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Met de opening van een als Moors paleis vermomd hotel, zette spoorwegbaron Henry B. Plant Tampa in 1891 op 

de kaart. Ook nadat de laatste jetsetters 39 jaar later de deuren van het luxe resort achter zich dichttrekken, blijven 

toeristen de stad vinden. Anno 2019 flaneren jaarlijks veertien miljoen bezoekers langs de minaretten van het 

voormalige Tampa Bay Hotel aan de Hillsborough River. AmericA kuierde mee. Al leek het die ene dag in het jaar dat 

piraten de stad enteren meer op zwalken.     TEKST  ROBERT DE KONING (WWW.JOURNEYLISM.NL)       FOTOGRAFIE  ELLEN LINNENKAMP, ROBERT DE KONING EN ANDEREN 

Nothing ‘beads’ 
Tampa

Stedentrip naar 
het einde van de regenboog
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Tampa Museum of Art, een kunstwerk op zich
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“Tampa verandert snel”, zegt de Uber-chauf-
feur, “Gentrificatie is een probleem en we heb-
ben tegenwoordig ook files.” De komende dagen 
blijken de mannen en vrouwen achter de taxi-
app een interessante bron van informatie. “Hier 
sloeg de Seminole Heights serial-killer in 2017 
vier keer toe”, horen we op weg naar hipster-
brunch-spot Ella’s Americana Folk Art Café. En 
de druk pratende man onder de enorme JESUS-
pet die achter het stuur van zijn paarse Cadillac 
door de straten slingert, heeft inside information 
over het Gasparilla Pirate Festival: “Het begon 
als een dekmantel voor de elite om ongestraft 
de bloemetjes buiten te zetten.” Treasure Awaits 
is de slogan van Visit Tampa Bay. Rijdend van 
A naar B zijn er al wat pareltjes gevonden. Hoe 
groot de schat aan het einde van de regenboog is, 
wordt duidelijk wanneer we de Uber uitstappen 
en te voet, tram en onder politiebegeleiding vijf 
dagen door de stad laveren.

Aorta
De Tampa Riverwalk is de aorta die het 

stadshart van zuurstof voorziet. In de jaren ze-
ventig werd begonnen met de bouw van de bijna 
vijf kilometer lange boardwalk. Stukje bij beetje 
werden de oevers van de Hillsborough River 
terugveroverd op de industrie. Meer dan veertig 
jaar later verbindt de Riverwalk vijf musea, zeven 
parken en een scala aan hotels, cafés en restau-
rants. Bij goed weer – de zon laat zich hier 361 
dagen per jaar zien – is het een podium voor 
artiesten en dansklasjes. En het is een tribune 
van waaraf je met geluk en geduld zeekoeien 
en dolfijnen kunt spotten. Of anders suppers, 
kajakkers en wedstrijdroeiers van de universi-
teit. De Riverwalk doet het hart van Tampa, en 
bezoekers, sneller kloppen.

te verzorgen. Het moest lekkerder zijn dan wat 
er thuis op tafel kwam. Zo ontstond de Cuban 
Sandwich: brood met varkensvlees, zoete ham, 
salami, kaas, augurk en mosterd. Enjoy!”

Museumplein
Na het historisch lekkere broodje wacht 

Tampa’s Museumplein met drie musea in de 
leeftijdscategorie 2-99 jaar. Het Glazer Children’s 
Museum doet denken aan NEMO in Amster-
dam: het is interactief en gericht op leren. Voor 
de wat oudere homo ludens zijn er het pittoreske 
Florida Museum of Photographic Arts (FMoPA) 
en het Tampa Museum of Art. Dit laatste 
museum biedt niet alleen onderdak aan kunst, 
het is er ook zelf in gehuld. ’s Avonds komt de 
buitenkant met dank aan Leo Villareals ‘Sky’ tot 
leven. Villareals continue van kleur verschietende 
façade heeft een wisselend effect op mensen. “In 
de zomer komt er wel eens iemand vragen waar-
om de kersverlichting nog aan staat”, vertelt een 
medewerkster. Andere bezoekers worden juist 
door het lichtkunstwerk aangetrokken. Binnen 
wacht een eclectische verzameling van Griekse en 
Romeinse kunst tot Pop Art. Deze klassieke col-
lectie wordt aangevuld met tijdelijke exposities 
van kunstgodinnen en -goden als Yayoi Kusama, 
Robert Indiana, Christo en Warhol.

