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Op 15 september 1966 presenteert een groep van 36 personen, zichzelf 
aanduidend als het 'Initiatiefcomité D'66', in perscentrum Nieuwspoort 
in Den Haag een politiek pamflet met de titel 'Appèl aan iedere Neder-
lander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie'. 
Het initiatiefcomité is eerder dat jaar ontstaan uit een groep van dertien 
personen die op initiatief van Hans Gruijters, voormalig gemeenteraadslid 
voor de VVD, in het Amsterdamse hotel Krasnapoisky bijeen zijn ge-
weest. Aanleiding daarvoor waren de gebeurtenissen die bekend zijn 
geworden als 'de roerige jaren zestig'. De rellen rond het huwelijk van 
prinses Beatrix, de acties van de Provobeweging: de groep jonge journa-
listen en politici die Gruijters heeft verzameld zien hierin een massale 
uiting van ongenoegen over het gezag, het functioneren van de democra-
tie en de bestaande structuren in de samenleving. Het initiatiefcomité 
D'66, onder voorzitterschap van de 34-jarige journalist Hans van Mierlo, 
is van mening dat het staatsbestel bedroevend functioneert: "Het politieke 
spel moet nog steeds worden gespeeld volgens regels die dateren uit het 
eind van de vorige eeuw", zo valt in het pamflet te lezen. Het comité stelt 
vast dat die regels zijn opgesteld voor een samenleving die niet te verge-
lijken is met die van dat moment en trekt de conclusie dat deze dus nooit 
de gewenste uitkomsten kunnen leveren. Wat deze gewenste uitkomsten 
zijn wordt eveneens in het pamflet gemeld, maar om deze te bereiken 
achten de initiatiefnemers wijzigingen in de parlementaire democratie 
noodzakelijk. In het appèl worden dan ook voorstellen gedaan om te ko-
men tot een 'herdemocratisering' van politiek en samenleving: het "Plan 
voor een nieuwe vitale democratie". 

De reacties op het initiatief zijn overweldigend en op 20 oktober 1966 
wordt de Politieke Partij Democraten '66 (D'66) opgericht. Eind decem-
ber wordt in de Amsterdamse RAI het eerste partijcongres gehouden. 
Enkele honderden democraten komen naar Amsterdam om de nieuwe 
partij leven in te blazen. Met veel enthousiasme storten de aanwezigen 
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zich op de vaststelling van het partijprogramma en de kandidatenlijst. Na organisatie. Maar ook in latere ja 
twee dagen chaotisch congres is de huur van de congreslocatie verlopen punt van D66. De eerste levensjai 
zonder dat het programma en de kandidatenlijst af zijn. Terwijl de aan- zoeken naar de juiste organisaties 
wezigen in de hal samengedromd zijn, klimt Van Mierlo in het daar ge- tot doel gestelde doorbraak te be 
plaatste kunstwerk en roept iedereen op het congres op 'derde kerstdag' stante kritiek op de onduidelijke 
voort te zetten. Op 26 december ronden vierhonderd democraten het con- sultaten bij de Provinciale Stat 
gres af waarna de eerste verkiezingscampagne van D'66 van start kan wordt de oorzaak hiervan dan ook 
gaan. In het eerste verkiezingsprogramma, dat dateert van december Hierdoor laait binnen de partij de 
1966, stellen de democraten de radicale democratisering van politiek en op. De discussie resulteert in het 
samenleving centraal. In het programma ligt de nadruk op 'nieuwe spel- een regeringsbeleid 1971-1975', 
regels' voor de parlementaire democratie: rechtstreekse verkiezing van de gezicht de verkiezingen van 1971 
minister-president, invoering van een districtenstelsel, een rechtstreeks er net de PvdA en de PPR gespn 
gekozen burgemeester en opheffing van de Eerste Kamer. Ook is er veel  king.  Wat D'66 betreft zou deze s 
aandacht voor persoonlijke vrijheidsrechten. D'66 onderscheidt zich van lot de vorming van een Progressi 
de gevestigde politieke partijen door geen beginselprogramma op te stel- leiden in 1971 tot het 'Progressie 
len. In plaats van ideologische politiek op basis van statische en al snel gramma en een 'schaduwkabinet' 
verouderde beginselen willen de democraten 'pragmatische' politiek PPR de verkiezingen in. Bij de ve 
bedrijven, politiek gericht op concrete en doelmatige oplossingen voor vooralsnog niet te stuiten is: de pa 
actuele politieke problemen. Het feit dat D'66 ervoor kiest om geen be- elf. Het gezamenlijk optreden van 
ginselverklaring op te stellen, is voor de andere partijen wel aanleiding regeringsdeelname. 
om de democraten te verwijten onduidelijk te zijn. Lijsttrekker Van Mier- [n 1972 komt de Club van Roi  
lo  trekt zich hier niets van aan. Tijdens een persconferentie in februari problemen waarmee de wereld te 
1967 zet Van Mierlo uiteen hoe volgens D'66 het huidige partijstelsel inische groei en vervuiling. Van, 
vernieuwd zou moeten worden. In dat scenario dienen de gevestigde par- dacht bij D'66, ook in de samems 
tijen, inclusief D'66 zelf, te 'ontploffen'. Volgens Van Mierlo is er geen (ijen. De gezamenlijke commissie 
plaats meer voor partijen die op oude ideologieen zijn gebaseerd, die, in het einde van de aarde uit het rapp 
de ogen van de democraten, niet meer overeenkomen met de maatschap- boodschap van de drie progressies 
pelijke werkelijkheid. D'66 moet als breekijzer fungeren om die vernieu- het gezamenlijke verkiezingsprog  
wing  van het partijbestel te forceren. Het eigen voortbestaan wordt daar- verkiezingen in 1972 komen vooi 
aan ondergeschikt gemaakt: op termijn kan D'66 weer verdwijnen, zo is wege de samenwerking met de P 
het idee. heid over de koers van de partij o 

