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INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1969. 
— Verlenging van de termijn voor het overleggen van voorrangsbewijzen. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. 
—• Erkenning van een tentoonstelling. 

Necrologie. 

In memoriam Dr A. BLOEMEN, door Mr Ir C. J. DE HAAN (blz. 39). 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 

1. Octrooirecht. 
Nr 6. President Rechtbank Breda, 29 augustus 1967, Spyer/De Greef (de vordering ter zake van inbreuk op het octrooi is 
spoedeisend, daar het gebruik van de litigieuze machines na het het uitbrengen van het desbewustheidsexploot geheel voor het 
risico van gedaagde komt; voorlichting van de Octrooiraad gevraagd). 

2. Merkenrecht. 
Nr 7. Hof 's-Gravenhage, 3 mei 1967, Marec/Lacroix (sigarettenpapier is soortgelijk aan sigaretten en aan tabaksprodukten, 
i.h.*b. sigaren; eerder gebruik door Lacroix van het oudste ALFA-merk voor sigarettenpapier kon aan het jongere recht van 
Marec in de weg staan, ook als dat oudere merk niet volstrekt identiek is met het aangevallen merk, nu al die merken in 
hoofdzaak overeenstemmen; maar Lacroix heeft dit eerdere gebruik niet bewezen). 
Nr 8. Rechtbank Amsterdam, 17 maart 1965, C.P.P./Borainal (naast de verklaring voor recht dat eiseres rechthebbende op 
het merk Optraex is, wordt: 1. gedaagde o.m. onder dwangsom veroordeeld haar merkinschrijvingen te doen doorhalen en 2. 
eiseres gemachtigd deze doorhalingen zelf te bewerkstelligen door betekening van het vonnis aan de directeur van het 
Merkenbureau, welke betekening zal gelden als verzoek van gedaagde tot doorhaling) (met noten J.P.). 
Nr 9. President Rechtbank Breda, 31 december 1968, Lever/Gegro (de Lever's Zeep Maatschappij is in Nederland recht
hebbende op het merk OMO voor wasmiddelen; zij kan daarom beletten, dat in Nederland onder hetzelfde of een overeen
stemmend merk een wasmiddel van de Sunlicht G.m.b.H. te Hamhurg in de handel wordt gebracht; hierin wordt geen 
verandering gebracht, doordat er wellicht tussen Lever en Sunlicht directe of indirecte economische of juridische relaties 
bestaan, eventueel via een moedermaatschappij; gedaagde mag tussen haar OMo-wasmiddelen die niet van eiseres afkomstig 
zijn en de OMO-wasmiddelen van eiseres in advertenties geen vergelijkingen treffen die ten nadele van de OMO-̂ wasmiddelen 
van eiseres uitvallen) (met noot). 
Nr 10. Rechtbank 's-Gravenhage, 15 november 1968, Officier van Justitie/C.P. (het gebruik van het merk MIXCONAC voor 
„vieux", een in Nederland vervaardigde, op cognac gelijkende, alcoholhoudende drank is strafbaar en dus strijdig met de open
bare orde) (met noot). 
Nr 11. Hof 's-Gravenhage, 28 februari 1968, HoUandsche Wijnhandel/Diez Hermanos (het woordmerk JUAN M. DIAZ en het 
woord-beeldmerk DIEZ' SHERRY, beide voor sherry, stemmen in hoofdzaak overeen; Diez Hermanos geniet ingevolge art. 4 
Merkenovereenkomst op grond van de inschrijving hier te lande van de internationale inschrijving van haar merk dezelfde 
bescherming als ware het merk rechtstreeks overeenkomstig art. 5 Merkenwet hier te lande ingeschreven) (met noot V.D. Z.). 

3. Auteursrecht. 
Nr 12. Hoge Raad, 14 juni 1968, De Nederlandsche Bank/C. en A. (het Hof heeft ten onrechte geoordeeld, dat op grond van 
art. 11 Auteurswet aan De Nederlandsche Bank N.V. geen auteursrecht op bankbiljetten of de ontwerpen daarvoor toekomt). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.) 37ste jaargang Nr 2 Blz. 33-68 's-Gravenhage, 17 februari 1969. 



