WAT ALS ER SOCIALE MEDIA WAREN TIJDENS
DE TWEEDE WERELDOORLOG?
@Evert_45 neemt je mee op zoek naar zijn ondergedoken broer Joris

Binnenkort is het weer 5 mei. Dan vieren we dat we in
Nederland al dik zeventig jaar in vrijheid leven. Toch mogen
we de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) nooit vergeten. We
weten veel over die tijd door boeken, brieven en verhalen van
mensen die in die tijd leefden. Maar stel dat er toen sociale
media waren, hoe had de verslaglegging er dán uitgezien?

WISTJEDATJE
Nu zeg jij misschien vet
of chill om te laten weten
dat je iets héél leuk vindt.
In de tijd van Evert zeiden
jongeren
.

Ontmoet Evert: hij vertelt je zijn verhaal.

Het is april 1945. Evert (14) vertrekt samen met zijn broer
Klaas vanuit Dedemsvaart te voet richting de Veluwe.
Samen gaan ze op zoek naar hun broer Joris, die ergens
ondergedoken zit voor de Duitsers. Een superzware tocht,
die Evert bijhoudt op YouTube en Instagram. Bekijk zijn vlogs
op YouTube.nl/evert45 en insta: Evert45!

Eten voor onderweg. Appels,
brood, melk. Ook WORST!!!
Zal het genoeg zijn?
#lekkereten #1945

De Duitse wachtpost. Hoe komen
we hier langs?? Help

KNAL

KNAL!! Vanochtend zeiden pa en ma dat we Joris mogen gaan halen.
Want wij hebben geen persoonsbewijs nodig!
Pa legt de route uit. Ma is nerveus #lopen#kaart #kompas #1945

KEIHARD ondervraagd door de
Duitse soldaten. Ze geloofden niet
dat we naar onze tante gaan. Echt
niet #knal
#1945 #bang

#KNAL HE?!! Schapen!!
Even
uitrusten, m’n voeten doen pijn
en we hebben bijna geen drinken
meer #dorst

Een geheim huis ONDER DE
GROND! Zou Joris hier verstopt
zitten? Dat zou echt KNAL zijn!!
#hoophet

Pap vertelde ons dat mensen alle
borden naar beneden hebben
gehaald, zodat de Duitsers de weg
niet kunnen vinden. Maar nu zijn
wij ook de weg kwijt #verdwaald

#KNAL! We hebben een lift van
een Duitser. WE GAAN NAAR
HUIS!! #zonderjoris

!!!! DAAR IS JORIS!!!!!!!!!!!!
Hij leeft nog!!!! Hij is
gewoon zelf terug komen
lopen!!! #KNAL #KNAL #KNAL

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: WE ZIJN BEVRIJD!! DE OORLOG IS
VOORBIJ!!! IK BEN ZO BLIJ!! JORIS IS TERUG!!
#KNAL
#bevrijdingsdag #5mei #familie

We waren net aan het lopen op de
heide en toen kwam er in een
keer een vliegtuig over ons heen
en toen werd hij uit de lucht
geschoten. We zagen een man
met een parachute en die sprong
gewoon uit het vliegtuig!!! #KNAL

Deze lijkt op mijn beer Manfred
Ik wil echt naar huis
#oorlog #stom
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