Scala aan keuzes
Naast food for thought moet er natuurlijk 

ook echt gegeten worden. Met dank aan alle 
culturen die zich in de loop der jaren in de stad 
hebben gevestigd, staat er een scala aan keuzes 
op Tampa’s menukaart. Tegenover het Tampa 
Museum of Art zit Anise Global Gastrobar, 
bekend om haar Asian-style stinky buns. Iets 

Cubaanse Boterham
Heights Public Market at Armature Works 

staat aan het eind c.q. het nieuwste stuk River-
walk. Het is een foodmarket, gevestigd in een 
oude industriehal. Je kunt er terecht bij meer 
dan een dozijn eet- en drinkgelegenheden. Aan 
de lange tafels onder de gietijzeren dwarsbalken 
van het erfgoed treft een dwarsdoorsnede van 
Tampa’s regenboogbevolking elkaar. Dit is dé 
plek om een ‘Cubaanse boterham’ te eten en een 
gesprekje met de locals aan te knopen. “Ken je 
het verhaal van wat je eet?”, wordt er gevraagd 
als we met een Cuban Sandwich van Heming-
way’s aanschuiven. “De Cubaanse arbeiders van 
Ybor City’s sigarenfabrieken gingen tussen de 
middag naar huis om te eten….en te drinken. 
Een deel kwam daarna natuurlijk niet meer 
terug. De fabrieksbazen besloten toen zelf lunch 

Begonnen vanuit een Foodtruck en nu dé plek in Tampa voor stinky buns: Anise Global Gastrobar

Paella a la Valencia is een signature dish van Columbia Restaurant
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‘Aan de lange tafels onder de 

giet i jzeren dwarsbalken van het 

erfgoed treft  een dwarsdoorsnede 

van Tampa’s regenboogbevolking 

elkaar’

verderop serveert tv-kok Fabio Viviani in zijn in 
2018 geopende Osteria Bar & Kitchen Italiaanse 
delicatessen in een door een vorm- en kleuren-
blinde architect ontworpen interieur. Aan de 
andere kant van de Hillsborough River, rond 
de universiteit, staan millennials in de rij voor 
een tafel bij Edison Food + Drink Lab. Er is 
een breed scala lokaal gebrouwen bier op tap 
en in de keuken experimenteert Jeannie Pierola 
met vloeibaar stikstof en oesters gevangen in 
een knapperig aardappelkorstje. Iets minder 
experimenteel, qua eten, is koffiebar annex boe-
kenwinkel annex interieurzaak annex restaurant 
Oxford Exchange. In dit sfeervol gerenoveerde, 
voormalige koetshuis van het Tampa Bay Hotel 
kun je naast een bakkie, een boek en een bank, 
terecht voor ontbijt, lunch en diner.

Taxi!
De Riverwalk mag dan de aorta van Tampa 

zijn, als het moe is, heeft het hart soms een 
bypass nodig. Voor twintig dollar kun je een hele 
dag met de hop-on-hop-off Pirate Water Taxi over 
de Hillsborough River varen. De kanariegele 
boten leggen op vijftien verschillende punten in 
de stad aan. Bijvoorbeeld bij Sparkman Wharf, 
Tampa’s nieuwe waterkant waar het beste van 
The Big Guava samenkomt: de lokale keuken(s), 
microbrouwerijbiertjes, terrassen en optredens. 
Om de ene hoek van Sparkman Wharf staat het 
Tampa Bay History Center. Hier kun je interac-
tief kennismaken met de meer dan duizend jaar 
oude geschiedenis van de baai. Ook interactief, 
maar dan met levende hoofdrolspelers, is het om 
de andere hoek van Sparkman Wharf gelegen 
Florida Aquarium. Je kunt hier roggen aaien, 
oog in oog staan met haaien en de rode lepelaar 

bekijken, een soort liefdesbaby van een flamingo 
en een lepelaar. Nadat bijna alle zintuigen zijn 
gebruikt (de luidruchtige pinguïns dragen een 
sterk parfum) kun je vervolgens voor het aqua-
rium de gratis Teco Line-tram instappen om te 
proeven van het goede leven in Ybor City. 

