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Koraaljournaal 

Ik moet zeggen dat de start van het koraal overweldigend was. Facebook werd 
overspoeld met koralen en Willeke en ikzelf mochten ook al de nodige koralen 
ontvangen. Dat is verheugend. 
Mijn eerste angst dat het een piepklein koraalwandje zou worden is daarmee 
onderuit gehaald. We halen wel een aantal meters denk ik. 

Als je koralen googlet op internet dan spetteren de kleuren van het koraal van 
het scherm wat het dan ook heel aantrekkelijk maakt om er één te vilten. Maar 
gebruik liever geen contrasterende kleuren in één koraal. Dat maakt het onrustig 
in het geheel. Contrasterende accenten kan natuurlijk wel.  

Dan zijn er ook leden die zelf een koraallandschap maken met bijvoorbeeld 
meerdere koralen op een oppervlakte van dertig bij dertig centimeter. Een enkel 
“individueel” koraallandschapje is niet zo’n probleem, maar van veel individuele 
koraallandschapjes kunnen wij helaas geen eenheid maken.  

Concentreer je op één koraal en bekommer je niet om de zijkanten. We moeten 
een organisch geheel zien te maken van grote stukken koraal, die zeker niet 
vierkant of rechthoekig moeten zijn. 



 
 

Er zijn vragen gesteld over teruggave van het koraal dat je gemaakt hebt, nadat 
de tentoonstelling van het jubileum van de VKG is afgelopen. Het zou echter 
fantastisch zijn als het koraal een rondreis langs musea en of diepzee-
dierentuinen kan maken. Wij willen met deze wand aandacht voor koraal vragen. 
Tevens vestigen wij dan de aandacht op het vilt met haar oneindige 
mogelijkheden. Het is dan ook jammer als we delen uit de wand moeten halen. 
Misschien is er een mogelijkheid dat je  na de rondreis van de viltwand je eigen 
koraal terugkrijgt. Het kan echter nog wel even duren voor het zover is. 

De ondergrond van de wand is vooralsnog niet duidelijk. Ik heb nu het idee dat 
we alle koralen strak tegen elkaar aanzetten, zodat je de ondergrond niet kunt 
zien. Het hangt er een beetje van af  hoeveel koraal er binnenkomt en hoe het 
eruit ziet. Daar is het beeld nog niet duidelijk over. 

Mocht je belangstelling hebben om een koraalrif in leven te zien dan is Burger’s 
Zoo in Arnhem een aanbeveling. Zij hebben een koraalrif-aquarium met een 
levend koraalrif. Dit is het grootste levende rif van Europa. Bovendien kweekt de 
dierentuin koralen voor andere dierentuinen en proberen zij koralen terug te 
zetten op The Great Barrier Rif in Australië, waar de koralen met grote snelheid 
uitsterven. 

Tussen de tekst heb ik nog een paar voorbeelden gedaan, waarvan de linkerfoto 
een viltimpressie is van de rechterfoto. 
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