Bïz. 34 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 2 17 februari 1969 

(VERVOLG INHOUD) 

4. Handelsnaamrecht. 

Nr 13. President Rechtbank 's-Gravenhage, 18 maart 1968, Verheul/Schróder (de handelsnamen Discobar Zuiderpark, Muziek-
huis Zuiderpark en firma Zuiderpark gelijken op verwarrende wijze op de handelsnaam Technisch Bureau Zuiderpark). 

Nr 14. President Rechtbank Haarlem, 19 maart 1968, Kaag/Van Aalst (de handelsnaam „DE ACCUSPECIALIST" gelijkt op 
verwarrende wijze op de oudere handelsnaam „DE ACCU-SPECIALIST"). 

5. Onrechtmatige daad. 
Nr 15. President Rechtbank Arnhem, 30 oktober 1967, Kosmos/Zomer (het gebruik door gedaagde van de slagzin „200 
Kamerplanten in kleur" naast de hoofdtitel „Het nieuwe Kamer plantenboek" is niet onrechtmatig jegens eiseres als uitgeefster 
van het boekje „100 Kamerplanten in kleur"). 

b. Beslissingen van de Octrooiraad. 

Nr 16. Aanvraagafdeling, 4 juli 1967 (niet op een uitvinding berust het isoleren van verbindingen uit plantenmateriaal waarin 
men zulke verbindingen met zekerheid kon verwachten en dat op een wijze die voor soortgelijke afscheidingsmethoden 
gebruikelijk, althans vrij gemakkelijk te vinden was). 

Nr 17. Afdeling van Beroep, 5 juli 1968 (in een aflevering van het Poolse octrooiblad is gepubliceerd, dat een bepaald 
Pools octrooi is verleend; die aflevering is vóór het tijdstip van voorrang der Nederlandse aanvrage in Nederland ontvangen; 
daarom kon de inrichting volgens dat octrooischrift op dat tijdstip openbaar bekend zijn). 

Mededelingen. 

Komende vergadering van de Vereniging voor industriële eigendom (blz. 60). 
VUIe Congres van de Académie Internationale de Droit Comparé (blz. 61). 

Boekaankondiging. 
PAUL HORION, Notions de droit industriel beige, Luik, 1967, door Ir C. M. R. DAVIDSON (blz. 61). 

Tijdschriftbesprekingen. 

Idea 1967/8, door Drs C. H. J. VAN SOEST (blz. 61/2). 

Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 1966, door Ir L. W. KOOY (blz. 62/4). 

Litteratuur. 

Verbetering. 

Statistiek van de industriële eigendom 1967 (blz. 67/8). 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken 
om een beslissing omtrent octrooiverlening. 

Stand op 1 januari 1969. 
De Octrooiwet is — zoals bekend — gewijzigd bij de 

Wet van 30 mei 1963, Staatsblad nr 260, die met ingang 
van 1 januari 1964 in werking is getreden. Daarbij zijn 
onder meer de artikelen 22 I en 22 J in de Octrooiwet 
ingevoegd. 

Art. 22 I, eerste lid, eerste zin luidt als volgt: „Indien 
de aanvrager of, na de terinzagelegging van de aanvrage, 
een ander daarom schriftelijk verzoekt, stelt de Octrooi-
raad een vooronderzoek in naar de bezwaren, die op 

grond van deze wet kunnen worden aangevoerd tegen de 
verlening van octrooi op de aanvrage." Art. 22 J, eerste 
lid, eerste zin luidt als volgt: „Na de mededeling betref
fende het vooronderzoek, bedoeld in artikel 22 I, vijfde 
lid, kan de aanvrager of, nadat een afschrift van die 
mededeling bij de ter inzage gelegde aanvrage is gevoegd, 
een ander schriftelijk aan de Octrooiraad verzoeken een 
beslissing te nemen omtrent de verlening van octrooi op 
de aanvrage". 

Hier volgt een overzicht van de aantallen verzoeken 
tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing om
trent octrooiverlening die van 1 januari 1964 tot 31 de
cember 1968 zijn ingediend. 

I. Aantal onbehandelde octrooiaanvragen op 1 januari 1964: 30.092. 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende onder I be
doelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1964 
in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

10083 (33,5%) 
1810 ( 6,0%) 
1082 ( 3,6%) 
1068 ( 3,5%) 
1539 ( 4,5%) 

1912 ( 6,4%) 
2071 ( 6,8%) 
1449 ( 4,8%) 
1161 ( 3,9%) 
1344 ( 4,5%) 

t/m 1968 15582(51,1%) 7602 (25,3%) 7937 (26,4%) 2846 (9,5%) 
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II. Aantal reeds in behandeling genomen, maar nog niet met advies doorgezonden octrooiaanvragen, aanhangig op 1 januari 
1964: 17.709. 

Verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder II bedoelde aanvragen: 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1964 
in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

5748 (32,5%) 
1157 ( 6,5%) 
1259 ( 7,1%) 
1208 ( 6,8%) 
870 ( 4,9%) 

t/m 1968 10242 (57,8%) 6286 (35,5%) 

III. Aantal in 1964 ingediende octrooiaanvragen: 

A. totaal: 15.355. B. van Nederlandse afkomst: 2.149. 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 
III A bedoelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1964 
in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

4297 (28,0%) 
1179 ( 7,6%) 
652 ( 4,3%) 
335 ( 2,2%) 
352 ( 2,3%) 

91 ( 0,6%) 
927 ( 6,0%) 

1011 ( 6,6%) 
562 ( 3,7%) 
339 ( 2,2%) 

t/m 1968 6815 (44,4%) 2420 (15,8%) 2930(19,1%) 1307 (8,5%) 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) 
III B bedoelde aanvragen: 

en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1964 
in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

1170(54,5%) 
167 ( 7,8%) 
29 ( 1,3%) 
19 ( 0,9%) 
16 ( 0,7%) 

17 ( 0,8%) 
175 ( 8,1%) 
70 ( 3,3%) 
44 ( 2,0%) 
32 ( 1,5%) 

t/m 1968 1401 (65,2%) 364 (16,9%) 338 (15,7%) 456 (21,2%) 

IV. Aantal in 1965 ingediende octrooiaanvragen: 
A. totaal: 17.284. B. van Nederlandse af komst: 2.505. 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 
IV A bedoelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

4789 (27,7%) 
1141 ( 6,6%) 
758 ( 4,4%) 
433 ( 2,5%) 

57 ( 0,3%) 
915 ( 5,3%) 
925 ( 5,4%) 
582 ( 3,3%) 

t/m 1968 7121 (41,2%) 1994(11,5%) 2479(14,3%) 1150(6,7%) 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om 
IV B bedoelde aanvragen: 

een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 

V.V.O. Ingetrokken V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen of vervallen 
zonder V.V.O. zonder V.B.O. 

in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

1363 (54,4%) 
184 ( 7,3%) 
41 ( 1,6%) 
33 ( 1,4%) 

18 ( 0,7%) 
168 ( 6,7%) 
72 ( 2,8%) 
45 ( 1,9%) 

t/m 1968 1621 (64,7%) 328(13,1%) 303 (12,1%) 451 (18,0%) 
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V. Aantal in 1966 ingediende octrooiaanvragen: 
A. totaal: 18.489. B. Van Nederlandse afkomst: 2.592. 
Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 
V A bedoelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1966 
in 1967 
in 1968 

5172 (28,0%) 
1103 ( 6,0%) 

879 ( 4,7%) 

51 ( 0,3%) 
982 ( 5,2%) 

1045 ( 5,7%) 

t/m 1968 7154(38,7%) 909 (4,9%) 2078(11,2%) 598 (3,2%) 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) 
V B bedoelde aanvragen: 

en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1966 
in 1967 
in 1968 

1520 (58,7%) 
164 ( 6,3%) 

39 ( 1,5%) 

20 ( 0,8%) 
162 ( 6,4%) 
97 ( 3,6%) 

t/m 1968 1723 (66,5%) 171 (6,6%) 279 (10,8%) 264 (10,2%) 

VI. Aantal in 1967 ingediende octrooiaanvragen: 
A. totaal: 17.892. B. van Nederlandse afkomst: 2.491. 
Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 
VI A bedoelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1967 
in 1968 

5136(28,7%) 
1039 ( 5,8%) 

84 ( 0,5%) 
930 ( 5,1%) 

t/m 1968 6175 (34,5%) 199(1,1%) 1014 ( 5,6%) 205(1,1%) 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) 
VI B bedoelde aanvragen: 

en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de onder 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1967 
in 1968 

1542 (61,9%) 
192 ( 7,7%) 

21 ( 0,9%) 
173 ( 6,9%) 

t/m 1968 1734 (69,6%) 34 (1,4%) 194 ( 7,8%) 127 (5,1%) 

VII. Aantal in 1968 ingediende octrooiaanvragen: 
A. totaal: 18.897. B. van Nederlandse afkomst: 2.475. 
Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de 
onder VII A bedoelde aanvragen: 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1968 5690(30,1%) 32 (0,2%) 76 (0,4%) 24(0,1%) 

Verzoeken tot vooronderzoek (V.V.O.) en verzoeken om een beslissing omtrent 
onder VII B bedoelde aanvragen: 

octrooiverlening (V.B.O.) betreffende de 

V.V.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V,V.O. 

