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 82אלבום 

 (.Max Windmullerאלבום צילומים פרטי של מקס וינדמילר )

 (Klaus Meyer-Dettumדטום )-הרפרודוקציה נעשתה בידי קלאוס מאייר

 (.Emdenמאמדן )

 

 עמוד הכריכה:

, מתקופת היותו בהכשרה 1945-1920העתק אלבומו הפרטי של מקס וינדמילר, 

 (, הולנד.Assen( בסביבת אסן )Koekoekבשם "קוקוק" )

שולמית רויטלר(,  –מקס עצמו ערך את האלבום וכתב בו. ארוסתו, מטה לאנדה )כיום 

 1997-שמרה עליו בזמן המלחמה והעבירה אותו לאחיו של מקס, אמיל וינדמילר. ב

 דטום.-מסרה חוה וינדמילר את האלבום, לצרכי לימוד, לקלאוס מאייר

 

 )הלבן( של כל דף באלבום. מספרי העמודים מצוינים בצד האחורי הערה:

 

 ה ת ו כ ן

 

  -יטה וינדמילר היא שה שבמיטהימשמאל למעלה: "עזבו אותי במנוחה". הא :1עמ' 

 זליגמן, אמו של מקס וינדמילר; מימין:   -מטה: יטה וינדמילרלזליגמן; 

 יטה וינדמילר במיטה. "לחיים!".

 !; מימין: זאב ואני.משמאל למעלה: עצרו לרגע!; למטה: אל תדחפו למים :2עמ' 

 משמאל: האב, מוריץ וינדמילר; מימין )למעלה למטה(: האם, יטה  :3עמ' 

 זליגמן.-וינדמילר 

 ("?; משמאל למטה: Beukemaמשמאל למעלה: "איפה נשאר בויקמה ) :4עמ' 

 ן בית הספר.יקבוצת הצעירים של "קוקוק". מימין: ריקוד "הורה" בחזית בני 

 (.Edith Kaiserרבקה; למטה: אמיל; מימין: אדית קייזר )למעלה משמאל:  :5עמ' 

 משמאל: "במיטבי"; מימין: שיחה עם הברון סימון. :6עמ' 

 ן יסתיים; מימין: אמיל, איפה הוא מתעכב!ידקות, והעני 10משמאל: עוד  :7עמ' 

 משמאל: עם אדית קייזר, "מאבק בחיבוק"; מימין: עם שלמה רייטר :8עמ' 

 (Schlenme Reiter.) 
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 (; למטה: "אח, כמה שזה נעים!..."; Groningenמשמאל: טיול בחרונינגן ) :9עמ' 

 מקס. :מימין 

  –( Betty Britz-Sternשטרן )-משמאל: "אני בטבע"; מימין: בטי בריץ :10עמ' 

 "?"מה אתה אומר   

 משמאל למעלה: האם החביתית כבר מוכנה?; למטה: או יוהנה...; מימין:  :11עמ' 

 מה נעים לשכב כך...כ   

 (; מימין: ובכן, להתראות!.Truehlingמשמאל: טיול בטרולינג ) :12עמ' 

 . משמאל למעלה: מה אתה חושב?; משמאל למטה: חבילות הקש 1939קיץ  :13עמ' 

 האחרונות; מימין: יפה, הלא כן?    

 משמאל: תשתוק כבר פעם, האראלד!; מימין: סוף סוף לבד!. :14עמ' 

 (; באמצע: שיחה עם גרדה; מימין: קדימה, Dusaשמאל: קדימה, דוזה )מ :15עמ' 

 דוזה.    

 משמאל: איזה חום!; מימין: שרגא )כנראה שרגא אנבל(. :16עמ' 

 למעלה משמאל: היום הראשון; למטה משמאל: היא נותנת הרבה היום;  :17עמ' 

 , חודש אחד.1937מימין:     

 (; מימין: רגע של אהבה.Jan & Nellieמשמאל: יאן ונלי ) :18עמ' 

 משמאל למעלה: אתה לא מכיר אותנו?; משמאל למטה: קיץ; מימין: בבית  19:עמ' 

 "קוקוק".    

 (.Pinkelmannמשמאל: גרדה ושרגא: מימין: פינקלמן ) :20עמ' 

 (.Hajduוילה שלי; באמצע: ערב חופשי; מימין: עם היידו )ומשמאל: בחזית ה :21עמ' 

 יה וחירטייה.מאטי :22עמ' 

 משמאל: תמיד משתעל; מימין: מאד מגונדרים היום.:23עמ' 

 משמאל: אוי, כמה קשה...; מימין למעלה: אל תסתכלי בצורה כל כך  :25עמ 

 מטופשת; מימין למטה: אדית קייזר.   

 (; מימין: אני צריך ללכת.Baestמשמאל: באסט ) :26עמ' 

 (; למעלה Hengeloה מימין: בהנגלו )למעלה משמאל: מישל, תתכופף; למט :27עמ' 

 .1940 ,(Wieringenמימין: וירינגן )    

 משמאל: אני הולך לשתות קפה!; מימין: שקוע במחשבות. :28עמ' 

 למעלה משמאל: אוי, כמה טעים; למעלה באמצע: לשיעור; למעלה מימין:  :29עמ' 
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 טיול.השמים כחולים; למטה משמאל: רודי בנימין; למטה מימין: ב    

 (.Assenמפעל הנייר באסן ) :30עמ' 

 (.Zaandamחתונתם של ארנו ולוטה בזאנדם ) :31עמ' 

 -Arno Levie; Herta Liselotte Levieסילמן )-ארנו לוי, והרטה ליזלוטה )לוטה( לוי

Sielmann.) 

 ; למטה: בזמן הקציר.1938מימין למעלה: וירינגן,  :33עמ' 

 ו; למעלה מימין; פרס שני ושלישי; למטה משמאל: למעלה משמאל: רגע, חכ :35' עמ

 עוד קצת קדימה; למטה מימין: יקר מדי...    

 ; מימין: קצת "מקטרים" בצוותא.1940(, Gorselלמעלה: הכשרת חורסל ) :36עמ' 

    Salman & Ruthקורנבלום )-סאלו ורות )זלמן ורות וינדמילר :37עמ' 

    Windmuller-Kornblum.) 

 משמאל: רות, הדודה אלה ואלפרד; מימין למעלה: אבא; מימין למטה:  :38עמ' 

 אצל אבא בבית.    

 למעלה משמאל: הנה אני; למעלה מימין: לשבת יפה בשקט; למטה משמאל:  :40עמ' 

 אני מתנדנד; למטה מימין: אני קוקוק.    

 למטה ל נראה בסדר; ולמעלה משמאל: אנני וסבתא; למעלה מימין: כן, הכ :42עמ' 

 משמאל: לעמוד רגע בשקט; למטה מימין: הוא מאד רזה.    

 למעלה משמאל: עם אדית קייזר ב"קוקוק"; למעלה מימין: יום ראשון  :44עמ' 

 בבוקר; למטה משמאל: אדית קייזר בשמש; למטה מימין: בדרך         

 (.Westerborkוסטרבורק )ול   

 מידת ראש.למעלה משמאל: לשון יפה; מימין: ע :46עמ' 

 


