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Op 14 oktober 2006 viert D66 haar veertigjarig bestaan en verkeert de 
partij in een diepe crisis. Er wordt meewarig, soms zelfs minachtend over 
D66 gesproken. De Volkskrant schrijft over "dolende democraten" en 
"een stelletje amaturpolitici".1  Columnist Jan Blokker heeft het steevast 
over "kereltje Pechtold" als hij het over de lijsttrekker van de democraten 
heeft. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zes weken later stemt slechts 
twee procent van de kiezers op D66, het slechtste verkiezingsresultaat bij 
Tweede Kamerverkiezingen sinds de oprichting van de partij in 1966. Het 
is de tiende verkiezingsnederlaag van D66 in twaalf jaar tijd. De partij 
lijkt afgeschreven. Vrijwel niemand denkt dat D66 in de nabije toekomst 
een rol van betekenis zal spelen. Misschien verdwijnt de partij zelfs wel 
helemaal van het politieke toneel. Maar D66 is wel vaker afgeschreven, 
telkens ten onrechte en ook deze keer weten de democraten de crisis te 
boven te komen. Drie jaar na het dieptepunt in 2006 is het beeld van D66 
totaal veranderd. De democraten zijn "de vrijzinnige magneet van het 
midden" en Alexander Pechtold dé oppositieleider.2  In de peilingen schie-
ten de democraten omhoog, nieuwe leden stromen massaal toe. Wat ging 
er vooraf aan die dramatische verkiezingsnederlaag in november 2006? 
En wat is er sindsdien gebeurd waardoor D66 nu weer een bloeiende 
partij is, met ruim 23.000 leden en twaalf zetels in de Tweede Kamer? 

Langs de afgrond is het vervolg op het boek Tussen ideaal en illusie. 
De geschiedenis van D66, 1966-2003. In de tien jaar die dit boek be-
strijkt, zijn twee perioden te onderscheiden. Van 2003 tot 2006 maakt 
D66 één van de meest dramatische episodes in de geschiedenis van de 
partij mee. In de top van de partij wordt een harde strijd om de macht 
uitgevochten, terwijl de partij worstelt met de deelname aan een bij de 
achterban omstreden kabinet. Maar liefst vier partijleiders volgen elkaar 
in hoog tempo op, het vertrouwen van de kiezers in D66 keldert naar een 
historisch laag niveau en verkiezingscampagnes mislukken. De democra-
ten veroorzaken twee kabinetscrises en verliezen vijf verkiezingen op een 
rij. D66 lijkt op haar ondergang af te stevenen. Vanaf 2007 begint het 
herstel. Onder leiding van Alexander Pechtold werkt de partij - niet voor 
het eerst in haar bestaan - aan haar wederopstanding. D66 ondergaat 
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intern een transformatie, wint de volgende vijf verkiezingen op een rij en doorgevoerd en de ideeënontwikl 
herovert haar positie in het hart van de Nederlandse politiek. De gebeur- gebracht. Hoofdstuk 7, 'D66 is ter 
tenissen die in deze tien jaar binnen D66 plaatsvonden, bepaalden ook op hart van de Nederlandse politiek J 
cruciale momenten de Nederlandse politiek: de vorming van het tweede we leider, met een nieuwe visie ei 
kabinet-Balkenende, de val van vicepremier  Thom  de Graaf, de besluit- Dit resulteert in een grote verkiez 
vorming over de militaire missie naar Uruzgan en de val van het kabinet D66 ook dicht bij regeren, tijden 
naar aanleiding van de kwestie-Hirsi Ali in 2006. Ondertussen wordt de partij ver 

