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Straks is het een halve eeuw geleden dat mei 
68 zich voltrok. De erfenis van de jaren 

https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/03/24/c2b5a622-2ed8-11e8-8b14-f6d290a7de1c.jpg?width=1152&format=jpg
https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/03/24/c2b5a622-2ed8-11e8-8b14-f6d290a7de1c.jpg?width=1152&format=jpg


zestig is vandaag weer de inzet van een 
ideologisch debat. Maar aan mei 68 ging al 
een lange geschiedenis van strijd om 
emancipatie en vrijheid vooraf. 

De strijd om de erfenis 
van mei 68 

 
Essay MARC REYNEBEAU 
redacteur De Standaard 

Op het congres van het Franse radicaal-rechtse Front National twee 
weken geleden toonde voorzitster Marine Le Pen zich nog vriendelijk over 
‘mei 68’, al viel het al op dat dit een gespreksonderwerp kon zijn, een halve 
eeuw na de feiten. Ze zei dat de erfgenamen ervan nu ‘grijsaards met een 
buikje’ zijn – versta: overjaars, niet meer van deze tijd, niet langer relevant. 

Een decennium eerder sprak de Franse politiek wel forser over wat de 
jaren zestig betekenden, met de revolte van mei 68 als symbool. In 2007 
maakte Nicolas Sarkozy het ‘liquideren’ van de erfenis daarvan nog tot de 
inzet van zijn eerste, succesvolle gooi naar het Franse presidentschap. Tot 
het nefaste van die erfenis rekende hij een gebrek aan nationale trots, 
lauwheid in law and order, de sociale ‘hangmat’, egalitarisme en nivellering 
en een ‘moreel en intellectueel relativisme’, of dat geen esthetisch 
onderscheid meer mocht bestaan tussen schoonheid en wat lelijk is. Zelfs 
‘de uitwassen van het financiële kapitalisme’, met zijn bonussen en gouden 
parachutes, rekende hij daartoe – al viel later wel op dat Sarkozy als 
president tegen dat laatste niet veel heeft ondernomen. 

Nu heet het dat de Amerikaanse president Donald Trump in zijn 
nihilistische omgang met feiten en waarheid ‘de ultieme erfgenaam van mei 
68 is’. Dat zegt toch N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann (in Knack). 
Hoogleraar Geert Buelens, die zopas de monumentale 
cultuurgeschiedenis De jaren zestig publiceerde (DSW 10 maart), ziet het 
precies omgekeerd. Voor hem teert Trumps electorale succes op nostalgie 
naar een vaag gedefinieerd verleden in de jaren vijftig (voor de jaren zestig 
dus), en op het sindsdien onopgelost gebleven raciaal ressentiment, wat net 
te begrijpen is als ‘een afrekening’ met de erfenis van de sixties. 

Vrouwen in panels 

Mei 68 was minder een breuk dan een moment van versnelling in de geschiedenis 



Die paradox bevestigt in alle geval een stelling van Buelens: dat de jaren 
zestig nu vooral voortleven als een herinnering, als een beeld dat iedereen 
kan smeden naar eigen perceptie of ideologische voorkeur. Zo kunnen dat 
beeld en wat er aan interpretaties rond hangt, ook een rol blijven spelen in 
hedendaagse conflicten. Wat ook aangeeft dat veel kwesties uit die tijd na 
vijftig jaar nog altijd niet tot een conclusie zijn gebracht. Maakte de televisie 
in de jaren zestig de wereld tot ‘een dorp’, de discussie rond Zwarte Piet is 
nog maar begonnen. Stuwde mei 68 het feminisme of de seksuele 
bevrijding, #metoo of het quotum vrouwen in politieke panels zijn zeer 
hedendaagse debatten. 

