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1. Inleiding  

Sinds een aantal jaren is er nabij de entree van de Truppenübungsplatz Altengrabow, 

aan de Bergstrasse in Dörnitz een monument aanwezig, dat betrekking heeft op het 

Stalag XI-a Altengrabow in de meest brede zin. De informatieborden die bij dit 

monument staan geven wat achtergrond informatie, maar geen informatie over het 

voormalige Lazarett en Zweiglager Gross Lübars, noch over de ligging van de 

voormalige begraafplaatsen van de Fransen uit WO1, het Standort Friedhof, Friedhof 

Gloinetal en de verschillende begraafplaatsen Altengrabow West.  

Daarvoor is een simpele verklaring te geven; de betreffende gegevens waren ten tijde 

van de oprichting van het monument niet bekend en wat er destijds al wel bekend was, 

was onvoldoende betrouwbaar. 

In 2009 bestond de wens om een centrale herdenkingsplek in te richten die openbaar 

toegankelijk was, dus buiten het terrein van de Truppenübungsplatz Altengrabow  

moest zijn gelegen. 

 

 

Het monument voor Stalag XI-a Altengrabow (foto E. van der Most, 2015). 

 



 

Informatieborden bij het monument (foto E. van der Most, 2015).  

 

In het voor u liggende verslag heb ik geprobeerd om alle mij beschikbare informatie 

over Gross Lübars en de begraafplaatsen in Altengrabow te bundelen. Over dit 

Lazarett- en Zweiglager is weinig in de literatuur terug te vinden en op veel Poolse, 

Italiaanse en Russische websites zijn over het onderwerp vooral vragen en weinig 

antwoorden te vinden. Het zijn vooral die, over het internet versnipperde vragen van 

kinderen en kleinkinderen van zoveel verschillende nationaliteiten, die de motivatie 

vormden om dit onderwerp te onderzoeken. Daarbij vormden de emoties achter de 

velen vragen een extra stimulans. Het is ook niet gering, om zelfs na meer dan 75 jaar, 

nog steeds niet te weten wat er met een geliefd familielid is gebeurd en waar het is 

gebeurd. 

 

Voor mijn onderzoek heb ik in de eerste plaats gebruik gemaakt van archiefbronnen uit 

het Nationaal Archief (Den Haag) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

(Den Haag). Tevens is gebruik gemaakt van dagboeken van Nederlandse ex-

krijgsgevangenen, die in Gross Lübars hebben verbleven. Als aanvulling op die 

dagboeken zijn gesprekken gevoerd met kinderen en kleinkinderen van ex-

krijgsgevangenen en zijn bezoeken gebracht aan de terreinen. 

 

Ik realiseerde mij dat de Nederlandse krijgsgevangenen in Gross Lübars in een wel heel 

bijzonder po sitie verkeerden. Hoewel zij het zeker niet comfortabel gehad hebben, 

waren enkelen van hen wel in staat om een dagboek bij te houden (Stuut, Bökkerink, 

Krapels), zelfs om fotoõs te laten nemen en tekeningen te maken van het kamp.  
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Van de andere nationaliteiten (met als enige uitzondering een tekening die door een 

Fransman is gemaakt) zijn dergelijke zaken, voor zover bekend, niet vervaardigd of 

bewaard gebleven. Bovendien hebben de meeste Nederlanders het verblijf in Gross 

Lübars overleefd, wat met name van de Russen, Polen en Italianen niet altijd gezegd 

kan worden. Het zijn dus vooral de Nederlandse archieven en egodocumenten die meer 

gedetailleerde gegevens over Gross Lübars konden aanleveren.  

 

Voor zover nog mogelijk heb ik getracht ooggetuigen te spre ken te krijgen en ben ik 

meerdere malen ter plaatse geweest om in het veld gegevens te verzamelen en te 

controleren. Daarbij is van vele zijden (zowel in Nederland van de familie van ex-

krijgsgevangenen, als in Duitsland van personeel van de Bundeswehr, lokale historici en 

de pers) enthousiaste medewerking aangeboden en verleend.  

Alle direct en indirect betrokkenen ben ik daarvoor zeer erkentelijk. 