In de inleiding van dit boek wordt beknopt de geschiedenis van D66 partij financieel op de rand balanc 
geschetst, vanaf de oprichting in 1966 tot de zomer van 2002. Deze inlei- het laatste hoofdstuk van het boe 
ding is gebaseerd op Tussen ideaal en illusie. Hoofdstuk 1, getiteld 'Een wederopbouw van de voorgaande 
omstreden regeringsdeelname', beslaat de periode vanaf de val van het datie van de positie als progres 
eerste kabinet-Balkenende tot en met de vorming van het tweede kabinet- eindigt zoals het begon: met ve 

Balkenende. De beslissing om aan het kabinet deel te nemen is uniek voor Langs de afgrond wordt afgeslot 
de democraten, omdat ze voor het eerst deel uit gaan maken van een  cell-  Hans van Mierlo, de voormalige] 
trumrechts kabinet.  Thom  de Graaf treedt terug als partijleider, wat uit- En verder is er in dit boek aanda( 
eindelijk het begin zal blijken te zijn van een machtsvacuüm in de top van uitslagen, de partijprogramma's, c 
D66. In dit hoofdstuk ook aandacht voor de beroering bij de achterban kleinere gebeurtenissen in de recer 
over de regeringsdeelname en de strijd om de verdeling van de kabinets- Voor dit boek kreeg ik inzage 
posten. Hoofdstuk 2, 'Zorgen over de koers', gaat over de periode die waaronder veel vertrouwelijke do 
volgt op de kabinetsformatie. Het vertrouwen van de kiezers in D66 daalt alle hoofdrolspelers: Joris  Backer,  
en de onrust binnen de partij neemt toe. De democraten komen een aantal rens-Jan Brinkhorst, Frank Dales, 
keren in botsing met de coalitiepartners, intern is er onvrede en een po-  Ingrid  van Engeishoven,  Thom  de 
ging om D66 van een nieuw inhoudelijk fundament te voorzien, mislukt. van  Mil,  Carla Pauw, Alexande: 
Ondertussen voert Boris Dittrich gesprekken over een nieuwe partij. Schuyer. Ook Gerben-Jan Gerbrar 
Hoofdstuk 3, 'De val van een vicepremier', is een uitvoerige reconstructie nooy Kan en Mark Sanders hebbe] 
van gebeurtenissen rondom de bestuurlijke vemieuwingsvoorstellen van ik over een aantal gebeurtenisser 
het kabinet-Balkenende  II:  de gekozen burgemeester en het nieuwe kies- partijen gesproken en hebben h 
stelsel, die uiteindelijk leiden tot de val van vicepremier  Thom  de Graaf. Politieke Partijen, de medewerken 
Ook de opvolging van De Graaf en het unieke 'Paascongres' komen aan de Hans van Mierlo Stichting med 
de orde. Hoofdstuk 4, 'Partij in crisis', beschrijft hoe D66 op de onder- se voor dit boek. 
gang afstevent. Het vertrouwen van de kiezers in D66 keldert naar een 
historisch laag niveau en de strijd om de macht de partij ontwricht de Menno van der Land 
partij. In dit hoofdstuk ook aandacht voor het Uruzgan-debacle, dat bin- 
nen de partijtop tot grote ruzie leidt. Hoofdstuk 5, 'Om de erfenis', gaat Leiden, oktober 2012 
over de harde strijd om het lijsttrekkerschap tussen Alexander Pechtold 
en Lousewies van der Laan, de val van het kabinet-Balkenende  II  over de 
kwestie-Hirsi Ali en de dramatische verkiezingsuitslag in november 2006. 
Over het begin van het herstel van D66, dat in 2007 wordt ingezet, gaat 
hoofdstuk 6, 'Doorstart'. De nieuwe leider Alexander Pechtold trekt D66 
uit het dal en maakt van D66 weer een aantrekkelijke partij. Pechtold 
ontpopt zich als debater èn als tegenpool van Geert Wilders. Achter de 
schermen ondergaat de partij een transformatie. De partij moet nieuw 
leven worden ingeblazen. Er worden diverse organisatorische wijzigingen 
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[gende vijf verkiezingen op een rij en doorgevoerd en de ideeënontwikkeling moet opnieuw op gang worden 
de Nederlandse politiek. De gebeur- gebracht. Hoofdstuk 7, 'D66 is terug', laat zien hoe D66 haar plaats in het 
D66 plaatsvonden, bepaalden ook op hart van de Nederlandse politiek herovert, onder aanvoering van de  lieu- 
politiek: de vorming van het tweede we leider, met een nieuwe visie en een uitgesproken hervormingsagenda. 
-premier  Thom  de Graaf, de besluit- Dit resulteert in een grote verkiezingsoverwinning in 2010. In dat jaar is 
ar Uruzgan en de val van het kabinet D66 ook dicht bij regeren, tijdens de mislukte formatie van Paars-plus. 
Ali in 2006. Ondertussen wordt de partij vergaand geprofessionaliseerd, terwijl de 

