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‘Deblik opde veren vande
pauw, steeds als ik ernaar
kijk,word ik er ziek van.’
Deze veelgeciteerdeuit-

spraak vanCharlesDarwinuit 1860
reflecteert een combinatie van fascinatie
enwanhoop.Debewondering voorhet
prachtige kleurenpatroon in verentooi
vandepauw, gecombineerdmet intel-
lectueleworsteling.Darwinhadeen jaar
eerder zijnberoemdeboekgepubliceerd
—OntheOriginof SpeciesbyMeansof
Natural Selection—waarinhij een van
demeest revolutionaire en succesvolle
hypothesenuit de geschiedenis vande
wetenschaphadgeponeerd.Maarhoe
konhet doorhembeschreven selectie-
proceshebbengeleid tot zo’n enorme
verentooi?Wanthetwas een lust voor
het oog,maarde evolutionaire boekhou-
derhadhemallangwegbezuinigd als
overbodigeballast. Endepauwstaat niet
alleen, de verentooi vande fazant is al
evenmooi enopNieuw-Guinea verdoen
mannelijkeprieelvogels hun tijdmetde
bouwvanprachtigeprieeltjes, louter om
de vrouwtjes te behagen.

Tien jaar later schreefDarwin een

tweedeboek—TheDescent ofMan,and
Selection inRelation toSex—waarinhij
eenoplossing voorstelt voordit raadsel.
Evolutionaire selectie is niet louter de
survival of thefittest.Het is ookde selec-
tie van schoonheid louter omwille vande
schoonheid.Want als een vrouwtje het
mooistemannetje kiest als verwekker
vanhaarnageslacht, dan zullenhaar
mannelijknakomelingenopnieuwgoed
inde vrouwelijke smaak vallen.Deze
tweeonafhankelijke evolutionaire selec-
tiemechanismenworden samengevat
in eenprachtige alliteratie: ‘Armaments
andornaments, battle andbeauty’.
Naarmatede selectiedruk vande survival
of thefittest afneemt, ontstaat steeds
meer ruimte voorhet tweedemechanis-
me: ‘The aspirationof beauty’. Smaken
verschillen.Deontwikkeling vanhet
schoonheidsideaal heeft binnenelke
soort een eigen, vaakonvoorspelbare
dynamiek.Maarbinneneen soort kan
een individu zichniet aande invloed van
dit ideaal onttrekken.

Recentelijk heeft bioloogRichard
Prum, verbondenaanYale, hier een
prachtig boekover geschreven—The
EvolutionofBeauty. Binnendebiologie
is dit tweedemechanismeeen zwart

Degekmakende verentooi vande pauwende postumewraak vanDarwin

Evolutie is niet alleen
survival of the fittest,
maar ook ongrijpbare
selectie van schoonheid

schaap.Darwinsvijftien jaar jongere tijd-
genootAlfredWallace,dieonafhankelijk
vanDarwintotdezelfdehypothesevan
natuurlijkeselectiewasgekomen,maar
Darwindeeergunde,heeftdit tweede
mechanismealtijd felensuccesvolbestre-
den:armamentandbattlevoerdeninde
publiekeperceptiedeboventoon,orna-
mentandbeautyzijn indevergetelheid
geraakt.Hetongedetermineerdevande
ontwikkelingvanhetschoonheidsideaal
stuittewetenschappers tegendeborst.

Prumsprakhierovermet zijn collega
bij de economische faculteit,Nobelprijs-
winnaarRobert Shiller. Zij concludeer-
dendat dediscussie inbeidedisciplines
parallel liep. Biologenhebbende veren
vandepauw langgeïnterpreteerdmet
behulp vanhet signaleringsmodel: een
mannetje dat zoveel overbodigeballast
kondragenmoestwel eenkrachtpatser
zijn, endusde ideale verwekker van
nageslacht. Binnende economiewordt
het signaleringsmodel gebruikt voorde
verklaring vande rol vanonderwijs:wij
laten studentenmoeilijkewiskundeten-
tamensdoen, niet zozeer omdat zedie
wiskundenodighebben—niet iedereen
ontwerpt bruggen inGenua—maarom-
dat ze zohun intellectuele capaciteiten

kunnendemonstreren.Dat kanechter
de selectie vandekleurenpracht inde
verentooi niet goed verklaren.Dat is toch
echt louter l’art pour l’art. Schoonheid in
debiologie is net als debubbel inde eco-
nomie: iets heeftwaarde louter omdat
hetwaardeheeft.

Battle versusbeauty is ookhet ge-
vecht tussende seksen. Zolangmannen
bepalenwelkemanhetnageslacht
verwekt, is het eenkwestie vanbattle.
Zodradepartnerkeushet voorrecht
wordt vande vrouw,wint beauty.Dat
verschilt van soort tot soort. Bij eenden
is verkrachting standaard.De vagina van
vrouwtjeseendenkent daaromallerlei
mechanismenwaarmeehet sperma van
ongewenste sekspartners opeendwaal-
spoorwordt gebracht.Mannelijkeprieel-
vogels bouwenhunprieel daarentegen
zodat een vrouwtje de schoonheid ervan
kanbewonderen zonderdat de artiest de
bewonderaar kan verkrachten. Een vorm
van zelfbinding tegendemannelijke
drift. Zobezien isMeToodepostume
wraak vanDarwinopWallace.
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