
Mei 68 – vijftig jaar later 

Precies 50 jaar later (3 mei) had Davidsfonds Puurs cultuurfilosoof Johan Sanctorum uitgenodigd om 

zijn eigengereide interpretatie van de gebeurtenissen in Parijs te geven, met de gevolgen daarvan tot 

op heden. 1968 was natuurlijk het jaar van het groeiende protest tegen de Vietnamoorlog, de 

‘Summer of Love’, de moord op Martin Luther King, de Praagse Lente in Tsjecho-Slowakije, de 

opkomst van de Baader-Meinhof-groep of Rote Armee Fraktion in Duitsland, Leuven Vlaams. Deze 

studentenbewegingen kenden hun oorsprong in Parijs, onder impuls van Daniel Cohn-Bendit, de 

grote agitator van Frans-Duitse joodse komaf. In maart 1968 wilden aan de universiteit van Nanterre 

in Parijs 150 studenten het meisjeshuis bezetten. De actie dijde uit naar de Sorbonne en de Renault-

fabrieken. Middelbare scholieren volgden de orders van de studentenrevolte, zodat weldra 20 000 

scholieren en 10 000 000 arbeiders gingen staken. Alleen de stem van De Gaulle en de nakende 

examens konden in Parijs de opstand breken.  

De spreker interpreteert deze hele geschiedenis met drie trefwoorden: testosteron – vadermoord – 

de lange mars door de instellingen. In het voorjaar en vooral in mei speelt het mannelijke hormoon 

de jongeren parten. In Duitsland komt daar onder impuls van Freud en Nietzsche nog eens de 

vadermoord bij, omdat zij willen rebelleren tegen de nazi’s (hun vaders). Als de revolutie niet 

aanslaat, gaan de leiders een B-plan volgen: zij willen hoog aan de top komen van het liberale 

kapitalisme. Tot zover deze interessante en zelfs vrij originele analyse van Johan Sanctorum. 

In het tweede deel spitste de spreker zich toe op Leuven Vlaams en de gevolgen daarvan op de 

binnenlandse politiek. Paul Goossens en co worden hier voorgesteld als vrij opportunistische 

studentenleiders die aanvankelijk opkomen tegen de Kerk (kardinaal Suenens) en de politiek (Paul 

Vanden Boeynants), maar die later een grote bocht nemen onder invloed van Antonio Gramsci 

(cultuurmarxisme) en de domme Vlamingen willen heropvoeden. Volgens Sanctorum regeren in de 

pococratie (politieke correctheid) de angst- en zwijgcultuur in de media. Hij wijst op het failliet van 

de multiculturele samenleving, het gebrek aan Vlaamse identiteit, de teloorgang van het onderwijs (il 

est interdit d’interdire). Hier ging de spreker toch wel vrij kort door de bocht: door gelijke kansen te 

promoten komt men tot een nieuw analfabetisme. Fouten zijn nu eenmaal noodzakelijke stappen in 

een leerproces. Ook het gebruik van de (vreemde) moedertaal moest het ontgelden. En vooral de 

groenen kregen de klappen als totalitaire regelneven (ecorexia). Kunst en cultuur (zoals De 

Mosselpot van Marcel Broodthaers in 1968) worden gedragen door rebelse kunstenaars die 

evolueren naar lakeien van het systeem en, zoals Jan Hoet, de subsidies kunnen losweken. 

De spreker eindigde niet pessimistisch: je moet eerst de geschiedenis fileren, dan je eigen revolte 

maken die gebaseerd is op authenticiteit, vrijheid van denken en taalfierheid. Deze ideeën vind je in 

zijn jongste boek ‘De langste mars. Van mei 68 naar pococratie.’ Deze avond met vele gezichten was 

voor sommigen best genietbaar, anderen vonden dat de spreker toch maar een rechts loopje nam 

met een brok geschiedenis, die wijzelf aan den lijve ondergingen of meeschreven. 
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