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 slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand. 

De maand november met haar inleidende donkerte, met haar inleidende 
somberte, met haar verlangende feestdagen in de maand volgende met 
kerst lichten belovende dagen.  De maand november al eeuwen aangeduid 
met de woorden: “ slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand”. 
De officiële en de alternatieve namen van de maanden kunt u uitgebreid 
vinden in Wikipedia. 
Bij een zo duidelijke inleiding en het gevoelen een emotioneel tintje 
verkrijgt, denk ik onmiddellijk bij het uitspreken van het woord november 
aan de alternatieve aanduiding;“ slacht maand”. Enz. 
Dit komt omdat vroeger in de 19de eeuw en ook wel eerder door de niet 
geletterde bevolking de alternatieve maandnamen verzonnen en 
ingevoerd werden. Woorden van Latijnse herkomst werden niet 
begrepen. November is slachtmaand: ‘de maand waarin traditioneel de 
dieren werden geslacht’. Dat was duidelijk en goed te onthouden. 
Zo werden de alternatieve maandnamen er ook bij mij nog in gestampt. 
 
De somberte van de Slachtmand 2022 lijkt nog somberder door de grote 
onzekerheden die zich als stapelende crises ons lijken te omsluiten. 
De spanningen  doen velen wanhopen en niet geloven dat deze weg zijn te 
nemen. Het is deze maand 40 jaar geleden in een spannende, niet 
oplossende  strijd rond arbeid voorwaarden het poldermodel werd 
uitgevonden. Het akkoord van Wassenaar tot stand gebracht door de heren 
van Veen (werkgevers) Wim Kok (vakorganisaties) Ruud Lubbers 
(overheid) 

 
Van Veen – Kok – Lubbers 

Het door deze drie mannen door enorm onderhandelen uit een groot arbeid 
dilemma tot een beroemd geworden akkoord van Wassenaar.  
Het akkoord leidde decennia lang en werd gedoopt als poldermodel. Ver in 
de buitenlanden is het onderwerp van studie geweest. 



 
9 november 1944, slachtmaand.  78 jaar na heden. 
Rotterdam wordt wakker en op geschrikt door het Duitse : 
 

 
50.000 mannen werden afgevoerdbineen twee dagen naar Duitsland 

Grote groepen lopend naar Utrecht en duizenden pert Trein en nRijnaken naar Duitsland 

 
De 21ste slachtmaand was het gewaarschuwde den Haag aan de beurt. 
De moffen oogsten 13.000 mannen. Velen waren ondergedoken, zo ook 
mijn vader die ik weg mocht brengen naar zijn onderduik adres. Met mijn 
toen 15 jaren werd ik niet op gepakt en fietste voor mijn vader uit als route 
verkenner.  Ik kende de oppak razzia plaatsen als voor mij bekende punten. 
Meerdere plaatsen in ons land ondergingen dit soort Razzia’s. Met de avond 
een bevel in de brievenbus met gelijktijdig de stad omsingelen. 
 

Ik schreef toen in mijn herinneringen : “Tweede wereld  oorlog “. 
Colonnes mannen worden gedeporteerd uit Rotterdam. 

50.000 mannen in stromende regen af gevoerd. 
Het einddoel der reis wist niemand. 



De aanblik is gebleven , heeft een ieder diep ontroerd. 
Den Haag gewaarschuwd door wat in Rotterdam gebeurde. 

Slechts 13.000 mannen  in rijnaken als vee transport. 
De moffen hen naar hun Moffrika sleurde. 

Het einde der oorlog weer verder op geschort. 
 

Over onzekerheden gesproken sluit ik mijn gemijmer over de 
novembermaand, slachtmaand, met de stellingname tegen de overstelpende 
crises van heden, aan  bij Roland v/d Vorst in het Fin. Dagblad. 12 
november 2022 
We gaan de crises van heden benoemen als mysteries. Een mysterie wordt 
automatisch gezien als; ’daar moeten en kunnen wij wat mee, het woord 
nodigt tot het oplossen van het mysterie’. 
Er wordt luidkeels in de tweede kamer gekrakeeld over de moeilijk op te 
lossen Crises. Over de moeilijke economische en financiële crises, Het is 
allemaal veel erger dan we ooit hebben mee gemaakt. We hebben in de 
eerste 8 maanden van de oorlog Rusland  Oekraïne alleen al in Nederland 
100.000 vluchtelingen binnen onze grenzen gehaald. In de 5 jaren tweede 
wereld oorlog Hebben 1700 mannen en ook vrouwen kans gezien 
Nederland te ontvluchten. Als je gepakt werd betekende dat de kogel. 17 
Nederlanders zijn nooit in Engeland aan gekomen. Ergens in Zwitserland of 
Spanje gebleven of vermoord door nazi’s. 
 
Wij kunnen ons, we moeten ons, duurzaam opstellen en concurrerend 
blijven.  Moeilijk ?? 
Het arbeid Etos vraagt hoger loon en langer werken.                                                    
Moeilijk ?? 
 
Een nieuw poldermodel waar we decennia mee voort kunnen. Zijn er geen 
mannen meer als van Veen,  Kok,  Lubbers ?? 
Een Delta plan dat minimaal 50 jaren vooruit blikt.   Is er geen jeugd meer,  
jonge vrouwen en jonge mannen  met de best  wetenschappers  ??                                        
De problemen zijn heden niet groter, wel anders en derhalve de 
oplossingen ook !! 
 
Denk ik alleen zo !!             Non Solus 
 
Nicolaas Overbeeke                             Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 


