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Glasgow
Eigenzinnig in plat 'patter '

Door Gerdy van der Stap , foto's Magnum

Glasgow heeft een grillige geschiedenis waarin welvaart en malaise elkaar
steevast afwisselen. Eind negentiende eeuw was het de tweede stad van
het Britse Rijk, een hoogtijperiode waaraan de stad haar karakteristieke
aanblik dankt. Met voortvarendheid werden stadsparken aangelegd,
vandaar dat de stad er nu zeventig heeft. Toepasselijk, want Glasgow
betekent dear green place: lieflijk groen oord.

Daarna overheersten armoede, drank en geweld. Straatbendes bestreden
elkaar met messen en hamers.

In 1980 volgde de ommekeer en tegenwoordig ligt Glasgow er stralend bij,
met in het historische centrum musea, trendy horeca en chique
winkelstraten.

Maar wat Glasgow echt bijzonder maakt, zijn de Glaswegians.

Comedian Billy Connoly zegt dat bijna iedereen in zijn geboortestad
grappiger is dan hij. Schrijver William McIlvanney stelt dat Glasgow niet
zozeer een stad is als wel een doorlopende comedyshow. Zoals ze zelf
graag zeggen: je hebt meer lol op een begrafenis in Glasgow, dan op een
bruiloft in Edinburgh.

'Aye, d'yenaehaewae?' mompelt een robuuste man. Of zoiets. 'The patter ' zoals
het dialect van Glasgow heet, is met duidelijke articulatie al nauwelijks te
verstaan, dus dit is kansloos. Sorry? De mompelaar opent zijn jas. Hij heeft
clandestiene sigaretten in de aanbieding.

Hier op The Barras, de enorme markt in de East End, is werkelijk alles te koop:
speelgoed, sportschoenen, antieke of splinternieuwe meubelen, vintage kleding,
huishoudapparaten en bric-à-brac. Ook is er een levendige handel in illegale
computerspelletjes en dvd's, wat de opvallende aanwezigheid van
politieagenten verklaart.

Hoe dan ook, voor een koopje moet je op The Barras zijn. Of voor de
gezelligheid. Want de werkelijke bezienswaardigheid zijn de Glaswegians.

Voor de slagerskraam staat het rijen dik. De jonge slager lijkt wel een popster,
hij draagt een hoofdset met microfoon en praat onafgebroken. 'Waarmee kan ik
u gelukkig maken, mevrouw? Drie pond rund?' Hij kwakt lappen vlees op de
weegschaal. 'Is dat waar voor uw geld, of niet? Weet u wat, ik doe er gratis nog
een extra stuk bij'

Een dikke vrouw stoot haar gezelschap aan. 'Zou hij dat in bed ook doen?' De
vriendin lacht. 'Continu praten? Of een stuk extra erbij?'

Druk is het ook bij de chippy, de snackbar, een van de velen in de stad waar de
gefrituurde marsreep is uitgevonden. En waar de diepvriespizza niet in de oven,
maar in het vet wordt gebakken. Meestal wordt de pizza dan eerst even door
het deeg gehaald (crispy pizza), precies zoals ze met de vis (en marsrepen)
doen. Zelfs de klanten die aan hun fish supper (vis en patat) zitten, ogen wat
deegachtig, week en bleek als ze zijn.

De gedachte dat het Glasgow dieet niet erg gezond kan zijn, wordt laconiek
weggewuifd. Er wordt hier vólop groente gegeten, meestal in de vorm van patat,
want hier is de aardappel wel degelijk ook groente, beweert een gedrongen
man. 'Ach, we zijn een eigenzinnig volkje En niet bang voor scheurbuik.' De
man moet er wel erg hard om lachen. Hij heeft vast zijn eerste bevvy (borrel) al
achter de kiezen.

Gedronken wordt er nog steeds in ruime mate. En niet alleen in het volkse East
End. In het historische centrum is het een wirwar van trendy bars, pubs en

Vergroting

Eten

Glasgows twijfelachtige
culinaire reputatie is niet
helemaal terecht, want naast
de gefrituurde marsreep
heeft de stad nog andere
specialiteiten, en staat ook
bekend als 'curry capital':
hoofdstad van de Indiase
keuken. De keuze aan
restaurants is groot, fameus
is The Wee Curry Shop (29
Ashton Lane). Fantastisch
eten, met een Indian tapas
menu. De ambiance is knus
('wee' betekent klein).

