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A dventure
Ben jij avontuurlijk ingesteld?
Dan ben je waarschijnlijk benieuwd
naar alles wat New York te bieden

Met dank aan de burgemeester.

Europa allang ingeburgerd, maar

jij bestand bent tegen zomerhitte,

Dylan, Joni Mitchell, Simon and

nee…Want al vanaf de stichting

Dat dan ook weer wel.

natuurlijk afkomstig uit the Land

maar we nemen aan dat 90°F je iets

Garfunkel, Nina Simone en Jimi

was het hier een melting pot van

of the Free. Alhoewel…er doen

te veel is. Da’s dan ook Fahrenheit,

Hendrix.

immigranten uit alle mogelijke

verhalen de ronde dat ie zou zijn

de eenheid waarmee ze hier in de

geïnspireerd op onze oliebol.

VS de temperatuur aanduiden.

C ovenant House

Grote welzijnsorganisatie die onder-

Overigens begrijpen we dat je

Omrekenen naar onze Celsius is een

een tipje van de sluier oplichten,

steuning biedt aan dakloze, wegge-

één dezer dagen een all original

ingewikkelde formule, maar goed

maar we gaan toch ons best doen je

lopen en verwaarloosde jongeren.

wilt proberen, maar denk aan wat

de stad van zoveel mogelijk kanten

Men probeert er jongeren weer een

nog komen gaat…enne…die

te laten zien.

toekomstperspectief te geven met

calorieën!

heeft. Natuurlijk kan dit reisje maar

B loomberg

scholing, werk en onderdak. Covenant House draait op particuliere
giften, zoals veel van dit soort

E mpire State Building

Sinds Mr Michael Bloomberg,

organisaties in de VS, en heeft

Mayor of the city of NY, in 2002 het

vestigingen in veel grote Ameri-

skyscraper van de stad, en het op

roer overnam van Rudy Giuliani is

kaanse steden. Oracle ondersteunt

NYC groener, schoner en leefbaar-

Covenant House. In New York is ook

der geworden. Zo zorgde hij voor
de aanleg van meer fietspaden,
ging een aantal parken flink op de
schop, en werden andere uitgebreid
of aangelegd. Voormalige industriecomplexen werden heringericht.

Met zijn 381 meter de hoogste

Harlem

culturen en windstreken. En dat
is nog steeds zo. Latino’s, Asians,
Afro-Americans en inwoners met

Van oorsprong al de wijk met de

Europese voorouders vormen

hier komt ie toch: F – 32 : 1,8 = C

meeste zwarte inwoners.

de grootste groepen, maar voor

Dus bijvoorbeeld: Je wilt 90°F

Veel armoede, criminaliteit, gangs

de rest kun je er ook iedereen

omrekenen naar Celsius:

maar ook heel veel swing. In de

tegenkomen. New York is met geen

90 – 32 : 1,8 = 32,22°C

eerste helft van de 20e eeuw

enkele andere stad in de VS te

speelden hier de helden van de jazz

vergelijken, en dat maakt het nou

de sterren van de hemel in de

juist zo speciaal.

G reenwich Village

talloze clubs. Ook in de 21e eeuw is

J azz

Een wijk in Manhattan, wordt ook

in Harlem nog steeds van alles aan

twee na hoogste gebouw van de

vaak The Village genoemd. Was al

de hand op muziekgebied: de

hele VS. Vanaf 1897 stond op deze

vanaf de jaren ’30 één van de

hiphop en de hele cultuur eromheen

een vestiging, en daar gaan we de

plek het legendarische Waldorf-

belangrijkste vrijplaatsen van de

is er ontstaan. Interesse?

oorspronkelijk van de blues, en als

laatste dag een kijkje nemen.

Astoria hotel. Dat werd in 1929

stad, en speelde later een grote

Je kunt een tour boeken die

we verder gaan komen we uit in

afgebroken, en in 1930 verrees hier

rol in de ontwikkeling van folk, jazz

langs belangrijke hiphopplekken

Afrika. Maar in melting pot New

deze grote jongen. Hij gaat al een

en popmuziek. Denk aan clubs als

voert.

York is in de 20e eeuw de jazz pas

tijdje mee, dus.

de Blue Note en The Village

D onut

Dat kleffe zoete tussendoortje

Trouwens, ben je roker? Sinds 23

gemaakt van dough (gistdeeg).

mei 2011 geldt een rookverbod in

Je bestrooit hem met poedersuiker

parken en op pleinen en stranden.

of doet er wat jam op. Ook hier in

Fahrenheit

We weten natuurlijk niet in hoeverre

Vanguard. Artiesten ontmoetten
elkaar hier voor het eerst en deden
hun eerste optredens in een van de
vele clubs. Grote namen als Bob

i nternational

Natuurlijk komt deze muziek

echt op stoom gekomen. Tussen
1920 en 1950 waren de honderden
clubs en barretjes in Harlem en op

Om nou te zeggen dat NYC een

52nd Street in Manhattan dé

typisch Amerikaanse stad is…nou

bakermat van all that jazz, met

2011

The Cotton Club als één van de

tussen 1876 en 1924. Velen bleven

grote namen. Grootheden als

hangen waar de boot uit Napels of

Charlie Parker, Miles Davis en John

Genua was aangekomen. In 1920

Coltrane zijn begonnen in
legendarische clubs als Birdland op

New Yorker

database software was de sleutel

eens gelikt uit en is lekker

tot het efficiënt opslaan en beheren

functioneel.

