
Stamreeks Slim (v/h S.L.M.) 
Uitgangpositie Arjen Slim naar Symon Lenaerts. 
 
Arjen Slim   geboren op 18-6-1924 te Vrouwenparochie 
   overleden op 2-4-2004 te Lelystad 
   gehuwd op 21-6-1951 te Sint Annaparochie  
   met Geertje Anna Prosje, geboren op 2-3-1924 te Tzummarum 
   overleden op 21-4-2014 te Sneek 
   
   Arjen Slim is de zoon van: 
Gerrit Slim  geboren op 28-11-1891 te Vrouwenparochie 
   overleden op 20-8-1956 te Vrouwenparochie 
   gehuwd op 29-5-1919 te Sint Annaparochie 
   met Antje Bijlsma, geboren op 9-1-1892 te Sint Annaparochie 
   overleden op 17-6-1974 te Sint Annaparochie 
 
   Gerrit Slim is de zoon van: 
Arjen Slim  geboren op 6-3-1858 te Vrouwenparochie 
   overleden op 29-1-1945 te Vrouwenparochie 
   gehuwd op 19-5-1887 te Sint Annaparochie 
   met Neeltje Gerrits Koelmans, geboren op 26-11-1860 te Vrouwenpar. 
   overleden op 17-12-1918 te Vrouwenparochie 
 
   Arjen Slim is de zoon van: 
Cornelis Wymers Slim geboren op 20-6-1824 te Vrouwenparochie 
   overleden op 7-1-1913 te Gemeente Het Bildt 
   gehuwd op 23-5-1850 te Gemeente Het Bildt 
   met Willemtje Willems Crap, geboren op 15-4-1823 te Vrouwenpar. 
   overleden op 8-1-1881 te Vrouwenparochie 
 
   Cornelis Wymers Slim is de zoon van: 
Wymer Arjens Slim geboren op 22-1-1788 te Sint Annaparochie 
   overleden op 26-6-1858 te Oudebildtzijl (onder Vrouwenparochie) 
   gehuwd op 1-6-1811 te Gemeente Het Bildt 
   met Trijntje Dirks Kunst, geboren op 19-2-1790 te Oudebildtzijl 
   overleden op 31-10-1863 te Vrouwenparochie 
 
   Wymer Arjens Slim is de zoon van: 
Arjen Wijmers Slim geboren op 16-11-1760 te Sint Annaparochie 
   overleden op 15-10-1791 te Sint Annaparochie 
   gehuwd op 13-5-1787 te Gemeente Het Bildt 
   met Neeltje Pieters (Prosje) , gedoopt op 1-10-1758 te St. Jacobipar. 
   overleden op 29-12-1823 te Sint Annaparochie 
 
 
 
 



   Arjen Wijmers Slim is de zoon van: 
Wijmer Kornelis geboren in 1727, gedoopt 13-7-1727 Herv. Gem. te Sint Annaparochie 
   overleden op 1-10-1798 te Sint Annaparochie 
   gehuwd op 1-6-1755 te Sint Annaparochie met; 
Arjaantje Kornelis S.L.M. geboren 21-2-1734 en gedoopt op 25-4-1734 te Sint Annaparochie 
   overleden op 28-12-1796 te Vrouwenparochie 
 
De Slim (S.L.M.) familienaam gaat via Arjaantje Kornelis S.L.M. verder, te weten: 
 
   Arjaantje Kornelis S.L.M. is de dochter van: 
Cornelis Arjens S.L.M. geboren in 1692 gedoopt op 26-12-1692 in Herv. Gem. te St. Annapar. 
   overleden op 3-2-1768 te Vrouwenparochie 
   gehuwd op 20-12-1722 te Sint Annaparochie 
   met Maaike Ates, geboren in 1700 te Sint Annaparochie 
   overleden op 4-8-1749 te Vrouwenparochie 
 
   Cornelis Arjens S.L.M. is de zoon van: 
Arjens Symens S.L.M. geboren in 1650 te Sint Annaparochie     
Zie aantekening 1 overleden ca. 1713 te Sint Annaparochie 
   1x gehuwd met ?  

