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Inleiding
Whiteread’s work is the solid shape of an intangible absence – of a gap in a nation’s identity,
and a hollow at a city’s heart. Using an aesthetic language that speaks simultaneously to
tradition and to the future, Whiteread in this way respectfully symbolizes a world whose
irrevocable disappearance can never be wholly grasped by those who did not experience it,
but whose most lasting monuments are the books written by Austrian Jews before, during and
in the aftermath of the catastrophe brought down on them.
Robert Storr1

Bovenstaand citaat geeft de essentie weer van het door de Britse kunstenares Rachel
Whiteread ontworpen herdenkingsmonument (afb. 1) voor de 65.000 Oostenrijkse Joden
die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn door de Nazi’s. Het monument staat
sinds 25 oktober 2000 op de Weense Judenplatz. Het betreft een afgietsel van een
anonieme bibliotheek, waarbij de (negatieve) ruimtes tussen en om de boeken heen zijn
gegoten in beton en de ruggen van de boeken naar binnen zijn gekeerd.2 Vervolgens zijn
deze positieve afgietsels op de wanden van een levensgroot betonnen, doosvormig
bouwsel midden op het plein aangebracht en wel zo dat het interieur binnenste buiten lijkt
te zijn gekeerd.3 Er zijn twee greeploze deuren die niet te openen zijn. Het
monumentontwerp was de winnaar van een in 1996 gehouden internationale competitie,
geïnitieerd door Nazi-jager Simon Wiesenthal (1908-2005) in overleg met de
burgemeester van Wenen Michael Häupl (1946).4 De competitie kwam voort uit onvrede
over een bestaande sculptuur genaamd Mahnmal gegen Krieg und Faschismus (afb. 2)
gemaakt door Alfred Hrdlicka (1928-2009), die sinds 1988 op de Albertinaplatz stond.
De kritiek van Wiesenthal was dat het monument de Joodse oorlogsslachtoffers niet
expliciet genoeg herdacht.5 Om die reden werd in 1994 een aantal kunstenaars gevraagd
een idee in te zenden voor een monument waarin de Joodse slachtoffers centraal zouden
staan. Het ontwerp van de Britse kunstenares en winnares van de Turner prijs, Rachel
Whiteread, werd vervolgens gekozen door de jury die aangewezen was door de stad
Wenen. Echter, het monument leidde tot zoveel kritiek en politieke ophef, dat het zes jaar
heeft geduurd voordat het kunstwerk werd geplaatst op de Judenplatz.6

1 Robert Storr over Rachel Whiteread’s gedenkteken op de Judenplatz in Wenen, Judenplatz Wien, 1996, 109.
2 Townsend 2004, 166-167.
3 Townsend 2004, 166-167.
4 Townsend 2004, 166-167.
5 Robert Storr, ‘Remains of the Day’ in Art in America, 1999, 108.
6 Townsend 2004, 256.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn er in totaal tussen de vijftig en
zeventig miljoen slachtoffers gevallen, waarvan circa 5.600.000 moedwillig vermoorde
Joden.7 Van deze Joodse slachtoffers waren er 65.000 afkomstig uit Oostenrijk, het land
dat zich tijdens de oorlog loyaal had opgesteld aan het Duitsland van Hitler.8 Het land had
zich vrij overgegeven aan Duitsland toen dat land Oostenrijk binnenviel op 13 maart
1938.9 Duitsland annexeerde Oostenrijk, ook wel de Anschluss genoemd, waardoor
Oostenrijk in het Duitse Rijk werd opgenomen. De meerderheid van de Joden werd
gedeporteerd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, waaronder
Auschwitz, Belzec, Chelmno, Sobibór, Bergen-Belsen en Treblinka. Waar het land loyaal
was tijdens de oorlog en de meeste daders van de Jodenmoord afkomstig waren uit de
Duitse en Oostenrijkse burgerij, nam het land na de oorlog een slachtofferrol aan en
claimde het eerste slachtoffer van Hitler te zijn geweest.10 Pas in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw kwam er een omslag in de Oostenrijkse houding en opstelling, en gaf
historisch onderzoek aan dat Oostenrijk niet alleen slachtoffer was geweest, maar dat veel
Oostenrijkers juist ook een groot aandeel hadden gehad aan de moord op de Joodse
Oostenrijkers.11
Oorlogsmonumenten hebben van oudsher een grote rol gespeeld in de wijze
waarop een volk zijn eigen geschiedenis wil herinneren. Herinnering maakt deel uit van
de identiteit van een volk en een mens. Het geeft een betekenis aan de wereld waarin
mensen leven.12 Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden in heel Europa talloze
monumenten en zogenoemde gedenktekens (‘memorials’) opgericht. Voor James E.
Young herdenken gedenktekens de dood of tragische gebeurtenissen en zijn ze een plek
om te rouwen.13 Monumenten worden eerder gezien als feestelijke markeringen van
overwinningen en heroïsche individuen.14 Volgens James Young verschillen monumenten
en gedenktekens dus van elkaar.
Na de tijd van wederopbouw, waarin veel landen in Europa zich probeerden te
herstellen van de schade die was aangericht en de tragische gebeurtenissen trachtten te
verwerken, werden vaker in de jaren zestig in veel landen gedenknaalden en
oorlogsmonumenten opgericht. Hiermee werden plekken gecreëerd om de slachtoffers
van de oorlog te herdenken en te eren. Echter, niet alle landen gingen hetzelfde om met
het verwerken van het oorlogsverleden. Het ene land koos voor het verzwijgen van deze
7 Dieter Pohl, Holocaust, Laren 2005, 144.
8 Dieter Pohl, Holocaust, Laren 2005, 144.
9 Van Vree 1995, 18
10 Van Vree, 1995, 18; Dieter Pohl, Holocaust, Laren 2005, 110.
11 Hornstein 2003, 251.
12 Van Vree 1995, 18.
13 Young 1993, 3.
14 Young 1993, 3.
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gebeurtenissen en het andere koos er juist voor de gebeurtenissen te herdenken. Dit had
ermee te maken dat bepaalde landen als ‘dader’ werden aangemerkt, door anderen of
zichzelf, en die over het recente verleden zwegen en dat er landen waren die zich als
slachtsoffers zagen en dit publiekelijk wilden herinneren – deels door hun verzet te vieren
en deels om hun wonden te tonen. In landen zoals Nederland, Frankrijk en België werd
herinnerd door middel van de nationale geschiedenis te benadrukken.15 In landen zoals
Oostenrijk, Duitsland en Hongarije werd anders omgegaan met de geschiedenis.
Hongarije koos ervoor te zwijgen over de deportaties van de Hongaarse Joden door de
samenwerking tussen Hitler en militair en politicus Miklós Horthy (1868-1957).16 In de
Sovjetunie werd de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren tachtig aangeduid als de Grote
Vaderlandse Oorlog.17 Er is dus een groot verschil tussen hoe landen de geschiedenis
wilden herinneren en dit was ook het geval met monumenten.
Het monument Charonsnachen (afb. 3), in 1951 gemaakt door Gerhard Marcks
(1889-1981), is een voorbeeld van de moeilijke omgang met de geschiedenis in
Duitsland. Het herdenkt de geallieerde luchtaanvallen op de Duitse havenstad Hamburg
van 25 juli tot 3 augustus 1943. Het monument werd gemaakt in opdracht van de
Hamburgse senaat. Charonsnachen is geïnspireerd op de Griekse mythologie waarbij het
lijden hier een heel klassieke gedaante krijgt. Styx is de rivier die de bovenwereld van de
onderwereld scheidt en waar de schimmen van de overledenen worden overgezet naar het
rijk van Hades. Het monument is ontworpen als een neutraal gedenkteken zonder enige
verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de verwerking en de confrontatie met
het Naziverleden in de jaren zestig toenam, werden in voormalige concentratie- en
vernietingskampen in Duitsland expressieve herinneringsbeelden geplaatst.18 Een goed
voorbeeld is het werk van de Joegoslavische kunstenaar Nandor Glid in het voormalige
vernietigingskamp Dachau in 1968 (afb. 4). In Oostenrijk werd lange tijd over de
gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog tegenover de Joden gezwegen en pas in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw werd er een monument opgericht voor de overleden
Joden.19 De verschillen in verwerking van de Tweede Wereldoorlog komen dus voort uit
de rol die een land had gespeeld tijdens de oorlog.
Het monument van Rachel Whiteread heeft verschillende namen; Mahnmal für

15 Van Vree 1995, 18.
16 Van Vree 1995, 19.
17 Van Vree 1995, 19.
18 J. Langner, Ossip Zadkine: de verwoeste stad, Rotterdam 1965, 24-28; B. Heyder, De herdenkingscultuur in Nederland en Duitsland na
de Tweede Wereldoorlog: De herinnering aan de luchtbombardementen in de jaren vijftig in monumenten in Rotterdam en Hamburg,
Nijmegen 2016.
19 Heyder, De herdenkingscultuur in Nederland en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog: De herinnering aan de luchtbombardementen in
de jaren vijftig in monumenten in Rotterdam en Hamburg, Nijmegen 2016.
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die 65.000 ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen der Shoah, Judenplatz
Holocaust Memorial, Mahnmal am Judenplatz, Holocaust Memorial en Nameless
Library. Ik zal Nameless Library aanhouden als naam voor het monument in dit
werkstuk, aangezien Rachel Whiteread een Britse kunstenares is en om verwarring te
voorkomen. Nameless Library is een kunstwerk bedoeld als monument, waarbij
herinnering aan de overleden Oostenrijkse Joden centraal staat. Hoewel herinnering
centraal staat, blijkt het in de praktijk voor de bezoeker op het plein lastig te achterhalen
waar het bouwsel aan refereert en hoe het dat doet. Uit eigen ervaring is het in eerste
instantie niet meteen duidelijk dat het om boeken gaat. De beschouwer moet goed kijken
en zal dan pas zien dat Whiteread boeken heeft gebruikt in haar gedenkteken.
Er zijn verschillende en soms tegenstrijdige interpretaties van het monument.
Rachel Carley onderzoekt de receptie van het monument en beschrijft dat de meeste
critici op een bepaalde manier naar het kunstwerk kijken, als een huiselijke bibliotheek
waarvan de boeken en boekenplanken zijn weggepeld.20 De beschouwer kijkt zo naar de
achterkant van de boekenplanken, die zijn gevuld met de versteende boeken. De
boekenkasten zelf zijn weggelaten en de boeken lijken te zweven in de ruimte.21 Toch kan
men het monument ook beschouwen als een interieur dat binnenste buiten is gekeerd, in
een stedelijke ruimte rondom een centrale leegte.22 De centrale leegte staat dan voor het
verlies van de overleden Joden en de veronderstelde leegte die zich bevindt achter de
gesloten deuren. Mechtild Widrich schrijft dat de hermetisch gesloten deuren zouden
kunnen refereren aan het feit dat mensen het naziverleden niet kunnen en mogen
accepteren.23
Ook de betonnen boeken die Whiteread heeft gebruikt in haar kunstwerk leveren
vaak verschillende interpretaties op. Enerzijds worden de boeken gezien als symbool voor
de Joden, die beschouwd worden als ‘de mensen van het Boek’. De Joden worden
mogelijk beschouwd als ‘de mensen van het Boek’ omdat hun religie tot een van de
oudste godsdiensten behoord en zij de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) gebruiken. De
Tenach bevat Bijbelboeken die ook voor komen in het Oude Testament maar dan in een
andere volgorde. De boeken worden gezien als letterlijke of positieve symbolen van
herinnering, maar ook als symbolen van de Joden zelf. Anderzijds ziet de kunsthistoricus
Robert Storr de boeken als het cultureel erfgoed van Wenen, als een archief waarin elk
boek een verhaal van een gezin of persoon belichaamt, zij het al hun namen ontbreken.24

20 Carley 2010, 31.
21 Carley 2010, 31.
22 Carley 2010, 31.
23 Widrich 2013, 393.
24 Wiesenthal 2000, 26-48.
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James Young beschouwt de boeken van de Joodse gemeenschappen als de eerste
gedenktekens.25
Het is duidelijk dat het monument van Whiteread over herinnering gaat, maar
minder duidelijk is hoe de herinneringsboodschap van Nameless Library moet worden
geïnterpreteerd. Het is de doelstelling van dit onderzoek om erachter te komen welke rol
herinnering speelt in het kunstwerk. Zoals blijkt, zijn er verscheidene interpretaties en
meningen mogelijk over het kunstwerk en ik wil proberen of ik deze kan inventariseren
en evalueren. Ook zal ik onderzoeken welke plaats het Weense monument inneemt in het
oeuvre van Rachel Whiteread en zal ik dit werk vergelijken met andere werken van haar,
in het bijzonder met Ghost (1990; afb. 5) en House (1993; afb. 6), waarin herinnering en
geschiedenis ook een rol spelen maar die niet uit een publieke opdracht voortkomen. Het
is de vraag of Rachel Whiteread op grond van werken als deze werd gevraagd deel te
nemen aan de competitie van het gedenkteken in Wenen, al had ze nooit eerder publieke
opdrachten uitgevoerd, laat staan een met zo’n beladen geschiedenis.
In de literatuur wordt Whiteread’s Nameless Library beschreven met de termen
gedenkteken (memorial) en monument. Toch is het de vraag tot welke van de twee
categorieën Nameless Library behoort, aangezien deze twee termen een verschillende
lading hebben. Ik wil gaan onderzoeken welke van deze termen het beste van toepassing
is op Nameless Library.
In het eerste hoofdstuk zal aan de hand van enkele werken uit het oeuvre van
Whiteread onderzocht worden waarom zij werd uitgenodigd voor deze internationale
competitie in 1996. Haar ontwikkeling zal kort aan bod komen en ook is er aandacht voor
haar technieken en voor andere aspecten die van belang zijn in haar werk. Aangezien
Whiteread een omvangrijk oeuvre heeft, zal ik me focussen op twee andere kunstwerken
van Whiteread. De gekozen kunstwerken zijn Ghost en House en deze zullen vergeleken
worden met Nameless Library.
In het tweede hoofdstuk zal herinnering aan bod komen. Er zal onderzocht
worden hoe herinnering functioneert in de kunstwerken Ghost, House en specifiek in
Nameless Library. Daarnaast zullen de reacties, kritiek en ophef die ontstonden rondom
het monument Nameless Library worden geïnterpreteerd en geëvalueerd.
In het laatste hoofdstuk wordt de theorie van James Young beschreven waarbij
het verschil tussen monument en gedenkteken zal worden uitgelegd. Ook zal de term
countermonument kort behandeld worden. Aan de hand hiervan hoop ik een antwoord te
vinden of Nameless Library als een gedenkteken of als een monument moet worden
beschouwd.