De Tweede Kamerverkiezingen in februari 1967 zijn de eerste verkie- een duidelijke identiteit. Bovendi 
zingen waar D'66 aan deelneemt. Met Van Mierlo als lijsttrekker presen-  king  niet zodanig dat er hoopvol 
teert de partij zich nadrukkelijk als vernieuwingsbeweging. D'66 weet de wording kan worden gesproken. 
bij de kiezers levende onvrede over de gevestigde politieke partijen om te voor D'66 dramatisch. Na een mi 
zetten in een glorieuze verkiezingsoverwinning. De partij krijgt 4,5 pro- benadrukken van de eigen identite 
cent van de stemmen, goed voor zeven Kamerzetels. In het relatief stabie- ten van de progressieve samenw 
le politieke landschap in die tijd, is dit een ongekende uitslag. De nieuwe democraten vijf van de elf zetels, 
partij haalt met haar overwinning de voorpagina van de New York  Times.  het eerst in haar bestaan deel aan 

De nieuwe partij is de status van beweging nog maar net ontstegen en plaats in het nieuwe kabinet-Den 
een doorbraak in de politieke verhoudingen forceren blijkt niet eenvou- Gruijters) en drie staatssecretariss  
dig.  Door het idee dat D'66 slechts een tijdelijke beweging is, is er aan- Nadat de PvdA begin 1973 e 
vankeljk weinig aandacht voor het opzetten van een professionele partij-  sieve  samenwerking, neemt de in 
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jprogramma en de kandidatenlijst. Na organisatie. Maar ook in latere jaren blijft de partijorganisatie een zwak 
huur van de congreslocatie verlopen punt van D66. De eerste levensjaren van D'66 worden gekenmerkt door 

Indidatenhijst af zijn. Terwijl de aan- zoeken naar de juiste organisatievorm en zoeken naar een manier om de 
ijn, klimt Van Mierlo in het daar ge- tot doel gestelde doorbraak te bewerkstelligen. Een probleem is de con- 
n op het congres op 'derde kerstdag' stante kritiek op de onduidelijke identiteit van de partij. Wanneer de re- 
den vierhonderd democraten het con- sultaten bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1970 tegenvallen, 
gscampagne van D'66 van start kan wordt de oorzaak hiervan dan ook snel bij het imago van de partij gelegd. 
gramma, dat dateert van december Hierdoor laait binnen de partij de discussie over de profilering van D'66 
icale democratisering van politiek en op. De discussie resulteert in het 'Beleidsprogramma D'66: schets voor 
mma ligt de nadruk op 'nieuwe spel- een regeringsbeleid 1971-1975', waarmee de partij met een duidelijk 
:ratie: rechtstreekse verkiezing van de gezicht de verkiezingen van 1971 wil ingaan. In dezelfde periode vinden 
en districtenstelsel, een rechtstreeks er met de PvdA en de PPR gesprekken plaats over mogelijke samenwer- 
van de Eerste Kamer. Ook is er veel  king.  Wat D'66 betreft zou deze samenwerking uiteindelijk moeten leiden 

