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In de rubriek 'Weten en
zien' verzorgt historica
Olga van den Broek his-
torische schetsen over
het nog zichtbare verle-
den in onze regio. In
deze uitgave staat zij stil
bij Maarten Schenk van
Nijdeggen, Heer van
Bleijenbeek.

AFFERDEN 
Waar nu de schapen

lopen,de vleermuizen rus-
ten en de golfballen je om
de oren vliegen staat de
ruïne van het eens zo trot-
se huis Bleijenbeek van de
roemruchte Maarten
Schenk van Nijdeggen.

We gaan terug naar de
tijd van de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648).

De in Goch geboren
beroepsmilitair Maarten
Schenk van Nijdeggen
(1549-1589) speelt, als
heer van kasteel Bleijen-
beek, een belangrijke rol
in de oorlogsperikelen van
die tijd.

Hij start zijn loopbaan
bij de troepen van de

opstandige Nederlandse
gewesten onder aanvoe-
ring van  Willem van
Oranje. Zij strijden tegen
de troepen van de Spaanse
koning Philips II,vorst der
Nederlanden. Een van
zijn eerste wapenfeiten is
de inname van kasteel
Bleijenbeek in Afferden in
1576.

Bleijenbeek  is rond
1400 gebouwd, sinds 1407
bewoond door de familie

Schenk van Nijdeggen en
vanaf 1530 door een aan-
getrouwd familielid
Derick von der Lippe
Hoen.

De bastaardtak van de
familie Schenk van Nij-
deggen, waar Maarten
Schenk een afstammeling
van is, onderhandelt zes-
enveertig jaar vergeefs om
het kasteel in hun bezit te
krijgen. In 1576 maakt
Maarten Schenk van de
oorlogssituatie gebruik
om Bleijenbeek met
geweld te veroveren. Dat
hij hiervoor gebruik heeft
gemaakt van Staatse troe-
pen wordt hem ten laste
gelegd en hij moet Bleijen-
beek teruggeven aan de
toenmalige kasteelheer
Caspar von der Lippe .
Maar in plaats van het kas-
teel terug te geven stapt hij
over naar de vijand, het
Spaanse leger.

Vanuit Bleijenbeek en
vanuit de door hem
gebouwde verdedigings-
schans bij Well beheerst
hij de omgeving en ook de
scheepvaart op de Maas.
Maarten Schenk verovert
ook steden in Friesland en
Overijssel voor de Span-
jaarden, hij gijzelt er ede-
len en voert hen naar Bleij-
enbeek.

Zo wordt het kasteel
een gevangenis met zijn
vrouw als kerkermeeste-
res.De gevangenen klagen

steen en been over hun
behandeling. Zij moeten
zelf hun kost betalen, krij-
gen geen wijn en spora-
disch bier. Zij sterven van
de kou en als zij niet tijdig
voor hun onderhoud beta-
len houdt de kasteelvrou-
we hun brieven om hulp
voor losgeld vast.

In 1582 gaat Maarten
Schenk in de fout. Hij ver-
trekt zonder de bescher-
ming van zijn leger naar
het oorlogsvrije Xanten .
Als burger verklede Oran-
jesoldaten, achtervolgen
hem en nemen hem bui-
ten de stadsmuren gevan-
gen. In 1584 belooft hij,
onder voorwaarde dat
Bleijenbeek zijn bezit
blijft, weer in dienst van
het Oranjeleger te treden
en wordt vrijgelaten in
ruil voor de Bleijenbeekse

gevangenen.
In 1589 is Kasteel Bleij-

enbeek het enige Oranje-
bolwerk in de wijde omge-
ving en blokkeert nog
steeds de doorgang tussen
Nijmegen en Venlo. Daar-
om belegeren en beschie-
ten de Spanjaarden,vanuit
't Rimpelt, het kasteel.
Maarten Schenk, die met
een voetleger en oorlogs-
schip onderweg is om zijn
kasteel te verdedigen,
komt te laat.

Zijn bezit, waarvoor hij
tot twee keer toe van  par-
tij gewisseld is,is voor hem
verloren. In datzelfde jaar
verdrinkt hij bij een mis-
lukte poging om Nijme-
gen te veroveren.

De Spanjaarden vieren-
delen hem en zetten zijn
hoofd voor de Antonius-
poort te kijk.

Als de Oranjetroepen
Nijmegen uiteindelijk
innemen wordt hij roem-
vol in de St. Stevenskerk
begraven.
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