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op 13 oktober vertrek ik met george Kors-
mit naar Zuid-Korea. Ik ga hem assisteren bij 
zijn project Sending out the gods. george 
is van plan om twee weken door te brengen 
op de heilige berg InWang San, even buiten 
Seoul. Het is een plek waar elke dag tien-
tallen vrouwelijke sjamanen hun seances 
houden in de open lucht. Hij wil de sjamanen 
ontmoeten en ideeën uitwisselen met hen.
 george en ik zijn eerder op de berg ge-
weest in de winter van 2010. Het maakte toen 
indruk op hem hoe deze vrouwelijke sjama-
nen met grote precisie en toewijding hun –
voor ons- ongrijpbare werk deden. Het vroor 
meer dan 10 graden onder nul, maar dat 
weerhield hen er niet van hun voorouders te 
groeten en hun cliënten te ontvangen op de 
berg. In zelfgemaakte tenten van plastic en 
karton om de sneeuw buiten te houden zagen 
we ze in de weer met stapels fruit, gekleurde 
vlaggen, bellen en de kop van een varken. 
george hielp één van de sjamanen met het 
maken van haar tent. als dank kregen we 
koffie, gemaakt op een camping gasje in een 
kartonnen doos. We konden niet met elkaar 
spreken want ze spraken geen engels. Maar 
we voelden ons welkom in de plastic tent.
george voelde als kunstenaar een zekere 
connectie met hen en het idee ooit terug te 
keren naar de In Wang San bleef. 

Het contrast tussen de berg en Seoul maak-
te indruk op ons. als je vanaf In Wang San 
naar het zuiden kijkt zie je Seoul onder je 
liggen in een zoemende gloed van elektrici-
teit en verkeer. een eindeloze metropool van 
21 miljoen inwoners; één van de grootste en 
meest ontwikkelde steden van azië. reus-
achtige videoschermen op gebouwen zijn 
zichtbaar vanaf de berg. 
 Kijk je noordwaarts dan zie je een hele 
andere wereld. dan zie je de oudste sjama-
nistische tempel van Seoul, guk-Sa-dong 
en enkele houten boeddhistische tempels. 
Je loopt over zandpaden tussen dennenbo-
men en bergstroompjes, tussen gestapelde 
stenen en stenen altaars. op twee plaatsten 
zijn indrukwekkende monumentale rotsfor-
maties te zien, beide in de vorm van een 

monnik in meditatie. tussen dit alles, op 
plat te stukjes rots zijn talloze sjamanen aan 
het werk. Meestal in gezelschap van hun cli-
enten, soms alleen. Je herkent ze niet aan 
hun uiterlijk. Het zijn gewone Zuid-Koreaan-
se vrouwen in dagelijkse kleding. In een paar 
boodschappen tassen brengen ze hun attri-
buten: offers in de vorm van mooi gestapeld 
fruit, allerlei eten en drinken, gekleurde vlag-
gen en muziekinstrumenten om spirits mee 
op te roepen. Ze spreiden een kleed uit op 
de grond en voeren hun ritueel uit in de bui-
tenlucht. Soms uren lang. Het lijkt wel alsof 
ze een dubbelleven leiden. eén op de berg 
en één in de stad.
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onze eerste werkdag in Seoul. We hebben 
een tolk bij ons, ze heet Soohie en gaat ons 
helpen met contact maken omdat de meeste 
sjamanen geen engels spreken. We overleg-
gen hoe we het beste kunnen beginnen en 
besluiten eerst een bezoek te brengen aan 
een winkel voor sjamanistische attributen. de 
winkel is moeilijk te vinden op de derde ver-
dieping van een oud gebouw. Het is er overvol 
met gekleurde vlaggen, boeken, beelden en 
trommels. drie oudere dames drinken thee 
zittend op de grond tussen stapels dozen. 
een oudere man helpt ons en geeft ons uitleg 
over de dingen die we aanwijzen. en vraagt 
ons na verloop van tijd of we misschien ook 
geïnteresseerd zijn om een sjamanistisch ri-
tueel, een zogenaamde gut bij te wonen. er is 
namelijk net een gut gaande in een sjamanen 
dorp even buiten de stad en hij kan voor ons 
bellen of we mogen komen kijken. We kunnen 
bijna niet geloven dat het zo makkelijk gaat. 
Soohie had vanuit amsterdam al twee maan-
den geprobeerd een bezoek aan een gut te 
organiseren, maar zonder resultaat. en nu rolt 
het zomaar op ons pad. 

een uur later komen we aan bij het sjamanen 
dorp, de gut dang. Het terrein ligt goed verbor-
gen op een berg tussen de bomen. niet voor 
niets, dat zal ons later nog duidelijk worden. 
de gut dang is een verzameling gebouwen 
rondom een binnenplaats. er is ook een cen-
trale keuken en een opslag voor attributen. 
Sjamanen uit het hele land huren er een kamer 
om er een gut uit te voeren voor cliënten. de 
gut wordt uitgevoerd om een fysiek, psycho-
logisch of spiritueel probleem op te lossen  
of om succes te bewerkstelligen. tijdens zo’n 
ritueel fungeert de sjamaan als intermediair 
tussen geesten van overleden voorouders, 
goden en de mensenwereld. de voorouders en 
goden spelen een actieve rol bij de oplossing 
van het probleem.