srechten. D'66 onderscheidt zich van tot de vorming van een Progressieve Volkspartij (PVP). De gesprekken 
r geen beginselprogramma op te stel- leiden in 1971 tot het 'Progressief Akkoord'. Met een gezamenlijk pro- 
tick  op basis van statische en al snel gramma en een 'schaduwkabinet' gaat D'66 samen met de PvdA en de 
democraten 'pragmatische' politiek PPR de verkiezingen in. Bij de verkiezingen blijkt dat de groei van D'66 
rete en doelmatige oplossingen voor vooralsnog niet te stuiten is: de partij wint vier zetels en komt daarmee op  
it  dat D'66 ervoor kiest om geen be- elf. Het gezamenlijk optreden van de progressieve drie leidt echter niet tot 
or de andere partijen wel aanleiding regeringsdeelname. 
Lideljk te zijn. Lijsttrekker Van Mier- In 1972 komt de Club van Rome met een alarmerend rapport over de  
dens  een persconferentie in februari problemen waarmee de wereld te kampen heeft als gevolg van de econo- 
Dlgens D'66 het huidige partijstelsel mische groei en vervuiling. Vanaf het begin krijgt dit thema veel aan- 
at scenario dienen de gevestigde par- dacht bij D'66, ook in de samenwerking met de andere progressieve par- 
Ifen'. Volgens Van Mierlo is er geen tijen. De gezamenlijke commissie-Mansholt vertaalt de problematiek van 
Ie ideologieen zijn gebaseerd, die, in het einde van de aarde uit het rapport van de Club van Rome in de nieuwe 
er overeenkomen met de maatschap- boodschap van de drie progressieve partijen en legt daarmee de basis voor 
breekijzer fungeren om die vemieu- het gezamenlijke verkiezingsprogramma, 'Keerpunt '72'. De vervroegde 

L. Het eigen voortbestaan wordt daar- verkiezingen in 1972 komen voor D'66 op een ongunstig moment. Van- 
rijn kan D'66 weer verdwijnen, zo is wege de samenwerking met de PvdA en de PPR en de interne verdeeld- 

heid over de koers van de partij ontbreekt het D'66 voor veel kiezers aan 
n februari 1967 zijn de eerste verkie- een duidelijke identiteit. Bovendien verloopt de progressieve samenwer- 
.et Van Mierlo als lijsttrekker presen-  king  niet zodanig dat er hoopvol over een Progressieve Volkspartij-in- 
Temieuwingsbeweging. D'66 weet de wording kan worden gesproken. De verkiezingen die volgen, verlopen 
Je gevestigde politieke partijen om te voor D'66 dramatisch. Na een mislukte verkiezingscampagne, waarin het 
verwinning. De partij krijgt 4,5 pro- benadrukken van de eigen identiteit van D'66 èn het tegelijkertijd promo- 
en Kamerzetels. In het relatief stabie- ten van de progressieve samenwerking onwerkbaar blijkt, verliezen de  
lit  een ongekende uitslag. De nieuwe democraten vijf van de elf zetels. Ondanks het verlies neemt D'66 voor 
voorpagina van de New York  Times.  het eerst in haar bestaan deel aan een regering: de democraten krijgen een 
beweging nog maar net ontstegen en plaats in het nieuwe kabinet-Den Uyl, waaraan D'66 één minister (Hans 
udingen forceren blijkt niet eenvou- Grujters) en drie staatssecretarissen levert. 
een tijdelijke beweging is, is er aan- Nadat de PvdA begin 1973 een einde heeft gemaakt aan de progres- 
)pzetten van een professionele partij-  sieve  samenwerking, neemt de interne verdeeldheid binnen D'66 toe en 
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gaat het snel bergafwaarts met de nog jonge partij. De 'bewegingsden- stromingen (liberalisme, sociaalde 
kers' steunen Van Mierlo, maar een ander deel van de partij heeft dat idee roegere vernieuwingsbeweging L 
losgelaten ziet niets in de progressieve samenwerking. Van Mierlo ver- politiek leider Jan Terlouw beken 
liest steeds meer steun voor zijn 'krankzinnige avontuur' en na de forma- lijsttrekker voor D'66. Maar na ee  
tie  van het kabinet-Den Uyl treedt hij af. Hij wordt opgevolgd door de Kamerfractie laat Terlouw op het 
natuurkundige en kinderboekenschrjver Jan Terlouw. De verandering als partijleider indien er voor het 
van het politieke leiderschap betekent een belangrijke koerswijziging gen en 1.666 nieuwe leden word 
voor D'66. Terlouw neemt afstand van de progressieve samenwerking en groot succes en haalt Terlouw 0 