25 Gillman 2004, 163-164.
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Hoofdstuk 1: De sculpturale wereld van Rachel
Whiteread
In dit hoofdstuk zullen het oeuvre van Whiteread en het verloop van haar carrière aan bod
komen. Om haar oeuvre en kunst beter te begrijpen zullen naast Nameless Library, twee
andere kunstwerken uitgelicht worden. Allereerst volgt een korte inleiding op de
technieken en kunst van Whiteread, gevolgd door een uiteenzetting van haar kunstwerken
Ghost, House en Nameless Library, zodat beter kan worden begrepen waarom juist zij
gevraagd en gekozen werd voor de internationale competitie voor het
herdenkingsmonument in Wenen.

1.1 Rachel Whiteread
I use furniture as a metaphor for human beings.
Rachel Whiteread26

Rachel Whiteread werd geboren in 1963 in Ilford, in het oosten van Londen. Ze studeerde
kunst en architectuur aan de universiteit in Brighton, waarbij haar focus lag op
schilderkunst.27 Tijdens haar studie volgde ze een cursus van de beeldhouwer Richard
Wilson (1953), waardoor haar interesse in sculptuur en driedimensionale werken werd
aangewakkerd. Hier leerde ze ook afgietsels maken.28 Daarna begon ze haar masterstudie
aan de Slade School of Art, waar zij zich specialiseerde in de beeldhouwkunst. Eva Hesse
(1936-1970) was een grote inspiratiebron voor Whiteread, waarbij de fragiliteit van
Hesses kunstwerken haar aandacht trok. Het post-minimalistisch werk van Hesse (afb. 7),
dat tegelijk formeel en emotioneel kon zijn, is van invloed geweest op Whiteread.
Daarnaast dienden ook de kunst van mannelijke minimalisten als Donald Judd (19281994; afb. 8) en Carl Andre (1935; afb. 9) als inspiratiebron.29 Whiteread begon haar
werken tentoon te stellen vanaf 1987 en in 1988 vond haar eerste solotentoonstelling
plaats.30 Als beginnende kunstenares brak ze door met het kunstwerk Closet (afb. 12),
gemaakt in 1988. In 1993 was zij de eerste vrouwelijke winnares van de Turner Prijs met
het kunstwerk House (1993).31

26 Rachel Whiteread geciteerd door J. Debbaut en S.K. Essink, in Rachel Whiteread, 1993, 3.
27 Mullins 2004, 7-8.
28 Mullins 2004, 7.
29 Mullins 2004, 8.
30 Mullins 2004, 7-9.
31 Mullins 2004, 54.
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In haar kunst maakt Whiteread gebruik van alledaagse gebruiksvoorwerpen als
een bad, matras of tafel.32 Hiervan maakt zij afgietsels, waardoor deze voorwerpen,
hoewel nog steeds enigszins herkenbaar, tegelijkertijd vreemd overkomen. Zij maakt haar
mallen van materialen als rubber, gips en giethars.33 Hiermee worden de negatieve
afgietsels en ruimtes van de objecten gemaakt.34 Gewoonlijk maakt men van een
voorwerp, bijvoorbeeld een voetbal, een negatieve mal, bijvoorbeeld van gips. Hierdoor
ontstaan er twee delen van het afgietsel met een afdruk van een bal. Dan worden de twee
delen op elkaar geplaatst en wordt de negatieve ruimte, met opnieuw gips, gevuld via een
kleine buis. Na het uitharden heeft men dan weer een gipsafgietsel van een bal. Bij
Whiteread werkt dat anders, zij maakt namelijk negatieve afgietsels in plaats van
positieve. Een voorbeeld hiervan is Closet (afb. 12 en 13) waarbij Whiteread een oude
kast gebruikte als mal. De lege ruimtes vulde ze met gips. Toen het gips eenmaal droog
was verwijderde ze de houten mal en bekleedde ze het gipsen afgietsel met zwart vilt.
Hetgeen dat overbleef was een negatief afgietsel van de kast.35 De negatieve ruimte wordt
een ‘positief’ volume.
Zodoende worden haar sculpturen een soort herinneringsbeeld van iets waarvan
het origineel verloren is gegaan. Whiteread geeft vorm aan datgene dat afwezig is en
probeert het formele te combineren met het voorbijgaande. Het kunstwerk Shallow
Breath (afb. 14) is hier een goed voorbeeld van. Daarbij heeft Whiteread een afgietsel
gemaakt van de onderkant van een bed. Er zijn bruine draden van het bed in het afgietsel
te zien, deze zouden verwijzen naar menselijke bruine lichaamsharen. De afdruk van de
latten en het fragiele oppervlak van gips geven hier een indruk van een oude fragiele man,
zoals de titel suggereert, een paar slechte longen die schuil gaan achter een bleke
schilferige ribbenkast.36 Het voorbijgaande van het leven wordt vastgehouden.
Haar sculpturale werk is vaak een verkenning van een interieur, maar met een
dubbele betekenis.37 Ze geeft een betekenis aan iets dat voorheen geen ‘echte’ betekenis
kreeg omdat het als non-existent werd ervaren zoals de ruimte onder het bed. Haar
kunstwerken en materialen wijzen vaak op het vertrouwde, het intieme, het rustige, het
alledaagse, het eigene en het persoonlijke.38 De materialen en de mallen spelen een
belangrijke rol in haar oeuvre.39 Kunsthistorica Mullins geeft aan dat Whiteread in haar
eerste sculpturen als Closet en Shallow Breath, privéruimtes naar publieke ruimtes
32 Townsend 2004, 51.
33 Mullins 2004, 7.
34 Mullins 2004, 7.
35 Mullins 2004, 18-19.
36 Mullins 2004, 12.
37 Wiesenthal 2000, 41.
38 Wiesenthal 2000 , 41.
39 Godfrey 1999, 50.
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probeerde te vertalen, waarbij ze trachtte om herinneringen vast te houden en op zoek
ging naar sporen van voormalig menselijk leven. 40 Zo maakte ze bijvoorbeeld een
afgietsel van een hele kamer en later zelfs van een heel huis.
In 1992 reisde Whiteread naar Berlijn, omdat ze in een andere omgeving nieuwe
inspiratie op wilde doen. Echter, direct na aankomst raakte ze onder de indruk van de
grauwsluier van de Tweede Wereldoorlog die Hitler over de stad had gelegd en die in de
stad en haar gebouwen zichtbaar was gebleven.41 Ook reisde ze af naar vernietigings- en
concentratiekampen om de emoties die de plekken opriepen te bestuderen.42
Gedurende haar carrière verwijst Whiteread in haar werken vaak naar het
menselijk lichaam of juist naar de afwezigheid ervan.43 Ze beschouwt ook gebouwen als
lichamen: ‘I think of houses in terms of skeletons, the plumbing and electricity as nerves
and blood vessels’.44 Hoewel haar werken langzaamaan iets abstracter werden, bleef ze
refereren aan het menselijk lichaam, zo ook met Untitled (Slab).45 Het kunstwerk is een
negatief afgietsel van een ‘tafel’ uit een mortuarium waar een lijk normaal gesproken op
ligt (afb. 15). De lijnen van de richels en de goot waar het bloed door wegstroomt zijn
zichtbaar. In dit kunstwerk verwijst Whiteread naar het afwezige en vergankelijke
menselijk lichaam.
Vanaf 1990 trok architectuur steeds meer haar aandacht en verlegde ze de focus in
haar latere werk naar architectonische kunstwerken.46 Wat Whiteread zo bijzonder vindt
aan architectuur is dat een gebouw waarin zich mensen bevinden een levend iets is,
waarbij het gebouw het leven dat zich erin en eromheen afspeelt ademt en absorbeert.47
De onregelmatige indeling van gebouwen reflecteert de manier waarop mensen omgaan
met de ruimte waarin ze leven.48 Whiteread is vooral gefascineerd door deze ruimtes,
waarvan zij afgietsels maakt om het leven dat erin plaatsvindt te herinneren.49

40 Mullins 2004, 7.
41 Mullins 2004, 46.
42 Mullins 2004, 46.
43 Mullins 2004, 33.
44 Townsend 2004, 88.
45 Mullins 2004, 33.
46 Mullins 2004, 33.
47 Pollack 2013, 5.
48 Pollack 2013, 5.
49 Pollack 2013, 5.
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1.2 Ghost
Na haar eerste solotentoonstelling in 1988 besloot Whiteread om een afgietsel te maken
van een ruimte, met als gedachte ‘mummifying the air in a room’.50 Whiteread vond een
woonkamer die ze wilde gebruiken voor haar afgietsel, een salon van een oud verlaten
Victoriaans huis aan 486 Archway Road in Noord-Londen, in een gebouw dat
gerenoveerd zou worden.51 De proporties en afmetingen van deze kamer leken op een
kamer uit haar eigen kindertijd (afb. 5).52
Het afgieten van de kamer vergde veel voorbereiding, want ze moest een manier
vinden om op een zodanige manier een afdruk van de kamer te maken dat deze ook te
verplaatsen was. Whiteread begon met nat gips tegen de muren te smeren.53 Toen het gips
was gedroogd, zaagde ze het in delen en bevestigde ze de panelen van gips aan een
metalen structuur in haar studio. De gipsplaten toonden negatieve afgietsels van de
wanden van de kamer waarbij de panelen de muren, het raam, de deur en de openhaard
lieten zien, zij het dat alles binnenste buiten is gekeerd, waardoor Ghost zorgt voor een
desoriëntatie van de beschouwer.54 Whiteread realiseerde zich dat het haar was gelukt om
de kamer te mummificeren en de sociale ruimte waar mensen ooit leefden in te
kapselen.55 Sporen van het menselijk leven bleven zichtbaar in het gips; het roet, de as
van de openhaard, de beschadigingen van de plint en stukken verf die door het natte gips
waren opgenomen.56 Het opmerkelijke is dat het echte leven afwezig is in Ghost, ook al
zijn sporen van leven zichtbaar gebleven. Het kunstwerk kan gezien worden als een
negatief, als een nabeeld van een kamer die niet meer bestaat.57
In eerste instantie lijkt het alsof het kunstwerk uit een blok steen gehouwen is.
Het lijkt alsof het kunstwerk een massief werk is, maar zodra de beschouwer om het werk
heen gaat lopen blijkt dat dit niet het geval is. Als de beschouwer goed kijkt, ziet hij
kiertjes tussen de stukken die de muur vormen waardoor de metalen structuur achter de
panelen zichtbaar is.58 Volgens Mullins kan Ghost niet gezien worden als een volledige
kamer door de afwezigheid van een plafond.59
Toen het kunstwerk in 1990 was voltooid, dacht Whiteread dat Ghost slechts
voor een korte tijd tentoongesteld zou worden in de Chisenhale Gallery in Londen, en dus
50 Mullins 2004, 23.
51 Mullins 2004, 23.
52 Mullins 2004, 23.
53 Mullins 2004, 23.
54 Mullins 2004, 23.
55 Mullins 2004, 23.
56 Alison Ferris, ‘Disembodied Spirits: Spirit Photography and Rachel Whiteread’s Ghost, in Art Journal, Vol. 62, 3, 2003, 44-55.
57 Mullins 2004, 23.
58 Mullins 2004, 23.
59 Mullins 2004, 23.
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tijdelijk zou zijn.60 Echter, Ghost en de tentoonstelling werd zo’n succes, dat
kunstverzamelaar Charles Saatchi (1943) het kunstwerk kocht en het samen met andere
kunstwerken van Whiteread in 1992 tentoonstelde in zijn eerste expositie van Young
British Art.61 In 2004 werd het kunstwerk gekocht door de National Art Gallery in
Washington D.C.62

