Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum presenteert een
documentaire over een scheepsramp uit WO2
Op 2 mei a.s. gaat in het filmtheater ‘Lantaren – Het Venster’ te Rotterdam een oorlogsdocumentaire
over de grootste scheepsramp uit de Vaderlandse koopvaardijgeschiedenis,in première. Deze
bijzondere gebeurtenis zal plaatsvinden in de aanwezigheid van nabestaanden,
hoogwaardigheidsbekleders en genodigden uit binnen- en buitenland. De documentaire bevat
unieke, niet eerder vertoonde beelden van de ramp met het ss SLAMAT en haar Britse
konvooibegeleiders.

Op 27 April 1941 wordt het passagiersschip van de Rotterdamsche Lloyd het ss SLAMAT, in
Griekse wateren, als grootste schip in het konvooi, door Luftwaffe Stuka’s onder vuur
genomen, vliegt in brand en zinkt. Het trotse passagiersschip, is betrokkenbij ‘Operation
Demon’ een grootscheepse evacuatie van geallieerde militairen uit Griekenland onder Brits
commando.
Op weg naar het veilig geachte Zuiden wordt het konvooi aangevallen door Stuka’s en tegen
de oorlogscode in worden daarbij sloepen en vlotten met overlevenden bestookt, velen
worden getroffen en worden alsnog om het leven gebracht.
De Britse destroyers HMS Diamond en HMS Wryneck snellen te hulp. Beide schepen
nemen de weinige overlevenden aan boord waarna ze naar Kreta opstomen. Onderweg
worden ook zij achterhaald door Stuka’s en tot zinken gebracht. In slechts enkele uren
verliezen, van de bijna 1000 opvarenden, 983 bemanningsleden en geallieerde militairen, het
leven.
Bij de ramp waren acht nationaliteiten betrokken. Nabestaanden konden pas na zes
maanden gecodeerd en meestal via het Rode Kruis, worden geïnformeerd.
In de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse Koopvaardijvloot vrijwel gehalveerd. De
Rotterdamsche Lloyd verloor zelfs 60 % van haar schepen. Omdat men in Nederland ook erg
te lijden had onder de oorlog, raakte de tragedie met de SLAMAT in de vergetelheid.

De Slamat herdenking
In 2011 vond in de Laurenskerk te Rotterdam, op initiatief van het Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd Museum, een internationale herdenking van de ramp
plaats. Met deze herdenking kreeg de geschiedenis van de SLAMAT eindelijk een
gezicht

Oorlogsdocumentaire
Deze documentaire is gemaakt om genoemde, scheepsramp definitief uit de vergetelheid te halen en
de impact op nabestaanden voor een groter (internationaal) publiek zichtbaar te maken.
Bijzonderheden daarover zijn te vinden op onze museumwebsite:
http://www.krlmuseum.nl/slamatdoc.html Voor middelbare school docenten die deze
documentaire in een (geschiedenis)les willen gebruiken, is deze oorlogsdocumentaire (inclusief
docentenhandleiding) na de premiere, gratis beschikbaar.
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