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ARGUS CLOU GESCHIEDENIS | LESSUGGESTIE | GROEP 5 | THEMA 5 | LES 4 

Wie is het?

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: spel maken  |  Werkwijze: tweetallen

Wat heb je nodig?

• werkblad Wie is het?

• computer met internetaansluiting, printer

• eventueel tekenspullen

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw begonnen jongeren zich anders te kleden en 

te gedragen dan hun ouders. Nozems, provo's en hippies wilden niet meer leven volgens de 

strenge regels van die tijd. Met kleding kun je laten zien wie je bent. Anderen weten dan bij 

welke groep je hoort. Jongeren wilden laten zien dat ze niet meer hun ouders hoorden. Die 

zagen er te netjes uit. En leefden te veel volgens regels. Kleding was dus heel belangrijk voor 

nozems, provo's en hippies.

Opdracht 1

Vul het schema in. Gebruik de informatie uit je lesboek. Of zoek naar 'nozem/hippie/provo 

kledingstijl' op Google of jouwzoekmachine.nl.

kleding/haar/andere kenmerken

nozem

provo

hippie

Opdracht 2

Jullie gaan zelf het spel Wie is het? maken. Daarvoor heb je veel plaatjes nodig die verschillen, 

maar niet te veel! Bijvoorbeeld:

• nozemjongen met kuif naar links

• nozemjongen met kuif naar voren

• hippiemeisje met haarband

• hippiemeisje met bloemen in het haar
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Zoek zoveel mogelijk plaatjes. Plak ze op het werkblad. Bedenk voor elke jongere een naam. 

Helemaal klaar? Kopieer het werkblad twee keer.

Knip de kaartjes uit. Schuif ze in een echt Wie is het?-spel als je dat op school hebt. Uit de extra 

set kaartjes (de derde) trekken jullie allebei een persoon. Die persoon moet de ander raden. 

Spelen maar!

Is er geen spel? Leg de kaartjes dan voor je neer en zorg dat je de ander niet kunt zien. Zet 

bijvoorbeeld boeken tussen jullie in. Draai de kaartjes om van de personen die afvallen.

Kun je niet printen? Maak dan tekeningen van alle figuren. Misschien nog wel leuker!

Spelregels Wie is het?

• Raad welke persoon de ander is.

• Je mag vragen stellen.

• De ander mag alleen met ja of nee antwoorden.

 Vraag bijvoorbeeld: Heeft zij bloemen in het haar?

•  Is het antwoord nee, draai dan alle kaartjes om van meisjes met bloemen in het haar. 

Zo blijft er maar één persoon over!

Nozems op bromfietsen.  Jac. de Nijs/Fotocollectie Anefo/Nationaal Archief, Den Haag. 
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Antwoorden

Opdracht 1

kleding/haar/andere kenmerken

nozem leren jas, vet haar, kuif, sigaret, spijkerbroek of zwarte broek, 
puntschoenen, brommers, etc

provo baard, lang haar, spijkerbroek, lange jas, etc

hippie baard, lang haar voor jongens en meisjes, haarband, bloemen, 
bloemetjesbloes, lange jurk, broeken met wijde pijpen, sandalen, etc.