1.3 House
I work in a linear way, and when I made Ghost, I thought it would be interesting to
explore the possibility of casting an entire house.
Rachel Whiteread63

Na het voltooien van Ghost in 1993 kwam Whiteread tot de inspiratie van het kunstwerk
House (afb. 6).64 Ze wilde nu een afgietsel maken van een heel huis in plaats van alleen
een kamer. Het zou haar eerste publieke site-specific kunstwerk worden. Voor het project
ging ze samenwerken met medewerkers van het kantoor Artangel in Londen.65 Artangel is
een Britse organisatie die hedendaagse kunstenaars helpt met het produceren van
buitengewone kunstprojecten.66 Zij kwamen op het idee om een huis te gebruiken dat
klaar was voor de sloop, waar een afgietsel van gemaakt zou kunnen worden. Dit was nog
niet zo gemakkelijk, want het duurde ongeveer twee jaar om een geschikt huis te vinden
in Londen. Uiteindelijk viel haar oog op een huis aan 193 Grove Road in het oosten van
Londen, wederom een Victoriaans pand, dit keer een rijtjeshuis met twee verdiepingen in
de wijk Bow.67 Hier had een man gewoond die had geweigerd zijn huis te verlaten. De
rest van de huizen in de buurt waren al verwijderd zodat er een park kon worden
aangelegd.68 Uiteindelijk was het gelukt de man uit zijn huis te krijgen en Whiteread
kreeg de toestemming van de raad van Bow om het huis te gebruiken. Whiteread wist
toen ze aan het project begon dat het mogelijkerwijs een politieke lading zou krijgen
aangezien Bow een wijk was waar politieke spanningen optraden nadat het
gemeentebestuur had besloten de huizen te slopen. Whiteread probeerde ervoor te waken

60 Mullins 2004, 23.
61 Kent, Sarah; Richard Cork; Dick Price, Young British Art: The Saatchi Decade, 1999, 18.
62 http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.131285.html, geraadpleegd 10-05-2016.
63 Rachel Whiteread in een interview over Ghost en House in: Ina Cole, ‘Mapping Traces: Rachel Whiteread’ in Conversations on
Sculpture, Washington 2007, 196.
64 Mullins 2004, 50.
65 Mullins 2004, 50.
66 https://www.artangel.org.uk/about_us/, geraadpleegd 10-05-2016.
67 Pollack 2013, 4.
68 Mullins 2004, 50-51.
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dat haar werk als politiek protest zou worden opgevat maar dit lukte uiteindelijk niet.69
Haar werk werd gezien als een vorm van verzet tegen de gevolgen van het politieke
besluit om de wijk op te knappen. Whiteread zelf hoopte echter dat ze als kunstenaar een
kunstwerk kon maken dat de politiek zou overstijgen en dat de bezoekers eerder zouden
reageren op de kunst dan de politiek.70
Op 2 augustus 1993 begon Whiteread aan het project samen met ingenieurs,
assistenten, vrijwillige studenten en mensen uit de bouw. 71 Whiteread beschreef het
proces als het balsemen van een lichaam.72 Om een gebouw in een gebouw te bouwen
moest er een nieuwe fundatie gemaakt worden. Het interieur werd gestript tot zijn karkas
en daarna werd er een losmiddel aangebracht. Hierover werd er een bovenlaag van beton
gespoten en hierin werd een metalen bewapening in aangebracht.73 Vervolgens werd de
rest van de gedeeltes van het huis gevuld met beton (afb. 10 en 11).74 Het huis werd een
soort mal voor het kunstwerk.75 Het duurde ongeveer een maand om een afgietsel te
maken van het interieur en tien dagen voor het beton om te drogen.76 Er werden steigers
gebouwd aan de buitenkant van het huis, zodat het exterieur langzaam weggehaald kon
worden. Wat overbleef was het negatief: de leegte die nu volume was geworden.
Het afgietsel had veel details van het huis opgenomen in het beton, nog meer dan
in Ghost. De volumes van het interieur waren opgevuld en gestold, de betonnen muren
waren bedrukt met de eigenaardigheden van het leven dat zich in het huis had
voltrokken.77 Aan het einde werd het huis hermetisch afgesloten. Net als in Ghost was
roet zichtbaar op de uitstulpingen van wat eens de openhaarden waren en er was gele verf
zichtbaar op een muur. 78 De lichtschakelaars waren omgekeerd en onbruikbaar
geworden. 79 Volgens Mullins kan de beschouwer gezien worden als een amateur
archeoloog die kijkt naar een versteende ruimte.80
House was een binnenste buiten gekeerd huis. Alles dat voorheen lucht was
geweest, deed zich nu voor als een massa. Al was het interieur grotendeels gestript, de
trappen en de houten vloeren waren in het afgietsel opgenomen omdat Whiteread niet

69 Pollack 2013, 7.
70 Pollack 2013, 7.
71 Mullins 2004, 52-53.
72 Mullins 2004, 52-53.
73 Mullins 2004, 52-54.
74 Mullins 2004, 52-54.
75 Pollack 2013, 9-11.
76 Mullins 2004, 52-53.
77 Mullins 2004, 52.
78 Mullins 2004, 52.
79 Mullins 2004, 52.
80 Mullins 2004, 52-53.
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wist hoe ze deze kon weglaten.81 Het is een geheimzinnige en hermetisch afgesloten
sculptuur met de proporties van een huis en het lijkt ook op een huis, maar alles is hier nu
negatief.
Het kunstwerk stond twee en een halve maand, maar zorgde in die tijdspanne
voor veel commotie. Er verschenen honderden artikelen in kranten en tijdschriften en het
kunstwerk werd overal besproken; zelfs in het Britse Lagerhuis. 82 Op 23 november
besloot de raad van Bow om de expositietijd van het werk niet te verlengen. 83 Op
diezelfde dag won Whiteread de Turner Prijs, maar ook een prijs voor de slechtste
kunstenaar van de K Foundation art award.84 Whiteread startte een campagne om de
ontmanteling van House tegen te houden en een maand later gaf de raad van Bow één
maand verlenging. 85 Een reeks mensen had aangeboden om House te kopen, maar
Whiteread was vastbesloten dat het om een site-specific sculptuur ging die direct met de
plek verbonden was, waardoor het werk onverplaatsbaar zou zijn. Haar intentie was de
sculptuur zo lang mogelijk ter plekke te laten staan zodat deze een deel kon worden van
de buurt, maar het was altijd haar bedoeling dat het een tijdelijk kunstwerk zou zijn.86
In januari 1994 werd House verwijderd. Tegen deze tijd hadden duizenden
mensen van over de hele wereld het kunstwerk gezien en het was een van de meest
besproken sculpturen van die tijd.87 Volgens Rebecca Pollack zorgde het prikkelende
proces en het onderwerp van House voor veel controverses, waarbij lokale families en
activisten die vochten voor betere huisvesting tegenover degenen stonden die de
gentrificatie van de buurt bepleitten en politici die de stedelijke groei promootten.88 De
kunstwereld die debatteerde of het kunstwerk er toe deed vormde een derde partij in het
debat.89 Whiteread kon zelfs niet meer in het publiek naar House kijken zonder het gevaar
te lopen om lastig gevallen te worden.90 Volgens Pollack was House een (onbewust)
statement over een langzaam verdwijnende socio-economische sector in het oosten van
London.91 Whiteread was weliswaar actief bezig met het slopen van een huis, maar ook

81 Mullins 2004, 54-55.
82 Mullins 2004, 54.
83 Mullins 2004, 54.
84 Mullins 2004, 54-55.
85 Mullins 2004, 54-55.
86 Mullins 2004, 56-57.
87 Mullins 2004, 56-57.
88 Pollack 2013, 4-5.
89 Gentrificatie is de term die gebruikt wordt voor de herwaardering van een wijk op sociaal, cultureel en economisch gebied; Pollack 2013,
4.
90 Mullins 2004, 56-57.
91 Mullins 2004, 56-57.
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bracht ze een werk voort waardoor mensen het gebied konden herinneren voordat het
proces van gentrificatie plaatsvond.92
House bestaat nu alleen nog maar op foto’s, in boeken en artikelen, en in de
herinnering van de toenmalige bezoekers.93 House was een keerpunt in de carrière van
Whiteread en zorgde dat ze internationaal bekendheid kreeg

1.4 Nameless Library
Op een rustig plein, genaamd de Judenplatz, in de stad Wenen werd op 25 oktober 2000
een monument (afb. 1) van Rachel Whiteread onthuld. Nameless Library ontstond uit een
competitie die Simon Wiesenthal in 1994 samen met de burgemeester van Wenen had
uitgeschreven. Whiteread was op het moment een bekende Britse beeldhouwster en werd
uitgenodigd om mee te doen aan deze internationale prijsvraag. Uiteindelijk werd haar
ontwerp unaniem gekozen in 1996. Ze won met haar ontwerp van bekende internationale
kunstenaars zoals de Russische kunstenaar Ilya Kabakov (1933) en de Israëlische
beeldhouwer Zvi Hecker (1931).94
In eerste instantie was Whiteread huiverig om mee te doen aan de competitie en
had ze zich bijna teruggetrokken.95 Ze was niet Joods en had geen directe relatie met de
Holocaust. Echter door haar tijd in Berlijn, haar bezoeken aan concentratiekampen en het
gevoel dat de overweldigende geschiedenis van de Holocaust werd verzwegen tijdens
haar verblijf in Berlijn, besloot ze om toch mee te doen.96 Nameless Library zou
oorspronkelijk worden onthuld op 9 november 1996, op de dag dat de Kristallnacht 58
jaar daarvoor had plaatsgevonden.97 Wegens kritiek en politieke ophef werd het
monument pas zes jaar later onthuld, zoals nader zal worden toegelicht in hoofdstuk twee.
De Judenplatz (afb. 16) is een locatie met een beladen geschiedenis. Het plein ligt
in het eerste district van Wenen en het was de plaats van het eerste Joodse getto.98 Veel
van de deelnemers van de wedstrijd verwezen direct of indirect naar deze geschiedenis
van de plek en naar de ruïne van de oudste Synagoge van de stad, die zich bevond op de
Judenplatz.99 Deze Synagoge dateerde uit de Middeleeuwen en was al in de
Middeleeuwen het doelwit van pogroms en kende derhalve een macabere geschiedenis.

92 Pollack 2013, 7.
93 Mullins 2004, 49-56.
94 Mullins 2004, 67-68.
95 Mullins 2004, 67-68.
96 Mullins 2004, 67-68.
97 Wiesenthal 2000, 39.
98 Carley 2010, 25.
99 Gillman 2004, 147.
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Vóór de zeventiende eeuw was de Judenplatz al het centrum voor de Joden in Wenen.100
Het plein stond in de Middeleeuwen bekend als de Schulhof en werd de Judenplatz na de
verdrijving van de Joden in de vijftiende eeuw door de pogroms in 1420.101 Een groep
Joden had zich opgesloten in de Synagoge om gedwongen bekering tot het Christendom
te voorkomen, uit angst hadden zij zich levend verband in de Synagoge. Een deel van de
stenen van de Synagoge werden toen gebruikt voor nieuwe (Christelijke) gebouwen.102
Op het plein bevind zich ook het Misrachi huis dat nu gebruikt wordt voor Joodse
educatie en waarin na de Tweede Wereldoorlog een kleine gebedskamer gebouwd
werd.103
Er bevinden zich een aantal reliëfs en inscripties op de aangrenzende gebouwen
op het plein, die getuigen van activiteit van historisch antisemitisme. Er is een houten
reliëf met een inscriptie daterend uit 1497 zichtbaar met daarop de doop van Christus
afgebeeld en daarbij de tekst waarin het water dat het lichaam van Christus schoonmaakte
vergeleken wordt met het vuur dat de Weners van de Joden reinigde (afb. 17).104
Daarnaast is nog een glazen plaquette zichtbaar daterend uit 1998 waarop kardinaal Franz
König (1905-2004) zich verontschuldigd voor wat de Christenen de Joden toentertijd hier
hebben aangedaan (afb. 18; bijlage 1). Op het Misrachi huis bevindt zich ook een
plaquette gemonteerd met een tekst in het Duits en Hebreeuws gedateerd uit 2001 en
gesigneerd door de Joodse gemeenschap van Wenen. Hierop worden, opvallend genoeg
alleen de mensen bedankt die de Joden hadden geholpen tijdens de Holocaust (afb. 19).
De Joden zelf worden niet herdacht, maar juist de helpers.
Op het plein bevindt zich een bronzen sculptuur van de advocaat en dichter
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), ontworpen door de Weense Siegfried Charoux
(1896-1967) en onthuld in 1935 (afb. 20). Lessing was een voorstander van de
emancipatie van de Joden in Oostenrijk in de achttiende eeuw en zal mogelijk om deze
reden hier op het plein geplaatst zijn. Nameless Library staat tegenover dit
beeldhouwwerk. In de voorwaarden van de competitie stond dat er nadruk gelegd moest
worden dat het monument een kunstwerk was dat onderdeel uitmaakte van de omgeving
en de bestaande architectuur van de Judenplatz.105 Het gedenkteken moest ook in relatie
staan tot het Misrachi Huis. Daarnaast moesten twee teksten in het kunstwerk opgenomen
worden: een ter herdenking aan de overleden Oostenrijkse Joden en de tweede een lijst

