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Het vuilnisvat van de vooruitgang 
Joseph Conrads Heart of Darkness 

IN  1871  S C H U D D E N  de legendarische Stanley en Livingstone elkaar de 

hand in het hart van donker Afrika. Hun ontmoeting luidde het begin 

van een nieuw tijdperk in, de zogenaamde westerse beschaving kreeg 

levensruimte in een onontgonnen werelddeel, en de Vooruitgang leek 

niet meer te stuiten. De blanke 'expeditie ter exploratie van Eldorado', 

zoals Joseph Conrad het cynisch uitdrukt in Heart of Darkness (1902; 

Nederl. vert. Hart der duisternis,  1994), kon beginnen. 

Henry Morton Stanley zelf liet zich niet onbetuigd en trad in dienst 

van de Belgische koning Leopold 11. Hij schreef in 1885 een schotschrift 

getiteld The Congo and the Founding of Its Free State: A Story of Work 

and Exploration.  Vijf jaar later kwam Kongo onder persoonlijke super-

visie van Leopold 11, het land werd zijn prive-plantage en de winsten 

uit de rubberproduktie vloeiden direct naar zijn schatkist. 

In Mark Twains pamflet King Leopold's Soliloquy (1905, drie jaar na 

Conrads literaire satire op de Belgische koning in zijn roman The In

heritors) staat ondubbelzinnig dat deze ongemaskeerde koloniale uit-

buiting gepaard ging met een massamoord zonder weerga. Hannah 

Ahrendt heeft de omvang van deze genocide eens geschat op 'tussen de 

15 en 40 miljoen'. Wat opvalt zijn de ruime, alarmerende marges. We 

weten het niet meer zo precies. 

De Canadese schrijver Brian Fawcett windt zich op over die 'onver-

schillige schatting' van Ahrendt in zijn indrukwekkende boek Cam

bodia. A book for people who find television too slow  (1986). De verhalen-

bundel gaat over media en manipulatie van de herinnering. Fawcett 

hekelt het onbetrouwbare geheugen van de westerse beschaving, dat zo 

gemakkelijk massamoorden vergeet zoals die plaatsvonden in Cam-

bodja - waar de Rode Khmer miljoenen mensen afslachtten om daar

mee een verderfelijk, decadent verleden te elimineren - of in Belgisch 

Kongo. 'Een mens die doodgaat is een gebeurtenis, het verlorengaan 

van een bewustzijn,' aldus Fawcett. 

Conrads Heart of Darkness zou je kunnen lezen als een tocht over de 
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