ningen zoals de Magnushof, het psychogeriatrisch verpleeghuis, dat een forse
uitbreiding staat te wachten. Bovendien ziet Schagen de bouw tegemoet van
een dependance van het psychiatrisch centrum Sint Willibrord uit Heiloo. Twee
belangrijke zaken, niet in het minst vanwege de daarmee te verwachten werk¬
gelegenheid. Wat dat laatste aangaat kan overigens ook niet onvermeld blijven
dat het pas aangelegde bedrijventerrein De Witte Paal zich mag verheugen in
een groeiende belangstelling van de ondernemers. Een hoopvolle ontwikkeling
voor de werkende mensen in en om Schagen.
Politiek gezien lijkt Schagen vrij evenwichtig, tenminste als je de verhouding in
de gemeenteraad nog steeds moet zien als een afspiegeling van de bevolking.
De raad Schagen telt anno 1993 vier PvdA'ers, vier CDA'ers, vier WD'ers, drie
leden van D66 en twee van GroenLinks. Er is een' wethouder van de PvdA, van
de WD en van D66.
Maar de bekendste personen uit Schagen hebben niets met de politiek te ma¬
ken. Het zijn allemaal artiesten, die in Nederland hoog op de ladder staan: het
zangduo Saskia en Serge, allround artieste Karin Bloemen (toneel, zang, caba¬
ret, musical) en de inmiddels ook internationaal beroemde popzanger Gerard
Joling.
Al zijn ze in Schagen best wel een beetje trots op deze mensen, de Westfriese
nuchterheid blijft er echter overheersen. Mèt een stuk gezelligheid, die zeker
niet alleen in de drukke toeristenmaanden, maar eigenlijk het hele jaar door zo
merkbaar aanwezig is in het hart van dit zo oer-Westfriese stadje.
Medemblik, maart 1993

Arm
Met z'n drieën wazze ze op vekansie gaan nei 'n heêl arm warm land, weer
donkere mense weune.
Toedat ze d'r 'n toidje wazze vroeg 't jöje: 'Wat is nou oigelek arm, moeder?'
'Nou,' lee die uit, 'den hè-je niks te eten, je kenne gien klere of speulgoed koupe en je kenne niet zoas wai op vekansie gaan.'
't Joje was 'r puur zo'n toidje bar stil van. 't Had wel wat in 'm anricht. Je konne 'm gewoon zien denken.
Inienen flapte hai d'ruit: 'En ze bènne d'r al!'
Peter Ruitenberg

