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De luiaard
In het zomerzonnetje mag er ook best wat geluierd worden. Neem een voorbeeld aan 
de trage tropengast die zijn naam al eeuwen eer aandoet. Of toch niet?

Wat zie jij er uit dan. Tropisch regenbuitje?
“Nee, het was zowaar even droog vandaag in de jungle.  
Maar ik heb zojuist een stukje gezwommen.”

Ja hoor, een zwemmende luiaard. 
“Je gelooft me niet? Google maar. Ik trek zo nu en dan graag 
een baantje om bij een volgende boom te komen of een rivier 
over te steken. In het water ben ik zelfs drie keer zo snel als aan 
land. Alleen mijn hartslag is niet de snelste, hè? Vandaar dat 
ik met één hap adem tot wel veertig minuten onder water kan 
blijven. Nu jij weer.”

Onvoorstelbaar. En dat voor zo’n luie boomklever.
“O, laten we dat misverstand ook maar meteen de wereld uit 
helpen. Ik. Ben. Niet. Lui. Tijgers slapen gemiddeld 16 uur per 
etmaal. Pythons 18 uur. Koala’s zelfs gerust meer dan 20 uur. 
En ik? Een kleine negen, maximaal tien uur per dag; meer is het 
niet. En toch hebben jullie het lef om mijn naam in vrijwel elke 
taal synoniem te maken voor een onwaarschijnlijk lui mormel. 
Schande.”

Maar geef toe: je bent ook niet bepaald rap te noemen.
“Klopt. Maar dat is eerder een briljante survivalmodus die wij 
in de loop der evolutie ontwikkeld hebben, dan een gebrek aan 
aspiraties. Kijk luiaards komen al 30 miljoen jaar voor op deze 
planeet en lange tijd wandelden we ook gewoon doodleuk 
rond. Sterker nog: tot 10.000 jaar geleden bestond er zelfs een 
grondluiaard, de Megatherium, met het gewicht en de grootte 
van een olifant. Maar goed, een deel van ons heeft op den duur 
zijn toevlucht genomen tot de bomen en daar – in de jungle 
van Midden- en Zuid-Amerika – ben je in standje slowmotion nu 
eenmaal minder kwetsbaar.”

Die moet je uitleggen.
“Tsss, en dan noem je ons traag? Er leven natuurlijk roofdieren 
in die bomen die het op ons gemunt hebben! Wurgslangen, 
arenden, jaguars. Doordat we zo traag bewegen, vallen we 
minder snel op.”

Slim.
“Och, om eerlijk te zijn is zo’n leven in de eerste versnelling 
voor ons ook doodsimpele noodzaak. We eten vrijwel uitslui-
tend taaie bladeren en die staan niet bepaald bekend om hun 
hoge voedzaamheid. Ons hele lichaam is er op ingericht om 
dat piepkleine beetje energie zo efficiënt mogelijk te benutten. 
We hebben zodoende ook een absurd trage stofwisseling; het 
duurt soms wel een maand voordat een maaltijd verteerd is, 

en we hoeven gemiddeld dus maar eens per tien dagen naar de 
wc. Maar we zijn beschaafde wezens, hè! We zouden de boel  
natuurlijk gewoon kunnen laten lopen, maar kiezen er liever 
voor om op topsnelheid – bijna vijf meter per minuut – uit de 
boom te klimmen en ons toilet op de junglebodem op te zoe-
ken. We bemesten daarmee niet alleen onze eigen boom.  
Nee, dit is tevens een sociale gelegenheid. Op de pot flirten  
we graag wat met potentiële partners.”

Om daarna weer ‘snel’ de boom in te klimmen?
“Exact. Ons lichaam is nu eenmaal tot in de kleinste details aan-
gepast op een potje ondersteboven hangen. Kijk, mijn nagels 
zijn een soort kleerhangers; zo sterk dat we zelfs na onze dood 
vaak rustig in het bladerdak blijven hangen. Mijn ingewanden 
zitten aan mijn ribbenkast gesnoerd, zodat ze de lucht niet uit 
mijn longen persen en ik niet bewusteloos naar beneden don-
der. Mijn ruggengraat stond al model voor tal van hangende 
bruggen, tuinen en daken. En dankzij mijn lagere lichaamstem-
peratuur kan het toekomstige kroost gewoon in mijn buikholte 
worden opgeslagen, en hoef je dus niet tegen mijn bungelende 
ballen aan te kijken. Charmant, niet?”

Zeker, dank daarvoor. Anders nog iets?
“Zelfs mijn kapsel is aangepast aan het leven op z’n kop: mijn 
haren groeien niet van kop naar staart maar andersom, waar-
door zo’n exotische stortbui lekker gemakkelijk van mijn rug 
glijdt.”

Je ziet er anders niet al te schoon gewassen uit.
“Kun je me ruiken dan? Nee, want wij luiaards hebben helemaal 
geen lichaamsgeur; zonder zweet zijn we namelijk nog moei-
lijker te vinden voor roofdieren. Die vieze vacht is een hele be-
wuste keuze en dient eveneens ter camouflage. Ik zeul een heel 
ecosysteem aan insecten, algen en schimmels mee – volledig 
gespecialiseerd in een leven op mijn rug – dat me mijn groene 
kleur geeft. In één luiaard kunnen moeiteloos 900 verschillende 
kevertjes worden gevonden.”

Hè, jasses. 
“Ja, jij lacht nu wel. Maar toen biologen vorig jaar bij een van 
mijn soortgenoten de vacht begonnen uit te kammen, von-
den ze tussen al die unieke mee-eters ook een schimmel die 
resistent is tegen malaria en wel eens cruciaal zou kunnen zijn 
in het gevecht tegen borstkanker. Niet gek toch, voor zo’n luie 
vlooienbaal?”
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“Mijn ruggengraat stond al model voor tal van  
hangende bruggen, tuinen en daken”


