
 
 

Kimswerd 
 
Kimswerd (Fries: Kimswert) is een terpdorp met een blokvormige verkaveling, 
ontstaan in de vroege middeleeuwen op een kwelderwal van de Marneslenk in de 
gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 lag 
Kimswerd, samen met 26 andere dorpen in de voormalige gemeente Wonseradeel.  
 
Rond de 7de eeuw 
werd de omgeving 
van Kimswerd 
voor het eerst 

bewoond. De huidige naam is 
afgeleid van Kemmerswerth, zoals 
de plaats tot de 13de eeuw heette. 
Ongeveer vier eeuwen later werd 
de Bedelaarsvaart, een 
afwateringskanaal van zeearm de 
Marne, verbreed. De ligging aan 
deze belangrijke vaarverbinding 
had een positieve invloed op de 
verdere ontwikkeling van het dorp. 
Aan weerskanten van de vaart 
ontstond een besloten bebouwing. 
Kimswerd kreeg daardoor meer het 
karakter van een vaartdorp, dan 
van een terpdorp. 
 
De voormalige Marne bracht 
Kimswerd vruchtbare grond. De 
bodem, rijk aan kalk en fijn zand, 
leende zich uitstekend voor 
akkerbouw. Halverwege de 18de 
eeuw verkruimelde de 'gardenier' 
op zijn knieën de harde grond tot 
mulle aarde. In deze 'moude' 
plantte hij zijn poters. Nog steeds 
hebben Kimswerders de 
geuzennaam moudekrûpers. 
Dit dorp is de geboorteplaats van den Lange of Groote Pier, die zich in het begin der zestiende eeuw 
in Friesland zeer beroemd heeft gemaakt. Saksische huurlingen plunderden in 1515 zijn boerderij en 
staken die, net als de kerk van Kimswerd, in brand.  

Vanaf dat moment werd Karel V, graaf van Holland, dé vijand van 
Grutte Pier. Nadat hij de stropende Saksische benden, de Zwarte 
Hoop genaamd, die zijn dorp en huis verwoest hadden, uit 
Friesland had verdreven en daarna de Gelderschen met zijn 
aanhang sterk begunstigde werd aan hem, door de Hertog van 
Gelder, als Admiraal van de Zuiderzee, het bevel over een aantal 
schepen toevertrouwd, hij werd op zee bij de Bourgondiërs, 
Saksen en Hollanders zeer gevreesd. Wegens zijne stoute 
krijgsbedrijven noemde men hem: de Verwoester der Deenen, de 
Wreker der Bremeren, de Aanhouder der Hamburgers en het 
Kruis der Hollanders. Op deze laatsten scheen hij bijzonder 
gebeten te zijn geweest. Hij stierf in het jaar 1520 te Sneek. 
 
De dapperheid van Grote Pier, anno 1516, 19e-eeuws schilderij dat de 
strijd van Grote Pier verheerlijkt. 

Dit wapen 
toont het 

zwaard van 
"Greate Pier" 

van Kimswerd 
(ca 1500). 
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