S tatue of Liberty

Evenmin als zijn stad is DE New

van gegevens, dat werd hun toen

woonden in New York meer

Yorker makkelijk te typeren. Van

wel duidelijk. Dus ontwikkelden en

Italianen dan in Florence, Venetië en

de Sex in the City dames tot Jay-Z,

leverden Larry en zijn vrienden in

52nd Street. Nog steeds kun je in

Genua bij elkaar! De wijk Little Italy

van Woody Allen tot Donald Trump.

1979 de eerste commerciële,

Het grootste stadsdeel (borough)

Europese immigranten zagen als ze

NYC mooie jazzconcerten

in Manhattan is zo ontstaan. Het is

Alles is mogelijk. Nou vooruit dan

relationele database op basis van

van de stad. Thuishaven van de New

aankwamen in de nieuwe wereld.

meemaken. Birdland bijvoorbeeld is

nog altijd een levendige wijk waar je

maar, we proberen het toch: dy-

Structured Query Language (SQL).

York Mets (baseball) en Flushing

Geschonken door de Fransen ten

sinds 1986 weer helemaal

natuurlijk heerlijk Italiaans kunt

namisch, neurotisch, ongeduldig,

Ze noemden hun product Oracle,

Meadows, waar de US Open (tennis)

tijde van de Franse revolutie.

opgeleefd.

eten, en kunt dwalen door de smalle

ondernemend, nieuwsgierig, open,

naar een project waaraan ze eerder

elk jaar in september plaatsvindt.

kasseien straatjes.

tolerant. Maar eigenlijk zouden we

hadden gewerkt bij de CIA, via het

willen zeggen:

bedrijf Ampex. Het toeval wilde dat

Ontdek de New Yorker zelf!

hun eerste klant ook diezelfde CIA

K limaat

New York heeft, het zal je niet
verbazen, een zeeklimaat. Met

M eatpacking District

Wijk in Manhattan, die zich grofweg

O racle

vochtige, hete zomers en tamelijk

uitstrekt van West 14th Street tot

milde winters. ’s Winters liggen d’r

Gansevoort Street, en van Hudson

soms meters sneeuw. In juni is de

River tot Hudson Street.

hier en nu, allemaal begon.

gemiddelde temperatuur 27ºC.

Er waren vroeger zo’n 250 slacht-

Wereldwijd bestaat Oracle al ruim

huizen en pakhuizen, maar sinds

30 jaar. In 1977 startte Larry Ellison

pakweg eind jaren ‘90 is dit de wijk

samen met twee co-founders het

L ittle Italy

Het bedrijf waarmee het voor ons,

Q ueens

R ockefeller Center

Voor de Amerikanen hét symbool
van de vrijheid die in hun land regeert. Het was het eerste punt dat

T axidriver

De beroemdste film van regisseur

Is een complex van negentien

Martin Scorsese, en de doorbraak

feit en werd Oracle genoteerd aan

commerciële gebouwen midden

voor hoofdrolspeler Robert de Niro.

de NASDAQ.

in Manhattan van drie straten-

´Are you talkin to me?’ is zo’n beetje

The rest is history…

blokken groot. Genoemd naar

de bekendste zin uit de filmgeschie-

zakentycoon John D. Rockefeller jr.

denis. En dan uitgesproken met dat

die het tussen 1929 en 1940 liet

typische accent van de Italiaanse

neerzetten.

immigrant afkomstig uit de Bronx.

was. In 1986 was de beursgang een

Paramount Hotel

Waar we twee nachtjes slapen in

Het is in de geest van die tijd in

Tip

waar je moet zijn. Met de hipste

bedrijfje Software Development

comfortabele bedden en een

Art Deco stijl ontworpen.

Italianen en New York, ze hebben

clubs en bijzondere winkels van

Labs. In 1978 kregen ze een IBM

uitstekende service krijgen. Het

Het middelpunt van Rockefeller

samen een lange geschiedenis.

beroemde ontwerpers zoals

research paper onder ogen: het

Paramount is een ontwerp van

Center is GE Building, met z’n

Begon met de grootscheepse

Alexander Mc Queen en Stella Mc

System R: Relational Approach to

Philippe Starck, de Franse alles

tweehonderdzestig meters hoogte

achter te laten. Het inkomen van

immigratie van arme Italianen

Cartney.

