08

9

‘Mei Li
is gewoon
de ware’

Pas na zeven jaar
werd het echt
serieus
Mei Li: ‘Ik was bij een verschrikkelijk optreden in
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Mei Li Vos (43)

Erik Jan
van Kempen (45)
Tekst Martine Bruynooge Fotografie Eric van den Elsen Styling Renske van der Ploeg @House of Orange
Visagie en haar Fabienne Jansen Assistent fotografie Kiki Susan Rigters M.m.v. Tijger Kleding Mei Li top en sjaal Zipper,
broek Patrizia Pepe, ballerina’s H&M Erik Jan pak Maison Scotch, hemd en schoenen privébezit

Paradiso, negen jaar geleden. Hij kwam bij me
zitten. “Ik wil naar huis”, zei ik. “Een cantate van
Bach luisteren. 131, of zo.” Hij begreep direct
waar ik het over had en ik wist ik dat hij goed
volk moest zijn.’
Erik Jan: ‘Ze vroeg of ik meeging, wat ik zag als
een leuk avontuur.’
Mei Li: ‘We draaiden plaatjes op de grond in de
woonkamer. Ik vertelde dat het net uit was met
mijn vriend en dat ik absoluut geen ruimte had
voor een nieuwe liefde.’
Erik Jan: ‘Ik ben blijven slapen, maar er gebeurde verder niets. De volgende ochtend schrokken we wakker van de bel. Het was haar broer,
met wie ze haar kapotte Volvo ging ophalen. Ze
verstopte mij in de tuin.’
Mei Li: ‘Bij thuiskomst vond ik een briefje dat ik
altijd heb bewaard. Zo lief, ik werd er emotioneel
van. Maar dat heb ik hem toen niet verteld hoor.’
Erik Jan: ‘Ze bleef jarenlang hard to get. We
hadden allebei ons eigen huis en ze kon de deur
(hard) achter zich dichtslaan als ze behoefte
had aan zichzelf. Dat voelde vrij, maar ik dacht
ook wel eens: als je niet wilt, dan niet.’
Mei Li: ‘Hij was relaxed. Zonder krijsende ex of
kind bij een ander, precies de man die ik nodig
had, maar dat wist ik toen nog niet. Toen ik op
mijn veertigste tijdelijk de Tweede Kamer moest
verlaten, vroeg ik me af: wat wil ik nu eigenlijk?
Het antwoord was: Erik Jan. En een kindje.’
Erik Jan: ‘De zwangerschap was het begin van
ons grote samenzijn. Mei Li is veranderd. Ze
huilt nu voor de tv, is gevoelig geworden.’
Mei Li: ‘Vanochtend gingen we boodschappen
doen voor Reva’s verjaardag. Ze klemde haar
handjes om zijn nek en verstrengeld liepen ze
naar beneden. Dan ben ik gewoon verliefd.’
Erik Jan: ‘Ik heb nooit getwijfeld of Mei Li de
ware is. Dat is ze gewoon.’
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