benadrukt het eigen karakter van de partij. Voor Terlouw is de tijd van de nieuwe leden en 88.938 handtek 
'beweging' D'66 voorbij: Wat hem betreft is D'66 een volwaardige poli- terug. De nieuwe koers, 'het redeli 
tieke partij geworden die zich zou moeten ontwikkelen tot de vierde grote Kamerverkiezingen in 1977 haalt 
partij van Nederland. De staatsrechtelijke idealen raken op de achtergrond was, acht zetels. Daarmee wordt D 
en maken plaats voor een bredere maatschappelijke oriëntatie. Terlouw Het nieuwe D'66 speelt in op 
gebruikt daarbij ter aanduiding van de partij steeds vaker de term 'links- de jaren zeventig, die wordt geken 
liberaal'. Maar de wisseling van het leiderschap resulteert niet in het ge- sis van 1973 en de daaropvolgendi 
hoopte herstel. Na het einde van de progressieve samenwerking is D'66 iiologische vernieuwing vormen 
in een vacuüm terecht gekomen. Door de toenemende polarisatie komt de D'66-verkiezingsprogramma's. Di 
genuanceerde benadering van de partij niet tot uitdrukking in de strijd gepaard met een poging om de pat 
tussen VVD-leider Wiegel en PvdA-voorman Den Uyl. Het resultaat is slag te vestigen. Het 'Beleidsprog 
een vernietigende uitslag bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en en vergroting van individuele or 
gemeenteraden, die in 1974 worden gehouden. Gemiddeld haalt D'66 \ raagt D'66 aandacht voor de 'me 
slechts één procent van de stemmen en in veel raden en Staten keert de stuurbare processen en structuren 
partij niet terug. D'66 lijkt op sterven na dood. Op een emotioneel partij- karakter van de democraten komt 
congres in september 1974 wordt een motie om de partij op te heffen met voorgrond. In 1979 worden de ui 
ruime meerderheid aangenomen: 242 stemmen voor, 188 tegen. De twee vastgelegd in een beginselprogran 
derde meerderheid die nodig is voor opheffing wordt echter niet gehaald. handelen van D'66'. Bij de Twee 
D'66 gaat aan de interne verdeeldheid ten onder en de droom lijkt voor- de democraten maar liefst negen 
bij. van zeventien. Zes jaar na de colli 

Na het congres valt de partij nagenoeg stil. Het partijkantoor wordt ter dan ooit. Omdat de democrater 
gesloten en de administratie belandt in een verhuisdoos op zolder. Maar coalitie willen deelnemen, en die 
D'66 zit nog altijd in de regering. Eén van de bewindslieden van D'66, hebben, komt het centrumlinkse I 
staatssecretaris van Justitie Jan Glastra van Loon, raakt in 1974 echter in door CDA, PvdA en D'66. Door 
conflict met zijn minister, de CDA'er Van Agt. Zijn aftreden zal de red- en de moeilijke omgang tussen V 
ding van D'66 blijken. Samen met Jan Terlouw stort hij zich op de we- niet lang stand. Na een halfjaar r 
deropbouw van D'66. In de maanden die volgen weet het duo de partij  nit  de coalitie. D'66 besluit het v 
nieuw leven in te blazen. De opiniepeilingen laten zien dat een derde van ormt samen met het CDA een 
de Nederlandse kiezers niet tevreden zou zijn met een keuze tussen PvdA, VVD. Het interim-kabinet blijft ai 
CDA en VVD, tussen socialisme, confessionalisme en liberalisme. D'66 de zomer van 1982 worden uitges( 
heeft volgens hem een zelfstandige positie in de Nederlandse politiek Tijdens de kortstondige deelna 
nodig. Het nieuwe D'66 presenteert zich daarom niet langer als radicale komt D'66 zwaar onder vuur te 
vemieuwingsbeweging, maar als een 'redelijk alternatief voor de andere tisch. De kabinetten waar de  pall  
partijen: de 'vierde stroming' in de Nederlandse politiek. De democraten succes, binnen de partij bestaat  on  
kiezen daarmee voor een expliciete erkenning van de bestaande politieke coalitie met de VVD (waarvan de 
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nog jonge partij. De 'bewegingsden- stromingen (liberalisme, sociaaldemocratie en confessionalisme) waar de 
ander deel van de partij heeft dat idee vroegere vernieuwingsbeweging D'66 zich tegen verzette. In 1976 maakt 
ieve samenwerking. Van Mierlo ver- politiek leider Jan Terlouw bekend dat hij niet langer beschikbaar is als 
ankzinnige avontuur' en na de forma- lijsttrekker voor D'66. Maar na een hartstochtelijk beroep van de Tweede 
hij af. Hij wordt opgevolgd door de Kamerfractie laat Terlouw op het partijcongres weten dat hij zal blijven 
Lrjver Jan Terlouw. De verandering als partijleider indien er voor het volgende congres 66.666 handtekenin- 
kent een belangrijke koerswijziging gen en 1.666 nieuwe leden worden binnengehaald. De actie wordt een 
van de progressieve samenwerking en groot succes en haalt Terlouw over de streep. In totaal worden 4.410 
partij. Voor Terlouw is de tijd van de nieuwe leden en 88.938 handtekeningen verzameld. D'66 is helemaal 
betreft is D'66 een volwaardige poli- terug. De nieuwe koers, 'het redelijk alternatief, slaat aan. Bij de Tweede 
beten ontwikkelen tot de vierde grote Kamerverkiezingen in 1977 haalt de partij die eerder op sterven na dood 
elijke idealen raken op de achtergrond was, acht zetels. Daarmee wordt D'66 de vierde partij van Nederland. 
maatschappelijke oriëntatie. Terlouw Het nieuwe D'66 speelt in op de politiek-maatschappelijke situatie in 
de partij steeds vaker de term 'links- de jaren zeventig, die wordt gekenmerkt door de gevolgen van de oliecri- 
leiderschap resulteert niet in het ge- sis van 1973 en de daaropvolgende economische recessie. Milieu en  tech- 
progressieve samenwerking is D'66 nologische vernieuwing vormen in deze periode de speerpunten in de 

