Elie François van Dissel (1832-1908), zandgraf 580, vak J
Civiel ingenieur bij de spoorwegen en Hoogheemraadschap Rijnland
Personalia
Geboren: 27 juli 1832 te Huppel (Winterswijk)
Zoon van Johannes van Dissel en Esther Marie Le Normant
Gehuwd met Catharina Magdalena Swemer op 13 september 1860 te Utrecht
Overleden: 17 september 1908 te Warmond
Begraven: 19 september 1908
Samenvatting
Elie van Dissel wordt in 1832 in het buurtschap Huppel bij Winterswijk geboren. Na de
Latijnse school in Groenlo te hebben doorlopen volgt hij de wens van zijn vader en
gaat in Utrecht theologie studeren. De zeer intelligente Elie rondt deze studie in 1856
af met een promotie die het predicaat cum laude krijgt.
Toch is dit niet de richting die Elie op wil gaan: zijn hart ligt bij de exacte vakken.
Daarom gaat hij alsnog in Delft studeren voor civiel ingenieur, een opleiding die hij na
drie jaar in 1859 voltooit.
In 1860 huwt Elie met Catharina Swemer met wie hij zeven kinderen krijgt; het vierde
kind is een jongen, de andere zes zijn meisjes.
In datzelfde jaar 1860 treedt Elie van Dissel in dienst bij de Staatsspoorwegen te
Utrecht. Hij is de ontwerper en centrale figuur bij de uitvoering van de spoorbrug te
Zaltbommel. Hierna wordt Rotterdam zijn werkterrein, waar hij verantwoordelijk is voor
een aantal bruggen en viaducten.
In 1876 maakt hij de overstap naar het Hoogheemraadschap Rijnland, waar hij de rest van zijn loopbaan zal
blijven. In Rijnland houdt hij zich bezig met stoomgemalen
(o.a. die van Katwijk), dijken en strand en duinen. Hij is
een veel gevraagd adviseur, o.a. voor de verbetering van
de Nieuwe Waterweg.
Naast zijn professioneel werk, is Elie van Dissel ook
actief op politiek en maatschappelijk terrein. Hij is als vrijzinnig liberaal raadslid in de gemeente Leiden en lid van
de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij zit ook in het
bestuur van de schaakbond, is lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde en tevens bestuurslid van
Dr. Elie van Dissel
MSG (Mathesis Scientiarum Genitrix).
In 1906 moet hij, gedwongen door een oogaandoening, zijn ontslag aanbieden en
gaat hij met zijn vrouw in Warmond wonen. Hier overlijdt hij op 17 september 1908.
Zijn vrouw zal hem twee maanden later volgen.
Elie van Dissel was een eenvoudig en beminnelijk persoon, die door velen hoog
werd geacht om zijn kunde, oprechtheid en trouw.

Volledige versie
Jeugd en studie
Elie François van Dissel wordt geboren op 27 juli 1832 op huize “’t Waliën” te Huppel,
een buurtschap van de gemeente Winterswijk. Hij is de jongste zoon van dr. Johannes
van Dissel, geneesheer, en Esther Marie Le Normant. In 1834 verhuist de familie naar
Groenlo, waar zijn moeder kort daarna komt te overlijden.