V.B.O. Ingetrokken 
of vervallen 
zonder V.B.O. 

in 1968 1574 (63,6%) 7 (0,3%) 23 (0,9%) 14 (0,6%) 

VIII. Aantallen verzonden mededelingen over de uitslag var L het vooronderzoek: 

in 1964 in 1965 in 1966 
8137 7694 7609 

in 1967 
7921 

in 1968 
8233 

Hierop ontvangen V.B.O.'s: 
in 1964 
in 1965 
in 1966 
in 1967 
in 1968 

2016 (24,8%) 
1585 (19,5%) 
464 ( 5,7%) 
297 ( 3,7%) 
300 ( 3,6%) 

1511 (19,6%) 
1433 (18,6%) 
542 ( 7,0%) 
347 ( 4,6%) 

1555 (20,4%) 
1434 (18,8%) 
484 ( 6,4%) 

1465 (18,5%) 
1431(18,1%) 1763 (21,4%) 

t/m 1968 4662 (57,3%) 3833 (49,8%) 3473 (45,6%) 2896 (36,6%) 1763 (21,4%) 



IX. Aantal op 1 januari 1964 voor een gedeelte behandelde octrooiaanvragen (vooronderzoekrapport reeds geschreven), dat in onderstaande perioden de grens van zeven jaren (art. 22K 
Octrooiwet) passeerde. 

I 

Procedure voortgezet met 

II 

een V.B.O. 

III I 

Ingetrokken of vervallen zonder V.B.O. 

II III 

totaal meer dan drie maanden 
vóór het einde van de 
termijn van zeven jaren 

binnen drie maanden vóór 
het einde van de termijn 
van zeven jaren 

totaal vóór het einde van de 
termijn van zeven 
jaren 

vervallen wegens het 
verstrijken van de 
termijn van zeven jaren 

in 1966: 3499 2429 (69,4%) 

3012 (66,7%) 

3002 (64,4%) 

1899 (54,3%) 

2455 (54,4%) 

2455 (52,7%) 

530(15,1%) 

557 (12,3%) 

547 (11,7%) 

1070 (30,6%) 

1506(33,3%) 

1661 (35,6%) 

648 (18,5%) 

990(21,9%) 

1181 (25,3%) 

422(12,1%) 

516(11,4%) 

480(10,3%) 

in 1967: 4518 

2429 (69,4%) 

3012 (66,7%) 

3002 (64,4%) 

1899 (54,3%) 

2455 (54,4%) 

2455 (52,7%) 

530(15,1%) 

557 (12,3%) 

547 (11,7%) 

1070 (30,6%) 

1506(33,3%) 

1661 (35,6%) 

648 (18,5%) 

990(21,9%) 

1181 (25,3%) 

422(12,1%) 

516(11,4%) 

480(10,3%) in 1968: 4663 

2429 (69,4%) 

3012 (66,7%) 

3002 (64,4%) 

1899 (54,3%) 

2455 (54,4%) 

2455 (52,7%) 

530(15,1%) 

557 (12,3%) 

547 (11,7%) 

1070 (30,6%) 

1506(33,3%) 

1661 (35,6%) 

648 (18,5%) 

990(21,9%) 

1181 (25,3%) 

422(12,1%) 

516(11,4%) 

480(10,3%) 

2429 (69,4%) 

3012 (66,7%) 

3002 (64,4%) 

1899 (54,3%) 

2455 (54,4%) 

2455 (52,7%) 

530(15,1%) 

557 (12,3%) 

547 (11,7%) 

1070 (30,6%) 

1506(33,3%) 

1661 (35,6%) 

648 (18,5%) 

990(21,9%) 

1181 (25,3%) 

422(12,1%) 

516(11,4%) 

480(10,3%) 

t/m 1968: 12680 8443 (66,6%) 6809 (53,7%) 1634(12,9%) 4237 (33,4%) 2819 (22,2%) 1418 (11,2%) 8443 (66,6%) 6809 (53,7%) 1634(12,9%) 4237 (33,4%) 2819 (22,2%) 

X. Aantal op 1 januari 1964 nog onbehandelde octrooiaanvragen, dat in onderstaande perioden de grens van zeven jaren (art. 22K Octrooiwet) passeerde. 

