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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Israël bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Re
gister van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling. 

Necrologieën. 

In memoriam Ir A. L. HAIGHTON, door Ir G. F. VAN DER BEEK (blz. 319). 

In memoriam Mej. A. C. DE KOCK, door G. A. C. TER MORSHUIZEN (blz. 319-320). 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 

1. Octrooirecht. 
Nr 108. Hof Arnhem, 30 juni 1965, De Ridder/Ten Velthuis (geen inbreuk; ook al zou het antwoord op de vraag of het wezen 
van de uitvinding wordt toegepast, voor de hand liggend geleken hebben, toch heeft de Rechtbank uit hoofde van prudentie 
juist gehandeld zich door deskundigen te laten voorlichten). 
Nr 109. Rechtbank Rotterdam, 11 oktober 1968, Geigy/Vyvyx (na benoeming van deskundigen trekt gedaagde haar ver
weer in). 

2. Merkenrecht. 

Nr 110. Hof 's-Gravenhage, 10 januari 1968, Amstel/Espérance (het woord Sixpack heeft onderscheidende kracht als merk 
voor emballage voor bier; daarmede stemt het merk SIXPAK voor bier, sodawater, niet-alcoholische dranken en siropen op 
verwarrende wijze overeen). 

Nr 111. Rb. Breda, 4 februari 1969, Van Doremalen/Jongen (de eigenaar van het recept voor een produkt is niet van rechts
wege rechthebbende op de voor dat produkt gebruikte merken; het merk INTER-MASTER stemt op verwarrende wijze overeen met 
de oudere handelsnaam INTRA-MASTER). 

Nr 112. President Rb. Amsterdam, 6 maart 1968, Shell/Dijkman (gedaagde, die van een, tot de verkooporganisatie van Shell 
behorende, handelaar een tankauto kocht, voorzien van de bij uitsluiting aan Shell-Nederland toekomende woord- en beeldmer
ken, mocht deze niet aldus gebruiken in zijn bedrijf [groothandel in brandstoffen en kleinhandel in vloeibare brandstoffen, 
verkoop van benzine]). 

Nr 113. Rb. 's-Gravenhage, 31 december 1968, Texaco/Bureau I.E. (het woordmerk Petrox voor toevoegingen voor benzine 
stemt op verwarrende wijze overeen met het woordmerk Petra voor petroleum, enz.). 

Nr 114. Hof 's-Gravenhage, 15 juni 1966, Elmi/Van der Herik (het woordmerk EL-MONDO stemt op verwarrende wijze 
overeen met de merken EL-MIRO en EL-MIOR voor overhemden). 

Nr 115. Hof 's-Gravenhage, 8 januari 1969, Revillon/Best (het woordmerk CREPONIA stemt niet in hoofdzaak noch verwarrend 
overeen met het merk „Crêpe de Chine" op afbeelding). 
Nr 116. Rb. 's-Gravenhage, 21 juni 1960, Boehringer/Lazarus (het merk IOBAC voor een reinigingsmiddel voor het desinfec
teren van melkgerei stemt niet op verwarrende wijze overeen met het merk BAC voor een desodorant voor het menselijk lichaam). 
Nr 117. Rb. 's-Gravenhage, 11 februari 1969, Oranjeboom/Bluna (overeenstemming in hoofdzaak, althans verwarrende over
eenstemming tussen gestileerde sinaasappelbomen; essences voor de bereiding van dranken zijn soortgelijk aan alcoholhoudende 
dranken). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 
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(VERVOLG INHOUD) 

Nr 118. Rb. 's-Gravenhage, 27 februari 1969, Persil/Procter & Gamble (het merk Spill op afbeelding voor wasmiddelen 
stemt in hoofdzaak, althans op verwarrende wijze overeen met het merk SIL voor soortgelijke waren). 

Nr 119. Rb. 's-Gravenhage, 7 juni 1967, Tefal/Du Pont (de merkenTEFAL enTEFLON zijn gelijktijdig rechtscheppend gebruikt; 
derhalve heeft verzoekster niet een beter recht op het merk TEFAL dan verweerster op het merk TEFLON). 

Nr 120. Hof 's-Gravenhage, 10 april 1968, Burger/Bakker (het merk Avictrol voor motorolie stemt in hoofdzaak overeen met 
het merk AVIATOL in een eenvoudige ruitvormige omlijsting voor technische oliën en vetten en smeringsmiddelen). 

Nr 121. Hof 's-Gravenhage, 24 december 1968, Lever/Kortman (tussen merken als BIO ANDY, BIO VIM, BIO OMO, BIO RADION, 
BIO SUNIL, BIO SKIP, enz. van appellante en de merken BIOTEX, BIOKES en andere het bestanddeel „BIO" bevattende merken van 
geïntimeerde bestaat verwarringstichtende overeenstemming). 

Nr 122. Hof 's-Gravenhage, 8 januari 1969, Aku/Wella (het woordmerk Enkaswella voor sponzen enz. stemt op verwarren
de wijze overeen met de Wella-merken en de handelsnaam Wella A.G. voor haarverzorgingsmiddelen, enz.). 

Nr 123. Pres. Rb. Utrecht, 13 november 1968, Nestlé/Konings (verbintenis om zich van het gebruik van het merk KAN te 
onthouden; alle inschrijvingen, in het bijzonder in de Dominicaanse Republiek, van dit merk op zijn naam te doen doorhalen 
en de op of na 30 juni 1968 nog aanwezige blikken van dit merk te vernietigen). 

Nr 124. Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, 28 april 1964, Camarena/Laurens (het recht op een merk ontstaat 
in de Nederlandse Antillen door het eerste gebruik van het merk in de Nederlandse Antillen of elders in het Koninkrijk; 
maar dit recht vervalt, indien het eerste gebruik elders in het Koninkrijk niet binnen drie jaren daarna door een gebruik van het 
merk ook in de Nederlandse Antillen is gevolgd) (met noot V.D.Z.). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 

Nr 125. Afdeling van Beroep, 19 februari 1969 (een werkwijze die voor een deskundige aanstonds voor de hand lag, berust 
niet op een octrooieerbare uitvinding, ook al zou zij enig onverwacht gunstig effect opleveren) (met noot). 

Nr 126. A.v.B., 2 mei 1969 (het lag in het algemeen voor een deskundige voor de hand te onderzoeken, of een kinematische 
omkering mogelijk is en voordelen biedt; ook de onderhavige kinematische omkering lag voor een deskundige voor de hand; 
er is niet gebleken, dat het werktuig volgens de aanvrage enig verrassend voordeel biedt; geen octrooieerbare uitvinding aanwezig 
geacht) (met noot). 

Nr 127. A.v.B., 28 mei 1969 (niet elke verdere ontwikkeling waartoe één enkele deskundige, namelijk de uitvinder van een 
voorwerp, niet dadelijk is gekomen, berust op een octrooieerbare uitvinding; bovendien heeft het slechts ongeveer twee maanden 
geduurd, voordat de uitvinder van de landbouwmachine volgens een bepaald Nederlands octrooischrift de constructie volgens 
de onderhavige aanvrage heeft gevonden). 

Nr 128. A.v.B., 29 oktober 1968 (een aanvrage die betrekking heeft op de bereiding van een nieuwe stof met te verwachten 
eigenschappen, is octrooieerbaar, indien de wijze van bereiding op een uitvinding berust; het constateren van een onverwachte 
eigenschap van de nieuwe stof, die leidt tot een niet voor de hand liggende toepassing, kan een tweede uitvinding vormen). 

Wetgeving. 

Douaneovereenkomst inzake de tijdelijke invoer van wetenschappelijk materiaal, Brussel, 11 juni 1968 (blz. 347). 

Boekaankondigingen. 

Z. WEINSTEIN, Le droit des brevets d'invention, Parijs, 1968, door Ir C. M. R. DAVIDSON (blz. 347). 

E. DUER REEVES, Management of industrial research, New York, 1967, door Dr H. P. TEUNISSEN (blz. 347/8). 

Litteratuur. 

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N 

Israël bekrachtigt verdragen inzake de industriële 
eigendom. 

Israël heeft het Verdrag tot oprichting van de Wereld
organisatie voor de intellectuele eigendom {Bijblad bij De 
Industriële Eigendom 1967, zlz. 208) bekrachtigd. 

Israël heeft aan het vereiste van art. 14, lid 2 van het 
Verdrag voldaan door tegelijkertijd te bekrachtigen de 
gehele Stockholmse tekst van het Unieverdrag tot be
scherming van de industriële eigendom en de Stock
holmse tekst van het Verdrag tot bescherming van werken 
van letterkunde en kunst met de beperking van art. 28, 
lid 1 onder b) i ) , die het mogelijk maakt te bepalen, 
dat de bekrachtiging niet van toepassing is op de artikelen 
1 - 2 1 noch op het Protocol betreffende de ontwikke
lingslanden. 

Dit is medegedeeld in het internationale tijdschrift La 
Propriété industrielle (Genève) september 1969, blz. 246. 

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom treedt in werking na ver
loop van drie maanden nadat tien landen die lid zijn van 
de Unie tot bescherming van de industriële eigendom en 

zeven landen die lid zijn van de Unie tot bescherming van 
werken van letterkunde en kunst, hun oorkonde van be
krachtiging of toetreding hebben nedergelegd. 

Israël heeft ook bekrachtigd het Unieverdrag tot be
scherming van de industriële eigendom en de bijbehoren
de Overeenkomst van Nice inzake de internationale clas
sificatie van de waren en diensten voor de inschrijving 
van merken, beide zoals te Stockholm op 14 juli 1967 
herzien (Bijblad I.E. 1967, blz. 203). 

Dit is medegedeeld in het internationale tijdschrift La 
Propriété industrielle (Genève) september 1969, blz. 246 
en 247. 

Israël is op 18 juli 1966 toegetreden tot de Lissabonse 
tekst van het Unieverdrag en blijft voorlopig door die 
tekst gebonden. De Stockholmse tekst van het Uniever
drag treedt in werking na verloop van drie maanden na 
de nederlegging van de tiende oorkonde van bekrach
tiging of toetreding. Nederland heeft de Lissabonse en de 
Stockholmse teksten van het Unieverdrag wel onder
tekend, maar is er nog niet door toetreding onderschei
denlijk bekrachtiging bij aangesloten. In de betrekkingen 
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van Israël met Nederland en de andere landen waarvoor 
de Lissabonse tekst van het Unieverdrag nog niet geldt, 
blijft voorlopig de Londense tekst van kracht. 

Israël is verder op 8 april 1961 toegetreden tot de oor
spronkelijke tekst van de Overeenkomst van Nice (Bij
blad I.E. 1957, blz. 118). De Stockholmse tekst van die 
Overeenkomst treedt in werking na verloop van een 
maand na de nederlegging van de tiende oorkonde van 
bekrachtiging of toetreding. 

Personeel. 
Benoemd in vaste dienst. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 30 september 1969, nrs Pers./49 en 50, zijn 
de heer Drs R. C. D. E. HASEKAMP en mevrouw Drs C. 
FOCKENS-JOUKES, beiden ingenieur op arbeidsovereen
komst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, met 
ingang van respectievelijk 1 oktober en 1 november 1969 
benoemd tot ingenieur in vaste dienst. 

De heer P. J. L. VAN POELGEEST, rijksambtenaar G op 
arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom, is met ingang van 1 oktober 1969 benoemd 
tot rijksambtenaar F in vaste dienst (beschikking van de 
Minister van Economische Zaken van 26 september 1969, 
nr Pers./46). 

In dienst getreden. 

De heer Drs H. J. H. KORFAGE is met ingang van 
1 november 1969 als ingenieur Ie klasse op arbeidsover
eenkomst bij de Octrooiraad in dienst getreden. 

Beëindiging dienstverband. 

Aan de heer A. D. C. CRUCQ, schrijver in vaste dienst 
bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn 
verzoek met ingang van 1 november 1969 eervol ontslag 
verleend (beschikking van de Minister van Economische 
Zaken van 3 oktober 1969, nr Pers./52). 

In memoriam Ir 

Op 13 oktober overleed, na een ziekte van enkele 
maanden nog onverwacht, onze vriend en collega-octrooi
gemachtigde HAIGHTON, 56 jaar oud. 

Na een levensperiode die door de oorlog in het Verre 
Oosten zeer bewogen was, en na in de mijnbouw in Zuid-
Amerika te hebben gewerkt, kwam HAIGHTON tien jaar 
geleden bij het Nederlandsch Octrooibureau. Daar wist 
hij zich met grote ijver en toewijding in het octrooivak te 
bekwamen, zodat hij er spoedig toe kon overgaan een 
grote hoeveelheid werk op gedegen wijze te verzetten. 

HAIGHTON was een vriendelijk man, die niet graag op 
de voorgrond trad. Zelfs tijdens zijn ziekte wilde hij niet 
in het middelpunt van de belangstelling staan. Ondanks 
eigen zorgen en moeiten bleef zijn aandacht gericht op 

In memoriam Mejuff 

Op 1 november 1969 overleed na een langdurige ziekte 
Mej. A. C. DE KOCK, administratief ambtenaar A, 2e 
klasse, bij het Bureau voor de Industriële Eigendom. 

ADRI DE KOCK werd geboren op 30 maart 1908. Na 
haar schoolopleiding deed zij haar eerste kantoorervaring 
op in het bedrijfsleven. Zij werkte o.a. bij „De Neder
landen van 1845" en de A.N.W.B. Op 20 oktober 1930 
begon zij haar ambtelijke loopbaan bij de Secretarie van 

Aan de heer G. VAN DER LAND, schrijver A in vaste 
dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is 
op zijn verzoek met ingang van 1 november 1969 eervol 
ontslag verleend (beschikking van de Minister van Eco
nomische Zaken van 6 oktober 1969, nr Pers. /53). 

Herbenoeming van een buitengewoon lid. 
De heer Prof. Dr Ir J. B. LE POOLE is te rekenen van 

15 juni 1969 opnieuw voor de duur van vijf jaren be
noemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Ko
ninklijk besluit van 26 september 1969, nr 33) . 

Register van octrooigemachtigden. 
De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 

de onderstaande personen met ingang van de achter hun 
naam vermelde datum in bovengenoemd register zijn 
ingeschreven: 

Ir C. D. DE JONGH te Geldrop, 13 oktober 1969; 
Dr C. VAN DE WESTERINGH te Breda, 16 oktober 1969; 

en voorts dat de inschrijving van de heer Ir A. L. 
HAIGHTON in verband met diens overlijden op 13 oktober 
1969 in bovengenoemd register is doorgehaald, evenals 
de inschrijving van de heer Ir W. A. DE HAAS, wonende 
te Waalre op dezelfde datum op verzoek van betrokkene. 

Erkenning van een tentoonstelling. 
Bij beschikking van 10 oktober 1969, nr 769/10305 

MKVO/O, D.G. voor het Midden- en Kleinbedrijf en 
Toerisme, is de naam „R.A.I.-Gebouw N.V." in de be
schikking van 20 augustus 1969 * ) , nr 769/8882 
MKVO/O (Stcrt. 162), houdende erkenning van Staats
wege van de tentoonstelling „Autovak 70", vervangen 
door de naam „Nederlandsche Vereeniging De Rijwiel
en Automobiel-Industrie". 

*) Gepubliceerd in Bijblad Industriële Eigendom van 15 
september 1969, blz. 255. 

A. L. Haighton. 

zijn gezin, zijn beroepsomgeving, zijn vrienden en zijn 
werk. 

Daarnaast bezat HAIGHTON een grote waarheidsliefde. 
Ieder argument, dat hij in octrooiprocedures schriftelijk 
of bij zittingen voor de Octrooiraad wilde gebruiken, 
werd pijnlijk nauwgezet op waarheidsgehalte onderzocht. 
Als er dan twijfel overbleef, gebruikte hij dat argument 
liever niet of alleen met een duidelijk voorbehoud. 

Dit alles gaf hem een grote plaats in onze harten. 
Dankbaar blijven wij aan hem denken. 

's-Gravenhage, 27 oktober 1969. 

Ir G. F . VAN DER BEEK. 

TOUW A. C. de Kock. 

het Bureau voor de Industriële Eigendom. In 1938 volgde 
overplaatsing naar de toenmalige Griffie van de Octrooi
raad, waar zij werd belast met het corrigeren van de druk
proeven van de beschrijvingen van de openbaar te maken 
octrooiaanvragen. Bij de in 1953 doorgevoerde splitsing 
van de Griffie in een aantal administratieve bureaus werd 
Mej. D E KOCK plv. chef f in van het Bureau Openbaar
making. Haar dagelijkse taak in die functie bestond uit 

N E C R O L O G I E Ë N 
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de eindcontrole op de administratieve uitvoering van de 
door de Leden van de Octrooiraad genomen besluiten tot 
openbaarmaking. Een diepgeworteld plichtsbesef ken
merkte Mej. DE KOCK in haar houding tegenover het haar 
opgedragen werk. 

Vele duizenden openbaarmakingsbesluiten zijn in de 
loop der jaren door haar handen gegaan. De nauwgezet
heid waarmede zij haar controles verrichtte, heeft wezen
lijk bijgedragen aan de goede faam, die het Nederlandse 
octrooischrift in zijn uiterlijke presentatievorm alom ge
niet. De waardering voor haar werk kwam o.a. tot uit

drukking op 30 april 1967 toen H.M. de Koningin haar 
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau, toekende. 

De Octrooiraad verliest in Mej. D E KOCK een ervaren 
medewerkster. De naaste collega's zullen een hartelijke en 
toegewijde vriendin missen. 

Zij ruste in vrede. 

's-Gravenhage, 4 november 1969. 

G. C, A. TER MORSHUIZEN. 

J U R I S P R U D E N T I E 

Nr 108. Gerechtshof te Arnhem, Tweede Civiele Kamer, 
30 juni 1965. 

(rijskast) 
President: Mr G. W. baron Mollerus; 

Raden: Mrs J. van Gelein Vitringa en H. E. Ras. 

*, 1 

Alle kleppen 7 zijn tegelijk buiten werkinb, 
Alle deegktompen blijven in hetzelfde baangedeelte 
ronddraaien 
Constructie Ten Velthuis 

Alle kleppen 7 werken (zij kunnen alleen tegelijk 
worden versteld ^waardoor een lange baan ontstaat 
Constructie Ten Velthuis 

H ^ 
toevoer (bakjes 
met)deegklompeh, 
die de pijlen van 
de baan volgen 

•oor uittrekken van de lade wordt de baan verkort 
Octrooi 22757 (Baker-Perkins) 

J'XJ'H 
toevoer ' 
de eg klom pen I 

i i I i 

Door verstellen vaneen klep 7 wordt de baan 
verkort 
Octrooi 77895 

Art. 43, lid 1 Rijksoctrooiwet. 
Octrooi 77 895 (rijskast); materiële uitleg. 
Hof: geen inbreuk. 
Rb. inbreuk. 
Ook al zou het antwoord op de vraag of het wezen van 

de uitvinding wordt toegepast, voor de hand liggend ge
leken hebben, toch heeft de Rechtbank uit hoofde van 
prudentie juist gehandeld zich door deskundigen te laten 
voorlichten. 

Artt. 52 en 53 W.v.B. Rv. 
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad. 

Willem de Ridder te 's-Gravenhage, appellant, procu
reur Mr G. A. de Cocq, advocaat voor Rechtbank Mr 
G. H. C. Bodenhausen, voor Hof Jhr Mr C. H. Beelaerts 
van Blokland, 

tegen 
Machinefabriek L. J. ten Velthuis te Hengelo, c.s., ge-

intimeerden, procureur Mr J. van der Tas, advocaat voor 
Rechtbank: Mr G. Barnasconi, voor Hof: Mr J. B. 
Dusink. 

a) Eerste tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te 
Almelo, Meervoudige Kamer voor Burgerlijke Zaken, 
21 oktober 1959. 

President: Mr I. Dufour; Rechters: Mrs R. W. Rein-
dersma en Jhr P. L. E. van der Maesen de Sombreff. 

De Rechtbank, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat tussen partijen vaststaat, dat eiser 
[De Ridder Red.] houder is van het Nederlandse octrooi 
no. 77.895, gedagtekend 16 maart 1955, en verleend voor 
een „rijskast, voorzien van een transporteur zonder einde, 
waaraan kantelbare draagorganen zijn aangebracht", als
mede dat van dat octrooi de conclusie luide als [volgt: 

Rijskast met een transporteur zonder einde, waaraan 
loodrecht op de bewegingsrichting in een aantal com-
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partimenten verdeelde houders voor het opnemen van de 
deegklompen zijn aangebracht, welke houders boven hel
lende geleiders omkantelen om de uit de houder vallende 
deegklompen naar zijdelings verspringende compartimen
ten van een in de transportrichting verder gelegen houder 
af te voeren, met het kenmerk, dat met tenminste een 
deel van het aantal geleiders een beweegbare klep samen
werkt, die in de baan van het vallende stuk deeg gebracht 
kan worden om dit in plaats van naar een volgende op 
de transporteur gelegen houder direct zijdelings via een 
hellende wand af te voeren; Red.] 

O. dat tussen partijen tevens vaststaat, dat de ge
daagden, evenals eiser dit doet, rijskasten vervaardigen en 
in het verkeer brengen; 

O. dat het geschil tussen partijen in de eerste plaats 
betreft de vraag, of de gedaagden met dat vervaardigen 
en in het verkeer brengen van hun rijskasten inbreuk 
maken op voormeld, aan eiser verleend, octrooi, welke 
inbreuk door eiser is gesteld doch door de gedaagden 
wordt betwist; 

O. dat de Rechtbank een deskundigen-onderzoek 
nodig acht ter beantwoording van de vraag, of in de 
rijskasten, die door de gedaagden worden gefabriceerd en 
in de handel gebracht, — het wezen van — de uitvinding 
wordt toegepast, die door dat octrooi no. 77.895 wordt 
beschermd; 

0 . dat de Rechtbank iedere verdere beslissing, ook die 
omtrent de proceskosten aanhoudt; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN! 

Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt een deskundigenonderzoek nopens de vraag, 

of in de rijskasten, die door de gedaagden worden gefa
briceerd en in de handel gebracht, wordt toegepast — 
het wezen van — de uitvinding, beschermd door het 
Nederlandse octrooi 77.895, hiervoor bedoeld; 

Benoemt tot deskundigen teneinde schriftelijk bericht 
uit te brengen over die vraag: 

1. Dipl.-Ing. A. Corts, wonende te Oegstgeest, Louise 
de Colignylaan 18, 

2. Ir. A. F. Arnold, wonende te Wassenaar, Laan 
van Hoogwolde 1, en 

3. A. Schuilenburg, wonende te 's-Gravenhage, Suez-
kade 82. Enz. 

b) Tweede tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank 
te Almelo, Meervoudige Kamer voor Burgerlijke Zaken, 
9 december 1959. 

De deskundige Ir A. F. Arnold, die zijn benoeming 
niet heeft aanvaard, wordt vervangen door Ir H. Mathol, 

c) Derde tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te 
Almelo, Meervoudige Kamer voor Burgerlijke Zaken, 
19 april 1961. 

President: Mr I. Dufour; Rechters Mrs M. L. D. van 
Walsem en H. J. Wreesman. 

De Rechtbank, enz. 

IN RECHTE: 

Overnemende hetgeen daaromtrent voorkomt in voor
melde tussenvonnissen en voorts, 

Overwegende als volgt: 
Uit eerderbedoeld deskundigenbericht blijkt (blz. 2) , 

dat de meerderheid van de deskundigen van mening is, 
dat het wezen van de door het Nederlands Octrooi Nr. 
77.895 beschermde uitvinding moet worden gezien in het 
regelen van de rijstijd en wel: niet door het verschuiven 
van een lade voorzien van schuin lopende goten (hel
lende geleiders), zoals bij de rijskast volgens het Neder

landse octrooischrift Nr. 22.257 (Baker Perkins, hetwelk 
inmiddels is vervallen), doch door middel van met ten
minste een deel van een aantal hellende geleiders samen
werkende beweegbare kleppen, die in de baan van de 
vallende deegklompen kunnen worden gebracht; dat bij 
de door gedaagden vervaardigde en in het verkeer ge
brachte rijskast de rijstijd wordt beïnvloed door het ver
stellen van kleppen, dat door het verstellen van deze 
kleppen een regeling van de rijstijd wordt verkregen, 
waardoor de constructie van gedaagden, volgens de meer
derheid der deskundigen voldoet aan het wezen der uit
vinding, blz. 2 / 3 . 

De deskundige, die het minderheidsstandpunt vertolkt, 
is van mening, dat een wezenlijk element van de door het 
octrooi 77.895 beschermde uitvinding moet worden ge
zien in de regeling van de rijstijd door met tenminste een 
deel der hellende geleiders van de rijskast beweegbare 
kleppen te doen samenwerken, die de baan van het val
lend stuk deeg zodanig beïnvloeden, dat ter plaatse van 
deze kleppen een tussentijdse beëindiging van het traject 
der deegklompen in de rijskast optreedt (blz. 4 - 5 ) . 

De deskundige licht zijn oordeel met betrekking tot de 
vraag wat, naar zijn mening, het wezen is van de uit
vinding (rijskast) bedoeld in het octrooischrift 77.895, 
nader toe naar aanleiding van het namens eiser, tijdens 
een mondelinge toelichting op 2 maart 1960, verdedigde 
standpunt. 

Vervolgens gaat de deskundige over tot beantwoording 
van de mede aan deskundigen voorgelegde vraag of in de 
rijskast van gedaagde het — door de deskundige — om
schreven wezen der uitvinding is toegepast (blz. 6 en 
vlgg.). Na een beschrijving te hebben gegeven van de 
werking van de rijskast van gedaagde, komt deskundige 
tot de mening, welke is neergelegd in het gestelde op 
blz. 7, 2e alinea van het rapport. 

Na bespreking van hetgeen — wederom namens eiser 
— bij de mondelinge toelichting op 2 maart 1960 is op
gemerkt (blz. 7/8) komt de deskundige tot de conclusie, 
dat de vraag of het wezen.van de uitvinding, beschermd 
door octrooi 77.895 wordt toegepast in de rijskast van ge
daagden, ontkennend moet worden beantwoord (blz. 
8/9) . 

De Rechtbank is van oordeel, dat het meerderheids
rapport vooralsnog nadere motivering behoeft ten aanzien 
van de gronden, waarop deze deskundigen hun conclusiën 
hebben doen steunen, temeer waar het minderheids-stand-
punt breed is gemotiveerd en door deze deskundige ge
detailleerd is ingegaan op hetgeen — blijkens het rapport 
— namens eiser bij de mondelinge toelichting op 2 maart 
1960 is naar voren gebracht. De Rechtbank acht — ten
einde een zo duidelijk mogelijk inzicht te verkrijgen — 
een aanvullend rapport mitsdien noodzakelijk en zal te 
dien einde de stukken wederom in handen van deskun
digen stellen. 

Het voorgaande brengt mede, dat de Rechtbank thans 
op de beweringen van partijen niet verder zal ingaan. 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN! 

Alvorens verder te beslissen: 
Stelt de stukken — ter fine voormeld — andermaal in 

handen van deskundigen. Enz. 

d) Eindvonnis Arrondissements-Rechtbank te Almelo, 
Meervoudige Kamer voor Burgerlijke Zaken, 6 februari 
1963. 

