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boek dat de lezer in zekere zin bij
de strot grijpt, niet in de laatste
plaats door de praktijkvoorbeelden, maar ook omdat theoretische
discussies voor een belangrijk deel
zijn ondergebracht in voetnoten.
We zien hier geen onderzoeker die
vanuit een ivoren toren vrijblijvend
wetenschap bedrijft, maar één die
afdaalt naar de hel, daar zijn handen vuil maakt en op zijn eigen
wijze opkomt voor de slachtoffers
van segregatie. Juist daarin schuilt
het belang van zijn dissertatie.
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