Arjen (Arien) Symens was in 1678 reeds weduwnaar van een niet  
   met name bekende vrouw. Géén kinderen bekend. 
   2x gehuwd op 18-11-1678 voor Gerecht Het Bildt  te Sint Annaparochie 
   met Aeltie Jacob Scheltes, geboren op 1638 te Sint Annaparochie 
   overleden ca 1688 te Sint Annaparochie. Géén kinderen bekend. 
   3x gehuwd op 21-7-1689 te Sint Annaparochie 
   met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, gedoopt op 20-7-1671 te St. Annapar. 
   overleden ca. 1718 te Sint Jacobiparochie 
 
   Arjen Symens S.L.M. is de zoon van: 
Symen Arjens S.L.M. geboren in ca 1605 te Sint Annaparochie 
Zie aantekening 2 overleden ca 1677 te Sint Annaparochie 
   1x gehuwd op 19-11-1627 te Sint Annaparochie 
   met Aechie Olphertsdr., geboren in 1630   
   overleden ? te ?  
   2x gehuwd op 13-2-1643 te Sint Annaparochie 
   met Tryntie Ariens, geboren op ? te Sint Jacobiparochie 
   overleden op 22-11-1677 te Sint Annaparochie 
 
   Symen Arjens S.L.M. is de zoon van 
Arjen Symens S.L.M. geboren in 1573 te Sint Jacobiparochie 
Zie aantekening 3 overleden op 22-1-1632 te Sint Annaparochie 
   gehuwd ca. 1605 te Sint Jacobiparochie 
   met Trijntje Walingsdr., geboren in 1569  te Sint Jacobiparochie 
   overleden op 29-12-1632 te Sint Jacobiparochie 
      
 



   Arjen Symens is de zoon van: 
Symen Ariens  geboren ca 1550 te Sint Jacobiparochie 
   datum en plaats overlijden niet bekend. 
   gehuwd in ca. 1575 te Vrouwenparochie  
   met Auck Joris, geboren ca. 1555 te ? 
   overleden op ? te ? 

(Auck Joris de dochter van Joris Ariens en Maritiem Aerts) 
 
   Symen Ariens is de zoon van: 
Adriaen Symens geboren op ? te Sint Jacobiparochie 
   overleden op ? te ?  
   gehuwd in ?  

met Geertje Jacobs, geboren op ? te ? 
overleden op ? te ?  