President: Mr I. Dufour; Rechters: Mrs I. A. Houck 
en R. W. Reindersma. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende als volgt: 
Het Nederlandse octrooi no. 77.895 van eiser heeft, 

zoals in de conclusie van het octrooischrift staat vermeld, 
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betrekking op een rijskast met een transporteur zonder 
einde, waaraan, loodrecht op de bewegingsrichting, in een 
aantal compartimenten verdeelde houders voor het op
nemen van deegklompen zijn aangebracht, welke houders 
boven hellende geleiders omkantelen om de uit de houder 
vallende deegklompen naar zijdelings verspringende com
partimenten van een, in de transportrichting verder ge
legen houder af te voeren, met, zoals de conclusie aan
geeft, het kenmerk, dat met tenminste een deel van de 
geleiders een beweegbare klep samenwerkt, die in de 
baan van het vallende stuk deeg gebracht kan worden 
om dit in plaats van naar een volgende op de transporteur 
gelegen houder direct zijdelings via een hellende wand af 
te voeren; 

Zoals in de beschrijving van genoemd octrooi wordt 
medegedeeld, was een dergelijke rijskast reeds bekend uit 
het Nederlandse octrooischrift no. 22.757. Bij de uit 
laatstgenoemd octrooischrift bekende rijskast (Baker-
Perkins) is, zoals eveneens in de beschrijving van het 
octrooi 77.895 (regel 11 t /m 27 Ie kolom) staat vermeld, 
onder de plaats, waar de houders tot omkantelen worden 
gedwongen, een lade aangebracht, die van schuin op
lopende goten is voorzien, waardoor de deegstukken in de 
naburige compartimenten van de volgende houder vallen, 
hetgeen het voordeel geeft, dat men de rijstijd gemak
kelijk kan regelen, zoals in de beschrijving van het oc
trooi 77.895 (kolom 1, regel 18) is aangegeven, door het 
verschuiven van de lade; 

Met betrekking tot de vraag wat het „wezen" van het 
octrooi van de rijskast van eiser uitmaakt zijn deskun
digen verdeeld; 

De meerderheid van deskundigen ziet het wezen van 
eisers uitvinding in het regelen van de rijstijd en wel: niet 
door het uitschuiven van een lade, voorzien van schuin-
lopende goten (hellende geleiders), zoals bij de rijskast 
van Baker-Perkins, doch door middel van met tenminste 
een deel van de hellende geleiders samenwerkende be
weegbare kleppen, die in de baan van de vallende deeg
klompen worden gebracht, terwijl volgens bedoelde des
kundigen de rijstijd bij de door gedaagden vervaardigde 
en in het verkeer gebrachte rijskast wordt beïnvloed door 
het verstellen van kleppen. Volgens deze meerderheid der 
deskundigen voldoet de constructie van gedaagden aan 
het wezen van de uitvinding van eiser en levert dus in
breuk op eisers octrooi op; 

Volgens de deskundige, die het minderheidsstandpunt 
inneemt, is het „wezen" van eisers octrooi hierin gelegen, 
dat de rijstijd wordt geregeld door met tenminste een deel 
der hellende geleiders van de rijskast beweegbare kleppen 
te doen samenwerken, die de baan van het vallend stuk 
deeg zodanig beïnvloeden, dat ter plaatse van deze klep
pen een tussentijdse beëindiging van het traject der deeg
klompen in de rijskast optreedt, zodat elke deegklomp, 
die met een klep in aanraking komt, in plaats van naar 
een volgende op de transporteur gelegen houder te wor
den geleid, direct uit de rijskast wordt afgevoerd; 

De Rechtbank sluit zich bij het oordeel van deze des
kundige aan, onder overneming van de argumenten, 
welke tot dat oordeel voeren en die dus de deskundige tot 
dat oordeel hebben geleid en die zijn neergelegd in de 
deskundigenrapporten. In het bijzonder acht de Recht
bank te dezen van betekenis de in het Ie rapport (blz. 3, 
4, 5 en 6 bovenaan) door de deskundige gegeven uiteen
zetting, welke der Rechtbank overtuigend voorkomt; 

Met betrekking tot de tweede aan deskundigen voor
gelegde vraag n.1. of in de rijskasten van gedaagden het 
wezen van de uitvinding van eiser wordt toegepast wordt 
het navolgende overwogen; 

Vooropgesteld wordt, dat bij de beantwoording van 
deze vraag, naar het oordeel van de Rechtbank, uit
gegaan dient te worden van het wezen van eisers octrooi, 

zoals de Rechtbank dat — op het voetspoor van de des
kundige, gelijk vorenoverwogen — ziet; 

Uitgaande van de beschrijving van de werking van de 
rijskast van gedaagden, zoals beschreven op bladzijde 6/7 
van het Ie rapport en op bladzijde 5/6 van het aanvul
lend rapport, is deskundige, naar het oordeel van de 
Rechtbank, terecht van mening dat het op bladzijde 5 
sub b) (Ie rapport) genoemde deel van de uitvinding 
van eiser in de rijskast van gedaagden niet wordt toe
gepast, aangezien bij het met een klep (hellende geleider) 
in aanraking komen van een deegklomp bij de door ge
daagden ontwikkelde rijskast geen tussentijdse beëin
diging van het in de rijskast te doorlopen traject plaats 
vindt, hetgeen wel het geval is bij de rijskast van eiser, 
waar de kleppen juist zorg dragen voor tussentijdse be
ëindiging van het door elke deegklomp in de rijskast te 
doorlopen traject; 

De Rechtbank onderschrijft de mening van de deskun
dige, dat de laatste klep (hellende geleider) in de rijskast 
van gedaagden die voor afvoer van de deegklomp uit de 
rijskast zorg draagt evenmin aan het wezen van eisers 
octrooi voldoet, aangezien aan een laatste geleider in-
haerent is, dat deze de deegklomp afvoert; 

De deskundige heeft in dit verband voorts terecht be
toogd, dat indien — op het voetspoor van de meerderheid 
der deskundigen — wordt aangenomen, dat de functie 
van de laatste klep in de rijskast van gedaagden overeen 
zou komen met de letter van de conclusie uit eiser's oc
trooischrift 77.895, deze mening van die meerderheid is 
gebaseerd op het kenmerkende deel van de conclusie van 
het octrooi van eiser en geen rekening houdt met hetgeen 
in de aanhef van die conclusie staat omschreven en dat 
de letter van die conclusie geen betrekking heeft op de 
laatste geleider van de rijskast; 

Van betekenis acht de Rechtbank voorts het door des
kundige op bladzijde 7 van het Ie rapport gesignaleerde 
feit, dat van de rijskast van gedaagden hooguit gezegd 
kan worden dat hierin het op bladzijde 5 sub a) van be
doeld rapport genoemde deel van het wezen van de uit
vinding is toegepast, doch dat dit aan gedaagde niet euvel 
geduid kan worden, daar dit deel reeds bekend is uit de 
eerste variant van het inmiddels vervallen Nederlands 
octrooi no. 22.757 (Baker-Perkins); 

De rijskast van eiser is ingesteld op een maximaal be
nodigde rijstijd, terwijl met betrekking tot de rijskast van 
gedaagden juist het omgekeerde het geval is, immers 
deze op een minimale rijstijd is ingesteld, terwijl voorts 
bij de rijskast van gedaagden het rijstraject — door plaat
sing van de geleiders in verticale stand — onbeperkt kan 
voortduren, hetgeen bij de constructie van eiser niet 
mogelijk is; de duur van het rijsproces is bij de kast van 
gedaagden onafhankelijk van de omvang van de rijskast, 
welke verschillen in constructie de Rechtbank van groot 
belang acht voor de beantwoording der inbreukvraag; 

Op grond van hetgeen hiervoren is overwogen is de 
Rechtbank van oordeel, dat het wezen van de uitvinding 
van eiser, beschermd door het Nederlandse octrooi no. 
77.895, niet in de rijskast van gedaagden wordt toegepast, 
waaruit volgt, dat het gevorderde aan eiser moet worden 
ontzegd met zijn verwijzing als zijnde de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten van het geding, die van de 
deskundigen inbegrepen. 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN! 

Ontzegt het gevorderde aan eiser. 
Verwijst eiser in de kosten van het geding, welke aan 

de zijde van gedaagden tot op deze uitspraak, begroot 
worden op f 4348,62 (Vierduizend driehonderd acht en 
veertig gulden, twee en zestig cents), waaronder be
grepen f2521,72 (Tweeduizend vijfhonderd één en 
twintig gulden, twee en zeventig cents), ter zake van 
honorarium voor deskundigen. Enz. 
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e) Het Hof, enz. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat de eerste grief luidt: ten onrechte 
heeft de Rechtbank in haar vonnis van 21 oktober 1959 
een deskundigen-onderzoek nodig geoordeeld nopens de 
vraag, of in de rijskasten, die door geïntimeerden worden 
gefabriceerd en in de handel gebracht, wordt toegepast 
het wezen van de uitvinding, beschermd door het Neder
landse octrooi 77.895; 

O., met betrekking tot deze grief: 
dat de Ridder met deze grief in de eerste plaats be

doeld heeft te stellen, dat benoeming van deskundigen 
geheel en al onnodig is gebleken, omdat het antwoord 
op de vraag, zoals die in prima door de stellingen van 
partijen tegenover elkaar aan de Rechtbank was voor
gelegd, voor de hand lag; 

dat deze bewering niet opgaat, omdat, ook al zou het 
antwoord voor de hand liggend geleken hebben, de 
Rechtbank uit hoofde van prudentie juist heeft gehandeld 
zich door deskundigen te laten voorlichten; 

dat de Ridder voorts ter adstructie van die grief heeft 
aangevoerd, dat benoeming van deskundigen ongewenst 
was, omdat het in feite onmogelijk is gebleken drie per
sonen te vinden die ter beoordeling van octrooi-inbreuk 
op het betrokken gebied deskundig kunnen worden ge
acht; 

dat ook deze bewering niet opgaat, omdat niet aan
nemelijk is gemaakt of te bewijzen is aangeboden, dat de 
drie personen, die uiteindelijk als deskundigen zijn opge
treden, niet deskundig konden of kunnen worden geacht 
tot het beoordelen van octrooi-inbreuk op het betrokken 
terrein; 

dat de Ridder tenslotte deze grief heeft geadstrueerd 
met het betoog, dat de vraagstelling te ruim was omdat 
niet beslissend zou zijn of de rijskasten van ten Velthuis 
c.s. objectief inbreuk maken op zijn octrooi, maar slechts 
of gegrond is het verweer van ten Velthuis c.s., dat ver
lenging van de rijstijd met behulp van verstelbare en als 
klep fungerende geleiders geen inbreuk op het octrooi 
oplevert; 

dat ook dit betoog niet opgaat aangezien, zelfs al zou 
in prima de probleemstelling hebben gelegen zoals de 
Ridder die stelt, dan nog niet gezegd kan worden dat 
de Rechtbank zich ten onrechte ruimer deed voorlichten, 
omdat een zo volledig mogelijk inzicht bevorderlijk is om 
te geraken tot een juiste waardering van de standpunten, 
zoals die aan de Rechter zijn voorgelegd; 

dat deze grief faalt en het vonnis van 21 oktober 1959 
moet worden bekrachtigd; 

O., dat de tweede grief luidt: ten onrechte heeft de 
Rechtbank Ir. Mathol tot deskundige benoemd; 

O., met betrekking tot deze grief: 
dat de Ridder die heeft geadstrueerd met te betogen, 

dat Ir. Mathol, naar achteraf is gebleken, vooronder
zoeker bij de Octrooiraad is geweest en bovendien ten 
tijde van zijn benoeming nog geen enkele ervaring had 
met betrekking tot inbreukprocessen; 

dat de stelling, dat Ir. Mathol om de door de Ridder 
genoemde redenen niet als deskundige kon worden aan
gemerkt in haar algemeenheid geen steek houdt en geens
zins vaststaat dat Ir. Mathol de kwaliteiten miste om als 
deskundige te kunnen optreden, terwijl dit evenmin te 
bewijzen is aangeboden; 

dat ook deze grief faalt en het vonnis van 9 december 
1959 moet worden bekrachtigd; 

O., dat de derde grief luidt: ten onrechte heeft de 
Rechtbank opdracht gegeven tot nadere motivering van 
het meerderheidsrapport; 

O., met betrekking tot deze grief; 
dat de Ridder deze heeft geadstrueerd met te betogen, 

dat de Rechtbank ten onrechte, implicite, het meerder

heidsrapport onvoldoende gemotiveerd heeft geacht en/ 
of de motivering van het rapport van de minderheid, 
althans prima vista, overtuigend heeft geacht; 

dat de motivering van de onderhavige beslissing van 
de Rechtbank zakelijk weergegeven luidt, dat het meer
derheidsrapport vooralsnog nadere motivering behoeft, 
temeer waar het minderheidsrapport breed is gemotiveerd; 

dat de stelling, dat in het vonnis implicite besloten ligt 
dat de Rechtbank het rapport van de minderheid, zelfs 
prima vista, overtuigend heeft geacht, feitelijke grondslag 
mist; 

dat de vraag, of het meerderheidsrapport, zonder meer, 
onvoldoende gemotiveerd was, ontkennend moet worden 
beantwoord; 

dat intussen alleszins begrijpelijk is dat de Rechtbank 
behoefte gevoelde aan uitwerking van de op-zichzelf 
weliswaar voldoende, maar in verhouding tot die van het 
minderheidsrapport sober te noemen motivering van het 
meerderheidsrapport; 

dat deze derde grief faalt en het vonnis van 19 april 
1961 moet worden bekrachtigd; 

O., dat de vierde grief luidt: ten onrechte heeft de 
Rechtbank beslist, dat het wezen van de uitvinding, be
schermd door het litigieuze octrooi ten name van de 
Ridder, niet in de rijskast van geïntimeerden wordt toe
gepast; 

O., met betrekking tot deze grief, dat de Ridder in 
verband daarmede de Rechtbank heeft verweten, dat zij 
zijn vordering zou hebben afgedaan op een feitelijke 
weer, welke niet door geïntimeerden was aangevoerd; 

dat de Rechtbank zich op het standpunt heeft gesteld, 
dat geen inbreuk werd gemaakt op het litigieuze octrooi 
van de Ridder, omdat in de rijskast beschermd door het 
octrooi van de Ridder de rijstijd tussentijds wordt be
ëindigd bij het met een klep in aanraking komen van een 
deegklomp, en in de rijskast van geïntimeerden geen tus
sentijdse beëindiging van de rijstijd plaats vindt, wanneer 
de deegklomp met een klep in aanraking komt; 

dat de feiten, waarop de Rechtbank zich dusdoende 
baseerde, besloten liggen in het octrooischrift en de stel
lingen van geïntimeerden bij conclusie van antwoord 
in prima; 

dat het onder die omstandigheden de Rechtbank vrij
stond die feiten aan haar beslissing, dat geen inbreuk 
voorhanden was, ten grondslag te leggen ook al hadden 
geïntimeerden daaraan geen argument te hunnen gunste 
ontleend, aangezien de Rechtbank bij de interpretatie van 
het octrooi zelfstandig te werk diende te gaan en niet 
gebonden was aan de opvattingen daaromtrent van par
tijen; 

dat bovendien geïntimeerden zich in prima hebben 
aangesloten bij het standpunt van de minderheid van 
deskundigen — het standpunt waar de Rechtbank zich 
eveneens op baseerde — en de Ridder zich daartegen 
niet heeft verzet en dit blijkens zijn houding in prima als 
vanzelfsprekend heeft geaccepteerd; 

dat op grond van al dit een en ander het onderhavige 
verwijt aan de Rechtbank geen steek houdt; 

dat het Hof, de inhoud van het octrooischrift nummer 
77.895 als geheel in aanmerking nemend als grondslag en 
uitgangspunt voor het vaststellen van de omvang der door 
dit octrooi verleende bescherming, van oordeel is dat de 
beslissing of het wezen van de vinding van de Ridder 
wordt toegepast in de rijskast van ten Velthuis c.s., zowel 
voor wat betreft de kwestie, waarin het wezen van de 
vinding van de Ridder bestaat, als wat betreft de kwestie 
of dat wezen in de rijskast van ten Velthuis toepassing 
vindt, wordt beheerst door het antwoord op de vraag, 
of — in aanmerking genomen dat in het, in de aan de 
conclusie van het litigieuze octrooischrift voorafgaande 
beschrijving van de uitvinding van de Ridder ampel ver
melde octrooi nummer 22.757 (Baker Perkins Ltd) wordt 
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beschreven dat men een klep kan toepassen voor het, 
op een plaats gelegen vóór de ingang van de rijskast, 
regelen van de lengte van het door de deegklompen te 
doorlopen traject •—• de toepassing van een klep binnen 
de rijskast voor het tijdens het rijsproces beïnvloeden van 
de baan van de deegklompen, binnen het bereik van de 
normale vakman lag ten tijde dat het litigieuze octrooi 
werd aangevraagd, zijnde april 1953; 

dat het Hof met deze wijze van benadering van de 
kern van het geschil tussen de partijen de deskundigen 
volgt, daarbij de nadruk er op leggend dat bij beantwoor
ding van die vraag in aanmerking moet worden genomen 
de tijd, waarin het litigieuze octrooi werd aangevraagd, 
een omstandigheid, waarvan de deskundigen kennelijk 
implicite zijn uitgegaan; 

dat het Hof de hier aan de orde zijnde vraag naar de 
stand der techniek ten tijde als voormeld met de meerder
heid van deskundigen in die zin. beantwoordt, dat voor de 
gemiddelde vakman te dien tijde nieuw was om tijdens 
het rijsproces de baan van de deegklompen te beïnvloeden 
docr middel van een klep binnen de rijskast; 

dat dit standpunt van deze deskundigen het meest be
vredigend voorkomt, in aanmerking genomen dat niet 
slechts deze constructie niet blijkt gevonden te zijn ten 
tijde dat de uitvinding werd gedaan, welke in Nederland 
in augustus 1930 werd geoctrooieerd onder nummer 
22.757 (Baker Perkins Ltd), doch evenmin het gevonden 
zijn daarvan blijkt vóór dat de Ridder octrooi aanvroeg 
— geruime tijd na verloop van de duur van het octrooi 
22.757; 

dat het Hof voorts bij zijn onderzoek met grondslag 
en uitgangspunt in voege als voormeld is gekomen tot het 
oordeel — gelijk bij die onderstelling de deskundigen 
eenparig van oordeel bleken —, dat, uitgaande van de 
voormelde stand der techniek ten tijde van de aanvraag 
welke leidde tot het octrooi ten name van de Ridder, het 
wezen van de geoctrooieerde uitvinding bestaat in de 
regeling van de rijstijd door middel van als geleiders 
dienende, beweegbare, de baan van de reeds aan het rijs
proces deelnemende deegklompen beïnvloedende klep
pen, zodanig dat ter plaatse van en door middel van deze 
kleppen een tussentijdse wijziging van de lengte van het 
traject van de deegklompen in de rijskast kan worden 
uitgevoerd, en dat dit wezen toepassing vindt in de rijs-
kasten van ten Velthuis c.s., aangezien de werking daar
van zodanig is, dat, nadat alle compartimenten van de 
houders zijn gevuld met deegklompen, die houders met 
gevulde deegklompen tot ronddraaien worden gebracht, 
hetzij zonder zijdelingse verplaatsing van die deeg
klompen, waarbij de kleppen loodrecht staan, of mét 
zijdelingse verplaatsing van die deegklompen, waarbij de 
kleppen schuin staan en de deegklompen naar de uitgang 
van de rijskast worden bewogen, weshalve door het ver
stellen van genoemde kleppen in de rijskasten van ten 
Velthuis eveneens een regeling van de rijstijd wordt ver
kregen; 

dat deze vierde grief derhalve gegrond is; 
O., dat, nu de rijskast van ten Velthuis c.s. is gebleken 

inbreuk te maken op de geoctrooieerde rijskast van de 
Ridder, het door de Ridder oorspronkelijk gevorderde in 
voege als na te melden voor toewijzing vatbaar is, aan
gezien nu tevens, mede op grond van de stellingen van 
partijen over en weer, vaststaat, dat ten Velthuis c.s. door 
het in het verkeer brengen en/of het verrichten van de 
overige gedragingen, welke de Ridder aan ten Velthuis 
c.s. in dit verband heeft verweten, geïntimeerden de in
breuk desbewust hebben verricht, immers met name na
dat dertig dagen waren verstreken sedert geïntimeerden 
op 23 juli 1958 bij deurwaardersexploit op de strijd tus
sen hun handelingen en het litigieuze octrooi zijn ge
wezen; 
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O., wat de dwangsom betreft, dat het Hof die zal 
stellen overeenkomstig de Ridder's subsidiaire vordering 
op dit punt, nu de Ridder bij pleidooi in prima van 
8 maart 1961 heeft doen betogen, dat de dwangsom aldus 
kan worden vastgesteld, en geïntimeerden op dit onder
deel geen specifiek verweer hebben gevoerd; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de vonnissen van 21 oktober 1959, 9 de
cember 1959 en 19 april 1961 waarvan beroep; 

Vernietigt het vonnis van 6 februari 1963, waarvan 
beroep; 

Verklaart voor recht, dat de vorenomschreven hande
lingen van geïntimeerden waren en zijn onrechtmatig; 

Veroordeelt geïntimeerden aan appellant tegen kwij
ting te vergoeden, des, dat de één betalende de anderen 
zullen zijn bevrijd, de door hem tengevolge van deze han
delingen geleden en of te lijden schade, op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet; 

Gelast geïntimeerden het in of voor hun bedrijf ver
vaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, ver
huren, afleveren of voor een of ander in voorraad hebben 
ofwel gebruiken van rijskasten, waarin het Nederlandse 
octrooi 77.895 is toegepast, na te laten en veroordeelt 
geïntimeerden om voor het geval zij met deze veroor
deling in strijd mochten handelen, aan appellant ten titel 
van dwangsom tegen kwijting te betalen, des dat de één 
betalende de anderen zullen zijn bevrijd, de som van 
f 25.000 (vijf en twintig duizend gulden), voor elke rijs
kast, waarmede zij bedoelde veroordeling mochten over
treden; 

Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Veroordeelt geïntimeerden in de kosten dezer proce

dure in beide instantiën en begroot die voor zover tot 
op deze uitspraak aan de zijde van appellant gevallen op 
f 3884,32 (drie duizend acht honderd vier en tachtig 
gulden en twee en dertig cent) waaronder begrepen 
f2521,72 (tweeduizend vijf honderd een en twintig gul
den en twee en zeventig cent) terzake van honorarium 
van de deskundigen in prima, en op f 1116,10 (een dui
zend honderd zestien gulden en tien cent) in hoger be
roep; 

Ontzegt het meer of anders gevorderde; enz. 

Nr 109. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, 
Derde Kamer, 11 oktober 1968. 

(Oxophenbutazonum) 
President: Mr C. Stol; 

Rechters: Mrs J. C. Gerbrandy en J. F. Bellaart. 

Art. 43, lid 5 Rijksoctrooiwet. 
Octrooi No. 93 899 - inbreuk. 
Eiseresse stelt, dat de stof bereid volgens octrooi 

93 899 nieuw is. Gedaagde ontkent gemotiveerd, dat zij 
de geoctrooieerde werkwijze ter bereiding van deze stof 
toepast. 

De Rechtbank benoemt deskundigen, waarop gedaagde 
bericht er de voorkeur aan te geven het bevolen onder
zoek niet te doen plaatsvinden en zij haar verweren in
trekt. 

De vennootschap naar Zwitsers recht J. R. Geigy A G. 
te Bazel, Zwitserland, eiseres, procureur eerst Mr P. H. 
Verheul, nadien Mr B. J. Pot, advocaat Mr J. M. Barents, 

tegen 
Vyvyx N.V. te Schiedam, procureur Mr P. H. M. 

Hoogenbergh. 
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Nr 110. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
10 januari 1968. 

(Sixpack) 

President: Mr J. H. C. Slotemaker; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Artikel 3, lid 1 Merkenwet. 
Hof: Het gebruik door appellante van het woord Six

pack, Six Pack of SIXPACK op haar draagkartons voor zes 
flessen bier, en in een circulaire en op facturen is wel 
degelijk een gebruiken van dat woord als merk ter onder
scheiding van haar emballage voor haar bier van die van 
anderen, daar dit woord in Nederland niet een voor de 
hand liggende en zeker geen algemeen gebruikelijke om
schrijving of aanduiding is van een dergelijk soort embal
lage en door zijn betrekkelijke ongebruikelijkheid en in 
zoverre zijn originaliteit een onderscheiding van die em
ballage van die van anderen vormt. (Anders Rechtbank). 

Artikel 10, lid 1, aanhef en onder b Merkenwet. 
Gevaar voor verwarring omtrent de herkomst der on

der de merken SIXPAK en SIXPACK verhandelde waren, ook 
voor wat betreft de waren sodawater, niet-alcoholische 
dranken, siropen en andere preparaten voor het vervaar
digen van dranken {waarvoor het merk SIXPAK was in
geschreven), omdat appellantes merk geldt voor embal
lage van bier en algemeen bekend is dat tegenwoordig 
bierbrouwerijen ook niet-alcoholische dranken, soda
water, siropen e.d. vervaardigen althans verhandelen. 

