
Spaanse troepen belegeren Leiden. Commandant Valdez 
laat schansen bouwen om de toegang tot de stad te blok-
keren. Het is de tweede keer binnen een jaar dat Leiden 
door de Spanjaarden wordt belegerd. Er dreigen voedsel-
tekorten en de pest breekt uit. Een zware last rust op de 
schouders van de bestuurders van de stad. Terwijl de nood 
in Leiden stijgt, begeeft de Prins van Oranje zich in een 
race tegen de klok: de organisatie van het waanzinnige 
maar lumineuze idee om de polders onder water te zetten 
en een Geuzenvloot naar de stad te sturen. 
De gebeurtenissen rond deze belegering spelen zich af tus-
sen 25 mei en 3 oktober 1574. Het zijn vijf maanden van 
actie, avontuur, politieke intriges, angst en twijfel, liefde, 
ziekte en dood – en dat alles tegen het prachtige decor van 
Leiden in de zestiende eeuw: haar muren en vestingwer-
ken, haar vaarwegen, haar prachtige gebouwen en pitto-
reske stegen. 
Voor het verloop van de Tachtigjarige Oorlog hebben de 
gebeurtenissen in deze periode werkelijk verschil ge-
maakt: ‘Leiden ontzet, Holland gered!’
Het beleg en ontzet van Leiden is een van de mooiste 
verhalen van onze vaderlandse geschiedenis. In deze 
fascinerende historische roman maakt de lezer kennis met 
de heftigste emoties  en diepste beweegredenen van alle 
hoofdrolspelers. 

Hans Marks (1961) is een geboren en getogen Leidenaar 
met een levenslange fascinatie voor mooie, historische 
verhalen. Na een loopbaan in het bedrijfsleven besloot 
hij enige jaren geleden fulltime schrijver te worden. Zijn 
liefde voor de geschiedenis van zijn geboortestad heeft 
hem ertoe bewogen het verhaal over het beleg en ontzet 
van Leiden voor iedereen toegankelijk te maken in de 
vorm van een historische roman. 
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