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Een pillegift voor Lamberdina Henriëtta Huber
Op 26 april 1768 wordt in het mooiste huis van de Grote Kerkstraat te Leeuwarden, het Princessehof, het vierde kind van mr. Herman Ulrich Huber,
ammunitiemeester-generaal van Friesland, en zijn vrouw Margareta Barbera
Emmen geboren. Het meisje krijgt de namen Lamberdina Henriëtta. Zij is
genoemd naar haar grootvader mr. Lambert Henric Emmen die vijf jaar eerder is overleden.

V.l.n.r. Lamberdina Henriëtta Huber (1768-1853), tekening door haar kleinzoon Isaac Telting , (collectie Schatzenburg). Mr. Herman Ulrich Huber (1737-1797), olieverfportret door
D.J. Ploegsma (1786) (collectie Fries Museum). Margaretha Barbera Huber-Emmen
(1737-1802), olieverfportret door D.J. Ploegsma (1786) ,(collectie Fries Museum.
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Bij de doop op 6 mei 1768 treedt haar grootmoeder Maria Jacoba Emmen-Junius
op als meter. Bij die gelegenheid schenkt de grootmoeder haar kleindochter een
‘pillegift’ bestaande uit een fraai vierkant zilveren cabaret (presenteerblad) met

Pillegift Voor Jüffer Lamberdina - Henrietta Hüber Geboren Den 26 April 1768 - Van haar
Grootmoeder De Wedüwe van - De Borgemeester Lammert – Hendrik Emmen
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aan de onderkant deze
inscriptie:
Wie zijn deze grootouders van Lamberdina
Henriëtta Huber?
De familie Emmen is van
oorsprong een Drents geslacht, waarvan een tak
zich in het begin van de
zeventiende eeuw vestigt in
de stad Groningen en daar
al snel deel uit maakt van
het stadspatriciaat. Veel
leden van dit geslacht beHet Huis Emdaborg te Haren met onderschriftt: Mevrouw kleden gewichtige ambten.
J.M. Junius Wed: Borgemeester Emmen. Afbeelding van
Zo ook grootvader mr.
de Beckeringhkaart of Borgenkaart uit 1781.
Lambert Henric Emmen
(1696-1763). Hij is onder andere raadsheer en diverse malen burgemeester van
Groningen. Hij is ook bewindhebber van de West-Indische Compagnie. In 1727
wordt hij lid der Admiraliteit van Harlingen en in 1733 lid der Admiraliteit van Amsterdam. Voorts is hij lid van de Staten-Generaal die hem opdragen om met George II, koning van Groot-Brittannië en Ierland en keurvorst van Hannover, te
onderhandelen over het traktaat van Hannover.
Lambert Henric Emmen trouwt in 1729, hij is dan weduwnaar, met Maria Jacoba
Junius. Zij komt ook uit Groningen en is een dochter van Jacob Junius en Margaretha Clant.
Emdaborg
In de zomer verblijft het gezin Emmen-Junius op hun buitenplaats Emdaborg te
Haren (Gr.) die Lambert Henric Emmen rond 1740 heeft laten bouwen nadat het
bestaande huis is gesloopt.
De dichter Quinten Pabus ziet Emdaborg in een lofdicht zo:
..Ziet daar de Hofstee van den Raadsheerlijken EMMEN;
Op wiens bevel ik zie ten grondtslag opgehaalt
Een nieuwe Borg, waar uit alle kanten straalt
Een juiste Boukonst, ziet wat Laanen, Singels, Dreeven,
Door ‘t Raadsheerlijk vernuft als een Tapiet geweeven,
ô Bosch, ô Hofgezicht!..
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Hoe is het Lamberdina Henriëtta
Huber vergaan?
Lamberdina Henriëtta Huber (17681853) trouwt in 1803 te Bolsward met de
infanterie-kapitein Jan Thomas Ferdinand Huguenin (1759-1815).
In 1814 is hij maire van Sonnega, een
dorpje ten zuidwesten van Wolvega. Uit
dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Het zilveren cabaret
Nakomelingen onder meer in de families
Wijckerheld Bisdom, Feith, Gratama, Huguenin, Reddingius en Telting.
Het cabaret
Het vierkante blad met ingezwenkte accoladevormige hoeken heeft een iets
opstaande rand. Deze rand is versierd met een gegoten profielrand, op de hoeken en halverwege de zijden onderbroken door bladranken en schelpen.
De vier pootjes bestaan uit gegoten C-voluten. Afmetingen 28 x 28 cm. Hoogte 3
cm. Gewicht 565 gram. Merken: 4 onduidelijke stempels.
Het cabaret is verworven door Stichting Gasthuis Vredenhof en bevindt zich nu
op Schatzenburg.
Bronnen: De Schildersfamilie Wassenbergh, door Joop van Roekel (2006).Drents Genealogisch Jaarboek, jaargang 14 (2007); Nederland’s Patriciaat, jaargang 77 (1993); Stamen Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, door A.A. Vorsterman van Oijen
(1888); Buitenhuizen in Haren, door drs. A.C. Timmer, Harener Historische Reeks (1995).

