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Planeet Google
Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden
Medical librarianship
In archieftijdschriften gelezen

Planeet Google:
hoe één bedrijf
alle kennis wil managen
Bij het begin van de zomer maakte Google
bekend dat het werkt aan een eigen besturingssysteem, Google Chrome OS. Dit nieuws
had gemakkelijk stof kunnen bieden voor
een extra hoofdstuk in Randall Stross’ boek:
Planeet Google.
Stross, hoogleraar economie aan de San Jose State
University, heeft jarenlang onderzocht hoe één bedrijf alle
kennis wil managen. Zijn verslag leest als een trein en geeft
een diepgaand inzicht in de filosofie en interne cultuur van
Google. Zijn toon is daarbij allesbehalve moraliserend. Dit
zou eventueel als een gebrek aan kritisch geluid kunnen
worden opgevat, maar biedt de lezer vooral ruimte om zelf
tot conclusies te komen.

Bibliotheek- & archiefgids, 85 (2009) 5

Bovendien wordt de opkomst van Google niet eenzijdig als
een succesverhaal afgeschilderd. Naast de grote beslissingen stelt de auteur ook Googles blunders in het daglicht.
Terwijl Google zich halsstarrig bleef richten op het emotieloze algoritme, hadden bedrijven als Yahoo immers al lang
begrepen hoe belangrijk virtuele internetgemeenschappen
voor veel mensen zijn.
Het boek handelt dus niet alleen over Google. Naast voor
de hand liggende vergelijkingen met Yahoo, Microsoft,
Facebook, Wikipedia, ... worden ook specifieke initiatieven
ten opzichte van hun belangrijkste tegenhangers geplaatst:
Google Translate versus SYSTRAN, Google Book Search
versus Amazon Search Inside This Book, Google Video
versus Apple iTunes, ... Zo krijg je meteen ook een breder
beeld van die andere spelers op de markt.
Stross heeft in de loop der jaren heel wat ‘Googlers’ weten
overhalen tot medewerking aan zijn boek. Ze maakten tijd
vrij voor interviews, namen hem mee naar verkooppresentaties en lieten hem op de campus meeluisteren naar mana-

gerpraatjes. Wie in het boek op zoek is naar onthulling van
bedrijfsgeheimen, zal echter van een teleurstellende reis
terugkeren. Wel kom je te weten waarom het Google Docs
& Spreadsheets is en niet Google Office, wat het verband is
tussen centrale dataopslag en elektriciteitscentrales, waarom
YouTube voor Google een avontuurlijke anomalie betekent,
...
Vanwege de brandend actuele inhoud raad ik de geïnteresseerden aan om dit aanstekelijke boek zo snel mogelijk te
lezen!
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Naslagwerk met ambitie
Mocht een lezer al misleid
worden door de titel – Latijnse
scholen in de Zuidelijke
Nederlanden (16de-18de
eeuw) – en daarbij veronderstellen dat hij met dit lijvige
werk hét standaardwerk over
de geschiedenis van de Latijnse
scholen in Vlaanderen en Brussel in handen heeft, dan zet
de ondertitel – Repertorium en
archiefgids – hem weer op het
rechte spoor.
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