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door Maartje Schulz
Op woensdagmiddag 23 februari sprak ik Ro-
bert Reibestein in zijn huis in Amerongen, bij 
een knisperend haardvuur met fraai uitzicht 
op de Utrechtse Heuvelrug. Hij geeft in dit in-
terview aan, eind dit jaar afscheid te nemen 
van zijn functie als voorzitter van het cura-
torium van de TeldersStichting. Des te meer 
reden om het nog eens te hebben over zijn af-
finiteit met het liberalisme en zijn ideeën over 
de politiek. 

Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
Zeker. Ik kom uit een ondernemersgezin, 
heb één broer, ben in Den Haag geboren. 

Ik wilde toen ik van de middelbare school 
afkwam graag geschiedenis studeren. Mijn 
vader zei: “Dat is vast heel leuk, moet je 
ook zeker doen… als je met pensioen bent, 
want ik ga dat niet betalen”. Ik ben staatkun-
dig recht gaan doen in Leiden – dat klonk 
in zijn oren goed – maar dat was natuur-
lijk, zeker in de eerste jaren, alsnog voor het 
overgrote deel geschiedenis. Geweldige tijd 
gehad, maar met die studie kon je eigen-
lijk ook niet veel. Er werd in de speech bij 
mijn kandidaats gezegd dat er weleens een 
afgestudeerde naar Europa ging en dat ze 
ééns in de zoveel jaar iemand op het insti-
tuut zelf aannamen. Niet echt een wenkend 
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carrièreperspectief. Ik schrok wakker en 
ben toen overgestapt naar de Interuniver-
sitaire Interfaculteit Bedrijfskunde in Delft.

Tegelijkertijd ben ik gaan werken bij Philips 
Telecommunicatie in het logistiek manage-
ment om praktische ervaring op te doen. 
Veel geleerd, maar ik bleef toch een vreemde 
eend in de bijt tussen al die ingenieurs. Toen 
ben ik naar de Columbia Business School 
in New York gegaan, omdat ik had bedacht 
dat ik investment banker wilde worden. Die 
business school en New York waren fantas-
tisch, maar toen ik ervaring op ging doen 
tijdens een stage in investment banking ben 
ik vrij snel tot het inzicht gekomen dat ik 
dat toch ook niet wilde. Die mensen praat-
ten wel heel veel over geld, en dan niet al-
leen over geld als productiemiddel, maar 
vooral ook over hun eigen geld. Dat vond ik 
te magertjes. Uiteindelijk ben ik als consul-
tant begonnen bij McKinsey in New York.

Het grootste deel van mijn werkende leven 
heeft zich afgespeeld bij McKinsey, waar-
onder als managing partner in Nederland 
en als verantwoordelijke voor McKinsey 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ik 
heb de hele wereld over gereisd, veel in-
teressante mensen ontmoet en aan de top 
van het bedrijfsleven met inspirerende col-
lega’s aan hele uitdagende vraagstukken 
gewerkt. Een heel geprivilegieerd leven.

In 2011 ging ik met pensioen en heb ik nog 
een tijd allerlei bestuursfuncties gehad. Zo-
wel in het bedrijfsleven, zoals commissaris 
bij ING, als bij non-profits, bijvoorbeeld bij 
het Koninklijk Concertgebouworkest en het 
WNF. Ik houd wel van schijnbaar hopeloze 
zaken zoals het levend houden van klassieke 

muziek en het redden van de laatste wilde tij-
gers. De wereld is een mooiere plaats met die 
één procent ernstige muziek en laatste restjes 
ongerepte natuur die nog zijn overgebleven. 

Mijn rol als voorzitter van het curatorium 
bij de TeldersStichting is nu nog mijn laatste 
formele functie. Maar mijn plan is om ook 
dit eind van het jaar te beëindigen; met spijt 
in het hart hoor. Ik ben nu bijna tien jaar lid 
van het curatorium, waarvan de laatste zes 
jaar als voorzitter. Het is mooi geweest. Ik 
ben getrouwd en heb vier kinderen en wil in 
deze levensfase – ik ben 66 – nog tijd hebben 
om daarvan te genieten. Bovendien is het tijd 
voor een nieuwe generatie, met nieuwe idee-
en. Ik zal de inhoudelijke verdieping en dis-
cussies zeker missen. Die heb ik heel stimu-
lerend gevonden en hebben me veel geleerd.