Geboorteakte

Huize Waliën

In Groenlo gaat Elie naar de Latijnse school, waar hij wordt onderwezen in de vakken
Latijn, Grieks, geschiedenis, Frans, Duits en wiskunde. Hij leert er zelfs Hebreeuws.
Ook zijn vader, een man met een grote belangstelling voor literatuur, draagt bij aan
zijn opvoeding. Daarnaast heeft de landelijke omgeving, waarin hij opgroeit, bijgedragen aan zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Bijna dagelijks, na schooltijd,
is Elie werkzaam in de tuin. De liefde voor tuinieren is hem tot het laatst toe bijgebleven,
al heeft hij het grootste gedeelte van zijn leven in de stad gewoond. Maar als het even
kon, trok hij naar buiten.
Ook is Elie een liefhebber van jagen: vanaf zijn zestiende jaar trekt hij met ervaren
schutters ter jacht. Hij is een uitstekend schutter met een scherpe blik. Wat sport
betreft, zwemt en schaatst hij graag. Elie is ook een goede schaakspeler en al tijdens
zijn verblijf op de Latijnse school is hij lid van een schaakgezelschap.
In 1849 legt hij met goed gevolg het staatsexamen af. Zijn vader vindt de zeventienjarige Elie nog te jong om te gaan studeren en houdt hem nog een jaar in het
ouderlijk huis, waar Elie zelfstandig verder studeert en veel tijd besteedt aan zijn
liefhebberijen.
Het is vaders wens dat zijn jongste zoon predikant wordt en Elie gaat in 1850 in
Utrecht theologie studeren. Al snel heeft hij daar een hechte vriendenkring. Elie is een
ijverige student, die voor al zijn tentamens met hoge cijfers slaagt en in 1855 zijn
examen haalt. In 1856 promoveert Elie bij prof. Ter Haar cum laude tot doctor in de
godgeleerdheid op het proefschrift Specimen Practico-theologicum inaugurale de
Charitate Christiana doctrinae Oeconomico-Politicae non adversa.
Elie, die eigenlijk meer aanleg voor de exacte vakken heeft, komt tot het inzicht dat
predikant niet is wat hij wil worden. Daarom besluit hij in Delft een opleiding tot civiel
ingenieur te gaan volgen. Al in drie jaar weet hij deze studie in 1859 af re ronden.
Huwelijk
Op 13 september 1860 trouwt Elie van Dissel te Utrecht met Catharina Magdalena
Swemer (1836-1908). Het echtpaar krijgt zeven kinderen, zes dochters en één zoon:
Esthère Maria Elisabeth (geboren 7 februari 1861, overleden 31 maart 1925), Martijntje
Jacoba Johanna (geboren 14 augustus 1863, overleden 31 augustus 1944), Johanna
Petronella Cornelia (geboren 15 maart 1865, overleden 13 maart 1868), Johannes
Jacob (geboren 19 december 1867, overleden 25 mei 1930), Johanna Petronella
Jacoba (geboren 14 februari 1870, overleden 5 februari 1893), Hester Elisabeth
Wilhelmina (geboren 26 januari 1872, overleden 10 juli 1905) en Catharina Magdalena
(geboren 17 januari 1878, datum van overlijden onbekend). De derde dochter,
Johanna Petronella Cornelia, overlijdt dus twee dagen voor haar derde verjaardag.
Dan koopt vader Elie een graf op Groenesteeg. Als de volgende dochter wordt
geboren, dan krijgt deze weer de naam Johanna. Ook deze Johanna wordt niet oud:
ze overlijdt als ze bijna drieëntwintig is.
De spoorwegen
Na korte tijd verbonden te zijn geweest aan de Maatschappij tot Nut van het Algemeen,
waar hij als lector verantwoordelijk is voor wetenschappelijke voordrachten, wordt Elie
eind 1860 aangenomen bij de Staatsspoorwegen met standplaats Utrecht.

In 1864 wordt hij verantwoordelijk voor de bouw van de spoorwegbrug over de Waal
bij Zaltbommel. Hij ontwerpt een brug van ijzer en staal, die geopend wordt op 31
oktober 1869. De brug telt tien pijlers, heeft een lengte van 863 meter en is 15 meter
breed. De brug draagt het stempel van Van Dissel door eenvoud en robuustheid. De
pijlers geven de indruk van rotsen die uit het water oprijzen. Bij het begin van de bouw
woont Elie met zijn gezin in de stad. Hij is dagelijks van ’s morgens tot ’s avonds op
het werk en werkt veel samen met de arbeiders. Elie gaat op een gegeven moment
zelfs in de bouwkeet slapen.

Spoorbrug Zalbommel over de Waal

Als het werk voltooid is, wordt hij op 1 november 1869 overgeplaatst naar
Rotterdam, waar hij een bijdrage levert aan het ontwerpen en uitvoeren van diverse
bruggen en viaducten als onderdeel van het spoorwegennet tussen Rotterdam en
Breda. Hij werkt mee aan de vaste brug over de Schie, de viaducten van de BinnenRotte, de draaibruggen over de Wijn- en Scheepmakershaven, het Beursstation en het
Post- en Telegraafkantoor.

