Vanuit het vliegtuig lijkt Nederland op een abstract schilderij van Mondriaan.
Strakke, met water getrokken, lijnen die het land verdelen in vlakken. Vliegend
boven Florida trekt een soortgelijk landschap voorbij. Ditmaal geschilderd door
Van Gogh, met dikke penseelstreken groen en woeste klodders water. Als de
gezagvoerder de landing inzet, valt het doek en schittert een baai aan de horizon.
Dan kussen de wielen de grond en opent Tampa haar armen voor weer een
nieuwe vlucht. Klaar voor Tampa, waarvan in twee delen verslag wordt gedaan.
TEKST
FOTOGRAFIE
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On the roaD

Tampa: schatkist aan de baai

The Big Guava

Visit Tampa Bay

Veertig jaar nadat de eerste paal de grond in ging is de Riverwalk helemaal af
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S e mi n o l e

Het Tampa Bay Hotel, ooit luxueuze pleisterplaats voor de rich & famous, nu het domein van studenten

Wie op Tampa International Airport de gate
uitkomt – en vanaf mei 2019 kan dat rechtstreeks
vanuit Amsterdam – heeft kans tegen een gigantisch aquarium te lopen, of verwelkomd te worden
door de geur van hop uit de micro-brouwerij
van Cigar City Brewing. Verse vis, check. Bier,
check. Cigar City, check. The Big Guava, zoals
Tampa’s bijnaam luidt, windt er geen doekjes
om: hier viert men het leven en worden de
zintuigen gestreeld.

G ou de n be r ge n
De eerste Europeanen die in de zestiende
eeuw Tampa Bay invoeren, kwamen voor maar
één ding. Goud was wat de Spanjaarden voor
ogen hadden toen ze onder aanvoering van
Pánfilo de Narváez omstreeks 1528 voet aan
wal zetten. Maar in plaats van gouden bergen,
vonden ze heuvels van schelpen. De oorspronkelijke bewoners, de Tocobaga, leefden in de hoorn

des overvloeds. De baai voorzag ze van vis,
schelp- en schaaldieren. Hun restafval, schelpen,
gooiden de Tocobaga op de grote hoop.

Onz ic htb a re vi j a n d
De vis werd uiteindelijk duurbetaald. Door
de Tocobaga welteverstaan. Ze waren niet rijk
en hadden ook geen interesse bekeerd te worden
tot katholicisme. Bovendien waren het getalenteerde, sterke strijders. Ze lieten zich niet zonder
slag of stoot door de Spanjaarden onderwerpen.
De conquistadores trokken zich terug en leken
verslagen. Maar in de decennia die volgden op
hun vertrek, verloren de Tocobaga de strijd van
een onzichtbare tegenstander. Tegen de ziektes
die de Europeanen met zich meebrachten, hadden
de inheemse bewoners geen verweer. De vissers
verdwenen en in de eeuwen die volgden, was
de baai van Tampa het exclusieve domein van
vogels, vissen, dolfijnen en zeekoeien.

In de tweede helft van de achttiende eeuw
was het gedaan met de eeuwenlange rust in de
baai. De Nieuwe Wereld werd een speelbal van
de Europese supermachten. Florida was, un petit
peu Frans, toen Engels, en vanaf 1783 Spaans.
Met het uitroepen van de onafhankelijkheid,
begonnen ook de Verenigde Staten een stempel
op het gebied te drukken. De groei van de jonge
democratie dreef de oorspronkelijke bewoners
van Amerika steeds verder zuidwaarts. Aangevuld met ontsnapte slaven van de plantages
ontstond, onder andere rond Tampa Bay, een
nieuwe cultuur: die van de Seminole. Wanneer
de VS in 1821 Florida van Spanje koopt, is het
lot van de Seminole bezegeld. Na drie bloedige
oorlogen worden de Seminole, wiens nakomelingen tegenwoordig onder andere het American Hotel aan het Amsterdamse Leidseplein
bezitten, uit Florida verdreven. Het land rond
de baai komt op adem en op de tranen van de
verbannen bewoners wordt in 1849 ‘het dorp
Tampa’ gesticht. Tweehonderd inwoners telt
het gehucht. Twaalf maanden later zijn het er al
bijna duizend. Dertig jaar lang verandert hieraan
weinig tot niets. Dan slaat het toeval toe, in de
vorm van een gerucht.