or de toenemende polarisatie komt de D'66-verkiezingsprogramma's. De wedergeboorte van D'66 gaat tevens 
artij niet tot uitdrukking in de strijd gepaard met een poging om de partij op een hechtere ideologische grond- 
-voorman Den Uyl. Het resultaat is slag te vestigen. Het 'Beleidsprogramma 1977-1981' stelt de handhaving 

kiezingen voor Provinciale Staten en en vergroting van individuele ontplooiingsmogelijkheden voorop. Ook 
n gehouden. Gemiddeld haalt D'66 vraagt D'66 aandacht voor de 'menselijke maat' temidden van de 'onbe- 

en in veel raden en Staten keert de stuurbare processen en structuren in de samenleving'. Het links-liberale 
m na dood. Op een emotioneel partij- karakter van de democraten komt in deze periode steeds duidelijker op de 
fl motie om de partij op te heffen met voorgrond. In 1979 worden de uitgangspunten van D'66 voor het eerst 
2 stemmen voor, 188 tegen. De twee vastgelegd in een beginselprogramma: de 'Uitgangspunten van denken en 
opheffing wordt echter niet gehaald. handelen van D'66'. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 winnen  
id  ten onder en de droom lijkt voor- de democraten maar liefst negen zetels en komen daarmee op een totaal 

van zeventien. Zes jaar na de collectieve bijna-doodervaring is D'66 gro- 
genoeg stil. Het partijkantoor wordt ter dan ooit. Omdat de democraten niet met het CDA en de VVD aan een 

t in een verhuisdoos op zolder. Maar coalitie willen deelnemen, en die twee partijen samen geen meerderheid 
Eén van de bewindslieden van D'66, hebben, komt het centrumlinkse kabinet-Van Agt  II  tot stand, gevormd 
tra van Loon, raakt in 1974 echter in door CDA, PvdA en D'66. Door hevige interne conflicten in de coalitie 
er Van Agt. Zijn aftreden zal de red- en de moeilijke omgang tussen Van Agt en Den Uyl, houdt het kabinet 
Jan Terlouw stort hij zich op de we- niet lang stand. Na een halfjaar regeren stappen de PvdA-bewindslieden 
en die volgen weet het duo de partij uit de coalitie. D'66 besluit het voorbeeld van de PvdA niet te volgen en 
)eilingen laten zien dat een derde van vormt samen met het CDA een minderheidskabinet, gedoogd door de 
zou zijn met een keuze tussen PvdA, VVD. Het interim-kabinet blijft aan tot de nieuwe verkiezingen, die voor 