I II 

V.V.O. ingediend 

III IV V 

Ingetrokken of vervallen zonder V.V.O. 

I II III 

totaal V.B.O. vóór het 
einde van de 
termijn van 
zeven jaren 

termijn van zeven 
jaren opgeschort, 
omdat het voor
onderzoek niet 
tijdig was (art. 22K 
Octrooiwet) toe
stand op 1-1-1969 

V.B.O. na het 
einde van de 
termijn van 
zeven jaren (in 
gevallen III 
tot op heden) 

Ingetrokken 
of vervallen 
tot op heden 

totaal vóór het einde 
van de termijn 
van zeven jaren 

vervallen 
wegens het 
verstrijken 
van de termijn 
van zeven jaren 

in 1966: 571 

in 1967: 1771 

in 1968:4402 

371 (65,0%) 

1216 (68,7%) 

2880 (65,4%) 

126(22,1%) 

499 (28,2%) 

1407 (32,0%) 

2 ( 0,3%) 

128 ( 7,2%) 

795 (18,0%) 

151 (26,5%) 

341 (19,3%) 

158 ( 3,6%) 

92(16,1%) 

248 (14,0%) 

520(11,8%) 

200 (35,0%) 

555(31,3%) 

1522 (34,6%) 

127 (22,2%) 

363 (20,5%) 

1069 (24,3%) 

73 (12,8%) 

192 (10,8%) 

453 (10,3%) 

t/m 1968: 6744 4467 (66,2%) 2032(30,1%) 925(13,7%) 650 ( 9,6%) 860 (12,8%) 2277 (33,8%) 1559(23,1%) 718 (10,7%) 
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Mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 
in werking getreden wijzigingen van de 

Octrooiwet. 

L. Verlenging van de termijn voor het overleggen van 
voorrangsbewijzen. 

Bij circulaire van 26 maart 1964, no. 1683 S, Bijblad 
I.E. 1966, blz. 194, werd ingevolge artikel 7, vierde lid, 
van de Octrooiwet bepaald, dat de bewijzen van het recht 
van voorrang en van overgang van dat recht ter zake van 
bij de Octrooiraad ingediende octrooiaanvragen, moeten 
worden overgelegd binnen zeventien maanden na de 
(eerste) datum van voorrang waarop voor de betrokken 
aanvrage een beroep is gedaan. Deze algemene regel werd 
gegeven om te bevorderen, dat bij de terinzagelegging van 
de in aanmerking komende aanvragen ook het voorrangs-
bewijs ter inzage zou komen, teneinde aan derden de 
gelegenheid te geven het ingeroepen recht van voorrang 
op geldigheid te kunnen beoordelen. 

De gestelde regel heeft in het algemeen gesproken tot 
het beoogde doel geleid: in de meeste gevallen bleek het 
geen moeilijkheden op te leveren de voorrangsbewijzen 
binnen de gestelde termijn over te leggen. In een beperkt 
aantal gevallen evenwel bleken bijzondere omstandig
heden de tijdige overlegging te verhinderen en in die ge
vallen moest een verzoek om verlenging van de gestelde 
termijn worden afgewezen en het voorrangsrecht krach
tens artikel 7, vijfde lid, vervallen, omdat nu eenmaal in 
de bedoelde circulaire was bepaald dat de gestelde termijn 
niet voor verlenging vatbaar zou zijn. 

Dit blijkt als een onbillijkheid te zijn gevoeld, omdat 
ofschoon erkend werd dat derden in het algemeen belang 
hebben bij een onmiddellijke beschikbaarheid van het 
voorrangsbewijs na de terinzagelegging van de in aan
merking komende aanvragen, deze belangen van derden 
niet ernstig worden geschaad wanneer in enkele gevallen 
het voorrangsbewijs korte tijd later beschikbaar zou 
komen. 