Wat jammer dat u weggaat! Misschien kun-
nen we dan nog enkele liberale inzichten van 
u meekrijgen. Wat spreekt u zo aan in het 
liberalisme? 
De individuele vrijheid. En daarbij een 
afschuw van betutteling – in allerlei vor-
men. Betutteling door de staat is erg, maar 
betutteling door bijvoorbeeld de kerk of 
door Facebook vind ik ook erg. Het ver-
schil is wel dat bij de kerk en Facebook 
je kunt besluiten om niet mee te doen, 
maar bij de staat is dat minder makkelijk.

Ik lees nu het boek For a New Liberty: The 
Libertarian Manifesto (1973) van Murray 
Rothbard en dat gaat erover dat de staat 
de grootste inbreuk is op de vrijheid om je 
heen. Rothbard verzint allemaal oplossin-
gen zodat je de staat nergens meer nodig 
zou hebben. Dat is vrij radicaal, maar zo’n 
boek is wel een goede ‘sanity check’ dat je 
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doet afvragen of het wel zo normaal is wat de 
staat allemaal doet en of het niet anders kan.

Als ik kijk naar uw levensloop lijkt u een voor-
beeld van iemand die door hard werken succes 
heeft behaald. 
Dat is eigenlijk iets wat anderen over je moe-
ten zeggen, maar ik geloof inderdaad wel in 
het ideaal van de meritocratie waarbij je door 
je talenten in te zetten, door langdurig snoei-
hard te werken en door de bereidheid risico’s 
te nemen, je ver kan komen en kan krijgen 
wat je verdient. Mijn grootmoeder had voor 
iedere gebeurtenis een aforisme, die ze ove-
rigens niet allemaal zelf had verzonnen. Eén 
die mij altijd is bijgebleven, is: “Als je wil dat 
je leven een feestje is, moet je zelf de slingers 
ophangen”.

Ik geloof in gelijke kansen, maar ook dat als 
je dat ook maar enigszins kan, je voor jezelf 
zorgt. Dat is een verantwoordelijkheid die je 
hebt ten opzichte van jezelf en je naasten. Je 
moet tenslotte ook willen geven in plaats van 
alleen maar nemen. Een treffende uitspraak 
van Winston Churchill daarover is: “We 
make a living by what we get, but we make a 
life by what we give”. 

Wat voor liberaal bent u eigenlijk? 
Men zegt dat het liberale huis vele kamers 
heeft. Ik ben geloof ik meer betrokken bij de 
wereld om me heen dan een pure klassiek-li-
beraal, maar ik ben ook weer geen sociaal-li-
beraal. Zo vind ik dat als het gaat om onder-
wijs je moet proberen het beste uit jezelf te 
halen, maar in de eerste plaats voor jezelf en 
niet voor ‘de maatschappij’. Ik zweef ergens 
tussen het klassiek-liberalisme, het ontplooi-
ingsliberalime en het sociaal-liberalisme in. 
Op het kieskompas sta ik meestal in het 

noordoost-kwadrant: progressief rechts. Ik 
kan mij ook vinden in een label als ‘groen-
rechts’ of ‘liberaal groen’, zoals curator van 
de TeldersStichting (en hoofdredacteur van 
Liberale Reflecties) prof. Marcel Wissenburg 
die stroming omschrijft. Ik vind de natuur 
heel belangrijk. Evenals de klassieke muziek 
is de natuur voor mij voedsel voor de ziel. Ik 
word intens blij van Mahler en van de Seren-
geti, maar ook van de cellosuites van Bach en 
de bossen op de Utrechtse Heuvelrug.

Overigens bestaat er in dat liberale huis geen 
kamer en zelfs geen bezemkast voor het 
‘neoliberalisme’. Vermarkting, graaicultuur, 
consumentisme, egoïsme en andere morele 
tekortkomingen zijn tegenwoordig allemaal 
de schuld van dat ongrijpbare neolibera-
lisme. Een regenwolk waar je je armen niet 
omheen krijgt. Een scheldwoord, meestal 
door de gebruiker ervan bedoeld om aan te 
geven waar die een afkeer van heeft. Maar ik 
heb nog nooit iemand ontmoet die zich af-
ficheert als neoliberaal. Het is een nietszeg-
gende kwalificatie.

