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Quizjes mel triviale weeljes, cryptokronkels en de popu-
lariteit van sudok0's: de mens is een homo puzzelaar.
lMaar als het om reclame gaat, willen we het lieÍst snel
en duidelijk weten waar het om gaat.

Dat vonden communicatiewetenschappers Paul Kete-
laar en Mamix van Gisbergen in hun onderzoek naar
het effect van open advertenties, dat zo omvangdjk
was dat ze er dinsdag 19 december samen op konden
promovercn.
Het yiel Ketelaar en Van Gisbergen op dat er steeds
meer Éadselachtige advertenties vefichijnen in tijd-
schriften. Vaak artistieke sfeeradvertenties met alleen
een beeld, ofhooguit een cr]?tische tekst waarbij de
lezer in het ongewisse wordt gelaten wat nu precies
de boodschap is, Het doel van de adverteerder is te
pÍikkelen en intdgeren zodat de aandacht getuokken
wordt en langer blijft hangen. Maar lul(t dat ool? Nee
dus, zo bleek. Ketelaar en vaII Gisbergen ondelzoch-
ten niet alleen waar de aandacht van mensel naar toe
ging. Ze kelen ook wat mensen uit de advertentie
haalden en of ze de advertentie en het product
waardeerden.
Met de aandacht leek het bij de raadseladvertenties al
meteen mis te gaan. Via eyetlorking stelden de onder-
zoekeN vast waar mensen naar keken als ze zelf in
een tijdschdft mochten bladeren, en hoe lang. Adver-
tenties komen er dan bekaaid van af Mensen beste.
den er zo weinig aandacht aan dat ze niet eens aan de
clou toe krinnen komen. Vervolgens maal(en Ketelaar
en van Gisbergen van twintig advertenties verschillen-
de ve$ies die in beeld en tekst vadeerden in de mate
waadn gestuurd wordt. Een duidelijke 'verklarende'

tekst erbij bleek het best te werken. cednge studng

gaf veel onbegrip. Maar liefst zeventig procent had
geen idee waar het over ging. Als mensen wel een
boodschap konden achterhalen, dan waren ze daar
vaak onzeker over. Er waren dan ook diverse inter-
pretaties mogelijk. T)?isch was dat alle genoemde
interpretaties wel kónden en ook positiefwalen voor
het merk. Dat zou voordelig kunnen zijn voor de pro-
ducent. Iedercen ziet immers wat hij belan$ijk vildt,
en voelt zich er nog lekker bij ook Maar, vertelt Kete.
laar "Mensen raakten, waarschijnlijk juist door die
onzekerheid, ook sneller geiiriteerd en waardeerden
de adveÍtentie lager dan meer conventionele adverten-
ties waarbij ze weten waar ze aan toe zijn. Het enige
positieve effect was dat mensen het product langer ont-
hielden. Maar dat weegt niet op tegen de nadelen."
Is het niel raar dat mensen dol zijn op quizjes en su-
doku's maar afhaken bij een reclame die beroep doet
op enige heNengrÍnnastield Volgens Ketelaar willen
mensen best wel puzzelen maar als ze een oplossing
hebben, willen ze wel weten of die ook goed is. 'Als je
in onzekerheid blijft, blijfje negatiever"[S

Orndat h Áer uraal"d óe/"
Macht was lang niet voor elke Ro-
meinse keizer zo vanzelÍsprekend
als voor Julius Caesar, die zijn naam
weliswaar aan de keizerstatus ver-
leende, maar zelÍ nooit keizer is ge-
weest. Met lijntjes naar leger, familie
en de goden probeerde men indruk
te maken.

Vooral in de cdsisjaren van de der-
de eeuw waarin de keize$ elkaar
in rap tempo opvolgden, moesten
'hogere machten' worden aange'
roepen om het volk te overtuigen
van hun status. Dat concludeert
promovenda Janneke de Jong na
haar zoektocht in honderden 'pa-

plri' uit de Romeinse provincie
Eg]?te. Papyrus werd in de oud-
heid op grote schaal gebruikt.
Voor officiéle documenten als be
iastingaangift en en contracten,
pdvé-co[espondenties en zelfs

boodschappenlijstjes. De kwetsba-
rc blonnen van classica De Jong,
die veelal als 'oud papier' op de
ruilnisbelt waren beland en alleen
onder het Ëgyptische woes-
tijnzand'bewaard bleven, maken
de ve$chillen in de keizerlijke
macht tussen de eeNte en de vier-
de eeuw meer inzichtelijk. Waar
de ee$te keizer Áugustus nog werd
voorgesteld als 'ee$te onder zijn
gelijken', claimden de keize$ uit
de vierde eeuw een absolute god'
delUke macht. De Jong: "lk heb in

die tussenliggende derde eeuw ge-
zocht naar sporen van een ontwik-
keling naar die goddelijke macht
toe." Ze ontdelce dat er in de der-
de eeuw in de titulatuur yan kei-
zers nieuwe toevoegiÍger\, epíthe-
t4, ontJtonden die de keizer me€r
status moesten vedenen. "Keize$
wisselden elkaar zo snel af dat het
er eigenlijk niet me€I toe deed wie
de keizer was, maar dát er eentje
was. Deze toevoegingen moesten
de militaire, dynastieke en uitein-
delijk met name de goddelijke
status uitdrukken." Met dlrrastie-
ke epithetd verwees men vaak al
naar de zoon die de keizer zal op
volgen. De Jong ziet daarin een ma-
nier om grip te krijgen op de chaos
van die tijd. "Het beeld dat ze schet-
sen is dat het allemaal goed gere"
geld is: 'Er staat al een opvolger
klaar!'."/Is


