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Landing van de Hollanders te Laaxum 1345 

olieverf, goud, parelmoer op linnen 70 x 120 cm Evert Esselink 

 

Het is het jaar 1345, de Hollanders doen een nieuwe poging om 
Friesland in te nemen en wilden het Sint-Odulphusklooster bij Stavoren 
veroveren en gaan gebruiken als vesting. De Hollandse graven in die tijd 
waren uit op meer macht en wilden hun oppergezag claimen door 
invoering van belastingheffing en algehele controle op de rechtspraak in 
Friesland. 

Landing van de Hollanders te Laaxum 1345 

De Hollandse ridders droegen een harnas, maar hadden geen paarden, 
omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de schepen, die waren 
volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal en voorraden. De troepen van 
graaf Willem staken het verlaten Laaxum en Warns in brand en trokken 
op naar Stavoren. Bij Warns werden ze aangevallen door de plaatselijke 
bevolking. Door hun zware harnassen waren ze geen partij voor de 
woedende boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, leidde 
naar het Roode Klif. In het moerassige landschap bij het klif werden de 
Hollanders verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het 
leven. Toen de troepen van de heer van Beaumont die in Stavoren 
geland waren hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, 
achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden 
kwam in Amsterdam aan. De Friese overwinning had tot gevolg dat de 
Friezen nog zo’n 150 jaar hun zelfstandigheid konden bewaren. Keizer 
Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk maakte Albrecht van Saksen 
in 1498 tot gouverneur (potestaat) van Friesland tussen Vlie en Eems. 
Hiermee kwam er in dit gebied een einde aan het tijdperk van de Friese 
Vrijheid. 
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