Th e Bi g Gu a v a
In The Big Apple, New York, wordt gefluisterd
dat er rond Tampa Bay ontelbare wilde guavebomen groeien. Dit doet bij ene Gavino Gutierrez de oren spitsen. Gutierrez is bevriend met
een guavepasta-fabrikant die zijn grondstoﬀen
uit Cuba haalt. Samen trekken ze naar Tampa
op zoek naar het paradijs. Het beloofde land
blijkt inderdaad te bestaan, alleen staat er geen

Visit Tampa Bay

De voormalige Armature Works-scheepswerf is sinds kort omgetoverd tot foodhall
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Het Florida Aquarium biedt een kijkje onder het wateroppervlak van
de baai

Ruim honderd jaar pikken backyard chickens al Ybor City’s straten schoon

De TECO Historic Streetcar Line verbindt – gratis en voor niets – het centrum met Ybor City

enkele guaveboom. Te koop is het wel. Teleurgesteld vertrekken de twee mannen richting
New York. De heren reizen per boot en raken
in Key West in gesprek met sigarenfabrikant
Vicente Martinez Ybor. Ybor is op zoek naar een
nieuwe locatie voor zijn groeiende onderneming
en de ‘guavepioniers’ wijzen hem op het kale
stuk grond waar ze hun teleurstelling hebben
begraven. De toegang tot water, het gunstige klimaat en het nieuws dat iemand bezig is Tampa
met rails te ontsluiten, doet Ybor besluiten zijn
fabriek op het guaveloze land te bouwen. Binnen
no-time ontstaat Ybor City, bekend als de Cigar
Capital of the World. Op het hoogtepunt werden
in tweehonderd fabrieken, jaarlijks meer dan
zevenhonderd miljoen sigaren gerold. Allemaal
dankzij een gerucht en, net zo belangrijk, de
aanleg van het spoor.

Vanaf mei dagelijks rechtstreeks naar Tampa vanaf Schiphol

Mo ors p a l e i s
In 1884 stoomde de eerste trein Tampa
‘O p he t ho o g te punt we rde n i n
binnen. De stad, en vooral de haven, was nu
tw ee ho n de rd fa br ie k e n, ja ar l i j k s
verbonden met het landelijke spoornet dat de
me e r da n z e ve nhonde r d m i l jo en
groeiende Amerikaanse economie van zuurstof
voorzag. De man achter de railverbinding was
sig a re n g e rold ’
Henry B. Plant. Plant bezat ook stoomschepen
die vanuit de haven Tampa naar Key West en
Havana voeren. Plant legde de basis voor de
geboorte van Florida’s toeristenindustrie, door
langs zijn spoor hotels te bouwen. Pronkstuk
werd het Tampa Bay Hotel, dat in 1891 de
deuren opende. Het was het eerste hotel in
Florida met elektriciteit en telefoon in elk van
de 511 kamers. Al snel wisten de rich & famous
het in Moorse stijl gebouwde resort te vinden.
Sommigen bleven er overwinteren, anderen –
zoals Winston Churchill, honkballegende Babe Alaska
.S.)

CANADA

ATLA
OCE
UNITED STATES

BAHAMAS
Gulf of
Mexico

In Ybor City’s hoogtijdagen rolden er zevenhonderd miljoen sigaren per jaar uit gespecialiseerde vingers als deze
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‘Ann o 2019 sp ieg e lt Pla nt s
le ve ns we rk a ls e e n fa t a m or g ana
in h et w a te r va n de H ills bor o ug h
R ive r’

Inmiddels staat de vijfde generatie aan het roer van dit uit 1905 stammende culinaire instituut

Ruth en de Prins van Wales – bleven minder
lang, maar gaven met hun statuur extra glans aan
de minaretten van het hotel. De Great Depression
deed het Moorse paleis de das om. Maar drie
jaar nadat de laatste gast de deur achter zich
dicht deed, betrok de voorloper van wat nu de
University of Tampa is, het gebouw. De universiteit restaureerde het pand en anno 2019 spiegelt
Henry B. Plants levenswerk als een fata morgana
in het water van de Hillsborough River.