We worden in een wachtkamer met koffie ont-
vangen alsof we er een afspraak hebben. uit 
de kamers naast ons klinken trommels, bellen 
en wild geschreeuw. er zijn verschillende guts 
tegelijkertijd bezig. We zien assistenten in de 

weer met offers en gekleurde repen stof. af 
en toe gaat er een deur open en wordt er iets 
naar buiten gegooid. We worden naar een van 
de kamers gestuurd. er is een korte pauze in 
een acht uur durende gut en dat is een goed 
moment om binnen te komen zonder te storen. 
We worden vriendelijk ontvangen door twee 
vrouwelijke sjamanen en hun leerling sjamaan. 
Ze vertellen ons dat we de eerste Westerse be-
zoekers zijn die ze hier ooit gezien hebben. 
Ze willen ons laten meekijken bij hun gut zodat 
we er -eenmaal thuis- over kunnen vertellen. 
Ze hebben namelijk niets te verbergen. We 
mogen alles zien, fotograferen en filmen. de 
gut is al uren bezig maar er is nog drie uur te 
gaan tot het einde en daar mogen we bij zijn 
als gast.

Het wordt ons meteen duidelijk dat dit ritueel 
van een heel andere orde is dan wat we op 
de In Wang San zagen. de setting is luxueus. 
er is veel aandacht en geld besteed aan het 
uitgebreide altaar met kunstig uitgestalde of-
fers. de sjamanen zelf zijn gekleed in lange 
witzijden jurken. er is ook een vier mans or-
kest met trommels en cymbalen. aan de muur 
hangt een lange rij met diverse gekleurde kos-
tuums en hoeden. alles is door henzelf met de 
hand gemaakt. dit is de soort van belangrijke 
gut die een cliënt maar één of misschien twee 
maal -op een beslissend moment- in zijn of 
haar leven laat uitvoeren. Het is bepaald niet 
goedkoop en het is zelfs gebruikelijk om er 
een extra hypotheek op je huis voor te nemen.

We kunnen bijna niet geloven dat we op de 
eerste dag midden in zo’n exclusieve gut zijn 
beland. We voelen ons wel bezwaard tegen-
over de twee cliënten van de sjamanen; een 
betraand echtpaar dat er is vanwege de grote 
problemen in hun leven. onze tolk vertaalt het: 
deze man en vrouw hebben sinds zeven jaar 
ongeluk in hun leven. Ze hebben een jong kind 
verloren, hebben geen werk meer en één van 
beiden is ziek. Volgens beide sjamanen en 
de cliënten komt dit door een eerder bezoek 
aan een -waarschijnlijk onbetrouwbare- sja-
maan die een slecht ritueel met hen uitvoerde 
zeven jaar geleden. deze sjamaan had hen 
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voorgehouden dat het echtpaar zelf ook een 
praktijk als sjamaan kon starten. Het was een 
ritueel zonder devotie, slechts gefocust op 
geld. de gut die vandaag wordt uitgevoerd 
heeft dan ook het karakter van ‘een uitdrijving’. 

We hebben van tevoren veel gelezen over deze 
guts, maar nu pas komen de beschrijvingen 
tot leven. Het ritueel is zeer emotioneel voor 
het echtpaar. om de beurt worden ze op de 
vloer voor het altaar gezet en in trance ge-
bracht door langdurig te springen. dit is een 
actie die normaal gesproken door de sjama-
nen zelf wordt uitgevoerd. eenmaal in trance 
moeten ze verschillende taken uitvoeren die 
vooral bestaan uit het kiezen van kleuren. er 
ligt een rij gekleurde kostuums op de grond 
waaruit meerdere malen gekozen moet wor-
den. elk kostuum staat voor een bepaalde 
voorouder. Hoe lichter de kleur, hoe ouder de 
voorouder. de geest van de gekozen voorou-
der treedt dan in de sjamaan en deze praat en 
handelt vervolgens exact zoals de voorouder. 
Inclusief grappen en allerlei kenmerkende ma-
nieren van de betreffende voorouder. Het is 
deze geest die een rol zal spelen bij de oplos-
sing van het probleem van de cliënt.

als de man in trance raakt, raakt zijn gezicht 
verwrongen. allerlei spiersamentrekkingen in 
zijn gezicht volgen elkaar op in hoog tempo. 
Het ziet er niet uit als iets dat hij zelf kan be-
werkstelligen. We kijken zo verbaasd dat de 
sjamanen ons een andere zit plek geven, vlak 
bij het altaar, zodat we zijn gezicht nog beter 
kunnen zien. Ik weet niet wat ik er van moet 
denken maar de trance ziet er echt uit.