In die zin heeft de schrijver Benno Barnard gelijk: mei 68 duurt nog altijd 
voort. Maar het is ook al langer bezig dan sinds een halve eeuw geleden. Mei 
68 is geen uniek of geïsoleerd historisch moment. Het is een stadium in een 
veel ouder en fundamenteler conflict. Die tijdlijn kan dik twee eeuwen 
geleden beginnen bij de Verlichting en de Franse Revolutie, waarvan de 
erfenis vandaag in België ook nog altijd de inzet van een (partij)politieke 
strijd is. In die chronologie wordt mei 68 voorafgegaan door, toch in 
Frankrijk, een reeks andere episodes: de commune van Parijs (1871), de 
zaak-Dreyfus aan het eind van de negentiende eeuw, of het Volksfront van 
de jaren dertig: ‘linkse’ momenten van emancipatie die telkens een ‘rechtse’ 
terugslag kregen – tot bij Sarkozy en Trump toe, tot in de culture wars en 
de identiteitsstrijd van vandaag. 

Testosteron is eeuwig 

De brede en heterogene beweging die nu gemakshalve wordt samengevat 
als mei 68, valt samen met het volwassen worden van de babyboomers, de 
eerste naoorlogse generatie. Ze waren talrijk en groeiden op in een tijd 
waarin, toch in het Westen, de welvaartsstaat werd uitgebouwd op een bed 
van snelle economische groei, zeker ook in Vlaanderen. Die almaar 
toenemende welvaart verschafte velen materiële en mentale 
bewegingsvrijheid, comfort en extra vrije tijd. Maar dat gebeurde in een 
maatschappelijke structuur die nog altijd paternalisme en autoritaire 
beklemming uitstraalde. 

Zo ervoeren zeker ‘nieuwe’ groepen dat. Zoals vrouwen die met een ruimere 
scholing en bredere arbeidskansen wonnen aan zelfbewustzijn en 
eigenwaarde, maar zelfs juridisch nog altijd niet gelijkberechtigd waren. Of 
jongeren, die langer konden studeren, talrijker dan ooit tevoren toegang tot 
de universiteit kregen en zich profileerden als een aparte sociale groep. De 
identiteit ervan toonden ze in aparte culturele voorkeuren, popmuziek, ja, 
maar ook in levensstijl, kleding of haardracht. Of – al is dat grotendeels een 
broodjeaapverhaal – in het verbranden van bh’s. Met, eigen aan 
adolescenten, een verzet tegen wat ze aanvoelden als systematische seksuele 
repressie. Al maakte het testosteron jongemannen niet per se veel 



vrouwvriendelijker dan hun vaders, wat vandaag, zie #metoo, dus nog altijd 
niet is beslecht. 

Over die tijd stelde de toen jonge advocaat en latere 
christendemocratische eerste minister Wilfried Martens, die net iets te 
vroeg geboren was om een babyboomer te zijn: ‘Wij waren beslist niet meer 
bevoogdbaar’. Maar de drang naar ontvoogding en inspraak, om ernstig 
genomen en gehoord te worden, om een stem en een plaats te krijgen in de 
samenleving, stuitte nog op tal van traditionele machten, gewoonten en 
hiërarchieën. 

Niet dat het allemaal zo erg nieuw, laat staan revolutionair was. Het leek 
vooral zo als gevolg van de weerstand die het ondervond in een samenleving 
die geen gelijke tred had gehouden met de snelle economische, 
demografische of politieke veranderingen die ze onderging. De verzuiling 
perkte de maatschappelijke en culturele bewegingsruimte in, vader was 
thuis de baas, de katholieke kerk dwong ontzag af – nog altijd staan 
kerkvorsten vooraan in het staatsprotocol. In dat bestel had ook de 
sociaaldemocratie zich genesteld: links tendensrecht mocht niet bestaan in 
de partij, de socialist Alfons Vranckx, eerst minister van Binnenlandse 
Zaken en dan van Justitie, kreeg met zijn verboden en inbeslagnames een 
reputatie als puritein en censuurmeester. 
 

Vlaanderen had al een traditie in de studentenbeweging: het flamingantisme 

Uiteindelijk kreeg mei 68 zijn betekenis veel minder als een breukmoment 
dan als een versnelling in de geschiedenis, in wat het teweegbracht zodra de 
status quo, de verstarring en de inertie waren doorbroken. De resultaten 
ervan tonen zich dan ook vooral na de jaren zestig – geesten hebben tijd 
nodig om te rijpen: democratisering en emancipatie, nieuwe sociale 
bewegingen, de ecologische voorop, individuele zelfbeschikking, ook 
seksueel, vrouwenrechten, deconfessionalisering (in Vlaanderen daalde de 
wekelijkse mispraktijk tussen 1967 en 1972 met bijna een kwart), of grotere 
tolerantie voor diversiteit in levensstijl. Identiteit is dus echt geen 
uitvinding van deze tijd. 

