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“We zitten met z’n allen al  
eeuwen aan de paddo’s”
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Weinig dieren lijken in de diepvries van het hoge noorden zo op hun gemak als het 
rendier. Een gesprek met de koning van de kou. 

Fijn dat je tijd voor ons kon vrijmaken.
“Geen punt. Maar het zijn inderdaad drukke tijden. ’s Zomers 
staan we niet bepaald in het middelpunt van de belangstelling. 
Maar de temperatuur is nog amper onder het nulpunt gezakt of 
elk warenhuis, winkelcentrum of marktje wil het liefst zo snel 
mogelijk een rendier hebben staan.”

dat krijg je hè, met al die verhalen over vliegende rendieren.
“Ho-ho-ho, maar daar hebben wij niet om gevraagd. Kijk, wij 
rendieren zijn brave beesten, maar we hebben één zwakte: 
we zitten met z’n allen al eeuwen aan de paddo’s. Serieus, we 
zijn nogal verslingerd aan de vliegenzwam. Ja, dat ding lijkt 
misschien een onschuldige sprookjespaddenstoel, maar man je 
gaat er enorm van trippen!”

Maar toch niet vliegen?
“Nee, dat niet natuurlijk. Maar het is als volgt: wij zijn niet de 
enige met een voorliefde voor die rood-met-witte-stippen-
zwam. De sjamanen van de Sami – de oorspronkelijke bewo-
ners van Lapland – gebruikten de vliegenzwam eveneens om 
in hogere sferen te komen. Omdat wij ze echter veel sneller 
vonden dan zij, hadden ze zo hun eigen oplossing om alsnog in 
extase te komen: ze dronken aan de lopende band onze urine. 
Ja, en dan ga je vreemde dingen zien. Vliegende rendieren 
bijvoorbeeld.”

terwijl jullie al die tijd gewoon keurig met de voetjes op de 
vloer stonden?
“Exact. En wat voor een voetjes. We hebben de breedste hoe-
ven van alle herten, om te voorkomen dat we diep wegzakken 
in de sneeuw. Onze poten zijn kort, maar vergis je niet: één 
dag na de geboorte kan een kalf usain Bolt al naar huis rennen 
en eenmaal volwassen halen we zelfs een topsnelheid van 80 
kilometer per uur. Maar het blijft niet bij enkel sprinten, met 
5000 kilometer per jaar zijn we ook de langeafstandskampioen 
van alle landdieren ter wereld. En onze vlugge voeten hebben 
nog een foefje trouwens: de pezen maken een klikkend geluid 
zodat we elkaar nooit uit het oog verliezen in de pikdonkere 
wintermaanden.”

Slim. Nog meer van die trucjes?
“Zeker. Ons zicht bijvoorbeeld. Ooit zo’n rode-ogen-foto gezien 
van een rendier? Onmogelijk. We hebben namelijk een zoge-
naamde tapetum lucidum: een lichtreflecterend laagje achter 
ons netvlies dat in de zomer geel licht weerkaatst, maar in de 
winters enkel blauw licht. Het gevolg is dat onze ogen in deze 
donkere periode 1000 tot 10.000 keer gevoeliger worden.  
Dit gaat trouwens wel ten koste van de scherpte van ons ge-
zichtsvermogen, maar ook daar is iets op gevonden. 

Elke rendier heeft een witte vlek op zijn kont, waardoor we 
zelfs in volledige duisternis nog moeiteloos achter elkaar aan 
kunnen hobbelen.”

en nooit koud?
“Geen tel. We hebben een dikke winterjas waarin de warmte 
niet alleen tussen maar ook ín de holle haren wordt vastge-
houden. Daaronder zit een laag donshaartjes, die zelfs aan de 
binnenkant van onze neus groeit. Daarom is die Rudolf ook zo’n 
onzinverhaal. Een rendier met een rode neus? Zie je het voor je? 
Onze neus is juist gebouwd om de koude buitenlucht flink op 
te warmen voordat het onze longen binnengaat.”

Onvoorstelbaar.
“Goed, hè? En ook onze bloedsomloop is speciaal. Ons vaten-
stelsel zorgt ervoor dat het koudste bloed in de poten blijft 
en geen warmte kan afnemen van het warmere bloed rond de 
vitale organen. Nee hoor, koud zullen we het niet snel hebben. 
Eerder het tegenovergestelde.”

te warm? bij twintig graden onder nul? 
“Ja, de Sami gebruiken ons al eeuwenlang als last- of trekdier 
voor sleeën, maar je moest eens weten hoe de temperatuur 
kan oplopen als je zo’n slee vol volk door de sneeuw moet 
trekken. En zweten heeft geen zin hè, onder zo’n dikke jas. Het 
enige wat er op zit is je schaamte overboord gooien, de tong 
uitsteken en hijgen als een ordinaire hond. Het gekoelde bloed 
in de tong pompen we daarna echter niet terug in de rest van 
ons lichaam, maar gaat via een sluiproute aan bloedvaatjes 
regelrecht naar de hersenen om oververhitting te voorkomen.”

Heel indrukwekkend. en dat gewei dan?
“Ja, van alle hertachtigen op aarde – meer dan 40 soorten – zijn 
wij de enige waarvan zowel het mannetje als het vrouwtje een 
gewei draagt. Girlpowerrrr jongen!”

Maar waarom? 
“Omdat ook een vrouwtje zo haar battles uit te vechten heeft. 
Met een gewei kan ze haar kroost beschermen tegen kapers 
op de kust. Of minstens zo belangrijk: haar voedsel. We zoeken 
vooral naar vruchten, bladeren en – onder de sneeuw – zoge-
naamd ‘rendiermos’. Wat overigens steeds moeilijker wordt 
omdat het aantal regenbuien door klimaatverandering toe-
neemt, en er dus een ijslaag ontstaat op de toendra. Vandaar 
dat we tegenwoordig in zeldzame gevallen zelfs lemmingen en 
jonge vogels eten.”

en paddo’s.
“En paddo’s.”
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