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Twee Nederlandse en internationale vertegenwoordigers
van Participatory Action Research
Gerrit Huizer
Professor Gerrit Huizer (1929-1999) heeft 20 jaar als ontwikkelingswerker
gewerkt voor de Verenigde Naties en was zesentwintig jaar lang de
hoogleraar-directeur van het Derde Wereld Centrum (het huidige Centre
for International Development Issues Nijmegen) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Hij was een Nederlandse vertegenwoordiger van de PAR, die vooral
internationaal actief was. Hij stelt dat in de zestiger en zeventiger jaren
duidelijk werd dat antropologisch en sociologisch onderzoek faalden om bij
te dragen aan ontwikkelingen die ten goede kwamen aan de armen in de
Derde Wereld. Dat opende de weg voor de opkomst van Participatory
Action Research als een vruchtbare benadering voor de empowerment van
de armen.
De belangrijkste verschillen tussen PAR en het gangbare onderzoek in de
sociale wetenschappen zijn volgens Huizer:
‘’De relatieve onwetendheid van de onderzoeker in vergelijking met de
kennis van de lokale mensen; De onderzoeker als lerende inzake de
geschiedenis en situatie van de lokale bevolking; De onderzoeker treedt in
zijn werk in dialoog met de lokale bevolking; De onderzoeker maakt
vooral gebruik van groepsinterviews en discussie met de lokale
bevolking’’. (Huizer 1993)
Meer informatie over het leven en werken van Gerrit Huizer is te vinden in
het vriendenboek dat verscheen bij zijn afscheid als hoogleraar, in het
artikel ‘Tussen boeren, antropologen en spirits: leven en werken van
Gerrit Jan Huizer. Te downloaden via de website
www.gerrithuizerstichting.nl.
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Marc Lammerink
Marc Lammerink is de andere Nederlandse vertegenwoordiger van PAR.
Hij heeft sinds 1974 zowel in Nederland als in Latijns-Amerika, Afrika en
Azië met PAR gewerkt. Momenteel coördineert hij het in Nederland en
Portugal werkzame consultancybureau FMD.
In 1993 omschrijft hij Participatief Actieonderzoek als volgt:
‘Participatief actieonderzoek is een manier van onderzoek doen, waarin
alle betrokkenen een bijdrage leveren aan het creatieve denken dat in de
onderzoeksonderneming wordt gestoken. Dit betekent dat zij gezamenlijk
besluiten waarnaar gekeken zal worden, welke methoden van onderzoek
gehanteerd zullen worden en hoe hetgeen is uitgezocht, begrepen en
zinvol gemaakt kan worden. Tegelijkertijd leveren alle betrokkenen ook
een bijdrage aan het handelen dat het onderwerp is van het onderzoek’.
(Lammerink 1993).
Op zijn huidige website (www.particpatorymethods.org) staat de volgende
(actuele) omschrijving van Participatory Research:
‘Introduction
In much participatory research, control over the process and agenda of
the process is handed over from the researcher to the participants, often
local people. Participants also analyse and reflect on the information
generated by the research process. This can be an empowering
experience for community members, as well as documenting local realities
which can be used to inform policy and practice.
Participatory research
Participatory research is both a range of methods and an ideological
perspective. Its fundamental principles are that the subjects of the
research become involved as partners in the process of the enquiry, and
that their knowledge and capabilities are respected and valued.

Participatory research is ultimately about relationships and power. The key
relationships are between the researcher and the researched, and
between local people and those actors they see as powerful and who
affect their lives. Participatory researchers act as facilitators and work
towards attaining equality in these two relationships.
Local people involved in participatory research processes are often
subordinate in their own social context, while outside researchers are
often perceived as experts who impose their views. Transforming these
dynamics is achieved by enabling local people to articulate their views and
express their knowledge through describing and analysing their own
situation and problems. Many participatory research processes also have
an action component, which involve the participants in successive cycles
of analysis, reflection and action.’
Publicaties en informatie over het leven en werken van Marc Lammerink
zijn te vinden op de website www.particpatorymethods.org

