funties ten opzichte van andere rechten van de konsument. Bovendien vormt dit onderwerp naar zijn
mening een niet te ahstrakte en niet te konkrete afA. BRACK.Consument, recht en koopkmcht. Jurisluiting van zijn boek. Het houdt geen keuze in
dische en sociaal-economischeverkenningen. Kluvoor liberaal konsumentisme. Ingegaan wordt op
de benodigde konsumenteninformatie voor de
. .
.
koop, tijdens de koop en na de koop, teneinde een
samenvatting, literatuurlijst, trefwoordenregister.
bktere werking van de konsumptiegoederenmarkt
Consument, recht en koopkracht IS een handelsedl- en een doelmatige en doeltreffende hesteding van
tle van proefschrift van Anton1 Brack, wetenschap- inkomen te verkrijgen.
Het bock hevat op een aantal terreinen voor huispelijk medewerker van de TH Twente 'Het thema
houdkundigen nuttige informatie en waardevolle
van deze stud~eIS de samenhang tussen het verwervoorstellen; bij een aantal passages in hoofdstuk I1
ven ,het het besteden van lnkomens, zowel op het
zin kritische kanttekeningen te maken. Bijvoornlveau van de volkshuishoud~ngals dat van de gebeeld bij het idee dat door 'hetere' hestedingde welzinshu~shoudmg' Koopkracht IS m de opvattlng
van de auteur nlet slechts een kwest~evan ~nkomen, vaartspositie van konsumentcn tc vcrhcteren is in
tijden van inkomensachteruitgang. (Situationele)
maar ook afhankelljk van de wljze en omstand~gfaktoren, waaronder tijdschaarste, die voor een
heden waaronder mkomen kan c.q. moet worden
aantal groepen een rol spelen, komen niet naar vobesteed (hoofdstuk I)
ren. Al te veel wordt dan uitgegaan van het idee dat
In hoofdstuk I1 gaat de auteur In op de werkmg
welvaart alleen afhankelijk is van een hoeveelheid
van de konsumptregoederenmarlct Ingegaan wordt
goederen. De extra tijd en moeite van huishoudens
op een aantal theoneen over konsumentengedrag:
mikro-ekonomisch model, karakteristiekenbenade- hlijft buiten beschouwing. Bovendien zijn er bepaalde drempels.
ring, market~ngmodellenvan konsumptiegedrag,
De keuze voor konsumenteninformatie in hoofdleer van beperkte ratlonahte~tvan konsumentenstuk IV is vrij arbitrair: andere rechten van konsngedrag. Daarnaast wordt Ingegaan op theone en
menten hadden ook binnen opzet van de studie
praktijk van marketmgkoncepten In hetzelfde
hoofdstuk komt ook de konsumentenhewegmgaan voor de synthese in aanmerking kunnen komen.
Gemist is een bespreking die aangeeft hoe konsude orde. Een aantal vraaggesprekken van de auteur
menten in Nederland omgaan met informatie, hetmet enkele 'consumer officers' In het Nederlandse
geen van helang is voor een beoordeling van effekbedrijfsleven ujn opgenomen Met een relahverentiviteit en efficiency van verschillendealternatieven
deparagraaf over het (met) bestaan van konsumentensoeveremiteitwordt dlt hoofdstuk besloten. ter bestrijding van konsumentenproblemen.
Door huishoudkundigen kunnen (gedeelten van)
Na dit sociaal-ekonom~schegedeelte gaat de auhet bock gebruikt worden in het kader van onderteur, die junst 1s en in 1975 een leerboek op het gewijs over konsumentenproblematiek op HBO- en
bied van konsumentenrecht heeft gepubliceerd, m
hoofdstuk 111in op konsumentenrecht.De ontwtkuniversitair nivo, hoewel de prijs van het bock nogkeling van dit juridlsch speclahsmem de jaren 60
a1 hoog is.
,
en 70 In het Nederlandstahg gebied komt aan de
J. A. C. van Ophem
orde alsmede de verschillen en overeenkomsten
$
met andere rechtsgeb~eden.Uitvoerlg wordt m::re
gegaan op het jurldrsehe begrip konsument waarblj
het wetsontwerp Konsumentenkoop In dit verband
G. CASIMIK: Konsumptie naar'behoefte. Over de
veel aandacht krbgt, omdat aannemehjk IS,dat 'dlt
positie van de konsument. Wageningen, De Uitbuyt, 1982.126 pp. ISBN 90 6260 104 9,f l5,OO.
voorontwerp een stevig stempel zal dmkken op
I+
verdere\ontwikkelinavan konsumentenbescher+
mende wetgeving' @: 235). In dit verband komt de
'Dit boek geeji een visie op de plaats van de konsumet elgen definities van konsument en konment in de ekonomie. Daarbij worden veel voorbeel'"'i - auteur
sumentenkoop @p. 170-174). In het kader van een
den gegeven, zoveel mogelijk urt Nederland, voor een
bbsvreking van konsumentenbeleid - de auteur
belangrijk &el uit de jaren zeventig, met een tikje
L.&: '
uindt dht hier meet prioriteiten gesteld moeten
van tachtig erbij. Ondanks de veelheid aan mnforma3. pprden 7konkludeert Brack dat het konsumententie is het verre van volledrg. Ik heb daar ook niet naar
belang een deel is van het algemeen belang Een
gestreefd, omdat het vooral een bijdage tot diskussie
iynthbse tussen hoofdstuk I1 (desknvt~efsoc~aalmoe! I @ . Omdat het vooral als lesmateriaal aan lek%&irnhE&
ki%odf&tuk 111fnormatief iuridisch) rarenopleidingen en akademies voor loegepaste huishoudwetenschappen word! gebruikt, heb ik het met
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Casrtn~rin bet vocurmrd ~ I haar
J
r MR',
Ben kldrnve.
