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Tien jaar Straatgras
Met het verschijnen van dit nummer zijn tien
jaargangen van Straatgras voltooid. Het is
voor de redactie een welhaast nog onbegrijpe-
lijker jubileum dan voor u als lezer. Niet
alleen dringt dit jubileum ons met de neus op
onze vorderende leeftijd, maar voor wie zich
nog herinneren kan hoe moeizaam de start
was, is het al helemaal een wonder. Intussen
bijna 12 jaar geleden verhuisde het
Natuurhistorisch Museum met een afgebran-
de collectie naar een uitgewoond pand. De
Vereniging (die toen nog Vereniging
Natuurhistorisch Museum Rotterdam heette)
gaf een gestencild periodiek uit op A5 for-
maat, ‘De Brug’ geheten. De Stichting (toen
nog Stichting Natuurhistorisch Museum Villa

Dijkzigt geheten) wilde daar verre van blijven
en haastte zich een stencil te produceren met
de opwindende naam ‘Nieuwsbrief’. Eén en
ander werd gemaakt met behulp van het enige
elektronische apparaat dat voorhanden was:
een IBM type-machine met letter-bolletje. U
kent ze nog wel, die apparaten en anders kunt
u ze in Tilburg in het Scryption gaan bekij-
ken. Dat alleen is al ongelooflijk. We hebben
het over nog maar 11 jaar geleden. Het ver-
schijnsel ‘fax’ bestond nog niet. Computers al
wel, en uw redacteur werkte af en toe (buiten
werktijd) op een 8-bitter met het flitsende
programma WordStar. WordPerfect bestond
toen nog niet; we hebben ook dat intussen
afgedankt en door Word en QuarkXPress ver-
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vangen. Ook de fax raakt meer en meer werke-
loos als gevolg van het e-mailen. We weten niet
beter meer, en over nog eens 11 jaar doen we
dingen die we nu nog niet in de verste verte kun-
nen bevroeden. Over nog eens 11 jaar zal
Straatgras aan de 21e jaargang bezig zijn, maar
wat er dan in zal staan of zelfs hoe Straatgras er
dan uit zal zien kunnen we nu ook nog niet
bevroeden.  

Hoe het begon? ‘De Brug’ en de ‘Nieuwsbrief’
waren beide aan verbetering toe, en het leek ook
een goed idee om de Vereniging en de Stichting
(intussen gewoon Vereniging, resp. Stichting
Natuurmuseum Rotterdam geheten) iets meer in
elkaars richting te laten bewegen. Een gezamen-
lijk blad? Wat voor naam geef je dat dan?
‘Straatgras’ werd geboren boven handrem en
pook van een kleine middenklasser van een
onbekend Japans merk, op de snelweg tussen
Rotterdam en Brussel, alwaar enkele museum-
medewerkers zich heen begaven om een ten-
toonstelling van bewegende dinosaurussen te
gaan bekijken. Carolien van As reed, Kees
Moeliker op de bijrijdersplaats, Jelle Reumer op
de achterbank. Tientallen namen werden geroe-
pen en meteen afgekeurd. ‘Straatgras!’ riep Kees   
toen ineens, en zo is het geworden. Achteraf 

hebben we er de verklaring bij verzonnen. 
Stadsecologie natuurlijk, en de hardnekkig-
heid van het plantje leek ook een aardige.
Tussen de tegels, je kunt er over lopen, erop
spugen en erger, maar straatgras blijft
straatgras.

Honderden aanwinsten, tientallen columns,
ettelijke collectiebeheerders, spinnen van
10-hoog, reisverslagen, openingen door
wethouders en andere bekendheden, histo-
rische terugblikken en aankondigingen
van tentoonstellingen en evenementen zijn we
nu verder, sinds dat ritje naar Brussel. Voor
wie het allemaal precies wil weten hebben we
een gecumuleerde inhoudsopgave en een index
op trefwoord ter beschikking in het museum
(kan op verzoek ook worden toegestuurd).
Voor wie alleen maar gewoon wil lezen: we
blijven ons best doen om u een zo gevarieerd
mogelijke Straatgras voor te schotelen.
Waarbij we u garanderen dat we af en toe met
de tijd mee zullen gaan. We maken Straatgras
tenslotte niet meer met de bolletjes-IBM.
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