
Verantwoording

In de maanden mei en juni 1985 organiseerden de Stichting De 
Nieuwe Kerk en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen een serie discussiebijeenkomsten in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam onder de titel Binnenhof Binnenste Buiten: een parle
mentair gewetensonderzoek. De zorg om het goed functioneren van de 
parlementaire democratie, die opnieuw aan uitgebreide kritiek bloot 
staat, is voor beide organiserende instellingen reden hier regelmatig 
aandacht aan te besteden. De bijeenkomsten in Amsterdam pasten 
in deze opzet en vormen op hun beurt weer de aanleiding voor de 
publikatie van deze bundel.
In deze bundel zijn in de eerste plaats de in de Nieuwe Kerk 
gehouden inleidingen opgenomen, alsmede samenvattingen (waar
van de verantwoordelijkheid geheel bij de redactie ligt) van de 
aldaar gehouden discussies tussen politici en andere deskundigen. 
Met deze teksten wordt nog eens onderstreept dat het debat over de 
parlementaire democratie niet is afgerond en dat waarschijnlijk ook 
nooit zal zijn. Op zichzelf behoeft dit niet te verontrusten: het goed 
functioneren van de parlementaire democratie vereist immers een 
permanente discussie.
In zulk een discussie zijn de meningen over het slagen en falen van 
de parlementaire democratie verdeeld en lopen de voorstellen tot 
verbeteringen navenant uiteen. Dit blijkt ook uit de tevens in deze 
bundel opgenomen kritische commentaren van deskundigen van 
binnen en buiten de universitaire wereld op de verschillende 
deelthema’s, zoals die hoofdstuksgewijs aan bod komen. De bundel 
wordt gecompleteerd met een historische inleiding en een slot
beschouwing.
Binnenhof Binnenste Buiten kwam niet zonder de medewerking en 
adviezen van velen tot stand. In het organiserend comité had 
-  behalve ondergetekenden - Gerard Jongerius zitting, wiens en
thousiasme aanstekelijk en informatie uit de ‘catacomben’ van het
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Binnenhof onmisbaar was. Erkentelijk zijn we eveneens voor de 
vele nuttige adviezen en inspirerende suggesties tijdens de voorbe
reidende fase van de heren Lipschits, Planken, Vis en Van Wijnen. 
Medewerkers van beide organiserende instellingen hebben door 
hun inzet wezenlijk bijgedragen aan het welslagen van de discussie
avonden en het gereedkomen van deze bundel. Tenslotte danken we 
alle inleiders, discussianten (op het podium of in de zaal) en auteurs 
voor hun zeer welkome bijdragen.
In deze bundel wordt gepoogd niet alleen het falen, maar ook het 
slagen van de ter discussie staande parlementaire democratie te 
belichten. We hopen dat de bundel met analyses en commentaren 
uit verschillende politieke en wetenschappelijke denkrichtingen een 
bijdrage aan deze discussie kan leveren.
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