100 Widrich 2013, 384.
101 http://www.jewish-heritage-europe.eu/austria/heritage-heritage-sites; Widrich 2013, 384.
102 Widrich 2013, 384.
103 http://www.jewish-heritage-europe.eu/austria/heritage-heritage-sites, geraadpleegd 10-05-2016.
104 Rebecca Comay, ‘Memory Block’ in Image and Remembrance: representation and the Holocaust, 2003, 258.
105 Carley 2010, 26.
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van alle concentratiekampen waar Oostenrijkse Joden waren overleden.106 Deze zijn ook
in het ontwerp van Nameless Library opgenomen en uitgevoerd.
Het uitgevoerde kunstwerk bestaat uit een betonnen afgietsel van een raamloze
huiselijke bibliotheek met greeploze deuren. De wanden van het monument bestaan uit
boekenkasten, maar deze zijn op een bijzondere wijze getoond. De planken waarop de
boeken zich zouden moeten rusten zijn afwezig en hierdoor lijken de boeken te zweven.
De boeken die zichtbaar zijn, zijn binnenste buiten gekeerd met hun ruggen tegen de
bibliotheek aan en met alleen de randen van de pagina’s en van de boekbanden
blootgesteld (afb. 21). Bovenop de bibliotheek bevindt zich een afdruk van een Rosette
(afb. 1) die alleen zichtbaar is vanaf een bepaalde hoogte of vanaf de gebouwen rondom
Nameless Library. De bibliotheek zelf is een positief afgietsel, terwijl de negatieve
afgietsels de Rosette, de greeploze deuren, de deurlijsten en de pagina’s van de boeken
zijn. In tegenstelling tot Ghost en House heeft Whiteread hier gebruik gemaakt van zowel
positieve- als negatieve afgietsels, er is sprake van een ‘dubbele omkering’. In de plint
zijn op alfabetische volgorde vijfenveertig namen van concentratie- en
vernietigingskampen (bijlage 2) waar de Oostenrijkse Joden zijn omgekomen ingelegd
met metaal.107 Bij de deuren bevindt zich ook een inscriptie in het Duits, Engels en
Hebreeuws: ‘Ter nagedachtenis van de meer dan 65.000 vermoorde Oostenrijkse Joden
door de Nationaalsocialisten in de periode van 1938-1946’ (afb. 22; bijlage 3).108 Deze
deuren blijven gesloten, het monument is niet te betreden.
Het monument bevindt zich aan de noordoostzijde van het plein en deze
oriëntatie werd bepaald door de opgravingen van de bima.109 Whiteread had tekeningen
gemaakt voor het ontwerp van de competitie in samenwerking met het architectenbureau
Atelier One. Daarnaast werd er een model gemaakt van hout, glas en lijm in
samenwerking met Simon Phipps (afb. 23). In eerste instantie had Whiteread voorgesteld
om een glazen plaat, in plaats van de betonnen plint, onder het monument te plaatsen
zodat de ruïne van de Synagoge zichtbaar zou zijn.110 Maar dit werd uiteindelijk niet
gekozen, mogelijk vanwege esthetische en politieke redenen. De stad wilde geen
combinatie van de twee omdat dit de focus zou leggen op een oneindige afschuwelijke
geschiedenis van de Joden in de stad en niet op de herdenking van de Joodse slachtoffers
van de Holocaust zelf.111

106 Carley 2010, 26-27.
107 Opvallend is dat in de literatuur eenenveertig namen van concentratie- en vernietigingskampen wordt benoemd terwijl ik er zelf
vijfenveertig tel (bijlage 2).
108 Carley 2010, 33.
109 De Bima is een verhoogd platform in een Synagoge van waar de Thora wordt gelezen.
110 Widrich 2013, 385.
111 Widrich 2013, 385.
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Nameless Library heeft de meest uiteenlopende en soms tegenstrijdige
interpretaties tot stand gebracht. Het monument is bekleed met circa 5680 betonnen
boeken. Deze boeken roepen verschillende interpretaties op. Whiteread zei in een
documentaire dat zij had gekozen om de boeken dezelfde proporties te geven omdat deze
zouden verwijzen naar het encyclopedische en bureaucratische.112 Dit stond weer symbool
voor het werk van de Nazi’s, die geobsedeerd waren door bureaucratische procedures en
administratie.113 Daarnaast omschrijven verschillende kunsthistorici dat deze boeken ook
symbool staan voor de overleden Joden en verwijzen naar de Joden als ‘de mensen van
het Boek’, wat verder aan bod zal komen in hoofdstuk twee.
Het Rosetteplafond is een negatief afgietsel van een plafond en dient ook voor de
afwatering van het monument. In het midden van de Rosette bevindt zich een pijp
waardoor het water wordt afgevoerd. Een aantal critici hebben een vergelijk gemaakt met
de architectuur van een gaskamer. Bij gaskamers kwam het gas via de bovenleidingen
door de douchekoppen en hier zou het afwateringsysteem een verwijzing naar kunnen
zijn.114 Echter, deze interpretatie is problematisch aangezien de Rosette alleen te zien is
vanaf een bepaalde hoogte vanuit omliggende gebouwen. Daarnaast is de Rosette een
element uit de bourgeoisinterieurs van de Weense huizen en weerspiegelt het de
architectuur van het plein. Dit was een eis van de competitie.
Dit publieke kunstwerk markeerde een keerpunt in het oeuvre van Whiteread
omdat de details van Nameless Library niet direct gegoten waren van een bestaand
interieur, iets dat Whiteread in haar andere kunstwerken zoals Ghost en House wel had
gedaan. De proporties van een huiselijke kamer, die schuil zou kunnen gaan achter een
van de barokke façades op de Judenplatz, waren gebruikt voor de afmetingen van het
gedenkteken.115 Onderzoekster Andrea Schlieker omschrijft dat de Judenplatz gezien
werd als een interieur en de aangrenzende straten werden gezien als meerdere
deuropeningen.116 Overigens ziet Carley Nameless Library ook als een kamer geplaatst in
een kamer, iets wat Whiteread vaker deed in haar oeuvre.117 Hier is de kamer echter
gelegen in het publieke domein en moet zich verhouden tot een belaste en soms zelfs
controversiële geschiedenis en de nawerking ervan in onze tijd.

112 Documentaire Nichola Bruce 1997.
113 Carley 2010, 31.
114 Carley 2010, 33.
115 Carley 2010, 29.
116 Schlieker 2000, 25.
117 Carley 2010, 31-33.
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Hoofdstuk 2: Het kunstwerk en de herinnering
Uit hoofdstuk één is het duidelijk geworden dat herinnering en geschiedenis een
belangrijke rol spelen in het oeuvre van Whiteread. In dit hoofdstuk zal uiteengezet
worden wat voor rol herinnering speelt in de kunstwerken Ghost, House en in Nameless
Library en hoe herinnering geïnterpreteerd kan worden door de beschouwer. Hierdoor
kan in hoofdstuk drie duidelijk uitgelegd worden wat het verschil is tussen memorial en
monument, om er zo achter te komen tot welke categorie Nameless Library het beste
gerekend kan worden.
2.1 De rol van herinnering in Ghost en House
Ghost is de eerste architectonische sculptuur in Whitereads oeuvre. Het kunstwerk
belichaamt een herinnering aan een woonkamer in een huis dat niet meer bestaat.
Whiteread gaf aan dat het haar doel was om de lucht in de kamer te mummificeren en
deze vast te leggen. Het menselijk leven zelf ontbreekt, maar het bewijs van het leven is
zichtbaar in de sporen die zijn opgenomen in het gips. Ghost kan dus opgevat worden als
een herinnering aan de kamer en het leven dat zich daar heeft afgespeeld.
Volgens Mullins kunnen de witte panelen opgevat worden als grafstenen, die het
verdwenen leven markeren.118 Ze intrigeren de beschouwer en betrekken deze zo bij het
werk.119 Veel beschouwers denken aan een bunker of tombe als ze het kunstwerk zien.
Whiteread had echter niet de intentie om met haar kunstwerken te verwijzen naar een
tombe of bunker, maar veroordeelt dergelijke connotaties en verwijzingen van bezoekers
niet.120 Whiteread zei over Ghost: ‘I’ve made myself the wall, I’ve made the viewer the
wall’.121 Hiermee bedoelt Whiteread dat de beschouwer de positie van de muur inneemt
doordat alles binnenste buiten is gekeerd in het kunstwerk. Hetgeen dat ooit lucht was, is
nu veranderd in een ‘solide’ kunstwerk. De muren bestaan in principe niet meer. Hierdoor
ontstaat er een desoriëntatie van de beschouwer.
Ghost kan beschouwd worden als een ‘gemummificeerde’ sculptuur die op zijn
beurt zijn eigen leven gedenkt, conserveert en archiveert.122 De negatieve ruimte van de
kamer is ‘gemummificeerd’ en vastgelegd door het afgietsel. Op deze manier herdenkt de
sculptuur de kamer die er ooit was maar nu niet meer bestaat. Het conserveert de ruimte

118 Mullins 2004, 23.
119 Mullins 2004, 23.
120 Ina Cole, ‘Mapping Traces: Rachel Whiteread’ in Conversations on Sculpture, Washington 2007, 200.
121 Rachel Whiteread over Ghost in John Wyver, ‘Rachel Whiteread,’ in ILLUMINATIONS MMII, theEYE,
Londen 1993.
122 Goodin 2009, 45.

18

die bestond en archiveert de sporen van het leven dat aanwezig waren in deze kamer.
Hierbij haalt Goodin aan dat gips het perfecte materiaal is om de sporen van de
geschiedenis van een ruimte vast te leggen.123 Het gips is namelijk in staat alle kleine
overblijfselen van een ruimte in zich op te nemen.124 Ook al lijkt Ghost een alledaags
onderwerp uit te beelden, de beschouwer wordt gedesoriënteerd doordat de kamer
binnenste buiten is gekeerd. Tegelijkertijd lijkt het kunstwerk een massieve vorm, maar
dit is niet het geval, want het plafond ontbreekt en zoals eerder uitgelegd bestaat het uit
tegen elkaar gezette gipsen platen die het negatieve afgietsel van de wanden van het
voormalige interieur zijn. Door de desoriëntatie in het kunstwerk wordt de beschouwer
verzocht om goed na te denken en moet zelf interpreteren waar het werk over gaat.
House is het eerste publieke site-specific kunstwerk uit het oeuvre van Whiteread.
Het wordt beschouwd als een mogelijk gedenkteken voor zijn eigen omgeving en zijn
geschiedenis. Mullins schrijft dat het kunstwerk gezien kan worden als een spookbeeld
van het leven dat ooit in deze wijk of dit huis plaatsvond.125 Het kunstwerk is een
herinnering aan een Victoriaans rijtjeshuis en toont net als in Ghost ook de sporen van het
leven. Ook Ghost was een herinnering aan een oud Victoriaans huis. Het is opvallend dat
Whiteread koos voor twee dezelfde karakteristieke negentiende-eeuwse huizen voor haar
projecten. House betreft echter een héél huis in plaats van een kamer. Wederom is het
kunstwerk binnenste buiten gekeerd, wat ook hier een desoriënterend effect heeft op de
beschouwer. Whiteread vervreemdt het bekende en maakt het haast ‘onbekend’.126 De
bezoeker moet goed kijken en het werk in gedachte binnenste buiten keren om te
begrijpen wat hier gaande is. In tegenstelling tot Ghost, is House een hermetisch
afgesloten kunstwerk. De beschouwer kan het kunstwerk slechts betreden via zijn geest
omdat er geen fysieke betreding van het kunstwerk mogelijk is. Whiteread heeft sporen
opgenomen in het kunstwerk die terug te zien zijn in het gips; zoals het roet van de
openhaard, de beschadigingen en stukken verf. Hiermee toont ze het verleden via de
sporen ervan. Deze sporen wijzen naar een eerdere toestand waar ze een reëel overblijfsel
van zijn. De beschouwer wordt erdoor aan het verleden herinnerd.
House herinnert ook aan de ophef en het politieke debat dat ontstond toen oude
huizen voor de aanleg van het park moesten worden afgebroken. De sculptuur kan
beschouwd worden als een aandenken aan iets dat er ooit was, maar nu is verdwenen. Het
kunstwerk is een herinnering aan de mensen die vochten voor huisvestingsrechten in
Groot-Brittannië en ook aan de families die ooit in deze wijk leefden en veelal in

