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‘Peo ple Make Glas gow’. Het klinkt iet wat zoet sap pig, maar deze nieuwe stads ‐
slo gan klopt als een bus. Zelfs de Glas we gians erken nen dat.
De stad heeft veel door staan. Glas gow flo reerde tij dens de Indu striële Revo lu tie,
benoemde zich zelf tot tweede stad van het Britse rijk, inves teerde in trans port en
bouwde hui zen, musea en zie ken hui zen in de Vic to ri aanse en Edwar di aanse
bouw stijl. De Eer ste Wereld oor log maakte aan dit alles een einde. Glas gow
bevond zich in een diep dal zon der inkom sten en met veel ziek tes, cri mi na li teit
en armoe dige levens om stan dig he den voor de inwo ners. Een grote schoon maak
haalde Glas gow let ter lijk en figuur lijk uit het stof: gebou wen wer den schoon ge ‐
spo ten en de gemeente inves teerde in de stad en in haar inwo ners. Nu is het een
stad met maan de lijkse fes ti vals, prijs win nende stads par ken, prach tige archi tec ‐
tuur van onder andere de gere nom meerde archi tect Char les Ren nie Mack in tosh
en men sen die trots zijn er te wonen. En dat stra len ze uit. Onge twij feld raak je
tij dens je bezoek in gesprek met enkele Glas we gians en dit zal een belang rijk
onder deel van je reis zijn.
 
De wan de lin gen in deze gids voe ren je langs de levens van deze men sen door de
jaren heen en laat je erva ren hoe hun ver ha len de stad vorm den. Wan del door
een van de acht ori gi nele stra ten van Glas gow, waar men sen hon der den jaren
gele den door lie pen op weg naar de galg. Ont dek hoe men sen slechts vijf tig jaar
gele den nog zon der elek tri ci teit woon den en hoe de inwo ners nu hun vrije tijd in
de stad door bren gen.
Veel lees- en reis ple zier,
 
Lysanne Erlings
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Glasgows nieuwste slogan ‘People Make Glasgow’. Foto Michael Cameron

De vroegste geschiedenis van Glasgow speelt zich af rond de plek waar de
kathedraal van Glasgow staat. Deze plek werd in het Keltisch Glaschu
genoemd, wat zoveel betekent als dierbare, groene plek. In de 6de eeuw
hield de heilige Mungo hier religieuze bijeenkomsten en het embryonale
Glasgow was daarmee genesteld.

De geschie de nis van Glas gow is terug te voe ren naar de 12de eeuw, toen de stad
in 1178 stads rech ten ver wierf. Het is in die tijd dat de route tus sen de kathe draal
en de rivier de Clyde werd bebouwd, de heden daagse High Street. Hier ves tigde
zich ook de uni ver si teit, die in 1450 door koning James II en bis schop Turn bull
werd gesticht. Toen in de 14de eeuw een ste nen brug over de rivier de Clyde
werd gebouwd, ver plaatste het cen trum zich in de rich ting van de rivier. Rond
Glas gow Cross ont wik kelde zich het mid del eeuwse, stadse leven. In de 17de-
eeuwse gods dienst oor lo gen koos de stad de kant van de cove nan ters, wat leidde
tot bur ger oor log en bloed ver gie ten.
In 1649 werd de bevol king gede ci meerd door de pest en in 1652 woedde er een
grote brand die bijna een derde van de stad ver woestte.
Na de unie met Enge land in 1707 bloeide Glas gow op dank zij de leven dige han del
met Noord-Ame rika en West-Indië, met name in tabak. Glas gow streefde Liver ‐
pool en Bris tol als haven stad voor bij. Door deze bloei groeide de stad uit zijn voe ‐
gen en de nood za ke lijke uit brei ding werd ten wes ten van High Street gevon den.
The Mer chant City werd in de decen nia daarna gebouwd in een recht hoe kig stra ‐
ten pa troon. De Tobacco-Lords, die de Euro pese tabaks han del mono po li seer den,
bouw den hier hun hui zen, kan to ren en beur zen en bouw den zo de fun da men ten
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voor het hui dige Glas gow

Bedrijvigheid langs de Clyde, 1887. John Atkinson Grimshaw (1836-1893)

