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Uitvaartfotografie 
          Voor nu en zeker voor later 

In de uitvaartwereld is er de laatste 20 jaar veel veranderd. De huidige wetgeving heeft daar gelukkig ook 
de mogelijkheid toegegeven. Er is veel mogelijk en de persoonlijke ideeën omtrent de uitvaart zijn bijna 
onbeperkt.  

De vraag waarom de familie een uitvaartfotograaf zal inhuren, is 
niet in twee woorden uit te leggen. Er zijn wellicht 
omstandigheden waarin het fijn is om later in een boekwerk de 
dag opnieuw aan u voorbij te laten gaan. Van de dienst tot aan 
het graf of in het crematorium, er gebeurt heel erg veel.  
Het verdriet kan bijna ondragelijk zijn. Omstandigheden dat een 
(ver) familielid niet in staat is de dag zelf bij te wonen, kleine 
kinderen die veel te vroeg een ouder verliezen.  
Een uitvaartalbum in de vorm van een boek kan dan een 
prachtig familiedocument zijn. 

Er zijn een aantal gelegenheden in iemand zijn leven die altijd 
worden gefotografeerd. Geboorte, huwelijk, familieportretten. 

Is het zo vreemd dat er ook bij het afscheid een fotograaf aan het werk is om het laatste deel vast te 
leggen? Het idee dat de fotograaf aanwezig is bij een meer dan intieme gelegenheid?  
Dat is voor iedereen heel persoonlijk.  

Echter uit ervaring weet ik hoe “gelukkig” de nabestaande zijn bij het tonen van de gemaakte 
uitvaartfoto’s. Wie hebben er gesproken, de bloemen, de ceremonie aan het graf of in het crematorium. 
Waardige momenten die u misschien helaas zijn ontgaan op dé dag. 

De wijze van fotograferen op een uitvaart is een vak. Onzichtbaar te werk gaan is het allerbelangrijkste. 
Natuurlijk ben ik aanwezig echter weet ik, mede door de technische mogelijkheden, op afstand het beeld 
zo te creëren dat er ongemerkt een prachtige reportage ontstaat. 

Er zijn voldoende families die nog nooit een voorbeeld hebben gezien van deze vorm van fotografie. 
Gelukkig zijn er zowel in een boek als digitaal voldoende voorbeelden te tonen.  
 
Kijkt u eens voor diverse impressies op de speciale website: www.taxuitvaartfotografie.nl  

 

 
Het zal mij een eer zijn om uw uitvaart te mogen documenteren. 

Met vriendelijke groet, 
Erik Tax  

http://www.taxuitvaartfotografie.nl/

