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Met zijn hoge, gewelfde voorhoofd, dikgerande uilenbril en geciseleerde taal, leek Joop Wolff 
het prototype van een intellectueel in de politiek, maar als hem naar zijn academische titels 
werd gevraagd, schaterde hij het uit: ‘ Ik heb mulo!’ Schaterlachen deed hij vaak en uitbundig. 
En wat het gebrek aan hoger onderwijs betreft, dat stond aan een ontzagwekkende eruditie 
niet in de weg. Wolffs persoonlijke belangstelling richtte zich primair op de kunsten: Neder
landse literatuur (Couperus was zijn favoriet), muziek (een opmerkelijke voorkeur voor 
atonale werken van moderne componisten als Arnold Schönberg en Luigi Nono) en de beel
dende kunst (een niet minder opmerkelijke voorkeur voor glaskunst en keramiek). Bij de 
behandeling van de begroting voor de kunsten trakteerde hij de Kamer op levendige beschrij
vingen van door hem bezochte voorstellingen o f exposities, waarna hij zijn stokpaard bereed: 
de overheid moet de kunst stimuleren door haar in de gelegenheid te stellen haar eigen wegen
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te kiezen en haar te beschermen tegen de kapitalistische markt, zonder betuttelen, heersen of 
dwingen. Hij werd na beëindiging van zijn Kamerlidmaatschap lid van de Raad voor de 
Kunst.

Op 7 januari 2007 is Joop Wolff, van 1967 tot 1982 -  met een korte onderbreking in 1977 -  
lid van de Tweede Kamer voor de Communistische Partij van Nederland, op bijna tachtigja
rige leeftijd overleden. Zijn gezondheid was al geruime tijd zwak en het verlies van zijn echt- 
genote en politieke kameraad Catrien had hem geknakt.

Het lijkt eigenaardig een in memoriam van een geharde communist als Wolff te beginnen 
met zijn liefde voor de kunst. Eerder verwacht men één van twee stereotypen. Hetzij een 
lofzang op zijn levenslange overtuiging dat het noodzakelijk is te strijden tegen uitbuiting, 
vernedering en onderdrukking, omdat naar een woord van Karl Marx de hoogste waarde van 
de mens de mens zelf is. Hetzij -  andersom -  een bijtende veroordeling van mensverachtende 
stalinistische praktijken, lange tijd door Wolff verdedigd en in afgeleide vorm ook door hem 
intern in zijn partij toegepast, in lijnrechte tegenspraak met de beleden overtuiging.

Voor beide visies is iets te zeggen, maar zij doen geen recht aan de ambivalentie in de 
geschiedenis van het Nederlandse communisme, noch aan de gecompliceerde persoonlijk
heid van Joop Wolff. Het is niet toevallig dat de toenmalige fractievoorzitter van de c p n , 

Marcus Bakker, in 1982 diens vertrek uit de Tweede Kamer aangreep om te wijzen op de span
ningen die de communisten voelden als gevolg van de onderschatting van het individu in hun 
beweging. Hij bedoelde ongetwijfeld dat ook Joop Wolff te lang zijn individualiteit onderge
schikt had moeten (en willen) maken aan ‘het echte of vermeend collectieve’.

Als Kamerlid is Wolff vooral in de herinnering gebleven door zijn inspanningen om de 
democratische waarden en het verzet tegen de nazi’s levend te houden. Voordat hij zijn par
lementaire loopbaan begon, had hij echter al een roerig politiek leven achter de rug. Bij de 
uitvaartplechtigheid vertelde zijn oudere broer Jaap, eveneens langdurig bestuurslid van de 
c p n , nog eens hoe zij er samen waren ‘ingerold’. Op jonge leeftijd (Joop was 16) kwamen zij 
in 1943 in hun woonplaats Haarlem terecht bij een communistische verzetsgroep onder 
commando van het latere lid van de Tweede en de Eerste Kamer Annie van Ommeren- 
Averink, met wie zij tot haar dood in 1991 een nauwe vertrouwensband hielden. Zij hielpen 
met de opvang van joden en de uitbouw van het illegale apparaat van De Waarheid. Na de 
bevrijding werd de jeugdige Joop Wolff al snel opgenomen in het landelijke partijbestuur van 
de c p n  -  de partij had de meesten van haar oudere kaderleden in de oorlog verloren. In 1946 
werd hij parlementair redacteur van De Waarheid, daarna volgde hij Marcus Bakker op als 
voorzitter van de communistische jeugdbeweging a n j v .