Amstel Brouwerij N.V. te Amsterdam, appellante, ge
machtigde Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, 

tegen 
Brasserie de 1'Espérance, Ancienne Maison Ph. J. Hatt 

S.A. te Schiltigheim (Bas-Rhin), Frankrijk, geïntimeerde, 
gemachtigde Mr E. Chr. Kuhn. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 21 maart 1967. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
P. Erdman en C. Stolk. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat het — tijdig ingediende — verzoek 

strekt tot nietigverklaring van de inschrijving in de 
registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom 
onder nummer 287.569 (internationaal) ten name van 
verweerster van het merk SIXPAK voor de waren „Un 
emballage pour récipients de bière et, plus généralement, 
emballages, bières en tous genres, sodas et, plus géné
ralement, boissons non alcooliques, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons", welke inschrijving hier 
te lande is geschied op 15 oktober 1965 met aantekening, 
dat het merk in het land van oorsprong (Frankrijk) is 
ingeschreven op 1 juli 1964; 

O., dat verzoekster [Amstel Brouwerij Red.] haar ver
zoek heeft doen steunen op de stelling, dat het merk 
SIXPAK zo niet geheel, dan toch in hoofdzaak overeen
stemt met het woordmerk SIXPACK, waarop verzoekster 
krachtens eerst gebruik voor dezelfde soort van waren 
recht heeft, althans dat merk met verzoeksters voormelde 
merk zodanig overeenstemt, dat bij het publiek verwar
ring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ont
staan; 

dat verzoekster bij de mondelinge behandeling zich ten 
bewijze van het gestelde — doch door gerequestreerde 
ontkende — gebruik van het woord SIXPACK als merk 
heeft beroepen op een circulaire d.d. 15 november 1959, 
die zij aan haar bottelaars heeft gezonden, en op een 
aantal facturen, die zij aan diverse afnemers van haar 
bier heeft gezonden, een en ander in afschrift over
gelegd; 

O., dat verweerster heeft betoogd, dat verzoekster in 
die circulaire en facturen het woord SIXPACK niet heeft 
gebruikt als merk ter onderscheiding van haar fabrieks-
of handelswaren van die van anderen, doch slechts in 
geheel beschrijvende zin als aanduiding van een bepaalde 
verpakking (met zes flessen); 

O., dat in bedoelde circulaire de speciale aandacht 
wordt gevraagd voor „het traditionele Amstel Bockbier" 
en voor „het feestelijke Amstel Gold 6 i % dat tevens 
verkrijgbaar is in de bekende Six Packs", voorts voor het 
Amstel Gold 6 i % een speciale reclame-aktie wordt 
aangekondigd en bij de bottelaars er op wordt aangedron
gen „naast de verkoop van ons bekende Pilsener tevens 
een ruime afzet van het traditionele Amstel Bockbier en 
het Amstel Gold 6 i % " te bevorderen, waarna tenslotte 
voor diverse categorieën van afnemers prijzen worden 
vermeld van onder meer „Amstel Gold 6 i % per kist 
a 3 ,Six Pack' verpakkingen"; 

dat op bedoelde facturen bij de artikel-omschrijving 
„Gold Six Pack 30 cl" staat onder „Gold 30 cl" en ook 
wel „kisten Sixpack Gold 30 cl" onder „kisten Gold 
30 cl"; 

O., dat de Rechtbank met verweerster van oordeel is, 
dat verzoekster op vorenomschreven wijze het woord 
SIXPACK heeft gebruikt als aanduiding van een bepaalde 
verpakking, waarin haar Amstel Gold bier te verkrijgen 
was, doch niet als merk ter onderscheiding van haar 
waar van die van anderen; 

dat ook uit het door verzoekster als illustratie over
gelegde draagkarton voor zes flessen, op welks zijkanten 
voorkomen het cijfer 6 en het woord SIXPACK, niet blijkt 
van gebruik van dat woord als merk ter onderscheiding 
van verzoeksters fabrieks- of handelswaren van die van 
anderen; 

dat mitsdien, nu het aangetoonde gebruik van het 
woord SIXPACK niet is een rechtscheppend gebruik in de 
zin van de Merkenwet en ander rechtscheppend gebruik 
niet is gesteld, de aangevoerde grond tot nietigverklaring 
van de inschrijving van verweersters merk aan het ver
zoek ontvalt en dat verzoek moet worden afgewezen; 

BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek af. Enz. 

b ) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellante tegen deze beschikking 
heeft aangevoerd, dat de Rechtbank ten onrechte en op 
onjuiste gronden heeft aangenomen, dat appellante in de 
door haar ter staving van het door haar gestelde eerste 
gebruik overgelegde circulaire en facturen het woord 
„SIXPACK" heeft gebruikt als aanduiding van een bepaalde 
verpakking, waarin het Amstel Gold bier te verkrijgen 
was, doch niet als merk ter onderscheiding van haar waar 
van die van anderen, — en dat de Rechtbank ten on
rechte appellantes inleidende verzoek heeft afgewezen 
in stede van de aangevallen inschrijving nietig te ver
klaren; 

O., dat appellante zich voor haar eerder gebruik van 
het woord „SIXPACK" als merk heeft beroepen op een 
circulaire van 15 november 1959 en een aantal facturen 
van respectievelijk 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 en 
1965, en bovendien op een exemplaar van een draag
karton voor zes flessen bier, als voornaamste opschrift 
behalve de naam „Amstel Beer" en het getal 6 het woord 
„SIXPACK" dragende, — doch tussen partijen niet vast
staat wanneer dit aldus gekentekende draagkarton voor 
het eerst door appellante is gebruikt; 

O., dat geïntimeerde heeft verklaard haar merk „SIX
PACK" voor het eerst hier te lande te hebben gebruikt 
door middel van een advertentie op 23 januari 1964, — 
terwijl zij heeft aangevoerd dat appellante nimmer een 
uitsluitend recht op het woord „SIXPACK" ter onderschei-
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ding van bier en/of verpakkingen van bier heeft ver
kregen, omdat zij dit woord slechts in geheel beschrij
vende zin heeft gebruikt, immers slechts „als aanduiding 
van een bepaalde verpakking waarin Amstel Gold bier te 
verkrijgen was"; 

O., dat het Hof van oordeel is, dat het voorkomen van 
het woord „SIXPACK" op appellantes draagkartons voor 
zes flessen bier betekent een gebruik van dat woord als 
merk (hetgeen ten deze echter pas relevant is als zou 
vaststaan dat appellante haar draagkartons met dit op
schrift reeds vóór 23 januari 1964 heeft gebezigd), — 
maar ook reeds de vermelding van dit woord in een cir
culaire en op facturen ten tijde en in de zin als appel
lante dat heeft gedaan, te weten, in de circulaire: „ 
het feestelijk Amstel Gold 6 i % dat tevens verkrijgbaar 
is in de bekende „Six Packs" en „Six Pack" verpakkin
gen", — en op de facturen: „Gold Six Pack" en „kisten 
Sixpack Gold", — wel degelijk een gebruiken van dat 
woord als merk in de zin van artikel 3 lid 1 der Merken-
wet oplevert, en wel ter onderscheiding van haar embal
lage voor haar bier van die van anderen, daar het gebruik 
ter aanduiding van die emballage van het woord Sixpack, 
Six Pack, of SIXPACK, dat in Nederland niet een voor de 
hand liggende, en zeker geen algemeen gebruikelijke, om
schrijving of aanduiding is van een dergelijk soort embal
lage, door zijn betrekkelijke ongebruikelijkheid, en in zo
verre zijn originaliteit, een onderscheiding van die embal
lage van die van anderen vormt, — terwijl het woord zich 
er toe leent op de waar te worden aangebracht; 

O., dat mitsdien het eerste gebruik door appellante 
van het merk Sixpack, Six Pack of SIXPACK in Nederland 
voor de waar emballage voor flessenbier t.a.v. geïnti-
meerde als vaststaande moet worden aangenomen; 

O., dat voorts het merk „SIXPAK", dat geïntimeerde 
behalve voor emballage ook heeft doen inschrijven voor 
bier, sodawater- niet-alcoholische dranken, siropen en 
andere preparaten voor het vervaardigen van dranken, 
zodanig met dat van appellante overeenstemt, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der daaronder 
verhandelde waren zou kunnen ontstaan, ook voor wat 
betreft de gemelde dranken en preparaten, omdat appel
lantes merk geldt voor emballage van bier en algemeen 
bekend is dat tegenwoordig bierbrouwerijen ook niet-
alcoholische dranken, sodawater, siropen e.d. vervaar
digen, althans in de handel brengen; 

O., dat mitsdien de grieven opgaan, de beschikking der 
Rechtbank niet in stand kan blijven en appellantes ver
zoek tot nietigverklaring van de gewraakte inschrijving 
moet worden toegewezen; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking der Arrondissements-Recht-
bank te 's-Gravenhage van 21 maart 1967, waarvan be
roep; 

En opnieuw rechtdoende: 
Verklaart nietig de inschrijving in de registers van het 

Bureau voor de Industriële Eigendom onder nr. 287.569 
(internationaal) ten name van de geïntimeerde van het 
merk „SIXPAK" voor al de daar vermelde waren. Enz. 

Nr 111. Arrondissemente-Rechtbank te Breda, 
Meervoudige Kamer, 4 februari 1969. 

(Inter-Master/Intra-Master) 
President: Mr C. A. A. M. van der Kroon; 

Rechters: Mrs A. P. Linthorst en L. C. van der Plas. 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 
Onjuist is de stelling dat de eigenaar van het recept 

voor een product ook van rechtswege rechthebbende op 
de voor dat product gebruikte merken zou zijn, daar het 
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recht op een merk ontstaat door het gebruik ervan ter 
onderscheiding van de waar, welk gebruik niet besloten 
ligt in de eigendom van dat recept of zelfs in de ver
vaardiging op zichzelf. 

Art. 3, lid 1 Merkenwet/artt. 4bis, lid 3 sub b en 10, 
lid 1 sub b Merkenwet. 

Ofschoon gedaagde voor een betonverhardingsmiddel 
het merk INTER-MASTER eerder heeft gebruikt dan eiser 
het merk INTRA-MASTER, behoort aan gedaagde het ge
bruik van het merk INTER-MASTER te worden verboden en 
kan hem zijn reconventionele vordering tegen het merk 
INTRA-MASTER worden ontzegd, omdat eiser reeds de 
handelsnaam INTRA-MASTER voerde, voordat gedaagdt 
met het gebruik van zijn merk INTER-MASTER aanving. 

A. J. C. van Doremalen te Venlo, eiser, procureur 
Mr A. A. A. van Rooij, 

tegen 
H. Jongen te Tilburg, gedaagde, procureur Mr G. Th. 

A. M. Notten. 

De Rechtbank, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE: 

Overwegende, dat elk der partijen aan haar verweer 
tegen de vordering van de wederpartij en aan haar eigen 
vordering dezelfde feitelijke stellingen ten grondslag heeft 
gelegd, zodat beide vorderingen tezamen behandeld kun
nen worden; 

O., dat de Rechtbank uit zijn conclusiën begrijpt, dat 
Van Doremalen bedoeld heeft te stellen: 

dat hij krachtens eerst gebruik rechthebbende is op het 
merk Intra-Master — in de conclusiën wordt gesproken 
zowel van Intra-Master als van Intramaster, doch klaar
blijkelijk is bedoeld Intra-Master — voor de waren vocht
werende en betonverhardende middelen, welk merk hij 
sedert 1 september 1962 voor deze waren in Nederland 
gebruikt; 

dat hij sedert die datum de handelsnaam Intra-Master 
voert, onder welke naam zijn bedrijf ook is ingeschreven 
in het handelsregister te Venlo; 

dat Jongen thans een produkt van dezelfde soort als 
zijn, Van Doremalens, produkt, in Nederland in het 
verkeer brengt onder het merk Inter-Master — ook dit 
merk wordt in de stukken afwisselend Inter-Master en 
Intermaster gespeld, doch ook hier zal de Rechtbank zich 
aan de spelling Inter-Master houden — welk merk in 
hoofdzaak, althans zodanig dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, 
overeenstemt met het merk en de handelsnaam Intra-
Master; 

dat Jongen dusdoende onrechtmatig handelt jegens 
hem, Van Doremalen, tengevolge waarvan hij, Van Dore
malen, schade lijdt die Jongen hem behoort te vergoeden, 
welke schade thans echter nog niet te begroten valt, zodat 
deze zal moeten worden opgemaakt bij staat en vereffend 
volgens de Wet; 

O., dat uit de conclusiën van Jongen op te maken valt, 
dat hij betoogt daartegenover te stellen: 

dat Adrianus Cornelus Maria Steijlen, wonende te 
Geel in België het merk Inter-Master op 5 decembei 
1966 in België in de daartoe bestemde registers heeft 
doen inschrijven voor de waren: produits contre 1'humi-
dité et produits imperméabilisants pour travaux de con
struction, de bétonnage et hydrauliques; produits pour 
eviter Ie retrecissement et les crevasses pour béton et 
mortier; produits de durcissement pour béton; additifs et 
produits auxiliaires pour béton et mortier; enduits, 
welk merk ingevolge artikel 8 der Merkenwet op 14 de
cember 1967 onder nummer 330935 hier te lande is in
geschreven in de registers van het Bureau voor de Indus
triële Eigendom voor genoemde waren; 
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dat genoemde Steijlen hem, Jongen, heeft gemachtigd 
dit merk in Nederland te gebruiken en dat hij dienvolgens 
in Nederland onder het merk Inter-Master een vocht
werend en beton verhardend (middel Red.) in de handel 
brengt; 

dat Van Doremalen op een later tijdstip is begonnen 
een soortgelijk produkt onder het merk Intra-Master in 
de handel te brengen — naar de Rechtbank aanneemt 
bedoelt Jongen: in Nederland in de handel te brengen, al 
stelt hij dit nergens uitdrukkelijk —; 

dat hij, door aldus voor dit produkt een merk te ge
bruiken, nagenoeg gelijk aan het door hem. Jongen, ge
bruikte, tracht te profiteren van de goodwill en het han-
delsdebiet van laatstgenoemde, hetgeen tegenover deze 
onrechtmatig is; 

dat Van Doremalen zich bovendien niet ontziet aan 
afnemers van het produkt Intra-Master mede te delen, 
dat hij, Jongen, een oplichter is, hetgeen al evenzeer on
rechtmatig is; 

O., dat Jongen niet heeft gesteld, wanneer hij het merk 
Inter-Master voor het eerst in Nederland heeft gebruikt, 
doch dat de vroegste datum die uit de stukken af te 
leiden valt, 23 september 1964 is, daar Van Doremalen 
onbetwist heeft gesteld, dat Steijlen na 23 september 1964 
het merk Inter-Master in Nederland en België is gaan 
gebruiken, waarbij dan moet worden aangenomen, dat 
Steijlen aan Jongen onmiddellijk het recht heeft gegeven 
het merk in Nederland te gebruiken, alsmede dat dit ge
bruik een recht voor Jongen constitueert; 

O., dat Jongen echter zelf heeft gesteld, dat Van 
Doremalen sinds 1 januari 1964 handelt onder de naam 
Intra-Master, hetgeen op 8 mei 1964 is ingeschreven in 
het handelsregister, blijkens een door Jongen zelf over
gelegd uittreksel uit dat register; 

O., dat Jongen heeft betoogd, dat zulks niet ter zake 
doet, daar hierdoor niet is bewezen, dat Van Doremalen 
het woord Intra-Master als merk heeft gebruikt; 

O., dat Jongen hierbij echter over het hoofd ziet, dat 
blijkens artikel Abis lid 3 sub b van de Merkenwet niet 
toelaatbaar zijn merken, die zodanig overeenstemmen met 
eens anders handelsnaam, dat bij het publiek verwarring 
zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst der waren; 

O., dat derhalve, nu tussen partijen vaststaat, dat zo
danige overeenstemming zich in casu voordoet en uit 
stukken blijkt, dat Van Doremalen de handelsnaam Intra-
Master op rechtmatige wijze voerde, voordat Jongen het 
merk Inter-Master voor de eerste maal gebruikte, daar
mede het pleit in beginsel ten gunste van Van Doremalen 
is beslecht, zowel in conventie als in reconventie; 

O., dat de Rechtbank ten overvloede nog opmerkt, dat 
uit het relaas van Jongen blijkt, dat de samensteller van 
het produkt, de Belgische architect De Kaestekker, uit 
hoofde van zijn beroep geen handelsbedrijvigheid kon 
uitoefenen en derhalve het produkt door Van Doremalen 
in de handel liet brengen; 

O., dat in deze stelling echter besloten ligt, dat Van 
Doremalen het merk heeft gebruikt ter onderscheiding 
van door hem in het verkeer gebrachte waren, waaruit 
volgt, dat hij en niet De Kaestekker of Steijlen rechtheb
bende op het merk geworden zou zijn; 

O. immers, dat Jongens stelling, dat de eigenaar van 
het recept voor het produkt ook van rechtswege recht
hebbende op de voor dat produkt gebruikte merken zou 
zijn, ten enen male ongegrond is, daar het recht op een 
merk ontstaat door het gebruik ervan ter onderscheiding 
van de waar, welk gebruik niet besloten ligt in de eigen
dom van dat recept of zelfs in de vervaardiging op zich
zelf; 

O., dat anderzijds uit dit relaas blijkt, dat Steijlen, die 
het recept voor het produkt van de weduwe van ge
noemde De Kaestekker zou hebben ontvangen, het voor 
eigen rekening onder het merk Inter-Master in de handel 

bracht en brengt, en aan Jongen het recht heeft gegeven 
dit — klaarblijkelijk door hem, Steijlen, vervaardigde — 
produkt in Nederland onder het merk Inter-Master in de 
handel te brengen; 

O., dat in dat geval echter Jongen het merk gebruikt 
ter onderscheiding van de waren van Steijlen, zodat niet 
hij maar Steijlen rechthebbende op het merk zou zijn, 
indien tenminste zijn overige stellingen juist zouden zijn 
gebleken; 

O., dat uit het boven overwogene volgt, dat de vor
dering in reconventie moet worden afgewezen en dat 
onderzocht dient te worden, in hoeverre de vordering in 
conventie kan worden toegewezen; 

O., dat vooreerst een verbod beperkt dient te blijven 
tot Nederland, terwijl het verbod tot het voeren van het 
merk Inter-Master niet in het algemeen kan opgelegd 
worden, doch beperkt dient te blijven tot vochtwerende 
en betonverhardende middelen en soortgelijke produkten; 

O., dat de Rechtbank voorts termen vindt de dwang
som te stellen op f 1000,— per overtreding; enz. 

Nr 112. President Arrondissements-Rechtbank te 
Amsterdam, 6 maart 1968. 

(Shell) 

(Mr J. van der Esch) 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 
Gedaagde, die van een, tot de verkooporganisatie van 

Shell behorende, handelaar een tankauto kocht, voorzien 
van de bij uitsluiting aan Shell—Nederland toekomende 
woord- en beeldmerken, mocht deze niet aldus gebruiken 
in zijn bedrijf [groothandel in brandstoffen en kleinhandel 
in vloeibare brandstoffen, verkoop van benzine]. Zijn ver
langen, dat Shell—Nederland de kosten van overschilderen 
op zich zou nemen, is niet gerechtvaardigd. 

Aan dit alles doet niet af, dat een met Shell-Nederland 
gelieerde, tot het Shell—concern behorende, maatschappij 
haar produkten verkoopt aan niet tot de Shell—verkoop
organisatie behorende personen en lichamen. 

Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. te 's-Gra-
venhage, eiseres, procureur Mr L. Wichers Hoeth, advo
caat Mr B. Schultsz, 

tegen 
H. G. W. J. Dijkman, te Bussum, gedaagde, procureur 

Mr F. J. Strater. 

Wij President, enz. 

dat eiseres heeft gesteld en gevorderd: 

1. aangezien eiseres — verder ook te noemen Shell — 
olie- en benzineproducten verkoopt en doet verkopen met 
behulp van automobielen geschilderd in specifieke rode 
en gele Shell-kleuren en voorzien van schelp-emblemen, 
welke laatste een handelsmerk van Shell zijn; 

2. aangezien bedoelde (tank) automobielen van eiseres 
tevens zijn voorzien van de benamingen „Shell" en „Ther-
moshell", vormende deze, in woord en beeld, het handels
merk van Shell; 

3. aangezien Shell en degenen die tot haar verkoop
organisatie behoren en van haar tot het gebruik toestem
ming hebben verkregen, het uitsluitend recht hebben van 
deze merken gebruik te maken; 

4. aangezien gedaagde op geen enkele wijze deel uit
maakt van de verkooporganisatie van Shell en evenmin 
toestemming heeft verkregen de merken te gebruiken; 
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5. aangezien gedaagde zich bij de uitoefening van het 
hem in eigendom toebehorende bedrijf (zijnde: groot
handel in brandstoffen en kleinhandel in vloeibare brand
stoffen, verkoop van benzine) bedient van een DAF-
tankauto, kenteken NF 23-09, welke tankauto is voor
zien van alle onder 1) en 2) genoemde kenmerken; 

6. aangezien gedaagde dusdoende onrechtmatig han
delt door Shell's merkenrecht te schenden; 

7. aangezien gedaagde voorts onrechtmatig handelt 
door de groothandel in brandstoffen en de kleinhandel in 
vloeibare brandstoffen en benzine uit te oefenen onder 
meer door middel van een auto die is geschilderd op een 
wijze die geheel identiek is aan de wijze waarop de door 
de verkooporganisatie van Shell gebruikte auto's zijn be
schilderd, waardoor eveneens bij het publiek de indruk 
wordt gewekt dat hij Shell-producten verhandelt; 

8. aangezien gedaagde, niet deel uitmakend van Shell's 
verkooporganisatie, niet gerechtigd is Shell-producten te 
verkopen; 

9. aangezien gedaagde, indien hij al, bij wijze van ver
weer, mocht stellen dat hij waren, wèl Shell-product 
zijnde, in het verkeer brengt, hij dit slechts zou kunnen 
doen door te profiteren van eens anders wanprestatie 
tegenover Shell, nu hij zelf immers geen deel uitmaakt 
van Shell's verkooporganisatie; 

10. aangezien gedaagde dusdoende oneerlijke concur
rentie zou bedrijven tegenover Shell en haar wederver
kopers; 

11. aangezien zelfs indien verkoop door gedaagde van 
Shell-producten onder de omstandigheden tegenover 
Shell geen onrechtmatige daad zou opleveren, gedaagde 
niettemin zonder toestemming van Shell niet het recht 
heeft zich van Shell-merken te bedienen of zijn auto's zo 
beschilderd te houden dat verwarringsgevaar met Shell-
auto's ontstaat; 

12. aangezien gedaagde ondanks sommatie van de 
zijde van Shell voortgaat met zijn vorenomschreven han
delingen; 

13. aangezien Shell derhalve recht en een spoedeisend 
belang heeft dat gedaagde terzake een verbod wordt op
gelegd; 

Mitsdien bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de 
minuut, gedaagde zal worden veroordeeld om: 

a) zich te onthouden van het maken van inbreuk op de 
merken „Shell", „Thermoshell" of enig ander merkrecht 
van eiseres, 

b) zich te onthouden van het uitoefenen van zijn be-
bedrijf door middel van een (tank)wagen geschilderd in 
kleuren en op een wijze die overeenkomt met die welke 
bij eiseres en haar organisatie gebruikelijk is, 

op straffe van verbeurte van een direct opeisbare 
dwangsom van éénduizend gulden (f 1.000,—) voor 
iedere dag waarop gedaagde het verbod overtreedt; 

en voorts met veroordeling van gedaagde in de kosten 
van dit geding; 

dat eiseres ter zitting, zonder bezwaar van gedaagde, 
heeft verklaard het gestelde in de punten 8 en 9 in te 
trekken; 

dat gedaagde de vordering, op voorzover nodig hierna 
te bespreken gronden, heeft bestreden; enz. 

dat het door gedaagde gevoerde verweer aldus kan 
worden samengevat, dat hij de auto met Shell-merken 
heeft gekocht van de firma van der Pol te Woerden, die 
de wagen weer van een Shell-producten-handelaar had 
gekocht; 

dat hij geen bezwaar had de auto te doen overschil
deren toen hem dit vanwege eiseres werd verzocht, doch 
daarbij de eis heeft gesteld dat eiseres de kosten daarvan 

zou dragen; dat eiseres daarna drie maanden heeft ge
wacht alvorens de dagvaarding te doen uitgaan, zodat de 
zaak niet van spoedeisend belang zou zijn; 

dat eiseres haar Shell-auto's zelve verkoopt op de vrije 
markt en daardoor schending van haar merkrecht in de 
hand zou werken; dat van de Shell-raffinaderij te Pernis 
producten door anderen dan de eigenlijke Shell-afnemers 
worden gekocht en afgevoerd zoals Total, Fina, Mobil-
Oil en merkloze afnemers, die van haar verkooporgani
satie geen deel uitmaken, dat eiseres daardoor zelve ge
vaar voor verwarring van haar producten met die van 
anderen veroorzaakt, weshalve haar geen recht zou toe
komen over hetzelfde beklag tegen gedaagde te doen; 

IN RECHTE: 

O. dat als onbetwist vaststaat, dat eiseres bij uitsluiting 
gerechtigd is tot het voeren van de, op de litigieuze tank
auto aangebrachte, woord- en beeldmerken, dat gedaagde 
van eiseres geen toestemming heeft gekregen deze te 
voeren doch dit desondanks toch doet, en wel bij het ver
voer van en de aflevering van producten soortgelijk aan 
die welke eiseres door middel van haar eigen verkoop
organisatie doet vervoeren en verhandelen; 

O. dat het feit dat een, tot eiseresses verkooporganisatie 
behorende, handelaar die tankauto heeft verkocht aan ge-
daagdes leverancier van de wagen, een dergelijke toestem
ming uiteraard niet impliceert; 

dat gedaagde toen hij de wagen kocht kon en behoorde 
te beseffen dat hij er niet mee mocht rijden gelijk hij 
gedaan heeft; dat zijn verlangen om de kosten van over
schilderen op eiseres te verhalen niet is gerechtvaardigd; 

O. dat het feit dat eiseres nog enige maanden heeft ge
wacht met het aanhangig maken van dit geding geenszins 
aantoont dat er thans geen dringende noodzaak bestaat 
om aan het wederrechtelijk voeren van eiseresses merken 
een eind te maken; 

O. dat wel is komen vaststaan dat een met eiseres ge
lieerde, tot het Shell-concern behorende, maatschappij 
haar producten verkoopt aan niet tot de Shell-verkoopor-
ganisatie behorende personen en lichamen, doch dit feit 
bij gedaagde geen twijfel heeft mogen wekken aan zijn 
verplichting om zich van het voeren der Shell-merken 
— zonder vergunning — te onthouden; 

O. dat de gevraagde voorziening dan ook dient te 
worden getroffen in voege als hieronder te vermelden: 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING: 

Veroordeelt gedaagde 
a. zich te onthouden van het maken van inbreuk op 

de merken „Shell", „TermosheU" of enig ander merk
recht van eiseres, 

b. zich te onthouden van het uitoefenen van zijn be
drijf door middel van een (tank)wagen geschilderd in 
kleuren en op een wijze die overeenkomt met die welke 
bij eiseres en haar organisatie gebruikelijk is, 

een en ander op verbeurte van een aan eiseres te be
talen dwangsom van f 1000,— (EEN DUIZEND GULDEN) 
voor iedere dag dat gedaagde met deze veroordeling in 
strijd mocht handelen; 

Bepaalt dat dit vonnis zal zijn uitvoerbaar bij voor
raad; 

Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten tot op heden 
aan de zijde van eiseres begroot op f 350,— (DRIEHON
DERD EN VIJFTIG GULDEN). 
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Nr 113. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 31 december 1968. 

(Petrox/Petra) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 

Rechters: Mrs J. A. J. M. van Goethem 
en R. R. Portheine. 

Artikel 4his, lid 3 onder b i.v.m. art. 9 Merkemvet. 
Het woordmerk Petrox voor de waren: toevoegingen 

voor benzine en toevoegingen voor andere oliedistillaten 
vertoont een zodanige verwantschap in klank en beeld 
met het woordmerk Petra voor de waren: petroleum, gas-
olie, autogasolie, dunne stookolie, huisbrandolie, benzine, 
superbenzine, auto- en smeermiddelen, industriesmeer
middelen, dat verwarring omtrent de herkomst der waren 
bij het in aanmerking komend publiek niet alleen moge
lijk maar zelfs waarschijnlijk is. Niet relevant is de be
doeling van verzoekster ten aanzien van het gebruik van 
het merk; de rechtbank heeft te rekenen met de mogelijk
heden, die bij inwilliging van het verzoek worden ge
opend. 

Texaco Inc. te New York, Verenigde Staten van Ame
rika, verzoeker, gemachtigden Mrs E. A. van Nieuwen
hoven Helbach c.s., 

tegen 
het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Graven

hage, verweerder, gemachtigde Mr A. M. de Geus. 

De Rechtbank, enz. 
OVERWEGENDE: 

Het verzoek is tijdig ingediend. Het strekt tot het be
velen van de nationale inschrijving van verzoeksters 
woordmerk Petrox in de registers van het Bureau voor 
de Industriële Eigendom voor de waren: Toevoegingen 
voor benzine en toevoegingen voor andere oliedistillaten. 

Het Bureau heeft de inschrijving geweigerd wegens 
warengelijksoortigheid en overeenstemming in hoofdzaak, 
althans zodanige overeenstemming dat verwarring om
trent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, 
met de nationale inschrijving nr 133.854 (woordmerk Petra). 

