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VERHAAL 'MENEERTJE YAMADA EN DE DRUKBEZETTE ZAKENMAN' 
 

Kennen jullie meneertje Yamada al? Nee? Meneertje Yamada met zijn kleine, 
zwarte kraaloogjes, rond brilletje, klein sikje en een nooit aflatende glimlach? 
Meneertje Yamada met zijn schuifelpas, om zijn oude gewrichten niet teveel te 
belasten? Nee? Nog niet? Meneertje Yamada die gisteren 100 jaar is geworden 
en een groot feest heeft gehouden in zijn mooie Bonzai-tuin op het Japanse 
eiland Shikoku? Nee? Nooit van gehoord? Wel, dan vertel ik jullie nu over 
meneertje Yamada. Want over meneertje Yamada valt veel te vertellen.... Om 
te beginnen zou ik jullie willen vertellen over zijn tuin. Die heeft meneertje 
Yamada altijd met heel veel liefde verzorgd. Watervalletjes, vijvertjes met grote 
goudvissen, kleine Bonzai-boompjes, een bankje. Alles verzorgde meneertje 
Yamada tot in de puntjes. Heel zijn leven, tot hij natuurlijk te oud werd. Toen 
ging het niet meer. De tuin, het huis, de dagelijkse theeceremonie, ... het werd 
allemaal een beetje te veel voor hem.  
 
Het probleem was dat hij het niet zo breed had, eigenlijk net als veel mensen in 
Japan, maar ook in verre landen als Kroatië, België, Frankrijk, Noorwegen, 
Letland, ... En een tuinman betalen om in zijn tuin te komen werken kon hij dus 
niet. 
 
Dat de theeceremonie een beetje trager ging, dat vond hij niet zo erg. Het huis, 
daar nam hij dan maar zijn tijd voor. Maar hetgeen meneertje Yamada 
verschrikkelijk dwars zat, was zijn tuin. Die groeide soms zo hard, dat hij met 
zijn trage schuifelpas en zijn steeds strammere botten het onkruid niet de baas 
kreeg. Tot het onkruid op een dag zo hoog over zijn hoofd groeide, dat hij diep 
droevig op zijn houten bankje in de tuin neerzeeg en er niet meer van af kwam 
tot de zon als een grote rode bal over de berg hing. Meneertje Yamada, 
helemaal bewegingloos in zijn tuin, al de hele dag lang ... dat was nog nooit 
gezien. Het was zelfs zo ongewoon dat de buurman, een drukbezette 
zakenman, die nooit tijd had voor niemand, zijn neus over de haag stak en 
vroeg: 

 
“Meneer Yamada, wat is er gebeurd? Kan ik helpen?” 
“Ja, eigenlijk wel ..., “ zei meneertje Yamada zachtjes. En de drukbezette 
zakenman, die nooit voor niemand tijd nam, nam een aanloop en sprong 
PARDOES over de haag en belandde vlak naast meneertje Yamada op de bank. 
En zo gebeurde het dat meneertje Yamada zijn zorgen vertelde aan de 
drukbezette zakenman. Ondertussen kleurde de zon steeds maar roder en 
overgoot de tuin met een prachtig gouden licht, en de buurman en meneertje 
Yamada bleven maar praten en kwamen zo tot een prachtig idee. Een idee  
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waardoor meneertje Yamada zich nooit meer zou zorgen moeten maken over 
zijn tuin. Ik laat jullie even luisteren naar het plan van meneertje Yamada en de 
drukbezette zakenman... 
 
“Zeg, buurman ...” zei meneertje Yamada, terwijl hij mijmerend in de zon keek. 
“Eigenlijk is het toch zonde dat er zoveel jonge, fitte mensen rondlopen, die 
sterk zijn en veel talenten hebben, maar velen gebruiken ze niet.” “Dat is waar, 
meneer Yamada. Daar heb ik nog nooit over nagedacht.” “Die jonge mensen, 
die moeten hun talenten kunnen ontwikkelen, nietwaar? En talent ontwikkel je 
maar als je veel oefent.” 

 
“Inderdaad, meneer Yamada, en dat doen ze best door dingen te doen.” 
“Mijn tuin heeft veel verzorging nodig ...” 
“Inderdaad, veel verzorging, “ beaamde de drukbezette buurman. 
 
