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Tijdschriftenoverzicht (academische tijdschriften) 2019  

 

Samenstelling: Sam van Alebeek en Martin Hoondert, mei 2020 

 

De volgende tijdschriften zijn volledig doorgenomen (alle afleveringen van 2019): 

1. Mortality: Volume 24 

2. Death Studies: Volume 43 

3. Thanatos: Volume 8 

4. OMEGA: Volume 79 

5. Jaarboek voor liturgie-onderzoek / Yearbook of Ritual and Liturgical Studies: Volume 35 

 

Daarnaast is gezocht op diverse trefwoorden. 

 

 

Begraven / begraafplaats 
 

Ryn, van L., Meese, J., Arnold, M., Nansen, B., Gibbs, M. & Kohn, T.  

Managing the consumption of death and digital media: The funeral director as market 

intermediary 

Death Studies 43(7), 446-455 

Een groeiend aantal bedrijven biedt digitale producten en diensten aan voor gebruik bij 

begrafenissen. Dit artikel, dat voortbouwt op interdisciplinair onderzoek in Australië, het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, onderzoekt hoe begrafenisondernemers optreden 

als tussenpersonen voor deze digitale producten en diensten. 

 

Aoun, S.M., Lowe, J., Christian, K.M. & Rumbold, B. 

Is there a role for the funeral service provider in bereavement support within the context of 

compassionate communities? 

Death Studies 43(10), 619-628 

Dit is het eerste onderzoek naar de ervaringen van nabestaanden met uitvaartdienstverleners 

die de databases van deze diensten gebruiken. 

 

Charrier, P. & Clavandier, G. 

Ephemeral materiality: a place for lifeless infants in cemeteries 

Mortality 24(2), 193-211 

Tegenwoordig brengt het verlies van een kind bij de geboorte nieuwe normen met zich mee, dit 

artikel behandelt deze normen. 

 

Matthee, N.  

Cyber Cemeteries as a Challenge to Traditional Reformed Thanatological Praxis 
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Yearbook for Ritual and Liturgical Studies 35, 40-46 

In dit onderzoek analyseert de auteur het gebruik van ‘cyber’ begraafplaatsen en andere 

vormen van ‘thana technology’, en de potentie die deze hebben om het huidige en toekomstige 

liturgische en rituele landschap te verruimen.  

 

De Spiegeleer, C. 

Secularization and the Modern History of Funerary Culture in Europe: Conflict and Market 

Competition around Death, Burial and Cremation 

Trajecta 28(2), 169-201 

Dit artikel gaat in op de houding ten opzichte van de dood (‘death mentalities’) in Europa in de 

19e en 20e eeuw. Uitgangspunt is niet de secularisatie-these, maar mechanismen van conflict en 

marketing. De opkomst van een seculiere begraaf- en crematiecultuur kan goed begrepen 

worden vanuit deze twee mechanismen, dan vanuit de enigszins abstracte secularisatie-these. 

 
Cremeren / crematorium 
 

Behrens, L..M., Sperhake, J., Püschel, K. & Schröder, A.S. 

The postmortem examination prior to cremation: Still a necessary safety measure? 

Legal Medicine 43, 101664 

Dit artikel doet onderzoek naar het postmortem onderzoek voor een crematie. 

 

Smissen, van der D., Steenbakker, M.A., Hoondert, M.J.M. & Zaanen, van M.M. 

Music and cremation rituals in The Netherlands: A fine-grained analysis of a crematorium’s 

playlist 

Digital Scholarship in the Humanities 34(4) 

Dit artikel doet onderzoek naar de rol van muziek in crematierituelen. 

 

Plevoets, B., Keere, Vande N. & Cleempoel, van K. 

Landscape for Mourning – Adaptive Reuse of a Rural Church and its surroundings as an urn 

Cemetery  

Journal of Interior Design 44(3) 

Dit artikel gaat in op het ontwerp van een nieuwe rouwplek in een kerkgebouw dat niet meer in 

gebruik is voor de eredienst. 

 

Rituelen 
 

Penfold-Mounce, R.  

The celebration of death in contemporary culture 

Mortality 24(1), 113-114 

Dit is een boek review. In dit boek wordt de opkomst van de ‘cult of death’ in de hedendaagse 

westerse cultuur onderzocht aan de hand van literatuur, film en rituelen. 
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Gibson, M. & Frost, M. 

Surfing and ocean-based death ritual: the paddle-out ceremony 

Mortality 24(3), 304-318 

Dit artikel gaat over het ritueel van een paddle-out, wat inhoudt dat een surf gemeenschap 

samenkomt nadat iemand is overleden.  

 

Visser, R. 

Making sense of death. Ritual practices and situational beliefs in the Netherlands 

Mortality 24(3), 370-371 

Boek review (dissertatie B. Mathijssen). Onderzoek naar hoe Nederlanders omgaan met verlies 

en welke rol begrafenisondernemers spelen in hedendaagse rituelen. 

 

Harms, D.  

“Thou Art Keeper of Man and Woman’s Bones” – Rituals of Necromancy in Early Modern 

England 

Thanatos 8(1), 63-90 

In de 16e en 17e eeuw in Engeland waren de levenden erg verbonden met de doden. In dit 

artikel worden de experimenten waarbij er contact werd gezocht met de doden onderzocht.  

