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The Congo Tribunal
een project van Milo Rau

10 maart t/m 8 april 2018
Opening: zaterdag 10 maart, 17 uur
met o.m. Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van
de Vlaamse Regering
www.stroom.nl

"Where politics fail only art can help" - Die Zeit

Milo Rau, een van ’s werelds meest gelauwerde
theatermakers, slaagde er in om slachtoffers,
daders, getuigen en analisten van de Congolese
oorlog bij elkaar te brengen voor een uniek
burgertribunaal. The Congo Tribunal brengt deze
spectaculaire rechtszaak tot leven en biedt een
unieke inkijk in een van de grootste en meest
bloederige economische oorlogen in de
geschiedenis van de mens. Stroom Den Haag
introduceert het werk van Rau in de beeldende
kunstsector vanwege zijn maatschappelijk
engagement en de uitdagende vorm die hij steeds
weet te kiezen. De onbekendheid met de situatie in
het ‘rijkste’ land in Afrika - zo groot als West-Europa
- is voor Stroom de directe aanleiding om de
tentoonstelling The Congo Tribunal in Den Haag te
tonen.
Parallel aan de installatie bij Stroom, wordt de
documentaire film The Congo Tribunal vertoond
tijdens het Movies that Matter Festival in Den Haag.

"And with all the horrors shown in the film, it is important to
me not to lose sight of hope. If ‘The Congo Tribunal' has

proved one thing, it is that the truth can be found, no matter
how complicated the connections are. And justice is possible,

here and now. We just have to establish it."
(Milo Rau, director's statement) 

 

The Congo Tribunal onderzoekt de oorzaken en
achtergronden van een burgeroorlog die al meer dan 20 jaar
een gebied zo groot als West-Europa tot een levende hel
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maakt. Aangewakkerd door de Rwandese genocide in 1994,
heeft de Congolese oorlog al meer dan zes miljoen levens
geëist. Waarnemers zien in deze strijd niet alleen een
gevecht over de politieke dominantie in Centraal Afrika maar
ook één van de meest beslissende economische gevechten
in de arena van de wereldmarkt. De redenen voor het
aanhouden van deze oorlog zijn niet langer gebaseerd op
etnische verschillen, maar op de jacht op ruwe grondstoffen
die essentieel zijn voor onze 21e-eeuwse technologie. 

De installatie bij Stroom Den Haag is een enscenering van
verschillende onderdelen. Het bestaat uit opnames van de
zittingen van het tribunaal in Bukavu (Oost Congo) en Berlijn;
een webgame en VR-installatie die het publiek een
specifieke case, besproken in het tribunaal, op een andere
manier laat ervaren; een onderzoeksruimte met het
webarchief en een selectie leesmateriaal over achtergrond
en totstandkoming van de film, en een korte documentaire
over de impact van de film in Congo. Deze installatie is een
co-productie van Stroom met STUK, Huis voor Dans, Beeld
en Geluid in Leuven (B) en gemaakt voor het Artefact
Festival (13 februari tot 1 maart 2018).

See You in The Hague 
The Congo Tribunal is onderdeel van het
meerjarenprogramma See You in The Hague, een gelaagd
programma over de ambitie en werkelijkheid van Den Haag
als Internationale Stad van Vrede en Recht. 

Movies that Matter Festival 
Van 23 tot en met 31 maart vindt het Movies that Matter
Festival plaats in het Filmhuis Den Haag en Theater aan het
Spui. De film The Congo Tribunal wordt vertoond in het kader
van het competitieprogramma Camera Justitiae met films en
naprogramma's over juridische dilemma’s, waarheidsvinding,
internationaal recht en de strijd tegen straffeloosheid.
Screenings vinden plaats op 25, 28, 29 en 30 maart en
worden toegelicht door Linda Polman (onderzoeksjournalist
en auteur van diverse boeken over humanitaire hulp en
interventie) en Eva-Maria Bertschy (schrijver en
onderzoeker; gespecialiseerd in Europees documentair en
sociaal-realistisch theater; zij werkt met Milo Rau en diens
IIPM aan verschillende projecten).

The Congo Tribunal gaat door! 
Samen met een groep internationale en Congolese
advocaten, human rights activisten en journalisten gaat het
gevecht tegen het onrecht in Congo door. De campagne ter
ondersteuning start op 9 maart in Berlijn. Het doel is om in
Oost-Congo een instituut op te richten dat de misdaden in de
regio via burgertribunalen zichtbaar maakt. 
doctivismen.com

Milo Rau (1977, Zwitserland) studeerde sociologie, Duits en
Romaanse talen en literatuur in Parijs, Berlijn en Zürich,
onder meer bij Pierre Bourdieu en Tzvetan Todorov. Sinds
2002 heeft hij meer dan 50 toneelstukken, films, boeken en
acties geproduceerd. Zijn producties zijn te zien geweest op
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alle grote internationale festivals, zoals het Berlin
Theatertreffen, Festival d'Avignon, Venice Biennale Teatro,
Wiener Festwochen en het Brussels Kunstenfestival. Ook
zijn ze op tournee geweest in meer dan 30 landen over de
hele wereld. Rau heeft vele prijzen gewonnen en
onderscheidingen gekregen, recentelijk de Peter-Weiss-Prize
2017, de 3sat-Prize 2017, de 2017 Saarbrucken Poetry
Lectureship for Drama en, in 2016, de prestigieuze World
Theatre Day ITI Prize. Milo Rau is begin seizoen 2018/’19
aangetreden als directeur van NTGent.

De installatie 'The Congo Tribunal' komt bij Stroom Den
Haag tot stand met een bijdrage van de Algemene
Afvaardiging van de Vlaamse Regering, het Mondriaan
Fonds en de gemeente Den Haag. The Congo Tribunal
Transmedia wordt financieel ondersteund door TURN
Fund of the German Federal Cultural Foundation.
www.the-congo-tribunal.com
international-institute.de/the-congo-tribunal

Noot voor de pers:
Een preview van de tentoonstelling The Congo Tribunal is bij
Stroom is te zien op vrijdag 9 maart. U bent gedurende de
gehele dag van harte welkom. Voor aanmeldingen, interview
aanvragen, meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact
opnemen met: Stroom Den Haag, Hildegard Blom,
pers@stroom.nl, tel. 070–3658985, 06–24255772.

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T: 070 365 89 85
info@stroom.nl
www.stroom.nl

Afmelden?
Klik hier

Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
Den Haag.
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