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Wie Barcelona zegt, denkt aan
massatoerisme, aanschuiven voor
de Sagrada Familia en veel te luide
straatmuzikanten op de Ramblas.
“Allemaal plekken die de lokale 
bevolking hardnekkig mijdt”,
weet Mark. “Barcelona is een 
prachtige stad, maar zit vol tourist
traps. Wie niet beter weet, eet hier
tijdens zijn citytrip enkel slechte
paella. Net daar wil ik landgeno-
ten voor waarschuwen. Ik toon 
mijn gasten het échte Barcelona 
en breng ze naar verborgen plek-
jes die enkel de lokale bevolking
kent.”

Waarom ben je naar het buiten-
land getrokken?

“Na mijn universitaire studies
kon ik in 2006 bij de VDAB in
Brussel aan de slag. Een leuke job,
maar al heel snel besloop mij het 
gevoel dat ik nog veel te jong was
voor een pendelaarsbestaan. Ik 
heb het stoffige Brusselse kan-
toorleven na enkele maanden ach-
ter mij gelaten en het avontuur op-
gezocht. Van een masterplan was
geen sprake.”

Waarom heb je uiteindelijk voor
Barcelona gekozen?

“In 1997 ben ik een eerste keer een
vriend in Barcelona gaan bezoe-
ken. Ik was meteen gecharmeerd
door het warme, mediterrane ka-
rakter van de stad. Toen al wist ik
dat ik hier ooit zou willen wonen.
In 2006 was hier bovendien werk
in overvloed. Van een financiële
crisis was nog geen sprake. Hoe-
wel ik geen woord Spaans of Cata-
laans sprak, kon ik meteen als ser-
vicemedewerker bij een bank aan
de slag.” 

“Die eerste jaren waren fantas-
tisch, maar ik bleef wel een Vla-
ming in Barcelona. Zonder Cata-
laanse vrienden ontmoet je vooral
collega-expats, een bijzonder op-
pervlakkig wereldje dat vooral 
rond feesten draait. Pas toen ik
mijn vriendin Alexia heb leren
kennen - een volbloed Catalaanse
- heb ik het echte Barcelona ont-
dekt. Plots kwam ik in contact
met mensen die hier geboren en
getogen waren en mij een heel an-
dere kant van de stad leerden ken-
nen. Dankzij Alexia spreek ik 
vandaag ook Catalaans. Wie de

taal niet machtig is, blijft voor eeu-
wig een guiri, een expat.”

In welke mate verschilt het 
Catalaans van het Spaans?

“Catalaans is een mix van Frans,
Spaans en Italiaans. Onder Fran-
co was het streng verboden om
Catalaans te spreken, maar van-

daag is het samen met Spaans de
officiële taal van de regio. Het on-
derwijs, officiële documenten, tv, 
..., haast alle communicatie ge-
beurt nu in het Catalaans.”

De recent verkozen president 
Carles Puigdemont is een 
uitgesproken separatist. Merk je
dat in het dagelijkse leven?

“Pas als je hier woont, besef je hoe
sterk de roep om Catalaanse onaf-
hankelijkheid is. Veel Catalanen 
die ik tegenkom, willen zich van 
Spanje afscheiden. Ze zijn enorm 
trots op hun regio, taal en cultuur
en voelen zich benadeeld door de 
regering. Catalonië is de rijkste re-
gio van Spanje en moet dus heel 
wat van zijn inkomsten afstaan. 
De Catalanen willen hun eigen 
staat zodat ze autonoom beslissin-
gen kunnen nemen. In de tien jaar
dat ik hier woon, is die onafhanke-
lijksgedachte alleen maar sterker 
geworden. Begin september zijn 
nog bijna twee miljoen Catalanen
in Barcelona op straat gekomen. 
Het siert hen wel dat ze nooit ge-
weld gebruiken.”

Zijn de Catalanen op de hoogte 
van de politieke situatie in 
Vlaanderen?

