Een ode aan Bram Olckers
Crowdfundactie voor de realisatie van een documentaire
Vrijheid is niet onvoorwaardelijk, hoe een avontuur in een oorlog kan
veranderen en een familietrauma dat uiteindelijk geheeld wordt

In 2022 is het 80 jaar geleden dat Nederlands-Indië capituleerde voor de
Japanse bezetters. In 1943 werden ca.18.000 Nederlandse krijgsgevangenen
ingezet voor de aanleg van een 400 km. lange spoorlijn door het oerwoud
van Birma en Thailand. Ongeveer 3.000 daarvan stierven onder erbarmelijke
omstandigheden van de ca. 100.000 slachtoffers die er omkwamen.
De documentaire gaat over het leven van Bram Olckers, oudoom van Paul
Kotvis. Over dit verlies werd binnen de familie veelal gezwegen. Paul, die
zich verwant voelt met Bram, wil dit rechtzetten en gaat op zoek naar het
avontuurlijke verhaal en belicht dit vanuit een eigentijdse invalshoek. Hij
kruipt in de huid van zijn oudoom en volgt het spoor terug van Amsterdam,
naar Java en Thailand, waar Bram uiteindelijk door ziekte en uitputting
overlijdt. Tijdens het bezoek aan het graf, waar nog nooit iemand van zijn
familie geweest is, brengt hij een Indische Kris en zilveren ring terug, die
ooit door Bram gekocht waren. Hiermee is de cirkel na drie generaties rond
en wordt het trauma na 80 jaar geheeld.

Met een 50 minuten durende documentaire over het leven van Bram Olckers
wordt een ode gebracht aan de slachtoffers van dit vergeten drama, mensen
die ooit in vrijheid leefden. Ook wordt hiermee aandacht gevraagd voor het
onderbelichte thema ‘intergenerationeel oorlogstrauma’, waar veel families in
de hele wereld mee worstelen of onbewust met zich meedragen.
In januari 2022 wordt een crowdfund actie gestart op platform Voor de
Kunst met een streefbedrag van € 18.000 om de documentaire te kunnen
maken. Het doel van het project is om een jongere generatie inzicht te
geven over de gevolgen van een oorlog. De documentaire zal aangeboden
worden aan nationale en regionale omroepen en internationale filmfestivals.
Het project wordt gesteund door Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorlijn
en Human Rights in de picture.
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