“Ik zou zo’n jong persoon niets kunnen betalen voor zijn werk in mijn tuin. Dat 
is spijtig, 
want door in mijn tuin te werken, kan hij ook veel leren ...” meneertje Yamada 
was helemaal in gedachten verzonken. Hij merkte dan ook niet hoe zijn 
buurman plots op en neer begon te wippen op het bankje, en hevig met zijn 
hoofd begon te schudden. Heel even leek het alsof hij een raket was en op punt 
stond om naar de sterren gelanceerd te worden. Hij merkte pas dat er wat 
stond te gebeuren toen de buurman plots heel hard op zijn dijbeen sloeg. 
 
“IK HEB HET GEVONDEN!!!” riep de drukbezette zakenman opgewonden. “Als 
we nu eens zelf geld uitvonden!” “Zelf geld uitvinden? Maar buurman, dan 
steken ze ons zeker direct in de gevangenis.” 

 
“Nee, nee, meneer Yamada. Geld is altijd gewoon uitgevonden. De Euro’s, 
Dollars, zelfs de Japanse Yen, het is allemaal ook gewoon uitgevonden. Het 
werkt, gewoon omdat iedereen weet dat als je een Yen krijgt, je die ook later 
kan gebruiken voor iets anders. Al het geld is eigenlijk gewoon 1 grote afspraak 
tussen alle mensen van de hele wereld.” 
“Je bedoelt dus dat iedereen eigenlijk gewoon geld kan uitvinden?” “Inderdaad! 
Het enige wat je nodig hebt is een groep mensen die akkoord gaan met dat 
nieuwe geld.” 

 
“Hoezo? Wat bedoel je dan precies?” 
“Wel, luister. Als we nu het hele dorp samenroepen. We vinden een nieuwe 
munt uit die iedereen van het dorp aanvaardt. De munt wordt alleen gebruikt 
in ruil voor hulp. Als je iemand in het dorp helpt, word je dus niet meer betaald  
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in de Japanse Yen, maar in eum ... hoe zouden we ons nieuw geld noemen ... 
.eum ... Fureai Kippu bijvoorbeeld. De mensen die helpen, verdienen dus voor 
hun werk Fureai Kippu. Met die Fureai Kippu kunnen we bijvoorbeeld afspreken 
dat je ze kan gebruiken om zelf ook hulp te vragen aan iemand anders. Als 
iedereen dit goed vindt, dan hebben we nieuw geld uitgevonden!” 
“Dus je bedoelt dat wij hier in het dorp iedereen moeten samenroepen. Samen 
beslissen we dan over een nieuwe munt ... de Fureai Kippu, zoals jij die noemt. 
 
De Fureai Kippu wordt betaald als je iemand geholpen hebt. “ “Ja, ja! “ de 
buurman werd alsmaar meer opgewonden. “We kunnen zelfs een bank 
oprichten voor deze Fureai. Dan kunnen mensen hun Fureai Kippu sparen!” “Jij 
bent een eerlijke mens, “ zei meneertje Yamada, want hij begon het plan van 
zijn buurman te begrijpen. “Jij kan de bank zijn en alle gespaarde Fureai Kippu 
bijhouden." “En als je Fureai Kippu hebt gespaard, dan kan je ze zelf ook 
uitgeven, als je zelf eens hulp nodig hebt.” “Ja, misschien kan ik wel verhalen 
vertellen over vroeger, “ zei meneertje Yamada. “Daar ben ik erg goed in.” En zo 
kwam het dat de drukbezette zakenman, die nooit tijd had voor niemand, en 
meneertje Yamada een nieuw soort geld hadden uitgevonden, het soort geld 
dat meneertje Yamada kon verdienen door verhalen te vertellen aan jonge 
mensen, het soort geld dat jonge mensen uit het dorp konden verdienen door 
in de tuin van meneertje Yamada te komen werken. 
 
En meneertje Yamada ... die vertelde weer net als vroeger eindeloos mooie 
verhalen. Wie 
wilde, kon op het houten bankje in zijn tiptop verzorgde tuin naar verhalen 
komen luisteren, 
want aan hulp in de tuin ontbrak het hem nooit meer ... 
Maar dit alles is lang geleden. Ondertussen zijn we 20 jaar verder, en is 
meneertje Yamada 
100 jaar geworden. Maar hoe oud en versleten hij ook is, verhalen vertellen kan 
hij nog 
steeds als de beste. En zijn tuin? Die is nog even mooi als vroeger! 