 

Palliatieve zorg / sterven 
 

Banner, D., Freeman, S., Kandola, D.K., Meikle, M. & Russel, B.K.M. 

Community perspectives of end-of-life preparedness 

Death Studies 43(4), 211-223 

Hoewel de dood een universele menselijke ervaring is, kan het proces van het plannen van de 

dood moeilijk zijn en helemaal worden vermeden. Om de gemeenschapsperspectieven van de 

voorbereiding op het levenseinde te begrijpen, hebben de auteurs een multimethodestudie 

uitgevoerd waarin de ervaringen werden onderzocht van 25 leden van een gemeenschap en 10 

belanghebbenden die zich bezighouden met de planning van het levenseinde. Daarnaast 

werden onder meer gerichte gesprekken met 97 ouderen ondernomen om perspectieven en 

behoeften te belichten. 

 

Robinson, E.L., Hart, B. & Sanders, S. 

It’s okay to talk about death: Exploring the end-of-life wishes of healthy young adults 

Death Studies 43(6), 389-396 

Dit artikel gaat over ‘end-of-life’ wensen van jongvolwassenen. Jongvolwassenen namen deel 

aan een cursus over lijden en sterven en maakten reflectiedocumenten over hun ervaringen.  

 

Caswell, G.  

‘I’ve no fear of dying alone’: exploring perspectives on living and dying alone 
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Mortality 24(1), 17-31 

Rapportage naar aanleiding van een studie naar hoe mensen die alleen wonen denken over 

alleen thuis sterven.  

 

Feigin, S.  

Helping a loved one die: the act of assisted dying in New Zealand 

Mortality 24(1), 95-110 

‘Assisted dying’ is illegaal in Nieuw-Zeeland, maar ondanks dat staat het vaak in de 

schijnwerpers en is het omgeven door veel discussie. 

 

Rattner, M.  

Tellable and untellable stories in suffering and palliative care 

Mortality 24(3), 357-368 

Dit artikel gaat over palliatieve zorg en het feit dat dit deel uitmaakt van een groter geheel. 

 

Diversen 
 

Grandi, A., Guidetti, G., Converso, D., Bosco, N. & Colombo, L.  

I Nearly died laughing: Humor in funeral industry operators 

Current Psychology (2019)  

Het doel van deze studie is het gebruik van humor te onderzoeken in werkomgevingen waarin 

professionals voortdurend worden blootgesteld aan dood, rouw en lijden, en het gebruik ervan 

bij het onderhandelen over werkervaringen door werknemers.  

 

Supiano, K.P. 

The role of theory in understanding grief 

Death Studies 43(2), 75-78 

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van de functie van theorie bij het doen van 

onderzoek en interventies in rouw en rouwtherapie. 

 

Breen, L.J., Szylit, R., Gilbert, K.R., Macpherson, C., Murphy, I. & Winchester Nadeau, J. 

Invitation to grief in the family context 

Death Studies 43(3), 173-182 

Verdriet is een familieaangelegenheid maar wordt vaak beschouwd als een individueel 

fenomeen. Dit internationale, interdisciplinaire team onderzoekt verdriet binnen een familiale 

context en heeft daarbij ook voor zowel theorie/onderzoek, als praktijk en educatie. 

 

Hirsch, P.L. 

Mind and mourning: The primacy of “we” in complicated grief 

Death Studies 43(9), 591-599 

Standaardmodellen van gecompliceerd verdriet vertrouwen op een ‘self-other’ verdeelde geest 
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die de fysieke afgescheidenheid van individuen weerspiegelt. In deze modellen blijft het 

verdriet bestaan voor die rouwenden die zichzelf en andere mentale representaties niet 

kunnen reorganiseren of zich na verlies niet kunnen aanpassen aan identiteitsveranderingen. 

Vooruitgang in de cognitieve wetenschap geeft echter aan dat relaties vaak worden verwerkt 

via gedistribueerde sociaal-cognitieve codering, waarbij individuen samen een psychologisch 

uitgebreide ‘gemeenschappelijke geest’ vormen. 

 

Pentaris, P. 

Dying in full detail: mortality and digital documentary 

Mortality 24(1), 112-113 

Deze boekrecensie betreft de trend van het vastleggen van dood en sterven. 

 

Corr, C.A.  

The ‘five stages’ in coping with dying and bereavement: strengths, weaknesses and some 

alternatives 

Mortality 24(4), 405-417 

Dit artikel biedt een reflectieve analyse van een bekende psychologische theorie, de 

zogenaamde ‘vijf fases’ in het omgaan met sterven en de rouwverwerking. 

 

Varjakoski, H. 

Death, loved ones and relationality: continuities and discontinuities 

Mortality 24(4), 418-430 

Dit artikel onderzoekt de relaties tussen de ‘levenden’ en de ‘doden’ in Finland. 

 

Metzler, P.A.  

Soffer, R., & Birkner, G. (2018). Modern Loss: Candid Conversation About Grief. Beginners 

Welcome 

OMEGA 79(1), 109-110 

Boekrecensie over een boek dat gaat over ‘modern loss’. 

 

Moore, J. et al.  

Social Media Mourning: Using Grounded Theory to Explore How People Grieve on Social 

Networking Sites 

OMEGA 79(3), 231-259 

Dit artikel gebruikt grounded theory om diepte-interviews te analyseren met nabestaanden die 

tijdens hun rouwverwerking social media gebruikten.  

 

 

 

 