Bent u altijd al liberaal geweest?                     
Ik was vroeger misschien wat linkser, maar 
dat ging op de middelbare school gaandeweg 
over. Dat kwam onder andere doordat ik had 
gekozen om een werkstuk te schrijven over 
de historische ontwikkeling van China en 
dus ook over de tijd van Mao Zedong. Toen 
ik daar meer over begon te lezen werd mij wel 
duidelijk dat die politiek niet het goede ant-
woord was. Het zal me geholpen hebben om 
me de liberale kant op te duwen. Overigens 
heb ik mij de eerste 30 jaar van mijn carrière 
bij McKinsey vooral gericht op het bedrijfs-
leven. Het bezig zijn met politiek en de bre-
dere maatschappij is wel iets dat geleidelijk 
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aan is gegroeid. Ik ben nog steeds niet zo ge-
interesseerd in de politieke waan van de dag, 
maar meer in de stromingen en grote lijnen. 

Over die grote politieke ontwikkelingen 
gesproken. Zijn daar dan zaken waar u 
zich druk om maakt?
Eén van die zaken is de manier waarop 
onze democratie is ingericht. Er wordt veel 
gesproken over een nieuw elan, maar en-
kel het transparanter maken van een oud 
systeem, zodat we ons daar allemaal kapot 
aan kunnen ergeren, lost niets op. Als dat 
befaamde nieuwe elan nu eens meer bot-
tom-up in plaats van top-down zou zijn, 
dan maken we pas echt een verschil.

Mensen hebben vaak de reflex om als een 
probleem groot en veelomvattend is, zoals 
klimaatverandering, daar een steeds grotere 
organisatie voor verantwoordelijk te maken. 
Volgens die school zal de ‘Wereldregering’ uit-
eindelijk al onze mondiale problemen oplos-
sen. Maar ik heb juist in mijn hele werkende 
leven bij McKinsey gezien: mensen zijn kam-
pioen op hun eigen vierkante meter. Probeer 
dat te activeren. ‘Command and control’ is niet 
het antwoord. Niet in het bedrijfsleven, niet 
bij de overheid, niet bij internationale organi-
saties. Centraal opgelegd beleid is bijna altijd 
maar op één doel gericht en neemt maatrege-
len van het type: ‘one size fits no one’. De aan-
pak van de pandemie en de toeslagenaffaire 
zijn daar uitstekende voorbeelden van. Dat is 
dus niet de juiste reactie. Je moet het omdraai-
en en mensen leidend maken. Decentraal.

Het is dus niet alleen om ideologische rede-
nen dat kreten als ‘een sterke staat’ of ‘meer 
regie bij de overheid’ mij een gruwel zijn. 
Het werkt simpelweg niet. Onze maatschap-

pij is een complex, dynamisch systeem. We 
weten al sinds de jaren 50 dat een dergelijk 
systeem alleen stabiel blijft als je ‘complexiteit 
met complexiteit bestrijdt’, zoals ‘Ashby’s law’ 
voorschrijft. Onze bestuurders proberen het 
echter tegen de klippen op te doen door de 
complexiteit – onze keuzevrijheid en zelfbe-
schikking – in te dammen en te regeren door 
middel van oekazes en steeds meer draconi-
sche maatregelen en dictatoriale ingrepen.

Sinds halverwege de 19e eeuw heeft de cen-
trale overheid een veelheid aan nieuwe taken 
naar zich toe getrokken en lijkt deze steeds 
minder in staat te zijn om aan alle gewekte 
verwachtingen te voldoen. De hele notie dat 
we iemand kiezen en voor vier jaar een man-
daat geven om een goed deel van ons leven te 
bestieren – die tijd is gewoon voorbij. Men-
sen zijn beter opgeleid, beter geïnformeerd en 
mondiger. Het moet directer en inclusiever. 
Zo zijn we natuurlijk ook ooit begonnen in 
Athene. Daar mocht je rechtstreeks meepra-
ten, behalve dan als je vrouw of slaaf was. Dat 
laatste moet natuurlijk anders nu, maar we 
moeten wel weer terug naar zo’n meer directe 
soort van democratie. Dat kan tegenwoordig 
ook op veel grotere schaal door al die tech-
nologische hulpmiddelen die we hebben.