Beursstation Rotterdam

Rijnland
In 1876 wordt Van Dissel benoemd tot ingenieur van het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Hij is blij met zijn nieuwe standplaats Leiden, waar zijn voorouders vandaan
komen. Het gezin gaat aanvankelijk wonen op Haven 18 en verhuist in 1901 naar
Pieterskerkhof 38.

Bij Rijnland weet hij de stoomgemalen van Spaarndam, Halfweg en Gouda te
verbeteren door de schepraderen te verlengen en het boezemwater te verruimen, wat
de doorstroming naar de gemalen bevordert.
Het is kenmerkend voor Van Dissel dat hij, waar hij iets ziet dat verbeterd kan
worden, deze zaken direct en grondig aanpakt. Zo maakt hij reeds in 1878 voor
Rijnland een nota, waarin hij de noodzaak aantoont om twee stoomgemalen te
bouwen: één in Katwijk en één in Halfweg.
Van Dissel ontwerpt het stoomgemaal van Katwijk, dat in 1881 in werking wordt
gesteld. De kosten bedragen ƒ 500.000,-, ruim ƒ 100.000,- minder dan de begroting.

Stoomgemaal Katwijk

Door deze zaken wordt de bemalingscapaciteit meer dan verdubbeld en stijgt deze
naar ruim zeven miljoen m3 water per etmaal. Deze capaciteitsverbetering wordt
beschouwd als de grootste verdienste van Van Dissel voor Rijnland. Kenmerkend voor
Van Dissel is zijn afkeer van geldverspilling. Eenvoud en degelijkheid zijn karaktertrekken, die terugkomen in alles wat hij tot stand brengt.
Behalve de waterlozing, heeft ook de verbetering van de waterinlating zijn aandacht.
Met de bouw van een nieuwe, grotere inlaatduikersluis bij het stoomgemaal te Gouda
wordt de mogelijkheid van inlating van water uit de Hollandse IJssel sterk vergroot.
Van Dissel is nauw betrokken bij de verhoging en verzwaring van de Lekdijk tussen
Amerongen en Vreeswijk. In een memo schetst hij hoe bij een doorbraak van die dijk
grote delen van Holland zouden onderlopen. Ook becijfert Van Dissel dat een doorbraak tientallen miljoenen zal gaan kosten en dat het vele jaren zal duren voordat de
overstroomde landerijen weer drooggelegd zijn. Op grond van deze nota wordt
besloten de dijk te verhogen.
De bescherming van het strand en de duinen gaat hem ter harte. Hij schrijft een
nota over hoe met helmbeplanting deze verbeterd kan worden met weinig kosten. Een
ander bewijs voor zijn zorg voor de bescherming van het strand is te vinden in zijn in
1895 verschenen “Adres aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, omtrent het
visschen van schelpen in de Noordzee, ter beantwoording van de vraag of door
schelpenvisschers langs het strand, schade wordt toegebracht aan de zeeweringen”.
Dat Van Dissel een kundig ingenieur is, valt ook anderen op. Al snel wordt hij een
veel gevraagd adviseur voor de bemaling en droogmaking van polders, niet alleen
binnen Rijnland, maar ook ver daarbuiten. Van Dissel maakt deel uit van allerlei
commissies, zoals de Staatscommissie ter verbetering van de Nieuwe Waterweg.

Tekening van het scheprad van het stoomgemaal te Zeeburg door Van Dissel vervaardigd

Van Dissel moet zich voortdurend op de hoogte stellen van de toestand in het Hoogheemraadschap, waarvoor hij regelmatig op pad moet. Hij doet dit nauwgezet en kan
dit doen dankzij zijn sterke gestel.
Van Dissel werkt voor Rijnland ook aan de inventarisatie van oude kaarten in het
archief en hij stelt verschillende handige, nog steeds bruikbare boekwerkjes samen,
zoals een alfabetische lijst van boezemwateren en een register van bruggen en
kunstwerken, overzichten die tot dan toe ontbraken.
Politieke en maatschappelijke functies
Van Dissel heeft een groot sociaal gevoel en verantwoordelijkheid, zoals blijkt uit de
vele maatschappelijke functies die hij bekleedt. Zo wordt in 1881 raadslid in Leiden. In
1886 heeft hij het zo druk, dat hij deze functie neer moet leggen.
Als hij in 1894 weer wat meer ruimte in zijn agenda heeft, treedt Van Dissel weer
toe tot de gemeenteraad. Hij blijft hiervan lid tot 1906, het jaar waarin hij vanwege een
oogziekte moet stoppen met werken en naar Warmond verhuist. Van Dissel is een
vrijzinnig liberaal en zijn motto is “leven en laten leven”.
Zijn grote technische bekwaamheid komt ook in de gemeenteraad
goed van pas. Hij is lid van diverse
commissies: de commissie van
Fabricage, de Commissie voor het
gemeentelijke inrichtingen Endegeest, Voorgeest en Rijngeest, de
Commissie voor het Archief, de
commissie voor de bewaring van
kunstvoorwerpen en de commissie
voor het toezicht op het middelbaar
Kasteel Endegeest
onderwijs.