Drinken

Kan overal,  want op vrijwel
elke straathoek is een pub te
vinden. Een instituut is 'the
Horseshoe bar' (62 Drury
street) die stamt uit 1870.
Meestal stampvol, maar het
is gezellig ellebogen door de
meute teute mannen heen.
Voornamelijk mannen, al is
het niet (meer) verboden
voor vrouwen. De goedkope,
snelle drie-gangen lunch
voor 3,20 pond is gewild,
maar wat door gaat voor
pizza, wordt geserveerd met
patat. Hou het dus bij  een
andere favoriete consumptie:
a hauf and hauf (kleintje
whisky en bier).

Wandelen

De Clyde was ooit de
levensader van de stad, met
zijn scheepswerven als de
voornaamste werkgever. Nu
ligt er nog één Tall Ship wat
treurig in de haven. Toch is
er meer dan genoeg te zien
en genieten op de Clyde
Walkway, de wandelroute
langs de rivier, die begint in
het centrum van de stad en
65 kilometer verder eindigt
bij  de watervallen van het
dorpje Lanark.

Winkelen

De Glaswegians houden van
stijl, en zijn vaak goed
gekleed. In de winkelstraten
in het centrum vind je
topmerken als Escada,
Ralph Lauren, Armani en
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End. In het historische centrum is het een wirwar van trendy bars, pubs en
clubs, die vaak in prachtige panden zijn gevestigd. Zo is praktisch elk voormalig
bankfiliaal omgetoverd tot modieuze club. In feite is er niks veranderd, zeggen
de Glaswegians: je brengt er nog steeds je geld heen.

Opvallend is dat zelfs in het weekend sommige tenten doodstil zijn, terwijl de
ernaast gelegen pub uit zijn voegen barst. 'Eigenlijk zijn er teveel bars, en niet
genoeg mensen,' verklaart James, de bedrijfsleider van de Crow Bar, een hip
ingerichte bar, die onlangs met veel bombarie geopend is. Het loopt nog niet
storm. 'Ach, je bent even weg van de drukte thuis,' grijnst James.

Glaswegians zijn trendgevoelig, ze willen telkens iets anders. Net als de stad
die zich voortdurend tracht te vernieuwen, loopt ook het uitgaanspubliek van
hype naar hype. Ze zijn fickle, wispelturig, en de Glaswegians zijn zelf de
eersten om dat toe te geven.

De traditionele pubs die wat meer uit het centrum liggen hebben daar geen last
van. De buurtkroeg, de local boozer blijf  je trouw. In de Islay Inn is het dan ook
loeidruk. Met een beetje mazzel is er volgens de taxichauffeur vanavond een
lock in: met deur op slot na sluitingstijd doordrinken.

Op een kleine verhoging staat een bandje, ze spelen een Schots up-tempo
deuntje. Dertigers David en John zitten 'in de software'. (In)drinken doen ze bij
voorkeur in een gewone pub, en pas na twaalf uur, sluitingstijd, vertrekken ze
naar het centrum, waar de clubs tot drie uur open zijn.

'Yaewannaweetoddy', stelt David, of misschien is het een vraag. Dan valt de
bagpipe, de doedelzak, in. Het indringende geluid is zo oorverdovend dat een
gesprek voeren onmogelijk is. Een zalige rustpauze voor niet-Glaswegians.
Maar John wijst op de dansvloer, waar temidden van de tafels een kluitje
mensen rondzwiert. Onwetendheid claimen is tevergeefs, iedereen kan de
Schotse jig dansen, volgens John. Er is maar één regel: just go wild, ga
helemaal los. Dat lukt. De snerpende doedelzak werkt opzwepend, en de
horlepijp is een verrassend eenvoudige dans.

Wanneer de band is gestopt, lijkt het wijsheid de vrijwillige opsluiting niet af
wachten. De combinatie van enorme pinten en wild rondzwaaien hebben een
vreemd effect. Ineens is het bijna onmogelijk om nog duidelijk en verstaanbaar
te spreken. Misschien is dat wel patter.

Ralph Lauren, Armani en
Versace. De pakhuizen op
The Barras zijn het Walhalla
van de vintage kleding (20
pond per item). Even
verderop ligt Paddy's market,
de vlooienmarkt waar je voor
één pond een complete
garderobe hebt.

Museum

De kunstcollectie is
indrukwekkend en in diverse
musea te bezichtigen. Maar
vergeet niet het People's
Palace te bezoeken. In dit
East End volksmuseum komt
zo'n beetje elk aspect aan
bod van het dagelijks leven
van de 'gewone man' vanaf
de achttiende eeuw tot het
heden. Amusant en
informatief.
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