Verzoekster bestrijdt de juistheid van al deze gronden. 
Gesteld echter dat de gevraagde inschrijving zou worden 
toegestaan, dan zou verzoekster onder het merk Petrox 
toevoegingen voor benzine en/of voor andere oliedistil
laten (bijvoorbeeld bovensmering) in de handel kunnen 
brengen, waarnaast eveneens in de handel zouden kunnen 
worden aangetroffen waren onder het merk Petra waar
voor dit merk is ingeschreven. (Petroleum, gasolie, auto
gasolie, dunne stookolie, huisbrandolie, benzine, super-
benzine, auto- en smeermiddelen, industriesmeermid
delen). Naar het oordeel van de rechtbank zou in dat 
geval verwarring omtrent de herkomst van deze respec
tieve waren bij het in dit geval in aanmerking komende 
grote publiek niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijn
lijk zijn, gezien de verwantschap tussen de beide merken 
zowel in klank als in beeld. Verzoeksters gemachtigde 
heeft in raadkamer wel aangevoerd dat het merk Petrox 
in de praktijk steeds gebruikt zal worden voor aan haar 
eigen producten toegevoegde toevoegingen en dan in 
combinatie met het merk Texaco, maar de rechtbank 
heeft te rekenen met de mogelijkheden die bij inwilliging 
van het verzoek worden geopend, niet met wat mogelijk 
(op dit moment) de bedoeling van verzoekster is ten 
aanzien van het gebruik van het merk. 

Aangezien uit het bovenstaande voortvloeit dat de ge
vraagde inschrijving reeds moet worden geweigerd op 
grond van zodanige overeenstemming tussen verzoeksters 
merk en het tegengehouden merk, dat verwarring omtrent 
de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, kan de 
rechtbank de vragen of warengelijksoortigheid en over
eenstemming in hoofdzaak bestaan laten rusten. 

BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek af. Enz. 

Nr 114. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
15 juni 1966. 
(EI-Mondo) 

President: Mr A. Slotemaker; 
Raden: Mrs S. H. Sieperda en R. Prins. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Rechtbank: Het woordmerk EL-MONDO voor heren 

overhemden stemt niet in hoofdzaak noch op verwar-
ringwekkende wijze overeen met de merken EL—MIRO en 
EL-MIOR voor overhemden en andere kledingstukken. 
Nog minder overeenstemming tussen het merk E L -
MONDO van gerequestreerde en de handelsnaam ELMI 
N.V. van requestrante. 

Hof: Nu de merken van appellante door het telkens 
aanvangen met „El" gevolgd door een woord beginnende 
met ,,M" een duidelijk seriekarakter vertonen, zal het 
merk EL-MONDO bij het publiek licht worden opgevat als 
tot die serie behorende, terneer nu het gebruikt wordt ter 
onderscheiding van dezelfde waar overhemden. Derhalve 
wel verwarringwekkende overeenstemming. 

Overhemdenfabriek Elmi N.V. te Leiden, appellante, 
gemachtigde Mr E. C. Kuhn, 

tegen 
G. van der Herik, handelende onder de naam „Neco-

line" te Dordrecht, geïntimeerde, gemachtigde Mr H. W. 
ten Holter. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste 
Kamer, 12 november 1965. President: Mr A. H. Lyck-
lama; Rechters: Mrs C. Stolk en H. W. Mulder. 

De Rechtbank, enz. 
Requestrante [Elmi Red.] heeft gesteld: 
dat verzoekster sedert jaren hier te lande op grond van 

eerst en voortgezet gebruik uitsluitend rechthebbende is 
op de merken EL-MIRO en EL-MIOR ter onderscheiding 
van door haar vervaardigde en/of in de handel gebrachte 
overhemden en andere kledingstukken en welke merken 
op haar naam zijn ingeschreven onder no. 126.474 natio
naal, woordmerk EL-MIRO, en no. 126.475 nationaal, 
beeldmerk EL-MIOR (in speciale schrijfwijze), beide dd. 
10 november 1956 voor de waren: „overhemden en 
andere kledingstukken"; 

dat in het op 1 oktober 1964 verschenen Merkenblad 
wordt gepubliceerd onder no. 152.527 nationaal de in
schrijving van het woordmerk EL-MONDO d.d. 13 augus
tus 1964 volgens aanvrage van 9 juni 1964 ten name van 
G. VAN DER HERIK, handelende onder de naam „Neco-
line" aan de Wolwevershaven no. 19 te Dordrecht, voor 
de waren: „heren overhemden" in de daartoe bestemde 
registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom te 
's-Gravenhage; 

Gerequestreerde heeft dit gestelde niet betwist. Re
questrante verzoekt aan de Rechtbank om de inschrijving 
van bovenbedoeld merk van gerequestreerde nietig te 
verklaren, waarvoor zij als argumenten aanvoert: 

dat toch tussen de merken EL-MIRO en EL-MIOR van 
verzoekster en het merk EL-MONDO van gerequestreerde, 
bestemd voor identieke artikelen en soortgelijke produc
ten, zoveel punten van overeenstemming bestaan dat 
hier sprake is van overeenstemming in hoofdzaak bij 
soortgelijkheid van waren; 

dat bovendien tussen eerder genoemde merken en ook 
tussen de handelsnaam van verzoekster en het merk van 
gerequestreerde een zodanige gelijkenis bestaat dat ge
vreesd dient te worden voor verwarring omtrent de her
komst der waren bij het kopend publiek; 

Gerequestreerde heeft niet betwist, dat de waren, 
waarop de merken van requestrante betrekking hebben 
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enerzijds en de waren, waarop het merk van gereques-
treerde betrekking heeft anderzijds, soortgelijk zijn. 

Wel echter heeft gerequestreerde betwist, dat zijn merk 
geheel of in hoofdzaak, dan wel op verwarringwekkende 
wijze in den zin van artikel 10 lid 1 sub b der Merken-
wet, zou overeenstemmen met de bedoelde merken van 
requestrante en met haar handelsnaam. 

De merken van requestrante hebben onderling, en met 
het merk van gerequestreerde gemeen, dat zij bestaan uit 
twee woorden, waarvan het eerste EL is, gevolgd door een 
horizontaal verbindingsstreepje, waarna een tweede 
woord, aanvangend met de letter M. In de merken van 
requestrante volgen op die M allereerst nog een I en 
daarna respectievelijk RO en OR. In het merk van gere
questreerde ontbreken deze I en R geheel, waardoor het 
tweede woord van gerequestreerde's merk zowel auditief 
als visueel aanmerkelijk anders verschijnt aan de waar
nemer dan bij het tweede woord van de merken van 
requestrante het geval is. Mede nog in aanmerking 
nemend, dat het woord EL in de onderwerpelijke merken 
een zeker niet overheersend fantasie-element vormt, is 
de Rechtbank van oordeel, dat bij vergelijking van de 
onderwerpelijke merken, in hun geheel beschouwd, het 
merk van gerequestreerde niet gezegd kan worden in 
hoofdzaak of op verwarringwekkende wijze in den zin 
van artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet overeen te 
stemmen met de merken van requestrante. Bij verge
lijking van de handelsnaam van requestrante met het 
merk van gerequestreerde kan de Rechtbank nog minder 
tot zodanige overeenstemming concluderen, omdat het op 
de voorgrond tredende bestanddeel Elmi van die handels
naam bestaat uit één woord, van slechts twee lettergrepen, 
waarin de klemtoon ongetwijfeld gelegd zal worden op 
de eerste lettergreep, terwijl dat accent bij de uitspraak 
van EL-MONDO stelling op MON zal komen te vallen; wat 
in het merk van gerequestreerde na EL volgt, onder
scheidt zich zowel visueel als auditief zozeer van datgene 
wat in de handelsnaam van requestrante na EL volgt, dat 
bij vergelijking van die totale handelsnaam van reques
trante met dat totale merk van gerequestreerde geen ver
warringwekkende overeenstemming in den zin van voor
meld wetsartikel aanwezig geacht kan worden. 

Mitsdien behoort te worden beslist als volgt: 

BESCHIKKENDE: 

Wijst af het verzoek. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellante tegen de beschikking der 
Rechtbank als grief heeft aangevoerd, dat de Rechtbank 
heeft geoordeeld dat de merken van partijen — in hun 
geheel beschouwd — niet in hoofdzaak of op verwarring
wekkende wijze in de zin van art. 10 lid 1 sub b der 
Merkenwet overeenstemmen, en dat dit nog minder het 
geval was bij vergelijking van geïntimeerdes merken met 
appellantes handelsnaam; 

O. dienaangaande, dat het op de voorgrond tredende 
gedeelte van appellantes kennelijk van haar handelsnaam 
„ELMI" afgeleide merken „EL-MIRO" en , ,EL-MIOR", aan
vangt met „El" als eerste lettergreep of als voorvoegsel, 
gevolgd door een woord beginnende met de letter „M", 
en ook geïntimeerdes merk begint met het voorvoegsel 
„El" gevolgd door een woord aanvangende met de letter 
„M" op welk voorvoegsel zij bovendien blijkens de door 
haar overgelegde producties bij de presentatie van haar 
merk op haar artikelen grote nadruk legt, door in helder 
wit het voorvoegsel „ E L " en daaronder in een minder 
opvallende kleur „MONDO" op het merkstrookje, dat aan 
haar overhemden is bevestigd, af te drukken, zodat ook 
zij blijkens het gebruik dat zij van haar merk maakt het 
voorvoegsel „El" als een belangrijk (zo niet het belang

rijkste) onderdeel van haar merk beschouwt en onder het 
oog van het publiek brengt; 

O. dat dan ook, nu de merken van appellante door het 
telkens aanvangen met „El" gevolgd door een woord be
ginnende met „M" een duidelijk seriekarakter vertonen, 
het merk „EL-MONDO" bij het publiek licht zal worden 
opgevat als tot die serie behorende, temeer nu het ge
bruikt wordt ter onderscheiding van dezelfde waar over
hemden; 

O., dat mitsdien het merk „EL-MONDO" geacht moet 
worden zodanig overeen te stemmen met appellantes mer
ken, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst 
der daaronder verhandelde waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat derhalve de beslissing der Rechtbank niet in 
stand kan blijven en appellantes verzoek tot nietigver
klaring der inschrijving „EL-MONDO" toewijsbaar is; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking der Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage, op 12 november 1965 tussen 
partijen gegeven, waarvan appèl; 

EN OPNIEUW BESCHIKKENDE: 

Verklaart de inschrijving ten name van geïntimeerde 
van het woordmerk „EL-MONDO" voor de waar heren
overhemden in het register van het Bureau voor de In
dustriële Eigendom te 's-Gravenhage op 13 augustus 
1964 onder nr. 152.527 nietig. Enz. 

Nr 115. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
8 januari 1969. 

(Creponia) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

"^» 

(nr 200 560 int.) 
(oudere inschrijving) 

(nr 200561 int.) 
(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Rb.: Van bovenstaande figuurmerken kunnen de woor

den „Crêpe de Chine" als het kenmerkende bestanddeel 
worden beschouwd. 

Rb. en Hof: Tussen het woordmerk CREPONIA en 
bovenstaande figuurmerken bestaat noch overeenstem
ming in hoofdzaak noch verwarringstichtende overeen
stemming. 

Hof: CREPONIA roept geen enkele associatie met CRÊPE 
DE CHINE op en het publiek zal niet denken, dat men hier 
met varianten van een zelfde merktype te doen heeft. 
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Parfums Revillon S.A. te Parijs, appellante, gemach
tigde Mr L. Wichers Hoeth, advocaat Mr W. C. van 
Manen, 

tegen 
Import en Handel Best Cosmetics N.V. te Utrecht, ge-

intimeerde, gemachtigde Mr E. C. Kuhn. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 1 mei 1968. 

President: Mr P. Erdman: Rechters: Mrs C. Stolk en 
J. A. J. M. van Goethem. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestranten [Parfums Revillon 

S.A. Red.] ten requeste tijdig de nietigverklaring hebben 
verzocht van de ten name van gerequestreerde hier te 
lande op 22 juni 1967 onder nr. 163.746 overeenkomstig 
artikel 5 der Merkenwet plaats gevonden nationale in
schrijving van het woordmerk „CREPONIA" voor de waar 
„vloeibare zeep"; 

O., dat dit verzoek is gegrond op overeenstemming in 
hoofdzaak bij gelijksoortigheid van waren, althans op 
verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in 
artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet, tussen het aan
gevallen merk en vier eerder hier te lande — onder de 
nrs. 163.108, 167.314, 200.560 en 200.561 — ten name 
van requestrante sub 2 ingeschreven merken, ten aanzien 
waarvan ten requeste is gesteld dat requestrante sub 1 
als rechtsopvolgster van requestrante sub 2 krachtens 
eerstgebruik in het Koninkrijk rechthebbende is op die 
merken voor de waren: parfumerieën, schoonheidsmid-
delen, zeep, poeder en toiletartikelen; 

O., dat bij het verhoor in raadkamer door de gemach
tigde van requestranten — desgevraagd — is verklaard, 
dat requestrante sub 2 thans zelf geen rechten meer op 
de bovenbedoelde vier merken heeft; 

— dat derhalve requestrante sub 2 in het mede door 
haar ten requeste gedane verzoek niet kan worden ont
vangen; enz. 

O., dat de onder de nrs. 200.560 en 200.561 inge
schreven merken, waarop ten requeste mede een beroep 
is gedaan, blijkens de overgelegde authentieke afschriften 
van die merkinschrijvingen in de registers van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom beide bestaan uit de 
afbeelding van een fles, waarop onder meer de woorden 
„CRÊPE DE CHINE" voorkomen, welke woorden als het 
kenmerkend bestanddeel van die merken kunnen worden 
beschouwd; 

O., dat weliswaar dit woord-bestanddeel en het woord 
„CREPONIA", waaruit het aangevallen merk bestaat de 
eerste drie letters gemeen hebben, doch overigens CREPO
NIA — dat een fantasie-woord is — zo duidelijk verschilt 
van de woorden „CRÊPE DE CHINE" — die een bekende 
benaming zijn voor een bepaalde stof — dat te dezen 
geen sprake kan worden geacht van overeenstemming in 
hoofdzaak tussen het aangevallen merk en de onder de 
nrs. 200.560 en 200.561 ingeschreven merken, noch van 
een zodanige overeenstemming dat bij het publiek ver
warring omtrent de herkomst van der partijen waren zou 
kunnen ontstaan; 

O., dat mitsdien het verzoek, voor zover het is gedaan 
door requestrante sub 1, moet worden afgewezen; enz. 

b) Het Hof, enz. 

O. dat appellante tegen deze beschikking heeft aan
gevoerd, dat de Rechtbank ten onrechte niet heeft aan
genomen, dat de merken Crêpe de Chine en Creponia in 
hoofdzaak overeenstemmen, althans dat er tussen die 
merken verwarringwekkende overeenstemming bestaat; 

O. dienaangaande, dat in Nederland Crêpe de Chine 
een alom bekende soortnaam is (geworden) voor een 
bepaalde soort zijden weefsel en mede daardoor steeds als 
één geheel worden beschouwd, — en dat vergelijking met 
Creponia, dat geen enkele begrijpelijke betekenis voor het 
publiek heeft, niet zal leiden tot de beslissing dat deze 
beide als merken in hoofdzaak overeenstemmen, — 
waartoe onvoldoende is dat de eerste vier letters van het 
onderdeel Crêpe van appellante en de eerste vier letters 
van Creponia dezelfde zijn, en dat de uitspraak ook voor 
en door het Nederlandse publiek Crêpe en Creponia voor 
wat die eerste vier letters betreft verschillend zal zijn; 

O. dat er ook geen zodanige overeenstemming tussen 
de beide merken bestaat, dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, 
omdat Creponia naar 'sHofs oordeel geen enkele asso
ciatie met Crêpe de Chine oproept, en evenmin Crêpe de 
Chine met Creponia, — zullende in het bijzonder ook 
niet door het kopende publiek gedacht worden dat men 
hier met varianten van eenzelfde merktype te doen 
heeft, zoals appellante heeft betoogd, terwijl ook elke 
klankovereenkomst ontbreekt; 

O. dat mitsdien de beschikking der Rechtbank moet 
worden bekrachtigd; enz. 

Nr 116. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 21 juni 1960. 

(Iobac) 

President: Mr J. H. C. Slotemaker; Rechters: Mrs A. A. 
L. Minkenhof en A. H. Lycklama. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
De waren „preparaat of samenstelling gebruikt als een 

ongedierte dodend reinigingsmiddel voor het desinfec
teren van melkgerei" enerzijds en „produits de désodori-
sation pour les soins du corps" anderzijds zijn niet van 
dezelfde soort. Evenmin verwarring omtrent de herkomst 
te duchten, indien voor de eerste waar het merk IOBAC, 
voor de tweede het merk BAC wordt gebruikt. 

De Offene Handelsgesellschaft C. H. Boehringer Sohn, 
te Ingelheim (Rhein), Bondsrepubliek Duitsland, ver
zoekster, gemachtigde Mr J. M. Barents, 

tegen 
Lazarus Laboratories, Inc. Division of West Chemical 

Products, Inc., te Buffalo, Staat New York, (Verenigde 
Staten van Amerika), verweerder, niet verschenen. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende dat, naar het oordeel van de Rechtbank, 

de waren, voor welke de in geschil zijnde merken zijn 
ingeschreven, niet van dezelfde soort zijn en voorts zoda
nig van elkander verschillen, dat — gelet op de aard en 
de bestemming der waren — niet te verwachten valt, dat 
het in aanmerking komend publiek als koper van de 
onder het merk IOBAC verhandelde waar van gereques
treerde in mening zal komen te verkeren, dat deze 
waar van requestrante afkomstig is; enz. 
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Nr 117. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 11 februari 1969. 

(Bluna met afb. oranjeboom) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 
Rechters: Mrs P. Erdman en C. Stolk. 

(nr 337.913 internationaal) (nr 90.964 nationaal) 
(nietigverklaarde inschrijving) (oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
De bovenstaande merken stemmen in hoofdzaak, al

thans op verwarringwekkende wijze overeen. 
De waren: „essences et extraits pour la préparation 

de spiritueux, boissons non alcooliques, limonades ga-
zeuses et limonades, tous produits précités fabriqués sous 
application de jus de fruits, vins de fruits" zijn soortgelijk 
aan de waren: „alcoholhoudende dranken, alcoholvrije 
dranken, bier". 

Verenigde Nederlandse Brouwerijen d'Oranjeboom 
N.V. te Rotterdam, verzoekster, gemachtigde Dr Mr 
J. A. M. van Staay, 

tegen 
Bluna Gesellschaft M.B.H, te Keulen, Bondsrepubliek 

Duitsland, verweerster, niet verschenen. 

Nr 118. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 27 februari 1969. 

(SPILL op afb./SIL) 
President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 

Rechters: Mrs C. Stolk en J. A. J. M. van Goethem. 

Art. 10, lid 1 Merkenwet. 
Het merk waarvan het woord SPILL het hoofdbestand

deel uitmaakt en de naam is waaronder het publiek naar 
de waar wasmiddelen, enz. zal vragen, stemt in hoofd
zaak, althans op verwarrende wijze overeen met de mer
ken SIL voor soortgelijke waren. 

(nr 165.546 nationaal) 
(nietigverklaarde inschrijving) 

Nederlandsche Persil Maatschappij N.V. te Jutphaas, 
verzoekster, gemachtigde Mr E. Chr. Kuhn, 

tegen 
The Procter & Gamble Company te Cincinnati, Ohio, 

Verenigde Staten van Amerika, verweerster, niet ver
schenen. 

Overwegende, dat het tijdig ingediende verzoek strekt 
tot nietigverklaring van de nationale inschrijving onder 
nummer 165.546 in de registers van het Bureau voor de 
Industriële Eigendom ten name van verweerder van het 
beeldmerk SPILL voor de waren „was- bleekmiddelen; 
reinigings-, polijst-, schuur- en ontvettingsmiddelen; 
zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, haar-
lotions; tandmiddelen; was- en vatenwasprodukten"; 

O., dat verzoekster daartoe heeft aangevoerd: 
dat zij hier te lande is de uitsluitend rechthebbende 

op grond van eerst en voortgezet gebruik sedert tien
tallen jaren op de merken SIL, welke merken in de daar
toe bestemde registers hier te lande zijn ingeschreven 
onder de nummers 38.671, 111.128 en 111.115 voor de 
daarbij vermelde warenlijsten; 

dat tussen de merken SIL en het aangevallen merk 
SPILL een zo grote gelijkenis bestaat, dat hier sprake is 
van overeenstemming in hoofdzaak tussen deze merken, 
welke zijn ingeschreven voor soortgelijke produkten, al
thans en in ieder geval de onderlinge gelijkenis tussen 
genoemde merken zodanig is, dat gevreesd moet worden 
voor verwarring omtrent de herkomst der waren bij het 
kopende publiek; 

O., dat het aangevallen merk, waarvan het woord 
SPILL het hoofdbestanddeel uitmaakt en de naam is 
waaronder het publiek naar de waar zal vragen, in 
hoofdzaak overeenstemt met de merken SIL, waarop 
verzoekster de uitsluitend rechthebbende is voor soort
gelijke waren als waarvoor het aangevallen merk is inge
schreven, althans de onderlinge gelijkenis tussen de 
wederzijdse merken zodanig is, dat bij het publiek ver
warring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ont
staan; 

dat mitsdien het verzoek behoort te worden toege
wezen; 

BESCHIKKENDE: 

Verklaart de inschrijving onder nummer 165.546 (na
tionaal) in de registers van het Bureau voor de Indus
triële Eigendom ten name van verweerder van het beeld
merk SPILL nietig. Enz. 
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Nr 119. Arrondiss'ements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 7 juni 1967. 

(TEFAL/TEFLON) 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; 
Rechters: Mrs P. Erdman en C. Stolk. 

Artikel 10, lid 1 j° art. 3 lid 1 en 2 Merkermet. 
Verzoekster heeft bij het omstreeks 1962 op de Neder

landse markt brengen van haar keukengerei daarop met 
toestemming van verweerster een etiket aangebracht, 
waarop naast haar merk TEFAL was vermeld, dat deze 
waar voorzien was van een deklaag van TEFLON tegen 
aankoeken en dat TEFLON het merk was van verweerster. 
Daardoor werden die merken gelijktijdig op voor partijen 
rechtscheppende wijze gebruikt. Derhalve heeft verzoek
ster niet een beter recht op het merk TEFAL dan verweer
ster op het merk TEFLON. 

Afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring van de 
inschrijving van het merk TEFLON. 

De vennootschap naar Frans recht Tefal Société 
Anonyme te Sarcelles, Frankrijk, verzoekster, gemach
tigde Mr G. Reddingius, 

tegen 
E. I. Du Pont de Nemours and Company te Wil-

mington/Delaware, Ver. St. van Amerika, verweerster, 
gemachtigde Mr J. A. van Arkel. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat verzoekster bij haar op 18 november 

1966 ter Griffie dezer Rechtbank ingediende verzoek
schrift heeft verzocht nietig te verklaren de inschrijving 
op 12 september 1966 in de registers van het Bureau voor 
de Industriële Eigendom onder no. 160.554 (nationaal) 
ten name van verweerster van het woord-merk TEFLON 
voor zover betrekking hebbende op de waren „kook- en 
keukengerei alsmede harsachtige bedekkingsmiddelen 
voor zover deze zijn aangebracht op kook- en keuken
gerei"; 

dat verzoekster dit verzoek heeft doen steunen op de 
stelling, dat het merk in hoofdzaak, althans op verwar-
ringwekkende wijze als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b 
der Merkenwet, overeenstemt met het merk TEFAL, waar
op verzoekster krachtens eerste gebruik hier te lande, zo
mede krachtens oudere merkinschrijving rechthebbende 
is voor de waren „batterie de cuisine possédant un revête-
ment anti-adhésif" (keukengerei voorzien van een dek
laag tegen aankoeken); 

O., dat de gemachtigde van verzoekster bij de monde
linge behandeling het verzoek heeft ingetrokken ten aan
zien van de waren „harsachtige bedekkingsmiddelen voor 
zover deze zijn aangebracht op kook- en keukengerei", 
zodat thans nog slechts de nietigverklaring van de in
schrijving van het merk TEFLON wordt gevraagd voor de 
waren „kook- en keukengerei"; 

O., dat verweerster niet heeft bestreden, dat de merken 
TEFLON en TEFAL in hoofdzaak overeenstemmen en dat 
de waren, waarvoor het verzoek tot nietigverklaring is 
gehandhaafd, zijn van dezelfde soort als de waren van 
verzoekster; 

O., dat verweerster heeft aangevoerd, dat zij reeds 
sedert 1954 het merk TEFLON hier te lande heeft gebruikt 
voor harsachtige bedekkingsmiddelen tegen aankoeken, 
eerder dan verzoekster haar merk hier te lande heeft 
gebruikt en dat verzoekster bij het omstreeks 1962 op de 
Nederlandse markt brengen van haar keukengerei daarop 
met toestemming van verweerster een etiket heeft aan
gebracht, waarop naast haar merk TEFAL was vermeld, 
dat deze waar voorzien was van een deklaag van TEFLON 
tegen aankoeken en dat TEFLON het merk was van ver
weerster, waardoor die merken gelijktijdig op voor par
tijen rechtscheppende wijze werden gebruikt; 

O., dat de gemachtigde van verzoekster deze bewerin
gen niet heeft weersproken; 

O., dat uit het vorenstaande blijkt, dat verzoekster haar 
„keukengerei voorzien van een deklaag tegen aankoeken" 
op de Nederlandse markt heeft gebracht onder een merk, 
dat in hoofdzaak overeenstemde met een merk, waarop 
verweerster toen reeds rechthebbende was voor harsach
tige bedekkingsmiddelen tegen aankoeken, en dat die 
deklaag, waaraan verzoeksters keukengerei zijn bijzon
dere eigenschap van niet-aankoeken ontleende, juist was 
bedoeld harsachtig bedekkingsmiddel van verweerster; 

dat hieruit volgt, dat verweerster zich destijds tegen 
dat gebruik van verzoeksters merk zou hebben kunnen 
verzetten op grond, dat verzoeksters waren zodanig ver
want waren aan verweersters waren, dat tengevolge van 
de grote gelijkenis tussen de beide merken bij het publiek 
verwarring omtrent de herkomst van der partijen waren 
zou kunnen ontstaan, ware het niet dat verwarring toen 
werd voorkomen doordat de waren van partijen in een 
zekere samenwerking in de vorm van één eindprodukt op 
de markt werden gebracht; 

dat de Rechtbank onder deze omstandigheden buiten 
onderzoek kan laten of verweerster het merk TEFLON 
eerder dan verzoekster het merk TEFAL hier te lande heeft 
gebruikt voor kook- en keukengerei, daar in elk geval 
kan worden gezegd, dat verzoekster voor die waren niet 
een beter recht heeft op het merk TEFAL dan verweerster 
op het merk TEFLON, hetgeen reeds tot afwijzing van het 
verzoek, voor zover nog gehandhaafd, moet leiden; 

BESCHIKKENDE: 

Wijst het verzoek af. Enz. 

Nr 120. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
10 april 1968. 

(AvictroI/AVIATOL) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

(Ajrictrop 
(nr 150.810 nat.) 

(nietigverklaarde inschrijving) 

Artikel 10, lid 1, aanhef en sub a Merkenwet. 
Rb. en Hof: Bovenstaand merk Avictrol voor motor

olie stemt in hoofdzaak overeen met het merk AVIATOL 
in een eenvoudige ruitvormige omlijsting voor technische 
oliën en vetten en smeringsmiddelen. 