ook zijn er de vijf in elkaar gerolde gekleurde 
vlaggen waaruit blind gekozen moet worden 
door de cliënten. de tolk legt ons uit dat de 
groene vlag, die de man keer op keer trekt, 
geen gunstig teken is. Het ritueel zal door-
gaan totdat beiden de witte vlag trekken, bij 
wijze van lakmoesproef. 
 In de laatste fase van het ritueel liggen 
de man en vrouw beurtelings op de grond, be-
dekt met de gekleurde vlaggen. Ze zien er uit 
alsof ze weer in trance zijn. de muziek is nu op 

haar hoogtepunt, luid en wild en de sjamanen 
lopen met lange messen in beide handen om 
hun cliënten heen. Ze buigen over de man en 
vrouw en maken bewegingen met de messen 
rakelings langs de oogleden en in de mond en 
keel van de cliënten. Het ziet er gevaarlijk uit 
en is voor ons moeilijk om naar te kijken. als 
de cliënten weer bijkomen zien ze er vermoeid 
maar opgelucht uit.

om er zeker van te zijn dat er geen spirits mee 
naar huis genomen worden door het echt-
paar of door ons moeten ook wij een ritueel 
uitvoeren. We scheuren gekleurde repen stof 
door, die later buiten verbrand worden op een 
stapel met alle andere attributen die bij het ri-
tueel gebruikt zijn. Het echtpaar moet op de 
parkeerplaats onder een deken op de grond 
zitten. Boven de deken worden papieren attri-
buten verbrand. als de twee onder de deken 
vandaan komen trekken ze beiden de witte 
vlag uit de opgerolde vlaggen. Het ritueel is 
waarschijnlijk geslaagd. Sjamanen, orkest en 
cliënten gaan nu ter afsluiting samen eten van 
de meegebrachte voedseloffers. een gedeelte 
van de offers wordt door de leerling sjamaan 
op een schaal gelegd en buiten op de parkeer-
plaats geserveerd aan de onzichtbare spirits 
van de voorouders. Wij vertrekken in het don-
ker naar Seoul, de andere wereld.

Ik ben zelf uit nieuwsgierigheid en interesse 
gekomen naar de gut. persoonlijk geloof ik niet 
dat er ‘geesten’ van overleden mensen zijn en 
weet dus ook niet wat ik moet denken van het 
oproepen van zulke geesten. Is het alleen waar 
voor wie er in gelooft? Zijn er ergens bewijzen 
te vinden voor hun bestaan, voor degenen die 
er niet in geloven? Ik besluit me niet bezig te 
houden met geloof of geen geloof en gewoon 
hetgeen zich voor me afspeelt te ondergaan 
en te observeren, zoveel mogelijk zonder voor-
oordelen. de hoge concentratie, de overgave 
van iedereen en vooral de bizarre trance van 
de man maken zeker indruk op me. Ik heb niet 
het idee dat we hier met volks bijgeloof of een 
toeristische attractie te maken hebben. Het 
is een serieus privé ritueel met veel emoties,  
gewoonlijk uitgevoerd zonder publiek.
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We gaan naar In Wang San. We besluiten 
naar de plek te gaan waar we in 2010 een 
sjamaan hielpen met het bouwen van haar 
plastic tent. We hebben foto’s van toen bij 
ons, en ook werken van george. Het zijn klei-
ne sculpturen die hij voor de sjamanen wil 
opbouwen op de berg. Hij wil niet met lege 
handen komen en ook voor hen een ritueel 
uitvoeren. de sculpturen zijn klein, maar niet 
licht. Iedere doos weegt ongeveer negen 
kilo en het valt niet mee de diverse dozen 
de berg op te dragen in onze rugzakken. Vrij 
gemakkelijk vinden we de plek terug. een 
sjamaan met haar cliënt voert er een ritueel 
uit. tijdens een van de pauzes komt ze bij 
ons zitten. Via de tolk vertelt george wie hij 
is en wat hij komt doen. Hij legt uit dat hij 
beeldend kunstenaar is en hoe hij zijn wer-
ken maakt met regels, waarbij ‘gestuurd toe-
val’ een belangrijke rol speelt. om een stap 
verder te gaan in het proces wil hij probe-
ren dit gestuurde toeval verder los te laten 
en ook deze regels laten bepalen door het 
ongewisse, bijvoorbeeld met behulp van een 
sjamaan. Hij wil proberen of hij via of mét de 
sjamanen nieuwe recepten voor schilderijen 
kan ontwikkelen, waarbij niet alleen afmetin-
gen en kleur, maar ook de methode mede 
door hen ingegeven is. en omdat de sjamaan 
van nature al werkt met het onbekende, het 
onmeetbare, zou dat volgens hem mogelijk 
moeten zijn.

