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Datvondencommunicatiewetenschappers
PaulKetelaaren MamixvanGisbergen
in hun onderzoek
naar
het effectvanopenadvertenties,
dat zoomvangdjk
wasdatzeer dinsdag
19december
samenopkonden
promovercn.
Het yiel Ketelaaren Van Gisbergenop dat er steeds
meer Éadselachtigeadvertentiesvefichijnen in tijdschriften.Vaak artistieke sfeeradvertentiesmet alleen
eenbeeld,ofhooguit eencr]?tischetekstwaarbijde
lezerin het ongewisse
wordt gelatenwat nu precies
de boodschap
is, Het doelvan de adverteerder
is te
pÍikkelen en intdgeren zodat de aandachtgetuokken
wordt en langerblijft hangen.Maar lul(t dat ool? Nee
dus,zo bleek.Ketelaaren vaII Gisbergen
ondelzochten niet alleen waar de aandachtvan mensel naar toe
ging. Ze kelen ook wat mensenuit de advertentie
haaldenen of ze de advertentieen het product
waardeerden.
Met de aandachtleek het bij de raadseladvertenties
al
meteenmis te gaan.Via eyetlorkingsteldende onderzoekeNvastwaar mensennaarkekenals ze zelf in
een tijdschdft mochten bladeren,en hoe lang. Advertentieskomener dan bekaaidvan af Mensenbeste.
den er zo weinig aandachtaan dat ze niet eensaan de
clou toe krinnen komen. Vervolgensmaal(en Ketelaar
en van Gisbergenvan twintig advertentiesverschillende ve$iesdie in beelden tekstvadeerdenin de mate
waadn gestuurdwordt. Een duidelijke 'verklarende'
tekst erbij bleek het best te werken. cednge studng

gaf veel onbegrip. Maar liefst zeventigprocent had
geen ideewaar het over ging. Als mensenwel een
boodschap
kondenachterhalen,danwarenze daar
vaak onzeker over. Er waren dan ook diverseinterpretaties mogelijk. T)?isch was dat alle genoemde
interpretatieswel kóndenen ook positiefwalenvoor
het merk. Dat zou voordelig kunnen zijn voor de producent.Iedercenziet immers wat hij belan$ijk vildt,
en voelt zich er nog lekker bij ook Maar,vertelt Kete.
laar "Mensenraakten,waarschijnlijkjuist door die
onzekerheid,ook snellergeiiriteerden waardeerden
de adveÍtentielager dan meer conventioneleadvertenties waarbij ze weten waar ze aan toe zijn. Het enige
positieveeffectwasdat mensenhet product langeronthielden. Maar dat weegt niet op tegen de nadelen."
Is het niel raardat mensendol zijn op quizjesen sudoku'smaarafhakenbij eenreclamedie beroepdoet
op enige heNengrÍnnastield VolgensKetelaarwillen
mensenbestwel puzzelenmaarals ze eenoplossing
hebben,willen zewel weten of die ook goedis. 'Als je
in onzekerheidblijft, blijfje negatiever"[S
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te maken.
Vooralin de cdsisjarenvan de derde eeuwwaarinde keize$ elkaar
in rap tempoopvolgden,moesten
'hogeremachten' worden aange'
roepen om het volk te overtuigen
van hun status.Dat concludeert
promovendaJannekede Jong na
haar zoektocht in honderden'paplri' uit de Romeinseprovincie
Eg]?te. Papyruswerd in de oudheid op grote schaalgebruikt.
Voor officiéle documentenals be
iastingaangiften en contracten,
pdvé-co[espondentiesen zelfs

boodschappenlijstjes.
De kwetsbarc blonnen van classicaDe Jong,
die veelal als 'oud papier' op de
ruilnisbelt waren beland en alleen
onderhet Ëgyptische
woestijnzand'bewaardbleven,maken
de ve$chillen in de keizerlijke
macht tussende eeNteen de vierde eeuw meer inzichtelijk. Waar
de ee$te keizerÁugustusnog werd
voorgesteldals 'ee$te onder zijn
gelijken',claimdende keize$ uit
de vierde eeuw een absolutegod'
delUkemacht.DeJong:"lk heb in

die tussenliggendederde eeuwgezocht naar sporenvan een ontwikkeling naar die goddelijke macht
toe." Ze ontdelce dat er in de derde eeuw in de titulatuur yan keizers nieuwe toevoegiÍger\,epíthet4, ontJtondendie de keizer me€r
statusmoestenvedenen."Keize$
wisseldenelkaarzo snelaf dat het
er eigenlijk niet me€I toe deedwie
de keizer was,maar dát er eentje
was.Dezetoevoegingenmoesten
de militaire, dynastiekeen uiteindelijk met name de goddelijke
statusuitdrukken." Met dlrrastieke epithetdverweesmen vaak al
naarde zoondie de keizerzal op
volgen.DeJongziet daarineenmanier om grip te krijgen op de chaos
van die tijd. "Het beelddat ze schetsenis dat het allemaalgoedgere"
geld is: 'Er staatal een opvolger
klaar!'."/Is