123 Goodin 2009, 45.
124 Goodin 2009, 45.
125 Mullins 2004, 49-56.
126 Pollack 2013, 8.

19

eenzelfde type huis woonden. House is naderhand zelf ook louter een herinnering
geworden. Het bestaat alleen nog op foto’s, in kranten en tijdschriften en in de geheugens
van mensen die het werk hebben gezien toen het getoond werd.127
Pollack stelt dat House een gedenkteken werd omdat het weliswaar een
individueel thuis betreft dat evenwel ons iets toont over het collectieve leven in de wijk,
en over een langere tijdspanne.128 House was de eerste poging van Whiteread tot een
sculptuur die gefocust was op de gemeenschappelijke aard van huiselijkheid.129 In de
brochure van de Tate Gallery voor de Turnerprijs in 1993 stond: ‘House is a cast. But
unlike the bronzes, which commemorate triumphs and tragedies, great men and heroic
deeds, this new work commemorates memory itself through the commonplace of
home’.130 In dit citaat wordt aangehaald dat House zelf herinnering herdenkt, herinnering
zou dus hier het onderwerp zelf zijn. Dit zou mogelijk slaan op het feit dat herinnering
van belang was in de twintigste eeuw, waarin oorlogen een grote rol hebben gespeeld en
landen lang de nasleep van hebben gevoeld. Herinnering zou volgens het citaat
vooropstaan in Nameless Library, niet een gebeurtenis of persoon. De Tate Gallery
beschouwt House dus als een gedenkteken voor herinnering en niet als een monument dat
een tragedie of een triomfelijke overwinning herdenkt. Zo heeft de kunstwereld House
opgenomen en geaccepteerd als een gedenkteken, ook al was dit nooit de intentie van
Whiteread.131

127 Mullins 2004, 49-56.
128 Pollack 2013, 10.
129 Pollack 2013, 10.
130 In de brochure van de Tate Britain gallery voor de Turner Prijs tentoonstelling van 1993, Tate Archives.
131 Pollack 2013, 11.
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2.2 De rol van herinnering in Nameless Library
The difference between House… and the Judenplatz monument is that House was in
effect a private sculpture being made public by default, whereas Holocaust Memorial was
a specific public commission.
Rachel Whiteread132

Nameless Library, ook wel Holocaust Memorial, is het eerste officiële monument voor de
vermoorde Joodse Oostenrijkers in Wenen. Door een lange geschiedenis van Oostenrijks
antisemitisme en het lange zwijgen over het aandeel van Oostenrijk in de Tweede
Wereldoorlog, heeft het ongeveer zestig jaar geduurd voordat er een monument kon
komen. En ook bleek Whitereads uitgevoerde ontwerp een controversieel en ambigu
monument, waarin herinnering vooropstond, maar de herinneringsboodschap moeilijk te
achterhalen was. Critici en kunsthistorici kwamen met verschillende perspectieven op hoe
herinnering hier gesymboliseerd wordt en hoe deze geïnterpreteerd zou kunnen worden
door de beschouwer.
Volgens Carley zijn er drie mogelijke interpretaties. Ten eerste plaatsen de
meeste critici de beschouwer als kijkend naar een huiselijke bibliotheek waar de
boekenplanken en de muren van zijn afgepeld. Hierbij zou het lijken alsof de beschouwer
kijkt naar de achterkant van de planken die vol staan met de randen van boeken (vergelijk
afb. 21). In dit scenario is de beschouwer gelijk aan de afwezige interne muur.133 Ten
tweede kan het kunstwerk zo beschouwd worden als een reeks interne bibliotheekwanden
die binnenste buiten zijn gekeerd.134 Dan zou echter verwacht worden dat de ruggen van
de boeken binnenste buiten naar de beschouwer gekeerd zijn, dat is hier niet het geval.
Dit zou mogelijk het catalogiseren van het immense verlies van de Joodse gemeenschap
onmogelijk maken, doordat de titels van de boeken ontbreken en geen namen van
individuele slachtoffers worden genoemd.135 Door de boeken op deze manier te tonen,
verwijst het kunstwerk naar een Middeleeuwse praktijk waarbij boeken bewaard werden
met hun ruggen naar binnen toe.136 Door dit detail zou Whiteread niet alleen verwijzen
naar de herdenking van de overleden Joden, maar ook indirect naar Middeleeuwse
pogroms, zonder direct te refereren aan de Middeleeuwse ruïne van de Synagoge onder
het monument. Bij deze interpretatie ziet de beschouwer het monument als een binnenste
buiten gekeerd interieur, gegoten in een stedelijke ruimte, dat een centrale leegte omringt.
Deze leegte verwijst naar de afwezigheid van de 65.000 overleden Weense Joden. Het
132 Rachel Whiteread over House en Nameless Library ‘Statement on the Project’ in Judenplatz Wien, 84.
133 Carley 2010, 31.
134 Carley 2010, 31-32.
135 Carley 2010, 31.
136 Carley 2010, 31.
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zou in dit geval ook niet nodig zijn om te bedenken hoe het binnen in het monument is,
omdat het kunstwerk al binnenste buiten is gekeerd.137 De derde mogelijke interpretatie
betreft het achterhalen van de titels van de boeken. Als de beschouwer deze boeken wil
bekijken dan moet de beschouwer binnendringen in de structuur van het monument.138 De
beschouwer moet zich tussen de gefabriceerde betonnen muren van het gedenkteken en
de positieve afgietsels van de boeken bevinden.139 Deze interpretatie lijkt mij echter
onwaarschijnlijk, aangezien het voor de beschouwer moeilijk is om de structuur van het
monument te betreden door middel van zijn geest.
Pollack schrijft dat Whiteread ‘huiselijkheid’ heeft gebruikt om de boodschap en
betekenis van het gedenkteken voor het publiek toegankelijker te maken.140 Whiteread
heeft een kamer uit een negentiende-eeuwse bourgeoisinterieur proberen na te bootsen.
Opvallend is dat Whiteread hier niet haar gebruikelijke techniek van het maken van een
afgietsel van een bestaande kamer heeft gebruikt, ze heeft wel de proporties van een
dergelijke kamer opgemeten en gehanteerd.141 Whiteread neemt op deze manier de
beschouwer mee naar een bepaalde periode in de geschiedenis waar een Weense Joodse
gemeenschap bestond.142 Echter zou Nameless Library moeite hebben om de huiselijke
boodschap over te brengen op een breed publiek.143 Een aantal mensen die het monument
bekijken zullen de architectuur mogelijk associëren met een levensstijl van slechts een
kleine groep Joden. Als mensen denken aan Joden, dan denken ze volgens Pollack
tegenwoordig aan de concentratiekampen en aan de getto’s. Whiteread wilde dat de
beschouwer een andere herinnering en connotatie had bij Joden.144 Het gebruik van een
bourgeoisinterieur verwijst mogelijk naar een kleine groep rijke Weense Joden. Er bestaat
een stereotypering van de Joden dat ze bekend staan om hun rijkdom en intelligentie.
Deze connotaties hebben de Nazi’s aangezet tot roof en vervolging tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze keuze voor een bourgeois kamer is een plausibele verwijzing.
Whiteread heeft niet veel willen zeggen over de betekenis van de boeken, omdat
het aan de individuele beschouwer is, aan de hand van de sporen en verwijzingen, om dat
te bepalen. 145 Echter hebben verschillende critici en kunsthistorici zich hier wel over
gebogen. Carley en Young stellen dat in de Joodse traditie de eerste gedenktekens de

137 Carley 2010, 31-32.
138 Carley 2010, 32.
139 Carley 2010, 32.
140 Pollack 2013, 22.
141 Pollack 2013, 21.
142 Pollack 2013, 37-38.
143 Pollack 2013, 38.
144 Pollack 2013, 38.
145 Bruce 1997.
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vorm van boeken hebben gehad en dat dit terug te zien is in Nameless Library.146 Het is
mogelijk dat Whiteread hier een verwijzing maakt naar de Joden als ‘de mensen van het
Boek’.147 Bovendien kunnen de boeken ook een verwijzing zijn naar de massale
verbranding van boeken door de Nazi’s in 1933. Deze verbranding trof echter niet zozeer
de Joden, als wel alle auteurs die de Nazi’s niet welgevallig waren, waaronder ook Joodse
auteurs. Tenslotte is in hoofdstuk één beschreven dat de boeken ook symbool zouden
kunnen staan voor het encyclopedische en bureaucratische systeem van de Nazi’s.
Whiteread zorgt ervoor dat de focus ligt op de gemeenschap en niet op het individu, door
het ontbreken van de namen van de slachtoffers. Ze speelt met de onmogelijkheid van
representatie van zo’n gruwelijke gebeurtenis.148 De keuze voor een bibliotheek met
titelloze boeken kan er mogelijk aan refereren dat zelfs een volle bibliotheek het verhaal
en de geschiedenis van de Holocaust niet kan vertellen.149
De ruggen van de boeken staan naar binnen, waardoor het lezen van de boektitels
niet mogelijk is. De boeken zijn op deze manier onleesbaar en anoniem en staan symbool
voor de levens van de onbekende overledenen en hun ontbrekende verhalen. Daarnaast
zouden de titelloze boeken en anonieme bibliotheek een verwijzing kunnen zijn naar de
Bibliotheek van Babel. Dit was een bibliotheek met oneindig veel titelloze boeken en
deze fictionele bibliotheek zou alleen door de geest en het geheugen van de mensen te
bereiken zijn. 150 Net zoals Nameless Library niet fysiek te betreden is, maar alleen door
middel van de geest. Volgens Pollack gebruikt Whiteread boeken om verleden, heden en
toekomstige geschiedenis te verenigen.151 Hierbij schrijft ze dat de interactie die
Whiteread belangrijk vond tussen het publiek en het monument een nieuwe historische
laag aan de plek geeft.152 De verschillende gebeurtenissen die op deze plaats hebben
plaatsgevonden creëren zo lagen van geschiedenis en herinnering. De bezoekers zouden
nieuwe herinneringen voortbrengen op de Judenplatz en deze zullen natuurlijk verschillen
van het verleden.153 Hierdoor zullen de beschouwers kijken naar een andere toekomst.154
Daarnaast wilde Whiteread niet dat Nameless Library zou lijden onder vandalisme en had
ze uit voorzorg extra betonnen boeken geproduceerd.155 Ze was druk bezig met de
toekomst van het monument. De verschillende lagen van geschiedenis komen samen.