Laten we het dus eens anders doen dan de 
traditionele representatieve democratie die 
wij al sinds 1848 kennen. Op naar ‘Democra-
tie 3.0’. David van Reybrouck heeft bijvoor-
beeld over participatieve besluitvorming een 
aantal mooie stukken geschreven. Het idee 
dat burgers door het lot worden aangewezen, 
gezamenlijk nadenken over de lange termijn 
en alle experts mogen bevragen die zij willen, 
dat spreekt mij aan. Het grote voordeel daar-
van is dat deze burgers in tegenstelling tot 
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carrièrepolitici niet bezig hoeven te zijn met 
herkozen worden. 

Ik heb zeker niet alle antwoorden, maar het 
is zinvol om naar experimenten en voorbeel-
den in het buitenland te kijken. Zo ben ik erg 
geporteerd voor burgerpanels, waar zowel in 
Nederland als daarbuiten mee wordt geëxpe-
rimenteerd. Of kijk naar Zwitserland, waar al 
sinds jaar en dag de meeste besluiten op een 
meer lokaal niveau worden genomen. Daar 
waren weliswaar specifieke redenen voor, 
maar dat wil niet zeggen dat we daar nu niets 
van kunnen leren.  

Dat is zeker interessant. Hoe ziet u dan eigen-
lijk de verhouding tussen de overheid en het 
individu?
In mijn ideale wereld beginnen we bij het in-
dividu. Die is tot veel meer in staat dan vaak 
wordt gedacht. Als hij of zij het niet alleen af-
kan, dan kunnen misschien familie, vrienden, 
buren of mantelzorgers bijspringen. Ook de 
markt kan vaak uitkomst bieden. Als dat ook 
niet genoeg is, dan is er in Nederland een ge-
weldig maatschappelijk middenveld van ver-
enigingen, stichtingen en andere NGO’s die 
hulp en steun kunnen verlenen. Ook vernieu-
wingen als lokale coöperaties voor bijvoor-
beeld groenere energie of een echte lokale 
deeleconomie kunnen nuttig zijn.   

Pas daarna komt de overheid in beeld. Let wel: 
de lokale overheid. Centrale overheden moe-
ten vooral lokale mensen en instellingen de 
macht geven, in plaats van in detail aansturen. 
Hoe lokaler de eindbeslissing en de benodig-
de actie, hoe groter de kans op succes. Cen-
trale overheden zijn niet helemaal overbodig, 
maar moeten meer faciliteren en coördineren 
dan dicteren en controleren. Bescheidenheid 

is een sleutelwoord voor de centrale overheid. 
De staat is geen almachtige ‘geluksmachine’ of 
een universeel vangnet.

Die lokale overheid zou wat mij betreft als 
volgt in gesprek moeten gaan met individue-
le burgers die uit de boot (dreigen te) vallen: 
“U wilt graag voor uzelf kunnen zorgen, dat 
willen wij ook. Wat heeft u nodig om zelfred-
zaam te zijn?” Voor sommigen is dat een extra 
opleiding, soms kinderopvang, misschien een 
werkplaats, een sollicitatiecoach, maar denk 
ook aan een tweedehands bestelautootje, of 
gereedschap, of wat dan ook... Gaat dat alle 
problemen oplossen? Natuurlijk niet. Maar zo 
komen we wel weer een stuk dichter bij de 
menselijke maat. 

Er zijn in het verleden al wat halfslachtige po-
gingen gedaan om de lokale overheid meer 
in het zadel te helpen. Denk bijvoorbeeld 
aan de participatiesamenleving van een jaar 
of tien geleden. Dat was een goed concept, 
maar zonder de juiste mensen ter plaatse en 
voldoende financiële middelen was dat ge-
doemd te mislukken. Ook nu wordt steeds 
meer uitvoerend werk bij gemeenten gelegd 
zonder dat ze daarvoor eigen middelen heb-
ben. Het overgrote deel van de inkomsten van 
een gemeente komt van het Rijk vandaan en 
dat bepaalt voor het grootste deel waaraan dat 
geld moet worden besteed. Dat kan en moet 
anders. Alleen dan kan er onderling vertrou-
wen tussen burgers en overheid ontstaan.

