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OP 22 september 1987 overleed mr. Alexander Stempels, ge-
pensioneerd hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamse-
Courant, waar hij in 1935 - hij was toen 23 jaar oud - als

redacteur binnenland in dienst trad. Tot 1970 is hij zijn journa-
listieke werkzaamheden blijven uitoefenen in het oude gebouw van
de NRC aan de Witte de Withstraat 73 te Rotterdam, met uitzon-
dering evenwel van de periode 1940-1945, toen hij om principiële
redenen geen deel wilde hebben aan het door de bezetter gecontro-
leerde dagbladwezen.

De betekenis van de op 5 februari 1912 te Utrecht geboren jurist
Stempels voor Rotterdam bestaat wellicht vooral daarin dat hij
ruim twaalf jaar - van 1958 tot 1970 - redactionele leiding heeft ge-
geven aan het in Rotterdam gevestigde 'nationale instituut', zoals
de NRC indertijd wel eens onofficieel werd getypeerd.

Bijna even lang als zijn hoofdredacteurschap duurde het journa-
listieke werk van mr. Stempels als parlementair overzichtschrijver
van de NRC - van 1946 tot eind '57. Na de Kamervergaderingen
in Den Haag keerde hij terug naar zijn woonplaats Rotterdam en
schreef er zijn parlementaire overzichten, vaak tot laat in de nacht,
om zich de volgende dag weer van Rotterdam naar Den Haag te
begeven. Dit parlementair-journalistieke werk was buitengewoon
inspannend. Het betrof hier het schrijven van Kameroverzichten
per vergadering, die vaak lang duurde, en bovendien vergaderde
de Tweede Kamer indertijd nog vaak vier dagen per week.

'Het parlement is heilig'. Met deze stelregel voor ogen deed
Stempels zijn journalistieke werk. Hij had een hang naar objectivi-
teit, evenwichtigheid en nuancering, met andere woorden: het ver-
mogen zich te siellen boven de zaken waarover hij schreef. Zuivere
parlementaire en staatsrechtelijke verhoudingen gingen hem in ho-
ge mate ter harte; ook toonde hij zich een streng - soms zelfs enigs-
zins perfectionistisch - bewaker van de Nederlandse taal.

Uiteraard had Stempels contact met politici van velerlei kleur en
zeker niet in het minst met in Rotterdam woonachtige politici van
nationale bekendheid, zoals de sociaal-democraat mr. L.A. Don-
ker, de liberale leider mr. P.J. Oud (tot i952 ook burgemeester
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