Bo o mto w n

Het Latin Quarter met links de Italiaanse sociëteit

Nu Tampa dankzij Plants boten en treinen
uit het isolement is gehaald en sigaarfabrieken
in Ybor City als paddenstoelen uit de grond
schieten, begint de bloeiperiode van de stad. De
ongeveer zevenhonderd inwoners die de stad
in 1880 telde, hadden tien jaar later gezelschap
van vijfduizend nieuwe buren. Een decennium
later is dat aantal verdrievoudigd. Rond 1900
krijgt Tampa’s geschiedenis een gezicht dat ook
vandaag nog herkenbaar is. Bijvoorbeeld in de
in 1905 geopende rechtbank waarin nu het Le
Méridien Hotel zit. Of in het eveneens uit 1905
stammende Columbia Restaurant in Ybor City,
het oudste restaurant van Florida dat inmiddels
door de vijfde generatie wordt gerund. Een
ander gezichts- (en smaak)bepalend instituut uit
het begin van de twintigste eeuw is La Segunda
Central Bakery, dé bakkerij van Cuban Bread
waar dagelijks achttienduizend handgemaakte
broden uit de ovens rollen. En niet te vergeten
Gasparilla, de na Mardi Gras en de Macy’s
Thanksgiving Parade grootste parade van Amerika
die in 1904 het licht zag.

Ki pp e n

Busch Gardens is een unieke mix van dieren-, speel- en ‘super-enge-achtbaan’-tuin
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Nog zo’n levende erfenis uit Tampa’s eerste
bloeiperiode, is te vinden in en rond het Centennial Park. Het zijn de Ybor City Chickens,
kippen die heer en meester zijn in het Latin
Quarter. Dit rondscharrelend historisch erfgoed
stamt af van ‘achtertuinkippen’ die begin twintigste eeuw werden gehouden door immigranten
uit Cuba, Spanje, Sicilië en Duitsland. Deze
mix van diverse culturen drukt, los van hun
pluimvee, ook nu nog een stempel op Tampa.
De beroemde Busch Gardens waren tot 2009
eigendom van Anheuser-Busch, de door Duitse
emigranten opgerichte bierbrouwer. Inmiddels

telt de stad meer dan vijftig (micro-)brouwerijen,
waaronder Cigar City Brewery in Terminal C
van Tampa International Airport. Het hopzaadje
dat de Duitse immigranten plantten, is uitgegroeid tot een bruisende biercultuur. Ook ander
cultureel erfgoed, zoals de sigaar en daarmee
indirect de enige echte Cuban Sandwich, kwam
mee uit Havana. Het 114 jaar oude Columbia
Restaurant is het grootste Spaanse restaurant
buiten Spanje. Uit Italië, of beter Sicilië, kwam
naast de Cigar City Maﬃa, een keuken mee die
onder invloed van de Cubaanse buren specialiteiten als de Scachatta voortbracht. Voor de
niet-kenners, dit is een pizza die geen pizza is en
zowel bij de 106 jaar oude Alessi Bakery als bij
La Segunda Central Bakery is te verkrijgen.

Ta s ty Ta mpa

Op 201 North Franklin Street vind je naast informatie een aantrekkelijke collectie ‘made in Tampa’-producten

Het nieuwe Tampa is gebouwd op een
rijke mix van geschiedenis en culturen. De stad
beleeft momenteel een nieuwe ‘gouden eeuw’.
Volgens Visit Tampa Bays Kevin Wiatrowski
onthaalt de burgemeester bezoekers regelmatig
met het verhaal dat er twintig jaar terug in het
centrum zeshonderd mensen woonden, waarvan
de helft in de bak. In 2010 was de gevangenis
dicht, maar was het aantal centrumbewoners
gestegen naar zesduizend. En volgend jaar moet
de teller op twaalfduizend staan. Kijkend naar
alle bouwkranen die boven downtown uitsteken,
is ook dat aantal een tussenstand. Nieuwe
restaurants, de foodhall in de voormalige
Armature Works-scheepswerf, de Riverwalk,
het museumpark, de gratis streetcar naar Ybor
City, de brouwerijen, sigaren, achtbanen,
koﬃebranderijen, dolfijnen, alligators, zeekoeien, theaters en al die wilde kippen, maken
samen Tasty Tampa. Een stad die niet één, niet
twee, maar alle zintuigen prikkelt.
Tasty Tampa

Deelfietsen zijn een handige manier om je mee te verplaatsen

Voor twintig dollar kun je een dag lang onbeperkt meevaren met de hop-on-hop-off Pirate Water Taxi
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FLORIDA’S MEEST

ONVERGETELIJKE MOMENTEN
Ervaar de sensatie van recordbrekende achtbanen
en attracties van wereldklasse

VisitTampaBay.com/#googtrans(en|nl)

Shutterstock

Met recht een eretitel voor deze prachtige straat

Welkom in Tampa!