146 Carley 2010, 31; Gillman 2004, 163-164.
147 Carley 2010, 27.
148 Goodin 2009, 49-50.
149 Goodin 2009, 49.
150 Mullins 2004, 67-68.
151 Pollack 2013, 39.
152 Poallack 2013, 38-40.
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154 Pollack 2013, 38-40.
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Tenslotte zou Whiteread het overleven van ‘de mensen van het Boek’ herdenken, een
groep mensen wiens identiteit gelinkt is aan het lange leven van het Boek.156 Ze herdenkt
een grote groep mensen die deel uitmaken van een vernietigde gemeenschap, dit is iets
dat hen samenbrengt in hun geschiedenis en tegelijkertijd mensen tegen hen keert.157
De keuze van boeken heeft een dubbele functie met betrekking tot de Holocaust.
Enerzijds is het consistent met het oeuvre van Whiteread, waarin ze gewone objecten
gebruikt.158 Anderzijds hebben boeken een iconografische functie in het monument.
Volgens Pollack gebruikte Whiteread de boeken om een diepere betekenis aan het
monument te geven.159 De boeken staan symbool voor de Joden en voor het verlies dat
had plaatsgevonden. Daarnaast vertegenwoordigen boeken kennis en kennis is een middel
om een tragische gebeurtenis te herinneren en kan worden ingezet om herhaling te
voorkomen. Boeken zijn een veelgebruikt symbool in Holocaustmonumenten en vooral in
hedendaagse Holocaustgedenktekens zoals in Bibliothek (afb. 24), ontworpen in 1995
door de Israëlische kunstenaar Micha Ullman (1939).160 Het kunstwerk was ontworpen
voor de Bebelplatz, dit was de plek waar de Nazi’s op 10 mei 1933 ruim 20.000 boeken
verbrandden.161 Ullman is een kunstenaar die bekend staat om zijn kunstwerken onder de
grond, dit is ook hier het geval. De beschouwers kunnen door het glas in de grond kijken
naar spierwitte kamers met lege rijen boekenplanken (afb. 24 en 25). Deze lege
boekenplanken refereren aan de duizenden boeken die verloren zijn gegaan op 10 mei
1933 op deze locatie.162 Hoewel de uitwerking en verschijning van beide kunstwerken
verschillen, hebben ze toch veel overeenkomsten. In zowel Nameless Library als
Bibliothek is er gebruik gemaakt van negatieve ‘ruimtes’. Bij Whiteread is dat door
middel van negatieve afgietsels en bij Ullman door middel van een ondergrondse ruimte.
Bovendien spelen in beide kunstwerken referenties aan boeken een grote rol. Hoewel de
boeken missen in Bibliothek, wordt er toch naar verwezen door de lege boekenplanken
(negatieve ruimtes). Bij Whiteread missen de boekenplanken en zijn de anonieme boeken
zichtbaar. Beide kunstwerken fungeren als gedenktekens voor het verleden, waarbij
herinnering en geschiedenis een belangrijke rol spelen.
Volgens Pollack heeft Whiteread een ruimte gecreëerd die zowel een letterlijke
als een emotionele vorm van isolatie symboliseert.163 De beschouwer is zich ervan bewust
dat de bibliotheek niet te betreden is, maar zal zich afvragen wat er zich achter de deuren
156 Pollack 2013, 39.
157 Pollack 2013, 39.
158 Pollack 2013, 38-40.
159 Pollack 2013, 39.
160 Pollack 2013, 40.
161 Pollack 2013, 40.
162 Pollack 2013, 40-41.
163 Pollack 2013, 41.
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bevindt. Nameless Library bevindt zich op een omsloten plein, waardoor het gevoel van
isolatie nog meer wordt benadrukt. Mogelijkerwijs heeft Whiteread niet een echte kamer
gemaakt, maar een idee van een kamer waarbij de bezoeker uitgenodigd wordt om de
ruimte te betreden.164 Daarnaast heeft het kunstwerk geheimzinnige aspecten. Binnenin
het monument heerst een afwezigheid, de bezoeker zal nooit echt weten wat zich binnen
in de huiselijke bibliotheek bevindt.165 Het kunstwerk is hierdoor ontoegankelijk, het
vermoeden van de leegte binnenin draagt bij aan het geheimzinnige van het monument.
Er is een mogelijkheid dat de titels van de boeken binnenin het monument zichtbaar zijn
maar dit zal nooit iemand te weten komen omdat de ruimte ontoegankelijk is.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat Whiteread de titels van de boeken of iets anders in de
bibliotheek heeft geplaatst, maar dat zal nooit iemand te weten komen.
Whiteread heeft vaker aangegeven dat bezoekers eigen connotaties en ideeën bij
het kunstwerk mogen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat de beschouwer van alles
bij het kunstwerk kan denken, ‘anything goes’. De sporen en verwijzingen in Nameless
Library begeleiden de beschouwer naar de herinnering van de overleden Weense Joden
en de Holocaust. Whiteread heeft bewust gekozen voor het lichtgrijze beton vanwege de
interactie die het publiek in het verloop van tijd zou hebben met het monument. Het
kunstwerk zal verweerd en aangetast raken en zo getuigen van de eigen geschiedenis. Ze
zegt: ‘Initially the monument may seem rather blank, but over the years with weathering
and erosion it will change. I think with time it will become a testament to its own
history.’166
Het is duidelijk dat er verschillende interpretaties van de rol van herinnering in
Nameless Library mogelijk zijn. Herinnering is op verschillende wijzen in het monument
terug te vinden en te interpreteren. Het is aan de beschouwer om na te denken waar het
monument over gaat. De sporen en verwijzingen zullen de beschouwer begeleiden in zijn
denkrichting.
2.3 Ophef en kritiek over Nameless Library
Uit hoofdstuk één is het duidelijk gebleken dat naast House, ook Nameless Library
zorgde voor veel ophef en kritiek. Om deze reden duurde het na het initiatief van de
competitie in 1994 nog zes jaar voordat het monument op de Judenplatz officieel werd
onthuld. Zodra aangekondigd werd dat Whiteread de competitie had gewonnen, kwamen