h van dexdfdc autew m h rasr'Pedlrktre asap behwfke'
Etet bQek 1s o p p h u u r d u~heen negeatal hoofd~ t u k k mkloofd&€uk1- KonsummtenpmMeme51hdt a n evrsle btmnwkennlng. Naast een proMmamlyseendefinrtlm van begrippen wordt
haef een v w a n t m r d I n g gegewn 'Dogmgbare
cpkcmm~dw#jr,msegaal er van A& dad kmsumnten
rbe htrn b@sclrrk&e m&kn cyifmaaiafstemmen op
h n b t . k ~ t c nWaneex &6 ~1Lrdacrdgekurf,en er
gmprmbfemen b@antsram, ts het natrwel@ mtexemznf er e m baek over te schnjven. Maar &proMCMR zgn er well' Financdle prohkmen b~jvoorbeeld, maar ook afstemmmgs-, gezondheids-en mllreupmblemen, om er enkele te noemen.
In het tweede hoofdstuk komt m a r voren dat be!weften In een aamenlev~ngals de onze In hoge mate
het produkt zrjn van soaale, ekonom~scheen kulturele processen, en dal ze met zo gemakkehjic verklaard worden op grond van ~nnerhjkemensehjke
drrjfveren. Sociologwhe processen zoals he1 mferentlegroepsgedrag spelen In dit verband een beLngrijke rol Behoeften en de mate van tevredenheld komen tot stand door vergehjklng van onze
omstand~ghedenmet d ~ van
e vroeger of d ~ van
e anderen. Ook ekonomwhe processen worden In d ~ t
hoofdstuk aan een soms filosofixhe beschouwmg
onderworpen. Zo wordt de toegenomen afhankehjkheld van de konsument van al hetgeen geproduceerd en aangeboden wordt in het hcht gezien van
de ekonom~scheorde en van bepaalde karaktenstieken van het produktieproces.
De relatie tussen technologre enproduktonfwikkeItng enerzijds en het toegenomen onvermogen van
de konsument om het zich steeds vern~euwende
produktaanbod op z'n juiste mEntes te beoordelen
anderzljds, is datgene wat in het derde hoofdstuk
centraal staat. De mihtaire industrip, die de drijfveer zou zljn voor allerhande technologische vernieuwingen;de nelgmg van het bednjfsleven om
geen betere, maar beter verkoopbare produkten te
fabnceren; de voortdurende, haast niet by te benen
produkt-mnovatie, de ene keer bedoeld om nieuwe
klanten te vangen, dan weer om de konkurrent van
de markt af te schermen: al deze zaken passeren de
revue.
In het vierde hoofdstuk staat de reklame als belangrijk onderdeel van de marketing-mix en in het
b~jzonderde krit~ekop reklame ter diskussie. Dat
reklame een uitvloeiselis van de bestaande ekonomische orde, die van de vrije ondernemingsgewijze
produktie, lijkt aldus de auteur het meest zinnige
venveer tegen alle kritiek die de reklamemakers
treft. Voor het overige valt er door de schrijfster
over dit onderwerp weinig moois te melden. Met de
uiteengezette bezwaren tegen reklame worden twee

bcoogd. Ten eesste het zodan~g~nzlchtehjk
makm van de werking van reklame, dat daarmee
tevens de kritlek op het funktioneren van ons ekonom~schsystem kan worden aangescherpt. Ten
t w d e mu lnz~chtzn reclame de konsument meer
k n t w h en wwbaas kunnen maken
Infosmatief IS het hoofdstuk dat handelt over drsmburtte. Aan de hand van een rulme keus aan voorbeolden wordt de afzetpohhek van en in d~verse
soorten wmkels op ~llustrat~eve
wljze heschreven.
De- trucs dte b ~het
j mdelen van winkels worden
toegepast, de keuze van verkooppunten als onderdeel van de marketing-strateg~een kolportage z i p
onderwerpen, d ~ In
e dlt kader worden aangesneden Evenzeer mformatief en lezenswaard~gis de
e
op ontwikkehngen In de distnparagraaf d ~ ingaat
but~e.De effekten van deze ontwikkelingen, zoals
het steeds verder verdwljnen van de wmkel-om-dehoek en de planning van winkelvoorzien~ngendie
onvoldoende op deze effekten mspeelt, leveren een
ple~doo~
op voor een voorzieningenbeleiddat de
werkelijke behoeften van verschillende groepen
konsumenten meer als uitgangspunt neemt.
Het daarop volgende hoofdstuk gaat dieper in op
deprijs als marketinginstrument alsmede op het
prijsbeleid van de overheid. Zo wordt aan de hand
van konkrete voorbeelden de werking van het prijsmechanisme gei'llustreerd bij verschillende marktvormen.
Hoofdstuk zeven gaat in op enkele aspekten en
funkties van verpakken en verpakking. Een belang-
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