
DE “WAAL RIVER CROSSING” HERDENKING 

September 20 - 22, 2012 

Fort Bragg, North Carolina,  U.S.A 

Vier dagen nadat de 82nd Airborne Division geparachuteerd was ten 

zuiden van Nijmgen (Operation Market-Garden) gaf de bevelhebbende 

General James M. Gavin zijn mannen het bevel de twee bruggen te 

veroveren door de rivier de Waal over te steken in kleine canvas boten. 

De 1-504th PIR and 3-504th PIR zouden naar de andere kant worden 

geroeid door de C-Companie van de 307th Airborne Engineer 

Battalion. Vele van hen sneuvelden gedurende de zes oversteken in het 

klare daglicht en onder hevig vijandelijk vuur maar uiteindelijk 

slaagden zij er in de twee bruggen the veroveren voordat de vijand 

deze kon vernietigen. 

Van 19 tot 22 September 2012 waren Johanna Wycoff de Wilde en haar dochter Jennifer Wycoff te 

gast op het Hoofdkwartier van de 82nd Airborne Division 307th Engineer Battalion in Fort Bragg, North 

Carolina, USA, op uitnodiging van de 59th Commander Luitenant Colonel Brett G. Sylvia, ter 

herdenking van de “Waal Crossing” die plaats vond in de Tweede Oorlog in Nijmegen. 

HET 307TH ENGINEER BATTALION 

Het 307th Engineer Battalion werd op 5 augustus 1917 opgericht binnen het Nationale Leger als de 

307th Engineers en werd op 27 augustus 1917 gelegerd in Camp Gordon, in de staat Georgia, als een 

eenheid van de 82nd Infantry Division. Ze hebben deelgenomen aan drie veldtochten in de Eerste 

Wereld Oorlog: Meuse-Argone, St. Mihiel en Lorraine. De eenheid werd op 17 mei 1919 

gedemobiliseerd op Kamp Dix, in de staat New Jersey. 

Het 307th Engineer Battalion werd opnieuw opgeroepen voor actieve dienst als onderdeel van de 82nd 

Infantry Division op 25 maart 1942 bij Camp Claiborne in Louisiana. Op 15 augustus 1942 werd het 

bataljon hernoemt tot de 307th Airborne Engineer Battalion en toegewezen aan de 82nd Infantry 

Division. Van 1942 tot 1945 nam het bataljon deel aan acht grote veldtochten; meer dan enig ander 

ingenieurs bataljon. Het was het eerste ingenieurs bataljon dat een missie uitvoerde met een Airborne 

Division. De veldtochten waren Sicilië, Anzio, Napels-Foggia, Rome Amo, Normandië, Rheinland, 

Ardennen-Alsace (de Battle of the Bulge) en Centraal-Europa. In 1946 werd het bataljon verhuisd naar 

Fort Bragg in North Carolina. De eenheid werd op 15 November 1948 ontbonden uit de Organized 

Reserve Corps en werd onderdeel van het reguliere leger. Nadien werd het gereorganiseerd en op 1 

September 1957 opnieuw hernoemd als de 307th Engineer Battalion. 

Van April 1965 was het battalion actief in verschillende landen waaronder meer de Dominikaanse 

Republiek, Vietnam, het Caribische Eiland Grenada, Panama, Saudi Arabie, Albanie and Irak.  

De verdere geschiedenis van dit bataljon is te vinden op de website van Fort Bragg 

(http://www.bragg.army.mil/units/20engbde/307engbn/Pages/default.aspx). 

http://www.bragg.army.mil/units/20engbde/307engbn/Pages/default.aspx


DE HERDENKING VAN DE “WAAL RIVER CROSSING”  

Op 20 September kregen we 

een militair chauffeur 

toegewezen, die ons naar de 

verschillende ceremonies en 

locaties vervoerden.  

Fort Bragg is gelegen in een 

gigantisch park met een 

mooie natuur. Het is 

verdeeld in stukken land en 

bos, die zijn benoemd naar 

de plaatsen waar het 

bataljon gevochten heeft of 

vredesakties heeft 

uitgevoerd.  

Het was erg ontroerend toen 

we het bord NIJMEGEN zagen staan. We hebben er dan ook meteen een foto van genomen.  

Er heerst een strenge controle bij de ingang van Fort Bragg. Na lang rijden kwamen we in een gebied dat 

de “Waal River” is genoemd. We zagen veel interessante fotos en memorabilia over Nijmegen, Mook, 

Grave, Groesbeek en andere Nederlandse plaatsen uit de 

Tweede Wereld Oorlog, alsmede een film, het boek van 

Johanna Wycoff-de Wilde:” Dansen in Schuilkelders” en haar 

Engelstalig boek ”Dancing 

in Bomb Shelters”. 