onfessionalisme en liberalisme. D'66 de zomer van 1982 worden uitgeschreven. 
positie in de Nederlandse politiek Tijdens de kortstondige deelname aan het interim-kabinet-Van Agt  III  

zich daarom niet langer als radicale komt D'66 zwaar onder vuur te liggen. Ook de eigen achterban is kri- 
i 'redelijk alternatief voor de andere tisch. De kabinetten waar de partij aan deelgenomen heeft, waren geen 
Nederlandse politiek. De democraten succes, binnen de partij bestaat onenigheid over de wenselijkheid van een 
erkenning van de bestaande politieke coalitie met de VVD (waarvan de mogelijkheid door Terlouw tijdens een 
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partijcongres geopperd is) en de PvdA spreekt van een historische breuk Als oppositiepartij doet D66 het a 
met D'66. Een jaar na de succesvolle verkiezingen is de winst alweer wordt D66 in toenemende mate gi 
verdampt. Bij de vervroegde verkiezingen in 1982 kelderen de democra- partij van Nederland. Naast demo 
ten van zeventien naar zes zetels. Voor partijleider Jan Terlouw is dit  cu,  drugsbeleid en ethische vraag 
reden om af te treden als partijleider. Hij wordt opgevolgd door Tweede belangrijke rol in de profilering v 
Kamerlid Maarten Engwirda. Onder zijn leiding gaat D66 oppositie voe- heeft weliswaar niet geresulteerd 
ren tegen het eerste kabinet-Lubbers. van de partij zet onverminderd do 

In de eerste helft van de jaren tachtig ontbreekt het D'66 aan een  dui-  hoven de twintig zetels. De voo 
delijk inhoudelijk profiel. In 1981 zijn de uitgangspunten van de partij raadsverkiezingen van 1994 verzil 
nog vastgelegd in een nieuw beleidsprogramma, maar ondanks de voort- tweede partij van Nederland kan \ 

durende inhoudelijke discussies waarvan dit beleidsprogramma het resul- pagne voor de Tweede Kamerve, 
taat is, is de identiteit van D'66 voor veel kiezers niet duidelijk genoeg. groot te maken dat de partij onir 
Op het partijcongres in 1983 worden voorstellen gedaan om de partij- Het doel: een kabinet van PvdA, 
naam uit te breiden met een voorvoegsel als 'links-liberaal' of 'sociaal- democraten. D66 wil af van de gi 
liberaal', maar geen van deze voorstellen wordt aangenomen. In 1983 en leiid met PvdA en VVD regeert 
1984 is nog geen electoraal herstel zichtbaar. De situatie verandert pas als iiiacht is. Bij de Tweede Kamerv 
Hans van Mierlo in 1985 terugkeert als partijleider van D66 (vanaf nu  Ii  istorische verkiezingsoverwinnin 
zonder apostrof). dubbeling en de grootste winst d 

In januari 1985 kondigt Van Mierlo aan bereid te zijn opnieuw het heeft gehaald. Door deze overwini 
lijsttrekkerschap van D66 op zich te nemen. In 'Een reden van bestaan' bet CDA, is voor D66 een centra 
zet Van Mierlo het bestaansrecht van D66 uiteen. De terugkeer van Van kingen. Na een langdurige  formal  
Mierlo betekent de revitalisering van de oude staatsrechtelijke idealen. De gewenste 'paarse'  kabinet van PvI 
links-liberale partij van Terlouw wordt weer de vernieuwingsbeweging vier ministers en drie staatssecret 
van Van Mierlo, de 'no  nonsense'-houding van Terlouw maakt plaats den de confessionelen buiten de re 
voor de filosofische beschouwingen van Van Mierlo. De nieuwe positie De democraten hebben van 
van D66 is weer 'tegenover' de andere partijen wat betreft de ideeën over opzichte van ideologische etikett 
partijpolitieke en staatsrechtelijke vernieuwing. Tegelijkertijd plaatst Van schillende typeringen gebruikt 
Mierlo D66 'tussen' de andere partijen om de partij klaar te stomen voor democraten, progressief-democ 
regeringsverantwoordelijkheid. De democraten willen laten zien dat D66 liberalen, progressief-liberalen, p 
een andere politieke cultuur vertegenwoordigt, een strategie die aanslaat liberalen zijn er daar een paar vai 
bij het electoraat. Met de leus 'Andere politiek' voeren de Democraten ei-aten' noch de pragmatische hoi 
succesvol campagne en bij de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar gend visitekaartje. Desondanks vo 
van 1986 haalt D66 negen zetels. De partij voert oppositie 'voor' in plaats om de partij van een ideologisch 
van 'tegen' het centrumrechtse kabinet-Lubbers en speelt een belangrijke 066'ers laat het er echter niet bij 
rol in het politieke debat. D66 profileert zich als tegenstander van de op voorstel van de jongerenbewe 
heersende politieke cultuur, die volgens de democraten teveel om de liberaal' aan, waarmee tot uitdrul 
machtsvraag draait en waar ideologische scheidslijnen oplossingen voor goed van D66 een synthese is van 
actuele problemen in de weg staan. In 1989 groeit D66 door naar twaalf Niets lijkt een succesvolle regi 
Kamerzetels. In dat jaar worden de democraten buiten de formatie van het loopt anders. Hoewel D66 in hel 
derde kabinet-Lubbers gehouden. CDA-leider Lubbers is bang dat D66 en zingsprogramma weet te realiserei 
PvdA in een centrumlinks kabinet het CDA in een minderheidspositie geen onverdeeld succes. De bev 
zullen dringen, bloot aan kritiek en de partij heeft 

