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IS HET ORGANISEREN VAN MOED MOGELIJK? OVER FOUCAULTS
LEZING VAN MOED EN KRITIEK.

Inleider: Dr. Suzan Langenberg (Hoeleden)
Hoe lezen we vandaag Michel Foucault met betrekking tot de verhouding tussen politiek en
economie? Is zijn lezing van de markt als plaats van waarheidspreken van toepassing op de
huidige politiek-economische actualiteit? Wat/wie zijn wij – Que sommes nous – in deze
huidige actualiteit? Kunnen we deze actualiteit kennen – is er distantie om deze te kunnen
kennen - en vervolgens hoe kunnen we ons binnen die politiek-economische actualiteit
oriënteren? Kan een actualisering van teksten van Foucault ons daarbij helpen? Is het
activisme van Foucault, ruim dertig jaar geleden, een inspiratiebron?
Mijn bijdrage zal gaan over ‘le dire vrai’ (waarheidspreken) in een ingrijpend
veranderende politiek-economische actualiteit. Ter ondersteuning van mijn verhaal gebruik ik
de –destijds- door Foucault geactualiseerde begrippen: grens (limit), moed (courage) en
kritiek (critique). In de huidige tijdsgeest zijn dit begrippen die geproblematiseerd worden in
hoe er gesproken en geschreven wordt over bedrijven, consumptie, (sociaal) kapitaal,
samenleving en in- en uitsluiting. Het zijn tevens begrippen waarmee de verhouding tussen
mensen in organisaties verduidelijkt kan worden en daardoor de morele dimensie van het
menselijk handelen als ‘des-organiserend’ zichtbaar wordt.
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