Mevrouw Kim toont veel interesse in geor-
ges systeem en begrijpt dat george naar 
In Wang San gekomen is voor zijn werk. de 
berg is een belangrijke plek voor haar als  
sjamaan, maar voor veel andere mensen ook. 
Ze denkt dat als george geboren zou zijn in 
Seoul, hij ook een soort van sjamaan ge-
weest zou zijn. (Iets dat we meerdere malen 
zullen horen deze weken.) Ze stelt niet veel 
vragen. Ze geeft haar armband aan george 
en stelt hem voor deze te gebruiken als basis 
voor een nieuw schilderij. Het is een arm-
band met kleine gekleurde glazen kraaltjes 
geregen aan een draad. Verder wil ze ‘haar’ 
kleuren kiezen uit de werken die hij meegeno-
men heeft. en ze heeft nog een belangrijke tip 

voor hem: Hij moet het werk dat hij normaal 
in zijn atelier doet, hier op de berg doen. Het 
dobbelen, het schetsen, het kan allemaal 
hier plaats vinden, op de berg in de buiten-
lucht. de berg is een krachtige plaats die van 
invloed zal zijn op wat hij dobbelt.

de cliënt van mevrouw Kim heeft inmiddels 
plaatsgenomen voor het stenen altaar en is 
bezig met een luide huilbui. niemand kijkt er 
van op, alles gaat gewoon door. Later zal de 
cliënt ons uitleggen dat haar zoontje is over-
leden en mevrouw Kim in nauw contact met 
hem staat. Vandaar dat ze altijd eerst flink 
moet huilen als ze bij mevrouw Kim is. 

We bieden mevr. Kim kimbap aan, een soort 
Koreaanse sushi. Ze eet er niet van maar wil 
de sushi graag aan george voeren. Met stok-
jes voert ze hem steeds een stukje. onze 
tolk legt uit dat het iets is dat oudere Kore-
aanse mensen doen, een gebaar van gast-
vrijheid. Later zie ik een foto in de krant van 
twee herenigde zussen, een uit Zuid- en een 
uit noord-Korea die elkaar precies zo eten 
voeren met stokjes. Mevrouw Kim zoekt aan-
dachtig vijf kleuren uit voor george en moet 
daarna weer aan de slag. Haar cliënt wacht. 

Woensdag, 16 oktober



We gaan met de auto op weg naar twee sja-
manendorpen, de zogenaamde gut dang. Ze 
hebben geen adres en zijn niet zomaar te 
vinden met gpS. We hebben de tip via via 
gekregen. de eerste ligt op een heuvel, ver-
scholen in het groen. Het is een oud begroeid 
stenen huis met daar om heen een tuin vol 
geïmproviseerde altaar plekken. deze wordt 
gerund door twee zussen. We krijgen koffie, 
we mogen overal rondkijken, en als we een 
gut willen bijwonen, dan kunnen we morgen 
terugkomen want de gut van vandaag is al 
afgelopen. 

We maken foto’s van de verschillende plekken 
en vertrekken naar de tweede gut dang. deze 
ligt ook verscholen in de natuur en we vallen 
er midden in een gut binnen. de beheerder 
van het huis is al even gastvrij. Ze schenkt 
koffie in en zet klapstoelen voor ons neer op 
een plek waarop we goed in de kamer kunnen 
kijken. Maar het is volgens haar beter als we 
geen foto’s maken. Het gaat hier namelijk om 
een speciaal noord-Koreaans ritueel dat erg 
krachtig kan zijn. Foto’s maken is dan geen 
goed idee omdat we via de camera kwade 
spirits mee naar huis zouden kunnen nemen. 
 als westerlingen kunnen we overigens 
hier ook een gut ondergaan als we dat nodig 
hebben. Volgens haar kan het dan zelfs ge-
beuren dat de sjamaan, eenmaal in trance, 
plotseling onze taal spreekt. dat was name-
lijk wel vaker gebeurd, ze hadden al eens 
spontaan deens en duits gesproken.

na een poos verplaatst het ritueel zich naar 
buiten. de sjamanen en hun assistente be-
reiden nu een speciaal onderdeel voor waar-
bij een pas dood varken op een tafel gelegd 
wordt. er worden lange messen naast het 
varken gelegd. de assistente komt ons ver-
tellen dat het voor onze veiligheid beter is nu 
te vertrekken. Het ritueel dat komen gaat is 
zó krachtig én bloederig dat ze onze veilig-
heid niet kan garanderen. Ze is bezorgd of 
we niet ongewild allerlei geesten mee zullen 
nemen naar europa. en daar kan allerlei on-
heil van komen die daar maar moeilijk op te 
lossen zal zijn zonder sjamaan. 

 Soohie, onze Zuid-Koreaanse tolk, wil 
nu beslist niet langer blijven. dit in combina-
tie met de aanblik van het dode varken maakt 
dat we besluiten te gaan. al twijfelen we wel 
of de assistente echt bezorgd is of dat het 
haar beter lijkt dat de buitenlanders dit bloe-
derige tafereel niet te zien krijgen.

