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Samenvatting:  Mei 1968 in Senegal: Senghor tegenover de vakbeweging 

In mei 1968 vonden in Senegal omvangrijke protesten plaats die het voortbestaan van 

de regering van de nieuwe onafhankelijke staat serieus in gevaar brachten. Net zoals de jeugd 

in Praag, Kent State University, Columbia University, Chicago, Parijs en andere metropolen 

werden ook de jongeren in Dakar gedreven door een protestdynamiek. Deze richtte zich tegen 

het ‘neokoloniaal’ genoemde bewind en de voortgaande Franse aanwezigheid in het land.  De 

crisis begon met een staking van studenten aan de universiteit van Dakar, waarop, volgens de 

officiële balans, politionele repressie resulteerde in één dode en tientallen gewonden. De 

studentenstaking duurde bijna vier maanden, van juni tot september, richtte zich tegen 

President Senghor en zijn regering, en leidde tot een langdurige crisis die invloed zou hebben 

op de verdere ontwikkeling van de nieuwe staat. De staking werd al snel algemener en 

verspreidde zich naar de belangrijkste steden in het land, zoals Rufisque, Thiès, Kaolack en 

Saint-Louis. Inderdaad brachten de stakende studenten aanvankelijk, gesteund door 

middelbare scholieren, de arbeidersvakbonden en brede lagen van de bevolking, spanningen 

in de nationale werkelijkheid tot uitdrukking. Mei ’68 was,  vanwege de veronderstelde 

verbindingen met de sociale wereldbeweging, heftig omstreden. De beweging stelde 

specifieke eisen en vertaalde een ideologisch dilemma. Zij gaf de gevoelens van de jongeren 

weer die zich herkenden in de wereldwijde protestbeweging van de jaren 1960. De politieke 

crisis markeerde een breuk tussen President Senghor en de vakbondsleden die sedert het begin 

van zijn politieke loopbaan in het midden van de jaren 1940 zijn trouwste bondgenoten waren 

geweest. 

 De universiteit van Dakar, die werd beschouwd als een ‘Franse universiteit in Afrika’, 

was de plek waar de crisis met de bijbehorende ideeën hun oorsprong vonden. De ‘achttiende 

Franse universiteit’ was een broedplaats waar studenten uit Frankrijk, uit Senegal en uit bijna 

alle Franssprekende landen van Afrika (Dahomey, Mali, Mauretanië, Kameroen, Nigeria, 

Guinea, Opper-Volta, enz.) elkaar ontmoetten. Zij vormde de locatie waar de vooralsnog 

verslagen oppositionele – verboden of ondergrondse – politieke partijen hun propaganda 

konden articuleren en activiteiten via hun jeugdbewegingen konden ontplooien. Zo werd 

bijvoorbeeld de Democratische Studentenunie van Senegal (Union Démocratique du Sénégal) 

die in de staking een centrale rol speelde, geleid door Mbaye Diack, een lid van de MEPAI, 

de jeugdbeweging van de verboden Afrikaanse Onafhankelijkheidspartij (Parti Africain de 

l’Indépendence; PAI). Dienovereenkomstig  beschouwde President Senghor – die erin 

geslaagd was het politieke terrein waarop zijn partij, de enige partij of ‘verenigde partij’, de 
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Union Progressiste Sénégalaise (UPS) overheerste, te ‘pacificeren’ – de gebeurtenissen van 

mei 1968 in Senegal als een directe bedreiging van zijn persoonlijke macht.  Die bedreiging 

leek nog groter omdat de meeste nieuwe onafhankelijke Afrikaanse landen te maken hadden 

met binnenlandse troebelen, zoals staatsgrepen (de afzetting van President Nkrumah in 

Ghana) of burgeroorlogen (de Biafraanse oorlog in Nigeria). De universiteit van Dakar 

belichaamde het wantrouwen jegens en/of de ondermijning van de politieke orde die hij moest 

overwinnen om zijn macht te kunnen behouden. Zijn onbetwiste leiderschap op politiek 

gebied werd ter discussie gesteld door de studenten en vakbonden. De laatste brachten de 

behoeften van een veranderende Afrikaanse samenleving tot uitdrukking en hij beschouwde 

hun tegenstand als een ‘persoonlijke uitdaging’.  

