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IMAGINE 
Door John Lennon 
Geïllustreerd door Jean Jullien  
Met een Nederlandse vertaling van Ted van Lieshout 

Uitgeverij Leopold
In samenwerking met Amnesty International 
Vanaf 4 jaar

OVER DIT BOEK 
Imagine is het bekende lied van John Lennon waarin hij oproept tot vrede over de hele wereld. 
Zijn songtekst is helder en betekenisvol geïllustreerd in dit boek, uitgegeven in samenwerking 
met Amnesty. Yoko Ono schrijft in een ontroerend voorwoord: ‘Vandaag is die vrede meer nodig 
dan ooit; ik denk dat zijn woorden niets van hun belang hebben verloren.’ De illustraties van de 
Franse tekenaar Jean Jullien vertellen het verhaal van een duif die over de wereld vliegt om een 
boodschap van liefde en vriendschap te verspreiden naar alle vogels over de hele wereld, ongeacht 
de kleur van hun veren.  Speciaal voor deze uitgave heeft Ted van Lieshout 
een Nederlandse vertaling van het lied gemaakt. Soms iets vrijer 
dan de oorspronkelijke tekst, maar met behoud van de essentie, 
zodat je hem kunt zingen. Het boek biedt een manier om vrede, 
vriendelijkheid, oorlog en lijden bespreekbaar te maken. Het toont 
eenheid en hoop en hoe belangrijk het is om de moed te hebben 
om de wereld beter te maken.

INHOUD VAN DEZE LESBRIEF 
• Gespreksvragen  
• Eenvoudige vervolgactiviteiten
• Praten over rechtvaardigheid 
• Instructie vredesslinger 
•  4 vogels - voorbeeldplaten  

voor de vredesslinger

EEN BOEK OM MENSENRECHTEN TE BESPREKEN

TER 
ONDERSTEUNING

Voor het aanvragen van 
gastlessen en het bestellen 

van materialen over 
kinderrechten, zie 

www.amnestyopschool.nl
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GESPREKSVRAGEN

‘Imagine there’s no heaven’ 
‘Stel je voor: er is geen hemel.’
• Wat denk je dat de man in de trein voelt?

• Wat zou je tegen hem willen zeggen?

• Waarom zijn alle kleuren grijs?

• Heb je het teken op de klep van de tas van de duif eerder gezien? Wat betekent het?

• Wat heeft de duif in zijn snavel? Waar komt het vandaan?

• Maak een lijstje van wat er allemaal in de tas van de duif zou kunnen zitten – of teken het.

‘No hell below us. Above us only sky’
‘Geen hel beneden, en boven enkel lucht.’
• Wat denk je dat de duif in de tekening voelt?

• Waar denk je dat de boot naartoe gaat?

• Waarom denk je dat de tekenaar nu meer kleur gebruikt?
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‘Imagine there’s no countries. It isn’t hard to do’ 
‘Stel je voor: er zijn geen grenzen. Iedereen mag overal heen.’
• Waar kijken de meeuwen naar in elke tekening?

• Waarom vechten de meeuwen?

• Waarom stoppen ze daarmee?

• Hoe denk je dat ze zich in de laatste tekening voelen?

• Wat denk je dat ze daarna gaan doen? Teken een nieuwe bladzijde bij het verhaal.

‘I hope some day you will join us’
‘Doe met ons mee en op een dag dan zie je:’
• Hoe voel je je als je alleen bent? En hoe met andere mensen erbij?

• Hoe denk je dat de duif zich voelt als andere vogels bij haar op de lijn komen zitten?
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‘Imagine no possessions. I wonder if you can’
‘Stel je voor: je hebt niks nodig. Niemand hoeft er meer bezit.’
• Wat doen de kolibries?

• Wat doen zij anders dan de meeuwen?

• Wat denk je dat ze geleerd hebben?

• Welk bezit zou jij kunnen opgeven?

‘I hope some day you’ll join us and the world will live as one’
‘Doe met ons mee en op een dag dan zie je: de wereld is als één!’
• Wat bedoelt John Lennon als hij zegt dat hij het fijn zou vinden als de wereld als één wordt?