:dt beknopt de geschiedenis van D66 partij financieel op de rand balanceert. Hoofdstuk 8, 'Een nieuwe fase', is 
56 tot de zomer van 2002. Deze inlei- het laatste hoofdstuk van het boek. D66 gaat een nieuwe fase in, na de 
en illusie. Hoofdstuk 1, getiteld 'Een wederopbouw van de voorgaande jaren is de partij nu gericht op consoli- 
aat de periode vanaf de val van het datie van de positie als progressief-liberale middenpartij. Het verhaal 
t de vorming van het tweede kabinet- eindigt zoals het begon: met vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. 
et kabinet deel te nemen is uniek voor Langs de afgrond wordt afgesloten met een terugblik op het leven van 
rst deel uit gaan maken van een cen- Hans van Mierlo, de voormalige D66-leider die in maart 2010 overleed. 
treedt terug als partijleider, wat uit- En verder is er in dit boek aandacht voor de verkiezingscampagnes en - 
van een machtsvacuüm in de top van uitslagen, de partijprogramma's, congrestoespraken en tal van grotere en 
t voor de beroering bij de achterban kleinere gebeurtenissen in de recente geschiedenis van D66. 
ijd om de verdeling van de kabinets- Voor dit boek kreeg ik inzage in het volledige partijarchief van D66, 
de koers', gaat over de periode die waaronder veel vertrouwelijke documenten. Ook sprak ik uitvoerig met 
rtrouwen van de kiezers in D66 daalt alle hoofdrolspelers: Joris  Backer,  Bert Bakker, Roger van Boxtel,  Lau- 
toe. De democraten komen een aantal rens-Jan Brinkhorst, Frank Dales, Boris Dittrich, Frans van Drimmelen, 
ners, intern is er onvrede en een po-  Ingrid  van Engelshoven,  Thom  de Graaf, Lousewies van der Laan, Frank 
eljk fundament te voorzien, mislukt. van  Mil,  Carla Pauw, Alexander Pechtold, Gerard Schouw en Eddy 
gesprekken over een nieuwe partij. Schuyer. Ook Gerben-Jan Gerbrandy, Roelof van Netten, Alexander Rin- 
emier', is een uitvoerige reconstructie nooy Kan en Mark Sanders hebben aan dit boek meegewerkt. Verder heb 
aurlijke vernieuwingsvoorstellen van ik over een aantal gebeurtenissen enkele direct betrokkenen uit andere 
en burgemeester en het nieuwe kies- partijen gesproken en hebben het Documentatiecentrum Nederlandse 
val van vicepremier  Thom  de Graaf. Politieke Partijen, de medewerkers van het Landelijk Bureau van D66 en 
het unieke 'Paascongres' komen aan de Hans van Mierlo Stichting medewerking verleend in de onderzoeksfa- 
is', beschrijft hoe D66 op de onder- se voor dit boek. 
de kiezers in D66 keldert naar een 

om de macht de partij ontwricht de Menno van der Land 
t voor het Uruzgan-debacle, dat  bin- 
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