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Frits Becht

'Van controle moest
ik niet veel hebben'

Een ontmoeting met Frits Becht,

oprichter van Intomart in het jaar 1962,

roept veel herinneringen op. Eind jaren

vijftig waren we collega's bij NSS, We

trokken soms ook na werktijd samen op,

Frits liet mij kennis maken met zijn

grote hobby: moderne kunst.

Kort bij kas zittende Haagse kunste-

naars mochten aan het einde van de

maand - wanneer wij ons salaris handje

contant je ontvingen - soms meeprofite-

ren van zijn 'rijkdom' (ik meen dat we

toen zo'n f 400,- per maand verdien-

den); het maakte op mij een blijvende

indruk, Door Frits leerde ik kijken naar

het werk van bijvoorbeeld Co Westerik,

Klap op de vuurpijl vormde een uitnodi-

ging hem te vergezellen naar een

Boekenbal in Amsterdam! Een bijzonder

mens, thuis in de kunst. ooit thuis in

het marktonderzoek,
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Om maar meteen met de deur in huis te
vallen. WiltlrOm wilde jij een eigen
marlaonderzoeleburean?

"Dat vereist wel enige uitleg. Ik zat - we
spreken begin jaren vijftig - bij een accoun-
tantskantoor in Den Haag. Ze hadden daar,
voor die tijd zeer ongebruikelijk, een afdeling
Organisatie en Efficiency. Daar zat ik. Met
accountancy heb ik heel weinig re maken
gehad. Ik ontmoette er onder andere Bareld
van der Meer (de vader van Willem van der

Meer, een marktonderzoeker die de meeste
lezers van ONDERZOEK wel zullen kennen,
JL). Op een gegeven moment vertrok Bareld
van der Meer naar de Nederlandse Stichting
voor Statistiek, werd daar adjunct-directeur,
net als Johan van Tulder. Samen met algemeen
directeur Adri Bakker hadden ze jarenlang de
leiding van 'de Stichting'. Door Bareld van der
Meer ben ik (Oen ook bij de Stichting geko-
men. Hij had plaats voor mij binnen zijn
afdeling en polste mij voor die baan. Ik ben



daar zo'n vijf jaar gebleven, heb het erg naar
mijn zin gehad, veel geleerd. In die tijd kwam
jij daar ook werken, dat herinner ik me heel
goed."
WtJarombleefjij' trouwens maar vijf jaar bij
NS5'

"Tja, je bent jong en je wilt wat, denk ik.
Weer eens iets anders, zin in een nieuw avon-
tuur, meer verdienen, dat soort argumenten."
\~ar lag dat avontuur?

'In Rotterdam. Ik ging werken bij Artwood
Srarisrics. Ik denk dar een van de redenen om
weg te gaan bij de Stichting ook wel te maken
had met mijn groeiende belangstelling voor
longitudinaal onderzoek. Artwood had reen al
een consurnenrenpanel en dat vond ik heel
inceressanr.

Bij Artwood leerde ik Fred Nama kennen.
Hij was daar de 'cliënt service-man'. Onder-
hield voornamelijk klantencontacten, bemoei-
de zich weinig rner de uitvoering van onder-
zoek. We werkten uitstekend samen en in die
tijd hebben we her plan gesmeed een eigen
instituut te beginnen. Panels moesten daarin
een grote rol gaan spelen. Binnen rwee jaar
waren we overtuigd dat dit goed was voor
onze roekomst en gingen we weg bij
Arrwood."
Konden jullie je ei niet kwijt binnen de
A ttwood-organ isatie?

"Vast wel, maar we hadden zin om eigen
baas te zijn. We wilden meer geld verdienen;
meer mogelijkheden hebben, onze eigen
ideeën uitvoeren."
Hoe kwam je aan middelen?

"Hadden we in feite niet. Was ook niet zo
erg nodig in die tijd. We hielden het eersre

halfjaar kantoor in mijn woonhuis in Den
Haag. Er kwam de eerste tijd weinig geld bin-
nen, maar we hadden ook weinig nodig."
Over welk jaar hebben we het?

"Inromarr is opgericht in 1962; najaar
1997 werd het 35-jarig bestaan gevierd. Ik
ben heel blij dat het instituut in staat is geble-
ken stormen te weerstaan en dat het zo'n
prachtige, vooraanstaande plaats heeft weten
te behouden in de onderzoekswereld."
En hoe zit het met die beoogdepanelactiviteiten?