Jesus Christ Superstar 

Al volgde daarop ook snel de recuperatie: getalenteerde ‘agitatoren’ 
kregen wel vaker een mooi jobaanbod. Omdat daar nu eenmaal een markt 
voor bestond, ontfermde de commercie zich over de cultuurproducten van 
de jaren zestig. Kunstenaars uit de tegencultuur konden via platen, films of 
galeries fortuin maken, een icoon als de beeltenis van de Cubaanse 
revolutionair Che Guevara prijkte al spoedig in de betere boetieks op 
prijzige blouses. Jesus Christ Superstar (1970) recycleerde religiositeit en 
jongerenmuziek tot een immer succesvolle rockopera. 

De persoonlijke emancipatie creëerde ook een nieuwe maatschappelijke 
breuklijn: de postmaterialistische kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Die 



leidde bij momenten ook tot eigenwaan bij de cultureel ‘verlichte’, vaak 
stedelijke middenklasse. Haar voorschriften over het goede, milieubewuste, 
multiculturele leven worden dan ervaren als betweterij en misprijzen – met 
alles wat dat in de huidige populistische verleiding aan ressentiment kan 
losweken. En Wilfried Martens, in 1958 nog een radicale flamingant en in 
1969 een progressieve ontzuiler, werd in 1972 voorzitter van de CVP, 
hoezeer die partij ook voor veel jongeren de verstarring van de macht 
symboliseerde. In 1979 was hij al premier. 

Hij, hoewel geen soixante-huitard, had zijn context gevonden, vanuit de 
overtuiging dat hij zijn politieke idealen alleen kon realiseren in het hart van 
de politiek – of toch in een grote partij. Daar had zich voor mei 68 wel 
degelijk een probleem gesteld, zodra duidelijk werd dat een grote 
proletarische revolutie er niet meteen in zat: welke politieke taal kiezen voor 
de vaak bevlogen, idealistische, romantische en door hoop gedreven drang 
naar gelijkheid en vrijheid? Die viel niet in de klassieke partijen te vinden, 
ook niet in de sociaaldemocratie. Maar er bestond wel een traditie voor: de 
flamingantische, waarin de studentenbeweging altijd een belangrijke 
leerschool vormde. Het engagement kristalliseerde rond ‘Leuven Vlaams’. 
Koppig verzet ertegen bij het burgerlijke en kerkelijke establishment – zeker 
toen betogers op gummiknuppels van de toenmalige rijkswacht stuitten – 
kon de focus van de taalkwestie snel een bredere sociaaleconomische 
betekenis geven, onder inspiratie van de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. We shall overcome: dat is bepaald geen lofzang op 
het individualistische hedonisme, het bezingt net de kracht van het 
collectieve engagement – en de hoop dat het ook zal lukken. 

Nihilistisch individualisme 

Die wending in het engagement voerde sommigen naar extreemlinks, 
anderen zochten een politiek onderkomen bij de Volksunie, op dat moment 
een flamingantische partij met een aura van politieke vernieuwing, 
verjonging en non-conformisme. Maar dat al te linkse, jonge engagement 
schrikte de harde kern van de Vlaamse beweging en het Vlaams-
nationalisme af. Partijpolitiek voltrok de waterscheiding zich al tien jaar 
later, met de afscheuring van het Vlaams Blok (1978). 

Toch is het moeilijk om, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever een tweetal 
weken geleden deed op een congres over mei 68 in Leuven, à la carte te 
kiezen uit de verwezenlijkingen van een halve eeuw geleden. Het afsplitsen 
van de ene, positief geachte uitkomst ervan – het begin van de Belgische 
federalisering – van al het andere dat dan wordt weggezet als hedonistisch 
nihilisme zonder enig besef van zingeving of collectieve 
verantwoordelijkheid, is louter arbitrair en artificieel. Het ging altijd om een 
breed en gediversifieerd engagement in de emancipatie. Maar de 
onderdelen ervan komen, zoals haar lange geschiedenis ook bewijst, niet 
altijd in hetzelfde ritme tot stand. 



 


