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Voorwoord

Op de Fries in de Grote Zaal van Rijnlands Gemeenlandshuis aan de Breestraat
in Leiden staan reeds jarenlang de intrigerende woorden ‘1202 Hollands-Stichtse
Vredesbepalingen inzake Rijnlands waterstaat’. Het was de eerste vermelding
van een voor Rijnland belangrijke reeks van gebeurtenissen, lopend van de
Middeleeuwen tot aan de jongste geschiedenis.
Wat het precies betekende was weinigen duidelijk; door niet-deskundigen werd
het opgevat als een soort startdatum met betrekking tot het ontstaan van Rijnland.
Bij nader onderzoek vanwege de vraag of hier een viering aan op te hangen zou
zijn, kwam boven tafel dat deze vraag vijftig jaar eerder ook al aan de orde was
geweest. De vraag was toen overigens met een duidelijk ‘neen’ beantwoord. Toch
leverde de ‘quick scan’ zoveel aardige informatie op, dat het jammer geweest zou
zijn deze gelegenheid zonder meer voorbij te laten gaan. Besloten werd in 2002 aan
de achthonderd jaar die sinds 1202 verstreken een symposium te verbinden onder
de titel ‘Rijnland onbegrensd’. Een bijzondere samenloop betekende het feit dat
Rijnland, uitgerekend in datzelfde jaar, met anderen deelnam aan de Floriade in
Hoofddorp.
Zo’n kleine honderd genodigden namen de uitnodiging aan om rond dit thema van
gedachten te wisselen. Prof.dr. G.P. van de Ven was bereid het symposium voor te
bereiden, terwijl mevr. dr. P.J.E.M. van Dam genegen was het dagvoorzitterschap
op zich te nemen. Prof.dr. G.P. van de Ven, mevr. dr. M.J.E. Blauw, dr. J. van den
Noort, dr. K.J.P.F.M. Jeurgens en dr. P. van den Brink waren bereid naast mevrouw
Van Dam als spreker hun bijdrage te leveren. Van hen allen is een artikel in de voor
u liggende publicatie opgenomen. Wij zijn hen bijzondere dank verschuldigd,
alsook Th.P.M. van der Fluit, die de publicatie heeft afgerond met een overzicht
van de literatuur over de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis.
Terugkijkend was het een uitdagende titel voor een uitdagend symposium, waar
de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ir. D. Vergunst,
bij betrokken werd om te laten zien dat de vredesbepalingen van 1202 ook in 2002
nog een goede relatie hebben bewerkstelligd. En kom daar maar eens om in onze
huidige maatschappij.
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