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Een wijk waar niemand wilde wonen
Oog in Al: afslag 8 vanaf de snelweg. Achter deze naam gaat een wonderlijke
geschiedenis schuil van een ‘dolle jonker’ die oog in alles wilde hebben en daarom een
landgoed stichtte in een Utrechtse stadsweide in de zeventiende eeuw. Het is een van de
eerste verhalen in de herziene en uitgebreide uitgave van Onder Ons Gezegd: portret van
de Utrechtse wijk Oog in Al.
Andere verhalen gaan over ambitieus gebouwde huizen van Gerrit Rietveld, waar eerst
niemand wil wonen en die nu rijksmonumenten zijn. Over Joodse families die halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw in de wijk komen wonen en van wie bijna niemand de oorlog overleeft. Over de Duitsers die hele straten vorderen tijdens de oorlog.
Maar ook over kinderen die leren zwemmen in het Amsterdam-Rijnkanaal, Sjorsen en
Vetkuiven die met elkaar op de vuist gaan en winkeliers van wie de klanten verdeeld zijn
naar geloofsovertuiging.
Oog in Al is jarenlang een wijk voor volgzame burgers. Vanaf de jaren negentig verandert dat. Hoogopgeleide tweeverdieners met kinderen nemen de wijk over. Ze blijken
een hoge actiebereid te hebben: voor sluiting van de Cereolfabriek en tegen de ﬁles op
de Lessinglaan die de enige toegangsweg voor het westelijk deel van de stad richting of
vanaf de snelweg is geworden. Maar de bewoners zijn ook te porren voor een volleybaltoernooi, het helpen van vluchtelingen en elkaar.
Anno 2018 is Oog in Al geen verscholen wijkje meer, maar behoort de wijk tot het
nieuwe centrum van de stad, waar ﬁetsers uit Leidsche Rijn via de Dafne Schippersbrug
door de wijk naar het centrum ﬁetsen, waar in de zomer gechilled wordt aan het
Merwedekanaal en de oude Cereolfabriek een hotspot is geworden. Met alle dynamiek
die daarbij hoort.
Een mix van oude en nieuwe geschiedenis vind je terug in de verhalen, interviews, foto’s
en andere documenten in dit boek, dat op 15 juni ter gelegenheid van het 80-jarig
bestaan van de wijkvereniging feestelijk zal worden gepresenteerd.
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