
 
Beroemde schilders uit Schagen  
 
Schagen heeft door de eeuwen heen een aantal bekende en minder bekende, maar 
toch begaafde, schilders en tekenaars voortgebracht. Het Geheugen van Schagen 
wil een zo volledig mogelijk inzicht geven in het leven en de werken van die 
kunstenaars.  Zoek maar eens naar Adriaen van Croonenburgh, Jan van Noordt of 
Cornelis Bok in het geheugen.  
Ook toont het geheugen de catalogus van de expositie Meesterlijk Schagen in 2004 
met afbeeldingen van een flink aantal historische en hedendaagse artiesten met 
uitsluitend Schagen als onderwerp.  
  
Eén schilder wordt nog onvoldoende belicht en krijgt nu een verdiende plek in het 
geheugen. In 2010 werd door Bert Jonker, Jan Kroon, Hans Groen en Annelies 
Baars een expositie georganiseerd in het Slot Schagen. Het werk van de Schager 
schilder, Jan Koning, werd getoond, evenals enkele werken van zijn leerlingen. 
 
Ter gelegenheid van deze expositie werd een boekje uitgegeven met de titel “Op roet 
met Jan Koning (1897-1989). Een avontuurlijk rondje door Schagen en omstreken”. 
Het boekje geeft een inzicht in het leven van Jan Koning en is rijkelijk voorzien van 
afbeeldingen van zijn werken 
 
Jan Koning is niet meer onder ons, maar hij leeft voort in zijn schilderijen.  
Jan Koning heeft zijn geliefde Schagen vaak als onderwerp voor zijn schilderijen 
gekozen. Schilderijen die Schagen laten zoals het eens was. Daarom verdient hij een 
plaats in de geschiedenis van Schagen en daarmee in het geheugen van Schagen”. 
 
Wij zijn de toenmalige organisatoren, Bert Jonker, Jan Kroon, Hans Groen en 
Annelies Baars, dankbaar dat zij ons toestemming hebben gegeven om dit boekje 
met heel veel schilderijen van Jan Koning in het Geheugen te plaatsen. Wij streven 
er naar om schilderijen van Jan Koning die nog niet in het boekje staan en die 
Schagen als onderwerp hebben, onder Afbeeldingen op te nemen.  
 
Klik voor Op roet met Jan Koning op de button Artikelen 


