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Stellingen behorend bij het proefschrift

Het geluid van gisteren
Waarom Amsterdam vroeger ook niet stil was
Annelies Jacobs, Maastricht 2014
1.

De beperkte rol van het geluid van nijverheid en industrie in het debat over
stadsgeluid aan het einde van de negentiende eeuw hangt onder meer samen met
de verankering van het dagelijkse spraakgebruik in het denken over geluid op basis
van de karakteristieken en kwaliteiten van muziek. In deze zienswijze is muziek het
ideaaltype van geluid en het geëigende vertrekpunt voor verklaringen voor dit
verschijnsel, waardoor de aandacht vooral op muziekinstrumenten en stemmen is
gericht.

2.

Gedurende het interbellum zorgt niet alleen de toename van geluiden in de stad
maar ook de gewenning aan stilte in en om de woning er voor dat steeds meer
bewoners last krijgen van het geluid van de radio, de muziek van de buren, de
roep van een venter of het onverwachte getoeter van een auto.

3.

In instabiele tijden is de betekenis van geluid net zo vluchtig als het geluid zelf.

4.

De bewering dat steden almaar lawaaiiger worden, is een teken van onbehagen
over de eigen tijd.

5.

Veranderingen in het klanklandschap worden het best bestudeerd door de
aandacht systematisch te richten op veranderingen in het aantal geluidsbronnen
en de aard van het geluid dat ze voortbrengen, op de betekenis van geluiden en
op de politieke dimensie van geluid.

6.

Je kunt niet over stilte spreken zonder geluiden te noemen.

7.

De betekenis van stilte wordt bepaald door het geluid dat er aan voorafging of er
op zou kunnen volgen.

8.

In oordelen over geluid spelen de sociale en culturele kwaliteiten die aan de bron
van dat geluid worden toegekend een veel grotere rol dan de natuurkundige
eigenschappen van het geluid dat door die bron wordt voortgebracht.

9.

In een promotietraject leer je veel van inspanningen die achteraf niet het beoogde
resultaat opleverden.

10. Zolang mannen veel geld investeren in het uiterlijk van vrouwen om daarmee hun
eigen imago te pimpen en vrouwen dat uitbuiten of zich daarin schikken, blijft het
tobben met de gelijkwaardigheid van de seksen.

