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L.s. 
 
Het huidige plan voor de komende Almeerse Floriade in 2022 lijkt helemaal 
niet meer op een tuinbouwtentoonstelling. Eigenlijk is het net alsof het idee 
van een floriade gekaapt is voor iets heel anders, namelijk een bizar 
toekomstideaal zoals dat geschetst wordt in een boek uit 1627 door Francis 
Bacon. Er zijn zo veel overeenkomsten, dat er geen sprake meer kan zijn van 
toeval. 
 
Francis Bacon hoorde waarschijnlijk bij de Rozenkruisers, een stroming uit 
de zeventiende eeuw die uitging van inwijding in geheime kennis waarbij een 
samenleving bestuurd moest worden door ingewijden in die kennis. Zijn 
boek Nova Atlantis (denk daarbij aan Atlantisstrand in Almere) gaat over een 
utopie (denk aan onze Utopiatoren) van een ideale samenleving. Bewoners 
van een eiland (denk aan ons Vogeleiland), Bensalem geheten, hebben een 
stedelijke samenleving ingericht, waarin alles draait om het vergaren van 
kennis. Wetenschappers in dienst van het zogenaamde Huis van Salomon 
zoeken naar de waarheid die in het boek het Licht genoemd wordt. De 
wetenschap is zo ver ontwikkeld, dat het eiland in alle eigen behoeften kan 
voorzien (Denk aan de zelfvoorzienende stad in het huidige floriadeplan). 
 
Het plan voor de komende Almeerse Floriade is ook een vrijwel exacte kopie 
van het ontwerp voor een Chinees vakantiepark Atlantis Sanya in Hainan. 
Het iconische gebouw in dit plan stelt waarschijnlijk net als dat in het plan 
voor de Floriade 2022 (lelijk gebouw van 2 miljoen euro) het Huis van 
Salomon voor. Onder de vrijmetselaars, die vooral voorkomen binnen de 
bouwwereld, leeft waarschijnlijk het gedachtegoed van de Rozenkruisers en 
Atlantis. Vrijmetselende architecten hebben dus vergelijkbare ontwerpen 
opgesteld voor Hainan en Almere. Het bedrag voor ontwikkelingskosten voor 
de Floriade 2022 (77 miljoen euro) verwijst ook naar de vrijmetselarij, net als 
de geometrische figuren in het ontwerp. Voor vrijmetselaars is geometrie 
namelijk de taal van God of hun god. 
 



 
Niet de Almeerse Floriade maar het nieuw te bouwen Atlantis Sanya, met 
iconisch gebouw als Huis van Salomon (www.atlantissanya.com) 
 
Het griezelige van de utopische samenleving op Nova Atlantis is dat het geen 
democratie is. De leiding is in handen van wetenschappers en technici, 
omdat die het nu eenmaal beter weten. Ook moet de natuur volgens Bacon 
wijken voor de mens. 
 
Voor alle duidelijkheid: voor mij is Nova Atlantis maar een verhaal. Dat is 
het blijkbaar echter niet voor Winny Maas van MVRDV en voor 
vrijmetselaar, pardon wethouder Henk Mulder. Op kosten van de 
belastingbetaler willen zij, onder de vlag van de Almeerse Floriade, aan de 
wereld een eng toekomstideaal opdringen terwijl iedereen eigenlijk een 
bloemententoonstelling verwacht. 
 
Het is schandalig dat dit zo gebeurt. Onze mooie Camping Waterhout moet 
volgens het huidige plan voor veel belastinggeld worden uitgekocht terwijl 
dat niet nodig is. De strakke rechthoekvorm hoeft helemaal niet en de 
tentoonstelling kan gemakkelijk worden aangelegd zonder massale 
bomenkap of kostbare en gedwongen verhuizing van de bestaande bedrijven. 
De Floriade 2022 moet gewoon weer een bloemententoonstelling worden, 
zonder enge toekomstidealen en zonder vernietiging van de Almeerse natuur 
aan de zuidoever. Er vliegen tenslotte zelfs beschermde roofvogels. 
 
 
 
 
 

http://www.atlantissanya.com/
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