"Nadenken over panels deden we eigenlijk
vanaf de eersre dag. We verrichtten ad hoc-
onderzoek om te kunnen bestaan, maar de
gedachte aan een eigen panel liet ons nooit
los. Vooral Fred Nama speelde in de onrwik-

keling van her concept een belangrijke rol. Hij
wist heel veel van panels. We kwamen ror de
conclusie dat we naar Hilversum moesten
gaan verhuizen om te proberen radio- en tele-
visiepanels échr goed van de grond te krijgen;
dat deden we dus."
Hoeveel televisiezenders waren er toen?

Lacht. "Dat kun je je bijna niet meer voor-
stellen. Ik meen dat er vijf omroeporganisaries
waren en twee televisiezenders. Op 1 januari
1965 startren we in opdracht van de NOS
met een dagboekpanel naar het luisteren/kij-
ken/waarderen van programma's. In diezelfde

tijd begonnen we mer het omwikkelen van de
zogenaamde 'Inrornerers' en op 1 januari
1967 gingen we in opdracht van de Srer van
start met het automatisch meten van toestel-
bereik. In de vijfenrwinrig jaar dat ik bij lnro-
mart heb gezeten zijn de omwikkelingen voor
wat betreft de meetapparatuur in een stroom-
versnelling gekomen en ik weet zeker dat dat
in de afgelopen tien jaar nog is doorgegaan."
Vraagje je wel eens afhoe het in jouw leven was
gelopen alsje bij Attwood in Rotterdam Fred
Nauta niet was tegengekomen?

"Nee, dat is koffiedik kijken. Maar ik denk
wel dat ik ooit iets voor mezelf zou zijn
begonnen. Ik hoor wel bij de mensen die risi-
co's niet uit de weg gaan."
Hoe was de werkverdeling tussen Fred en jou?

"Dat ging precies zoals het ook bij
Artwood Staristics was. Ik zorgde voor de uit-
voering van het onderzoek en Fred was ver-
antwoordelijk voor de behandeling van cliën-
ten en de presentaties."
Hadden jullie mei succes?

"We hebben eerst in Den Haag wel eens
zorgelijk naar elkaar gekeken, omdat er nie-
mand belde of langskwam; dat was gelukkig
maar een korte periode. In Hilversum hadden
we al snel werk voor zo'n tien à vijftien man."
Zijn jullie samen gestart of gingen er meer
Amoood-mensen mee?

'\Xle zijn met zijn drieën gesrarr. Fred, Irrna
en ik. lrma was onze secretaresse en steunpi-
laar bij Artwood. Zij besloot meteen met ons
mee te gaan. In Den Haag is her bij dit drie-

manschap gebleven. lrrna zit - tussen rwee

haakjes - nog steeds zijdelings in het onder-
zoekscircuir: ze is namelijk later getrouwd met
Maarten Hartsuiker. die nu algemeen direc-
teur is van Inromart."
Welke vorm van rechtspersoonlijkheid kozen
jullie in 1962?

"Toen wij begonnen was het nog gebruike-
lijk om een zogenaamde N.V. op re richten.
Op het momene dat de B.V.-vorm op de
markt kwam is lntomarr omgezet in een B.V.
Fred en ik hadden allebei 50% van de aande-
len."
Hebben latere medewerkers tijdens jullie regime
ook aandelen verworven?

"Nee; niemand heeft daar ooit om
gevraagd en wij hebben het van onze kant ook
nooit aan iemand aangeboden."
Op een gegeven moment kwam ACB (Audits of
Great Britain) om de hoek kijken; hoeging dat
precies?

"Daar gaat een hele geschiedenis aan voor-
af. Fred en ik wilden twee zaken realiseren:
kijk- en luisteronderzoek via panel en interna-
tionale samenwerking. Aan het verwezenlijken
van beide doelstellingen hebben we vanaf het
begin veel aandacht besteed en zelf ook initia-
tieven omplooid. Al snel slaagden we er in
interessante contacten te leggen met - wat ik
maar zal noemen - panelachrige instituten in
andere landen. Hieruit is na enige tijd Euro-
panel geboren. Instituten die daar actief vanaf

de start in participeerden waren GfK Duits-
land, ACB Engeland, Aspémar België, Séco-
dip Frankrijk en IHS Zwitserland.