Rb: Het niet bestaan van gevaar voor verwarring om
trent de herkomst der waren bij het publiek is niet van 
belang nu art. 10 lid 1 sub a Merkenwet van toepassing is. 

Het enkele feit dat partijen (tot dusver) ieder slechts 
een beperkt afzetgebied hebben, is onvoldoende om te 
kunnen aannemen, dat geen verwarring omtrent de her
komst der waren zou kunnen ontstaan. 

J. Burger te Alkmaar, appellante, gemachtigde Mr 
J. F. A. Verzijl, 

tegen 
J. P. M. Bakker te Rotterdam, geïntimeerde, gemach

tigde Mr R. van der Veen. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 2 mei 1966. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
P. Erdman en H. W. Mulder. 
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De Rechtbank, enz. 

Overwegende, dat requestrant [J. P. M. Bakker Red.] 
tijdig de nietigverklaring heeft verzocht van de ten name 
van gerequestreerde hier te lande op 17 februari 1964 
onder no. 150.810 voor de waar „motorolie" plaatsge
vonden (nationale) merkinschrijving (zie afb. Red.); 
enz. 

O., dat het verzoek is gegrond op overeenstemming in 
hoofdzaak, althans verwarringwekkende overeenstem
ming als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet, 
tussen het aangevallen merk en het ten requeste bedoelde 
merk van requestrant, bestaande uit het woord „AVIATOL" 
geplaatst in een (eenvoudige) ruitvormige omlijsting, op 
welk merk requestrant heeft gesteld krachtens eerst ge
bruik hier te lande rechthebbende te zijn voor onder meer 
de waren „technische oliën en vetten" en „smeringsmid-
delen"; 

O., dat de waar, waarvoor het aangevallen merk is 
ingeschreven — zoals ook door gerequestreerde niet is 
betwist — soortgelijk is aan de voormelde waren, waar
voor requestrant heeft gesteld rechthebbende te zijn op 
zijn voormeld merk; 

O., dat bij ieder van de litigieuze merken het daarin 
voorkomende woord — „Avictrol" respectievelijk „AVIA
TOL" — onmiskenbaar het hoofdbestanddeel van dat 
merk is en die woorden, zowel auditief als visueel, grote 
gelijkenis met elkaar vertonen; 

O., dat dientengevolge sprake is van overeenstemming 
in hoofdzaak tussen de beide merken; 

— dat de door gerequestreerdes gemachtigde aange
voerde omstandigheid, dat de uitgang „ol" niet onder
scheidend is voor olie-producten, (waar het hierom gaat) 
onvoldoende is om — wanneer de merken in hun geheel 
worden beschouwd —• zodanige overeenstemming te kun
nen voorkomen; 

O., dat — ook al zou juist zijn, dat beide partijen 
slechts een beperkt afzetgebied voor hun waren hebben 
en wel in en om de plaats waar zij gevestigd zijn, zoals 
door gerequestreerdes gemachtigde is beweerd, weshalve 
geen gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van 
der partijen waren bij het publiek zou zijn te duchten — 
het niet bestaan van dit verwarringsgevaar in casu niet 
meer van belang is, nu artikel 10 lid 1 sub a der Mer
kenwet van toepassing is, waarin alleen gehele of hoofd
zakelijke overeenstemming van de merken en gelijksoor
tigheid van de waren, waarop de merken betrekking heb
ben, als voorwaarden worden genoemd; 

— dat overigens het enkele feit, dat partijen (tot dus
ver) ieder slechts een beperkt afzetgebied hebben als 
door gerequestreerde gesteld, onvoldoende is om te kun
nen aannemen, dat geen verwarring omtrent de herkomst 
van hun waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat gerequestreerdes gemachtigde heeft betwist, dat 
requestrant diens merk hier te lande eerder heeft gebruikt 
dan gerequestreerde zijn merk, waarbij door die gemach
tigde is gesteld — en door requestrant niet (langer) is 
betwist — dat gerequestreerde het aangevallen merk 
reeds sedert 1948 onafgebroken hier te lande heeft ge
bruikt; 

O., dat echter door requestrants gemachtigde negen 
schriftelijke verklaringen zijn overgelegd, volgens welke 
requestrant — zoals door hem nader gesteld — zijn merk 
reeds vanaf omstreeks eind 1945/begin 1946 hier te 
lande heeft gebruikt; 

— dat gerequestreerdes gemachtigde de juistheid van 
die verklaringen niet (voldoende) gemotiveerd heeft be
twist en niet heeft aangeboden tegenbewijs tegen bedoelde 
bescheiden te leveren; 

—- dat derhalve moet worden aangenomen, dat reques
trant zijn merk eerder in Nederland heeft gebruikt dan 
gerequestreerde het aangevallen merk; 
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O., dat gerequestreerdes gemachtigde tenslotte ook nog 
heeft betwist, dat requestrants merk daarna regelmatig 
— zonder onderbrekingen van meer dan drie jaren — is 
gebruikt, doch te dien aanzien geen gemotiveerde tegen
spraak heeft gesteld noch bewijs heeft aangeboden; 

O., dat uit het vorenoverwogene volgt, dat het verzoek 
voor toewijziging vatbaar is; enz. 

b) Tussenbeschikking Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, 15 maart 1967. 

Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellant tegen de beschikking der 
Rechtbank vier grieven heeft aangevoerd, waarvan de 
eerste drie, die het Hof tezamen zal behandelen, luiden: 

I. Ten onrechte heeft de Rechtbank in rechtsover
weging 3 overwogen, dat de woorden Avictrol en AVIA
TOL zowel auditief als visueel grote gelijkenis met elkaar 
vertonen. 

II. Ten onrechte heeft de Rechtbank in rechtsover
weging 4 overwogen, dat dientengevolge sprake is van 
overeenstemming in hoofdzaak. 

III. Ten onrechte heeft de Rechtbank in rechtsover
weging 4 overwogen, dat de omstandigheid, dat de uit
gang -OL voor olieproducten niet onderscheidend is, on
voldoende is om, bij beschouwing van de merken in hun 
geheel, zodanige overeenstemming (in hoofdzaak) te 
kunnen voorkomen. 

O. dienaangaande, dat ook naar 's-Hofs oordeel de 
merken Avictrol en AVIATOL, die voor soortgelijke waren 
worden gebruikt, in hoofdzaak met elkaar overeenstem
men en door het grote publiek voor elkaar zullen worden 
aangezien, terwijl auditief het onderscheid tussen Avictrol 
en AVIATOL zo gering is, dat bij niet bijzonder duidelijke 
uitspraak, zoals men die in de praktijk verwachten kan, 
het verschil tussen de merken niet zal opvallen; 

O., dat daaraan niet afdoet, dat de uitgang ,,-ol" even
tueel niet onderscheidend zou zijn bij merken voor olie
producten, nu de merken in hun geheel genomen onvol
doende verschillen; 

O., dat deze grieven dus falen; 
O., dat de vierde grief luidt, dat de Rechtbank ten on

rechte heeft beslist, dat appellant niet gemotiveerd zou 
hebben betwist dat geïntimeerde zijn merk AVIATOL reeds 
sedert 1945/46 zou hebben gebruikt en geen tegenbewijs 
tegen dat gebruik heeft aangeboden; 

O. dienaangaande, dat bij de mondelinge behandeling 
in hoger beroep zijdens geïntimeerde niet is weersproken, 
dat appellant wel degelijk dit gebruik sedert 1945/46 
betwist heeft en zijnerzijds van het niet-gebruik sedert 
1945/46, althans vóór 1948, bewijs heeft aangeboden; 

O. dat, nu appellant voor het Hof zijn betwisting en 
bewijsaanbod heeft herhaald, hij tot de aangeboden be
wijslevering kan worden toegelaten, waartoe het Hof een 
nadere dag voor de verdere behandeling der zaak zal 
vaststellen; enz. 

c) Eindbeschikking. 

Overwegende, dat bij de voortgezette mondelinge be
handeling der zaak op gemelde data appellant resp. zes en 
vijf getuigen heeft doen horen, doch hij door middel van 
hun verklaringen niet heeft bewezen, dat geïntimeerde 
zijn merk AVIATOL sedert 1945/46, althans vóór 1948, 
niet heeft gebruikt; 

O., dat toch de getuigen Van Maurik, Minterding, 
Stronk, Van Berkel en Kapsenberg, gemotiveerd met 
redenen van wetenschap, hebben verklaard, dat het merk 
AVIATOL door appellant reeds vóór 1948 werd gebruikt, 
— waaraan niet wordt afgedaan door de verklaringen der 
andere getuigen; 
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O., dat derhalve de nietigverklaring van de inschrijving 
van het merk Avictrol ten name van appellant door de 
Rechtbank terecht is uitgesproken; 

Beschikkende in hoger beroep: 
Bekrachtigt de beschikking der Arrondissementsrecht

bank te 's-Gravenhage van 2 mei 1966, waarvan beroep; 
enz. 

Nr 121. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
24 december 1968. 

(Bio Andy) 
President: Mr A. Slotemaker; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 10, lid 1, aanhef en sub b Merkenwet. 
Tussen merken als BIO ANDY, BIO VIM, BIO OMO, BIO 

RADION, BIO SUNIL, BIO SKIP, enz. van appellante en de 
merken BIOTEX, BIOKES en andere het bestanddeel „BIO" 
bevattende merken van geïntimeerde bestaat verwar
ringstichtende overeenstemming, omdat het publiek deze 
merken van geïntimeerde, als daarnaast voor soortgelijke 
artikelen merken van appellante verschijnen als de ge
noemde, zal beschouwen als te behoren tot die groep van 
algemeen bekende merken, althans zal denken, dat de 
waren onder die wederzijdse merken verhandeld, van een 
zelfde fabrikant afkomstig zijn. 

Het bestanddeel „BIO" in de merken BIOTEX en BIOKES 
is niet beschrijvend, daar het geenszins voor ieder dui
delijk slechts een eigenschap of hoedanigheid van de 
waar waarvoor zij gebruikt worden, aanduidt en het 
kopende publiek niet geacht kan worden bij het zien of 
horen van het woord of de klank „BIO" in BIOTEX of 
BIOKES slechts of meestal te denken aan het begrip biolo
gisch of biochemisch, ook al wordt met de biologische 
of biochemische werking der wasmiddelen waarvoor die 
merken gebruikt worden, reclame gemaakt. Niet ter zake 
doet of het bestanddeel „BIO" zwak zou zijn of niet, daar 
de merken in hun geheel beschouwd en vergeleken moe
ten worden. Daar het aankomt op de wijze van het ge
bruik van het woord „BIO", is ook van monopolisering 
van dat woord geen sprake. 

Lever's Zeep-maatschappij N.V. te Rotterdam, appel
lante, gemachtigde Mr L. D. Pels Rijcken, 

tegen 
Kortman & Schulte N.V. te Rotterdam, geïntimeerde, 

gemachtigde Mr S. K. Martens. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 18 juni 1968. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
P. Erdman en C. Stolk. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante [Kortman & Schulte 

N.V. Red.] ten requeste tijdig de nietigverklaring heeft 
verzocht van de ten name van gerequestreerde hier te 
lande op 7 april 1967 onder nr. 162.842 overeenkomstig 
artikel 5 der Merkenwet plaats gevonden nationale in
schrijving van het woordmerk BIO ANDY voor de waren 
„zeep, wasmiddelen, afwas-, spoel- en reinigingsmiddelen, 
bleekmiddelen, poets- en schuurmiddelen, stijfsel en stijf-
selprodukten, appreteermiddelen"; 

O., dat het verzoek is gegrond op overeenstemming in 
hoofdzaak bij gelijksoortigheid van waren, althans op 
verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in 
artikel 10 lid 1 sub b der Merkenwet, tussen het aan
gevallen merk en één of meer van de elf ten requeste ver
melde — eerder hier te lande ingeschreven — woord-
merken van requestrante, waarop zij heeft gesteld krach
tens eerst gebruik door haarzelve of haar rechtsvoor- | 

gangers rechthebbende in Nederland te zijn en wel ten 
aanzien van ieder van die merken voor de waren, waar
voor het merk in het in artikel 5 der Merkenwet be
doelde register is ingeschreven; 

O., dat die merken — zoals blijkt uit de overgelegde 
authentieke afschriften van de desbetreffende inschrijvin
gen — hier te lande zijn ingeschreven voor: 

het merk BIOTEX voor de waren „inweekmiddelen, 
vóórwasmiddelen, wasmiddelen, voor huishoudelijk ge
bruik en ter behandeling van de fijne en grote was", 

het merk BIO-VAAT voor de waren „was-, reinigings-, 
polijst-, ontvlekkings-, schuur- en bleekmiddelen", 

het merk BIO-MATIC voor de waren „was-, polijst- en 
schuurmiddelen, zepen, parfumerieën en bleekmiddelen", 

de merken BIO-FLUX, BIO-SAFE en BIO-GLANS alle voor 
de waren „was-, reinigings-, polijst-, ontvlekkings-, schuur
middelen, zepen, parfumerieën, bleekmiddelen", 

de merken BIOLENE en BIO-SAN beide voor de waren 
„was-, reinigings-, polijst-, ontvlekkings-, schuur- en 
bleekmiddelen (uitgezonderd zepen)", 

het merk BIO-DIS voor de waren „was-, reinigings-, 
polijst-, ontvlekkings- en schuurmiddelen, zepen (uitge
zonderd toiletzepen), bleekmiddelen", 

het merk BIOLAVIC voor de waren „was-, reinigings-, 
polijst-, ontvlekkings- en schuurmiddelen, zepen; par
fumerieën, etherische oliën, cosmetica; tandreinigings-
middelen", 

en het merk BIOKES voor de waren „was-, reinigings-, 
polijst-, ontvlekkings- en schuurmiddelen"; 

O., dat door de gemachtigde van gerequestreerde is 
erkend, dat requestrante krachtens eerst gebruik recht
hebbende in Nederland is op de merken BIOTEX en 
BIOKES voor de waren, waarvoor die merken zijn inge
schreven; 

— dat die gemachtigde aanvankelijk heeft ontkend, 
dat requestrante tevens rechthebbende is op haar negen 
andere voormelde merken, doch hij die ontkenning ten
slotte heeft laten varen, zodat ook de door requestrante 
op die merken gestelde rechten ten processe vaststaan; 

O., dat naar het oordeel der Rechtbank het aangevallen 
merk zodanig overeenstemt met de elf voormelde merken 
van requestrante, dat bij het publiek verwarring omtrent 
de herkomst van der partijen — gelijke, althans soort
gelijke — waren zou kunnen ontstaan; 

— dat — nu alle litigieuze merken beginnen met de 
lettercombinatie BIO en deze letters bij alle merken wor
den gevolgd door een kort, uit één of twee lettergrepen 
bestaand, woord of woordbestanddeel — bij het publiek 
de indruk kan worden gewekt dat de twaalf merken, 
waar het hier om gaat, samenhangende merken uit een
zelfde serie zijn en dat de waren, die onder die merken 
worden verhandeld, afkomstig zijn van dezelfde fabri
kant; 

— dat — indien juist mocht zijn dat, zoals namens 
gerequestreerde is beweerd, van requestrantes merken 
alléén de merken BIOTEX en BIOKES op commerciële 
schaal worden gebruikt en dat haar negen andere voor
melde merken slechts worden gebruikt bij zogenaamde 
„protective sales" — bij het publiek de indruk zou kun
nen ontstaan, dat het aangevallen merk en de merken 
BIOTEX en BIOKES behoren tot een serie merken van de
zelfde fabrikant; 

— dat een zodanige indruk te eerder kan ontstaan, nu 
BIOTEX in Nederland — naar door gerequestreerdes ge
machtigde is erkend en bovendien wordt bevestigd door 
het door requestrante overgelegde rapport van de N.V. 
v /h Nederlandse Stichting voor Statistiek betreffende en
quêtes inzake BIOTEX — een buitengewoon bekend merk 
is; 

O., dat de door de gemachtigde van gerequestreerde 
aangevoerde omstandigheid, dat er honderden merken 
met de praefix BIO zijn ingeschreven voor chemische en 
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pharmaceutische producten, te dezen geen gewicht in de 
schaal kan leggen, daar die producten waren zijn van 
andere aard dan de onderhavige; 

— dat genoemde gemachtigde voorts heeft aange
voerd, dat er ook voor was- en reinigingsmiddelen ver
scheidene Bio-merken ten name van derden zijn inge
schreven, die ook effectief in Nederland worden ge
bruikt; 

— dat echter de stelling, dat die merken ook in Ne
derland worden gebruikt, door de gemachtigde van 
requestrante gemotiveerd is betwist en niet door gere-
questreerde te bewijzen is aangeboden; 

O., dat verder namens gerequestreerde is betoogd, dat 
het gemeenschappelijke bestanddeel BIO van de litigieuze 
merken op zichzelf geen onderscheidende kracht heeft in 
verbinding met de onderhavige waren, daar het voor die 
waren een beschrijvend karakter zou hebben vanwege 
de kennelijke verwijzing naar het begrip „biologisch" dat 
voor was- en reinigingsmiddelen er op duidt dat de pro
ducten enzymen bevatten, dat wil zeggen stoffen van 
biologische oorsprong, grotendeels bestaande uit eiwitten 
die in de cellen van levende organismen fungeren als 
katalysator bij de afbraak of omzetting van stoffen; 

— dat de gemachtigde van gerequestreerde hierbij 
heeft aangevoerd, dat requestrante zelf zowel in haar 
verpakkingen als in haar reclame het kopend publiek 
ervan heeft doordrongen dat het bestanddeel BIO van het 
merk BIOTEX duidt op een „biologisch" bestanddeel en/of 
een „biologische" of „bio-actieve" werking van het pro
duct; 

O., dat echter naar het oordeel der Rechtbank nog 
niet kan worden gezegd, dat BIO als bestanddeel van 
een merk voor was- en reinigingsmiddelen voor een ieder 
van het te dezen in aanmerking komende — grote — 
publiek thans slechts de betekenis heeft van een aan
duiding van een bepaalde eigenschap der waar; 

— dat het merkbestanddeel BIO slechts kan worden 
geacht een voor een deel van het publiek duidelijke toe
speling in te houden op het „biologisch" of „bio-actief" 
element van de waar, waarvan de preciese betekenis en 
werking slechts voor een gering deel van dat publiek 
duidelijk zal zijn; 

O., dat uit het vorenoverwogene volgt, dat het verzoek 
van requestrante voor toewijzing vatbaar is; enz. 

b) Het Hof, enz. 
O., dat appellante tegen deze beschikking heeft aan

gevoerd, dat verwarringwekkende overeenstemming tus
sen haar woordmerk Bio Andy en de woordmerken van 
geïntimeerde: Biotex, Biokes (en andere van het voor
voegsel „bio" voorziene merken van geïntimeerde) in de 
zin als door de Rechtbank aangenomen niet bestaat, — 
waartoe zij er allereerst een beroep op heeft gedaan, dat 
de enige overeenstemming tussen de wederzijdse merken 
bestaat uit het voorvoegsel „bio", hetwelk een zwak 
bestanddeel van die merken zou zijn, daar het als aan-
vangsbestanddeel in een zeer groot aantal merken voor
komt, — gevende zij nochtans terecht toe dat een zwak 
bestanddeel van een merk het merk als zodanig niet 
ondeugdelijk maakt, — doch stellende zij dat daardoor 
de onderscheidende kracht van die merken in de com
binatie met andere bestanddelen zou liggen; 

O., dat — wat er zij van de vraag of het voorvoegsel 
„bio" zwak zou zijn of niet — de wederzijdse merken 
in hun geheel beschouwd en vergeleken moeten worden, 
en het er om gaat of Bio Andy en Biotex, Biokes en 
andere een zodanige overeenstemming hebben dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der daaronder 
verhandelde waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat appellante vervolgens heeft doen aanvoeren 
dat „Bio" (of „bio") een beschrijvend karakter zou heb
ben, en duidelijk zou verwijzen naar het begrip „biolo-
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gisch" (en „biochemisch"), waartoe zou hebben mede
gewerkt, en nog zou medewerken, de voortdurende ver
wijzing naar het begrip biologisch en biochemisch in 
reclame en op verpakkingen, mede door het gebruik van 
de term „bio-actief", waarmede steeds aangeduid zou 
worden dat het onder de merken verhandelde wasmiddel 
biologische werking bezit; 

O. echter, dat het voorvoegsel „bio" in de merken 
Biotex en Biokes geenszins voor ieder duidelijk slechts 
een eigenschap of hoedanigheid van de waar waarvoor zij 
gebruikt worden, aanduidt, en het kopende publiek 
(vooral bestaande uit huisvrouwen) zeker niet geacht 
kan worden bij het zien of horen van het woord of de 
klank „bio" in biotex of biokes slechts of meestal te 
denken aan het begrip biologisch of biochemisch, ook al 
wordt met de biologische of biochemische werking der 
wasmiddelen waarvoor die merken gebruikt worden re
clame gemaakt; 

O., dat dus „bio" niet een ondeugdelijk onderdeel van 
die merken vormt en de merken Biotex en Biokes en 
andere op het kopende publiek slechts de indruk van 
fantasienamen zullen maken, — die het in werkelijkheid 
ook zijn, — terwijl het zelfde gezegd moet worden van 
het merk Bio Andy van appellante; 

O., dat van monopolisering van het voorvoegsel „bio" 
door geïntimeerde, zoals appellante voorts heeft gesteld, 
ook geen sprake is, in dien zin dat het niet in het alge
meen aan anderen vrij zou staan het woord „bio" als 
voor-, achter- of tussenvoegsel in een woordmerk te ge
bruiken, — doch het aankomt op de wijze van gebruik 
van het woord „bio", en het in casu gaat om de be
staande merken van geïntimeerde: Biotex en Biokes, die 
zoals tussen partijen vaststaat een grote bekendheid bij 
het publiek hebben als merk voor een bepaald soort was
middelen, — in navolging waarvan appellante begonnen 
is tal van haar uit anderen hoofde reeds bekende merken 
van wasmiddelen en aanverwante producten ten behoeve 
van soortgelijke wasmiddelen als die van geïntimeerde te 
voorzien van het voorvoegsel „bio", zoals behalve Bio 
Andy ook Bio Vim, Bio Omo, Bio Radion, Bio Sunil, 
Bio Skip, enz.; 

O., dat appellante nog heeft doen zeggen, dat door de 
bekendheid van haar merken Andy, Vim, Omo, Radion, 
Sunil en Skip de aandacht van het publiek niet op het 
daarvoor gevoegde „Bio", maar op die bekende oudere 
merken zal vallen, — doch dit betwijfeld moet worden, 
omdat juist bij die algemeen bekende merken het nieuwe 
voorvoegsel „Bio" bijzonder zal opvallen; 

O., dat appellante tenslotte er op heeft gewezen, dat 
het serie-merken-argument ten deze niet zou opgaan, in
geval het gemeenschappelijk merkbestanddeel reeds in 
talrijke merken voorkomt en een beschrijvend karakter 
heeft; 

O., dat het beschrijvende karakter aan het voorvoegsel 
„bio" hierboven reeds is ontzegd, terwijl het er in casu 
op aankomt hoe het gemeenschappelijke bestanddeel 
„bio" door appellante wordt gebruikt, en het naar 's Hofs 
oordeel daarmede zo is gesteld, dat het publiek de mer
ken Biotex, Biokes en andere van geïntimeerde, als daar
naast voor soortgelijke artikelen (en dat staat tussen 
partijen vast) merken van appellante verschijnen als Bio 
Andy, Bio Vim, Bio Omo, Bio Radion, Bio Sunil, Bio 
Skip, enz., zal beschouwen als te behoren tot die groep 
van algemeen bekende merken van appellante, — althans 
zal denken dat de waren onder die wederzijdse merken 
verhandeld van eenzelfde fabrikant afkomstig zijn, — in 
elk van welke gevallen derhalve verwarring zal ontstaan 
omtrent de herkomst der waren; 

O., dat dan ook naar 's Hofs oordeel de Rechtbank 
terecht verwarringsgevaar in de zin van artikel 10 lid 1 
sub b der Merkenwet heeft aangenomen en haar be
schikking moet worden bekrachtigd; enz. 
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Nr 122. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
8 januari 1969. 

(Enkaswella) 
President: Mr A. J. M. van Moorsel; 

Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder b Merkenwet. 
Bij de vraag of twee merken zodanig overeenstemmen 

dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der 
waren zou kunnen ontstaan, speelt de soort van waren 
die onder die merken respectievelijk worden verhandeld, 
alleen in zoverre een rol als zij naar de mening van het 
publiek evengoed van de ene partij als van de andere 
afkomstig zouden kunnen zijn, en derhalve de aard van 
de wederzijdse of één dier bedrijven zodanig is, dat naar 
de mening van het publiek de waren van beide partijen 
daar vervaardigd of verhandeld konden worden. 

Het woordmerk „Enkaswella" voor de waren: „spon
sen, zemen, borstelwaren, reinigingsartikelen van textiel 
voor de huishouding en de keuken en reinigingsgerei voor 
de huishouding en de keuken; huishoudlinnengoed en 
keukenlinnengoed" stemt op verwarrende wijze overeen 
met de Wella-merken en de handelsnaam van de Wella 
A.G. voor haarverzorgingsmiddelen en in ruimere zin 
cosmetica. Immers het woordmerk „Enkaswella" is dui
delijk samengesteld uit het bekende merk „Enka" van 
de Aku en het daaraan met een letter s verbonden achter
voegsel „wella". Dit achtervoegsel is gelijk aan het merk 
„Wella" en de handelsnaam Wella A.G., die deze tevens 
als voorvoegsel gebruikt in vele merken als Wellaform, 
Wellaset, Wellapor, Wellason e.a. en als achtervoegsel 
„well" in weer andere merken. Al deze merken van de 
Wella A.G. en haar handelsnaam hebben een vrij grote 
bekendheid bij het kopende publiek. 

Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem, appel
lante, gemachtigde Dr Mr J. A. M. van Staay, 

tegen 
Wella A.G. te Darmstadt, Bondsrepubliek Duitsland, 

geïntimeerde, gemachtigde Mr J. F. A. Verzijl. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 19 juni 1968. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
P. Erdman en J. A. J. M. van Goethem. 

Het op 20 februari 1968 ter griffie dezer Rechtbank 
ingekomen en mitsdien tijdig ingediende verzoekschrift 
strekt tot nietigverklaring van de inschrijving van het ten 
name van gerequestreerde [Aku Red.] onder no. 163.931 
bij het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Gra
venhage ingeschreven merk ENKASWELLA. 

Uit een overgelegd uittreksel uit de registers van ge
noemd Bureau blijkt dat overeenkomstig art. 5 der Mer
kenwet onder no. 163.931 dd. 26 mei 1967/14 juli 1967 
ten name van gerequestreerde is ingeschreven het merk 
ENKASWELLA voor de waren: Sponsen, zemen, borstel
waren, reinigingsartikelen van textiel voor de huishouding 
en de keuken en reinigingsgerei voor de huishouding en 
de keuken; huishoudlinnengoed en keukenlinnengoed 
(KI. 21,24). 

Verzoekster heeft onweersproken gesteld, dat zij krach
tens eerste gebruik rechthebbende is op een groot aantal 
merken, die hetzij bestaan uit het woord- of beeldmerk 
WELLA, hetzij uit een woordmerk, waarin de stam W E L L -
of WELLA voorkomt. Uit overgelegde afschriften uit de 
registers van voornoemd Bureau blijkt dat een 37-tal van 
dergelijke merken is ingeschreven in die registers, waar
onder het door requestrante met name genoemde merk 
WELLA, no. 107.747, ingeschreven voor o.a. kledingstuk
ken, lingerieën, borstelwaren, penselen en sponsen. 