Database Management. Relationele

kunner, dus het ziet er ook nog

en zeventig verdiepingen.

de Amerikanen is voor een groot

Het een must is om een goede tip

2011

gedeelte afhankelijk van de tips.
De belastingdienst gaat er bij een

Uitgaan in The City

7th Avenue. Irish bar
• Bowlmore Lounge, 222 West

Aziatische kleurtjes. We kennen
natuurlijk allemaal de film Wallstreet

Lexington Avenue/1000 3rd

2008, begin 2009 met zijn eerste

Avenue

zwarte president Barack Obama.

• Lord & Taylor, 424 5th Avenue,

aanslag vanuit dat ze bij een be-

Ben je iemand van clubben, loun-

paald inkomen, een bepaald bedrag

gen, of gewoon hangen aan de

aan tips binnen krijgen. Ze worden

bar? In deze kleurrijke stad vind je

hier dan ook over belast. Een heel

op uitgaansgebied echt alles. Van

Rooftop bar with spectacular

verbeeld door Michael Douglas als

stores:

is, zacht gezegd, wat ingewikkelder

ander systeem dus dan bij ons.

McSorley`s Old Ale House uit 1854,

views.

Gordon Gekko.

A&F: 50th and 56th Streets, 		

geworden.

Let er daarom goed op bij aankoop,

de oudste bierkroeg van de stad en

Kortom, spreekt tot de verbeelding,

Hollister: 5th Avenue between 		

Maar Yes We Can! kunnen we als

dat de prijzen netto prijzen zijn.

tot in de jaren zeventig uitsluitend

dat Wallstreet.

52nd & 53rd

Oracle Partners & collega’s ook een

Exclusief tip en exclusief taxen.

het domein van mannen. Tot disco
The Tunnel, een ondergrondse

44th Street. Bowling alley with

van Oliver Stone, uit 1987. Waarin

new posh bar!

de hebzucht en graaimentaliteit

• 230 Fifth, 230 5th Avenue.

Vogue

van de jaren ‘80 zo mooi werden

upscale department store
• Two Abercrombie & Fitch

Winkelen

X -mas

plaats door bitse hoofdredactrice

in Soho, Meatpacking district en

vooral veel, heel veel cadeaus in

Anna Wintour. Het blad organiseer-

natuurlijk op en rond 5th Avenue

een superwarme sfeer. De

Dé bijbel voor alle fashionistas we-

De vraag is na zo’n tweeënhalf jaar
natuurlijk of hij al zijn dromen kan
verwezenlijken, de politieke situatie

beetje op onszelf betrekken. Dat
we tot veel in staat zijn hebben we

Een richtlijn voor het tippen:

spoorwegtunnel waar zesduizend

reldwijd. Voor mode en lifestyle, en

• De portier van het hotel:

mensen in kunnen. Wel even nagaan

met enorm gezag, niet in de laatste

of ie nog open is. Doorzakken kun
je het langst in The Village. Check
anders even newyork.metromix.

de in 2010 nog de grootste mode-

com. Voor ieder wat wils!

show ooit in NYC gehouden, met

Nog wat speciale tips:

zaken in de donkere weken ernaar

zeker: we zullen je blijven verrassen

200 modellen in 200 outfits.

• The LEGO® Store, Rockefeller

toe. Ze pakken groot uit met de

met prikkelende incentives en

prachtigste etalages die schitterend

prettige beloningen. Daar kun je op

zijn verlicht.

rekenen. Daarvoor heten we nu

$1 voor het roepen van een taxi
• Portiers en piccolo’s:
$1-$2 per tas
• Kamermeisjes van het hotel:
$1-$5 per dag van uw bezoek
• Obers en barmannen:
15-20% van de rekening
(vóór belasting)
• Taxichauffeurs:
15-20% van vervoerprijs
• Tips voor ander dienstpersoneel
worden altijd gewaardeerd.

Hierbij enkele tips
• Lounge 48, 48th and 6th Avenue
Upscale crowd, DJ and dancing
• Faces & Names, West 54th Street
Friendly neighbourhood bar
• Cafe Iguana, 54th Broadway and
8th Bar and casual dining
• Rosie O’Grady’s, 52nd Street and

Wallstreet

Kan in deze stad overal, kijk vooral

warenhuizen doen uiteraard goede

Center, 620 5th Avenue
• Disneystore, Times Square,
218 West, 42nd Street

Ofwel The Color of Money.

• The Apple store,

Was die altijd groen, van de

767 5th Avenue

Amerikaanse bankbiljetten, de
laatste tijd krijgt Wallstreet ook
steeds meer andere, vooral

Wordt groots gevierd in NYC, met

• Saks, 611 5th Avenue, 50th and
5th Avenue
• Bloomingdales, 59th Street & 		

Yes

We can! Deze slogan hoeven we
natuurlijk niet uit te leggen.
Amerika stond op z’n kop eind

met z’n allen wel bewezen…toch??

Z ie je

Een volgende keer? Eén ding is

eenmaal Oracle.
What’s in a name…
See ya…
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