
van Rotterdam) en de antirevolutionaire voorman dr. J. Schouten.
Zijn necrologieën naar aanleiding van het overlijden van deze
staatslieden getuigden van inzicht en betrokkenheid zonder uiter-
lijke emotie.

Vermeld moge in dit verband worden dat Stempels een aandeel
had in de voorbereiding van de adoptiewetgeving van de in februa-
ri 1956 overleden minister van justitie mr. Donker.

Als staatsburger was Stempels van mening dat iedereen lid van
een politieke partij diende te zijn. Zelf was hij lid van de Rotter-
damse afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,
zonder zich te bewegen op het gebied van de actieve politiek - daar-
mee kon immers een leidende functie bij een krant zijns inziens
niet samengaan. Ook over het beleid van de liberale fractieleider
Oud schreef de liberale journalist Stempels meer dan eens in kriti-
sche zin.

Niet alleen in de parlementaire sfeer van Den Haag, maar ook
in Straatsburg was Stempels, warm aanhanger van het streven
naar Europese eenwording, vaak aanwezig. De totstandkoming
van de toenmalige Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
maakte hij van nabij mee en hij publiceerde daarover in 1956 een
boek onder de titel 'Europese smidse'. Hij had overigens reeds eer-
der een boek geschreven, namelijk in 1950 over de parlementaire
geschiedenis van de Indonesische kwestie.

Als lid, later voorzitter van de Persraad en indertijd ook als
voorzitter van de toenmalige Federatie van Nederlandse Journa-
listen droeg hij veel bij aan de georganiseerde journalistiek. Jaren-
lang was hij voorzitter van de Rotterdamse Journalisten Vereni-
ging.

Ook buiten de journalistiek bewoog hij zich: zo was hij mede-
oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Pleeg-
ouders en maakte hij deel uit van de Centrale Adoptieraad, van de
Commissie van Advies inzake Gewetensbezwaren militaire dienst
en van het bestuur van het Nederlands Gesprek Centrum.

In Rotterdam was hij o.a. actief als bestuurslid van de Gemeen-
schap Rotterdam van het Humanistisch Verbond, van de afdeling
Rotterdam van het Genootschap Nederland-Israël en van de Stich-
ting Centraal Rotterdams Verzetsmonument.

Mr. Stempels was onder meer ridder in de orde van de Neder-
landse Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau en officier in
de Kroonorde van België.
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