• Wat kan één mens doen om de wereld aardiger, veiliger en vrediger te maken?

• Waarom is het belangrijk dat mensen samenwerken?

• Wat zou volgens jou de wereld een fijnere plek om te leven kunnen maken?
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VERVOLGACTIVITEITEN 
Dit kan je klas doen
•  Maak een collage of een tekening, of schrijf een verhaal of gedicht dat ‘Vrede’ 

heet. Maak een tentoonstelling in de klas.

•  Stel je voor dat je een vogel bent. Teken jezelf als vogel en plak jezelf bij de 
andere vogels op de lijn.  

•  John Lennon geloofde dat er meer vrede zou zijn op aarde als er geen landen 
bestonden, geen godsdienst en als alles van iedereen zou zijn. Teken je eigen 
vredige plek, of praat over de dingen die de wereld vredig maken.

•  Schrijf op de vogelkleurplaat je eigen boodschap voor een betere wereld. Denk 
aan vrede over de hele wereld, vrijheid, samen delen, eenheid, veiligheid en wat 
rechtvaardig is. Hang alle boodschappen aan een lijn door het klaslokaal. (Om je 
eigen slinger te maken: zie Instructie vredesslinger.)

PRATEN OVER 
RECHTVAARDIGHEID 
•  Yoko Ono zegt dat het belangrijk is dat we iedereen rechtvaardig behandelen, 

niet alleen onze eigen familie en vrienden. Ben je het daarmee eens?

•  Noem voorbeelden van rechtvaardigheid. Denk aan: je aan de regels houden, 
iedereen gelijk behandelen, niet lelijk doen tegen mensen omdat ze anders zijn. 

•  Denk aan een keer dat jij onrechtvaardig werd behandeld. Hoe voelde je je? Hoe 
had iemand je kunnen helpen? Had jij er zelf iets aan kunnen veranderen?

•  Praat over andere woorden die te maken hebben met rechtvaardigheid: delen, 
vriendelijk zijn, verdraagzaamheid, iedereen gelijk behandelen.

For more information visit: www.imaginepeacebook.com
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Zo maak je je eigen IMAGINE-vredesslinger

Je hebt nodig:
• knijpers
• touw
• veilige scharen
• vogel-voorbeeldplaten om te kopiëren
• pen of potlood
• materialen om je  

#ImaginePeace vogel te versieren   

Stap 1: voorbereiding en inspiratie
• Denk na over welke vredesboodschap jij op jouw vogel wilt schrijven. Denk na over:

Wat betekent vrijheid? John Lennon beschreef het in zijn beroemde lied Imagine. 
 

Denk je weleens na over vrede, liefde, vriendschap, elkaar begrijpen? Of over 
vlaggetjes, de zeewind, een vogel die zweeft, of een bal die de lucht inschiet? 

Misschien is vrede wel iets wat er niet is: geen haat, geen oorlog of slavernij, geen 
honger of armoede. Of iets wat er wel is: open kunnen praten, een eigen huis, 

veiligheid, gerechtigheid, eerlijkheid, de waarheid en gelijk zijn.

Stap 2: schrijf je eigen boodschap
• Kies een van de vier vogels om je boodschap op te schrijven. Maak eerst kopieën zodat er 

genoeg zijn om uit te kiezen voor iedereen!
• Schrijf net zo weinig of veel woorden als je wilt op de voorkant, achterkant, of op beide 

kanten van je vogel. 
• Als je boodschap er goed op staat, kun je hem kleuren – of wit laten.

Stap 3: maak je slinger
• Zet je vogel met een knijper vast aan de slinger.
• Als alle vogels eraan hangen, kan de slinger opgehangen worden.

Stap 4: deel je boodschap
• We hebben een speciale website gemaakt voor alle vredesboodschappen. Iedereen van 

over de hele wereld kan zijn boodschap doorgeven met hashtag #ImaginePeace en we 
zouden het geweldig vinden als jij die van jou ook online wilt delen. Voor meer informatie 
en om mee te doen aan de campagne kijk op: www.leopold.nl/Imagine.

Illustraties © Jean Jullien 2017
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