De volgende dag werden 

we om 6 uur s’ochtends 

opgehaald door onze 

chauffeur en vertrokken we 

naar Kiest Lake in Fort 

Bragg voor de Waal 

crossing ceremonie die drie 

uur duurde. Een gedeelte 

van dit grote meer was 

afgezet over dezelfde 

afstand  als de Waal in 

Nijmegen. Dezelfde boten 

werden gebruikt met 

dezelfde manschappen als 

in Nijmegen in September 

1944. Wij werden 



vertegenwoordigd door twee 

veteranen die zelf in Nijmegen de 

oversteek hadden meegemaakt. Zij 

zijn na de oorlog regelmatig in 

Nijmegen geweest waar ze veel 

vrienden hebben gemaakt inclusief 

een politie agent die ze veel 

geholpen hadden. Beide mannen 

zijn in de negentig en wilde dat al 

hun vrienden in Nijmegen, Arnhem, 

Veghel, Eindhoven, Groesbeek , 

Mook  en Grave,de hartelijke 

groeten van ze kregen. Hun namen 

zijn: Howard Burks en Harold 

Herbet. Dezelfde avond brak Harold 

Herbert helaas zijn heup.  

Precies om 7 uur begon het geknetter van de artillerie en werd er van alle kanten geschoten. Gebouwen 

en huizen stonden in vuur en vlam. In een kunstmatig aangelegde dikke mist vertrokken de boten, onder 

hevig vuur, over de Waal naar de andere kant. Alles was gedaan om het zo echt mogelijk te laten lijken.  

Het was een ontroerende en emotionele dag die vele herinneringen deed opleven bij Johanna en de 

veteranen.  

  



Na de lunch, gaf Commander Sylvia een speech over 

Johanna Wycoff en de veteranen. Daarna, kondigde 

hij Johanna aan als de speaker.  

Zij gaf uit naam van de bewoners van de stad 

Nijmegen een ontroerende speech aan de 

honderden militaren die aanwezig waren. Ze kreeg 

een geweldig staand applaus en werd zeer 

gewaardeerd. Afsluitend kreeg ze een kus van de 

Commander. 
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Er werd een krans gelegd op de Nijmeegse 

grafsteen van de gesneuvelden.  

Na de Waal crossing speech was er een 

uitgebreide lunch buiten in tenten voor de 

honderden militairen en gasten  waarna 

een een bezoek aan het kerkhof in Fort 

Bragg volgde.  

De grafsteen van Nijmegen met de namen 

van de Amerikaanse gesneuvelden van de 

Waal crossing lag op een prachtige plaats 

nabij het 82nd Airborne Divison War 

Memorial  museum. Johanna werd 

vergezeld bij de kranslegging door 

Brigadier Generaal  Mike Wehr en 

Commander LTC Brett G. Sylvia en velen 

andere militairen bezoekers.  

Een uitlegging en een moment van stilte 

volgde. Het was zeer ontroerend. 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

  



MUSEUM TOER 

Op 21 September stond een bezoek aan Musea op het programma. Het 82nd Airborne Division Museum 

in Fort Bragg is heel interessant met veel informatie over Nijmegen, Groesbeek en andere plaatsen in 

Nederland. Allemaal locaties waar deze Division voor de vrijheid van Nederland heeft gevochten en 

velen van hen gesneuveld zijn. Het is vol met fotos van de Tweede Wereld Oorlog , de wapens van toen 

en interessanten tentoonstellingen. De directeur van dat museum is de zoon van Nederlandse 

emigranten en hij verstaat en praat nog wat Hollands. Zijn naam is John Aarsen. 

 



 

 

De zelfde dag zijn we naar een heel groot museum buiten Fort Bragg in de binnenstad van Fayetteville 

(naast Fort Bragg) gegaan. Het was het Airborne and Special Operations Museum dat echte helicopters, 

tanks, boten en zelfs een Dakota vliegtuig tentoonstelt, inclusief al het oorlogs materiaal en de reden 

waarom het gebruikt was in al de landen waar de 82nd gelegerd was vanaf de tijd dat ze gevormd waren. 

Dit was waarschijnlijk het grootste museum  dat we ooit hebben gezien. Erg indrukwekkend. 

 

  



LAATSTE DAG – THE ALL AMERCIAN ENGINEER BALL 

Johanna en Jennifer waren 

uitgenodigd door LTC 

Commander Brett Sylvia op 

het Gala Bal van het Bataljon. 

Het werd gehouden als 

afsluiting van de “Waal 

Crossing” ceremonie in een 

prachtige danszaal van ons 

hotel. De 307th Engineers, de 

Veteranen, verschillende 

Generaals and andere 

genodigden waren aanwezig. 

Er volgde een uitgebreid 

diner en iedere tafel (45) was 

voorzien  van een gedateerde 

fles wijn met het logo van de 

307th Engineer, die als 

souvenir mee naar huis 

mocht worden genomen.  

 

 

 Het was een hele eer om deze herdenking bij te 

mogen wonen. Mijn moeder en ik zijn erg 

dankbaar voor de uitnodiging en het openhartig 

ontvangst. Veel van de aanwezigen waren in 

Nijmegen geweest en sommigen hebben drie of 

vier keer de vierdaagse gelopen en waren 

ontzettend teleurgestelt dat ze er dit jaar niet bij 

konden zijn ondanks dat ze bereid waren de reis 

zelf te betalen. 

 

  



Brigadier Generaal Wehr, Johanna Wycoff and Luitenant Commander Sylvia.

 

 

   I maintain the right!   Airborne! 

 

Article: WAAL RIVER CROSSING COMMEMORATION  

By Jennifer Wycoff  

Photos Commemoration: Copy @ Jennifer Wycoff.  

LT. Collins & Jennifer at Nijmegen Area, Ft. Bragg 

 


