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

Woest aantrekkelijk
"Waarom ik Rechten ben gaan studeren? Mensen zijn na-apers, en ik ook. Ik heb vrienden, leuke mensen uiteraard,
die jurist zijn. En mij viel op dat de meeste juristen zo'n mooie, heldere manier van denken hebben. Ze zijn duidelijk
getraind in het analyseren van problemen en in het compact verwoorden van de kern van een kwestie. Ik vond dat
woest aantrekkelijk en dacht altijd: 'Zo wil ik ook zijn'". Een dinerafspraak met Ronald Giphart en een aantal vrienden
gaf de doorslag. "Eén van de vrienden van Ronald was Dirk Visser. Dirk is natuurlijk een tamelijk geniaal jurist. Wat ik
net vertelde over de heldere, analytische denkwijze van juristen, dat had hij echt in het kwadraat. Toen dacht ik: 'Ja,
dat wil ik ook gaan studeren'". 
Ook de duurzaamheid van deze meest recente stap in zijn carrière laat hij in het midden. "Of de advocatuur de liefde
van mijn leven is? Waarschijnlijk is het met beroepskeuze net als met gewone relaties. Het hangt van een hoop
dingen af of je bij elkaar blijft. Het is niet genoeg om van elkaar te houden; je moet ook met elkaar kunnen léven. Er
komen veel meer dingen bij kijken dan alleen maar een beetje met het recht zitten rommelen".

Heimwee
Hoe verliefd hij ook is op de advocatuur, Erik mist bepaalde aspecten van zijn kunstenaarsbestaan. "Jaa. Eigenlijk zou
ik moeten zeggen: 'Nee! Helemaal niet! Ik ben blij dat ik daarvan verlost ben.' Het geweldige van fotografie is dat het
een werkelijk vrij beroep is. Ik kon als fotograaf gewoon willekeurig mensen op straat aanspreken en zeggen: 'Ik zou
jou graag willen fotograferen.' Dan zeiden mensen doorgaans: 'Ja hoor, dat is goed.' Dat is een hele leuke manier van
in de wereld staan. Als advocaat kun je niet mensen op straat aanspreken en zeggen: 'Ik zou graag een rechtszaak
voor je uitvechten.' De losse manier van met mensen omgaan, die is weg". 

De Vos schrijft en fotografeert nog steeds. Voor het filmblad
Preview maakt hij iedere maand een portret van een acteur of
actrice. "Of ik het creatieve van mijn vorige beroepen mis? Die
vraag is me natuurlijk heel vaak gesteld. Mensen zeggen:
'Ooh, fotografie, dat is zo creatief, en dan Rechten, dat is zo
saai... Dat is een misvatting. Als je niet een beetje creatief
bent, wordt het niks. Is een zaak ingewikkeld, dan
onderscheidt het de bokken van de schapen of je toch een
oplossing weet te vinden of niet. Dat is een kwestie van
feitenkennis en fantasie. Als advocaat moet je nooit denken:
"Dit is nu eenmaal hoe de dingen zijn", maar altijd: "Hoe zou
ik graag willen dat de dingen zijn?" Dat is fantasie, dat is
creativiteit".

Fedja van Huêt,
door Erik de Vos

Villa
Op de vraag of geld een rol heeft gespeeld in zijn keuze voor de advocatuur, antwoordt Erik ronduit bevestigend.
"Natuurlijk is geld belangrijk! Het is onzin om te zeggen dat geld niet belangrijk is. Kunstenaars zijn altijd arm. Dus
waar hebben ze het over? Alle kunstenaars hebben het áltijd over subsidies, hebben het over geen geld hebben,
hebben het over met weinig geld toch iets proberen te doen - geld is wóest belangrijk. Sterker nog: voor kunstenaars
is geld belangrijker dan voor advocaten. Advocaten worden toch wel betaald".
En geld heeft een ander belangrijk voordeel: De Vos kan er zijn andere liefdesrelaties van onderhouden. Bijvoorbeeld
die met de muziek: "Ik heb net een villa gekocht met een hele grote studioruimte. Die wil ik toch wel graag
gebruiken. Laatst ontdekte ik tot mijn stomme verbazing dat een van de achterburen van mijn nieuwe huis een
saxofonist is met wie ik vijftien jaar geleden in een band heb gezeten. Wie weet wordt dat ooit nog eens wat".

Datum bericht: 3 aug 2006
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