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De stem: storingen op de zelfmelodie.

Deze ongrijpbare materialiteit van de stem maakt de kern 
uit van de invocationele krachten van de sirenen. Als hun 
stem vast te grijpen was, zou het spel niet gespeeld wor-
den. Het is niet duidelijk wat ze zingen, maar ze zingen 
‘iets’ dat het verlangen van de passanten doet aanzwellen 
en waar ze zich maar al te graag in verliezen. Ze zingen 
dus op een bepaalde manier vanuit het oord van hun toe-
hoorders, als een soort waarzegsters.
Orpheus daarentegen is wat hij zingt. Het is een zelfspie-
geling, zijn zelfmelodie, waar geen vreemde elementen in 
binnendringen. Het is de ervaring te kunnen spreken en 
te kunnen geloven dat je samenvalt met wat je zegt. Het 
zijn woorden, een lied. Maar de stem verstoort de zelf-
transparantie en het narcisme. De stem behoort noch het 
sprekend subject toe, noch de toehoorder. Dit aspect van 
de stem kan tevens nobjectief genoemd worden.
Wanneer ik spreek, verlies ik mijn woorden aan de buiten-
wereld. Maar ‘mijn woorden’ zijn niet van mij: ze worden 
mij als het ware ook toegefluisterd vanuit de buitenwe-
reld. Ze roepen mij aan. In die zin zijn woorden steeds 
gestolen. Maar vanaf het moment dat je ze uitspreekt 
worden ze ook weer gestolen van jou. Je verliest de woor-
den aan de buitenwereld. En nog méér: als ik spreek, dan 
hoor ik mezelf ook gesproken worden. De stem gaat verlo-
ren in de woorden, maar mijn beenderen trillen mee. Het 
stemobject (de mond, de stembanden, de tong) valt nooit 
samen met de stem. De pure materialiteit van de stem kan 
niet gegrepen worden. 
In de stemklank zelf zijn er ook bijgeluiden, een ruis die 
daaronder verdwijnt: het speeksel, de geluiden van de 
tong en de mond… In Evasion, or how to perform a tongue escape 
in public, een project van geluidskunstenaar Christophe 
Migone uit 2001, wordt het paradoxale karakter van de 
stem op de spits gedreven. Hij stak microfonen in zijn 
mond die de microscopische en vleselijke geluiden ver-
sterken. Hij steekt zijn tong uit zo ver als hij kan en zo 
lang hij kan. 
Zo probeert hij de stem als restklank te evoceren. Door 
zo’n extreme nabijheid te creëren snijdt hij in de paradox 
van de stem. Het zijn inkervingen in de vleselijkheid, de 

materialiteit van de stem. Het zijn geluiden, klanken zon-
der taligheid, zonder te spreken. Geluiden die de vlese-
lijkheid openplooien. Migone zoomt in op de drempel van 
het spreken. Datgene wat aan de pogingen tot het spreken 
vooraf gaat. De rest die ons tevens achtervolgt: 'The re-
mainder is that addition to language that comes back to haunt it, 
to stagger its signifier on the way to completion, to intervene with 
a stutter, which for Migone brings the body up into words, a soma-
tic jag, as communicable glitch, 'where communication breaks to 
communicate its incommunicability.'7 
De vleselijkheid waarop Migone insnijdt, ontwricht de 
illusie van een ‘vol’ spreken. Alsof je kan samenvallen met 
wat je zegt, en in het geval van Migone: samenvallen met 
de materialiteit van de stem. Deze vleselijkheid werkt als 
een storend element. De paradox van het stemobject ligt 
besloten in zijn tong.

Transparantie en glitch.

'The whole notion of glitch is tied up to an 'auditive' thoughtform, 
which approaches the world as a multiplicity of processes rather 
than a pre-set field of objects.'8

In I am sitting in a room (1969), een project van geluidskun-
stenaar Alvin Lucier, wordt vertrokken van de spraak zelf. 
Hij vertrekt van zijn eigen stem. Maar hij stottert: er is 
een glitch in zijn spraak. Met een microfoon neemt hij zijn 
stem op in een ruimte. Deze opname speelt hij opnieuw 
af, waarbij hij tegelijkertijd een nieuwe bandopname 
maakt. Deze laatste speelt hij opnieuw af en hij neemt het 
geluid van het afspelen simultaan op,  enzovoorts. Deze 
procedure herhaalde hij tweeëndertig maal. Doorheen het 
proces komen de artefacten van de gebruikte media (de 
bandrecorder, de microfoon) meer en meer op de voorgrond 
te staan in de opname, evenals de geluiden van de ruimte 
zélf: de resonantie van de ruimte, de omgevingsgeluiden...
Zijn eigen stem wordt het geruis. Er blijft niet veel meer 
van over, tenzij een vage herinnering aan zijn gestotter, 
dat een bepaald ritme insinueert en de ongrijpbare kern 
van de geluidsband vormt. Door zijn stem te gebruiken 