Van Dissel is tussen 1889 en 1907 tijd lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Ook hier zit hij in diverse commissies, met name waar het gaat om technische zaken.
Het gaat Van Dissel bij zijn politiek handelen om het algemeen belang; hij is geen
man van partijdiscipline, maar stemt onafhankelijk. Vanwege zijn onafhankelijkheid
wijst hij ook een kandidaatschap voor de Tweede Kamer af.
Van Dissel is ook op andere fronten actief: in 1872, hij werkt dan nog in Rotterdam,
wordt hij benoemd tot lid van het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke
wijsbegeerte; in 1878 wordt hij lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen; in 1893 treedt hij toe tot de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij woont trouw de bijeenkomsten van deze organisaties bij.
Naast dit alles, zit Van Dissel ook nog in het bestuur van het Leidsch Schaakgenootschap en is vicevoorzitter van de Nederlandse Schaakbond afd. Leiden. Van
Dissel is tevens bestuurslid van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, een
genootschap voor het technisch onderwijs in Leiden.
Van Disselbrug
Niet alleen als ingenieur maakt Van Dissel zich in de Leidse gemeenteraad verdienstelijk. Over vrijwel elk onderwerp waardeert men zijn mening, die onbevooroordeeld,
bezadigd en verstandig is. Meer dan eens is het voorgekomen dat door zijn invloed
een niet goed doordacht plan in de kiem werd gesmoord.
Een bijzonder verhaal is de geschiedenis van de bouw van de brug over de Zoeterwoudsesingel, ter hoogte van de Kraaierstraat. Er was een brug ontworpen, die velen
erg duur (ƒ 40.000,-) en lelijk vonden. Op 9 januari 1902 wijdt de gemeenteraad een
hele middag aan deze brug zonder dat er een besluit wordt genomen. In juni 1902
bewerkstelligt Van Dissel dat het plan gewijzigd wordt en dat er een andere brug komt,
die slechts ƒ 15.000,- kost en door iedereen sierlijk wordt gevonden. Uit dankbaarheid
wordt deze brug de ‘Van Disselbrug’ genoemd.
De brug is een uit natuurhout opgetrokken brug, te vergelijken met de Paterbrug
over de Witte Singel. In 1918 moet de Van Disselbrug al worden hersteld en in de
Tweede Wereldoorlog wordt de brug op last van de Duitsers afgebroken. Na de oorlog
komt er een noodbrug en het duurt tot 1963 voordat de huidige Van Disselbrug tot
stand komt, naar een ontwerp van de gemeentelijk ambtenaar ir. F.W. Verhoeff.

Van Disselbrug (1903)

Jubileum
Op nieuwjaarsdag 1901 viert Van Dissel zijn 25-jarig ambtsjubileum bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Het Leidsch Dagblad doet uitgebreid verslag van het bezoek dat
een vertegenwoordiging van Rijnland onder leiding van dijkgraaf De Vries [ook op
Groenesteeg begraven] hem thuis brengt. Bij die gelegenheid wordt de jubilaris
namens het bestuur een cassette met tafelzilver aangeboden met daarop aangebracht
een zilveren plaatje met de tekst: "Het Hoogheemraadschap Rijnland; aan den
Ingenieur bij zijn 25-jarig ambtsfeest. 1876-1901." Namens het personeel krijgt Van
Dissel een mooie fauteuil en een prachtig geornamenteerde oorkonde in zeventiendeeeuwse stijl met daarop een foto van de machinekamer van het stoomgemaal te
Halfweg.