Centraal stonden voor hem in deze periode de communistische acties tegen de 
Nederlandse politiek in Indonesië. In 1950 vertrok Wolff op een geheime missie van twee jaar 
naar Peking, waar hij onder de schuilnaam Jacob Goldstein fungeerde als contactpersoon 
tussen de CPN-Ieiding en de Indonesische communistische partij p k i . Eind 1952 verbleef hij 
drie maanden in Indonesië, waarover hij het boek Uit het rijk der duizend eilanden publi
ceerde. Indonesië liet hem nooit meer los. Toen generaal Soeharto in 1965 de macht greep, 
bevonden zich onder de honderdduizenden vermoorde communisten en nationalisten ook 
de PKi-Ieiders met wie Wolff bevriend was geraakt. In 1967 hield hij in de Tweede Kamer een 
interpellatie over de schending van de mensenrechten in Indonesië, maar kreeg alleen steun 
van de p s p . Wel slaagde hij er onderhands in een asielstatus te verkrijgen voor talrijke 
Indonesische vluchtelingen.
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Lange tijd combineerde Joop Wolff zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer met het hoofd
redacteurschap van De Waarheid. Het was in deze functie dat ik hem persoonlijk leerde 
kennen toen ik in 1965 als jongste verslaggever bij die krant kwam werken. Opgegroeid in een 
communistisch gezin gedurende de jaren vijftig kende ik hem uiteraard als kind al van naam. 
Met de dagelijkse leiding van de krant hield hij zich niet bezig. Die taak viel in 1973 mij toe 
en als zijn ‘adjunct’ heb ik vooral vrolijk stemmende herinneringen aan hem, aan zijn lach
salvo’s, zijn virtuoze imitaties van medeleden van de Kamer, de bizarre verhalen en anekdo
tes waarmee hij de redacteuren van hun werk placht te houden als hij op de redactie ver
scheen. Soms hielden we ons hoofdredactionele overleg in de Oesterbar; zijn favoriete restau
rant ondanks ons sobere bestaan. Zowel als Kamerlid als via De Waarheid hielp Wolff het iso
lement te doorbreken waarin de c p n  gedurende de Koude Oorlog was geraakt. Hij mengde 
zich zelfs door middel van een groot interview met de rooms-katholieke theoloog prof. 
Schillebeeckx in het conflict tussen de Nederlandse kerkprovincie en het Vaticaan, volgens 
hem een spiegelbeeld van het conflict van de c p n  met de communistische moederkerk in 
Moskou.

Terugblikkend op Wolffs lidmaatschap van de Tweede Kamer, gedenk ik hem als een 
boeiende en scherpzinnige politicus met onbetwistbare verdiensten voor Nederland. Die ver
diensten zijn toe te schrijven aan de resultaatgerichtheid waarmee hij te werk ging, daarbij 
altijd het overleg zoekend om bondgenoten te maken. De meeste terreinen waarop een lid van 
een kleine parlementaire fractie zich moet bewegen, kunnen hier buiten beschouwing blijven. 
Ik beperk me tot twee punten. Terecht is bij zijn dood alom de nadruk gelegd op zijn inspan
ningen voor het in stand houden van de herinnering aan vervolging en verzet gedurende de 
Duitse bezetting van Nederland. Uiterst constructief heeft Wolff bijgedragen aan de totstand
koming van de Wet buitengewoon pensioen, de Wet uitkering vervolgingsslachtoffers en de 
Wet uitkering burgeroorlogsgetroffenen. Zelf heeft hij het begin van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw gekenschetst als de afsluiting van een periode waarin een klimaat heerste van 
zwijgen over de Tweede Wereldoorlog of zelfs het uitbannen van de herinnering daaraan. De 
omslag uitte zich in emotionele debatten over affaires uit de Tweede Wereldoorlog, de zaak- 
Menten, de herdruk van Mein Kampf, de voorgenomen sluiting van hotel De Wereld in 
Wageningen waar in 1945 de Duitse capitulatie was bezegeld, de betreurenswaardige affaire- 
Aantjes. De meeste indruk maakte het debat over de voorgenomen vrijlating van Duitse oor
logsmisdadigers, door de Tweede Kamer op 19 februari 1972 afgewezen na een aangrijpende 
hoorzitting met oud-verzetsmensen en overlevenden van de concentratiekampen. Een van de 
effecten van deze episode was de heling van de breuk die in de Koude Oorlog in het voorma
lig verzet was ontstaan. Na zijn aftreden als Kamerlid werd Wolff voorzitter van het Centraal 
Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers, vicevoorzitter van de Stichting Samenwerkend 
Verzet 1940-1945 en de eerste bestuursvoorzitter van het Verzetsmuseum. Naar mijn mening 
heeft de c p n  haar roemrijke verzetsverleden ook oneigenlijk ingezet om genoegdoening te 
krijgen voor de verguizing die haar tijdens de Koude Oorlog ten deel viel en om te onderstre
pen dat de c p n  in weerwil van de stalinistische smetten uit het verleden de democratische 
waarden en de rechtsstaat verdedigde.