Later zijn LCM (Italië) en Öbserva (Dene-
marken) ook lid geworden. Fred Nauw was
bijzonder actief in Europanel-verband. Hij
was ook de eerste chairrnan. De contacten
met ACB waren frequenter dan ruer de ande-
ren, omdat AGB in Engeland het televisie-
onderzoek uitvoerde; we hadden veel gemeen.

Binnen Europanel was het de bedoeling
elkaar opdrachten te 'gunnen'. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat dit in de praktijk tegen-
viel. Maar de periodieke uitwisseling van
gedachten en het elkaar inspireren waren
eveneens doelstellingen van Europanel en die
doelen werden ruimschoots gehaald.

Bij AG B groeide langzaam maar zeker de
interesse om Intoman over te nemen; men
was vanzelfsprekend vooral geïnteresseerd in
ons kijk- en luisteronderzoek. De vriend-
schappelijke samenwerking russen ACB en
ons binnen Europanel had in 1972 tot gevolg
dat 50% van her aandelenpakket naar Enge-
land ging. In 1977 verkochten Fred en ik de
overige 50%. Ik werd vanaf dat moment
directeur/werknemer zonder aandelen binnen
lnromarr. Fred besloot weg te gaan om in zijn
leven nog eens iets heel anders te gaan doen.
Maar wat dat is, zou ik niet weten. Ik heb
hem na zijn afscheid nooit meer gezien."
Dat vind ik raar

"Ja, dat is misschien ook wel zo. Achteraf
denk ik dar we altijd op een nogal afstandelij-
ke manier hebben samengewerkt. Volstrekt
eigen portefeuilles. We zaten elkaar nooit in
de weg, maar we hadden kennelijk ook nier
veel met elkaar."
Je weet dus bijvoorbeeld nier rens ofhij nog leeft

"Nou dat weet ik roevallig wel. lnromarr
heeft geprobeerd hem op te sporen om hem
uit te nodigen voor her 35-jarig jubileumfeest
in 1997. Hij woont in België, is niet erg
gezond en kon om die reden ook niet op het
feesr aanwezig zijn. Ik heb begrepen dat hem
dat zeer speer."
Vtm 1962 tot 1977zelfstandig ondernemer en
daarna directeur-werknemer; hoe beviel dat?

"Aanvankelijk prima. Mijn idee een serie
instituten van de grond re tillen die gezamen-
lijk het gehele marktonderzoekveld beheer-
sten, viel in goede aarde. Naast het directeur-
schap van lnromarr kreeg ik de mogelijkheid
hieraan te werken. Vele bedrijven werden in
de loop der jaren door AG B - geheel of
gedeeltelijk - overgenomen en de 'paraplu'
werd steeds regenbestendiger. Op een gegeven
moment bestond AGB-Nederland uit - ik
meen - elf verschillende instituten. Behalve
lnrornart waren dat, onder andere AGB Phar-
ma, Associarion, Arrwood, ILBO, Jan Ligt-
hart, Knapper en McA1ley, Veldkamp Markt-
onderzoek en Aspérnar in België (in die jaren
alleen actief in ad hoc-onderzoek: het contract
voor een Vlaams televisiepanel is pas in 1988
gesloten, na mijn tijd dus)."
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Vergeetje I.Q. niet?
"Nee, I.Q. (Inrcmarr Qualitatief) is geen

overname geweest; dat is een verzelfstandiging

binnen Inromarr, maar dat speelde wel in die-

zelfde periode (in 1979, JL),"
Hoe was de structuur binnen hnomart na de
overname?

"Ik was - en bleef - algemeen directeur. Er

was verder een managementteam, waar ik

qualirare qua deel van uitmaakte. Daarin

zaten ook Amour Braar die verantwoordelijk

was voor ad hoc, Maarten Hartsuiker voor her

kijk- en luisteronderzoek en panelactivireiren

in het algemeen en Henk Neysen als directeur

operadons.
Als ik er aan terug denk srel ik vooral vast

dat alle mensen die op cruciale posren zaten

heel capabel waren; hun werk goed versrou-

den. Ik liet in wezen 'het werk' grorendeels

over aan anderen. Als ik nog wel eens naar een

vragenlijst keek, bemoeide ik me meer met de

grafische vormgeving er van dan mer de

inhoud. Vind je gek hè? Maar het is wel

waar."

