
 

 

Huibert Burgersdijk (1827-1896), zandgraf 696, vak K 

Graanhandelaar en grutter 

 

Personalia 

Geboren: 25 april 1827 te Leiden 

Zoon van Pieter Johannes Burgersdijk en Dina Burgersdijk 

Gehuwd met Lamberdina Josina Blanken op 2 mei 1866 te Leiden 

Overleden: 31 maart 1896 te Zoeterwoude 

Begraven: 3 april 1896 

 

Samenvatting 

Huibert Burgersdijk wordt in 1827 in Leiden 

geboren als zoon van een molenaar. In 1846 

gaat hij in militaire dienst. Daarna wordt Huibert 

graanhandelaar en grutter. 

 Op 2 mei 1866 treedt hij in het huwelijk met 

de eveneens in Leiden geboren Lamberdina 

Josina Blanken. Het echtpaar krijgt een zestal 

kinderen, waarvan de oudste en enige zoon 

Pieter Johannes later het bekende veilinghuis 

en antiquariaat Templum Salomonis met com-

pagnon Niersman begint (zie het kader aan het 

einde van dit artikel). 

 Huibert Burgersdijk is ook betrokken bij de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de 

Leidse Maatschappij van weldadigheid.  Op 31 

maart 1896 komt hij te overlijden.  

 
 

Huibert Burgersdijk 

 

 

Volledige versie 

Huibert Burgersdijk wordt op 25 april 1827 te Leiden geboren. Hij is de zoon van Pieter 

Johannes Burgersdijk (1787-1861) en Dina Burgersdijk (1782-1851).  

 Het gezin woont op het adres Apothekersdijk 24 en Huibert heeft nog een oudere 

zus Elisabeth, Neeltje Maria (1823-1900). Vader Pieter is molenaar en heeft een 

volmolen/gruttersmolen op de Haarlemmerstraat 32/34. 
 



 

 

 
Geboorteakte 

 
 

 

In de gevel aan de Lange Scheistraat bevindt zich een gevelsteen met een 
afbeelding van een gruttersmolen en de tekst: 
 

DE NIEUWE HAAGSE GRUTMOOLE Ao. MDCCLII 
 

 
 
 

Deze gevelsteen uit 1752 is afkomstig van een poort die naast Haarlemmerstraat 34 

heeft gestaan en die in 1913 afgebroken werd. Grutmolens waren rosmolens, die 

werden aangedreven door een ros (paard) of een ezel en konden omdat ze geen 



 

 

wind nodig hadden midden in de stad staan. De grutten, tot kleine stukjes gebroken 

boekweit, haver of gerst werden in de grutmolens gemalen en in de grutterijen 

verkocht. Boekweit was voor de gewone man een belangrijk voedingsgewas, 

waarvan men het weitmeel gebruikte voor het maken van brood, pannenkoeken, 

poffertjes en gruttepap. 

Zichtbaar op deze steen zijn - naast het paard - het grote kroonwiel, links en rechts 

de zogenaamde “eeskasten” voor het losmaken van de harde schil van de boek-

weitkorrel- en de breekstoelen die de korrels verpulverden. Het uitgesleten pad waar 

de, al dan niet blind gemaakte, dieren eindeloos hun rondje in liepen wordt een 

“kolder” genoemd en hier is dan ook de uitdrukking “de kolder in de kop krijgen” uit 

ontstaan. 

  

Op 23 mei 1846 gaat Huibert Burgersdijk in militaire dienst bij de infanterie van het 4de 

regiment. Hij was aanvankelijk vrijgesteld, maar wordt toch opgeroepen vanwege het 

overlijden J. Sibbes. Bij de militaire informatie van Huibert wordt over zijn signalement 

vermeld: Gezicht: ovaal; Voorhoofd: hoog; Ogen: blauw; Neus: klein; Mond: gewoon; 

Kin: rond; Wenkbrauwen: blond; Haar: blond; Lengte: 1.643 mtr. 

 Huibert trouwt pas op latere leeftijd: hij is net negenendertig jaar als hij op 2 mei 

1866 in Leiden trouwt met de vijfentwintigjarige Lamberdina Josina Blanken (1841-

1916).; op 19 april waren zij in ondertrouw gegaan. 