Sterk water
Ybor City dankt haar naam aan sigaren-

magnaat Vicente Martinez-Ybor. Spanjaard van 
geboorte, kwam Ybor via Cuba en Key West 
eind negentiende eeuw in Tampa terecht. Zijn 
sigarenimperium trok al snel arbeidsmigranten 
aan uit Spanje, Cuba, Italië en Duitsland. Ze 
legden de basis voor wat nu de oudste en meest 
levendige wijk van Tampa is. En, ze hielden 

In de oude rechtbank huist tegenwoordig een sjiek hotel

Columbia Restaurant in Ybor City: alsof je een Spaans patiorestaurant binnenstapt
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van al het achtbaangeweld kan in de trein die 
rond het park rijdt, de kabelbaan, achterin een 
safaritruck of, als je tegen hoge stemmetjes en 
liedjes die bestaan uit drie noten kunt, in Sesame 
Street. Busch Gardens is minder druk dan 
Disney, zeker op doordeweekse dagen in januari 
en februari. Hetzelfde geldt overigens voor 
ZooTampa at Lowry Park. Deze dierentuin huist 
meer dieren dan achtbanen, al kunnen ze het 
niet helemaal laten volgens de plattegrond: “Val 
drie verdiepingen naar beneden in onze nieuwe 
Roaring Springs water ride!”

Nat geworden in de wildwaterbaan? Voor vijf dollar stap je droog uit 
een levensgrote föhn

Pirates of the Tampa Bay Geen pretpark zonder dieren en geen dierentuin zonder pret in Tampa
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kippen waarvan het nageslacht nog steeds in de 
straten rond Centennial Park rondscharrelt. Net 
als de vreemde vogels, bleven ook de muziek, 
het bier en de keukens van de sigarenrollers in 
de wijk hangen. Anno 2019 is Ybor City een 
van de belangrijkste uitgaanswijken van de stad 
met Seventh Avenue als het schilderij waarop 
alle kleuren uit heden en verleden samenkomen. 
Columbia Restaurant serveert hier de Spaanse 
keuken, sinds 1905, in een omgeving die doet 
denken aan het Alhambra. Bij Tabenero Cigar 
Co. worden nog steeds sigaren gerold. Met een 
verse koffie of een glas wijn ernaast, trekt de 
laaghangende bewolking over de hoofden van 
de rokers binnen en buiten op het terras. Tussen 
deze twee klassiekers in, is op nummer 1903 
Dysfunctional Grace Art Co. gevestigd, een 
levendige winkel waar alles draait om de dood. 
De fascinerende collectie op (sterk water) gezette 
dieren brengt bij sommige bezoekers ‘het beste’ 
naar boven, getuige het briefje dat de eigenaresse 
bij een paar in vloeistof geconserveerde baby-
krokodillen heeft gelegd: “None of the creatures 
in these jars or on the wall are alive. Yes, I made 
this sign cause way too many people asked me this 
question. FUCK!”

Beestenboel
“Ons hele gezin heeft een annual pass”, 

vertelt de chauffeuse terwijl links en rechts goed-
kope hotels, autowasserijen en ketenrestaurants 
voorbijtrekken. “Mijn kinderen gaan bijna ieder 
weekend in een van de achtbanen. Mij krijgen ze 
er niet in. Ik ga liever gratis biertjes proeven of 

op safari.” Achtbanen, gratis bier, safari? Welkom 
in Busch Gardens, het in 1959 door bierbrouwer 
Anheuser-Busch geopende dieren-pret-park op 
een kwartier rijden van Tampa’s centrum. Bier 
wordt er niet meer gebrouwen tussen de acht-
banen, krokodillen en olifanten, maar proeven 
is sinds begin 2019 weer terug. Het is aan te 
raden om dat aan het eind van het bezoek te 
doen. Busch Gardens staat namelijk bekend om 
kurkentrekkers, loops en vrije vallen die luisteren 
naar namen als Falcon’s Fury, Cheetah Hunt, 
SheiKra en de splinternieuwe Tigris. Bijkomen 

Industrieel erfgoed omgetoverd tot foodhall: Heights Public Market at Armature Works
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Enteren!