eenmaal terug in Seoul belt mevr. Kim op. Ze 
wil terugkomen op de kleuren die ze giste-
ren op In Wang San uitzocht voor george. Ze 
had er vijf uitgezocht maar haar intuïtie ver-
telt haar dat het toch slechts de eerste drie 
gekozen kleuren moeten zijn.
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We gaan terug naar Sam gak San, de oude 
stenen gut dang waar we gisterenochtend 
waren. als we aankomen is de gut al begon-
nen en zijn ook de spirits al gearriveerd. We 
mogen vanaf de binnenplaats toekijken. de 
twee zussen die de plek runnen leggen kus-
sens voor ons neer en we krijgen warme vi-
taminedrankjes. er zijn meerdere sjamanen 
in de gut. de gut is erg dynamisch, met veel 
muziek, kostuumwisselingen, papieren attri-
buten en heel veel voedseloffers. de sjama-
nen dansen, zingen, maken ruzie, zijn druk. Ik 
heb de indruk dat er heel wat spirits tegelijk 
aanwezig zijn. op een gegeven moment ont-
staat er een lichte paniek en wordt al het eten 
ijlings uit de kamer verwijderd door de twee 
zussen. nieuwe schalen eten worden uit de 
keuken gehaald en opgesteld. als we later 
vragen wat er aan de hand was vertellen ze 
ons dat een van de spirits niet tevreden was 
over het voedsel en per direct ander voed-
sel had geëist. Zoals gewoonlijk eindigt de 
gut buiten op de binnenplaats met het weer 
wegsturen van de spirits. dit keer worden 
ze weggezonden in een papieren boot die 
verbrand wordt. 

Vrijdag, 18 oktober



Het valt me op hoe complex de verhouding 
met sjamanisme is in het hedendaagse Zuid-
Korea. de overwegend christelijke bevolking 
doet het af als heidens en duivels. Ze willen er 
in het openbaar niet mee geassocieerd wor-
den. Het demoniseren en ridiculiseren van  
sjamanen en hun volgelingen was al met de 
komst van de christelijke missionarissen in 
de 19e eeuw begonnen. Maar bij de splitsing 
van Korea in 1948 veranderde alles definitief 
voor de sjamanen in zowel noord- als Zuid-
Korea. In het noorden werden ze als staats-
vijanden opgejaagd door de socialistische 
regering en velen vluchtten naar Zuid-Korea. 
In het zuiden werden ze verjaagd door de 
pro-christelijke regering die de blik op de VS 
gericht hield: aan de gewenste economische 
en technologische vooruitgang konden de 
’achterlijke’ praktijken van de sjamanen im-
mers niet bijdragen. tot in de jaren tachtig 
was er een actief overheidsbeleid om sjama-
nistische activiteiten zoveel mogelijk uit te 
bannen.
 Maar de laatste dertig jaar hebben sja-
manen langzaam aan populariteit gewonnen. 
deels door de opkomende belangstelling 
voor de eigen cultuur, maar ook door eco-
nomische crises. Werkeloze jongeren zoe-
ken advies en guidance bij sjamanen. en 
doordat het sjamanisme tot eind 19e eeuw 
het belangrijkste volksgeloof in Korea is ge-
weest, is de maatschappij er nog steeds diep 
van doordrongen. dat zorgt ervoor dat ook 
christenen vandaag de dag tóch nog – hetzij 
heimelijk- een sjamaan bezoeken. Vaak rond 
nieuwjaar, om te weten wat het komende jaar 
voor ze gaat brengen. Maar ook op momen-
ten dat er succes nodig is, bijvoorbeeld bij de 
school examens van hun kinderen of bij het 
starten van een nieuw bedrijf. 
 We zien geregeld een sjamanistisch 
ritueel uitgevoerd worden op een braaklig-
gend terrein in de stad waar men op het punt 
staat een nieuw gebouw te bouwen. te mid-
den van de modernste glazen gebouwen met 
hun grote videoschermen ligt dan ineens een 
klein altaar met voedseloffers, sterke drank 
en een afhakte varkenskop met papiergeld 
in zijn bek. niemand kijkt er van op, alleen 

voor toeristen is dit een exotisch tafereel. 
ook is het bekend dat vooraanstaande po-
litici voorafgaand aan verkiezingen een sja-
maan bezoeken voor advies en succes. en 
de -overwegend christelijke- regering laat 
ieder jaar een drie dagen durende gut uit-
voeren voor de visserij. Voor een behouden 
vaart voor de vissers, maar ook vooral voor 
een economisch succes. deze gut wordt in 
het openbaar gehouden op het strand van 
Incheon en wordt geleid door Kim Keum-
Hwa, ‘Zuid-Korea’s nationale sjamaan’. na 
jarenlang bewust aan het oog van de wes-
terse wereld te zijn onttrokken is deze 86-ja-
rige sjamaan zelfs recentelijk benoemd tot 
nationaal cultureel bezit. officieel is Kim 
Keum-Hwa nu: ‘Important Intangible Cultural 
property no. 82’.