“De finesses kennen ze uiteraard
niet, maar Mark Demesmaeker
(N-VA) is hier een ware volksheld.
(lacht) Als Europees parlements-
lid steunt hij de roep om onafhan-
kelijkheid van de Catalanen. En
dat wordt telkens breed uitge-
smeerd in de lokale media. Dank-
zij Demesmaeker weten ze hier
dat ook sommige Vlamingen zich
van België willen afscheuren. 
Maar de situatie is onmogelijk te 
vergelijken. In Vlaanderen blijven
separatisten een minderheid, ter-
wijl hier tal van gezinnen de Cata-
laanse vlag hebben uithangen.
Dat onafhankelijkheidsdebat ver-
loopt steevast bijzonder emotio-
neel. Wie met een Spanjaard en

Catalaan op café gaat, begint best
niet over politiek. Dan eindigt de 
avond gegarandeerd in ruzie.”

Voel jij je intussen Catalaan? Of
hoop je toch dat de regio deel 
van Spanje blijft?

“Ik blijf natuurlijk een buitenlan-
der, dus spreek ik mij niet voor of
tegen een afscheuring uit. Maar ik
vind wel dat de bevolking recht
heeft op een referendum met juri-
dische garanties. Laat de mensen
kiezen wat ze willen.” 

“Roep om onafhankelijkheid 
enkel luider geworden”

BARCELONA/BORGLOON - Hij werkte jaren in het federaal parlement 
voor CD&V als economisch expert, maar vandaag leidt Lonenaar Mark 
Meesen (39) toeristen rond in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. “Een 
opmerkelijke carrièreswitch”, geeft de dertiger toe. “Maar na drie jaar 
in het grauwe Brussel snakten mijn vriendin en ik naar de Spaanse zon 
en het mediterraanse leven .” 

Mark Demesmaeker is 
hier een ware volksheld.
Zijn tussenkomsten in het
Europees Parlement pro 
Catalaanse 
onafhankelijkheid vallen
in Barcelona uiteraard in
goede aarde 

Mark Meesen

Mark en zijn vriendin Alexia tijdens de Catalaanse nationale feestdag op 
11 september. “Dit jaar zijn 2 miljoen Barcelonezen op straat geko-
men.” FOTO HBVL

door Ruben STEEGEN

XWat moet ik weten over Catalonië? X  De vervelende     vragen
Catalonië is een van de 17 
autonome Spaanse regio’s met als 
hoofdstad Barcelona. De regio ijvert 
al jaren voor onafhankelijkheid.

Inwoners
 7.565.000 (240 inw/km²)

Staatshoofd
President Carles Puigdemont i 
Casamajó is onlangs verkozen tot 
minister-president van Catalonië. 
Zijn coalitie Junts pel Si (Samen 
voor een Ja) streefde naar een 
afscheuring tegen midden 2017, 
maar die plannen zijn inmiddels 
weer in de koelkast gestoken.

Oppervlakte
32.113 km² 
X 13 keer groter dan Limburg

Klimaat
2.500 uur zonneschijn per jaar, 
1.000 meer dan in België. De 
gemiddelde maximumtemperatuur 
in de zomer schommelt rond 27°.

Nationale gerecht?
“Botifarra amb mongetes blanques, 
ofwel worst met witte bonen.” 
“Catalanen zijn vleeseters en 
houden van stevige, eenvoudige 
gerechten. Varkensvlees en worst 
zijn enorm populair.”

Wat mag je vooral niet doen in 
Barcelona? 

“Sangria bestellen. Wie zich met een 
grote sangria vol fruit op een terrasje 
nestelt, out zich meteen als toerist. 
Catalanen drinken bier, wijn of cava. 
Sangria is typisch Spaans.”
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Je woont sinds 2006 in Barcelo-
na, maar in 2010 ben je tijdelijk
naar België teruggekeerd ?