Adriaen Symens is de zoon van Symon Lenaerts en Neeltje Walings (dochter van Waling 
Symons) wonende te Sint Jacobiparochie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aantekening 1. 
> Arjen (Arien) Symens was in 1678 reeds weduwnaar van een niet met name bekende 
vrouw. In 1678 was Aeltie Jacob Scheltes (dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis) 
weduwe van Frans Gerrolds. Uit dit huwelijk is één dochter Beitske Franses geboren die (met 
haar echgenoot) een rechtsprocedure heeft gevoerd i.v.m. de nalatenschap van haar moeder, 
te weten: HYP 1650-1789, fol 128: 12 feb 1693-22 juli 1690:  Douwe Takes aseseseur als 
commissaris in plaats van jhr. W.v.Haren althans in ambassade na 't Sweedse Hof, Arjen 
Simons SLM, 't echte gehad hebbende Aeltie Jacob Scheltes reqt contra Joris Dircks, huisman 
te Sint Annaparochie x Beitske Franses, echtelieden (zij is enige dochter en erfgenaam van 
voorgenoemde Aeltie Jacobs bij wijlen Frans Gerrolts in echte getogen) regde, maken 
schedinge van de goederen welke bij reqt en des reqdes moeder in leven bezeten zijn en bij 
de laaste metterdood ontruimd. Reqten bewonen de sate van hun vader wijlen Simon Arjens. 
>> Arjen Symens komt ook voor in een proces op 1-4-1707 en is dan 57 jaar oud. 
>>> Van 1687-1690 was Arjen Symens S.L.M. kerk-en armvoogd. In 1682 was hij volmacht 
van Sint Annaparochie. Zijn wapen, een klimmende leeuw met 3 doodskoppen(afkomstig van 
het {Proost} wapen van zijn grootmoeder Trijn Walings) is te zien aan de buitenkant (boven 
de ZW-ingang) van de Van Harenskerk te Sint Annaparochie. 
>>>>Bron: Autorisatieboeken, archiefnummer 13-07, Nedergerecht Het Bildt, - Tresoar, 
inventarisnummer 27, aktenummer 258, Gemeente Het Bildt, Periode 1633-1733.  
Arriaantie Cornelis 't Hoen moeder. Inschrijving Nedergerechten, Datum 9-1-1714 
Simon Arjens Slim, oud 23 jaar, weeskind 
Cornelis Arjens Slim, oud 21 jaar, weeskind 
Heijman Arjens Slim, oud 14 jaar, weeskind 
Wijlen Sijmon Arjens Slim, huisman, woonachtig te Sint Annaparochie, vader 
Arriaantie Cornelis 't Hoen, moeder, hertrouwd 
Frans Lases Hilwerda genoemd, stiefvader 
Cornelis Cornelis 't Hoen, huisman, woonachtig te Vrouwenparochie curator ad actum 
divisions met moeder, oom 
Claes Walinghs, huisman, woonachtig te Sint Annaparochie curator ad actum divisions met 
moeder, oom 
>>>>>>Arrien Symens Slim was van beroep boer op de "zathe Walburg" aan de 
Langhuisterweg te Sint Annaparochie. In 1689 heeft hij de zathe Walburg gekocht. 
>>>>>>>Arieaantje Cornelis 't Hoen is de dochter van mr. Cornelis Hendrickx 't Hoen (van 
beroep chirurgijn) en Minske Riencks. 
 
 
Aantekening 2 
> Symen Arriens SLM was boer op de "Maria Zathe" aan de Middelweg-Oost 157 te Sint 
Annaparochie. De boerderij wordt door Symen Ariens en Aechie Olpherts in 1629 gekocht van 
Pyter Lourens. Op deze boerderij woonde in 1527 Heijman Scheyff, die ook "Schout op der 
Bilt" was. Als bijnaam van Symen Arriens S.L.M. wordt “Scheijff” genoemd. 
>> In 1655 was Symen Ariens menist (doopsgezinde). In 1670 was hij geen menist meer. 
>>> In 1661/1662 was Symen Ariens volmachthouder van Het Bildt. 
>>>> Op 25-6-1633 worden Symen Arjens en Waling Olpherts (zwager) voogden over de (nog 
minderjarige Grietje Ariens en Fookel Ariens, evenals de ooms Jacob Symens en Hendrick 
Walings. 
 



vervolg Aantekening 2 
>>>>> Aechie Olpherts is de dochter van Olphert Heeres. Aechie was de weduwe (voor 1611) 
van Fem Cornelis, de zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem Cornelis was boer te 
Vrouwenparochie. Aechie is de moeder van Sibbel Fems (geboren in 1612), Maek Fems 
(geboren 1614), Cornelis Fems (geboren 1616) en Olphert Fems (geboren in 1620). 
>>>>>>Trijntie Ariens is de dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks. 
 