Maar de gut dang zijn nog steeds op afgele-
gen plekken, zonder adres. en sinds 2013 is 
het voor sjamanen bij wet verboden hun ritu-
elen buiten op de In Wang San uit te voeren. 
officieel wegens brandgevaar door de kaar-
sen die in de rituelen gebruikt worden. Het 
lijkt er voor ons op alsof de regering vooral 
de theatrale folkloristische kant van het sja-
manisme op een gecontroleerde manier wil 
tonen en ondersteunen. de sjamanen die  
hun individuele spirituele praktijken – wars van 
elke glamour- op de In Wang San uitvoeren 
vallen daarbij buiten de boot. dat de In Wang 
San ook een populair wandelgebied is voor 
toeristen speelt daar misschien een rol bij.
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onze tolk is vandaag ziek. Ze heeft iets on-
bekends aan haar mond en moet naar het 
ziekenhuis. We kunnen wel naar de berg 
gaan, maar helaas met niemand spreken.
 george volgt het advies van mevrouw 
Kim op. Hij gaat het werk dat hij gewoonlijk 
in zijn atelier doet, nu op de berg te doen. 
We gaan naar In Wang San met een sculptuur 
die bestaat uit 76 asymmetrische stukjes 
zwart en wit geschilderd metaal. de stukjes 
zijn allemaal ongelijk van formaat en hoek 
en kunnen nooit twee maal op dezelfde ma-
nier opgebouwd worden. elke keer moet de 
sculptuur ter plekke in elkaar gezet worden 
waarbij elk stukje weloverwogen op voor-
gaand stukje geplaatst moet worden. Het is 
een geduldswerk. eén verkeerde beslissing 
en de sculptuur stort in en het proces kan op-
nieuw beginnen. Het lijkt op het spel Mikado 
maar dan omgekeerd. In plaats van elke keer 
iets weg te halen zonder dat er iets beweegt, 
moet er nu steeds iets bij gestapeld worden 
zonder dat er iets beweegt. Het totale proces 
duurt ongeveer vier uur. 
 als we op de berg zijn proberen we een 
altaar plek met een vlakke ondergrond te vin-
den. de vlakste plek heeft een weids zicht 
op Seoul. Het stapelen is er een uitdaging. 
Steeds is er een ander obstakel. de rots is 
te glad, het waait, het metaal zet uit door 
de warmte. en er komen steeds groepjes 
nieuwsgierige wandelaars voorbij die george 
met allerlei vragen uit zijn concentratie halen. 

Voor me zie ik Seoul en hoor ik het verkeer. 
achter me hoor ik de belletjes en trommels 
van twee sjamanen die net begonnen zijn met 
het opwekken van de spirits. en er tussen in 
zit george aan een sculptuur te bouwen. na 
een uur of vier moet hij zijn pogingen staken. 
Bij het plaatsen van de allerlaatste stukjes 
stort de sculptuur steeds in.

Zondag, 20 oktober



op de In Wang San zijn talloze stenen altaar-
tjes verscholen tussen de bomen. Het zijn 
allemaal beschutte plekken door mensen 
gemaakt. Soms eenvoudig geïmproviseerd 
met wat stenen, soms mooi gemetseld met 
een kaarsenhok en een waterbron. de plek-
ken worden voor een bescheiden bedrag per 
sessie aan de sjamanen verhuurd. Het is ei-
genlijk hetzelfde systeem als in de gut hou-
ses. de wat oudere mannen die de plekken 
verhuren worden aangesproken met ajeossi. 
Zij onderhouden de plekken, dragen spullen 
de berg op en af en ruimen de rommel op na 
iedere gut. Met een van de ajeossi hebben 
we van begin af aan een goed contact. Hij 
heet Min Suk Kim. onze tolk legde hem uit 
wat we deze weken komen doen op de berg. 
elke keer als we de berg op komen wijst hij 
een altaar plek aan waar we kunnen werken. 
Meestal geeft hij ons de mooiste en hij wil er 
beslist niet voor betaald worden. Zo zitten we 
dikwijls op een groot altaar in de zon. george 
tekent er, dobbelt en ontvangt passerende 
sjamanen. op het altaar naast ons zitten 
andere sjamanen met hun cliënten in sessie 
met vlaggen en bellen. Min Suk maakt af en 
toe koffie voor ons op een camping gasje en 
spreidt een kleed voor ons uit. Hij spreekt 
geen engels. als dank voor zijn gastvrij-
heid nemen we elke dag iets voor hem mee. 
Koekjes, fruit en drankjes. We moeten lang 
aandringen voordat hij iets wil aannemen. 

We spreiden de zwart witte stukjes van de 
sculptuur uit op een van de altaars. nog voor 
we kunnen beginnen met opbouwen komen 
er mensen aan. Vlak naast de sculptuur op 
de grond beginnen ze geconcentreerd met 
het reciteren van mantra’s en het maken van 
buigingen. Ze zijn geheel in beslag genomen 
door hun devotie voor de berg. Het lijkt er 
nu op dat ook het werk er ligt uit devotie, als 
modern offer. dat de aanwezigheid van het 
abstracte zwart/witte werk hier niemand ver-
wondert, verbaast me nog het meest.
 Steeds als we een nieuwe sjamaan ont-
moeten vraag ik Soohie uit te leggen wie we 
zijn en wat we komen doen. Maar al vanaf 
dag één is haar antwoord hetzelfde: ‘It’s 

not necessary, they already know. they see 
things we don’t see’. Zelf krijgt ze af en toe 
ongevraagd persoonlijke waarschuwingen en  
toekomstvoorspellingen van de sjamanen. 
Het laat haar niet onberoerd. Haar vriendin 
Mini, die er soms ook bij is als assistent heeft 
nergens last van. Ze krijgt geen waarschu-
wingen en is ook nooit bezorgd over de aan-
wezigheid van kwade geesten, net als wij. 
 Ik opper of het misschien komt doordat 
de sjamanen denken dat Soohie christen is. 
aan haar autosleutels hangt namelijk een 
sleutelhanger met een opvallend christelijk 
kruis. de auto is weliswaar geleend van haar 
ouders, maar toch, het is een duidelijk teken. 
Volgens Soohie maakt dat niet uit. Sjamanen 
kijken recht door zoiets als een sleutelhan-
ger heen.
 ook Soohies moeder is ongerust. Iede-
re keer als ze thuis komt na een dag op de 
berg besprenkelt ze haar dochter met wijwa-
ter uit haar kerk.