 

Medewerking vanuit Rusland, het land waar toch de meeste belanghebbenden in dit 

kader gezocht moeten worden, kon niet worden verkregen. Meermaals is getracht 

contact te leggen via Russische forums. De enige reactie die ik na jaren ontving 

beperkte zich tot weinig tactische opmerkingen over vermeende rechten op het gebruik 

van gegevens. Een inhoudelijke bijdrage werd niet op prijs gesteld . 

 

Niet alle vragen konden tot op heden bevredigend worden beantwoord. Wel kon een 

aantal onmogelijkheden worden afgevinkt en een aantal nog te onderzoeken 

mogelijkheden meer precies worden benoemd. Ik hoop dat anderen, met dit verslag in 

de hand, het onderzoek in de toekomst zullen voortzetten.  

 

 

Copyright  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar 

stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt 

beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te 

achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de 

uitgever in verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de 

samenstelling van dit boek, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 

eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

E. van der Most © 

Gouda, 31 januari 2023  



2. Op zoek naar Gross Lübars , wat zoeken we eigenlijk?  

 

De Arbeitskommandos in het gebied van het Stalags XI-a waarin de Nederlandse krijgsgevangenen 

verbleven (naar E. van der Most ăPersonalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland 1943-1945 

en hun Arbeitskommandoõsò, eigen beheer, Gouda 2018). 

 

Paul Kannmann noemt in zijn zeer gewaarde werk (Paul Kannmann, òDas Stalag XI A 

Altengrabow 1939-1945ó (Mitteldeutscher Verlag, Halle 2015, p. 209) de oprichting in 

1943, van een Lazarett voor Russische krijgsgevangenen in Lager Gross Lübars.  

De betekenis en de locatie van dit Lager Gross Lübars waren echter tot voor korte tijd 

zelfs bij lokale historici onbekend. Het Lager Gross Lübars is van grote betekenis, niet 

alleen voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsgevangenen, maar ook voor de 

geschiedenis van de Russen, Polen en Italianen en hun begraafplaatsen (Gloinetal en 

Altengrabow West) in de periode tussen 1942 en 1945.  

 

Gross Lübars was geen Arbeitskommando, of Aussenkommando, maar een 

Lazarettlager voor Russen en Italianen én een Straflager voor de werkweigerende 

Nederlandse krijgsgevangen onderofficieren.  

Volgens http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:altengrabow  waren er in 

Gross Lübars ook Poolse gevangenen ondergebracht. 

Lange tijd werd aangenomen dat het Lager Gross Lübars een deel van het Stalags XI-a 

was. Het behoorde weliswaar bij het hoofdlager Stalag XI-a Altengrabow, maar was 

http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:altengrabow
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volgens een verslag van het Zweedse gezantschap een zogenaamd Zweiglager (Den 

Haag, Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv. 106).  

 

Het Zweiglager Gross Lübars is waarschijnlijk rond juni 1942 opgericht als Lazarettlager 

voor Russische gevangenen, nadat onder de Russen in het Stalag XI-a Altengrabow een 

TBC epidemie was uitgebroken.  

De eerste begravingen van Russen vanuit het Lazarett van Gross Lübars op de 

begraafplaats ăAltengrabow Westò vonden in die periode plaats. Op 8 juli 1942 bestond 

het met zekerheid (vermelding van òGross L¿barsó op de Personalkarte van soldaat van 

het Rode Leger A.V. Egorov, kgf. 121360).  
 

In een brief van 16 mei 1999 aan de Heer Udo Geissler in Loburg, heeft de Nederlandse 

sergeant D. Danen verslag gedaan van zijn belevenissen gedurende zijn 

krijgsgevangenschap. In februari 1944 kwam sergeant D. Danen, kgf. 108124, naar 

Gross Lübars, dat hij als ăAuÇenlagerò aanduidde. Destijds zou op de barak van de 

Nederlanders de tekst ăbelegt mit 24 Arbeitsunwilligen Unteroffizierenò aangebracht zijn 

geweest. Aan het begin (voor D. Danen was dat in februari 1944, maar hier bedoelde hij 

zelf waarschijnlijk de laatste helft van 1943) waren er 130 Nederlandse sergeanten en 

een Lazarett voor Russen in Gross Lübars. Later kwamen er 130 Franse sergeanten en 

(vanaf midden september 1943) ongeveer 40 Italiaanse geïnterneerde officieren 

(Badoglio-Troepen). Nog weer later kwamen er ook Italiaanse soldaten en 

onderofficieren. In september 1944 kwamen Poolse civilisten (vrouwen en mannen) uit 

Warschau (de zogenaamde Heimatarmee). De voormalige kantine werd verbouwd tot 

Lazarett. Daarna zijn er ook nog Serviërs gekomen. 