164 Pollack 2013, 41.
165 Pollack 2013, 41.
166 Rachel Whiteread over Nameless Library: Andria Rose, ‘Interview with Rachel Whiteread’ in Venice
Biënnale, London 1997, 31.
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van allerlei groeperingen uit de Weense gemeenschap bezwaren.167 Het protest was zo
luid dat Whiteread op een gegeven moment dacht dat het monument er nooit zou komen.
Door haar kunsthandelaar werd ze aangespoord om interviews te houden tijdens deze
hectische periode, zodat er positieve publiciteit voor het monument zou komen.168 Er was
mogelijk sprake van het niet doorzetten van de plannen van de bouw van het monument
als burgemeester Haüpl zou vertrekken wegens politieke kwesties.169 Haüpl was namelijk,
samen met Wiesenthal, de initiatiefnemer voor het monument van Whiteread.
Er waren mensen die tegen het monument waren omdat Whiteread niet Joods
was. Winkeleigenaren en verhuurders waren een ‘anti-Whiteread’-petitie gestart, waarbij
ze 2000 handtekeningen hadden verzameld.170 Als argumenten haalden zij aan dat het
monument zou zorgen voor verlies van handel, verlies van parkeerplaatsen, de taxiroutes
in het district zouden verstoord worden en het plein zou worden misvormd door het
plaatsen van een betonnen kolos.171 Bewoners maakten zich ook zorgen om hun
veiligheid omdat ze bang waren dat het monument een doelwit zou worden van
neonazi’s.172 Daarnaast ontstond er kritiek omdat de mening van de bewoners rondom de
Judenplatz niet was gevraagd. Nameless Library werd ook bekritiseerd doordat het de
ruïne van de Synagoge zou bedekken, velen vonden dat de ruïne ook zou voldoen als een
geschikt monument voor de vervolging van Weense Joden.173 De opgravingen van de
ruïne van de Synagoge vond pas plaats toen de competitie al gestart was en het ontwerp
voor het monument al voltooid was. Dit legde een deel van de voltooiing van het
gedenkteken plat en zorgde voor veel meer kritiek. De ruïne van de Synagoge is nu te
zien via het Joodse museum dat aan de Judenplatz ligt, aan de achterzijde van Nameless
Library.
Kritiek kwam ook uit de theologische hoek, waarbij sommigen het monument
zagen als een belediging van het Boek en de naam van de Joden door de onleesbaarheid
en anonimiteit van Nameless Library.174 Het Woord zou mogelijk afwezig zijn in een
abstract kunstwerk en daarnaast vonden zij dat veel mensen een abstract kunstwerk niet
zouden begrijpen, het zou dan de herinnering in de weg staan. Mogelijk zouden deze
critici de kunstwerken liever met een figuratieve beeldtaal gezien hebben zoals bij het
kunstwerken van Gerhard Marcks (afb. 3). Bovendien vonden weer anderen dat het
monument de Joden te makkelijk stereotypeerde als intellectuelen door de verwijzingen
167 Carley 2010, 29.
168 Bruce 1997.
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naar ‘mensen van het Boek’. Hierdoor zouden de slachtoffers uit de werkende klasse
worden overschaduwd.175 Vervolgens werd de opdracht van het monument belemmerd
door de opkomst van de rechts-populistische en nationalistische partij van de Vrijheid
(FPÖ) van Jörg Haider (1950-2008).176 Deze partij protesteerde meerdere malen onder
andere tegen de in hun ogen te hoge kosten die met de bouw van het monument gemoeid
zouden zijn. Wat de precieze argumenten waren tegen het monument is niet terug te
vinden in de literatuur. Mogelijk vonden ze een monument voor de overleden Joden niet
nodig in Wenen, aangezien de partij gefocust is op de Oostenrijkse identiteit. Misschien
wilden ze hun deelname aan de Tweede Wereldoorlog niet als ‘fout’ erkennen, aangezien
deze partij soms antisemitische ideeën zou hebben.
Maar ook vanuit Joodse kringen was er verzet. Toen Whiteread het ontwerp had
gemaakt, was er al sprake van een snelgroeiende druk vanuit prominente leden van de
Joodse gemeenschap om het uiterlijk van het monument te veranderen. Er was zelfs
sprake van dat Nameless Library verplaatst zou worden naar een ander plein, zoals de
Heldenplatz en dat de ruïne behouden zou worden als een gedenkteken.177 Whiteread was
hier fel op tegen omdat zij Nameless Library had ontworpen als site-specific kunstwerk
voor de Judenplatz. Het zou zijn boodschap en kracht verliezen als het verplaatst zou
worden, het zou ook zo zijn connectie verliezen met de overleden Joden. De Heldenplatz
was bijvoorbeeld een locatie waar veel belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden maar ook
een plek waar Hitler de Anschluss van Oostenrijk had aangekondigd. Het monument zou
zijn kracht van de herinnering aan de overleden Weense Joden verliezen als het verplaatst
zou worden. Daarnaast had Whiteread rekening gehouden met vereisten van de prijsvraag
zodat het kunstwerk goed zou aansluiten op het plein.
De Joodse gemeenschap wilde destijds duidelijk benadrukken dat het monument
niet voor hun was. Ze gaven aan geen gedenkteken te willen, al helemaal geen
gedenkteken dat vijftig jaar na dato gebouwd zou worden.178 Ook werd aangegeven dat ze
niet herinnerd wilden worden aan de massamoord omdat deze herinnering diep geworteld
zat in hun eigen geschiedenis.179 Zij vonden dat het monument niet het thema van de
Joden moest hebben maar dat het juist een monument moest zijn voor de niet-Joden.180
Het moest een herinnering zijn voor de niet-Joden omdat de Holocaust een deel was van
de Joodse geschiedenis, zij hoefden niet herinnerd te worden aan de Holocaust maar juist
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de niet-Joden zodat zij de tragische gebeurtenissen zouden herinneren. Mogelijk wilde de
Joodse gemeenschap niet telkens verbonden worden aan de Holocaust en wilde ze kijken
naar de toekomst. De discussie leidde ertoe dat er facties binnen de Joodse gemeenschap
ontstonden. Häupl en Wiesenthal werden gezien als de aanstichters van het monument.181
Wiesenthal werd verweten dat hij sprak voor de overledenen, in plaats van voor de
overlevende Joden.182 Toch waren er ook vele Weense Joden die vonden dat de
Judenplatz weer aan de Joden moest worden teruggegeven.183 Zij vonden dat het plein aan
hun gegeven moest worden aangezien het plein om de Joden gaat. De Judenplatz was de
plek van de Joodse geschiedenis in Wenen en daarnaast bevond zich hier de ruïne van de
Synagoge en het Joodse Museum.
De eerste onthulling van Nameless Library stond gepland op november 1996,
maar vanwege de controverse stopte de burgemeester de constructie voor een lange
denkpauze en probeerde hij nadere overeenstemming tot stand te brengen.184 De debatten,
symposia en discussies duurden twee jaar en uiteindelijk kwam er een compromis,
waarbij het monument één meter opgeschoven werd. Zo stond het monument niet direct
boven de ruïne van de Synagoge. Het monument kon toen gebouwd worden. Ondanks dat
Nameless Library in eerste instantie veel kritiek opriep, is het nu een prominent
gedenkteken op de Judenplatz in Wenen.
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Hoofdstuk 3: Monument en gedenkteken
3.1 Monumenten en gedenktekens
Vanaf de jaren tachtig waren veel landen in Europa nog bezig met het herstellen van de
schade die was aangericht door de Tweede Wereldoorlog en het verwerken van de
tragische gebeurtenissen. Dit werd onder andere gedaan door het oprichten van
gedenktekens en oorlogsmonumenten op verschillende plaatsen. Kenmerkend voor deze
periode was een zoektocht door kunstenaars en architecten naar nieuwe wegen om
monumenten en gedenktekens te representeren. Er was een onvrede met de daarvoor
gehanteerde beeldtaal.
Pollack haalt in haar proefschrift aan dat het doel van moderne gedenktekens niet
meer de traditionele definitie van gedenktekens van kunsthistoricus Horst W. Janson
(1913-1982) volgt uit de jaren zestig.185 Deze vond dat een gedenkteken of monument tot
een van drie categorieën behoort: historisch, funerair of heroïsch.186 Deze drie categorieën
zijn volgens Pollack te gedateerd voor hedendaagse monumenten en gedenktekens.187
Hedendaagse kunsthistorici die zich bezighouden met publieke herdenkingskunst zijn het
erover eens dat in onze naoorlogse maatschappij de redenen voor het oprichten van
gedenktekens en monumenten zijn veranderd.188 Dit gold ook voor de manier waarop
kunstenaars deze kunstwerken zijn gaan ontwerpen.189 Na de Tweede Wereldoorlog wilde
men niet herinneren of herdenken maar zich richten op de toekomst. Pas vanaf de jaren
zestig begint men langzaamaan te herinneren en vanaf de eenentwintigste eeuw worden
monumenten en gedenktekens massaal ontworpen. Hierbij zouden hedendaagse
kunstenaars zich meer bezighouden met de relatie tussen de beschouwer en het
monument, er moet een wisselwerking zijn tussen de twee.190
In hoofdstuk twee is kort aangehaald dat het kunstwerk House ‘per ongeluk’ een
gedenkteken werd. Door de reactie van het publiek en de opdrachtgevers kreeg House de
status van een gedenkteken. Pollack vindt dat House functioneert als een gedenkteken
doordat het verbonden is aan een verscheidenheid aan relaties en doordat het kunstwerk
zijn beschouwer adresseert.191 Deze verscheidenheid aan relaties betreft in House zowel
kwesties als ook gentrificatieprocessen en gevoelens van huiselijkheid. De beschouwer
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wordt geadresseerd door de desoriëntatie die House oproept waardoor de beschouwer
deelneemt aan het kunstwerk en moet nadenken wat er gaande is.192
Pollack schrijft dat er een onderscheid moet worden aangebracht tussen een
gedenkteken en een herdenkingsobject om de verschillen tussen House en enkele andere
sculpturen van Whiteread te begrijpen.193 Zij schrijft dat herdenkingen plaatsvinden door
middel van plaketten, gedenktekens en toewijdingen.194 Maar als een object iets herdenkt,
wil dat nog niet zeggen dat het ook een gedenkteken is.195 Hetgeen dat Whitereads
gedenktekens onderscheidt van haar andere herdenkingssculpturen, is dat haar
gedenktekens er niet alleen zijn om een gebeurtenis of verhaal te vertellen.196 House
veranderde in een gedenkteken terwijl haar ‘kleinere’ sculpturen, zoals Closet,
functioneren als herdenkingen aan een ruimte of object.197 Deze sculpturen focussen ook
net als House op de negatieve ruimtes en sporen. Monument (afb. 26) is een kunstwerk
dat bedoeld is als gedenkteken. Het werk was ontworpen voor het lege vierde voetstuk
van Trafalgar Square. Dit voetstuk werd gebruikt voor het tentoonstellen van moderne
kunstwerken. Het is een transparant gedenkteken dat omgedraaid is en een kopie is van
het voetstuk eronder. Monument, net als House, was ook bedoeld als een kunstwerk met
geen politieke achtergrond, maar dit kreeg het uiteindelijk wel door het publiek en de
politiek.198
Whiteread gebruikt haar artistieke proces, zoals afgietsels, om de beschouwers te
laten nadenken over brede problemen zoals herinnering, rouw of geschiedenis, om zo te
reflecteren op een algemener probleem.199 Hierbij stelt Pollack dat iedereen, zelfs
degenen die geen directe relatie hebben met het herdachte onderwerp, haar gedenktekens
kan waarderen omdat ze voortkomen uit vertrouwde objecten.200 House is hiervan een
voorbeeld, het is namelijk een gewoon huis. Aan dat huis konden verschillende andere
thema’s, als de gentrificatie van de wijk, gerelateerd worden door de beschouwers. House
kon zo ook de aandacht van de internationale gemeenschap trekken, zelfs van hen die
geen directe relatie hadden met de gentrificatie in het oosten van Londen konden het
kunstwerk waarderen.201
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Pollack haalt aan dat House zich onderscheidt van Ghost doordat het een verhaal
vertelt aan de beschouwers dat groter is dan het object zelf.202 Ghost gaat over een kamer
waarvan een afgietsel is gemaakt, het is een herdenking van de originele ruimte. Maar
Ghost gaat ook over herinnering en leegte. Ghost en House verschillen niet veel van
elkaar in dat opzicht. House is echter buiten het museum getoond en in het publieke
domein en daardoor verankerd. Ghost stond in het museum en had daarom andere
connotaties en daardoor een ander draagvlak dan bij House. House heeft veel ophef
gecreëerd en gaat over meer dan alleen een huis.203 Daarnaast stond House tamelijk
geïsoleerd, maar was ooit een deel van een rij huizen. Dit trekt natuurlijk ook de aandacht
van beschouwers. Bovendien is House in tegen stelling tot Nameless Library “the real
thing”. Het is een duplicaat van een huis dat hier ooit heeft gestaan, alleen is het
binnenste buiten gekeerd en wordt de beschouwer aan het denken gezet over wat je hier
nu eigenlijk ziet en over wat de achtergrond van het werk hier op de plek is. Door de
sterke gevoelens en reacties dat House aanwakkerde kreeg het de status van een
gedenkteken.
3.2 Countermonument
In zijn boeken At Memory’s Edge en The Texture of Holocaust Memorials and Meaning
onderscheidt James Young monumenten van gedenktekens en gebruikt daarnaast ook de
term countermonument. Met countermonument bedoelt hij kunst die niet over de directe
of metaforische representatie van het herdachte onderwerp gaat.204 Daarbij stelt hij dat de
last van herinnering bij countermonuments overgedragen wordt aan degenen die ernaar
op zoek zijn.205 Een countermonument voegt zich niet naar de voorstelling die we volgens
de conventie van een monument/gedenkteken hebben: het herinnert op een andere wijze
en soms ook aan iets anders dan een conventioneel gedenkteken, omdat het bijvoorbeeld
onzichtbaar is. Doordat deze kunstwerken vaak niet de conventionele beeldtaal volgen
worden de beschouwers aan het denken gezet en moeten zij het herinneren zelf doen. Het
monument doet het herinneren niet voor de beschouwer. Een voorbeeld is het kunstwerk
Aschrott-Brunnen Monument (afb. 27) van Horst Hoheisel (1944), onthuld in 1987 in
Kassel. Hoheisel herdacht de destructie van de fontein door middel van destructie.
Voorheen had hier een fontein gestaan die gebouwd was in 1908. Deze fontein was
ontworpen door de architect Karl Roth (1875-1932) en gefinancierd door de Joodse
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ondernemer Sigmund Aschrott (1826-1915).206 Naderhand werd de fontein gesloopt door
de Nazi’s omdat het gezien werd als een fontein van de Joden.207 Hoheisel vulde niet de
leegte die ontstaan was maar creëerde een nieuwe leegte die de afwezige mensen en
gebouwen moest herdenken. In dit kunstwerk speelt omkering en verdwijning een
belangrijke rol. Pas als de beschouwer op het monument staat ziet hij wat er zichtbaar is
en wordt aan het denken gezet. Net als in Nameless Library heeft Hoheisel gebruik
gemaakt van een negatieve vorm. Hierdoor wordt afwezigheid herinnerd door het gebruik
van afwezigheid in het monument.
Countermonuments zouden zijn ontstaan uit onvrede met de traditie van het
monument bij de naoorlogse generatie waarbij de conventionele methodes van
herinnering werden gezien als veelal geworteld in de praktijken van totalitarisme.208 Door
het totalitarisme zien counter-memorialisten overgeleverde voorstellingen als achterhaald,
omdat ze het herinneren zouden kunnen vervangen.209 Traditionele monumenten kunnen
het herinneren vervangen doordat de herinnering bij een conventioneel monument als het
ware in het monument wordt gestald zodat men niet langer over de gebeurtenissen hoeft
na te denken. De kritiek bestaat dat het monument dan niet dient om te herinneren, maar
om te vergeten. Daarnaast zou het onmogelijk zijn om de destructie en verlies van de
Holocaust een visuele voorstelling te geven, omdat er geen juiste of rechtvaardige manier
is om deze te representeren. Young heeft uitgelegd dat countermonuments de dreiging
van een vaste visuele representatie ondermijnen, doordat zij het gedenkteken als
hulpmiddel inzetten om de last van herinnering terug te geven aan hen die ernaar op zoek
zijn.210 Countermonuments trekken de aandacht van de beschouwers en laten deze deel
nemen aan het kunstwerk, op deze manier gaat de beschouwer zelf na denken en
herinneren.
Monument van Whiteread zou beschouwd kunnen worden als een
countermonument. Er is geen gebruik gemaakt van de conventionele beeldtaal en
daarnaast is er een afwezigheid aanwezig door de transparantie van het monument. Op
een sokkel waar normaliter een heroïsch beeld staat, heeft Whiteread een kopie gemaakt
van de sokkel en deze omgekeerd op de sokkel gezet. Whiteread wilde een pauze creëren