Verzoekster heeft haar verzoek uitsluitend gebaseerd 
op de stelling dat het merk ENKASWELLA in hoofdzaak 
overeenstemt met de serie van WELLA-merken, althans 
en in ieder geval de indruk wekt, dat dit merk behoort 
tot de grote serie van WELLA-merken, en in ieder geval 
zodanig met bedoelde serie overeenstemt, dat dientenge
volge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der 
waren te duchten is. De Rechtbank behoeft dus niet te 
treden in een onderzoek naar de al dan niet gelijksoor
tigheid van de waren, waarvoor de merken WELLA en 
ENKASWELLA zijn ingeschreven en evenmin naar de 
juistheid van de stelling van gerequestreerde (nog afge
zien van de vraag of zij met het louter poneren daarvan 
mocht volstaan, ook al heeft zij een in zéér algemene 
termen gesteld bewijsaanbod daaraan toegevoegd) dat 
bedoeld merk hier te lande niet zou worden gebruikt voor 
alle ingeschreven waren, waarvoor soortgelijkheid zou 
mogen worden aangenomen. 

Ook al zou juist zijn, dat — zoals namens gereques
treerde in raadkamer is betoogd — requestrante alléén 
recht op haar bovenbedoelde merken heeft voor haarver
zorgingsmiddelen en — in ruimere zin — cosmetica, dan 
zou naar het oordeel der Rechtbank toch verwarring 
omtrent de herkomst der waren bij het publiek kunnen 
ontstaan, omdat 

1. de merken door hun gemeenschappelijk bestand
deel de indruk wekken eikaars varianten te zijn, dan wel 
te behoren tot de reeks merken van requestrante; 

2. tussen partijen in confesso is, dat hun bedrijven en 
zowel de WELLA-merken van requestrante als het grote 
aantal merken van gerequestreerde, waarin ENKA voor
komt, hier te lande grote bekendheid genieten bij het 
publiek, dat bij aaneenkoppeling van ENKA en WELLA 
— ook als is de letter S tussengevoegd — op de gedachte 
zou kunnen komen dat een vorm van samenwerking tot 
stand gekomen is. 

Uit het vorenstaande volgt dat het verzoek zal worden 
toegewezen. 

BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de inschrijving overeenkomstig ar
tikel 5 der Merkenwet in de registers van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom te 's-Gravenhage onder 
no. 163.931 ten name van gerequestreerde van het merk 
ENKASWELLA. EnZ. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende dat appellante tegen deze beschikking 
heeft aangevoerd: 

1. De Rechtbank gaat er blijkens haar Beschikking 
van uit, dat waar art. 10 sub b der Merkenwet — op 
welk wetsartikel geïntimeerde haar verzoek blijkens de 
bewoordingen van het verzoekschrift baseert — niet 
spreekt van soortgelijkheid van waar, zij niet behoeft te 
treden in een onderzoek daarvan. Naar de mening van 
appellante is dit uitgangspunt van de Rechtbank onjuist. 
Weliswaar wordt in artikel 10 sub b der Merkenwet niet 
gesproken van dezelfde soort van waren, maar dit wil nog 
niet zeggen dat dit criterium bij toepassing van art. 10 
sub b geheel buiten beschouwing zou mogen blijven. 

2. De Rechtbank is ten onrechte van mening dat ver
warring zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst van 
de waren, omdat de daarvoor gebruikte merken de in
druk zouden kunnen wekken eikaars varianten te zijn dan 
wel te behoren tot de reeks merken van geïntimeerde. 

De Rechtbank hanteert ten deze het zogenaamde serie-
merkenargument. 

Appellante is van mening, dat dit argument alleen kan 
worden gehanteerd, indien men te doen heeft met soort
gelijke, althans verwante waren, hetgeen i.c. niet het 
geval is. 
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3. Ten onrechte overweegt de Rechtbank, dat gelet op 
de grote bekendheid van de beide onderhavige bedrijven 
en de door haar gebruikte merken, het publiek door de 
aaneenkoppeling van Enka en Wella — ook al is de 
letter s tussengevoegd — op de gedachte zou kunnen 
komen dat een vorm van samenwerking tussen beide 
ondernemingen tot stand zou zijn gekomen; 

O. dienaangaande, dat bij de vraag, of twee merken 
zodanig overeenstemmen dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, de 
soort van de waren die onder die merken respectievelijk 
worden verhandeld alleen in zoverre een rol speelt als 
zij naar de mening van het publiek evengoed van de 
ene partij als van de andere afkomstig zouden kunnen 
zijn, en derhalve de aard van de wederzijdse of één dier 
bedrijven zodanig is, dat naar de mening van het publiek 
de waren van beide partijen daar vervaardigd of ver
handeld konden worden; 

O. dat, nu voorts „Enkaswella" duidelijk is samen
gesteld uit het bekende merk „Enka" van appellante en 
het daaraan met een letter s verbonden achtervoegsel 
„wella", dat gelijk is aan geïntimeerdes merk „Wella" 
(èn haar handelsnaam, zoals geïntimeerde, naar zij, on
voldoende door appellante weersproken, stelt, ook reeds 
bij het verhoor voor de Rechtbank heeft aangevoerd), en 
dat tevens als voorvoegsel gebruikt wordt in vele merken 
van geïntimeerde als Wellaform, Wellaset, Wellapor, 
Wellason e.a., en als het achtervoegsel „well" in weer 
andere merken van geïntimeerde, — al welke merken van 
geïntimeerde (evenals haar handelsnaam) een vrij grote 
bekendheid hebben bij het kopende publiek, — er naar 
'sHofs oordeel wel degelijk verwarringwekkende over
eenstemming tussen het merk van appellante en de mer
ken van geïntimeerde bestaat als bedoeld in art. 10 lid 1 
sub b der Merkenwet; 

O. dat dit zal gelden voor alle door appellante onder 
haar merk ingeschreven waren, ook voor „zemen" (waar
bij (lees: waartoe Red.) zij, zoals haar gemachtigde voor 
den Hove heeft verklaard, in het uiterste geval haar 
warenlijst zou willen beperken), nu het publiek zeer wel 
zou kunnen veronderstellen dat al deze artikelen van een
zelfde fabrikant afkomstig zijn, — en wel één van beide 
partijen, daar het publiek licht zal denken dat de merken 
„Enkaswella" en „Wella" en andere samenstellingen met 
„wella" bijeenhoren; 

O. dat reeds op deze gronden de beschikking der 
Rechtbank moet worden bekrachtigd, zodat verdere be
spreking van appellantes bezwaren daartegen niet behoeft 
te geschieden; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de beschikking der Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage van 19 juni 1968, waarvan beroep. 
Enz. 

Nr 123. President Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht, 13 november 1968. 

(NAN/KAN) 

(Mr V. J. A. van Dijk) 

Art. 1844 Burgerlijk Wetboek. 
Dading, waarbij mr A optrad voor Konings en Heino. 
Konings heeft, door zich van de advocaat mr A als 

rechtsgeleerd raadsman jegens Nestlé te bedienen, de hem 
toerekenbare schijn gewekt, dat mr A bevoegd was hem 
te vertegenwoordigen, en hij is aan de namens hem ge
dane toezegging gebonden, zelfs al zou hij mr A hebben 
opgedragen minder vergaande toezeggingen te doen. 

Heino is in ieder geval gebonden aan het mindere dat 
zij wèl zou hebben willen toezeggen, te weten het niet ge
bruiken van het merk KAN na 30 juni 1968, in elk geval 
niet zo lang Nestlé daar ten rechte bezwaren tegen kan 
aanvoeren of aanvoert. 

Art. 1374 Burgerlijk Wetboek. 
Uit de overeenkomst vloeien voort verbintenissen van 

Konings ten opzichte van Nestlé om zich van het gebruik 
van het merk KAN te onthouden, alle inschrijvingen, in het 
bijzonder in de Dominicaanse Republiek, van dit merk 
op zijn naam te doen doorhalen en de op of na 30 juni 
1968 nog aanwezige blikken van dit merk te vernietigen. 

Aan de toewijsbaarheid van de vordering wat deze 
laatste verbintenis betreft, staat niet in de weg dat de ver
nietiging voor Konings financieel nadeel oplevert, daar 
aannemelijk is, dat Konings dit kon voorzien en hij bij 
zijn latere gedragingen daarmede rekening kon houden. 

Wat de vordering tegen Heino om deze vernietiging te 
gehengen en gedogen betreft, ook deze is toewijsbaar. 
Heino bestelde deze blikken uiteindelijk voor rekening 
van Konings; het maakt in financieel opzicht voor haar 
geen verschil of Konings deze blikken afneemt voor ver
koop aan derden dan wel om deze te vernietigen. 

De vennootschap naar Zwitsers recht Société des Pro-
duits Nestlé S.A. te Vevey (Zwitserland), eiseres, procu
reur Mr C. A. Westerouen van Meeteren, advocaat Mr 
T. Schaper, 

tegen 
J. W. M. Konings te Amersfoort en De Coöperatieve 

Vereniging De Coöperatieve Fabriek van Melkproducten 
„Heino" G.A. te Heino, gedaagden, procureur Mr C. 
Kruysse. 

Wij President, enz. 

Overwegende dat eiseres — hierna ook te noemen: 
Nestlé — aan gedaagden heeft doen uitbrengen een dag
vaarding — voorzover hier van belang — van de na
volgende inhoud: 

1. Aangezien eiseres, krachtens eerste gebruik in den 
zin van art. 3 der Merkenwet, recht heeft (onder meer in 
Nederland) op het woordmerk „NAN", zulks onder andere 
voor kindervoedsel, voedsel voor convalescenten en soort
gelijke (melk-)producten, en genoemd merk ook, onder 
no. 216663 internationaal, ten name van eiseres is inge
schreven in het in art. 8 der Merkenwet bedoelde register, 
en wel voor: „Farines diététiques, aliments diététiques 
pour enfants et convalescents, aliments diététiques forti-
fiants (a 1'exception de biscuits)"; 

2. Aangezien gedaagde Konings sedert een datum 
welke ligt na die van het ontstaan van der eiseresse in 
Aangezien 1 bedoelde merkrecht van gedaagde Heino 
melkpoeder (zowel volle-melk-poeder als magere melk
poeder) heeft betrokken, hetwelk Heino hem heeft afge
leverd verpakt in bussen die zijn voorzien van een op
druk of etiket waarop o.m. voorkomt een woordmerk 
„KAN" (alsmede aanwijzingen welke aangeven dat het 
hier betreft een voedingsmiddel speciaal voor babies, op
groeiende kinderen, convalescenten enz.); 

3. Aangezien gedaagde Konings het aldus verpakte 
melkpoeder vanuit Nederland heeft te koop aangeboden 
en verkocht aan buitenlandse afnemers en/of agenten en 
geëxporteerd naar diverse landen, waarbij het merk „KAN" 
(ook) in Nederland is gebruikt en in de openbaarheid is 
getreden; 

4. Aangezien gedaagden handelende als voormeld, in
breuk hebben gemaakt op het in Aangezien 1 genoemde 
merkrecht der eiseresse, althans zich te dien aanzien 
tegenover eiseres schuldig hebben gemaakt aan een on
rechtmatige daad; 



17 november 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , Nr 11 Blz. 339 

5. Aangezien immers het merk „KAN" geheel of in 
hoofdzaak overeenstemt met het merk „NAN", terwijl de 
desbetreffende melkpoeder behoort tot dezelfde soort van 
waren als waarvoor der eiseresse merkrecht geldt, en de 
merken „NAN" en „KAN" in elk geval zodanig met elkaar 
overeenstemmen dat bij het publiek verwarring omtrent 
de herkomst der onder die merken verhandelde waren 
zou kunnen ontstaan; 

6. Aangezien volledigheidshalve hieraan worde toe
gevoegd dat het gebruik van het merk „KAN" ook in de 
landen waarheen gedaagde Konings de desbetreffende 
producten heeft geëxporteerd verwarring bij het publiek 
wekt of kan wekken met betrekking tot het (oudere) 
merk „NAN" en inbreuk maakt op, althans onrechtmatig 
is tegenover, de desbetreffende merkrechten van eiseres 
en/of haar concerngenoten; 

7. Aangezien ter beëindiging van de tussen partijen 
naar aanleiding van deze merkinbreuk, althans onrecht
matige daad, gerezen conflicten een dading is totstand
gekomen bij briefwisseling tussen hun advocaten, name
lijk bij brieven van Mr Blackstone aan Mr A d.d. 18 
januari 1968 en van Mr A aan Mr Blackstone d.d. 
25 januari 1968, welke brieven bij deze dagvaarding wor
den betekend; 

8. Aangezien de bij deze dading overeengekomen 
doorhaling van de inschrijving van het merk „KAN" ten 
name van gedaagde Konings in de Dominicaanse Repu
bliek niet is geëffectueerd, terwijl ook de overeengekomen 
vernietiging van de op 30 juni 1968 nog aanwezige voor
raad blikken met het merk „KAN" niet heeft plaatsge
vonden; 

9. Aangezien gedaagden zich mitsdien hebben schul
dig gemaakt aan wanprestatie jegens eiseresse; 

10. Aangezien Mr A hierin aanleiding heeft gevon
den zijn mandaat van deze beide cliënten neer te leggen; 

11. Aangezien eiseresse gerechtigd is te vorderen dat 
gedaagde Konings worde veroordeeld de doorhaling van 
vorenbedoelde merkinschrijving alsnog onverwijld te 
effectueren en dat beide gedaagden worden veroordeeld 
de nog aanwezige voorraad blikken met het merk „KAN" 
te vernietigen en zich te onthouden van ieder verder doen 
of laten in strijd met de tussen partijen totstandgekomen 
dading, een en ander op straffe van gevoelige dwang
sommen; 

12. Aangezien de belangen van eiseresse een voor
ziening bij voorraad vereisen; 

MITSDIEN: 

het de President van de Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht, rechtdoende in kort geding, behage bij vonnis 
uitvoerbaar bij voorraad: 

(1) gedaagde Konings te veroordelen ofwel zorg te 
dragen dat de inschrijving van zijn merk „KAN" in de 
Dominicaanse Republiek binnen 14 dagen na het vonnis 
is doorgehaald, ofwel eiseresse binnen 14 dagen na het 
vonnis een deugdelijke machtiging te verschaffen om zelf 
die doorhaling te effectueren, op straffe van een dwang
som van f 500,— voor iedere dag na die termijn, waarop 
de doorhaling niet heeft plaatsgevonden resp. geen deug
delijke machtiging aan eiseresse is verschaft; 

(2) elk van gedaagden te gebieden de nog aanwezige 
voorraad blikken met het merk „KAN" binnen twee dagen 
na het vonnis te vernietigen en terstond daarop deugdelijk 
bewijs van die vernietiging aan eiseresse te verschaffen, 
op straffe van een dwangsom van f 1.000,— voor iedere 
dag, dat gedaagden daarmede in gebreke blijven; 

(3) elk van gedaagden elk gebruik van het merk 
„KAN", en ook overigens ieder doen of laten in strijd met 
de dading, te verbieden op straffe van een dwangsom van 
f 50.000,— per overtreding; 

(4) beide gedaagden te veroordelen in de kosten van 
het geding. 

0 . dat eiseres bij deze dagvaarding aan gedaagden — 
hierna ook te noemen respectievelijk Konings en Heino 
— een tweetal brieven heeft doen betekenen, te weten: 

1. een brief van Mr W. Blackstone aan Mr A dd. 
18 januari 1968, waarvan de inhoud luidt als volgt: 

Onder referte aan Uw brief dd. 11 dezer, en in aan
sluiting op de bespreking welke wij jl. dinsdagmiddag 
16 dezer te mijnen kantore hebben gehad in presentie 
van de heer Büller van Nestlé N.V. (Amsterdam) en Uw 
cliënt J. W. M. Konings (Imeko), deel ik U mede dat 
mijn Zwitserse cliënte instemt met de volgende regeling: 

1. Inschrijvingen KAN 

Alle inschrijvingen van het merk KAN worden onmid
dellijk doorgehaald en eventuele aanvragen tot inschrij
ving worden ingetrokken. 

Wij hebben begrepen dat er in feite slechts één inschrij
ving bestaat, nl. in de Dominicaanse Republiek en dat 
Imeko reeds aan zijn plaatselijke agent (J. M. M. Solano) 
opdracht heeft verstrekt de doorhaling te effectueren. In
dien dit niet spoedig tot resultaat zou leiden, zou Imeko 
zich terzake natuurlijk zelf rechtstreeks en met klem tot 
het Dominicaanse Merkenbureau moeten wenden. Ik 
verzoek U mij terzake op de hoogte te houden. 

Het spreekt voorts vanzelf dat Imeko het merk KAN 
nergens meer zal laten inschrijven en ook generlei mede
werking zal verlenen aan eventuele pogingen tot inschrij
ving ten name van een ander. 

2. Voorraad KAN—blikken 

Mijn cliënt gaat ermede accoord dat de volgens Uw 
brief dd. 11 dezer op 1 jan. 1968 nog aanwezige voorraad 
blikken met het merk KAN wordt opgebruikt tot 30 juni 
1968. 

Wat op 30 juni 1968 onverhoopt nog aanwezig is, zal 
door Imeko niet meer worden gebruikt noch verkocht 
(dus ook niet met een opgeplakt etiket), doch terstond 
worden vernietigd. 

Zodra deze vernietiging een feit is, resp. indien per 
30 juni 1968 geen blikken meer over zouden zijn, krijgt 
cliënte daarvan (via mij) bericht van Imeko. 

Uiteraard zullen inmiddels geen nieuwe blikken met 
het merk KAN meer worden aangemaakt. 

3. Gebruik en inschrijving KAN door Nestlé 

Conform Uw verzoek bevestig ik U nog eens dat mijn 
Zwitserse cliënte en haar concerngenoten het merk KAN 
nergens ter wereld zullen gebruiken en/of zullen laten 
inschrijven vóór 1 januari 1973. 

4. Heino 

In aanmerking genomen het vorenstaande en de in Uw 
brief dd. 15 sept. 1967 geschetste positie van Heino wacht 
ik gaarne een bevestiging van Heino (resp. van U namens 
haar) in dat zij het merk KAN niet voor zichzelf of voor 
anderen zal gebruiken en na 30 juni 1968 óók voor Imeko 
geen blikken voorzien van dit merk meer zal afvullen. 

5. T.a.v. het merk „KANNY" (zoals dit inmiddels onder 
no. 165.125 nat. is ingeschreven) zullen mijn Zwitserse 
cliënte en haar concerngenoten geen bezwaren maken. 

Ik vertrouw dat de nog hangende kwesties hiermede 
over en weer bevredigend zijn geregeld. Uiteraard is het 
vorenstaande als eenheid te beschouwen. 

Ik wacht gaarne de bevestiging van — resp. Uw be
vestiging namens — Imeko en Heino in dat zij met het 
vorenstaande volledig accoord gaan. Enz. 
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2. een brief van Mr A aan Mr W. Blackstone dd. 
25 januari 1968, waarvan de inhoud luidt als volgt: 

De Heer Konings heeft mij vlak voor zijn vertrek naar 
het buitenland nog telefonisch medegedeeld, dat ik 
namens hem aan U kon mededelen, dat hij akkoord gaat 
met de inhoud van Uw brief dd. 18 januari 1968. 

Heino berichtte mij schriftelijk, dat zij het merk KAN 
na 30 juni 1968 niet meer zal gebruiken. Voor alle zeker
heid heb ik Heino gevraagd mij ook nog mede te delen 
dat zij zich ook aan de overige punten, genoemd in Uw 
voormelde brief zal houden. 

O. dat eiseres te dienende dage heeft doen concluderen 
van eis in overeenstemming met de dagvaarding en ver
volgens haar eis in dier voege heeft vermeerderd, dat in 
haar stellingen en conclusiën telkens in plaats van „KAN" 
moet worden gelezen „KAN of K.A.N.", tegen welke ver
meerdering van eis gedaagden — te dienende dage ver
schenen — zich niet hebben verzet; 

O. dat gedaagden hebben doen antwoorden overeen
komstig een ten processe overgelegde pleitnota, welke 
luidt als volgt: 

ad 6: 
Ten dele accoord. Als Nestlé bedoelt met „de lan

den, waarheen gedaagde Konings de desbetreffende pro
ducten heeft geëxporteerd", de bij de Overeenkomsten 
van Madrid aangesloten landen, dan accoord. Maar die 
landen noemt hij niet! 

Als echter Imeko heeft geëxporteerd naar enig ander 
land, waar Nestlé haar merk „NAN" niet eerder heeft ge
voerd (en, al naar het recht des lands, c.q. niet eerder 
heeft ingeschreven), dan niet. Immers dan maakt in een 
dergelijk land „NAN" inbreuk op „KAN". 

En dat is het geval in de Dominicaanse Republiek, 
waarover het hier dus uitsluitend gaat (vide boven ad 2, 
3 en 4) . 

Als partijen Imeko en Nestlé overeenkwamen op 29/ 
30 maart 1967, dat Imeko met „KAN" daar (en in derge
lijke landen) voor Nestlé zou wijken, dan is dat geen zaak 
van merkenrecht maar van verbintenissenrecht (uit over
eenkomst dus), verder niets. 

(Vandaar ook, dat Nestlé in haar 9de „Aangezien" 
— voor de latere z.g. „dading" — ook spreekt, niet van 
onrechtmatige daad, maar van „wanprestatie". De latere 
z.g. „dading" scheen nodig, omdat de overeenkomst van 
29/30 maart 1967 tussen Imeko en Nestlé twijfels liet. 
Men streefde naar een meer omvattende „formele akte", 
waarin dan ook Heino betrokken zoude worden. Hierover 
hebben partijen Imeko en Nestlé uitvoerig gedelibereerd.) 

ad 7: 
Als er dus sprake is van merkinbreuk, althans onrecht

matige daad, was deze er dus zijdens Nestlé in de Domini
caanse Republiek jegens Imeko. Verdere geschillen in de 
wereld tussen partijen waren er niet. 

Betwist wordt, dat er een dading zoude zijn tot stand 
gekomen tussen partijen (welke, ook met Heino?), al
thans naar de inhoud van de brief (betekend) van 18 
januari 1968 van Mr W. Blackstone, (in welk verband de 
gedaagden op de volgende in het oog springende punten 
wijzen: 

1. Mr W. Blackstone formuleert naar de wensen van 
Nestlé. Op de bespreking van dinsdag 16 januari 1968 
was Heino niet vertegenwoordigd. Gedaagde J. B. M. 
Konings (Imeko), die eigen bijzondere wensen had, 
moest zich het accoord van Heino voorbehouden; 

2. in zijn (betekende) brief van 25 januari 1968 refe
reert Mr A: 

a. voor Imeko: aan een kennelijk haastig telefoon
gesprek vóór Konings vertrek naar het buitenland, waar
bij partij Konings uiteraard en de facto verwezen heeft 

naar zijn desiderata uit de bespreking van 16 januari 1968 
(tussen hem en zijn raadsman bekend), waaromtrent 
nog geen akkoord was met Heino; 

b. voor Heino: kennelijk aan diens brief van 22 ja
nuari 1968, waarin echter aanmerkelijk minder staat dan 
Mr A relateert, schrijvende Heino: 

„Hierbij bevestigen wij, dat wij het merk „KAN" 
na 30 juni 1968 niet zullen gebruiken, in elk geval 
niet zolang Nestlé daar ten rechte bezwaren tegen 
kan aanvoeren of aanvoert." 

Heino gaat dus slechts in op één enkel punt en laat 
uitdrukkelijk „de overige punten", genoemd in Mr Black-
stone's voormelde brief, open. In dit verband is het vol
gende van groot belang: 

3. Mr W. Blackstone's brief van 18 januari 1968 zou 
„als eenheid te beschouwen" zijn (slot) (blz. 3) . Als dus 
niet alle punten accoord zijn tussen de drie partijen, is er 
geen overeenkomst. 

Uitdrukkelijk mondeling en schriftelijk bij partij Imeko 
was er niet-accoord op de volgende punten: 

a. inschrijving „KAN" in de Dominicaanse Republiek 
zou teruggenomen worden, als voor Imeko haar nieuwe 
merk „KANNY" (vide ook punt 5 t.a.p.) daar ingeschreven 
zoude zijn; 

b. de „Voorraad „KAN'''-blikken" is eigendom van 
Heino, die zich niet verbonden heeft deze pro resto per 
30 juni 1968 te vernietigen. 

Nestlé kan van Imeko derhalve niet bedingen en Imeko 
kan geen beding van Nestlé aanvaarden, dat Imeko eens 
anders (scil. Heino's) goed zal vernietigen. 

Bovendien is vernietigen niet de enige methode om 
Nestlé voor dit onderdeel (want daarom gaat het alleen 
maar) schadeloos te houden: men kan die (afgevulde) 
blikken ook daar afzetten, waar Nestlé geen merkbe-
scherming of belangen heeft, zoals bij voorbeeld in 
enigerlei ontwikkelingsgebied, India, Biafra e.d. 

Bij vernietiging lijdt (de economisch zwakkere) Imeko 
f 17.000,— schade en heeft (de economisch veel ster
kere) Nestlé nauwelijks enig belang (onevenredigheid); 

c. de vraag is, of een overeenkomst, waarbij Nestlé 
voor haar merk „NAN" de gehele wereld opeist (ten koste 
van „KAN" — ook in landen, waar zij geen belangen of 
merk-bescherming heeft —, wel een geoorloofde oorzaak 
heeft (vgl. punt 3 van het petitum, waar een dwangsom 
van liefst f 50.000,— wordt gevraagd!). 

Immers, als er geen f 50.000,— boete (2 x f 50.000,— 
= f 100.000,—) is, zal Nestlé het niet in haar hoofd 
halen Imeko en/of Heino weg te jagen uit een voor Nestlé 
onbelangrijk gebied. Zo werkt de f 50.000,— veel te ex
tensief. 

ad 8 en 9: 
Niet accoord. De z.g. „dading" was niet rond. Door

haling van de inschrijving van het merk „KAN" ten name 
van Imeko in de Dominicaanse Republiek wordt — dezer 
dagen reeds — geëffectueerd, als haar nieuwe merk 
„KANNY" is ingeschreven. Over de vernietiging van de 
voorraad blikken „KAN" zie boven. 