 Evenals andere hoofdsteden was ook Dakar het brandpunt geweest van een 

wereldwijde protestbeweging waarvan één der actoren de Afrikaanse jeugd was die net als 

haar evenknieën elders nieuwe waarden nastreefde. Bij hun zoektocht naar een politieke en 

sociale breuk met het verleden ontwikkelden de actoren van mei-Dakar evenzeer een tendens 

tot tegencultuur en refereerden zij aan de revolutionaire helden van de ‘Sierra Nevada’, de 

‘Lange Mars’, de ‘Revolutie van oktober 1917’, enz. Men deed een beroep op de marxistische 

theorieën en op revolutionaire leiders, vooral uit de Derde Wereld. In de context van de 

Koude Oorlog werd Dakar aldus partij in de intellectuele en ideologische wedijver tussen de 

blokken van het Oosten en het Westen, waardoor bij President Senghor de vrees voor 

buitenlandse invloeden ontstond (door hem omschreven als de ‘buitenlandse hand’) en hij een 

beroep deed op het nationale en het Franse leger om de orde te handhaven. Tenslotte werd de 

crisis beëindigd door opeenvolgende ‘capitulaties’ van President Senghor die eerst, in juni, 

concessies deed aan de arbeidersvakbonden en vervolgens, in september, aan de studenten en 

scholieren. Ondanks de steun van het leger, van de maraboes, de autoriteiten en zijn 

boerenmilities, voelde hij zich in toenemende mate geïsoleerd, mede omdat zijn partij weinig 

voorstelde. Hij zocht dus naar een provisorisch compromis om zichzelf en zijn regime te 

redden dat wankelde door deze ongekende crisis waarin drie krachten een rol speelden: de 

arbeiders, de studenten en het leger. De crisis van 1968, die voor velen een manifestatie van 

onvrede met het ‘persoonlijke bewind van Senghor’ vormde, doorbrak de mythe van Senghors 

onoverwinnelijkheid. 

 Het onderhavige onderzoek, gebaseerd op primaire bronnen, bestudeert de lokale 

Senegalese sociale beweging in verhouding tot de mondiale tendenzen van mei 1968. Omdat 

geschriften ontbreken is vooral een beroep gedaan op de nieuwe bronnen in particuliere en 
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openbare archieven, die zich in het bijzonder in Senegal (Archives Nationales in Dakar en 

politie-archieven), in Frankrijk (Centre des Archives Diplomatiques in Nantes en Courneuve) 

en in Engeland (National Archives in Kew Garden) bevinden. De methodologie is gebaseerd 

op de verzameling, de bestudering, en het verifiëren van verschillende elkaar tegensprekende 

schriftelijke en mondelinge bronnen, die het mogelijk hebben gemaakt een eigen invalshoek 

bij controversiële kwesties te vinden. Tot nu toe droegen de zeldzame geschriften over het 

thema de signatuur van voormalige actoren, regering of stakers, met hun standpuntbepalingen 

en hun subjectivisme waarmee zij telkens opnieuw de feiten interpreteren. Juist daarom is het 

belangrijk met nieuwe bronnen te werken. Dat maakt deze studie vernieuwend. 

 De tekst bespreekt in grote lijnen de volgende vraagstukken: (i) hoe de aaneensluiting 

van studenten, scholieren, arbeiders en andere sociale en politieke actoren Senegal langdurig 

heeft kunnen meenemen in de wereldwijde crisis van ‘de lente van 1968’; (ii) de specificiteit 

van Senegal in de wereldwijde beweging van mei 1968, in het bijzonder de confrontatie 

tussen protesterende – vaak linkse – jongeren en het bewind waarvan werd gezegd dat het op 

neokoloniale wijze ‘ondergeschikt’ was aan Frankrijk; (iii) hoe de persoon van President 

Léopold Sédar Senghor het middelpunt werd van alle eisen en het hoofd moest bieden aan de 

protestgolf die zijn hegemonie ter discussie stelde en zijn regime deed wankelen; (iv) en tot 

slot de lessen die voor Senegal getrokken kunnen worden uit mei ‘68. He gaat er dus om mei 

’68 in Senegal opnieuw te bezien, in het licht van nieuwe bronnen en nieuwe vraagstellingen 

en zo nieuwe perspectieven te openen.  