 

Sergeant Danen was vóór 1994 nog een keer op de plaats van Gross Lübars en stelde 

vast, dat alle sporen van het Außenlager verdwenen waren. In het grote Lager (op de 

Truppenübungsplatz) waren destijds (tot 1994) nog steeds de Russen gelegerd. Indirect 

verklaarde Damen daarmee, dat het terrein van het Außenlager Gross Lübars vóór 1994 

buiten het terrein van de Truppenübungsplatz lag en destijds vrij toegankelijk was. 

Van het Außenlager Gross Lübars bestaat in de collectie van de Heer U. Geissler te 

Loburg, een ongedateerde, maar zeker na de oorlog vervaardigde, schetsmatige 

tekening. Deze tekening is lange tijd beschouwd als een tekening van het Nederlandse 

deel van het hoofdkamp Stalag XI-a Altengrabow. Er is echter maar 1 barak aangeduid 

waarin Nederlandse sergeanten (ăHolld. Feldw.ò) ondergebracht waren en bovendien 

zijn de onderkomens van Russen, Polen, Serviërs en Italianen aangegeven.  

Deze aanduidingen komen volledig overeen met de beschrijving van  

D. Danen in zijn brief aan de Heer U. Geissler, betreffende Gross Lübars. 

 



 

Zeer schetsmatige plattegrond  van Gross Lübars met rechtsonder de barak voor de Nederlandse 

sergeanten (NB. Het noorden is naar links gericht) door sergenat D. Danen  

(collectie Udo Geissler, Loburg). 

 

Hoewel de tekening zeer schematisch is, valt een aantal dingen op. Zo volgen van west 

naar oost eerst de Nederlandse barakken, dan het Italiaanse Lazarett en tot slot het 

Russische Lazarett. De Poolse en Servische gevangenen hadden een noordelijke deel 

van het kamp toegewezen gekregen. Deze scheiding van nationaliteiten was -als we 

enkele egodocumenten moeten geloven- daadwerkelijk in het kamp aanwezig. 

Het kamp had in de praktijk echter geen rechthoekige, maar een veelhoekige vorm.  

Het aantal weergegeven barakken komt evenmin overeen met hetgeen op latere 

topografische kaarten is afgebeeld en wat uit egodocumenten blijkt.  

Verder is er in de rechter bovenhoek van de tekening een verwijzing aangebracht met 

een pijl naar het òFriedhof im Feldó, waarmee de begraafplaats Altengrabow West is 

bedoeld. De richting daarvan is inderdaad min of meer de juiste gebleken. 

De aanduidingen van òStalag XI-aó, òBahnhofó en òBªckereió zijn noch op schaal, noch in 

de juiste volgorde aangegeven en hadden veel verder in de linker bovenhoek geplaatst 

moeten worden.      
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3. Tekeningen van Gross Lübars  

Er zijn twee tekeningen bekend die vanwege het opschrift op één daarvan, zonder 

twijfel aan Gross Lübars kunnen worden toegeschreven. Beide tekeningen zijn gemaakt 

door sergeant Jan de Raat. Het is niet bekend wanneer Jan de Raat in Gross Lübars 

arriveerde, zodat de tekeningen niet preciezer zijn te dateren dan tussen 1943 en 1945. 

 

 
Gross Lübars getekend door Sergeant Jan de Raat, kgf. 105538  

(Corinphila Auction maart 2018, lot 1040, huidige collectie onbekend). 

 

 

Gross Lübars getekend door Sergeant Jan de Raat, kgf. 105538  

(Corinphila Auction maart 2018, lot 1040, huidige collectie onbekend). 

 



 
òDessau brandtó 1), tekening door Jan de Raat 7 maart 1945 

(Corinphila veiling, maart 2018) 

 

Behalve de tekeningen van Jan de Raat zijn er twee tekeningen teruggevonden op een 

Franse website http://ppognant.online.fr/chaumette_yannick.html , maar die mogelijk 

toch door een Nederlanders zijn gemaakt. 

