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"Als ik iets leuk vind, wil ik het zélf doen"

Na de middelbare school deed Erik de Vos (44 ) een paar jaar 'losse baantjes', dromend van een toekomst
als gitarist. Ongeveer een kwart eeuw later heeft hij een succesvolle carrière achter de rug als regiseur van
een landelijk tv-programma en fotograaf bij glossy magazines als Playboy en Marie Claire. In november 2005
werd hij op 43-jarige leeftijd beëdigd tot advocaat bij topkantoor NautaDutilh. De Vos is een jurist met een
fascinerende CV en een op het eerste gezicht onwaarschijnlijke combinatie van talenten.

Duistere gangen

"Toen ik ging nadenken over solliciteren bij een advocatenkantoor, zag ik duistere
gangen voor me, vol dichte deuren waar mensen 's ochtends binnenschuifelen, de
hele dag opgesloten zitten in het donker, en dan 's avonds - ik bedoel natuurlijk:
diep in de nacht - rent iedereen hard weg. Je hoort alleen een zacht gefluister op
de gangen, af en toe zie je een schaduw wegglippen. Dat is het beeld dat ik toen
had van de advocatuur. Inmiddels ben ik erachter dat, afgezien van de duisternis,
dat inderdaad zo is. Werken in het recht is enerzijds de liefde voor het recht,
anderzijds de dagelijkse sleur van het kantoorperk. Ik zit de hele dag alleen heel
hard te werken. Ha ha! Het klinkt wel heel gruwelijk, maar in grote trekken komt
het daar toch wel op neer. Maar dat is niet erg, dat verhoogt juist de
concentratie".

Erik de Vos

Toch baadt Erik de Vos bij NautaDutilh letterlijk en figuurlijk in licht. Het kantoor ademt ruimte en frisheid. Zijn
charmante verschijning in tweedelig crème geeft een soort 'finishing touch' aan het 'classy' interieur. En: "Ik kom in
contact met de beste advocaten van Nederland op het beste advocatenkantoor van de Benelux. Het contact met die
hele leuke, scherpe geesten, daar valt veel bevrediging uit te peuren. Wij hebben hier de God Stijn Franken. Het is een
totaal feest om hier te werken en af en toe de wijsheid van Stijn in te kunnen drinken. Stijn is duidelijk een topjurist.
Hij ziet dingen waar de minder getrainde geest alleen maar ziet: 'Oooh, jáá, jáá, dat zou kunnen'. Stijn gaat recht op
problemen af. Zo wil je gewoon zijn, dat wil je oefenen."

Tikje dom werk
De Vos begon zijn indrukwekkende loopbaan met niet eens een middelbareschooldiploma op zak. "Na middelbare school
heb ik een paar jaar gewerkt, losse baantjes - niks interessants. Toen heb ik een tijdje in Londen gezeten. Dat was in
de dagen dat ik nog dacht dat ik popster moest worden. Ik speelde gitaar, zoals iedereen. Na een half jaar ontdekte ik
dat Londen een heel grote stad is, en dat er meer haken en ogen zitten aan het worden van wereldberoemd. Terug in
Nederland ben ik over films gaan schrijven, met de heel eenvoudige motivatie dat ik veel van film hield, graag naar de
bioscoop wilde, maar dat uiteraard niet kon betalen." De Vos werd freelance filmrecensent voor verschillende bladen,
waaronder HP de Tijd. Maar hij wilde meer. "Als ik iets leuk vind, wil ik het zelf doen." Op aanraden van een vriendin
meldde De Vos zich daarom bij de Rietveld Academie - en werd prompt aangenomen. Dat betekende de start van zijn
fotografie- en filmcarrière. "Tijdens het laatste jaar bij Rietveld kreeg ik een scenariosubsidie van het Filmfonds.
Bovendien kon ik het filmprogramma Filmspot voor AT5 gaan maken, dat later landelijk is overgenomen door de Avro.
Drie jaar later, in 1998, heb ik me ertoe gezet om min of meer met die scenariosubsidie de speelfilm 'Liefde en Geluk'
te maken. Ik vond het zelf een hele fijne film, maar het was nou niet bepaald een dolle publiekstrekker." Na Liefde en
Geluk zat De Vos 'op zwart zaad', dus ging hij fulltime fotograferen. "Dat ging eigenlijk ook heel snel heel goed. Ik
kreeg veel opdrachten en heb voor zo'n beetje alle glossy's wel gefotografeerd."
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Thekla Reuten, door Erik de Vos

Toch had ook het fulltime fotografenbestaan een houdbaarheidsdatum: "Eerlijk gezeged: fotografie - het is een tikje
dom werk. Zodat ik Rechten ben gaan studeren." Binnen drie jaar rondde De Vos zijn Rechtenstudie af, met als
afstudeerrichting Informatierecht. Zijn scriptie schreef hij in een maand. In oktober 2005 werd hij aangenomen als
advocaatstagiair bij NautaDutilh. Vorig jaar november is De Vos beëdigd als advocaat. Zijn huidige specialisatie is
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. "Dat was het goede van Nauta. Daar dachten ze toen mijn sollicitatiebrief
binnenkwam: 'Dit is een interessant iemand. Hij heeft gefotografeerd voor Marie Claire, Elle, Playboy - heeft toen in een
razend tempo Rechten gestudeerd en wil bij ons komen werken. Daar moeten we mee praten!'". Lees verder >>>
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