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Zender 29,8 
	  

In de Spaanse Burgeroorlog werd er niet 
alleen gestreden tegen het fascisme in 
Spanje maar werd ook strijd geleverd 
tegen het fascisme in Duitsland, per 
radio. 
 
Deutscher Freiheitssender 29,8 was 
een radiostation die vanaf 19 januari 
1937 tot en met 28 maart 1939 vanuit 
Pozuelo del Rey (vlakbij Madrid) in 
Spanje uitzendingen deed in de Duitse 
taal gericht aan de bevolking van 
Duitsland. 
 

Begin 1937 kregen Franz Dahlem, voormalig communistische 
parlementslid, en de journalist Gerhart Eisler toestemming van de 
minister van Informatie van het Volksfront, Jesus Hernandez, om 
een radiostation voor anti-fascistische zendingen naar Duitsland te 
bouwen. 
 

"Let op! Let Op! Hier spreekt de Duitse Vrijheidszender 29.8. 
Ondanks de Gestapo! Als je ons op een avond niet kan horen, om 
voor de hand liggende redenen, zoek ons dan de volgende nacht 
op! We blijven terugkomen!" 

 
Allereerst was de radiozender opgericht als onderdeel van de in 
Duitsland verboden Communistische Partij in het Duitse Rijk, later 
werd zij onderdeel van het Parijse "Volksfront Comité", ook wel 
bekend als de "Lutetia Kreis". Vele bekende Duitse en 
buitenlandse persoonlijkheden waren op deze zender te 
beluisteren; Bertolt Brecht, Willi Bredel, Albert Einstein, Lion 
Feuchtwanger, Ernest Hemingway, Egon Erwin Kisch, Heinrich en 
Thomas Mann, Erich Weinert, etc. 
Via de zender werd opgeroepen tot verzet tegen de dictatuur van 
Hitler hiervoor werden precieze instructies evenals voor sabotage 
daden. 
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Na de nederlaag van de Republikeinse Spaanse regering werden de 
uitzendingen op 28 maart 1939 gestaakt. 
 

 
Stolperstein bij voormalige woning van Kuttner in Burgherrenstraße 4, Berlin 

Tempelhof 
Een van haar medewerkers was Erich Kuttner. In 1933 emigreerde 
hij na illegaal verzet in Duitsland via Parijs naar Nederland waarna 
hij in 1936 naar Spanje vertrok. In juli 1937 tijdens de Slag bij 
Brunette raakte hij gewond en keerde hij terug naar Amsterdam. 
In april 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd  en naar 
concentratiekamp Mauthausen overgebracht, waar hij 6 oktober 
1942 vermoord werd.	  