voor het drukke plein en wilde de beschouwers aan het denken zetten.211
Het countermonument zou ernaar streven om een ruimte te creëren waarin de
kijker gevraagd wordt over herinnering na te denken, maar het proces van herinnering
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wordt gecompliceerd: het herinneren wordt in het monument zelf gereflecteerd.212
Whiteread zei zelf over monumenten: ‘I don’t think that looking at memorials should be
easy… it’s about looking: it’s about challenging; it’s about thinking. Unless it does that,
it doesn’t work.’213 In haar onderzoek beschouwt Goodin Nameless Library als een
countermonument. Zij vindt dat countermonuments zoals Nameless Library een subtiele
scheidslijn trekken tussen aspecten die uitdagend moeten zijn en aspecten die onzichtbaar
moeten zijn in een monument.214 Hierbij speelt de beschouwer een rol en het object de
andere rol: het monument moet genoeg ruimte bieden voor reflectie op de herinnering
maar tegelijkertijd moeten de beschouwers bereid zijn om deel te nemen en wat zij weten
over de herdachte gebeurtenissen in de receptie van het monument gebruiken.215
Nameless Library zou benaderd kunnen worden met herinneringen aan de Holocaust
waardoor de beschouwer direct met de impact van de bibliotheek wordt geconfronteerd of
zo snel mogelijk eraan wil ontsnappen, bijvoorbeeld door weg te lopen.216 De beschouwer
neemt deel aan het kunstwerk of verdwijnt van het plein.
Brian Hatton heeft geconstateerd dat in de competitie voor het Judenplatz
gedenkteken ‘negatieve’ voorwaarden waren gesteld als ‘geen monument, geen antimonument, geen museum, geen installatie en geen stedelijke interventie’.217 Deze
ontkenning van het idee van een monument zou verband houden met de opkomst van het
countermonument.218 Het countermonument had zich ontwikkeld tot een nieuw sub-genre
van Holocaustmonumenten. Volgens Carley is een countermonument een gedenkplaats
die bedoeld is om het conventionele uitgangspunt van het monument uit te dagen.219 Deze
countermonuments zouden zich tegen het heroïsche en triomfantelijke keren en
tegelijkertijd zich verhouden tot de onvoorstelbaarheid van de Holocaust.220 Daarnaast
trekken countermonuments het vermogen in twijfel van traditionele monumenten om het
herinneringswerk voor mensen te doen.221 Kunstenaars die belast zijn met het ontwerpen
van een Holocaustmonument gebruiken aspecten als ontkenning, omkering en
verdwijning in hun kunstwerken.222 Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde
kunstwerk Aschrott-Brunnen Monument (afb. 27).
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Whiteread heeft weliswaar een vorm van omkering gebruikt in Nameless Library
maar kan toch niet helemaal een toespeling op verdwijning en afwezigheid waarmaken.223
De verdwijning en afwezigheid zijn zichtbaar door de negatieve afgietsels en de
greeploze deuren, maar Nameless Library neemt toch als tastbaar object deel aan het
publieke domein.224 Bovendien gebruikt Whiteread in dit kunstwerk ook positieve
afgietsels in plaats van alleen negatieve afgietsels. Het kunstwerk van Whiteread is dus
niet echt een countermonument. Daarnaast weerlegde Whiteread zelf de afwezigheid in
het antwoord dat ze gaf in een radio-interview in 1996: ‘One can hardly build an invisible
monument when 65,000 people were murdered’.225
3.3 Het onderscheid van James Young
Young schrijft dat ‘memorials’ overledenen of tragische gebeurtenissen memoreren of dat
ze een plek creëren om te rouwen.226 Monumenten worden daarentegen gebruikt voor
feestelijke of triomfantelijke hoogtepunten en heroïsche individuen.227 Hierbij haalt hij
een citaat aan van filosoof Arthur Danto (1924-2013): ‘we erect monuments so that we
shall always remember and build memorials so that we shall never forget’.228 Volgens
Danto representeren monumenten het begin van iets nieuws en herdenken het
onvergetelijke, terwijl memorials het einde markeren.229 Monumenten proberen dus
helden, overwinningen en veroveringen voortdurend aanwezig en een deel van het leven
te laten zijn. Een gedenkteken bevindt zich in een ‘bijzonder’ gebied waar de doden
worden geëerd.230 Hierbij merkt Young op dat traditionele monumenten, zoals een
graftsteen, ook gebruikt kunnen worden voor het rouwen om geliefden, net zoals
gedenktekens overwinningen uit het verleden kunnen markeren.231 Een standbeeld kan
bijvoorbeeld zowel een heroïsch monument zijn als een gedenkteken voor verlies.232 Een
object kan dus beide functies dragen en er is volgens Young geen intrinsieke waarde die
de onderverdeling van historische markeringen in een monument of gedenkteken
schraagt.233
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Voor zijn onderzoek heeft Young een onderscheid gemaakt tussen het
gedenkteken en monument in een bredere en algemenere zin.234 Volgens hem bestaan er
gedenkboeken, gedenkdagen, gedenkfestivals en gedenkactiviteiten, hiervan zijn
sommige feestelijk en andere zijn weer treurig, maar het zijn allemaal gedenktekens.235
Daarentegen verwijst het begrip ‘monumenten’ naar een subgroep van gedenktekens: de
materiële objecten, sculpturen en installaties die gebruikt worden om een persoon of
gebeurtenis te herdenken.236 Young beschouwt dus alle herdenkingslocaties als
gedenktekens en de plastische objecten op deze locaties als monumenten. Een
gedenkteken kan een dag of een ruimte zijn, maar het hoeft geen monument te zijn. Een
monument kan daarentegen wel een gedenkteken zijn.237 Een object kan dus soms beide
functies bezitten: een monument kan ook een memorial zijn wanneer het is gaan
functioneren als een gedenkteken voor verlies en afwezigheid.
3.4 Nameless Library monument of gedenkteken?
Aan de hand van het onderscheid van Young kan Nameless Library tot beide categorieën
worden gerekend. Enerzijds is het kunstwerk een gedenklocatie voor de lange Joodse
geschiedenis die zich hier op en rond de Judenplatz heeft afgespeeld en waarvan de
gevonden ruïne de materiële resten zijn. Anderzijds is het een plastisch object en herdenkt
het de overleden Oostenrijkse Joden, waardoor het tot een monument gerekend kan
worden. Aan de hand van de theorie van Danto valt Nameless Library ook in beide
categorieën. Het kunstwerk belichaamt het begin van het lijden van de Joden in de
Oostenrijkse geschiedenis en daarnaast worden belangrijke gebeurtenissen herdacht en is
het dus mogelijk een monument. Volgens Danto markeren memorials het einde en
Nameless Library markeert het lijden van de Joden en van de tragische gebeurtenissen
van de Holocaust. Deze gebeurtenissen mogen nooit meer plaatsvinden en zullen
herdacht blijven worden. Daarnaast wordt het kunstwerk heel vaak aangeduid als
Holocaust Memorial, waardoor het door velen beschouwd wordt als een gedenkteken.
Simon Wiesenthal zegt in de documentaire The Monument (Nameless Library) dat
Nameless Library een dubbel memorial is. Aan de ene kant voor de 65.000 overleden
Oostenrijkse Joden en aan de andere kant als een beschuldiging aan de Nazi’s die
hiervoor verantwoordelijk waren.238 Nameless Library functioneert dus zowel als een
monument en als een gedenkteken.
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Conclusie
Er is een aantal vragen voor dit werkstuk als uitgangspunt genomen. Enerzijds stond de
vraag centraal: ‘op grond waarvan werd Whiteread gevraagd om deel te nemen aan de
competitie van het gedenkteken in Wenen?’ Daarnaast stond de vraag centraal: ‘hoe moet
de herinneringsboodschap van Nameless Library geïnterpreteerd worden?’ Verder is er
gekeken in hoeverre Nameless Library beschouwd kan worden als een monument of een
gedenkteken.
Het was opvallend dat Whiteread werd gevraagd om mee te doen aan de
competitie in 1994 aangezien ze geen directe relatie had met de Holocaust. Haar ontwerp
werd echter unaniem gekozen. Dit had er mee te maken dat geschiedenis, de afwezigheid
van het menselijk leven en herinnering terugkerende thema’s zijn in het oeuvre van
Whiteread. Hierbij speelt de techniek van het maken van (negatieve) afgietsels van
bekende en vertrouwde objecten een belangrijke rol. Whiteread maakt in Nameless
Library zowel gebruik van positieve als negatieve afgietsels. Het maken van afgietsels
zorgt voor een vervreemding van het object en daardoor een desoriëntatie bij de
beschouwer. Whiteread was bekend met het uitbeelden van dingen waarvan de
representatie haast onvoorstelbaar leek, zoals de lucht in de ruimte van Ghost en het
vastleggen van een heel huis op het punt van verdwijnen als in House. Dit zou de
motivatie geweest kunnen zijn voor de keuze van Whiteread voor het monument op de
Judenplatz. Bovendien worden haar sculpturen een soort herinneringsbeeld van iets
waarvan het origineel verloren is gegaan. Whiteread moest een herinneringsbeeld voor de
65.000 overleden Weense Joden creëren. Ze combineert het formele met het
voorbijgaande. Hetgeen waarvoor Whiteread een representatie moest maken op de
Judenplatz was haast onmogelijk uit te beelden. Ze heeft het echter geprobeerd met
Nameless Library en het wordt door velen beschouwd als een succesvolle poging.
Ondanks dat het zes jaar geduurd heeft voordat Nameless Library onthuld werd op de
Judenplatz, is het een vooraanstaand gedenkteken op de Judenplatz in Wenen.
Het is duidelijk geworden dat herinnering een grote rol speelt in de kunstwerken
van Whiteread. Ghost belichaamt een herinnering aan een woonkamer in een huis dat niet
meer bestaat. Het kunstwerk is een herinnering aan de kamer en het leven dat zich hier
heeft afgespeeld. House werd onder andere beschouwd als een gedenkteken voor zijn
omgeving en zijn eigen geschiedenis. House zorgde echter voor veel ophef doordat het
zich bevond in het publieke domein en de aandacht trok van de beschouwers. Ghost
daarentegen bevond zich het museum en had dus een ander draagvlak. House herinnert
aan de ophef en het politieke debat dat ontstond over het proces van gentrificatie. De
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sculptuur kan beschouwd worden als een aandenken aan iets dat er ooit was, maar nu is
verdwenen. House is zelf ook een herinnering geworden.
Er zijn verscheidene en soms tegenstrijdige interpretaties voor de
herinneringsboodschap van Nameless Library mogelijk. Er wordt op verschillende
symbolische referenties ingegaan, die op verschillende wijzen herinnering in het werk
mogelijk maken. Vaak spelen daarbij de boeken een belangrijke rol als een symbool voor
de Joden als ‘de mensen van het Boek’. Deze interpretatie lijkt het meest aannemelijk.
Aanvullend op de herinnering van de Joden als ‘de mensen van het Boek’, haalde
Whiteread zelf echter ook aan dat de boeken symbool staan voor het encyclopedische en
bureaucratische systeem van de Nazi’s. De boeken symboliseren daarnaast ook verhalen
die niet afgemaakt of nooit verteld zijn. Whiteread gaf overigens aan dat ze niet al te veel
wilde zeggen over de betekenis van de boeken, omdat het aan de beschouwer is om dat te
bepalen. De echte intentie achter de boeken van Whiteread zal nooit bekend zijn en
daarom zijn er verschillende interpretaties mogelijk.
Eveneens laat de toespeling op een bourgeoisinterieur zien dat Whiteread een
deel van de geschiedenis wilde tonen. Hierbij is het opvallend dat ze haar gebruikelijke
techniek van het maken van een afgietsel van een kamer niet gebruikte. De beschouwer
kan de architectuur van het monument mogelijk associëren met een levensstijl van slechts
een kleine groep rijke Weense Joden. Daarbij leggen de titelloze boeken de nadruk op de
Joodse gemeenschap en niet op het individu, dit werd nog eens benadrukt door het
gebruik van de namen van de concentratiekampen en niet de namen van de slachtoffers
zelf. Dit legt de nadruk op het feit dat het catalogiseren van het immense verlies van de
Joodse gemeenschap haast onmogelijk is. Deze nadruk op de omvang verwijst mogelijk
naar de onmogelijkheid van het begrijpen, uitbeelden en accepteren van zoiets desastreus.
Het belangrijkste aan het oeuvre van Whiteread en de herinnering die hierbinnen
speelt, is dat de kunstwerken het herinneringswerk niet voor de beschouwers doen.
Whitereads werken helpen de beschouwer op weg door middel van sporen van en
verwijzingen naar het verleden, maar de beschouwer moet het nadenken en herinneren
zelf doen. De beschouwer neemt op deze wijze deel aan het kunstwerk. Dit had weer te
maken naar de zoektocht van moderne kunstenaars voor een ‘nieuwe’ beeldtaal voor
monumenten en gedenktekens. In de jaren tachtig begonnen landen langzaamaan te
herinneren en waren veel kunstenaars klaar met de conventionele beeldtaal. In deze tijd
ontstonden ook countermonuments. Ook al kan Nameless Library niet beschouwd
worden als een countermonument omdat het de verdwijning en afwezigheid niet helemaal
kan waarmaken, daagt het kunstwerk de beschouwer wel uit om deel te nemen aan het
kunstwerk en op zoek te gaan naar de herinnering.
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Tenslotte is onderzocht of Nameless Library te categoriseren is als een
gedenkteken of als een monument. Uit hoofdstuk drie is duidelijk gebleken dat Nameless
Library aan de hand van zowel de theorie van Young als die van Danto tot beide
categorieën gerekend kan worden. Enerzijds is de sculptuur een gedenklocatie voor de
lange Joodse geschiedenis die op en rondom de Judenplatz heeft plaatsgevonden en
waarvan de ruïne van de Synagoge een materiële rest is. Anderzijds is Nameless Library
te beschouwen als een plastisch object en herdenkt het kunstwerk de overleden
Oostenrijkse Joden, waardoor het tot een monument gerekend kan worden. Nameless
Library werkt zowel als monument als gedenkteken. Ondanks dat het twintig jaar geleden
is dat Nameless Library werd geplaatst, speelt het gedenkteken nog steeds een belangrijke
rol voor de Judenplatz en zijn beschouwers.
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Afbeeldingen
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Bijlagen
Bijlage 1
Tekst op glazen plaquette met verontschuldiging van kardinaal Franz König uit 1998
(afb. 18)
Kiddusch HaSchem “ heißt „ Heiligung Gottes“
Mit diesem Bewußtsein wählten Juden Wiens in der
Synagoge hier am Judenplatz — dem Zentrum einer
bedeutenden jüdischen Gemeinde — zur Zeit der
Verfolgung 1420/21 den Freitod, um einer von ihnen
befürchteten Zwangstaufe zu entgehen. Andere,
etwa 200, wurden in Erdberg auf dem Scheiterhaufen
lebendig verbrannt.
Christliche Prediger dieser Zeit verbreiteten
abergläubische judenfeindliche Vorstellungen und
hetzten somit gegen die Juden und ihren Glauben.
So beeinflußt nahmen Christen in Wien dies widerstandslos hin, billigten es und wurden zu Tätern.
Somit war die Auflösung der Wiener Judenstadt 1421
schon ein drohendes Vorzeichen für das, was europaweit in unserem Jahrhundert während der nationalsozialistischen Zwangsherrschaft geschah.
Mittelalterliche Päpste wandten sich erfolglos gegen
den judenfeindlichen Aberglauben, und einzelne
Gläubige kämpften erfolglos gegen den Rassenhaß der
Nationalsozialisten. Aber es waren derer zu wenige.
Heute bereut die Christenheit ihre Mitschuld an den
Judenverfolgungen und erkennt ihr Versagen.
„Heiligung Gottes“ kann heute für die Christen nur heißen:
Bitte um Vergebung und Hoffnung auf Gottes Heil.
29 Oktober 1998
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Bijlage 2
Namen van de concentratie- en vernietigingskampen gegraveerd in de betonnen plint
rondom:
Auschwitz
Belzec
Bergen-Belsen
Brcko
Buchenwald
Chelmno
Dachau
Flossenbrüg
Groß-Rosen
Gurs
Hartheim
Izbica
Jasenovac
Jungfernhof
Kaiserwald
Kielce
Kowno
Lagow
Lodz
Lublin
Majdanek
Maly Trostinec
Mauthausen
Minsk
Mittelbau/Dora
Modliborzyce
Natzweiler
Neuengamme
Nisko
Opatow
Opole
Ravensbrück
Rejowiec
Riga
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Sabac
Sachsenhausen
Salaspils
San Sabbs
Sobibor
Stutthof
Theresienstadt
Trawinki
Treblinka
Wlodawa
Zamosc

Bijlage 3
Inscriptie in de plint van Nameless Library voor de deuren (afb. 22)
Zum Gedenken an die mehr als 65 000 österreichischen
Juden, die in der Zeit von 1938 bis 1945 von den
Nationalsozialisten ermordet wurden.
65.000 אוסטריים יהודים
 בשנים שנרצחו1945-1938
.שימ הנציונלסוציאליסטיים הפושעים יע
In commemoration of more than 65,000 Austrian Jews
who were killed by the Nazis between
1938 and 1945.
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