 

 
1 Algemeen heerste de veronderstelling dat het om Dessau ging, maar het is bijna zeker de Fliegerhorst 

Lübars geweest, die aanzienlijk dichterbij lag. 

http://ppognant.online.fr/chaumette_yannick.html
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Gross Lübars (http://ppognant.online.fr/chaumette_yannick.html ) 

 

 
(Mogelijk  Nederlands?) opschrift bij d e bovenstaande tekening: Gross Lübars 20 januari 1945 

 

http://ppognant.online.fr/chaumette_yannick.html


 
Gross Lübars (http://ppognant.online.fr/chaumette_yannick.html) 

 

De laatste twee tekeningen zijn op de Franse website vanwege het lastig leesbare 

opschrift niet aan Gross Lübars, maar aan Altengrabow toekend. Getracht is om in 2020 

en 2022 contact te leggen met de website beheerder, maar de vermelde emailadressen 

bleken niet meer actueel en de genoemde personen niet op een andere manier te 

traceren. 

 

Deze tekeningen tonen aan, dat de barakken in Gross Lübars van een relatief klein type 

waren. Dergelijke barakken waren ook in gebruik bij de RAD. In krijgsgevangenen-

kampen werden doorgaans grotere barakken gebouwd waar meerdere honderden 

krijgsgevangenen in ondergebracht konden worden.  

Het Lager lijkt  bovendien een enkele prikkeldraadafscheiding te hebben gehad, met 

wachttorens. Echter is uit een foto uit de collectie van Langhenkel bekend, dat het om 

een dubbele rij prikkeldraad ging.  

Met name op de tekening òDessau brandtó en op de Franse tekeningen valt het op dat 

aan de onderzijde van het prikkeldraad, schuingeplaatste plankjes geplaatst waren.  

Dergelijke plankjes kwam ik bij andere krijgsgevangenenkampen nog niet tegen. 
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4. De bewaard gebleven fotoõs 

Van de Nederlanders in Gross L¿bars is een groot aantal fotoõs bewaard gebleven. Deze 

geven over het algemeen geen informatie omtrent de ligging van het kamp. Bovendien 

werd steeds een enkele barak gefotografeerd en ontbreekt een goed overzicht van het 

hele kamp. De meeste fotoõs zijn in grotere aantallen afgedrukt geweest en bevinden 

zich daardoor tegenwoordig in meerdere collecties, zoals de collectie van Udo Geissler 

in Loburg, de collectie Schomerus (NIOD), de collectie Langhenkel en de collectie 

Bökkerink. Bijna zeker zullen nog meer collecties niet zijn genoemd. 

Ten aanzien van het fotoalbum van Schomerus, dat zich bevindt in de collectie van het 

NIOD te Amsterdam dient te worden opgemerkt dat dit daar geen inventarisnummer 

heeft en het dus niet zondermeer kan worden geraadpleegd. Navraag in 2022 leerde 

dat het zich niet bevindt in het depot van het NIOD en mogelijk op speciaal verzoek ter 

inzage kan worden gesteld. Het is daarom niet bekend of deze fotoõs van opschriften of 

bijschriften zijn voorzien. De fotoõs uit de collectie Schomerus zijn online terug te 

vinden op de website van BeeldbankWO2.nl, doch zijn daar vrijwel allemaal voorzien 

van verkeerde bijschriften. Meerdere pogingen ondernomen in 2020, 2021 en 2022 om 

deze bijschriften te veranderen zijn onbeantwoord gebleven. 

 

De plaatsen waar de fotoõs zijn gemaakt zijn ruwweg in vier groepen te verdelen:  

1. Voor de kop van een barak (vrijwel zeker de Hollandse barak),  

2. Bij het eind van een barak,  

3. Zijgevel van een barak, 

4. Binnen in een barak. 

 

Ze zijn hieronder per foto locatie afgebeeld.  
 

 
De zuidelijke zone van Zweiglager Gross Lübars, let op de scheven latten onder aan het hek  

(collectie Langhenkel en Bökkerink) 



 

 

Zesentwintig Nederlandse krijgsgevangenen voor de kop van een barak in Gross Lübars 1944.  