Waar geen overeenkomst is, ook niet van dading, kan 
geen wanprestatie ontstaan. Heino valt practisch geheel 
buiten dit punt, zodat eiseres ten onrechte spreekt van 
gedaagdew (vgl. ad 4) . 

ad 10: 
Het was uitdrukkelijk partij „Imeko", die de relatie met 

zijn Raadsman A op 30 september 1968 heeft beëindigd, 
niet omgekeerd; 

O. dat bij deze pleidooien namens eiseres zakelijk is 
gesteld: 

dat de gevraagde voorzieningen inderdaad berusten op 
de bij dagvaarding bedoelde dading; 
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dat eiseres betwist dat de telefonische opdracht van 
Konings aan Mr A anders luidde dan de ten processe 
bedoelde brief van 25 januari 1968 doet uitkomen; 

dat zelfs indien dit laatste wel zo was, Konings toch 
aan de inhoud van die brief gebonden is, omdat Konings 
de hem toerekenbare schijn heeft gewekt dat Mr A hem 
bevoegdelijk vertegenwoordigde, waarop Nestlé mocht 
afgaan; 

dat voormelde brief eveneens duidelijk de toezegging 
van Heino het merk KAN niet meer te zullen gebruiken 
na 30 juni 1968 uitdrukt; 

dat ook hier Nestlé niet aangaat dat wellicht de schrif
telijke opdracht aan Mr A anders luidde en met name 
nog de voorwaarde inhield: " in elk geval niet zo
lang Nestlé daar ten rechte bezwaren tegen kan aan
voeren of aanvoert"; 

dat ook al zou dit Nestlé wel aangaan, dat dan boven
dien deze voorwaarde is vervuld, want eiseres maakt in
derdaad bezwaar; 

dat ten deze wel degelijk voldoende spoedeisend belang 
bij eiseres aanwezig is, nu men reeds geruime tijd bezig 
was een dading tot stand te brengen en Nestlé ook na tot
standkoming daarvan nog veel geduld heeft moeten oefe
nen, doch thans deze kwestie geen langer uitstel meer 
gedoogt omdat gedaagden tijdig aan de dading moeten 
voldoen opdat er tenminste geen verwarring tussen de 
merken KAN en NAN bij het publiek zal ontstaan; 

dat eiseres aan het petitum nog wenst toe te voegen 
onder (2) aan het slot de woorden: 

„althans dit aan gedaagde Konings te gebieden en 
gedaagde Heino te gelasten de nakoming van dit gebod te 
gehengen en te gedogen"; 

O. dat gedaagden bij deze pleidooien nog zakelijk heb
ben doen stellen: 

dat aan de agent van Konings in de Dominicaanse 
republiek opdracht is gegeven om de inschrijving van het 
merk KAN ten name van Konings te doen doorhalen zodra 
aldaar het merk KANNY is ingeschreven ten behoeve van 
Konings; 

dat nog omstreeks 50.000 stuks met het merk K.A.N. 
bedrukte blikken voorhanden zijn, in de vorm van be
drukte platen blik, bestemd voor de verpakking van de 
ten processe bedoelde melkproducten; 

dat deze blikken zich bevinden bij Thomassen en Drij
ver en ter beschikking staan van Heino; 

dat in elk geval deze bukken door Konings moeten 
worden betaald; 

dat de devaluatie van het Engelse pond sterling alsmede 
de houding van de agenten, die terstond in plaats van 
KAN, KANNY wensten te ontvangen, hebben veroorzaakt 
dat de overeengekomen termijn om de blikken te ver
bruiken is overschreden; 

IN RECHTE: 

O. dat het spoedeisend karakter van de onderhavige 
zaak Ons voldoende aannemelijk is geworden, nu de ach
tergrond daarvan wordt gevormd door een geschil betref
fende twee op elkaar gelijkende handelsmerken voor ge
lijksoortige producten, welk geschil met het oog op het 
voorkómen van te duchten verwarring bij het publiek 
spoedig dient te zijn afgedaan; 

O. dat als onbetwist en gestaafd door voormelde bij 
dagvaarding betekende brieven tussen partijen vaststaat: 

dat Nestlé enerzijds en Konings en Heino anderzijds 
elk door middel van en deels ook rechtstreeks in aan
wezigheid van een raadsman — respectievelijk Mr W. 
Blackstone en Mr A — met elkaar hebben onderhandeld 
over het reeds enige tijd tussen Nestlé en Konings be
staande geschil betreffende merk KAN; dat tenslotte Mr 
Blackstone zich namens Nestlé tot Mr A in diens kwali
teit van raadsman van Konings, heeft gericht bij voor
melde brief van 18 januari 1968, welke brief door Mr A 

als zodanig is beantwoord bij voormelde brief van 25 ja
nuari 1968; 

O. dat uit het hiervoor overwogene voortvloeit, dat 
Konings met name door zich van de advocaat Mr A als 
rechtsgeleerd raadsman jegens Nestlé te bedienen de hem 
toerekenbare schijn heeft opgewekt dat Mr A in deze 
ten volle bevoegd was hem te vertegenwoordigen, waarop 
Nestlé mocht vertrouwen — ook al moest Nestlé uit 
meergenoemde brief van 25 januari 1968 begrijpen dat 
het overleg tussen Konings en Mr A terzake van die brief 
slechts telefonisch, en wel vlak voor Konings vertrek naar 
het buitenland, had plaats gevonden —, zodat Konings 
aan de namens hem gedane toezeggingen in die brief is 
gebonden, zelfs al zou hij telefonisch aan Mr A hebben 
opgedragen minder vergaande toezeggingen te doen; 

O. dat, indien al Heino niet zou zijn gebonden aan het 
gestelde in de brief van 25 januari 1968 van Mr A, dat 
zij dan toch in ieder geval wel is gebonden aan het min
dere dat zij blijkens haar eigen — en in zoverre met 
producties gestaafde — stellingen wèl zou hebben willen 
doen toezeggen, te weten, dat zij het merk KAN na 30 juni 
1968 niet zou gebruiken, in elk geval niet zolang Nestlé 
daar ten rechte bezwaren tegen kan aanvoeren of aan
voert; 

O. dat uit de aldus tot stand gekomen overeenkomst 
voortvloeien verbintenissen van Konings tegenover Nestlé 
om zich van het gebruik van het merk KAN te onthouden, 
alle inschrijvingen van dit merk op zijn naam te doen 
doorhalen en de op of na 30 juni 1968 nog aanwezige 
blikken voorzien van het merk KAN te vernietigen; 

O. dat ten processe vaststaat dat aan gemelde verbin
tenissen nog geenszins in alle opzichten is voldaan, zodat 
de tegen Konings gevraagde voorzieningen toewijsbaar 
zijn, echter behoudens na te melden uitzondering — ook 
in zoverre betreffende het merk K.A.N., dat zozeer op het 
merk KAN gelijkt, dat het ermee kan worden vereenzel
vigd — waaraan niet kan afdoen dat de vernietiging van 
de nog aanwezige voorraad blikken financieel nadeel 
voor Konings oplevert, daar het Ons aannemelijk voor
komt dat zulks ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst door Konings zeer goed kon worden voor
zien en hij bij zijn latere gedragingen daarmee dus reke
ning kon houden; 

O. dat voormelde overeenkomst voor Heino in ieder 
geval de verplichting met zich brengt zich thans van het 
gebruik van het merk KAN te onthouden, nu Nestlé daar 
kennelijk — reeds blijkens de dagvaarding — bezwaren 
tegen aanvoert en deze bezwaren, voor zover nodig, naar 
Ons oordeel inderdaad als terecht moeten worden be
schouwd omdat Heino als fabrikant zeer nauw is be
trokken bij de handelingen in dezen van Konings, het 
handelshuis in opdracht waarvan Heino de litigieuze blik
ken met melkproducten vervaardigde; 

O. dat mitsdien het gevraagde verbod tot gebruik van 
het merk KAN en, op gelijke gronden als ten aanzien 
van Konings overwogen, ook het merk K.A.N. toewijsbaar 
is, terwijl evenzeer Heino kan worden bevolen de vernie
tiging van de nog aanwezige en te harer beschikking 
staande blikken met de te verbieden merkaanduiding te 
gehengen en te gedogen ter effectuering van het daarop 
aansluitende gebod aan Konings; 

dat immers vaststaat dat Heino deze blikken bestelde 
uiteindelijk voor rekening van Konings en het in finan
cieel opzicht voor Heino in beginsel geen verschil maakt 
of Konings deze blikken afneemt voor verkoop aan der
den of wel om deze te vernietigen; 

dat het in het petitum sub (2) ten aanzien van Heino 
primair gevorderde gebod tot vernietiging, zo dit al door 
eiseres is gehandhaafd, zonder een het kader van dit kort 
geding te buiten gaand onderzoek niet kan worden beoor
deeld, terwijl het Ons bovendien onaannemelijk voorkomt 
dat eiseres bij dit gebod nog voldoende belang heeft naast 
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het aan Konings op te leggen gebod tot vernietiging ver
gezeld van een bevel aan Heino die vernietiging te ge-
hengen en te gedogen; 

O. dat Wij termen aanwezig achten aan Onze uit
spraak dwangsommen te verbinden zoals gevorderd, be
houdens dat Wij het in sub (3) van het petitum bedoelde 
bedrag, dat Ons bovenmatig voorkomt, bij mitigatie zullen 
bepalen op f 10.000,—; dat Wij bovendien termen aan
wezig achten om de termijn, waarbinnen de inschrijving 
van het merk KAN of K.A.N. in de Dominicaanse republiek 
zal moeten zijn doorgehaald of eiseres tot die doorhaling 
zal moeten zijn gemachtigd, en de termijn, waarbinnen de 
nog aanwezige blikken zullen moeten zijn vernietigd, 
beide te bepalen op één maand na heden, teneinde par
tijen de gelegenheid te geven zich, zonodig, met elkaar 
over de uitvoering daarvan te verstaan; 

O. dat het in sub (3) van het petitum gevorderde ver
bod van elk handelen in strijd met de dading als te 
onbepaald niet voor toewijzing in aanmerking kan 
komen; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Veroordelen Konings ofwel zorg te dragen dat de in
schrijving van zijn merk KAN of K.A.N. in de Dominicaanse 
republiek binnen één maand na heden is doorgehaald, 
ofwel Nestlé binnen één maand na heden een deugdelijke 
machtiging te verschaffen om zelf die doorhaling te ef
fectueren; 

Bepalen dat door Konings een dwangsom ten bedrage 
van f 500,— zal zijn verbeurd voor iedere dag na die 
termijn, waarop Konings aan gemelde veroordeling niet 
mocht hebben voldaan; 

Gebieden Konings de nog aanwezige voorraad blikken 
met het merk KAN of K.A.N. binnen één maand na heden 
te vernietigen en terstond daarop deugdelijk bewijs van 
die vernietiging aan eiseres te verschaffen; 

Bepalen dat door Konings een dwangsom ten bedrage 
van f 1.000,— (één duizend gulden) zal zijn verbeurd 
voor iedere dag dat hij na afloop van die termijn aan dit 
gebod niet mocht voldoen; 

Bevelen Heino voormelde vernietiging te gehengen en 
te gedogen; 

Bepalen dat door Heino een dwangsom ten bedrage van 
f 1.000,— (één duizend gulden) zal zijn verbeurd voor 
iedere dag na afloop van de voor die vernietiging be
paalde termijn dat zij aan dit bevel niet mocht voldoen; 

Verbieden Konings en Heino elk gebruik van het merk 
KAN of K.A.N. ; 

Bepalen dat door Konings en Heino ieder een dwang
som ten bedrage van f 10.000,— (tienduizend gulden) zal 
zijn verbeurd zo dikwijls zij aan voormeld verbod niet 
mochten voldoen; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Verwijzen gedaagden, Konings en Heino, als de in het 

ongelijk gestelde partijen in de kosten van dit kort geding 
enz. 

Nr 124. Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, 
28 april 1964 (NJ. 1965, nr 229). 

(Caballero) 
President: Mr W. J. M. Berger; Leden: Mrs B. Immer

zeel en P. A. C. Bondam. 

Art. 2, lid 1 Merkenlandsv'etordening der Nederlandse 
Antillen. 

Het recht op een merk ontstaat in de Nederlandse An
tillen door het eerste gebruik van het merk in de Neder
landse Antillen of elders in het Koninkrijk. 

Maar dit recht vervalt, indien het eerste gebruik elders 
in het Koninkrijk niet binnen drie jaren daarna door een 

gebruik van het merk ook in de Nederlandse Antillen is 
gevolgd.1) 

N.V. Handels- en Industrie Maatschappij „Camarena" 
te Curacao, oorspronkelijk gedaagde, thans appellante, 
gemachtigde Mr P. P. C. H. van der Voort, 

tegen 
N.V. Sigarettenfabriek Ed Laurens „Le Khedive" te 

's-Gravenhage, oorspronkelijk eiseresse, thans geïnti-
meerde, gemachtigde Mr O. Burghardt. 

Het Hof, enz. 
Gezien de stukken, volgens inventaris dd. 19 decem

ber 1963, en daaronder meer bepaald een vonnis door de 
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
Cura§ao op 16 december 1963 gewezen in de zaak van 
thans-gemtimeerde — verder ook te noemen Khedive 
— als eiseres tegen thans-appellante — verder ook te 
noemen Camarena — als gedaagde in prima, alle welke 
stukken als hier geïnsereerd zijn te beschouwen; 

Overwegende ten aanzien van de feiten, dat deze, kort 
samengevat, op het volgende neerkomen: 

Bij haar inleidend verzoekschrift stelde Khedive, dat 
aan haar het recht tot uitsluitend gebruik van het merk 
„Caballero" ter onderscheiding van door haar vervaar
digde en in de handel gebrachte sigaretten toekwam, heb
bende zij van dat merk het eerst in het Koninkrijk gebruik 
gemaakt, en wel van 1947 onafgebroken tot op de 
huidige dag; dat Camarena echter datzelfde merk ook 
gebruikt voor door haar vervaardigde en in de handel 
gebrachte sigaretten, en derhalve inbreuk maakt op haar, 
Khedive's merkenrecht; dat Camarena, ondanks herhaal
de aanmaning in die merkinbreuk volhardt; weshalve zij 
— voorzover thans van belang — vorderde dat voor 
recht zou worden verklaard dat aan haar, Khedive, het 
uitsluitend recht tot gebruik van het merk „Caballero" 
toekomt, met bevel aan Camarena het gebruik van dat 
merk te staken, op straffe van een dwangsom, als in het 
inleidend verzoekschrift omschreven, alles met veroor
deling van Camarena in de kosten van het geding. 

Camarena bestreed de vordering. Haar verweer — 
voorzover thans van belang — kwam hierop neer, dat zij 
vooropstelde, dat het merkenrecht, zowel in Nederland 
als in de Nederlandse Antillen, in beginsel territoriaal be
perkt is in zijn werking. Wil dus Khedive in de Neder
landse Antillen merkenrechtelijke bescherming genieten, 
dan is dat slechts mogelijk ingevolge de Nederlandse An
tilliaanse merkenwetgeving. Volgens die wetgeving — 
zoals die volgens Camarena moet worden uitgelegd — 
is het irrelevant of men — zoals Khedive stelt te hebben 
gedaan — het desbetreffende merk het eerst i n h e t 
K o n i n k r i j k heeft gebruikt: van belang is slechts, of 
men (ook) in de Nederlandse Antillen eerste gebruiker is 
geweest. Dit nu is Khedive niet geweest, daar zij — naar 
Camarena, door Khedive niet of onvoldoende weerspro
ken stelde — haar merk „Caballero" in de Nederlandse 
Antillen in het geheel niet heeft gebruikt. Mitsdien con
cludeerde zij het [lees: tot Red.] niet-ontvankelijkverkla-
ring, althans ontzegging van de vordering, kosten rech
tens. 

Bij zijn hierboven vermeld vonnis wees de Eerste 
Rechter de vordering van Khedive, voorzover hierboven 
vermeld, behoudens een matiging van de gevorderde 
dwangsom, toe, na daartoe te hebben overwogen als volgt: 

„Overwegende, dat gedaagde heeft aangevoerd, dat het 
Merkenrecht een interne aangelegenheid is van elk der 
drie landen van het Koninkrijk, om welke reden eiseres, 
die haar merk slechts in Nederland gebruikt heeft, in de 
Nederlandse Antillen geen bescherming zou kunnen ge
nieten; 

!) Zie de noot onder het arrest (.Red.). 
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Overwegende, dat Wij gedaagde's opvatting delen voor
zover zij zegt dat de Merkenlandsverordening slechts 
gelding heeft in de Nederlandse Antillen, doch daaruit 
niet de conclusie getrokken kan worden dat eiseres in de 
Nederlandse Antillen geen bescherming kan genieten 
omdat haax merk alhier niet is ingeschreven of omdat 
zij dat merk hier niet gebruikt zou hebben; dat immers 
de Merkenlandsverordening in artikel 2 lid 1 merkenrech-
telijke bescherming verleent voor het gebruik van een 
merk in de Nederlandse Antillen aan degene die het merk 
het eerst in het Koninkrijk gebruik heeft, waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt in welk deel van het Konink
rijk; dat de Landswetgever aldus bepalende geheel bin
nen de grenzen van zijn bevoegdheid bleef, immers een 
regeling trof, welke uitsluitend gelding heeft in de Neder
landse Antillen, waaraan niet afdoet dat ook aan gebruik 
in een der beide andere delen van het Koninkrijk recht-
scheppende werking werd toegekend; 

Overwegende, dat nu op grond van het overwogene 
vaststaat dat eiseres haar merk eerder dan gedaagde in 
het Koninkrijk gebruikt heeft, aan haar het uitsluitend 
gebruik van het merk „Caballero" ook in de Nederlandse 
Antillen toekomt;" 

Van dit vonnis is Camarena tijdig in hoger beroep ge
komen. Onder aanvoering van een primaire en een sub
sidiaire grief concludeerde zij tot vernietiging van het 
vonnis waarvan beroep, en alsnog afwijzing van de vor
dering kosten rechtens. 

Een memorie van antwoord werd niet genomen. Na 
gehouden pleidooi — ook de door Camarena overge
legde pleitnota is als hier geïnsereerd te beschouwen — 
vroegen partijen vonnis, waarvan de uitspraak nader is 
bepaald op heden. 

Overwegende ten aanzien van het Recht: 
De primair door Camarena aangevoerde grief luidt: 
„Ten onrechte wijst het vonnis a quo aan eiseresse in 

prima haar vordering toe, overwegende dat onder Ko
ninkrijk in art. 2 Merkenlandsverordening is te verstaan 
zowel het Rijk in Europa als de Nederlandse Antillen en 
Suriname, nu uit aard en strekking van de Merkenlands
verordening blijkt dat onder Koninkrijk in artikel 2 — 
zulks in tegenstelling met de betekenis van Koninkrijk 
in art. 1 Merkenlandsverordening — alleen te verstaan is 
dat deel van het Koninkrijk waarvoor de Merkenlands
verordening geldt". 

Evenals de Eerste Rechter gaat de grief er van uit, dat 
de vraag, of Khedive in de Nederlandse Antillen merk
recht kan doen gelden, beheerst wordt door de hier te 
lande geldende wetgeving. Dit uitgangspunt komt ook 
het Hof juist voor. Aan het merkenrecht kan immers in 
beginsel — ook in de tussen Nederland en de Neder
landse Antillen geldende interregionale verhoudingen — 
geen andere dan territoriale werking worden toegekend, 
en, nu voor afwijking van dat beginsel geen reden be
staat, dient daarvan ook in casu te worden uitgegaan. 

Getoetst dient dan echter, naar het den Hove voor
komt, in de eerste plaats te worden niet aan de pas op 
1 januari 1962 in werking getreden Merkenlandsveror
dening (P.B. 1961 no. 191), doch aan het ten tijde 
waarop volgens Khedive haar merkrecht (ook) hier 
te lande zou zijn ontstaan vigerende Reglement Indus-
triële Eigendom Koloniën 1912 (Stb. 1912 no. 284, P.B. 
1912 no. 52) en met name art. 2, lid 1 van dat Regle
ment. 

Bedoeld artikellid, voorzover ter zake dienend, be
paalde, dat in de Nederlandse Antillen het recht tot uit
sluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van 
iemands fabrieks- en handelswaren van die van anderen 
toekomt aan dengene, die het eerst tot omschreven doel 
van dat merk in de in het artikellid met name aangeduide 
delen van het Koninkrijk — waaronder „het Rijk in 
Europa" — gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die 

soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en 
niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik. 

Uit het feit nu, dat in bedoelde bepaling met zoveel 
woorden wordt gezegd dat ook een eerste gebruik in 
het Rijk in Europa merkrecht in de Nederlandse Antillen 
doet ontstaan, vloeit reeds de onhoudbaarheid van de 
grief, voorzover deze strekt om het tegendeel te betogen, 
voort. 

Weliswaar betreft de grief, lettterlijk genomen, niet de 
interpretatie van het Reglement Industriële Eigendom 
Koloniën 1912, doch die van de Merkenlandsverordening, 
doch ook wanneer getoetst wordt aan deze Verordening 
blijft het resultaat hetzelfde. Het moge dan zijn dat de 
wetgever in art. 3 [lees: 2 Red.] lid 1 der Merkenlands
verordening — letterlijk gelijkluidend aan art. 2 [ lees: 3 
Red.] lid 1 der Nederlandse Merkenwet — de afzonder
lijke delen van het Koninkrijk niet langer met name heeft 
genoemd, doch kortweg heeft gezegd dat het exclusieve 
merkrecht toekomt aan degeen die van het merk het eerst 
„in het Koninkrijk" gebruik heeft gemaakt, uit niets 
blijkt dat aan dit verschil in redactie een verschil in be
doeling van de wetgever ten grondslag heeft gelegen. De 
wijziging is volkomen vergelijkbaar met de wijziging die 
bij de Wet van 21 november 1956, Stb. 681 in de Neder
landse Merkenwet werd gebracht. Vóór deze wet stond 
in art. 3, lid 1 der Merkenwet: „in het Rijk in Europa of 
in de Koloniën of bezittingen in andere werelddelen", na 
die wijziging stond er: „in het Koninkrijk". Ook ten aan
zien van de Nederlandse Wet heeft dit verschil in redactie 
geen verschil in betekenis medegebracht, en ook ten aan
zien van die Nederlandse wet wordt aangenomen, dat ook 
een eerste gebruik in het Koninkrijk elders dan in het 
Rijk in Europa merkrecht in Nederland doet ontstaan. 
Echter dat artikel 2, lid 1 van het Reglement Industriële 
Eigendom Koloniën 1912, onderscheidenlijk art. 2 lid 1 
van de Merkenlandsverordening het recht op het merk 
verbindt aan het eerste gebruik van het merk in de Neder
landse Antillen of elders in het Koninkrijk, heeft niet ten 
gevolge dat dit eerste gebruik voor het gehele Koninkrijk 
een en hetzelfde merkenrecht in het leven roept. Integen
deel — en hier doet het beginsel der territoriale werking 
zich weder gelden — een en hetzelfde eerste gebruik van 
een merk roept, naar gelang er delen van het Koninkrijk 
zijn, evenzovele territoriaal te onderscheiden merkenrech
ten in het leven. 

Hoezeer dus ook, met betrekking tot het eerste ge
bruik, dat het recht doet o n t s t a a n, het gehele Konink
rijk als één gebied is gedacht, de aldus ontstane, terri
toriaal beperkte, merkrechten zijn in hun v o o r t b e 
s t a a n geheel onafhankelijk van elkaar. En de vraag 
of een aldus ontstaan merkrecht is blijven voortbestaan, 
dient dan naar het recht van het desbetreffende deel van 
het Koninkrijk te worden beoordeeld. 

Artikel 2 lid 1 van het Reglement Industriële Eigendom 
Koloniën 1912, en evenzo artikel 2 lid 1 van de Merken
landsverordening, bepaalt dat het merkrecht aan de ge
rechtigde niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik 
toekomt. Naar 's Hofs oordeel volgt uit bedoelde bepa
ling, dat de merkenrechtelijke bescherming, die op grond 
van een eerste gebruik elders in het Koninkrijk ook in de 
Nederlandse Antillen zou kunnen worden ingeroepen, in 
de Nederlandse Antillen komt te vervallen, indien dit 
eerste gebruik elders in het Koninkrijk niet binnen drie 
jaren daarna door een gebruik van het merk ook in de 
Nederlandse Antillen is gevolgd. Hiertegen kan, naar 
's Hofs oordeel, niet worden aangevoerd dat van een 
„laatste " gebruik in de Nederlandse Antillen niet gespro
ken kan worden indien het merk in de Nederlandse An
tillen in het geheel nimmer is gebruikt. Deze, naar het 
Hof meent, al te letterlijke interpretatie der bepaling zou 
tot de consequentie leiden dat hij, die zijn merk in de 
Nederlandse Antillen in het geheel nimmer gebruikt 
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heeft, zijn recht niet door non-usus kan verliezen, en dus 
merkenrechtelijk in een sterkere positie zou verkeren 
dan hij die zijn merk in de Nederlandse Antillen wel ge
bruikt heeft, welke consequentie den Hove ongerijmd en 
onaanvaardbaar voorkomt. 

In casu staat, naar sub factis reeds werd overwogen, 
tussen partijen vast, dat Khedive, die haar merk voor het 
eerst in 1947 in het Rijk in Europa heeft gebruikt, dat 
merk nimmer in de Nederlandse Antillen heeft gebruikt. 
Gezien het hierboven overwogene, kan zij dus thans in 
de Nederlandse Antillen geen merkrecht meer laten 
gelden. 

De eerste grief, voorzover er over klagende dat de 
Eerste Rechter Khedive's vordering heeft toegewezen is 
dus — zij het op andere gronden dan de door Camarena 
aangevoerde — gegrond, en de slechts subsidiair voor
gedragen tweede grief behoeft derhalve geen bespreking. 
Enz. 

1) Wordt het recht op een merk in de Nederlandse An
tillen alleen door gebruik aldaar gehandhaafd? 

G. H. C. BODENHAUSEN bij W. H. DRUCKER, Kort begrip 
van het recht betreffende de industriële eigendom, 19492, blz. 
137 = 19543, blz. 144, schrijft: 

„terwijl volgens de Merkenwet merkrechten alleen voor 
het Rijk in Europa ontstaan, tenietgaan, enz., terwijl volgens 
het Reglement [Industriële Eigendom Koloniën 1912] dit
zelfde geschiedt ten aanzien van de Overzeese Rijksdelen, is 
met betrekking tot het eerste gebruik dat het recht doet 
ontstaan, het gehele Rijk als één gebied gedacht (art. 3 
Merkenwet, art. 2 Reglement). Eerst gebruik van een merk, 
hetzij in het Rijk in Europa, hetzij in de Overzeese Rijks
delen, doet dus een afzonderlijk merkrecht in het Rijk in 
Europa èn een in de Overzeese Rijksdelen ontstaan(. . . .). 
Vervolgens zijn de aldus ontstane tweeërlei rechten in hun 
voortbestaan geheel onafhankelijk van elkaar." 

Het is mogelijk, dat het Hof van Justitie op grond van deze 
uiteenzetting van BODENHAUSEN tot zijn beslissing is ge
komen. Die beslissing is echter vatbaar voor bestrijding. 

De Merkenlandsverordening der Nederlandse Antillen 
(Bijblad l.E. 1962, blz. 44) bepaalt in art. 2, lid 1 kort 
gezegd: het recht op een merk komt toe aan degene die het 
merk het eerst in het Koninkrijk heeft gebruikt, doch niet 
langer dan drie jaren na het laatste gebruik. 

Deze bepaling spreekt van eerste gebruik in het Koninkrijk 
en bedoelt dus met laatste gebruik ook laatste gebruik in het 
Koninkrijk. De opvatting van het Hof dat de bepaling ziet 
op het laatste gebruik in de Nederlandse Antillen, is reeds 
uit taalkundig oogpunt moeilijk te verdedigen. Bovendien 
stelt die opvatting aan het handhaven van het merkenrecht 
strengere eisen dan aan het doen ontstaan van dat recht; het 
eerste gebruik in Nederland schept recht op het merk ook 
in de Nederlandse Antillen, maar voor de handhaving van 
dat recht zou voortgezet gebruik in Nederland niet toereikend 
zijn, doch gebruik in de Nederlandse Antillen zelf zijn ver
eist. Dit lijkt een onlogische en onredelijke eis. 