Stilte voor de storm

De leden van de Ye Mystic Krewe of Gasparilla

De vleesgeworden Tampa: sigaar, drank en kralen

Gedurende drie uur trekt een bonte stoet onder een regen van kralen 
door de straten

Murder she ate
ZooTampa ligt vlakbij een opkomende wijk: 

Seminole Heights. Inderdaad, die van de gelijk-
namige seriemoordenaar waar de Uber-chauffeur 
tussen neus en lippen door over vertelde. De men-
sen die in de rij staan te wachten tot Ella’s Ame-
ricana Folk Art Cafe opent, zal het een zorg zijn. 
Hun grootste angst is dat ze, wanneer de deur 
om elf uur opengaat voor Ella’s Sunday Brunch, 
geen plekje meer kunnen krijgen. De smaak van 
Soul Food strijdt in deze Tampa hotspot om de 
aandacht met het oog voor de bonte mix aan 
kunst aan de muren van het restaurant. Bijna alles 
is te koop, behalve een zitplaats. Daarvoor moet je 
hier in de rij staan. Wie na het eten dorst heeft ge-
kregen, kan zich voor de deur laten ophalen door 
een limo of SUV van Tampa Brew Tours. The Big 
Guava zou, met vijftig bierbrouwerijen binnen de 
stadsgrenzen, ook The Big Brew kunnen heten.

Euroshoppen
Na een paar dagen bier, Cubaanse boterham-

bakkers, beesten en bolknakken kan er een lichte 
drang naar winkelen ontstaan. Dé plek hiervoor is 
Hyde Park Village, een ‘Europees’ winkelcentrum. 
Euroshoppen betekent in Amerika niet hetzelfde 
als in de Albert Heijn. Het is een mix van luxe 
winkels en boetiekjes in een landelijke setting met 
gemetselde laagbouw en een fontein als dorps-
pomp. Hyde Park Village is gelegen in de gelijk-
namige wijk die bekend staat om Arts-and-Crafts-
bungalows uit het begin van de twintigste eeuw. De 
buurt ligt tegen de Hillsborough Bay aangeplakt. 
Wandelend over de Bayshore Boulevard ben je, al 
dolfijnen spottend, normaliter binnen een half uur 
in downtown. Behalve dan op die laatste zaterdag 
in januari. Dan is niets normaal en vanzelfsprekend 
meer in Tampa.

Bead it!!!!
De kiem voor het Gasparilla Pirate Festival 

werd in 1904 gelegd. Gebaseerd op de legende 
van de Spaanse piraat José Gaspar, Gasparilla 
voor vrienden, begon een clubje mannen in 
dat jaar gekostumeerd te borrelen. De traditie 
groeide. Er kwam een boot, er kwam een parade, 
er kwam publiek en er kwam bling bling. Meer 
dan tien miljoen kralenkettingen slingeren de 
piraten van Ye Mystic Krewe of Gasparilla vol-
gens de Tampa Bay Times jaarlijks het driehon-
derdduizend koppige publiek in. Ongeveer één 
miljoen daarvan hangen om de nek van de dame 
die voor AmericA tegen het hek langs de parade 
route gedrukt staat. Voordat ze beschonken en 
bezwijkend onder de kralen wordt afgevoerd, 
deelt ze een paar oneliners: “I sell myself for beads” 
en “I’m a bead-whore”. Ze kunnen zo op een 
T-shirt. 

Kanonneerboot
De gekte, Gasparilla is na Mardi Gras en 

Macy’s Thanksgiving Parade Amerika’s grootste 
parade, begint al in het vliegtuig naar Tampa 
als twee passagiers in piratenkostuum door het 
gangpad schuifelen. In de stad zelf duiken de dag 
voor het festival her en der bordjes op waar no 
coolers allowed on terrace op staat. Op de ochtend 
van de intocht van de piraten wordt duidelijk 
waarom. Hordes verklede mensen waggelen met 
goed gevulde koelboxen over de Riverwalk rich-
ting de paraderoute. Af en toe gaat er een box 
open en ‘enteren’ de piraten een koud biertje om 
vervolgens weer goed (en mooi) gemutst door 
te hobbelen. Op het water is het ondertussen 
net Sail Amsterdam. Gasparilla begint namelijk 
officieel met de aankomst van de José Gaspar bij 
het Tampa Convention Center. Deze aankomst 

Swinging Tampa
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VisitTampaBay.com/#googtrans(en|nl)

ONVERGETELIJKE MOMENTEN
FLORIDA’S MEEST

Ervaar de sensatie van recordbrekende achtbanen  
en attracties van wereldklasse