Aantekening 3 
>Arjens Symens (1573-1632) en zijn vader Simon Adriaans werd in 1578 te St. Jacobiparochie 
in de Personele Impositie aangeslagen voor drie caroli gulden. In 1620 nam Arjen voor het 
respectabele bedrag van 13.400 gulden de pacht over van 33 morgen Bildtland. 
 In 1637 verkregen zijn erven deze kavel in eigendom van de Friese Staten. Daarnaast pachtte 
hij 55 morgen op het Nieuwe Bildt. Zijn zoon Simon Arjens, in 1664 genoemd als dienaar van 
de doopsgezinde gemeente, trouwde tweemaal voor het Bildtse nedergerecht (in 1627 en 
1643) en wordt ook in het stemkohier van 1655 vermeld als 'menist'. Diens zuster Dieuwer 
trouwde in 1628 voor het nedergerecht met Jan Jacob Stevenzn. (Kuiken), een broer van de 
dienaar Arjen Jacob Stevenzn. De beide dienaren Simon Arjens en Arjen Jacobs waren dus 
zwagers. De familie van Arjen Simons, wordt ook vermeld als bezoeker van de 'gemeente van 
de dijk' in 1605 en als dienaar in 1621, en behoorde tot de bovenlaag van welgestelde 
Bildtboeren. 
>>Archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, 
inventarisnummer 1, aktenummer 14895. Bijzonderheden: Arjen Symens S.L.M.; trouwt 
Trijntje Walings, overl. 1632, boerderij 1632 gekocht van de Staten (St. Jacobiparochie nr. 
12), 7 kinderen, w.o. Dieuwke die ca. 1625 trouwt Jan Jacobs Kuiken, Cornelis, trouwt ca. 
1630 Tetje Arjens, Grietje, geb. 1621, trouwt Klaas Aarts Wassenaar (opvolger op boerderij) 
Bij Vermeld:  Arjen Symens S.L.M. (familienaam later Slim). 
>In het boek "Het Bildt is geen eiland" van Kees Kuiken wordt in bijlage 7 Arjen Siemens 
genoemd, als hij in 1605 met Waling Walings een kerkdienst bezoekt bij Arjen Joris; boerderij 
‘verkocht’ te Leeuwarden, mei 1620,  
>>>in 1626 is hij tegenvolmacht voor de ‘dijksters’ van SJP, en onderhandelt hij in 1628 mee 
over nieuwe pachtcontracten  
>>>>> Arjen Sijmens Slim en Trijn Walingsdr. lieten hun kinderen 86 morgen Billand na, in 
leven bij hun in gebruik, per morgen getaxeerd op f. 600.- caroli gulden en dan het huis er op 
toe. Tevens 20 peerden en 19 koeijen. Bovendien kreeg ieder kind 5000.- caroli gulden.  
Over de nalatenschap is door de kinderen onderling hevige ruzie ontstaan, dat in 1649 uitliep 
op een proces. Het origineel van dit proces, afkomstig uit de boedel van mijn ouders heeft de 
heer D.C.Kuiken gedeponeerd bij de Provinciale Bibliotheek, en is daar voor elkeen te lezen. 
>>>>>> In Sint Jacobiparochie is er van Arjens Symens en Trijn Walings een (graf)zerk, welke 
ook beschreven wordt met foto, via Alle Friezen, in de verzameling van Hessel de Walle 
(www.walmar.nl/inscripties), archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften akten - 
aktenummer 8354. Periode: 1341-1901. In de inscripties worden o.a. genoemd Trijntje 
Walings 57 jaar oud overleden op 29-12-1632, geboren rond 1575 en gehuwd met Arjen 
Siemens en uiteraard staat er ook op dat Arjen Siemens 58 jaar oud overleden op 22-01-
1632, gehuwd met Trijntje Walings. Vermoedelijk betreft het hier een familiegraf van de 
Walings omdat de broer van Trijntje Sjoerd Walings en zijn vrouw Neeltje Jans ook op de 
grafzerk vermeld worden. 
 



vervolg Aantekening 3 
>>>>>>>Trijntje Walingsdr. is de dochter van Waling Walingszn (1562-1605) en Grietje 
Hendriks (geboren in 1565 en overleden na 1610) en een kleindochter van Walich Symonszn. 
Waling Walings was boer te Sint Jacobiparochie in 1570 aan de Westerdijk en later, in 1574 
en 1593, aan de Oudebildtdijk. 
 