“Na vier jaar had ik het gevoel dat
ik ter plaatse bleef trappelen. On-
danks mijn universitaire diplo-
ma’s kreeg ik geen interessant
werk aangeboden. In 2010 heb ik
mij samen met Alexia in Brussel 
gevestigd, waar ik aan de slag kon
als parlementair medewerker 
voor CD&V. Ik adviseerde fede-
rale parlementsleden zoals Raf 
Terwingen en Liesbeth Van der

Auwera inzake economie en ener-
gie. Uitdagend werk, maar na drie
jaar in het grauwe Brussels snak-
ten we opnieuw de Spaanse zon en
het leven op straat.”
“In 2013 zijn we terug naar Barce-
lona verhuisd en heb ik mijn eigen
bedrijfje opgericht: Meet my Bar-
celona. Ik organiseer stadswande-
lingen en fietstochten voor Neder-
landstalige toeristen. Barcelona 
ontvangt jaarlijks miljoenen Vla-
mingen, maar de meeste bezoe-
kers raken niet verder dan de Sa-

grada Familia, de Ramblas en het
Park Güell. Ik toon mensen het 
échte Barcelona, geef ze tips over
waar de locals eten en drinken en
toon ze geheime plekjes. Daar-
naast organiseer ik samen met een
Limburgse partner bedrijfsuit-
stapjes voor Belgische onderne-
mingen”

Wat vinden de Barcelonezen van
de 7,5 miljoen toeristen die hun
stad jaarlijks overspoelen? 

“De houding van de lokale bevol-

king is erg dubbel. Zonder toeris-
ten is Barcelona uiteraard een
dode stad. Meer dan de helft van
de economie draait op het toeris-
me. Maar 7,5 miljoen bezoekers
voor een stad met ‘maar’ 1,5 mil-
joen inwoners betekent ook veel
overlast. De burgemeester wil nu 
de luxecruiseschepen aanpakken.
Die boten meren hier voor een
dagje aan en sturen vervolgens 
10.000 toeristen de stad in die
nauwelijks iets uitgeven.”

Lonenaar toont toeristen 
het échte Barcelona

“Ik toon landgenoten de 
verbogen plekjes van Barcelo-
na, waar toeristen normaal 
gezien nooit komen.”  Foto HBVL

Mark Meesen
39 jaar

BEROEP
Oprichter van 
meetmybarcelona.com. Dat 
organiseert stadswandelingen 
en fietstochten voor 
Nederlandstalige toeristen en 
bedrijven. 

PARTNER
Alexia Ripoll (42 jaar)

OUDERS
Roland Meesen (72) en Nadine
Martin (69)

OPLEIDING
Basisonderwijs: Mariavreugde 
Borgloon

Middelbaar onderwijs: Onze 
Lieve Vrouwecollege Tongeren

Hoger onderwijs: master 
sociologie en beleidseconomie
(KULeuven), master Europese 
studies (Université Catholique 
de Louvain)

Kent u zelf ook een 
Limburger in het 
buitenland?
Laat het ons weten

LIMBURGERENWERELDBURGER@HBVL.BE

X  De vervelende     vragen
Hoeveel verdien je?

“Genoeg om rond te komen, maar ik heb 
uiteraard aan luxe moeten inleveren. De mensen 
verdienen hier beduidend minder. Zo moet een 
verkoper met nauwelijks 650 euro rondkomen . 
Twintig procent van de be-volking is  bovendien 
werkloos en krijgt een tijdelijke uitkering van 
maar 400 euro. Het dagelijkse leven is uiteraard 
wel fors goedkoper.”

Wat is de meeste onhebbelijke 
karaktertrek van de Catalaan?

“Ze zijn enorm opvliegend. Ik zit in een 
voetbalploegje met enkel Catalanen. Die 
matchen ontaarden steevast in 
regelrechte scheldpartijen. Na afloop is 
alles meteen weer vergeten en 
vergeven. Maar de eerste keer op het 
plein was al dat getier best schrikken.”

XWie is de partner van Mark?

“Dankzij Alexia spreek ik Spaans én 
Catalaans. Ze is geboren in 
Barcelona, maar aangezien haar 
vader diplomaat was heeft ze 
jarenlang in het buitenland 
gewoond. Toch is ze net als ik 

absoluut verliefd op deze stad. We 
hebben onlangs samen een apparte-
mentje gekocht in een rustig arbeiders-
wijkje van Barcelona. Ze werkt voor 
een diamantbedrijf en onderhoudt 
contacten met Franse klanten.” 

“Dankzij Alexia spreek ik Spaans én Catalaans”

MARK MEESEN
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