Machinekamer van het stoomgemaal te Halfweg

Ontslag
Ongeveer vijf jaar na zijn jubileum, in april 1906, dient de dan 73-jarige Elie van Dissel
zijn ontslag in, hiertoe gedwongen door een oogziekte die hem het verder werken
onmogelijk maakt. Natuurlijk wordt dit ontslag op de meest eervolle wijze verleend. In
een vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland wordt Van Dissel door de
dijkgraaf mr. Egbert de Vries uitvoerig bedankt. De dijkgraaf zegt onder andere: “En
hoewel allen het zullen betreuren, dat Rijnland zijn ingenieur zal moeten missen, op
wie het terecht trotsch geweest is, zoo moeten de redenen die den Heer van Dissel tot
zijn besluit geleid hebben, geëerbiedigd worden. De Heer van Dissel heeft gedurende
zijn diensttijd bij Rijnland getoond te zijn een hoogst bekwaam en zeer kundig

ingenieur, en een braaf en rechtschapen man, zooals er niet licht een tweede zal
gevonden worden. Veel, zeer veel heeft Rijnland aan den Heer van Dissel te danken”.
Elie van Dissel ontvangt van Rijnland het hoogst mogelijke pensioen en daarnaast
krijgt hij een geschenk “tot tastbaar blijk van hooge erkentelijkheid voor de uitstekende
diensten aan Rijnland bewezen, voor de uitstekende wijze, waarop hij steeds Rijnlands
belangen behartigd heeft en van de groote zuinigheid die hij daarbij ten alle tijden in
acht heeft genomen”.
Na zijn pensionering verlaat Van Dissel Leiden en vestigt hij zich met zijn echtgenote in Huize Klein Leerust te Warmond. Het buitenleven, waarvan in zijn jeugd zo
had genoten, heeft nog alle aantrekkelijkheid voor Elie behouden. Hij werkt graag in
zijn tuin, zwaar werk schuwt hij niet.
Zijn oogaandoening verergert zo zeer, dat hij besluit tot een operatie bij dr. Juda in
Amsterdam. Deze operatie kan het gezichtsverlies in één oog niet voorkomen, maar
het andere oog blijft gelukkig gespaard. Daarom ziet Van Dissel de toekomst weer met
vertrouwen tegemoet.
Overlijden
Helaas blijkt korte tijd later dat hij lijdt aan een ‘gevaarlijke ziekte’. Halverwege de
zomer van 1908 vreest hij dagelijks voor zijn leven. Op 17 september 1908 blaast Elie
van Dissel, 76 jaar oud, zacht en kalm zijn laatste adem uit. Twee dagen later wordt
hij op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 580 begraven. Twee maanden later,
op 14 november 1908, overlijdt zijn vrouw Catharina Magdalena Swemer. Ook zij wordt
in dit graf ter aarde besteld.