Voor dit standpunt kan de Voorzitter van de Octrooi-
raad begrip hebben. Krachtens artikel 7, vierde lid, van 
de Octrooiwet, juncto artikel HA, eerste lid van het Oc
trooireglement heeft hij daarom hierbij bepaald, dat in 
afwijking van de eerdere circulaire met ingang van 15 
januari 1969 de voor overlegging van voorrangsbewijzen 
gestelde termijn in bijzondere gevallen op verzoek van 
aanvrager zal worden verlengd. Dergelijke verzoeken 
dienen schriftelijk te worden gemotiveerd en tegen be
taling van f 5,—, als bij een normaal uitstelbriefje, tot 
de Octrooiraad te worden gericht met aanduiding van de 
tijdsspanne waarvoor verlenging gevraagd wordt. 

Er wordt de aandacht op gevestigd dat alleen gevolg 
zal kunnen worden gegeven aan verzoeken die vóór af
loop van de gestelde termijn worden ingediend. Na afloop 
van de termijn is immers het voorrangsrecht krachtens 
artikel 7, vijfde lid, van rechtswege vervallen. Verlenging 
van de gestelde termijn achteraf kan derhalve het verval 
van het recht niet meer ongedaan maken. 

De Octrooiraad zal een kopie van de brief, waarbij een 
verzoek om verlenging van de termijn is ingewilligd, bij 
de ter inzage te leggen stukken voegen. 

Mededeling van 15 januari 1969, nr S69/19. 

Personeel. 
Bevorderd. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 13 december 1968, nrs Pers./81 t /m 85, zijn 
de onderstaande ambtenaren bij het Bureau voor de In
dustriële Eigendom bevorderd tot de rang en met ingang 
van de datum vermeld achter hun naam: 

A. G. J. BOER, 

adm.ambt. A Ie klasse, 1 januari 1969 
mej. M. K. BOTTER, 

adm.ambt. A 2e klasse, 1 maart 1969 
T. KERKHOF, 

adm.ambt. B Ie klasse, 1 maart 1969 
mej. E. R. P. VAN MAARSCHALKERWEERD, 

adm.ambt. C 3e klasse, 1 januari 1969 
E. F. SILAS, 

techn. hoofdambtenaar, 1 januari 1969 

Benoemd in vaste dienst. 

De heer Ir M. K. SCHILDERS, ingenieur op arbeids
overeenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom, is met ingang van 1 januari 1969 benoemd tot in
genieur in vaste dienst (beschikking van de Minister van 
Economische Zaken van 18 december 1968, nr Pers./ 
86). 

In dienst getreden. 

De heer Drs E. FLINK is met ingang van 1 februari 
1969 als ingenieur op arbeidsovereenkomst bij het Bureau 
voor de Industriële Eigendom in dienst getreden. 

De dienst verlaten. 

Aan mevrouw M. W. A. VAN DUFFELEN-HOLLING, ad
ministratief ambtenaar C Ie klasse in vaste dienst bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek 
met ingang van 1 februari 1969 eervol ontslag verleend 
(beschikking van de Minister van Economische Zaken 
van 8 januari 1969, nr Pers./2). 

Register van octrooigemachtigden. 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de inschrijving van de heer Dr A. BLOEMEN in verband 
met diens overlijden op 13 januari 1969 en de inschrijving 
van de heer J. K. MULLER op 1 februari 1969 in verband 
met diens pensionering in bovengenoemd register zijn 
doorgehaald. 

Erkenning van een tentoonstelling. 

De tentoonstelling van land- en tuinbouwmachines die 
de Katholieke Tuinbouwbond van de Noord-Brabantse 
Christelijke Boerenbond op 7 en 8 mei 1969 te Liempde 
onder de naam „Nationale Werktuigendagen" zal houden, 
is erkend als een tentoonstelling in de zin van artikel 8 
van de Octrooiwet 1910 (Stb. 313) (beschikking van de 
Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 januari 
1969, nr 769/722 MKVO/O, Dir. Gen. voor het Midden-
en Kleinbedrijf en Toerisme). 
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N E C R O L O G I E 

In memoriam Dr A. Bloemen. 

Onder degenen die Dr BLOEMEN goed gekend hebben, 
zullen er weinigen zijn, die bij het vernemen van zijn plot
seling overlijden zich niet realiseerden, dat met hem niet 
alleen een zeer kundig en hard werkend, maar vooral een 
goed mens was heengegaan. 