Maandag, 21 oktober



op In Wang San bouwen we een paar ge-
kleurde sculpturen op een open plek met 
uitzicht op de heilige rots van de berg. de 
rots heeft de vorm van een monnik in medi-
tatie. even verder op zien we twee sjamanen 
op een kleed zitten. ook zij weten al wie we 
zijn en wat we komen doen. We mogen er bij 
komen zitten en ze willen graag voor george 
‘blind’ kleuren aanwijzen uit de kleurstalen  
die hij meegebracht heeft. Ze doen het zelf-
verzekerd zonder veel aarzelingen, alsof het 
een alledaags klusje is. eén van de twee 
voorspelt hem ongevraagd dat hij drie goede 
werken zal maken op de berg.

dinsdag, 22 oktober 



op het jaarlijkse documentaire festival in 
Seoul zien we Manshin, Ten Thousand Spirits 
van regisseur park Chan-Kyong. Het is een 
film over het leven van de nu 86 jarige sja-
maan Kim Keum-Hwa, de Intangible Cultural 
property nr. 82. Haar leven als sjamaan in het 
Korea van na de oorlog is zwaar geweest. In 
nagespeelde scenes zien we hoe ze verne-
deringen heeft moeten doorstaan en haar 
praktijken ondergronds moest uitoefenen. 
Kim Keum-Hwa heeft haar hele leven gewijd 
aan het helpen van anderen. en een groot 
deel van haar leven werd haar dit ‘officieel’ 
onmogelijk gemaakt. Maar er is geen bitter-
heid bij haar te bespeuren. nog steeds staat 
haar leven in het teken van anderen helpen, 
ze helpt nu zelfs de overheid, haar vroegere 
vijand.

In de film zien we ook hoe ze als jong kind 
bevangen werd door de ‘sjamanen ziekte’. 
Ze kreeg hallucinaties en had onverklaar-
bare ziekteverschijnselen. Ik had me al af-
gevraagd hoe iemand sjamaan wordt. Het 
blijkt geen vrijwillig proces te zijn. Sommi-
gen worden overvallen door een ziekte, de 
zogenaamde shinbeyong. Het is een ziekte 
waarvoor een reguliere dokter geen oorzaak 
kan vinden en dus ook geen oplossing voor 
heeft. negentig procent van deze patiënten 
vindt genezing via het laten uitvoeren van 
een gut. Maar bij tien procent werkt ook een 
gut niet. Het enige dat er dan nog op zit is 
zelf sjamaan te worden en een initiatie rite 
ondergaan. niet iedereen wil dit ook, maar 
het is de laatste mogelijkheid om verlost te 
worden van de ziekte. de symptomen van 
shinbyeong zijn onder andere hallucinaties, 
eetstoornissen, en het spugen van bloed. 
Shin byeong staat zelfs officieel omschreven 
in de Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders( dSM-IV) als een cultureel 
gebonden syndroom.

ook onze tolk is steeds ziek en het is wat 
onduidelijk wat ze heeft. Ze heeft al langer 
onverklaarbare klachten en kan weinig voed-
sel verdragen. Ze eet al tijden bijna niets. dit, 
gecombineerd met de waarschuwingen die 

ze van diverse sjamanen krijgt maken haar 
wat ongerust. 
 Ze is niet de enige die op haar hoede 
is. al aan het begin van onze reis nodigden 
we enkele Zuid-Koreaanse vrienden uit om 
een dag met ons mee te gaan naar In Wang 
San. uiteindelijk kwamen ze toch maar niet 
naar de berg. Ze zeiden het niet met zoveel 
woorden, maar we begrepen dat ze geen risi-
co wilden nemen, want met geesten weet je 
immers maar nooit wat er kan gebeuren. 

Ik denk aan de wonderlijke verhalen die ik 
de afgelopen dagen hier hoorde. ook van 
Soohie. Ze vertelt ons een verhaal dat ze 
hoorde van een studiegenoot, die last had 
van een milde vorm van sjamanenziekte. tij-
dens een bezoek aan een bevriende kunste-
naar in Berlijn had hij een willekeurig boek uit 
de boekenkast gepakt en begon er hardop 
uit voor te lezen. Het was een duitse catalo-
gus over Mark rothko. de kunstenaar was in 
shock; niet alleen las haar Zuid-Koreaanse 
vriend ineens vloeiend duits met een vreem-
de stem, het was ook precies het boek dat 
ze jaren geleden van haar -inmiddels over-
leden- duitse partner cadeau had gekregen.