Aanvankelijk prima, zeije net. Later dus niet
meer zo prima. Wilt ging erfout?

"De overname was voortgekomen uit de

vriendschappelijke samenwerking binnen

Europanel. AGB kende onze werkwijze, wist

waar we naar toe wilden en zat op dezelfde

lijn. Daarin kwam verandering. Bepaalde

belangrijke mensen in de board van AGB gin-

gen weg; er kwamen anderen voor in de plaats

die andere denkbeelden hadden. De aandacht

verplaatste zich van onderzoek doen en kwali-

teit leveren naar omzet halen en winst maken.

Belangstelling voor bepaalde onderdelen -

denk aan kwalitatief onderzoek, business-re-
business, opzetten van een bureau in Brussel

om de EG-omwikkelingen te volgen - was er

niet meer. Alleen grote projecten, liefst in

panelopzer, konden nog op interesse rekenen.

Her werd een veldslag. Het bleek uiteindelijk

vechten tegen de bierkaai. Her klikte van geen

kanten meer. In 1987 viel de klap. We kregen

Robert van Gestel op ons dak gestuurd. Hij
vaardigde oekazes uit waar vrijwel niemand

mee kon leven. Knapper & McAlley moest er

uit, het kwalitatieve onderzoek werd in wezen

de nek om gedraaid, Jan Ligthart moest zijn

heil elders zoeken. In juli 1987 ben ik vertrok-
ken. Een hele zure rijd. Gelukkig zit een mens

kennelijk zo in elkaar dat later vooral de leuke

herinneringen terugkomen. Toen vond ik her

een hel."

Vielje in een etaart gat?
"Ja, maar nier lang. Twee maanden na mijn

vertrek vroeg Elco Brinkman (toen minister

van WVC, JL) me of ik het Van Gogh-jaar

wilde organiseren. Dar was een goede reme-

die. Ik kreeg het druk, bleek ook in staat re

zijn her verleden af te sluiten. Kunst had altijd

mijn belangstelling. Tijdens mijn Inrornarr-
periode heb ik voor mezelf de mogelijkheid

geschapen tijd en aandacht te geven aan ande-

re zaken dan onder LOek, zoals het voorzitter-

schap van het Holland Festival, Mickery (heb

ik vijfenrwinrig jaar gedaan), Openbaar

Kunstbezit, het besruur van Het Narionale

Ballet en aankoopcommissies van diverse

musea. 1n die wereld ben ik sinds 1987
'ondergedoken'; daar zit ik nu nog steeds, heel

veilig."

Terugkijkend op vijfennointig jaar directeur-
schap /lall Intomart: wat zou je je belangrijkste
beslissing willen noemen?

"Ongetwijfeld het idee 'in panels te gaan'

en het kijk- en luisteronderzoek op te zetten.

Maar daar was het om begonnen, dus mis-

schien relt dit niet mee als een belangrijke

beslissing."

Zwijgt enige rijd en dan: "Her zijn twee

beslissingen. De beslissing - of zo je wilr de

filosofie - om het totale onderzoeksveld waar-

in je opereeer re segmenteren naar doelgroep

en techniek en er voor te zorgen dat je je

cliënten het complete scala kunt bieden is een

hele essentiële beslissing geweest. Nooit nee te

hoeven verkopen is wat mij betreft gebleken

een effectiefbindmiddel' te zijn. Een tweede

belangrijke beslissing is het proberen een

intemarionaal netwerk op te bouwen. Daar

heb ik vooral in de eerste lntomarr-jaren veel

energie in gestoken en daar is uiteindelijk

Europanel uit ontstaan."

En welke van deze twee beslissingen vind je de
allerbelangrijkste?

"Moeilijk, maar als je me dwingt zou ik

toch het bewust creëren van een paraplu,

waaronder alle disciplines binnen het markt-

onderzoek een plaats hebben, het etiket 'aller-
belangrijkste' geven."

\%ar heb je het meeste plezier aan beleefd?
"Dat heeft eigenlijk mer het vorige te

maken. Her bouwen van een instituut

bestaande uit allerlei units waar mensen in

volle vrijheid hun vakmanschap konden uit-

oefenen, vond ik fantastisch. Ik geloof in dele-

geren; iedereen werkte in wezen zelfstandig.

