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Ooit een driedorpenpunt
 

Chris Batist op de plek waar 60 jaar
geleden de drie gemeentegrenzen
werden opgeheven.
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Eeuwenlang was het grondgebied
van Kwintsheul verdeeld over de
drie gemeenten Wateringen,
Monster en Naaldwijk. De grenzen
liepen dwars door de straten. ,,Een
bakkie doen betekende een grens
passeren'', aldus Chris Batist.
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 Kwintsheul was lang een rare plek
om te wonen. Als de een de
geboorte van zijn kind wilde
aangeven moest hij naar het
Naaldwijkse gemeentehuis, terwijl
een overbuurman in dezelfde straat
zijn nazaat moest laten registreren
in Monster. En vrienden om de
hoek konden daarvoor terecht in
Wateringen.

Kwintsheul was eigenlijk een dorp
dat overal maar een beetje bijhing.
Eigendom van drie gemeenten
waarvoor het dorp gewoon 'ergens
aan het eind' lag. Daardoor was
Kwintsheul bestuurlijk dood, kon er
bijna niets worden gebouwd of
geregeld en waren er nauwelijks of
geen voorzieningen.

Lang was Kwintsheul als Berlijn
van na de Tweede Wereldoorlog:
gesplitst in drie verschillende
zones, van elkaar gescheiden door
(onzichtbare) ambtelijke muren.
Alleen religieus was er in het dorp
een eenheid. Vrijwel iedereen was
rooms-katholiek en ging naar
dezelfde kerk. Pastoor Warnink
was een soort burgemeester in

soutane.

Oorspronkelijk was Kwintsheul
niets meer dan een paar huisjes, bij
de overgang van de Lange
Wateringkade en de Holle
Watering. Die belangrijke waterweg
werd gekruist door een oude, al
door de Romeinen aangelegde
straatweg tussen Wateringen en
Naaldwijk. Kortom, een perfecte
locatie voor de aanvoer en overslag
van goederen.

De gronden rond dat groepje
huizen waren eigendom van
adellijke landeigenaren en
kloosters. Veel is later verkocht aan
pachters. Mede daardoor werd de
grond rond Kwintsheul langzaam
maar zeker 'verdeeld' over de
buurgemeenten Monster, Naaldwijk
en Wateringen.

Begin 19de eeuw kregen de
burgers meer inspraak en groeide
in Kwintsheul de wens om van de
woonplaats een echte gemeente te
maken. De
eigendomsverhoudingen waren
ongeveer Monster 70 procent en
Naaldwijk en Wateringen elk 15
procent. Elke opleving in die
Heulse onafhankelijkheidsstrijd
werd vooral gedwarsboomd door
Monster. Naaldwijk was ook lastig,
maar iets soepeler. De Wateringers
streden mee met de Heulenaren,
maar vooral omdat zij
mogelijkheden zagen om de eigen
gemeente met Kwintsheul uit te
breiden.

Het waren vooral de Heulse veiling
en de tuindersverenigingen die
politieke druk uitoefenden. Het liefst
zouden de Heulenaren
onafhankelijk zijn geworden, maar
daarvoor bleek het aantal inwoners
te gering. Uiteindelijk kozen zij voor
Wateringen als beste tweede keus,
omdat het zo dichtbij lag.
Bovendien was er al die religieuze
relatie met Wateringen: vrijwel alle
Heulenaren kerkten tot 1870 daar.

Maar de rare

eigendomsverhoudingen bleven.
De grenzen liepen kriskras door het
dorp, zelfs midden door straten. Op
de kruising van de Kerkstraat, de
Raaphorst en de Pastoor
Vinkesteynstraat was een soort
driestedenpunt. Afhankelijk van je
adres wist je waar 'jouw'
gemeentehuis stond.

In die anderhalve eeuw van strijd
groeide Kwintsheul nauwelijks.
"Vanuit de drie gemeenten was er
vrijwel geen interesse voor de
kleine 'uithoek' Kwintsheul," vertelt
Chris Batist van de Historische
Werkgroep Oud-Wateringen &
Kwintsheul. Wat wel groeide was
het minderwaardigheidsgevoel. De
bewoners voelden zich
gepasseerd, er werd niet naar hen
om gekeken en van een kernen- of
voorzieningenbeleid was geen
sprake. Van de weeromstuit
ontwikkelden de Heulenaren een
hecht gemeenschapsgevoel. 'Dan
regelen we het zelf wel', klonk
regelmatig.

Pas kort na de Tweede
Wereldoorlog kwam er een
doorbraak. In de wederopbouw
werd er weer veel gebouwd en
werd het probleem van 'Kwintsheul
zonder beleid' steeds zichtbaarder.
Wateringen wilde huizen bouwen
voor Heulenaren op Naaldwijkse
grond.

Uiteindelijk zwichtten Monster en
Naaldwijk en hakte de provincie
Zuid-Holland de knop door. Op 1
juli 1957 verdwenen de oude
gemeentelijke binnengrenzen,
evenals de grenspalen. Kwintsheul
werd één dorp, onderdeel van
Wateringen.

© AD dinsdag 27 juni 2017 Pagina 4 (1)