ten, die vaak het midden houden t 
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vdA spreekt van een historische breuk Als oppositiepartij doet D66 het opnieuw erg goed. Begin jaren negentig 
olle verkiezingen is de winst alweer wordt D66 in toenemende mate gezien als dé niet-confessionele midden- 
zingen in 1982 kelderen de democra- partij van Nederland. Naast democratische vernieuwing spelen ook mili-. 
Voor partijleider Jan Terlouw is dit eu, drugsbeleid en ethische vraagstukken zoals euthanasie en abortus een 

er. Hij wordt opgevolgd door Tweede belangrijke rol in de profilering van de democraten. De verkiezingswinst 
r zijn leiding gaat D66 oppositie voe- heeft weliswaar niet geresulteerd in regeringsdeelname, maar de groei 
S. van de partij zet onverminderd door. In de opiniepeilingen stijgt D66 tot 
ichtig ontbreekt het D'66 aan een  dui-  boven de twintig zetels. De voorspelde winst wordt bij de gemeente- 
zijn de uitgangspunten van de partij raadsverkiezingen van 1994 verzilverd. Met de mogelijkheid dat D66 de 

Isprogramma, maar ondanks de voort- tweede partij van Nederland kan worden, vraagt de partij tijdens de cam- 
aryan dit beleidsprogramma het resul- pagne voor de Tweede Kamerverkiezingen aan de kiezers om D66 zo 
0r veel kiezers niet duidelijk genoeg. groot te maken dat de partij onmisbaar wordt bij de regeringsvorming. 
den voorstellen gedaan om de partij- Het doel: een kabinet van PvdA, VVD en D66, dus zonder de christen- 
oegsel als 'links-liberaal' of 'sociaal- democraten. D66 wil af van de gegroeide situatie dat het CDA afwisse- 
ttellen wordt aangenomen. In 1983 en  lend  met PvdA en VVD regeert en dus vanzelfsprekend altijd aan de 
zichtbaar. De situatie verandert pas als macht is. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1994 boekt D66 een 
rt als partijleider van D66 (vanaf nu historische verkiezingsoverwinning: van twaalf naar 24 zetels, een ver- 

dubbeling en de grootste winst die een politieke partij tot dan toe ooit 
lierlo aan bereid te zijn opnieuw het heeft gehaald. Door deze overwinning, en door het historische verlies van 
te nemen. In 'Een reden van bestaan' het CDA, is voor D66 een centrale rol weggelegd bij de coalitiebespre- 
an D66 uiteen. De terugkeer van Van kingen. Na een langdurige formatie komt het door Van Mierlo zo vurig 
n de oude staatsrechtelijke idealen. De gewenste 'paarse' kabinet van PvdA, VVD en D66 tot stand. D66 levert 
vordt weer de vernieuwingsbeweging vier ministers en drie staatssecretarissen. Voor het eerst sinds 1917 wor- 
'-houding van Terlouw maakt plaats den de confessionelen buiten de regering gehouden. 
n van Van Mierlo. De nieuwe positie De democraten hebben van oudsher een ambivalente houding ten 
[ere partijen wat betreft de ideeën over opzichte van ideologische etiketten. In de loop van de tijd worden ver- 
ernieuwing. Tegelijkertijd plaatst Van schillende typeringen gebruikt om D66 aan te duiden: vrijzinnig- 
ijen om de partij klaar te stomen voor democraten, progressief-democraten, radicaal-democraten, links- 
democraten willen laten zien dat D66 liberalen, progressief-liberalen, post-socialistische liberalen en sociaal- 
enwoordigt, een strategie die aanslaat liberalen zijn er daar een paar van. Kennelijk verschaft de naam 'demo- 
dere politiek' voeren de Democraten craten' noch de pragmatische houding van de democraten een bevredi- 
de Kamerverkiezingen in het voorjaar gend visitekaartje. Desondanks voelt partijleider Van Mierlo er niets voor 
e partij voert oppositie 'voor' in plaats om de partij van een ideologisch etiket te voorzien. De nieuwe generatie 
[net-Lubbers en speelt een belangrijke D66'ers laat het er echter niet bij zitten en in 1997 nemen de democraten, 
ofileert zich als tegenstander van de op voorstel van de jongerenbeweging 'Opschudding' het etiket 'sociaal- 
olgens de democraten teveel om de liberaal' aan, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het gedachte- 
ische scheidslijnen oplossingen voor goed van D66 een synthese is van sociale en liberale standpunten. 
In 1989 groeit D66 door naar twaalf Niets lijkt een succesvolle regeerperiode in de weg te staan, maar het 