Het is uitstekend uitgaan in Ybor City

Shutterstock

Ingang van de Centro Ybor

Nog steeds is Ybor City de sigarenhoofdstad van de wereld

P R A KT I SCH E IN FOR M ATI E TAM PA , FLO RIDA
Ligging en bereikbaarheid
Naast een bestemming op zichzelf, is Tampa de
ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Florida.
Naar de stranden van Clearwater en de stad
St. Petersburg is het dertig minuten rijden.
Walt Disney World ligt op een uur afstand over
de Interstate-4. Vanaf mei vlieg je dagelijks
rechtstreeks met Delta van Schiphol naar het op
een kwartier van het centrum gelegen Tampa
International Airport (TPA). Miami ligt op vier
uur cruisen dwars door de Everglades. Vanaf
TPA gaan er dagelijks meerdere vluchten van
en naar Havana. Je kunt zelfs op één dag heen
en weer om even een mojito te drinken en een
dansje te maken in de Cubaanse hoofdstad.
Naast ter land en via de lucht is Tampa ook ter
zee goed te bereiken. Vanuit Port Tampa Bay
vertrekken cruiseschepen van Carnival, Royal
Carribean en Norwegian Cruise richting de
Golf van Mexico en het Caribisch gebied. Tot
slot is Tampa steeds meer een wandel- en (deel-)
fietsstad aan het worden en tram je met de
gratis streetcar van downtown naar de historische
straten van Ybor City.

Klimaat en beste reistijd
De zomer begint in Tampa in mei en duurt
ongeveer tot en met oktober. De thermometer
komt bijna nooit boven de 40 graden Celsius
uit en de laatste honderd jaar zijn ook orkanen
aan de stad voorbijgetrokken. In de zomer is
de kans op neerslag het grootst. Winter bestaat
hier eigenlijk niet met een gemiddelde dagtemperatuur van 21 graden Celsius in januari. Het
droogst is het van oktober tot en met april. Qua
prijs en beschikbaarheid zijn september tot en
met december de beste maanden voor een bezoek. In januari is het ook nog relatief rustig en
goedkoop, met de kanttekening dat je rond het
Gasparilla Pirate Festival op de laatste zaterdag
van de maand over de hoofden van bezoekers
kunt lopen. Vanaf eind februari is Tampa de
Spring Training-basis van de New York Yankees
die hier tot eind maart meerdere, te bezoeken,
wedstrijden spelen.
Accommodaties
AmericA sliep aan de Hillsborough River in het
Sheraton Tampa Riverwalk Hotel
(www.marriott.com/hotels/travel/
tpawk-sheraton-tampa-riverwalk-hotel).
Vanaf het balkon kun je hier met wat geluk en
geduld zeekoeien zien zwemmen die zich weinig

lijken aan te trekken van roeiende studenten,
suppers en de Pirate Water Taxi. Vanuit het
hotel loop je langs het zwembad de Riverwalk
op, de bijna vier kilometer lange boardwalk
waar Tampa joggend, fietsend, skateboardend
en flanerend voorbijkomt. Vraag bij het boeken
om een kamer aan de rivierkant. AmericA was
ook te gast bij het Le Méridien. Dit luxehotel
is gevestigd in de voormalige rechtbank in het
centrum van de stad en maakt tegenwoordig
deel uit van de Marriott-groep.
Bucketlist
1. Eet een echte Cuban Sandwich bij Hemingway’s in Heights Public Market of La Segunda
in Ybor City.
2. Rook een hand gerolde sigaar bij Tabanero
Cigar Co. in de Cigar Capital of the World.
3. Spot zeekoeien bij Tampa Electric’s Manatee
Viewing Center tussen 1 november en 15 april.
4. Kijk de dood in de ogen in Busch Gardens’
nieuwe Tigris-achtbaan.
5. Trek je piratenpak aan voor Gasparilla op de
laatste zaterdag van januari.
Meer informatie
www.visittampabay.com: zeer informatieve site
met blogs, filmpjes, tips & tricks
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