Het echtpaar krijgt zes kinderen:  

- Pieter Johannes (geboren 19 september 1867, overleden 5 augustus 1915); 

 
Leydse Courant 23 september 1867 

 

- Lamberdina Johanna (geboren 13 december 1869; na een half jaar overleden); 

 
Leydse Courant 25 december 1869 

 
Leydse Courant 30 juni 1870 

 

- Lamberdina Johanna (geboren 10 maart 1871; na ruim twee maanden overleden); 

 
Leydse Courant 13 maart 1871 

 



 

 

- Gerardina Hendrica (geboren 20 juli 1873, na negen maanden overleden); 

 
Leydse Courant 25 april 1874 

 

- Johanna Gerardina (geboren 22 augustus 1875; overleden 10 november 1917); 

- Gerardina Johanna (geboren 22 augustus 1875, overleden 10 oktober 1930). 

 
Leydse Courant 24 augustus 1875 

 

 
Het echtpaar Burgersdijk - Blanken 

 

Huibert Burgersdijk is - naast zijn professionele activiteiten - ook actief op andere 

fronten. Zo is hij penningmeester van de commissie voor Volksvoorlezingen van het 

Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Voor deze organisatie 

houdt hij ook regelmatig voordrachten, die zeer worden gewaardeerd. 
 



 

 

 
Leidsch Dagblad 17 januari 1868 

 

 
Leydse Courant 14 maart 1890 

 

Ook is Burgersdijk commissaris van de Leidse Maatschappij van weldadigheid, en van 

de Leesbibliotheek van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, penningmeester 

van de Rederijkerskamer Vondel en firmant in de firma van zijn zoon Pieter. 



 

 

In mei 1891 is het echtpaar 25 jaar getrouwd, wat uitgebreid wordt gevierd.  
 

 
Leidsch Dagblad 9 mei 1891 

 

Op 31 maart 1896 komt Huibert Burgersdijk te overlijden in Zoeterwoude. Drie dagen 

later wordt hij begraven op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 364, een 

familiegraf van de families Loos en Burgersdijk. Op 30 januari 1901 is het lijk van 

Huibert Burgersdijk - met toestemming van de burgemeester - herbegraven in zandgraf 

696. Het betreft een ‘translatie’: Op 27 januari 1901 overlijdt dr. Cornelis Christiaan de 

Loos. De familie Loos wil hem in het familiegraf 364 begraven, maar dit graf is - met al 

vier kisten - vol. Vandaar dat de families Loos en Burgersdijk de burgemeester 

verzoeken om deze herbegrafenis goed te keuren.   

 Op 7 mei 1918 overlijdt Lamberdina Josina Blanken in Groningen, waarna zij op 10 

mei in Leiden met haar man in zandgraf 696 wordt verenigd. Inmiddels waren in dit 

graf ook twee kleinkinderen van het echtpaar Burgersdijk-Blanken begraven: op 17 

maart 1909 en 13 november; de eerste is heeft vier dagen geleefd, de andere is 

levenloos geboren.  
 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 1 april 1896) 



 

 

 
 

 
Grafboek graf 364 (deel) 

 

 
Grafboek graf 696 (deel) 

 

 
Overlijdensakte 



 

 

 
 

Templum Salomonis 
 

Vanwege de bloeiende zaken op het gebied van de drukkerij en uitgeverij zag de 

firma E.J. Brill zich genoodzaakt de veilingactiviteiten en een deel van de antiqua-

rische voorraad af te stoten. Pieter Johannes Burgersdijk (1867-1915) en George 

David Niermans (1854-1920), werknemers van Brill, boden aan om deze activiteiten 

over te nemen. Zij vestigden in 1894 hun zaak op Nieuwsteeg 1 en herstelden de 

historische en toepasselijke naam van de locatie, 'Templum Salomonis', in ere. 

Hoewel er geen officiële taakverdeling tussen beide heren was vastgelegd, lijkt het 

erop dat Burgersdijk zich vooral toelegde op de veilingen, terwijl Niermans de 

meeste tijd besteedde aan het antiquariaat.  
 

 
Templum Salomonis op de hoek Kloksteeg/Nieuwsteeg 
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