Overlijdensakte

In het Leidsch Dagblad van 19 september staat
het volgende over de begrafenis:
Hedennamiddag te halfdrie had op de begraafplaats aan de Groenesteeg alhier de ter-aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van
wijlen dr. E.F. van Dissel, in leven oud-ingenieur
van Rijnland, oud-lid der Staten van Zuid-Holland
en oud-lid van den Gemeenteraad van Leiden.
Een kleine schaar van familieleden, vrienden
en kennissen van den overledene was op de
begraafplaats aanwezig, om de laatste eer aan
den trouwen vader, broeder en vriend te brengen.
In overeenstemming met den wensch van den
overledene dekten geen bloemen de baar. Een
enkele eenvoudige krans was op de kist gelegd.
Aan de groeve sprak mr. Egbert de Vries,
dijkgraaf van Rijnland, een enkel, van groote
waardeering voor de verdiensten van dr. Van
Dissel getuigend woord.
Het was in December 1875 voor dr. Van Dissel
een eervolle onderscheiding tot ingenieur van
Overlijdensadvertentie
Rijnland benoemd te worden, aldus ving mr. De
Vries aan, maar nog eervoller was op 1 Juni 1905 zijn afscheid. Op grond van eigen
ervaring kon spreker bij dit afscheid getuigen, dat dr. V. Dissel voor Rijnland is geweest
een uitmuntend ambtenaar, wiens opvatting van de ambtstaak boven alle lof verheven
was.
Lof echter wenschte hij niet; die paste niet bij zijn eenvoudig, bescheiden karakter.
Gevolg gevend aan een wenk, van de zijde der familie ontvangen, zal spreker hier niet
in bijzonderheden de verdiensten uiteenzetten, doch alleen getuigen van zijn helder
inzicht, zijn kunde, bekwaamheid, voortvarendheid; eigenschappen, waarmee hij
Rijnland in de vele jaren heeft gediend.
Wat Rijnland op het gebied der waterbeheersching heeft te danken gehad, is zeer
belangrijk. Het geheele technische gedeelte dankt aan hem vele en groote
verbeteringen. Zijn bijzondere liefde voor alles, wat oud was, heeft hem menig
hulpmiddel doen zoeken en vinden in het belang van het werk, dat hij deed.
Aan deze eigenschappen als ingenieur paarde hij heerlijke karaktereigenschappen.
Zijn beminnelijkheid, natuurlijkheid en rechtschapenheid hebben hem vele vrienden
doen verwerven.
Dankbaar herdenken wij hem, aldus eindigde spreker, met een geroerde stem, als
een hooggeachte en geliefde medewerker. Namen wij voor drie jaren met weemoed
afscheid van hem, met nog grooter weemoed roepen wij, en met ons zijn weduwe,
kinderen en verdere familie, hem hier het laatst vaarwel toe.

Nadat er bloemen in het graf gestrooid waren, dankte met een in tranen verstikte
stem de oudste zoon van den overledene voor de laatste eer, aan zijn onvergetelijken
vader bewezen.
Op 6 februari 1893 heeft Elie van Dissel dit graf om
er zijn één dag eerder op 22-jarige leeftijd overleden
dochter Johanna Petronella Jacoba in te begraven. In
1925 wordt de oudste dochter Esthère Maria Elisabeth
als laatste in dit graf ter aarde besteld.
Elie van Dissel heeft op 6 februari 1893 ook het
ernaast gelegen graf 581 gekocht. Hierin zijn Lucretia
Theodora Duyverman en Lena Frederika Janssen
begraven, de trouwe huishoudsters van de familie van
Dissel, Kaatje en Leen, die een week na elkaar, op 11
en 18 april 1936, zijn overleden.

Zandgraf 580

Grafboek zandgraf 580

Zijn persoon
Elie van Dissel was een rijzige man met een krachtige lichaamsbouw en een gezond
gestel. Geestelijk was hij toegerust met uitmuntende gaven, waarmee hij steeds
gewoekerd heeft tot nut van velen. Hij was een buitengewoon man, de eenvoud zelve
en van een zeldzame degelijkheid. Elie van Dissel was een beminnelijk, geacht en
edel persoon, voor velen een trouwe vriend. Tijdgenoten omschreven hem met de
woorden “Zijn geduld, helder inzicht en energie boezemen ontzag in”.
In het Leids Jaarboekje 1909 wordt over Van Dissel gezegd: “Het tyranizeeren van
ondergeschikten, het steeds den chef uithangen, het jacht maken op aanmerkingen
waardoor kleine zielen hun ondergeschikten het leven zoo onaangenaam weten te
maken, was hem dan ook evenzeer geheel vreemd als de malle, aanstellerige fratsen

in kleeding, wijze van spreken of andere uiterlijkheden, waarmede onbeduidenden
jacht op effect maken.
De waardering voor zijn persoon en voor zijn kwaliteiten blijkt ook uit het feit dat Van
Dissel in 1889 werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hester Willemina van Dissel (1812-1813)
De eerste begrafenis die op de begraafplaats Groenesteeg heeft plaats gevonden,
was op 19 maart 1813. Op die dag werd het lichaam van de pas tien maanden oude
Hester Willemina van Dissel in zandgraf 1A (vak E) ter aarde besteld. Hester was
de dochter van Johannes van Dissel (1765-1849) en Hester Willemina van den
Broek (1767-1817). Deze ouders van Hester zijn ook in graf 1A begraven. Een broer
van Hester, ook Johannes geheten, is de vader van Elie, zodat Hester een tante is
van de hoofdpersoon van dit artikel.
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