Bent u optimistisch over de toekomst?
Ja, ik ben in ieder geval geen ‘declinist’ die 
gelooft dat het vanaf nu alleen maar minder 
wordt en vlucht naar de uiterste linker- of 
rechterflank van ons politieke spectrum om 
het ‘totale systeem’ te veranderen of juist 
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terug te keren naar een geïdealiseerde situatie 
van ‘vroeger’.

We beseffen niet genoeg hoe goed we het 
hebben. Ik las met veel plezier Enlightement 
Now (2018) van Steven Pinker. Pinker maakt 
in dat boek een aantal scherpe observaties. 
Zo wijst hij op het feit dat 200 jaar geleden 
90 procent van de wereldbevolking on-
der de armoedegrens leefde en 10 procent 
daarboven en dat dit nu andersom is. Dat is 
mind-blowing. Op die cijfers kun je natuur-
lijk wel van alles afdingen, maar ze laten 
wel zien dat er toch behoorlijk wat voor-
uitgang is geboekt in de afgelopen 200 jaar. 

Sinds de Industriële Revolutie zijn onze le-
vens langer, gezonder, veiliger, gelukkiger, 
vrediger en welvarender geworden – niet 
alleen in het Westen, maar wereldwijd. Dat 
komt vooral doordat we, vaak impliciet, de 
waarden van de Verlichting hebben omarmd: 
ratio, wetenschap, humanisme, vooruitgang, 
en openheid voor andere mensen, ideeën, 
gebieden en producten. Dat laatste wordt 
ook mooi betoogd in het boek Open (2020) 
van de Zweedse liberaal Johan Norberg.

Die verbeteringen kwamen niet zonder slag 
of stoot. Alleen al in de vorige eeuw hadden 
we te maken met twee wereldoorlogen, ten-
minste twee wereldwijde revoluties, een pan-
demie en talloze regionale conflicten. Ook 
zijn er gedurende die hele periode andere 
grote fouten gemaakt: discriminatie, slavernij 
en andere vormen van uitbuiting van mens en 
planeet. Honderden miljoenen mensen zijn 
daarbij voortijdig aan hun einde gekomen 
en een belangrijk deel van onze natuurlijke 
leefomgeving is verwoest en uitgeput. Des-
ondanks zijn we op veel vlakken beter af en 

hopelijk hebben we iets van die fouten geleerd.

De generaties na mij, die van mijn kinderen, 
staan wederom voor grote uitdagingen: kli-
maatverandering, nucleaire dreiging, de op-
komst van autoritaire leiders, en verdere aan-
tasting van natuur en biodiversiteit. Veel van 
de waarden die ik belangrijk acht voor onze 
toekomstige voorspoed worden nu bekriti-
seerd en soms verworpen. Denk aan: democra-
tie, liberalisme, markt, ratio, wetenschap, me-
ritocratie, openheid, verdraagzaamheid, etc. 

Ik lees en hoor veel van de ‘quizmasters’ van 
de ‘alles-moet-anders-show’ ter linker- en 
rechterzijde over radicale veranderingen. 
‘Wat en hoe’ blijven daarbij vaak onbenoemd, 
maar meer macht naar de staat is een terug-
kerend thema. Ik geloof niet dat dit de juiste 
weg is. De behoefte aan individuele vrijheid 
is diep geworteld in de mens en de beper-
kingen van centrale sturing verdwijnen ook 
niet. Wel moeten we al die waarden die ik 
zojuist noemde zorgvuldig tegen het licht 
houden en aanpassen waar nodig. Zo is ook 
het marktmechanisme niet perfect en zijn de 
regels niet in steen gebeiteld, zoals we hebben 
betoogd in onze publicatie Een markt voor 
ons allemaal (2021), maar dit is wel verre te 
verkiezen boven centrale regie door de staat.

Mens en natuur hebben enorme veerkracht 
en ik heb er alle vertrouwen in dat onze kin-
deren die aanpassingen kunnen en zullen 
maken. Als al die ouwe witte mannen maar 
op tijd opzij stappen en hen daarvoor de 
kans geven. Aan mij zal het niet meer lig-
gen; ik ga nu eindelijk geschiedenis studeren.

drs. M.D. Schulz is wetenschappelijk mede-
werker bij de TeldersStichting.




