6. Bertha Antoinetta Louisa Rübel van Sinderen, dochter van Coenraad August 
Rübel en zijn vrouw Charlotta Wilhelmina Emma Esch en kleindochter van 
Johann Godfried Rübel van Sinderen ( nr. 5), overl. 15-10-1864. Zie ook de 
beschrijving van de grafsteen hierboven.  
    
 
Reden van plaatsing  
 
Voormalige, deels adellijke BEGRAAFPLAATS uiterlijk eerste helft van de 18e 
eeuw aangelegd en verbonden met het adellijke Huis Sinderen en de huidige 
Antoniuskapel. Binnen de bescherming vallen de rechthoekige AANLEG, het 
ijzeren TOEGANGSHEK, het GRAF en de GRAFKELDER van Bertha Antoinetta 
Louisa Ruebel uit 1864 en de VIJF overige GRAFKELDERS.  
 
Algemeen historische criteria:  
 
- De Begraafplaats Huis Sinderen is van algemeen historisch belang voor de 

gemeente Oude IJsselstreek in het algemeen en voor Sinderen in het bijzonder 
vanwege haar bestemming en verschijningsvorm, welke verbonden zijn met 
een algemene historische en een religieuze ontwikkeling. De begraafplaats is 
als tastbaar stuk geschiedenis van de begraafcultuur in Sinderen vanaf de 
eerste helft van de achttiende eeuw van funerair-historisch en genealogisch 
belang voor de gemeente Oude IJsselstreek.   



REDENGEVENDE BESCHRIJVING SINDEREN, KAPELWEG BIJ 38 

  
GELDERS GENOOTSCHAP 4 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 
- De voormalige, deels adellijke begraafplaats te Sinderen is van belang 

vanwege de historische verbondenheid met het voormalige Kasteel Sinderen.  
- De begraafplaats is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek vanwege 

het aanwezige graf uit 1864 en de overige vijf grafkelders die nog herinneren 
aan de historie van het voor de gemeente belangrijke geslacht en Huis 
Sinderen.  

-  De begraafplaats bezit als bijzonder oude begraafplaats een 
zeldzaamheidswaarde voor de gemeente Oude IJsselstreek.  

 
Architectuurhistorische criteria:  
 
- De begraafplaats bezit een voor een begraafplaats karakteristiek 

architectuurhistorisch element: een ijzeren toegangshek.  
-  Eveneens van architectuurhistorische waarde is de enige aanwezige grafzerk: 

het graf van Bertha Antoinetta Louisa Ruebel uit 1864 dat een zekere 
kunsthistorische waarde bezit vanwege het ontwerp, het materiaal en de 
toegepaste symboliek (vlinder).  

 
Stedenbouwkundige criteria:  
 
- De Begraafplaats Huis Sinderen bezit ensemblewaarde wegens de 

verbondenheid en de situationele relatie met de kapel van Huis Sinderen, de 
Sint Antoniuskapel. Derhalve is de begraafplaats van belang voor de gemeente 
Oude IJsselstreek in het algemeen en voor Sinderen in het bijzonder.  

-  De begraafplaats is van belang voor het zichtbaar houden van de bestemming 
en functie van deze historische plek aan de Kapelweg in Sinderen.  
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Afbeeldingen  
 

 
Luchtfoto. De begraafplaats in Sinderen is bij benadering met rood omcirkeld 
(bron: Google Earth).  
 

 
Luchtfoto. De locatie van de begraafplaats is bij benadering met rood omcirkeld 
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(bron: Google Earth).  
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De Antoniuskapel (Rijksmonument) waarachter de begraafplaats ligt.  
 

 

  

Zicht op de begraafplaats en de Kapel van Huis Sinderen. Enigszins zichtbaar zijn 
enkele van de aanwezige hardstenen dorpels die de daaronder gelegen 
grafkelders markeren. 
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De voormalige adellijke begraafplaats.  
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IJzeren toegangshek achter op de begraafplaats.  
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Graf van B.A.L. Ruebel uit 1864. 
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Detail: graf van B.A.L. Ruebel uit 1864.  
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Detail: graf van B.A.L. Ruebel uit 1864 met vlinder.  
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