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I
k ben Marloes en ik ben toe aan een nieuwe 
liefde. Heb een leuke baan, werk hard, maar  
ook genoeg tijd voor romantiek, een goed  
gesprek en wie weet wat nog meer! Voor mij 
begint een relatie als een intieme vriendschap 
die openbloeit als een roos… Ik zoek een relatie 

waarin ik mezelf kan blijven, maar waarin je ook  
elkaar stimuleert.’ 
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Wil een man 
wel een slimme 
vrouw?

Humor en intelligentie 
zijn dé gedroomde 
eigenschappen voor een 
date. Maar daar bedoelen 
we eigenlijk hele andere 
dingen mee. 
TEKST Margot Smolenaars

Zomaar een profieltekstje, maar niet op zomaar een 
datingsite. Twee weken lang zocht Quest samen  
met hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk van  
de Radboud Universiteit Nijmegen uit of wat mensen 
zéggen te zoeken in een date wel overeenkomt met wat 
ze daadwerkelijk kiezen. ‘We weten uit onderzoek dat 
mannen van mooie vrouwen houden, dat intelligentie 
een man afschrikt en dat vrouwen op succesvolle  
mannen vallen’, zegt Vonk. ‘Maar in deze geëman- 
cipeerde tijd zeggen veel mannen iets anders: dat  
ze op intelligente vrouwen vallen.’

Lieve verpleegster
En daar zit de crux: wat mensen zeggen dat ze willen, 
komt vaak niet overeen met wat ze feitelijk doen. 
Daarom deden we deze online test. De Marloes uit het 
profieltekstje was een aantrekkelijke vrouw, de ene keer 
droeg ze een verpleegstersuniform, de andere keer een 
doktersjas. De mannelijke kandidaat kreeg één van de 
twee foto’s te zien en moest vervolgens aangeven of  
hij uit wilde met de vrouw, op een schaal van 1 (nee 
bedankt) tot 7 (ja graag). 

En ja, verpleegster versus dokter maakt dus verschil.  
‘Mannen willen liever een date met de verpleegster, 
ongeacht de eigenschappen die ze noemden in hun 
top-3’, licht Vonk toe. ‘Dus ook al zegt de man een slimme 
vrouw te willen, dan nog gaan de meesten liever op stap 
met de verpleegster dan met de medisch specialist.’ 

Een andere vrouw in het onderzoek droeg een  
stewardessenuniform of een hoogleraarsoutfit. Deze 
vrouw werd in de stewardessvariant alleen verkozen 
door mannen die lief en mooi belangrijkere eigenschap-
pen vonden dan intelligentie. Mannen die intelligentie 
belangrijk zeiden te vinden, hadden juist een voorkeur 
voor de hoogleraar. ‘We weten niet zeker of de unanieme 
voorkeur voor de verpleegster komt door haar lagere 
intelligentie of door andere kenmerken van dat beroep’, 
nuanceert Vonk. 

Verborgen betekenis
De vrouwelijke deelnemers vertonen hetzelfde patroon. 
‘Vrouwen die intelligentie hoog in hun lijstje zetten, 
kozen eerder voor de zakenman dan voor de monteur’, 
zegt Vonk, ‘terwijl die mannen hetzelfde gezicht hadden 
en dezelfde tekst onder de foto hadden staan. Hun 
teksten waren dus even intelligent. Vermoedelijk  
bedoelen vrouwen met intelligentie iets heel anders: 
status en carrière – dus toch weer die succesvolle  
man. Het is nu eenmaal sociaal minder wenselijk om  

te zeggen dat je een succesvolle man wilt.’ Die uitspraak 
wordt ondersteund door het feit dat de vrouwen die een 
slimme (lees: succesvolle) man willen, de monteur juist 
he-le-maal niet zagen zitten als date. De vrouwen die 
intelligentie niet hoog op het wensenlijstje zetten, 
vonden de monteur juist extra leuk. 

Gevraagd naar de belangrijkste eigenschappen  
voor een date springt humor er bij beide seksen uit. Bij 
vrouwen eindigt humor zelfs op nummer 1. ‘Daarmee 
bedoelen ze dat een man goeie grappen kan maken’, 
verduidelijkt Vonk. ‘Stiekem is humor voor vrouwen  
ook een sleutelbegrip, want er valt veel van af te lezen. 
Grappig zijn vereist intelligentie en zelfvertrouwen. 
Humor is dus ook een weerspiegeling van wat we  
sociale dominantie noemen: hoe hoog zit een man op de 
apenrots?’ Ook mannen vinden humor een belangrijke 
eigenschap voor hun partner. Hoewel ze daar iets anders 
mee blijken te bedoelen dan vrouwen. Want een vrouw 
die zélf grappen maakt, vinden mannen minder aan-
trekkelijk. 

Een derde vrouw, die in haar profieltekst zegt aan 
stand-upcomedy te doen, werd minder gewaardeerd 
dan dezelfde vrouw die zegt dat ze houdt van mensen 
die haar aan het lachen kunnen maken. Conclusie:  
‘Ze moet genoeg humor hebben om om zijn grapjes te  
kunnen lachen’, zegt Vonk. Als mannen zeggen dat ze 
van humor houden, bedoelen ze dat vrouwen hem 
humoristisch moet vinden. Q

Maak kans op een exemplaar van Liefde, lust en ellende 
van Roos Vonk. Ga naar quest.nl/winnen
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De test

De deelnemers werd gevraagd welke drie 
kenmerken ze belangrijk vinden voor een 
date. Vrouwen kozen het vaakst voor  

humor; uitstraling was tweede en intelligentie 
derde. Minst gekozen zijn ‘gezellig’ en ‘uiterlijk’.  
Bij mannen is de top-3: uitstraling, lief en op  
een gedeelde derde plaats intelligent en humor. 
Kenmerken die het minst werden aangeklikt:  
carrière en onafhankelijk.

‘


