
FLORIDA  
ONDER 
WATER
Het zuiden van Florida was ooit moerasland, 
maar dat moest plaatsmaken voor een door 
mensenhanden gebouwd zonnig paradijs: 
Miami. Fotograaf Anastasia Samoylova laat 
zien hoe de natuur er weer binnendringt.
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H
et is een 
onberispelijk 
zonnige dag en 
toch staan de 
straten onder 
water. Sunny 

day flooding noemen ze dat in 
Florida. Vooral het zuidelijke deel 
van de staat kampt regelmatig met 
zulke getijdenoverstromingen. En 
dat zal alleen maar erger worden. 

Zuid-Florida behoort tot de 
plekken in de wereld die het hardst 
geraakt worden door het stijgen 
van de zeespiegel. Sinds 1950 is het 
zeewater rond de Sunshine State 
ruim 20 centimeter gestegen. Nu 
komt daar elke drie jaar 2,5 centi-
meter bij, vooral door het smelten 
van de poolkappen.

Fotograaf Anastasia Samoylova 
laat zien welke verwoestende 
uitwerking dat heeft op haar 
woonplaats Miami. Ze doet dat 
niet met klassieke rampenfoto’s. 
Die zou ze genoeg kunnen nemen 
als er weer eens een orkaan over 
het schiereiland is geraasd. Maar 
voor Samoylova geen clichés; haar 
foto’s zijn subtieler. 

Ze laat zien hoe kwetsbaar het 
idee is van een paradijselijke plek 
aan zee, de essentie van Florida. 
Ze presenteert het soort mooie 
plaatjes waarmee de staat hordes 
pensionado’s en miljoenen 
toeristen aantrekt: palmbomen, 
kleurige huizen, knusse boetiekjes 
en luxe appartementen. 

Maar bij Samoylova wordt het  
surrealistisch, bij vlagen unhei-
misch. Wie goed kijkt, ziet een 
stad die afbladdert en verkruimelt 
onder de sluipende verwoesting 
door de elementen. Kleurige 
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muren weerspiegelen prachtig in 
het water van een ondergelopen 
binnenplaats. Maar dat water tast 
alles aan. Een botsing tussen de 
mens en de natuur. De alligator 
op de foto hiernaast ziet er mis-
schien zielig en verloren uit, maar 
in Miami  lijkt de mens toch de 
grootste verliezer.

Natuurlijk leggen de inwoners 
van Florida zich daar niet bij neer. 
Amerikanen hebben een ambiva-
lente relatie met hun natuurlijke 
omgeving. Enerzijds zijn ze trots 
op the great American wilderness, 
maar het temmen van de natuur 
speelt een minstens zo belangrijke 
rol in de Amerikaanse geschiede-
nis. Denk aan de pioniers die in de 
19de eeuw het Amerikaanse wes-
ten ‘in cultuur’ hebben gebracht.

Miami is ook zo’n staaltje na-
tuur dat door de mens bedwongen 
is. De zuidelijke punt van Florida 
bestaat uit weidse moeraslanden. 
Toch is daar een stad met zo’n 

400.000 inwoners verrezen. 
Nu heeft Miami al zijn bouw-

kundig vernuft nodig om leefbaar 
te blijven. De boel opgeven, zoals 
wel gebeurt met sommige van de 
Florida Keys, een reeks eilanden 
voor de kust, is geen optie. 

Miami ligt niet alleen te laag, 
de stad is ook nog eens gebouwd 
op poreus zandsteen. Je kunt wel 
een zeewering bouwen, maar het 
zeewater zal eronderdoor sijpelen 
tot het peil aan beide kanten even 
hoog is. Er lijkt weinig anders op te 
zitten dan miljarden te investeren 
in het ophogen van de stad, maar 
dan nog zullen drinkwaterbron-
nen verder verzilten. Hoe dan ook, 
leefbaarder zal de stad er niet op 
worden.

Pakweg 300 kilometer ver-
derop, op ruimtevaartbasis Cape 
Canaveral, wordt gewerkt aan de 
kolonisatie van Mars, als alterna-
tief voor de aarde. Hoe zouden ze 
daar in Miami over denken? q

MEER ZIEN
Vanwege de coronamaatrege-
len is de expositie Coming Wa-
ters, van Anastasia Samoylova, 
alleen op afspraak te bezoeken, 
bij Galerie Caroline O’Breen, in 
Amsterdam. Tot 10 april. Meer 
informatie: carolineobreen.com.
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