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Plaats van het beeld (replica):  

Hoek Vissteeg - Wijnstraat aan de gevel van het 

oude gedeelte van de Willem de Kooning 

Academie (Hogeschool Rotterdam). 

Het oorspronkelijke hoekhuis is in 1849 

gebouwd voor de cargadoor Ph. Van Uden en 

heeft sindsdien verschillende bestemmingen 

gehad en ingrijpende verbouwingen ondergaan. 

Het originele beeld van Willem II is in 1849, het 

sterfjaar van de koning, in de gevel 

aangebracht. Het is vervaardigd door Johann 

Theodore (Jan) Stracké (1817-1891) in opdracht 

van de eigenaar.  

 

Op de ansichtkaart uit ca. 1900 was er een 

sigarenwinkel in gevestigd. 

 

 

Bankgebouw Mees (en Hope) 

Bij een grootschalige verbouwing van 1930-

1934 werd het hoekpand met het gevelbeeld 

van koning Willem II opgenomen in de 

hoofdvestiging van de bank Mees en Hope. 

Dit beeldbepalende bankgebouw was een 

ontwerp van A.J.Kropholler en 

A.A.Nieuwenhuijzen in opdracht van R.Mees & 

Zoonen. Het kwam in de plaats van het oude 

bankgebouw van Mees en het afgebroken 

Poolse koffiehuis. 

 

Het gebouw werd bij het bombardement van 

mei 1940 zwaar beschadigd, maar kon na de 

oorlog gerestaureerd worden. Sinds 1981 is de 

Academie van Beeldende Kunsten in de oude 

bank gevestigd. In 1998 kreeg de Academie de 

naam van de befaamde, in Rotterdam geboren, 

schilder Willem de Kooning. 

 

 

 



Beeld Willem II 

In 1995 werd het beeld van koning Willem II 

vanwege de slechte conditie verwijderd en 

vervangen door een kopie. 

Het originele beeld van Johann Theodore  (Jan) 

Stracké uit 1849 is geconserveerd  en voorlopig 

gerestaureerd door sculptuurrestaurator  Sanna 

Snellaars.   

Video restauratie:  www.sannasnellaars.com 

 

Stracké of Strackee woonde enige tijd in 

Rotterdam en was docent aan de Academie. 

Andere beelden van Stracké in Rotterdam: 

- Hendrik Tollens (1860), in het Park 

- Mercurius (1852), in het Beursgebouw 

 
Koning Willem II heeft als fervent 

kunstverzamelaar uiteindelijk een passende 

plaats gevonden in de (bijna gelijknamige) 

Willem de Kooning Academie. 

In de vernieuwde vleugel van het 

academiegebouw staat nog een kopie van het 

beeld en het originele zwaard. 

Willem II (1792-1849) 

Koning der Nederlanden (1840-1849) 

Koning Willem II is bekend van de 

grondwetswijziging van 1848. Maar hij was ook 

reiziger, oorlogsheld, kunstliefhebber en een 

vorst met oorspronkelijke staatkundige 

denkbeelden. 

De tweede Oranjekoning groeide op in een 

tijdperk van revolutie en oorlog. Na een jeugd in 

Pruisen en Engeland streed hij in dienst van het 

Engelse leger in Spanje en Portugal een 

gewelddadige oorlog tegen Napoleon. In 1815 

hield hij bij Quatre-Bras stand tegen een grote 

Franse overmacht, en bij Waterloo raakte hij als 

aanvoerder van de Nederlandse strijdkrachten 

gewond. Zijn verdere leven stond in de schaduw 

van deze grootse tijd. 

 

 

 

Bronnen: 

- Foto’s: Arthur van Beveren 

- www.rijksmonumenten.info 

- Rotterdam-centrum in oude ansichten. 

- www.sannasnellaars.com 

- Biografie van Koning Willem II, J. van Zanten;  

  Boom Amsterdam 
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