Algemene aantekeningen 
De hiervoor genoemde stamreeks is afgeleid uit de door ons gemaakte Stamboom Slim. 
Bij het vervaardigen van de Stamboom Slim zijn, in willekeurige volgorde vermeld, 
hoofdzakelijk de volgende bronnen geraadpleegd: 
>Informatie uit fysiek aanwezige trouw-, doopboekjes e.d. van (oud) familieleden 
>Geboorte-, trouw-, overlijdensregisters en gezinskaarten van de Gemeente Het Bildt 
>Emigranten-, inschrijfregisters-, boerderijregisters, e.d. van de Gemeente Het Bildt 
>Parenteelstaten van Arien Symens (Slim/S.L.M.), Waling Symons, Jan van Isselmonde,  
  Cornelis Yssel, Adriaen Heijman Scheijff verstrekt via de Gemeente Het Bildt 
>Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken en/of akten uit Tresoar-archief, over  
  diverse perioden, welke digitaal via Alle Friezen zijn te raadplegen. 
>Notariële akten, memories van successie, kadastrale akten, authorisatieboeken,   
  hypotheekboeken, e.d. op schrift en digitaal, via www.allefriezen.nl, zijn te raadplegen. 
>Genealogyske Jierboeken 2009 en 2016 
>Boek: Het Bildt is geen eiland, geschreven door Kees Kuiken 
>Boek: Een Uytland gheten Bil, geschreven door Leendert Ferwerda 
>Grafschriften tussen Flie en Lauwers Het Bildt, geschreven door H.Sannes 
>Krantenartikels “De Pollen”, specifiek Het S.L.M.-geslacht, geschreven door ds Gideon  
  Boekenoogen, die in de jaren twintig van de vorige gepubliceerd zijn in de Bildtsche Courant. 
>Krantenknipsel uit de Leeuwarder Courant van 24-12-1929 over het dertig jarig  
 wethouderschap in de Gemeente Het Bildt van Evert Cornelis Slim 
>Informatie welke door E.C. Slim over de familie Slim zijn gedeponeerd bij het Frysk   
 Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden bestaande uit  
a. Aantekeningenboekje van familieleden die geboren en overleden zijn tussen 1749- 1832 
b. Aantekeningen van (kas)uitgaven en huurcontracten betreffende de boerderij aan de  
  Nieuwe Bildtdijk, waar E.C. Slim in 1924 (na ca. 180 jaar) de laatste Slim-boer was. 
c. Een tweetal brieven van familieleden aan en van ds G. Boekenoogen 
>Informatie uit gepubliceerde stambomen Wassenaar, Kuiken, Koopal, ’t Hoen, van der Meij, 
  Royaards, Roelants, Nierstrasz, Penning, Dijkstra, e.a. 
>Informatie van Oorlogs Graven Stichting  
>Geboorte-, trouw-, en overlijdensadvertenties vermeld in de CBG-verzamelingen van het  
  Nederlands centrum voor familiegeschiedenis te Den Haag. 
>Opschriften in en op grafstenen, rouwborden, muurstenen, gebruiksvoorwerpen,  
 geboortelepels e.d. van Friezen uit vorige eeuwen, verzameld door Hessel de Walle,  
 en raadpleegbaar via www.walmar.nl/inscripties 
>Overlijdensberichten gepubliceerd via www.mensenlinq.com 
>Begraven en/of gecremeerde personen gepubliceerd op www.graftombe.nl 
>Het daadwerkelijk bezoeken van begraafplaatsen, foto’s maken van grafstenen en  
 herdenkingsbordjes en vragen van informatie aan de beheerders. 
>Et cetera. 

http://www.allefriezen.nl/
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http://www.graftombe.nl/

