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Uitgangspunt in dit boek is de gedachte dat wetenschapsontwikkeling onderdeel is van 
een steeds veranderende cultuur waarbij de persoonlijkheid van individuele fi guren er wel 
degelijk toe doet. Deze gedachte heeft geleid tot de keuze om de wordingsgeschiedenis 
van het vak liturgie aan de katholieke theologische opleidingen in Nederland te 
bestuderen via de invalshoek van docenten die het vak hebben beoefend. Concreet 
worden zes liturgiedocenten in beeld gebracht, te weten: Pierre de Puniet de Parry 
OSB (benedictijnen Oosterhout), Zacharias de Korte (grootseminarie Warmond), Jan 
Prein (grootseminarie Rijsenbrug), Theo Vismans OP (Albertinum en grootseminarie 
Haaren), Cees Bouman (KUN) en Henk Manders CSSR (Wittem en HTP Heerlen). Via deze 
zes wetenschapshistorische biografi sche schetsen tracht de auteur een uitvergroot beeld 
te geven van concrete veranderingsprocessen die zich in de loop van de tijd op diverse 
plaatsen in Nederland hebben voltrokken binnen het vak liturgie. Veranderingsprocessen 
die nadrukkelijk worden gesitueerd in de bredere context van allerhande verschuivingen 
op wetenschappelijk, kerkelijk, liturgisch, maatschappelijk en cultureel vlak, nationaal 
en internationaal. Deze historiografi sche studie vormt aan het eind van het boek een 
interessante lens om met kritische ogen te kijken naar het hedendaagse debat omtrent de 
aard, de gehanteerde methoden, de werkwijze en het object van de liturgiewetenschap, 
of  nog anders gezegd, omtrent de positie en de identiteit van de liturgiewetenschap.

Petra Versnel-Mergaerts (1966) studeerde Godsdienstwetenschappen (KU Leuven) 
en Praktische Vorming Pastoraat (Theologische Faculteit Tilburg). Na één jaar 
godsdienstonderwijs in het Vlaamse Voortgezet Onderwijs, was zij gedurende dertien 
jaar werkzaam als pastoraal werkster in het basispastoraat van het bisdom Rotterdam, 
meer bepaald in de Zwijndrechtse Waard en in de Alblasserwaard-West. In deze periode 
groeide haar studieuze interesse in de liturgie en volgde zij een individuele leerroute 
liturgiewetenschap aan de Theologische Faculteit te Tilburg. Deze studie resulteerde in 
het schrijven van dit proefschrift. Momenteel is zij werkzaam als pastoraal werkster in 
het bisdom Breda. Naast haar basispastorale taak in de Emmaüsparochie te Roosendaal 
is zij tevens functionaris liturgie voor heel de stad Roosendaal.
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