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Hoewel de ontwikkeling van de wetenschap onderdeel is van een steeds veranderende 
cultuur, doet ook de persoonlijkheid van individuele onderzoekers er wel degelijk toe. In 
dit boek wordt de wordingsgeschiedenis van het vak liturgie aan de katholieke 
theologische opleidingen in Nederland bestudeerd aan de hand van de docenten die het 
vak hebben beoefend. Concreet worden zes liturgiewetenschappers in beeld gebracht, te 
weten Pierre de Puniet de Parry OSB (benedictijnen Oosterhout), Zacharias de Korte 
(grootseminarie Warmond), Jan Prein (grootseminarie Rijsenburg), Theo Vismans OP 
(Albertinum en grootseminarie Haaren), Cees Bouman (KUN) en Henk Manders CSSR 
(Wittem en HTP Heerlen). Hun wetenschapshistorische biografieën weerspiegelen de 
ingrijpende veranderingsprocessen die zich in de loop der tijd op diverse plaatsen in 
Nederland binnen het vak liturgie hebben voltrokken. In deze studie worden deze 
veranderingen nadrukkelijk gesitueerd binnen de context van bredere verschuivingen op 
wetenschappelijk, kerkelijk, liturgisch, maatschappelijk en cultureel vlak, zowel nationaal 
als internationaal. Deze historiografie vormt aan het eind van het boek een lens waardoor 
het hedendaags debat omtrent de aard, de gehanteerde methoden, de werkwijze en het 
object van de liturgiewetenschap – of nog anders gezegd, de positie en de identiteit van de 
liturgiewetenschap – kritisch wordt bekeken.  
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