De Indu striële Revo lu tie bete kende een nieuwe opste ker voor Glas gow. De stad
groeide uit tot de belang rijk ste indu strie stad van Schot land, dank zij de nabij ge le ‐
gen ijzer- en kolen mij nen. De rivier Clyde werd bevaar baar gemaakt en het
Forth-Cly de ka naal, aan ge legd in 1790, ver bond Glas gow met de Noord zee. Tex ‐
tiel-, metaal- en che mi sche indu strie en vooral scheeps bouw wer den de belang ‐
rijk ste sec to ren. Maar dit alles had ook een keer zijde: er ont stond een trek naar de
stad waar werk te vin den was. Tus sen 1750 en 1821 groeide het aan tal inwo ners
van 32.000 tot een kleine 150.000, voor na me lijk door de immi gra tie van Ierse
arbei ders. Veel inwo ners von den onder dak in slechte hui zen, wat een vrucht bare
com bi na tie was voor de opkomst en mas sale uit braak van ziek tes als de pok ken,
tyfus en cho lera met vele dui zen den doden tot gevolg. Pas vanaf 1831 werd een
gezond heids com mis sie inge steld om de situ a tie te ver be te ren. Onder tus sen kwa ‐
men arbei ders in opstand tegen hun erbar me lijke omstan dig he den. Vele sta kin ‐
gen en acties wer den geor ga ni seerd om betere woon- en werk om stan dig he den af
te dwin gen. In Glas gow Green werd mas saal gede mon streerd en hon ge ri gen
plun der den win kels. Deze Bread Riots (brood op stan den) wer den door het leger
in bloed gesmoord, er vie len zes doden. Soci aal bewo gen her vor mers van de
char tis ten, een poli tieke groep die de arbei ders klasse ver te gen woor digde, kwa ‐
men daarna in de gemeen te raad en de over heid begon een soci a ler beleid te
voe ren. Het zou ech ter tot ver in de 20ste eeuw duren eer de erg ste uit was sen
voor goed ver dwe nen waren.
Maar wat vooral cen traal stond tij dens deze peri ode was groei. De mer chants
finan cier den pro duc tie in Glas gow en von den nieuwe mark ten in Canada en
India om de pro duc ten ver vol gens te ver ko pen. Op een gege ven moment werkte
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meer dan de helft van alle scheeps bou wers uit het Ver e nigd Konink rijk in een van
de twin tig scheeps wer ven aan de Clyde. Voor het eerst woon den er meer men sen
in Glas gow dan in Edin burgh en Glas gow zat op de top van haar zelf ver trou wen.
De stad noemde zich zelf ‘De tweede stad van het rijk’ en ver ge leek zich zelf met
ste den als Rome en Venetië. Er ver sche nen nieuwe zie ken hui zen, the a ters, ban ‐
ken, ker ken en kan to ren in Vic to ri aanse bouw stijl als bewijs van alle macht, rijk ‐
dom en zeker heid in Glas gow. Er werd geïnves teerd in par ken en brug gen en
trein, tram en metro maak ten hun eer ste rit ten door en naar de stad.
Dit leidde ook alle maal tot een cul tu rele bloei. Kun ste naars, bekend onder de
naam The Glas gow Boys, ver zet ten zich tegen het con ser va tisme in de kunst we ‐
reld, in the a ters wer den toneel stuk ken van Ibsen en Chek hov gespeeld en han ‐
de la ren koch ten Franse impres si o nis ten aan. Kel vingrove Art Gal lery bouwde
onder tus sen ver der aan de beste col lec tie van het land en de Mit chell Library
werd gebouwd. Het ging Glas gow op alle gebie den voor de wind en het werd
gezien als een wereld stad met als belang rijk ste visi te kaartje alle moto ren, sche ‐
pen en loco mo tie ven.

De Eer ste Wereld oor log en de daar op vol gende eco no mi sche wereld cri sis maak ‐
ten aan dit alles hard han dig een eind. Tus sen 1914 en 1918 slo ten meer dan
200.000 man nen en jon gens zich aan bij het leger, eerst vrij wil lig en na 1916 als
onder deel van de dienst plicht. Onder tus sen wer den de scheeps bou wers gevraagd
hun taak neer te leg gen om muni tie te gaan pro du ce ren.
Ver vol gens stortte de scheeps- en machi ne bouw in toen de Depres sie zich aan ‐
kon digde; in 1922 telde Glas gow 80.000 werk lo zen. Het pro bleem was zo groot
dat Glas gow het niet zelf op kon los sen. De zware indu strie, de enige indu strie
die de stad kende en inkom sten gene reerde, was weg ge vaagd. De stad moest de
over heid om hulp vra gen om nieuwe indu strieën te intro du ce ren en in hun groei
te inves te ren.
In deze peri ode werd Glas gow een bol werk van de soci a lis ti sche Inde pen dent
Labour Party (ILP). In 1922 wer den tien van de vijf tien par le ments ze tels uit Glas ‐
gow door kan di da ten van deze par tij gewon nen. Deze Red Cly de si ders druk ten
een stem pel van strijd baar heid op de stad die het decen nia lang zou hou den.
De scheeps bouw krab belde in de jaren der tig van de vorige eeuw op met de
orders voor de zee kas te len Queen Mary en Queen Eli za beth, maar dat zou tij de lijk
zijn. Het vlieg tuig nam lang zaam maar zeker de rol van inter con ti nen taal trans ‐
port mid del over en de crui se sche pen ver lo ren hun posi tie. De Tweede Wereld ‐
oor log bete kende een ople ving voor de haven ac ti vi tei ten, omdat Glas gow vei li ger
werd geacht dan de haven ste den in Enge land. Toch wis ten de Duit sers met
enkele bom bar de men ten dood en ver derf te zaaien in Grou nock en Cly de bank,
waar bij vijf tien hon derd men sen het leven lie ten. Zelfs tot ver na het einde van de
Tweede Wereld oor log waren de effec ten ervan nog te voe len in Glas gow.

Glasgow na 1900

Op weg naar het moderne Glasgow
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