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V. THE RED DEVILS – 17 SEPTEMBER 1944

Deze weg loopt langs de zuidelijke rand van Oosterbeek. Dit bataljon 
kwam steeds dichterbij de bruggen over de Rijn. Noch de spoorbrug aan 
de oostrand van Oosterbeek, noch de verkeersbrug in Arnhem, drie  
kilometer verder naar het oosten, was opgeblazen. Spindler had ook geen 
idee dat de Britten ook de zuidelijke route hadden genomen – hij had 
Möllers pioniersoldaten langs de Utrechtscheweg gestuurd, ongeveer  
anderhalve kilometer ten noorden van de spoorbrug. Maar er was nog 
een andere troepenmacht, en dat waren de dertien SS-soldaten van het 
luchtafweerbataljon van de 10.SS-Panzer-Division en het SS-Panzergre-
nadier-Regiment 21 die zich als eerste hadden gemeld. Deze besloten het 
commando van Spindler om de Utrechtscheweg te volgen, te negeren.  
 
 

DERTIEN MANNEN BESLISSEN DE SLAG  
 
‘Daar zijn ze! Daar zijn de Tommies! – deze kreten klonken in de straten 
toen het 2nd Parachute Battalion laat in de middag van 17 september 
Oosterbeek vanuit het westen binnenkwam langs de Benedendorpsweg, 
die parallel loopt met de rivier de Rijn en Oosterbeek scheidt, van de  
velden naar het zuiden, naar beneden, richting de rivier. 254 Dit was de 
Lion Route in het Britse operationele plan. De Lion Route liep ongeveer 
anderhalve kilometer verder naar het oosten, aan de andere kant van  
Oosterbeek, naar de Klingelbeekscheweg, en vervolgde in Arnhem de 
Utrechtscheweg, parallel met de Rijn, recht naar de grote verkeersbrug, 
het hoofddoel voor de 1st Airborne Division. De Lion Route liep langs 
de twee andere bruggen, de spoorbrug en de pontonbrug. Het was geen 
toeval dat het 2nd Battalion onder leiding van luitenant-kolonel John 
Frost, de meest ervaren van de drie bataljonscommandanten van de  
parachutistenbrigade, de hoofdtaak had gekregen.  

De Nederlanders keken met bewondering naar de stoere ’Rode Dui-
vels’ die in colonnes kwamen aanlopen, met hun wapens in de aanslag. 
Bij Heveadorp, het dorpje aan de Rijn net voor Oosterbeek, hadden Frost’s 
mannen onlangs het eerste verzet ontmoet. Soldaten van SS-Obersturm-
bannführer Leiteritz’s9. Kompanie van het bataljon van Krafft had het 
vuur geopend op ze vanaf de hoogten in het noorden die naar de rivier 
aflopen. Voor de parachutisten was het een gemakkelijke taak om de Duit-
sers snel te verdrijven. 