Geheel rechts, Sergeant Jan van der Weide (collectie Udo Geissler, Bökkerink) 

 

 

Tweeëntwintig  Nederlandse onderofficieren in  Gross Lübars 1944 (Barak 7 Van Werkhoven) 
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Veertien Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944 

 

 

Zestien Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944, mogelijk de òBernburg groepó  

met uiterst links staande mogelijk Jan Krapels 

 



 
Groepsfoto van mogelijk een deel van de òBernburg groepó in Gross L¿bars 1944 met uiterst links 

staande naast aalmoezenier Stulemeijer (kruisje), mogelijk Jan Krapels (collectie Udo Geissler, Loburg) 

 

 

Twintig Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944, achterste rij, 5e links Sergeant J. Dommisse 

(collectie Udo Geissler, Loburg) 
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Negentien Nederlandse onderofficieren bij het eind van een barak in Gross Lübars 1944 

 

 
Nederlandse onderofficieren die eerder in kdo Greibensee tewerkgesteld waren en daar het werk 

weigerden, in Gross Lübars 20 februari 1944 (van l. naar r.) Wim Bökkerink, Jan van der Weide, Ben 

Kuilman, Theo Pouwels, Piet van ôt Hof (collectie U. Geissler) 



 

Cornelis van Huijstee tweede van links staand (met snor) in Gross Lübars, waarschijnlijk 20 februari 1944  

(foto John van Huijstee, USA) 

 

 

Twintig man waaronder Majoor Stulemeijer (met armband) en Schomerus (staand 2e rechts) in Gross 

Lübars 1944 (NIOD collectie Schomerus beeldnummer 150683) 
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Vierendertig man in Gross Lübars 1944 (NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150686) 

 

 

Twee man in Gross Lübars 1944 (rechts waarschijnlijk A.E. Stuut) 

 



 

Negenentwintig  (de man in het raam niet meegeteld) Nederlandse Onderofficieren bij een zijgevel van 

een barak in Gross Lübars 1944, of 1945. Achterste rij 7e van links en de halve persoon op de rand van de 

foto niet meegerekend, sergeant Jan Dommisse 

 

 

Tweeëntwintig Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944 of 1945 

(de kamer van Van Werkhoven 105339)  
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Cor van Huijstee tweede van links staand met een verder onbekende groep onderofficieren in Zweiglager  

XI-a/z Gross Lübars (foto John van Huijstee, USA). 

 

 



 

Voor de ingang van de barak, Sinterklaasfeest Gross Lübars 5-12-1944 met rechts naar Sint Nicolaas 

waarschijnlijk sergeant Stuut als zwarte Piet (collecties Udo Geissler, Bökkerink, NIOD collectie 

Schomerus, beeldnummer 150661) 

 

 

Voor de ingang van de barak, elf Nederlanders (Schomerus 4e van rechts), Gross Lübars 1944 of 1945 

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150685) 
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Elf Nederlanders voor de barak, Gross Lübars 1944 of 1945 

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150684) 

 

 

Acht Nederlanders, zittend rechts Diepenbroek 108185, staande 3e van rechts Schomerus 105768, Gross 

Lübars 1944 of 1945 (NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150681) 

 



 

Achttien Nederlanders, staand 6e van rechts Schomerus, Gross Lübars 1944 of 1945  

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150682) 

 

 
Cornelis van Huijstee uiterst links staand met een verder onbekende groep marine onderofficieren 

(waarschijnlijk de medebewoners van zijn kamer) in Zweiglager XI-a/z Gross Lübars  
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(foto John van Huijstee, USA). 

 

Een internationaal gezelschap met Schomerus (rechts staand), Gross Lübars 1944 of 1945 

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150687) 

 

 
Versieren van gebak, mogelijk door Jan Moed kgf 271454  

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150680) 

 



 

Kapel in Gross Lübars (collectie Udo Geissler) 1944 of 1945 met op de achterwand een kruiswegstatie  

(in kleine lijstjes) met kruisjes daar boven (NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150658) 

 

 
Het altaar in Gross Lübars (NIOD, collectie Schomerus, beeldnummer 150673) 
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De òvoorraad barakó (waarschijnlijk in het hoofdkamp) met onder andere etenswaren en rookartikelen die 

gestuurd waren door het Rode Kruis uit diverse landen. Geheel rechts sergeant C.H. Schomerus  

(collectie Langhenkel, NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150668) 

 

 

Verkleed voetbal op 7 mei 1944 (collecties Udo Geissler en Bökkerink) 

 



 
Koninginnedag 1944 (NIMH fotoalbum Schomerus, beeldnummer 150662, tevens collectie Udo Geissler, Loburg) 

 

 
Koninginnedag 1944, rechts van het midden staand met hoge zwarte hoed Diepenbroek kgf 108185. 

