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1. Als Almere in 2030 tot culturele hoofdstad van een verenigd Europa wordt gekozen, dan mogen
cultuurmakelaars alles rekwireren om leegstaande gebouwen, verouderde installaties en
straatmeubilair om te toveren in walhalla’s waar behalve bronsgietwerk ook edelsmeedkunst te
vinden zal zijn. Dit met uitzondering van de Almeerse wateren met ronddobberende gondola’s
bestemd voor het theaterspektakel. Als een Venetië van het Noorden biedt Almere ruimte aan een
herleving van het dadaïsme, jugendstil en art nouveau.
2. De quaestor van de stichting Monumentenzorg, die in het dagelijks leven als een altruïst door het
leven gaat, maakte stampij omdat men een commissaris met een toezichthoudende functie
benoemde om de afgegeven accountantsverklaring tegen het licht te houden. De betaalde prijs voor
het aangekochte kunstobject “De Almeerse Muur” bleek exorbitant hoog te zijn en dit aankoopbeleid
kon niet langer op permissiviteit in de samenleving rekenen.
3. De opzet en het interieur van de nieuwe bibliotheek in Almere harmoniëren met elkaar. Een plek
waar schrijvers, hermeneutische filosofen, straatdichters en boekenvreters in overdrachtelijke zin
elkaar afvragend in de ogen kijken om achter de façades van metershoge borden, kasten vol
verzwegen gedachten te ontdekken, die voor de gedreven bezoekers, zodra zij de roltrap opkomen
van dit lezersoord een allemansgading maakt.
4. Integratie van migranten is in elke contemporaine samenleving een mathematische factor van
belang, die impliciet veronderstelt dat men van het westerse dedain af moet. We dienen ons meer te
richten op de esthetisch-theatrale meerwaarde die andere culturen bieden, zoals de dans met haar
traditioneel rituele functie die vaak mythologische verhalen en karakters uitbeeldt en waarbij
subtiliteit en realisme kwaliteitsmaatstaven bij uitstek zijn.
5. De idiosyncrasie van de Almeerder is dat men als veranderingsgezind te boek staat en telkens op
zoek gaat naar iets exceptioneels, ofschoon sommigen alles verruïneren door hun dilettanterige
aanpak alsook een visie verkondigen, die hen van de rest onderscheidt en landelijk als deviant geldt.
Alsof hun standpunt vergeleken kan worden met een gekwartileerd gedachtegoed, pretenderend dat
hun mening in een geisslerse buis is ontstaan.
6. Om het onoverkomelijke naoorlogse probleem van de vergrijzing het hoofd te bieden alsook het
bestedingspatroon en de premieafdrachten aan te wakkeren, teneinde het sociale stelsel betaalbaar
en beheersbaar te maken, is uit de verschillende planologische kengetallen wonen en zorg geopteerd
voor een rekenmodel dat geënt is op een extramuralisatiescenario in hoog tempo. Dit in
tegenstelling tot andere scenariostudies die van Almere een studentenstad moeten maken met een
onderwijsstructuur die in de hogere echelons uit tal van hbo-opleidingen bestaat.
7. Langs de A27 mogen na meting van het grondwaterpeil nieuwe kunstwerken uit de grond verrijzen
om de biënnale van Almere bij het kunstminnend publiek in herinnering te brengen en een beeld te
geven van een thematentoonstelling, die later uitgebreid wordt met een architectuurexpositie die de
laatste vorderingen van architecten uit zowel binnen- als buitenland op het gebied van
landschapsarchitectuur laat zien.