L. WICHERS HOETH bij W. H. DRUCKER, Kort begrip, 
19664, blz. 126, schrijft: „Op grond van de tekst van art. 3 
[Merkenwet] moet worden aangenomen, dat gebruik in een 
der delen van het Koninkrijk het recht in het gehele Konink
rijk doet voortbestaan (anders t.a.v. Nederlandse Antillen: 
Hof van Justitie 28 april 1964, NJ. 1965, nr 229 (Cabal-
lero)." Ook hij is het dus niet eens met de beslissing van het 
Hof. Overigens kan zijn standpunt niet alleen op art. 3 Mer
kenwet steunen, maar berust het voor Nederland op art. 3 
Merkenwet, voor de Nederlandse Antillen op art. 2 Merken
landsverordening en voor Suriname op art. 2 Reglement In
dustriële Eigendom Koloniën 1912. 

De Hoge Raad zou nu krachtens de nieuwe cassatierege
ling in een nieuw geding de opvatting van het Hof van de 
Nederlandse Antillen kunnen toetsen. Intussen zal een be
langhebbende er verstandig aan doen met die opvatting 
rekening te houden. Indien hij zijn recht op het merk in de 
Nederlandse Antillen wil handhaven, zal hij — zolang het 
Hof of de Hoge Raad niet anders heeft beslist — het merk 
binnen drie jaren na het eerste gebruik in het Koninkrijk 
daadwerkelijk in de Nederlandse Antillen moeten gebruiken 
en dit gebruik telkens binnen drie jaren moeten herhalen. 

v. D. Z. 

Nr 125. Ocrrooiraad, Afdeling van Beroep, 
19 februari 1969. 

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem; 
Leden: Drs C. M. van Battum en Prof. Dr 

G. J. M. van der Kerk (b.1.) 

Art. 1 Rijksoctrooiwet. 
Een werkwijze die voor een deskundige aanstonds voor 

de hand lag, berust niet op een octrooieerbare uitvinding, 
ook al zou zij enig onverwacht gunstig effect opleveren. x) 

Beslissing nr 9091/art. 24A inzake octrooiaanvrage 
nr 222.768. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de oc

trooigemachtigde Ir J. van der Saag; 
Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie 

van grieven in beroep is gekomen van de beschikking der 
Aanvraagaf deling van 15 januari 1968, waarbij is besloten 
tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. 

Overwegende dienaangaande: 
dat het op het tijdstip van indiening van de aanvrage 

uit het geciteerde Belgische octrooischrift 000.000, twee
de alinea, bekend was, dat stoffen van het type A-zuur 
vele onkruiden aantasten, maar niet kleefkruid (Galium 
aparine) en sterremuur (Stellaria media); 

dat het verder uit blz. 2, eerste volledige alinea van 
dit octrooischrift bekend was, dat men kleefkruid en 
sterremuur kan bestrijden met een zout van B-zuur; 

dat het voorts uit blz. 4, eerste onvolledige alinea van 
dit octrooischrift bekend was een onkruidbestrijdings
middel van het vermelde type A-zuur te mengen met een 
voldoende hoeveelheid van het genoemde B-zuur om de 
onkruiden te vernietigen die niet of weinig gevoelig zijn 
voor bestrijdingsmiddelen van het eerdergenoemde type; 

dat het verder uit blz. 5 van het besproken Belgische 
octrooischrift bekend was, dat in de aldus verkregen 
mengsels het B-zuur of zouten daarvan niet zuiver be
hoeven te zijn, maar gemengd mogen zijn met isomeren, 
die ook een zekere giftigheid voor onkruid kunnen 
hebben; 

dat de Afdeling van Beroep van oordeel is dat het voor 
een deskundige dadelijk voor de hand lag ook bij het 
bekende gebruik van het genoemde B-zuur of zouten er
van op zich zelf, dus zonder toevoeging van een ander 
type onkruidbestrijdingsmiddel, het vermelde zuur of de 
zouten ervan in ongezuiverde vorm te gebruiken, althans 
te onderzoeken of dit mogelijk is; 

dat dit te meer voor de hand lag, omdat het aan
nemelijk is, dat het bereiden van zuiver B-zuur of zouten 
ervan hoge kosten met zich medebrengt; 

O., dat aanvraagster tijdens de procedure van het 
vooronderzoek van de onderhavige aanvrage nog twee 
beëdigde verklaringen, van onderscheidenlijk P en Q 
heeft overgelegd; 

dat uit deze verklaringen echter niet blijkt, dat meng
sels van B-zuur, of zouten ervan, met andere . iso
meren enige bijzondere herbicide werking vertonen of dat 
deze stoffen enige synergistische werking hebben, afwij
kend van of uitgaand boven het effect van zuiver B-zuur; 

dat aanvraagster verder weliswaar op blz. 1, regels 
15-17 van de nieuwe beschrijving der aanvrage en op blz. 
1, regels 24-27 van haar memorie van grieven heeft ge
steld, dat de volgens de aanvrage bereide mengsels ten
minste even werkzaam zouden zijn als zuiver B-zuur, 
maar dat ook dit niet uit de genoemde verklaringen volgt; 

!) In overeenkomstige zin: Afdeling van Beroep, 20 juni 
1968, Bijblad I.E. 1969, nr 52, blz. 141, met noot die naar 
oudere rechtspraak verwijst Red. 
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dat overigens een werkwijze als die volgens de nieuwe 
eerste conclusie der aanvrage, welke voor een deskundige 
aanstonds voor de hand lag, niet op een octrooieerbare 
uitvinding berust, ook al zou zij enig onverwacht gunstig 
effect opleveren; enz. 

[Het voorgaande wordt met toestemming van aan-
vraagster gepubliceerd Red.] 

Nr 126. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 2 mei 1969. 
Voorzitter: Mr E. van Weel; 

'Leden: Irs W. A. J. de Weerd en G. W. Gores. 

Art. 1 Rijksoctrooiwet. 
Het lag in het algemeen voor een deskundige voor de 

hand te onderzoeken, of een kinematische omkering 
mogelijk is en voordelen biedt. Ook de onderhavige kine
matische omkering lag voor een deskundige voor de 
hand. Er is niet gebleken, dat het werktuig volgens de 
aanvrage enig verrassend voordeel biedt. Geen octrooi
eerbare uitvinding aanwezig geacht. x) 

Beslissing nr 9185/art. 24A inzake octrooiaanvrage 
nr 000.000. 

[Het voorgaande wordt met toestemming van aan
vragers gepubliceerd Red.] 

x) Een kinematische omkering vormt in beginsel geen uit
vinding. 

Aldus Octrooiraad, Algemene Vergadering, 15 december 
1919, Industriële Eigendom 1920, blz. 38 en Afdeling van 
Beroep, 15 september 1925, I.E. 1925, blz. 174, en daarover 
J. J. DE REEDE, in Gedenkboek Octrooiraad 1912-1937, blz. 
130/1. 

Aldus ook voor het Duitse recht: R. BUSSE, Patentgesetz 
und Gebrauchsmustergesetz (Berlijn, De Gruyter, 1964, derde 
druk) blz. 107, met verwijzing naar een arrest van het 
Reichsgericht 26 oktober 1901, Blatt für Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen 1902, blz. 154 in dezelfde zin. Vergelijk ook 
Reichsgericht 14 oktober 1925, Markenschutz und Wettbewerb 
1925/6, blz. 124. 

In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: R. E. BLUM en 
M. M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, deel I 
(Bern, Stampfli, 1957) art. 1, aant. 22, onder e, blz. 129-
130, met verwijzing naar rechtspraak van de „Tribunal 
fédéral". 

Red. 

Nr 127. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 28 mei 1969. 

Voorzitter: Ir G. J. Koelewijn; 
Leden: Ir Th. Schatborn en Mr A. C. J. Stork. 

Art. 1 Rijksoctrooiwet. 
Niet elke verdere ontwikkeling waartoe één enkele 

deskundige, namelijk de uitvinder van een voorwerp, niet 
dadelijk is gekomen, berust op een octrooieerbare uit
vinding. 

Bovendien heeft het slechts ongeveer twee maanden 
geduurd, voordat de uitvinder van de landbouwmachine 
volgens een bepaald Nederlands octrooischrift de con
structie volgens de onderhavige aanvrage heeft gevonden. 

Beslissing nr 9192/art. 24A inzake octrooiaanvrage 
nr 259.028. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de oc

trooigemachtigde Ir R. A. J. Kayser; 
Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie 

van grieven in beroep is gekomen van de beschikking der 

Aanvraagafdeling van 7 mei 1968, waarbij is besloten tot 
niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. 

O., dat aanvraagster in haar memorie van grieven nog 
het volgende heeft betoogd: 

„Bij het beoordelen van de onderhavige aanvrage moet 
er van worden uitgegaan, dat het hierbij gaat om de 
verdere ontwikkeling van de machine volgens het Neder
landse octrooi 000.000. 

„De andere machine is ongeschikt voor het breed 
keren van hooi. De uitvoering volgens het kenmerkende 
gedeelte van conclusie 1 der aanvrage moet derhalve als 
verdere ontwikkeling van de machine volgens het Neder
landse octrooi 000.000 worden opgevat. Zou deze uit
voering voor de hand liggend zijn geweest, zoals de Aan-
vraagafdeling meent te moeten aannemen, dan zou de 
uitvinder zeker reeds bij de aanvrage, die tot het Neder
landse octrooi 000.000 heeft geleid, deze uitvoeringsvor
men hebben beschreven. 

„De uitvinder is echter noch door het Amerikaanse 
octrooischrift 0.000.000 noch door het Franse octrooi
schrift 0.000.000 ertoe opgewekt, de tandkruisen 
uit te voeren."; 

dat de Afdeling van Beroep aanvraagster echter niet 
in dit betoog kan volgen; 

dat men immers moeilijk kan volhouden, dat elke ver
dere ontwikkeling waartoe één enkele deskundige, name
lijk de uitvinder van een voorwerp, niet dadelijk is 
gekomen, op een octrooieerbare uitvinding zou berusten; 

dat aanvraagster bovendien ten behoeve van de aan
vrage die tot het genoemde Nederlandse octrooi 000.000 
heeft geleid, en voor de onderhavige aanvrage rechten 
van voorrang van onderscheidenlijk 00 oktober en 00 
december 1959 heeft ingeroepen; 

dat het dus slechts ongeveer twee maanden heeft ge
duurd, voordat de uitvinder van de landbouwmachine 
volgens dat Nederlandse octrooi de constructie volgens 
de onderhavige aanvrage heeft gevonden; 

O., dat de Afdeling van Beroep, gelet op het voor
gaande, tot de slotsom komt dat de hooimachine volgens 
de nieuwe eerste conclusie der aanvrage ten opzichte van 
de besproken bekende stand der techniek niet op een 
octrooieerbare uitvinding berust; enz. 1 ) 

!) Het voorgaande wordt met toestemming van de aan
vraagster gepubliceerd (Red.). 

Nr 128. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
29 oktober 1968. 

Voorzitter: Drs C. M. van Battum; 
Buitengewone Leden: Mr Ir C. J. de Haan, Dr W. B. van 
Horssen, Prof. Dr J. Kok en Prof. Dr E. H. Vogelenzang. 

Art. 6 Rijksoctrooiwet. 
Een aanvrage die betrekking heeft op de bereiding van 

een nieuwe stof met te verwachten eigenschappen, is 
octrooieerbaar, indien de wijze van bereiding op een uit
vinding berust. 

Het constateren van een onverwachte eigenschap van 
de nieuwe stof, die leidt tot een niet voor de hand lig
gende toepassing, kan een tweede uitvinding vormen. 

Art. 5A Rijksoctrooiwet. 
Eenheid van uitvinding aanwezig geacht. 

Beslissing nr 903 5/art. 24A inzake octrooiaanvrage 
nr 276.861. " 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de 

octrooigemachtigde Drs E. J. Mebius; 
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Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende 
memorie van grieven, waarvan de inhoud als hier inge
last dient te worden beschouwd, in beroep is gekomen 
van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 21 sep
tember 1964, waarbij werd besloten tot niet-openbaar-
making van de aanvrage; enz. 

dat volgens de door de Aanvraagafdeling beoordeelde 
conclusies uitsluitende rechten worden gevraagd voor het 
volgende: 

1. Werkwijze ter bereiding van door orale toe
diening geschikte preparaten voor het bestrijden van 
interne wormachtige parasieten door het werkzame 
bestanddeel in een geschikte toedieningsvorm te 
brengen, met het kenmerk, dat men als werkzaam 
bestanddeel een geoxydeerde zwavelverbinding toe
past met de formule: 

Cl Cl 
waarin X de betekenis SO of S02 heeft, in een con
centratie van ten hoogste 90%. 

2. Gevormde preparaten vervaardigd volgens de 
werkwijze van conclusie 1. 

dat de Aanvraagafdeling vooropstelde dat in de onder
havige aanvrage uitsluitende rechten worden gevraagd 
voor het toepassen van twee verschillende verbindingen, 
nl. die waarin X = SO en die waarin X = S02 ; 

dat de Aanvraagafdeling de inventiviteit van de ge
vraagde werkwijze niet in twijfel heeft getrokken en 
blijkens een van de laatste overwegingen van haar be
schikking waarvan beroep tegen openbaarmaking van de 
aanvrage in beginsel geen bezwaar had, indien deze zou 
worden beperkt tot de toepassing van de verbinding 
waarin X = SO, welke verbinding op zichzelf bekend is 
evenals de werkwijze tot bereiding van deze verbinding; 

dat de Aanvraagafdeling echter niet tot openbaar
making van de aanvrage heeft besloten omdat haar ge
bleken was, dat aanvraagster de aanvrage niet in boven
bedoelde zin wilde beperken; 

dat de Aanvraagafdeling nl. bezwaar had tegen het 
handhaven in de onderhavige aanvrage van de werkwijze 
tot toepassing van de verbinding waarin X = S02 en wel 
omdat voor de bereiding van deze verbinding reeds oc
trooi was gevraagd in de aanvrage nummer 276.860; 

dat de Aanvraagafdeling zich hierbij op het standpunt 
stelde dat in de bereiding en de toepassing van de ver
binding waarin X = SOa één enkele uitvinding moet 
worden gezien; 

dat derhalve in de gedachtengang van de Aanvraag
afdeling niet naast elkaar aanvaard kunnen worden de 
aanvrage 276.860 betreffende de bereiding en de (onder
havige) aanvrage 276.861 betreffende de toepassing van 
de bedoelde verbinding omdat dat tot dubbele octrooi
ering zou leiden; 

dat de Aanvraagafdeling voor haar standpunt een be
roep heeft gedaan op de beschikking van de Afdeling van 
Beroep van 7 juni 1963 (B.I.E. van 15 juli 1964, blz. 
147 t/m 149, nr 49) en op de beschikking van de Af
deling van Beroep van 14 mei 1962 (B.I.E. van 15 ok
tober 1963, blz. 159 en 160, nr 68); 

dat aanvraagster in haar memorie van grieven ter be
strijding van het standpunt van de Aanvraagafdeling heeft 
aangevoerd, dat bij de aanvrage, waarop de eerstge
noemde hierboven geciteerde beslissing van de Afdeling 
van Beroep betrekking heeft, de casuspositie aldus was 
dat toen eenmaal was uitgemaakt dat de in die aanvrage 

bedoelde stoffen wellicht interessant konden zijn, de be
reiding van die stoffen geen probleem meer vormde; 

dat echter, aldus aanvraagster, bij de onderhavige aan
vrage de situatie geheel anders ligt; 

dat nl. toen gevonden was dat de (bekende) stof waar
in X = SO verrassende eigenschappen (anti-leverbot-
werking) bezat, men ook de verbinding waarin X = S02 
op deze eigenschappen wilde gaan onderzoeken, doch 
dat blijkens de literatuur op het onderhavige gebied 
(J. Am. Chem. Soc. 67, 238) de bereiding van laatstge
noemde verbinding niet mogelijk was; 

dat derhalve naast het probleem van het vinden van 
een geschikt geneesmiddel tegen de leverbot nog een 
tweede andersoortig ( = chemisch) probleem bestond, 
t.w. het vinden van een geschikte synthese van de stof 
waarin X = S02 ; 

dat aanvraagster nu van mening is dat, waar in het 
onderhavige geval duidelijk sprake is van twee geheel ver
schillende problemen waarvan de oplossingen niet samen
hangen, er twee uitvindingen zijn gedaan zodat, onaf
hankelijk van het feit of de nieuwe stof daarnaast nog 
andere verrassende eigenschappen bezit, in dit geval de 
bereiding en de toepassing van deze stof naast elkaar oc
trooieerbaar zijn; 

Overwegende, dat de Afdeling van Beroep met het 
standpunt van aanvraagster kan meegaan; 

dat in het geval waarin een aanvrage betrekking heeft 
op de bereiding van een nieuwe stof met te verwachten 
eigenschappen een dergelijke aanvrage voor octrooi
verlening in aanmerking komt, indien in de wijze van 
bereiding een uitvinding gewaardeerd kan worden; 

dat echter het constateren van een onverwachte eigen
schap van de nieuwe stof, welke leidt tot een niet voor 
de hand liggende toepassing, een tweede onderwerp van 
uitvinding kan vormen; 

dat de Afdeling van Beroep van oordeel is dat ten 
opzichte van de wijze van bereiding van de als desin
fectans bruikbare nieuwe verbinding waarin X = S02 , 
het onderwerp van de aanvrage 276.860 uitmakende, de 
toepassing van de nieuwe verbinding als middel tegen de 
vooral bij runderen en schapen voorkomende leverbot
ziekte, zijnde het onderwerp van de onderhavige aan
vrage, als een verrassende vondst moet worden be
schouwd, zodat in de bereiding van preparaten voor het 
bestrijden van deze ziekte een octrooieerbare uitvinding 
kan worden gewaardeerd; 

dat dit standpunt niet indruist tegen de door de Af
deling van Beroep in haar beschikking van 7 juni 1963 
genomen beslissing, aangezien uit een der laatste over
wegingen van die beschikking kan worden opgemaakt, 
dat de beslissing van de Afdeling van Beroep een andere 
zou zijn geweest, indien gebleken was, dat in de materie 
van de beide in het geding zijnde octrooiaanvragen ook 
ten opzichte van elkaar een uitvinding kon worden ge
waardeerd; 

dat het bovengenoemde standpunt ook niet in strijd 
komt met de beschikking van de Afdeling van Beroep 
van 14 mei 1962, aangezien het in het daar besliste geval 
ging om de normale toepassing van een verbinding, ter
wijl voor de bereiding van diezelfde verbinding reeds een 
octrooi was verleend; 

dat de onderhavige aanvrage betrekking heeft op twee 
verbindingen, namelijk die waarin X = SO en die waarin 
X = S0 2 ; 

dat de Afdeling van Beroep de verwantschap tussen die 
beide verbindingen voldoende groot acht om een eenheid 
van uitvinding aanwezig te achten; 

dat de onderhavige aanvrage derhalve voor openbaar
making in aanmerking komt; enz. *) 

!) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraag
ster gepubliceerd (Red.). 
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E V I N G W E T G 

Convention douanière relative a 1'importation temporaire 
de matériel scientifique, Bruxelles, Ie 11 juin 1969. 
Douaneovereenkomst inzake de tijdelijke invoer van 
wetenschappelijk materiaal; Brussel, 11 juni 1968. 

Preambule 
Les Parties Contractantes a la présente Convention, 

élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération 
Douanière avec Ie concours de 1'Organisation des Nations 
Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO), 

Considérant que Ie développement de la recherche 
scientifique et de 1'enseignement constitue un facteur 
determinant de progrès économique et social, 

Convaincues que 1'adoption de facilités générales 
relatives a 1'importation temporaire en franchise des 
droits et taxes du matériel destiné a la recherche scien
tifique ou a 1'enseignement peut y contribuer efficace-
ment, 

Sont convenues de ce qui suit: 

Article 2 
Chaque Partie Contractante s'engage a accorder 1'ad-

mission temporaire: 
(a) au matériel scientifique destiné a être utilisé, dans 

son territoire, exclusivement aux fins de la recherche 
scientifique ou de 1'enseignement; 

(b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel 
scientifique place en admission temporaire en vertu 
du paragraphe (a) ci-dessus; 

Z. WEINSTEIN, ingénieur des arts et manufactures, Le 
Droit des Brevets d'Invention. I. Le Régime du Brevet 
d'Invention sous 1'empire de la loi du 2 janvier 1968. 
II. Texte intégral de la loi du 2 janvier 1968 sur les 
Brevets d'Invention. 

Parijs, Éditions J. Delmas et Cie., 1968, 127 
blz. Prijs 20 Franse franken. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A2776.) 

De bekende Franse octrooigemachtigde Z. WEINSTEIN 
wijdt deze studie aan de op 1 januari 1969 iu werking 
getreden Franse Octrooiwet nog voordat de uitvoerings
decreten van deze wet bekend waren, laat staan dat er 
enige jurisprudentie is. 

Schrijver moet er daarom mede volstaan deze nieuwe 
wet te vergelijken met de oude wet van 1844. Hij doet het 
op bijzondere heldere en overzichtelijke wijze, zodat alle 
nieuwe bepalingen scherp belicht naar voren komen. 

Hij betreurt, dat de computer-programma's uitgesloten 
worden van octrooiering op grond van de overweging, dat 
niet-Franse ondernemingen met een Frans octrooi voor 
een computerprogramma het vrije gebruik van de door 
hen zelf verkochte computers zouden kunnen belemmeren 
en behalve de prijs van de computer een vergoeding voor 
het gebruik van het programma zouden kunnen eisen. 

Het scherpst keert schrijver zich tegen de nieuwe eis 
van deze Franse wet, dat voor octrooiering behalve 
nieuwheid en nijverheid, twee objectief te bepalen begrip
pen, het subjectieve en vage begrip van uitvindingswerk-
zaamheid (activité inventive) wordt ingevoerd. 

De bezwaren van de schrijver tegen het persoonlijke 
oordeel van Rechter of deskundigen, die nodig is voor het 
vaststellen of al dan niet aan deze eis is voldaan, worden 

(c) aux outils spécialement concus pour 1'entretien, le 
controle, le calibrage ou la réparation du matériel 
scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement 
aux fins de la recherche scientifique ou de 1'en
seignement. 

Article 5 
Chaque Partie Contractante s'engage, dans tous les cas 

oü eüe 1'estime possible, a ne pas exiger la constitution 
d'une garantie pour le montant des droits et taxes a 
1'importation et a se contenter d'un engagement écrit. 
Ledit engagement peut être exigé soit a 1'occasion de 
chaque importation, soit a titre général pour une période 
déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de 1'agré-
ment accordé a 1'établissement. 

Article 15 
Les dispositions de la présente Convention ne mettent 

pas obstacle a 1'application des prohibitions et restrictions 
dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur 
des considérations de moralité ou d'ordre publics, de 
sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique, ou se 
rapportant a la protection des brevets et marques de 
fabrique. 

De Overeenkomst behoeft ingevolge art. 64 in verband 
met art. 60 van de Grondwet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal, voordat Nederland er toe kan toetreden. 

Tractatenblad 1969, nr 130. 

door hem met cartesiaanse logica uiteengezet. Degenen, 
die hierin belang stellen, raad ik aan van de blz. 18 — 27 
van dit boek kennis te nemen. 

De overige verschillen met de oude wet van minder 
belang worden eveneens op heldere wijze naar voren ge
bracht. 

Het boek besluit met de volledige tekst van de nieuwe 
Franse wet van 2 januari 1968. 

's-Gravenhage, 20 oktober 1969. DAV. 

E. DUER REEVES, Management of Industrial Research. 
New York, Reinhold Publishing Corporation, 
1967, X + 207 blz. Prijs $ 9,00. (In Europa 
gedistribueerd door D. van Nostrand Co. 
Ltd, Londen, prijs 93 s.) 
(Bibliotheek Octrooiraad nr A2773.) 

Volgens de aanbeveling van de uitgever op de omslag 
is dit het eerste boek waarin alle problemen betreffende 
de leiding van speur- en ontwikkelingswerkzaamheden in 
de industriële bedrijven in volle omvang behandeld 
worden. 

De schrijver neemt, blijkens een curriculum vitae, 
reeds enige decennia een vooraanstaande plaats in, zowel 
in de chemische industrie als in de chemische verenigin
gen in de Verenigde Staten van Amerika, en is (sinds 
1965) oprichter en president van Reeves Associates Inc. 
Zijn beschouwingen over bedrijfsleven en ontwikkeling 
van de techniek worden dan ook rijkelijk geïllustreerd 
met — schematisch gehouden — voorbeelden uit de che
mische techniek. 

B O E K A A N K O N D I G I N G E N 
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Als één van de belangrijke problemen ziet hij de vaak 
onvoldoende mate, waarmede het bedrijf profiteert van 
de resultaten van zijn eigen researchafdeling en ander
zijds een tekortschieten van de researchafdeling in het 
verschaffen van de informaties, die het bedrijf nodig 
heeft. Onmisbaar is een leiding, die de produktie-pro-
gramma's en de research-programma's in het juiste even
wicht houdt. 

Zorgvuldige „planning" is van essentieel belang. Nodig 
is planning op lange termijn en planning op korte ter
mijn. Aan de eerste, de strategie van het speurwerk, bij 
voorkeur in een vijf-jarenplan, wijdt de schr. de meeste 
aandacht (hoofdstuk 7 ) . Als stadia bespreekt hij het 
opstellen van een schema, „creation", het telkens weer 
uitkiezen van de research-onderwerpen, „selection", en 
het zo bekwaam mogelijk uitvoeren van het speurwerk, 
„execution". Andere hoofdstukken behandelen de plan
ning op korte termijn, de tactiek van het speurwerk, 
zoals het „bijsturen" wanneer de risico's van de strate
gische plannen te groot, te kostbaar worden. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verschil
lende types van speurwerk, die de schr. onderscheidt als 
„exploratory", „fundamental" en „transition research". 

In beknopte vorm bevat het boek veel, dat van waarde 
is voor leiders van chemische bedrijven, maar het kan 

evenzeer goede diensten bewijzen in een leergang voor 
toekomstige leidende figuren in de industrie. Wèl moet 
de Nederlandse lezer zich realiseren, dat de schrijver 
denkt in grote eenheden: een researchafdeling van 
200-250 academici (blz. 31), een investering van 2 
miljoen dollar (blz. 105) en een omzet van de fabriek 
van 20 miljoen dollar (blz. 106) of nog meer (blz. 120). 

Overigens verschillen deze cijfers relatief niet zoveel 
van recente cijfers uit Nederlandse publikaties: Drs J. 
VAN DER BURG citeert in Economisch-Statistische Berich
ten 28 mei jl., blz. 558: een drempelwaarde voor een 
reëel researchprogramma wordt geraamd op 6-12 spe
cialisten, een jaarlijks budget van f 400.000-f 800.000, 
en een totale omzet van het bedrijf van ten minste 
5 miljoen gulden. 

Volgens DUER REEVES nemen speur- en ontwikkelings
werk zo snel en zo sterk in omvang toe, dat zonder over
drijving kan worden gesproken van een nieuw tijdvak 
in de industriële vooruitgang. Een boek als het hier 
besprokene, handelende over de leiding bij en de beheer
sing van dit werk, verdient dan ook een woord van 
welkom. 

's-Gravenhage, juli 1969. 

H. P. TEUNISSEN. 
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