(NIMH fotoalbum Schomerus, beeldnummer 150663, tevens collectie Udo Geissler, Loburg) 
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Koninginnedag 1944, groepsfoto van alle Nederlanders met uiterst rechts staand waarschijnlijk A.E. Stuut 

met links van hem Majoor Stulemeijer (met armband met kruis) 

(Collectie Udo Geissler, Bökkerink, NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150664) 

 

 
Het orkest onder leiding van Jan Reinen (saxofoon) in Gross Lübars  

(NIOD fotoalbum Schomerus, beeldnummer 150665, tevens collectie Udo Geissler, Loburg) 

 

 



 
Waarschijnlijk het vierde bedrijf van de operette òIk Wouó, met het decor met links de vurende tank  

(NIOD fotoalbum Schomerus, beeldnummer 150659, tevens collectie Udo Geissler, Loburg 

 

 
Een operette, mogelijk eveneens òIk Wouó  

(NIOD collectie Schomerus, beeldnummer 150660)  
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5. Topografie  

Op de topografische kaart van Loburg uit 1938 is nog geen bebouwing  zichtbaar ter 

plaatse van Gross Lübars. De oudste afbeeldingen van het Zweiglager Gross Lübars 

betreffen de bovengenoemde fotoõs van de Nederlandse Onderofficieren (1944), de 

twee ongedateerde schetsen van Sergeant Jan de Raat, de tekeningen van de Franse 

website en een luchtfoto van de USAF (SAARF, rond 1945). 

In een repatriëringbericht ondertekend door J.A. Langeveld (kgf. 103014), is vermeld dat 

er tussen het Lager Gross Lübars en het Stalag XI-a Altengrabow, een munitiefabriek lag 

(Den Haag, Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv. 136). Het Lager Gross Lübars lag 

ongeveer 3 Kilometer van Stalag XI-a verwijderd.  

 

 

Verklaring van J.A. Langeveld (kgf. 103014) 

 

Resten van deze Munitionsanstalt (Muna) zijn tot op de dag van vandaag aanwezig in 

het noordwestelijke deel van de Truppenübungsplatz Altengrabow. Het Zweiglager 

Gross Lübars lag dus verder in westelijke richting.  

 

Jan Mojet van de Bond van Wapenbroeders verklaarde, dat hij in 1996 buitenom naar 

Gross Lübars reed. Het reed dus niet over het terrein van de Truppenübungsplatz.  

Het Zweiglager Gross Lübars lag dus buiten het terrein van de Truppenübungsplatz.  

Dit komt overeen met  de verklaring van Sergeant D. Danen. 

 

Majoor Aalmoezenier A. Stulemeijer verklaarde in ăStrijdend Nederland 26-5-1945ò, dat 

Gross Lübars te voet een half uur lopen van Stalag XI-a lag.  
 

 



Het Zweiglager Gross Lübars is op een kaart van de USAF uit 1945 met P/W (prisoners 

of war) aangeduid. Het symbool bedekt helaas een groot oppervlak. De exacte locatie 

van het Zweiglager kan daardoor alleen maar globaal worden bepaald. Het is duidelijk 

dat het Lager zich in de buurt van de plek bevond, waar de weg richting Dörnitz afboog 

van de spoorlijn vanuit het plaatsje Gross Lübars naar Altengrabow. 

 

 

Gross L¿bars op de ăA.C.I.U. strategic installations maps based on photograhic evidence from sortiesò, 

maart 1945. 

 

Op een luchtfoto uit 1945 (SAARF) is een deel van het Zweiglager zichtbaar. Deze 

luchtfoto kan een voorbeeld zijn geweest voor de bovenstaande kaart van de A.C.I.U. 
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De locatie van Gross Lübars op een luchtfoto uit 1945 (SAARF). 

 

De situatie op de luchtfoto uit 1945 komt overeen met die, van d e topografische kaart 

uit 1951. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het niet zeker is of het Zweiglager 

Gross Lübars in 1951 nog wel bestond, of dat de topografische kaart een oudere 

situatie weergaf. 

 

 

De locatie van het Zweiglager Gross Lübars op de topografische kaart blad 3838 Loburg uit 1951 






















































