democraten buiten de formatie van het loopt anders. Hoewel D66 in het paarse kabinet veel van haar verkie- 
DA-leider Lubbers is bang dat D66 en zingsprogramma weet te realiseren, wordt de regeerperiode voor de partij 
het CDA in een minderheidspositie geen onverdeeld succes. De bewindslieden van D66 staan regelmatig 

bloot aan kritiek en de partij heeft er moeite mee om haar eigen standpun- 
ten, die vaak het midden houden tussen die van de coalitiepartners PvdA 
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en VVD, duidelijk voor het voetlicht te brengen. Veel beleid van de paar-
se kabinetten is D66-beleid, maar in de beeldvorming wordt het gezien 
als compromissen tussen PvdA en VVD. Hoewel het paarse kabinet suc-
cesvol is, daalt de populariteit van D66 al snel na de totstandkoming er-
van. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 1995 haalt 
D66 9,2 procent van de stemmen. Omgerekend zakt de partij daarmee van 
24 naar veertien zetels in de Tweede Kamer. De 24 zetels in 1994 blijken 
een electorale piek te zijn geweest. In 1997 maakt Hans van Mierlo be-
kend dat hij bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker meer zal zijn. 
In 1998 neemt Els Borst het lijsttrekkerschap van hem over, maar nadat 
D66 bij deze verkiezingen tien zetels verliest, draagt ze het partijleider-
schap over aan  Thom  de Graaf. Hoewel D66 getalsmatig niet nodig is 
voor een Kamermeerderheid, neemt de partij onder zijn leiding toch deel 
aan 'Paars  II'.  

In mei 1999 sneuvelt het Voor D66 zo belangrijke wetsvoorstel voor 
invoering van het correctief referendum tijdens de 'nacht van Wiegel'. 
D66 stapt uit het kabinet, maar de breuk wordt al snel gelijmd. Maar na 
de 'nacht van Wiegel' komt het niet meer goed met de beeldvorming rond 
D66. Voor de kiezers speelt de partij nauwelijks nog een rol van beteke-
nis. Na acht jaar 'Paars' is de glans verdwenen, zowel bij de coalitie als 
bij de democraten. Bij de verkiezingen in 2002 ageert politieke nieuwko-
mer Pim Fortuyn met veel succes tegen 'acht jaar Paars'. De opkomst van 
Fortuyn leidt tot grote verliezen bij de bestaande partijen, ook bij D66. 
Tijdens de meest bizarre verkiezingen in de parlementaire geschiedenis 
halen de democraten zeven zetels, evenveel als in het debuutjaar 1967. Na 
de verkiezingen vormen CDA, VVD en LPF het kabinet-Balkenende. Na 
twee regeerperioden gaat D66 weer de oppositie in. 
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Een omstreden 

Ie bent de politiek ingegaan om de n 

iiuur jouw idealen. Je moet niet uit 
nooit uit angst niet meeregeren. "(B 
Balkenende Jij 

DE GÊNANTE VAL VAN I 
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maanden tijd al tot de nodige a 
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niet in de vergaderingen van de 
As het kabinet 's avonds bij elka 
onhoudbaar is. Een kabinet kan n 
dezelfde partij zo openlijk met  ell  
ende is niet in staat zijn ministen 
netscrisis op de dag van de uitvaa 




