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Wiebe (Wybe) Schultze (geb Leeuwarden 18 maart 1822), geneesheer te Weidum 1864, 
1873
Zoon van Harmanus Schultze, eerste commies ter Provinciale Griffie, en Anna de Vries, 
trouwt 24 jaar oud op 11 juni 1846 met Tjerkje van Goinga, 23 jaar oud, geb Heerenveen, 
dochter van Sieds Pieters van Goinga en Tussina van den Bergh.

Henricus Idzerda (geb Rauwerd 15 december 1857, overl Baarn 10 juni 1926), 
geneeskundige  te Weidum 1883-1910 
Henricus Idzerda, zoon van Hanso Henricus Schotanus à Sterringa Idzerda, geneesheer te 
Rauwerd, en Fraukjen van Dijk, werd geboren te Rauwerd op 15 december 1857. In 1883 
vestigde dr H. Idzerda zich als arts te Weidum. Hij trouwde op 12 mei 1884 in de Gemeente 
Baarderadeel met de 23-jarige Wilhelmina Frederika van de Wetering (geb Amsterdam). Op 
12 december 1908 werd gevierd dat H. Idzerda 25 jaar daarvoor als arts promoveerde en zich 
kort daarna in Weidum vestigde. Hij kreeg een smaakvol cadeau aangeboden: een prachtige 
pendule met coupes (LC 15-12-1908). Omstreeks juni 1910 verhuisde Henricus Idzerda naar 
Baarn (LC 27-06-1911, 29-11-1910), waar hij op 10 juni 1926 overleed.

Eduard Jacobus Hamburger (geb Alkmaar 1873, overl Leeuwarden 4 december 1929), 
arts te Weidum 1910-1917
Dr Eduard Jacobus Hamburger, zoon van Jacob David Hamburger en Rebecka Nias, werd in 
1873 in Alkmaar geboren. Hij vestigde zich op 1 oktober 1910 in Weidum als arts, ten huize 
van dr H. Idzerda (LC 15-09-1910). Hij trouwde op 40-jarige leeftijd op 4 juni 1914 te 
Leeuwarden met  Sipkje Visser (geb Heeg 5 augustus 1876), weduwe van N.G. Kapteyn. In 
de raadsvergadering Baarderadeel van 28 juni  1917 werd aan dr E.J. Hamburger eervol 
ontslag verleend, vanwege zijn benoeming als gemeentearts te Gouda (LC 29-06-1917). In 
1929 woonde hij te Leeuwarden waar hij, 56 jaar oud, overleed op 4 december 1929. Hij werd 
op 7 december 1929 in Weidum begraven (LC 06-12-1929). Zijn echtgenote Sipke Visser 
overleed in Leeuwarden op 14 oktober 1955 en werd naast haar man op het kerkhof van 
Weidum begraven.



Laatste rustplaats van Eduard Jacobus Hamburger en zijn echtgenote Sipke Hamburger-
Visser op het kerkhof van Weidum.

Jan Mantel (geb Utrecht 30 mei 1889, overl Groningen 3 juli 1956), arts te Weidum 
1917-juli 1956
Dr Jan Mantel was de opvolger van dr E.J. Hamburger, hij vestigde zich in 1917 in Weidum 
‘ten huize van E.J. Hamburger’ (LC 25-06-1917). Zijn werkgebied was Weidum, 
Easterwierrum, Mantgum, Jorwert, Jellum, Hilaard. Op 30 mei 1916 trouwde hij te Groningen 
met Annette Helena Dievertje (Nettie) Ritsema (geb Winschoten 3 oktober 1891).
In 1931 en 1932 overleefde dokter Mantel twee auto-ongelukken. Op 17 november 1931 reed 
hij in dikke mist met zijn auto in de vaart onder Wirdum. Hij wist zich, samen met nog vier 
inzittenden, met grote moeite te bevrijden en op het droge te komen. De auto werd later in 
zwaar gehavende toestand met een kraan uit de vaart getrokken. In decmber 1932, uit de 
richting van Weidum komend, botste hij in Jellum op een uit Hilaard komende vrachtauto van 
de gebroeders Wiersma te Boksum. Men gaf elkaar signalen, maar kon elkaar niet zien daar 
het uitzicht belemmerd was. Krachtig remmen kon niet voorkomen dat men op elkaar botste. 
Bovendien reed Mantel dwars door het ijzeren hek van H. de Jong. Persoonlijke ongelukken 
deden zich gelukkig niet voor.
Mantel was een verwoed dammer en biljarter. Hij biljartte in Leeuwarden bij ‘de Friesche 
Club’ waar hij menige prijs won. Dr Jan Mantel overleed op 3 juli 1956 op 67-jarige leeftijd 
in een ziekenhuis in Groningen, nadat hij bijna 40 jaar lang in Weidum en wijde omgeving 
zijn dokterspraktijk had uitgeoefend. In de Leeuwarder Courant stond, behalve een bericht 
over de begrafenis in Weidum, ook een ingezonden Fries stuk ‘Us dokter is rest….’ van een 
zekere W.B.H.  te Fûns ter nagedachtenis aan dokter Mantel. (LC 09-07-1956). Zijn 
echtgenote Nettie Ritsema werd ruim 102 jaar oud en overleed in Weidum op 24 februari 
1994. Overeenkomstig haar wens vond de crematie in stilte plaats. Haar naam staat tussen die 
van haar man en dochter op een grafsteen op het kerkhof van Weidum.

De grafsteen van dokter Jan Mantel en zijn echtgenote op het kerkhof van Weidum.
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