Hadden ze een probleem, wilden ze iets

bespreken, dan was ik er. Van 'conrrole' moest
ik echter niet veel hebben. Ik moer zeggen dat

deze manier van werken voor mij persoonlijk

ook gtote voordelen mer zich mee bracht. Ik

hield daardoor tijd over om naast leiding

geven aan lnrornarr andere dingen te doen;

dingen die ook belangrijk zijn in het leven. In
mijn geval de kunst. Maar het is ook iets wat

bij mij past; geloof je in iemand dan moet je

ook de verantwoordelijkheid uit handen dur-

ven geven. Uitgaande van deze gedachte heb

ik geprobeerd Inromarr tijdens mijn leider-

schap een plaats te geven in de wereld van her

marktonderzoek en daar heb ik veel plezier

aan beleefd."

\Vat heb je erggevonden?
"Dat de overname door AGB op de klip-

pen liep. De verwachtingen die we hadden

toen we met AGB in zee gingen werden nier

bewaarheid. Dar leidde uiteindelijk tot het

vertrek van vele goede mensen en ook rot her

mijne. Die laatste jaren waren wat je noemt

zure jaren. Als ik daar nu aan terugdenk ben

ik blij dat er een paar mensen bij lnromarr

waren met meer doorzettingsvermogen; een

paar mensen die ondanks alles bleven en uit-

eindelijk toch weer een goede oplossing heb-

ben gevonden voor het bedrijf."

Zijn er niemae bureaus ontstaan uit Inromart
gedurende jouw bewind?

"In mijn tijd niet of nauwelijks. Ja, in de

tweede helft van de jaren zestig hebben John

Nijstad en Arno Kluiters ISEO opgericht; die

twee kwamen bij ons vandaan. Verder kan ik

me niet zoiets herinneren. Toen uiteindelijk

alles misging in 1987 hebben mensen als Ton
Broeders, Anjo Schreuder, [erry Plasschaerr en

Wouter Knapper nieuwe instiruren opgericht,

maar in de periode 1962-1987 schiet me niets

anders re binnen dan ISEO; daar ging overi-

gens Rob van Leeuwen al snel de scepter

zwaaien."

V1elkhuidig bureau zou je graag opgericht wil-
len hebben?

"Ik heb niet zoveel zicht meer op de huidi-

ge marktonderzoek-bureauwereld. Het laatste

wat ik heb meegemaakt was de oprichting van

MarketResponsc in Amersfoort. In mijn tijd

waren er niet zoveel instituten. Als ik zeg dat

er in die vijfentwintig jaar tien bureaus zijn

bijgekomen is het veel. Maar nu je dir zo

vraagt gaan mijn gedachten vooral naar wat ik

kwaliteirsinsriruren wil noemen: de Neder-

landse Stichting voor Statistiek en het IPM.

Naar instituten mer een zekere omvang en

met de mogelijkheid her allerbeste te bieden

aan cliënten. Naar instituten die in staat zijn

gebleken een organisatie op te bouwen, zoals
ik later binnen lnrornarr heb kunnen realise-

ren.

Oh, geen ander instiruur dus; je zou weer een
Intomart oprichten?

Lacht. "Ja, je hebt wel gelijk. Ik zou róch
weer aan een Inromarr-construcrie beginnen.

Maar ik ga het nier doen hoor!"

Is het nu volgensJOIl moeilijker of gemakkelijker
om een bureau op te richten?

"Veel moeilijker. De investeringen zijn

groot. Toen wij begonnen hadden we weinig

geld nodig. En verder denk ik dat het bijzon-

der moeilijk is goede, ervaren projectleiders te

vinden."

\Vil je tot slot nog iets zeggen tegen de lezers van
Onderzoek?

"Ja, het spijt me erg, maar ik constateer dat

het onder LOek zoals dat via de media op mij af

komt vaak van een armetierigheid is waar de

honden geen brood van lusten. Ik heb het dan

vooral over onderzoek dat te maken heeft rner
mijn aandachtsgebied, de kunst. Het maakt

zo'n ongeschoolde indruk; het Iijkr wel of de

onderzoekers zich niet of nauwelijks in de ach-

tergronden van her probleem hebben verdiept.

Dan denk ik vaak: had mij daar even naar

laten kijken. En meteen daarna denk ik dan:

gelukkig maar dat niemand dat doet, want

eigenlijk heb ik daar ook geen zin meer

in.".
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