Woensdag, 23 oktober



Het houdt me bezig waarom het contact 
maken zo makkelijk gaat en de sjamanen 
zo welwillend zijn mee te werken. geen van 
hen vroeg ons ook maar één keer om geld 
of was achterdochtig. Is het de grote gast-
vrijheid van de Zuid-Koreanen of zou er iets 
anders zijn? Voor mezelf wordt de afstand 
tussen ons -kunstenaars- en hen -sjama-
nen- steeds kleiner. de rituelen beginnen 
vertrouwd te raken, al schrik ik nog steeds 
van een varkenskop. george werkt dagelijks 
op zijn altaar en lijkt zijn plek te hebben ge-
vonden tussen hen. 

of de spirits nu wel of niet bestaan houdt me 
al lang niet meer bezig. In die zin zijn de spi-
rits net zoals de kunst, je moet er voor open 
staan om er in mee te kunnen gaan. Het is 
allebei onmeetbaar, relatief. Het fascineert 
me wat de overeenkomsten tussen kunste-
naar en sjamaan zouden kunnen zijn. Zoals 
george dagelijks naar zijn atelier gaat om er 
te werken met dobbelstenen en verf, vertrou-
wende op het ongewisse, zo zie ik ook de 
sjamanen dagelijks naar de berg gaan, met 
hun attributen, vertrouwende op de spirits. Ik 
zie hoe beiden grote toewijding hebben voor 
een beroep dat niet per se erkenning of geld 
oplevert. Met een overtuiging alsof ze beiden 
niet anders kúnnen.

Maar op een ander level zie ik ook overeen-
komsten. Ik herinner me hoe george jaren 
geleden al bezig was met colour healing. Hij 
was gefascineerd door de helende kracht die 
kleur -of kunst in het algemeen- kan hebben. 
Ik herinner me ook nog één van zijn oudere 
tekeningen; een zelfportret in de vorm van  
een koddig mannetje met handen waaruit 
stralen lijken te komen, losjes op papier 
gezet met kwast en waterverf. (en dan was  
er ook nog één van zijn studenten die me 
verteld had dat george helende handen 
heeft waardoor de pijn van zijn gekneusde 
pols verdween.)

donderdag, 24 oktober



We zitten op een van Min Suk’s altaren. twee 
sjamanen komen bij ons zitten om te praten 
en kleuren te kiezen. Min Suk brengt koffie 
en komt zelf ook kleuren kiezen voor ge-
orge. niet verwonderlijk want hij brengt de 
meeste tijd van allen door te midden van de 
spirits. als ze weer aan het werk gaan, gaat 
george verder met dobbelen en tekenen. Ik 
stel me voor hoe het zou zijn als vlak bij mijn 
werkplek sjamanen hun werk zouden komen 
doen. en of ik ze dan een handje zou helpen 
hun spirits aan te roepen, als ze het me zou-
den vragen.

’s avonds lees ik in een boek over de kope-
ren belletjes die de sjamanen gebruiken aan 
het begin van elke gut. na de Koreaanse oor-
log werden deze belletjes -uit armoede- ge-
maakt van omgesmolten wapens en kogels. 
Ik verwonder me om het object op zich. eerst 
wordt het gebruikt om te doden en vervol-
gens omgesmolten tot object waarmee de 
geest van doden kan worden opgeroepen. 
Het klinkt haast als een conceptueel werk. 

Vrijdag, 25 oktober



Zondag, 27 oktober Vandaag gaan we voor het laatst naar In 
Wang San. george is vastbesloten de zwart-
witte sculptuur nog eenmaal op te bouwen 
op een van de bovenste altaars. Hij wil het 
niet opgeven en heeft de hele middag voor 
het bouwen uitgetrokken. Maar het valt niet 
mee in de brandende zon. Het is druk op de 
berg met sjamanen, wandelaars en waar-
schijnlijk ook met geesten. Ik hoor overal 
belletjes. enkele voorbijgangers willen op  
cruciale momenten foto’s maken van de 
sculptuur en george moet een paar keer he-
lemaal opnieuw beginnen. Vooral de laatste 
vijf stukjes laten zich lastig plaatsen, maar 
een uur voor zonsopgang staat de sculptuur. 
Ik zie insecten rond het zwart witte bouwsel 
kruipen en in de verte schuift het verkeer 
langzaam door de stad.

deze publicatie is onderdeel van george Korsmit’s tentoonstelling ‘Sending out the gods’ bij ellen de Bruijne projects,  
28 juni tot en met 2 augustus 2014. Voor deze tentoonstelling werd het auteurschap deels uit handen gegeven 
aan de sjamanen op In Wang San, die vervolgens dit auteurschap uit handen gaven aan een onbekende en 
onvoorspelbare partij. 

Concept: george Korsmit; tekst: Saskia Janssen; ontwerp: Jaan evart; Fotografie: Saskia Janssen en george 
Korsmit; gids en assistente in Seoul: Soohie Kim.

Met dank aan: Sander alblas, ellen de Bruijne, Jaan evart, Minie gong, thomas I’anson, Saskia Janssen, BongSoo 
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