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WINTER
THEMA

Dit is het land waar geen berg te hoog is. Het land waar ze alles hebben,  
waar ze alles kunnen. En het land waar sneeuw als golven in de zee tussen 
de bomen neerdaalt. Dit is Japan.

Beeld en tekst Mirte van Dijk

Natuur
Winter in Japan

Cultuuris

De vallei van Hakuba strekt zich 
voor ons uit bij zonsopgang.



  HOOGTELIJN 1-2019  |  3736  |  HOOGTELIJN 1-2019

WINTER
THEMA

De cultuurshok start in Tokio. Dan heb je het heftigste meteen gehad. 
Hoewel Tokio met 34 miljoen inwoners de grootste stad van de wereld is, 
krijg je de indruk dat iedereen op natuurlijke wijze voorgeprogrammeerd 

is, zodat niemand elkaar in de weg loopt. Een ver doorontwikkelde hoffelijkheid 
die helemaal vanuit de drukke stad tot aan het allerkleinste bergdorpje van de 
provincie Nagano reikt, het dorpje Cortina in de vallei van Hakuba. 

De geruchten zijn waar, de sneeuw is de beste in zijn soort. Maar het draait hier 
niet alleen om de grote hoeveelheden sneeuw, of om de enorme poederbochten 
waar elke skiër van droomt. Iedereen op deze berg, jong of oud, professioneel 
sporter of levensgenieter, heeft oog voor de fantastische natuur. Japanners 
voelen zich onderdanig aan de natuur en koppelen talloze betekenissen aan 
diverse natuurverschijnselen, met een zeer respectvolle houding ten opzichte 
van… eigenlijk alles, als gevolg. 

Op deze zeer specifieke locatie diep in het Ushiro-Tateyamagebergte sta je veel 
dichter bij de Japanse cultuur dan op plekken waar het buitenlandse toerisme 
centraal staat. Dat maakt het soms lastig om in het Engels te communiceren of  
je aan te passen aan de gangbare gewoontes. Zoals boodschappen doen: dat is 
een avontuur op zich. Maar ook in een restaurant is het lastig, zo weet je nooit 
met zekerheid wat je geserveerd krijgt of wat er uiteindelijk op je bord ligt. En in 
de traditionele onsen (een publiek badhuis waar je in een natuurlijke hotspring 
baddert) kun je je al snel opeens heel ongemakkelijk voelen. 

Een dagje skiën, hoe ziet dat er uit? Om negen uur in de ochtend klinkt er een 
zacht muziekje uit de paar oude boxen die in de straat aan de lantaarnpalen 
hangen. Het dorp ontwaakt. Na een traditioneel ontbijt met rijst kun je de dag 
pas echt starten. Bij de stoeltjeslift zegt de liftbediende niet alleen vriendelijk 
goedemorgen, maar wenst hij je ook een fijne dag toe, tegelijk met dat je moet 
opletten voor je hoofd en ook nog graag tot ziens, allemaal tijdens die paar 
seconden dat je instapt. Vanuit de lift zie je hoogstwaarschijnlijk een kamushka 
verborgen in de diepe sneeuw. Het dier is een kruising tussen een berggeit en 
een antilope die symbool staat voor ‘de nationale schat van het bos’. Tijdens een 
van de vele afdalingen met uitzicht over een landschap dat op zo veel vlakken te 
onderscheiden is van de Alpen, kan het zijn dat je niet goed weet waar je moet 
kijken. Al skiënd tussen tientallen verschillende boomsoorten in prachtige kleuren 
tegen een achtergrond van heuvelachtige doch steile flanken, manoeuvreer en 
zweef je door de kniediepe sneeuw waar hier en daar een bamboeblaadje 
doorheen prikt. Langzaam maar zeker raak je gewend aan alles dat nieuw is, 
inclusief die enorme spierpijn in je bovenbenen. De stoom die uit sommige huisjes 
naar buiten vloeit, de koude lucht in, is niet afkomstig van een houtkacheltje 
maar van een heet bad. Of van een keuken waar ze ramen, dim sum en gyosa 
bereiden. Heb je dorst of zin in een ijsje dan haal je warme, pure, groene thee  
of een ijsje uit een drinkautomaat. Is het weekend? Dan staan onder aan de  
piste grootouders, die met zelfgemaakte bamboe sneeuwschoenen omhoog zijn 
gelopen, trots op hun kleinkinderen te wachten. De hele familie is een weekendje 
weg. Zin in een après-skisnack? Sushi! Moe? Prop je skikleding in een mandje bij 
de onsen en droom weg in het hete water. Totdat je je realiseert dat dit bizarre 
schouwspel echt is. 

Dit is Japan. En er is maar één manier om het te beleven. 

Waar natuurverschijnselen 
talloze betekenissen krijgen

 De skibus  
van Hakuba. 
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Tussen Cortina en Otari  
ligt het kleurrijke bos  
onder de witte toppen



WINTER
THEMA

40  |  HOOGTELIJN 1-2019   HOOGTELIJN 1-2019  |  41

WINTER
THEMA

Lokale wandelaars 
maken hun 
sneeuwschoenen 
zelf, van bamboe



42  |  HOOGTELIJN 1-2019   HOOGTELIJN 1-2019  |  43

WINTER
THEMA

Hoe langer je van  
het uitzicht geniet,  
des te meer je ziet