Een tweede terrein dat ik wil noemen is Wolffs ijveren voor de rechten van het individu. 
In 1971 hield hij een warm pleidooi voor het schrappen van artikel 248bis -  het beruchte 
homo-discriminatie-artikel -  uit het Wetboek van Strafrecht en ook pleitte hij voor betere 
rechtsbescherming van psychiatrische patiënten tegen inbreuken op hun persoon. In de dis
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cussie over legalisering van abortus betrok hij de stelling: ‘Abortus provocatus is in de eerste 
plaats het brandende vraagstuk voor de vrouw, die recht heeft op zelfbeschikking over het 
eigen lichaam, over de eigen toekomst.’

Twee keer ben ik Wolff opgevolgd, in 1977 als hoofdredacteur van De Waarheid en in 1982 
als lid van de Tweede Kamer, die ik echter binnen twee jaar verliet toen mijn langdurige 
afscheid van het communisme was voltooid. Joop Wolff heeft me mijn afvalligheid niet in 
dank afgenomen. Vooral niet nadat ik in een autobiografie, De man die faalde, de besluitvor
ming in de c p n  tot aan de jaren zeventig had gekarakteriseerd als een Führerprinzip. Tot 1977, 
het jaar waarin de c p n  vijf van haar zeven Kamerzetels verloor, was Wolff een loyale volge
ling van de dictatoriale partijleider Paul de Groot. De breuk met de bejaarde stalinist hakte er 
bij hem diep in, tegelijkertijd verviel hij in een oude reflex: bij intern conflict steun zoeken in 
Moskou. Dat was, naast de strijd tegen het atoomgevaar, de andere kant van Wolffs initiatief 
voor de actie ‘Stop de neutronenbom’, die in 1978 grote weerklank vond, in Nederland en in 
Moskou.

Eén keer, bij de opheffing van de c p n  in 1991, heeft Wolff in het openbaar gereflecteerd op 
het diskrediet en de ondergang van het communisme, in een interview met Frits Abrahams 
in n r c  Handelsblad. Hij erkende dat het sovjetsysteem had geleid tot corruptie, achterlijkheid 
en leugen. Maar dat wist hij al in 1956, toen hij als correspondent van De Waarheid in Moskou 
stapsgewijs de daar gangbare methodes was gaan doorzien. Ooit heeft hij mij, in een emotio
neel gesprek volgend op de breuk van de c p n  met Paul de Groot, bekend dat hij in 1950 in 
Peking getuige was geweest van de afschuwelijke ‘rode terreur’ na de stichting van de 
Volksrepubliek. Dat soort dingen had hij mij -  en het publiek -  eerder moeten vertellen. In 
het NRC-interview uit 1991 erkende Wolff dat hij mede de verantwoordelijkheid heeft 
gedragen voor de verkettering en uitstoting van partijleden met opvattingen die afweken van 
die van De Groot. Maar dat hij, zoals ik had geschreven, een meester was geweest in een wijze 
van intern opereren die aan Orwell deed denken, leidde tot een boze en sarcastische ontken
ning.

Het moge duidelijk zijn dat ik voor Joop Wolff grote waardering heb gehad, maar ik wilde 
niet voorbijgaan aan deze problematische kant van onze verstandhouding. Die heb ik eens zo 
omschreven: ‘Paul de Groot dacht met het brein van (sovjetideoloog) Soeslov, Joop Wolff 
dacht met het brein van Paul de Groot, ik dacht met het brein van Joop Wolff.’

Maar dat van Wolff was wel een scherp brein.
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