
geschiedeniscafé nijmegen

Het Nijmeegse Geschiedeniscafé is op 7 september weer terug in het museumcafé 
van Museum Het Valkhof. Op het programma van het Geschiedeniscafé staan 
korte lezingen en een prikkelende column. En natuurlijk is er alle gelegenheid om 
‘historische nieuwtjes’ uit te wisselen. Toegang tot het Geschiedeniscafé is gratis. 

Water als Wapen
De titel geeft al aan dat water een belangrijke rol heeft gespeeld 
tijdens de aanwezigheid van de Canadezen in de polder en bij de 
opmars vanaf 8 februari 1945 naar het oosten, in de richting van 
de Rijn. Het vele archiefwerk, door Hans van der Wiel verricht, 
levert een schat aan nieuwe informatie op. 
De Duitsers gebruikten de hoge waterstand van de rivier om een 
Waterlinie aan te leggen en daarmee de Canadezen te hinderen 
en een eventuele opmars te vertragen. De Canadezen waren 
redelijk voorbereid op natte oorlogsvoering door het gebruik 
van amfibievoertuigen. Omdat ook een deel van de Querdamm 
het begaf kregen ze te maken met veel logistieke problemen. 
Sommige Canadese onderdelen kwamen dagenlang vast te 
zitten door gebrek aan transportmiddelen maar ook de Duitsers 
konden geen kant uit. 

Water als Vriend en Vijand
Het Circul van de Ooij is ontstaan na de bedijking van de Waal 
en het Meertje aan het eind van de 13e/begin 14e eeuw. De 
Ooijse Bandijk was in handen van het Rijk en Schependom van 
Nijmegen, de heren van Ooij en Persingen. Onderlinge twisten 
over dijkbeheer en -onderhoud leidden tot vele dijkdoorbraken. 
Pas in 1580 kreeg het Circul van de Ooij in 1580 zijn landbrief. 
Toch kwam de Ooijpolder bij hoge Waalstanden  blank te 
staan door het inlaten van slibrijk rivierwater bij Wercheren 
en later bij Oortjeshekken in de Ooij. De Ooijpolder en de 
bovenliggende Duffelt wateren af via de Stadssluis en de Ooijse 
Sluis op de Waal. Het Meertje als voormalige Waalbedding 
vormt een aparte geschiedenis van de Ooijpolder.

p r o g r a m m a
Water als Wapen (Hans van der Wiel)
Lange tijd is weinig aandacht besteed aan de strijd van de geallieerden 
in de Duffelt en de Ooijpolder. Door het nieuwe boek ‘Water als 
Wapen’ is daar verandering in gekomen, en wordt uiteengezet dat 
water als wapen twee kanten opwerkte.

De zeepkist
Deel uw historische nieuwtjes in 1 minuut.

De column (Jan Roelofs)

Water als Vriend en Vijand van de Circul van de Ooij 
(John Mulder)
Het gebied ten oosten van Nijmegen, De Ooij en de Duffeft , over-
stroomde regelmatig in de Middeleeuwen, o.a. door oneingheid over 
dijkbeheer en onderhoud. We kijken naar een bewogen geschiedenis 
met voor – en tegenspoed. 

– muzikale begeleiding Pieter Geijsberts –

www.geschiedeniscafenijmegen.nl
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