BLOEMEN heeft de Octrooiraad gedurende meer dan 
veertig jaren gediend. Daarbij moet dan vooral de nadruk 
vallen op het woord „gediend". Men begrijpe goed, dat 
dienen hier niet gebruikt wordt in de betekenis van let
terlijk opvolgen van hem gegeven instructies, maar in de 
meer edele zin van het uitoefenen van de hem gegeven 
bevoegdheden op een wijze, die naar zijn overtuiging het 
beste strookte met de belangen welke de Octrooiraad te 
dienen heeft. Hij handelde steeds zonder aanziens des 
persoons — zij het dat hij dit op de meest hoffelijke wijze 
deed — en zeker zonder aanzien van zijn persoonlijk 
voordeel. Een dergelijke levenshouding heeft hem soms 

Nr 6. President Arrondissements-Rechtbank te Breda, 
29 augustus 1967 (k.g.). 

(uienafstaarf machine) 
(Mr J. K. Schellenbach) 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 111.321; materiële uitlegging. 

Pres.: Spoedeisend karakter van de vordering aange
nomen, daar het gebruik van de litigieuze machines na 
het uitbrengen van het desbewustheidsexploot volgens 
art. 43, lid 2 O.W. geheel voor het risico van gedaagde 
komt. 

Art. 57 O.W.: voorlichting van de Octrooiraad ge
vraagd. 

Spyer Brothers & Van der Vijver N.V. te Rijnsburg, 
eiseres, procureur Mr P. L. J. Rassers, advocaat Mr W. 
Blackstone, 

tegen 
M. A. de Greef c.s., gedaagden, procureur Mr J. M. 

Houben, advocaat Mr L. E. Pieters. 

a) Tussenvonnis van 23 mei 1967. 

De President, enz. 

Ten aanzien van het Recht: 
Overwegende, dat gedaagden allereerst het spoedeisend 

karakter der onderhavige vordering hebben betwist daar
toe aanvoerend, dat eiseres voor en na het exploit van 
24 juni 1966 heeft getalmd met het instellen ener vor
dering en thans door de onderhavige actie aan te spannen 
op zo korte termijn voordat de uien-campagne 1967 op 
1 juli a.s. begint, dat eiseres daardoor gedaagde in een 
dwangpositie heeft gebracht, daar gedaagde sub 2 niet 
meer in staat zou zijn, om desnodig voor de aanvang van 
de campagne de machines zo te veranderen, dat zij geen 
inbreuk op het octrooi maken; 

O. dienaangaande, dat indien zou moeten worden aan
genomen dat de door gedaagden vervaardigde, resp. ge
bruikte machines inbreuk maken op het aan eiseres toe
komend octrooi, het gebruik door gedaagde sub 1 on
danks het exploit van 24 juni 1966, geheel voor zijn 
risico komt en hij in dat geval, ook zonder te zijn gedag
vaard die inbreuk had moeten staken, zodat hij zich niet 
beklagen kan dat thans datgene wat hij reeds uit eigen 

wel moeilijkheden bezorgd, maar uiteindelijk heeft hij 
toch de algemene waardering genoten waarop hij krach
tens karakter en kennis aanspraak mocht maken. 

Van deze waardering ook buiten de Octrooiraad bleek 
zeer duidelijk toen, na zijn pensionering en benoeming tot 
buitengewoon lid van de Octrooiraad, door de Konink
lijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. een 
beroep op hem werd gedaan als adviseur in octrooizaken 
op te treden. 

Hoewel het werk bij de Octrooiraad hem grote bevre
diging gaf, toch stelde hij er prijs op aan het einde van 
deze carrière nog te kunnen medewerken aan de vorm
geving van uitvindingen in octrooiaanvragen. Wij moch
ten bij zijn crematie horen, dat BLOEMEN ook daarin ge
slaagd is. 

Bilthoven, 30 januari 1969. C J DE HAAN 

beweging had moeten doen hem wordt afgedwongen, ter
wijl hetgeen gedaagde sub 1 stelt omtrent het grote belang 
dat aan het gebruik van die machines bij de a.s. cam
pagne verbonden is, evenzeer geldt voor eiseres en naar 
Ons oordeel haar belang bij een voorziening bij voorraad 
duidelijk doet uitkomen; 

O., dat thans moet worden nagegaan wat er voorshands 
zij van de door eiseres gestelde octrooi-inbreuk; 

O., dat Ons bij de bestudering van het octrooischrift 
111.321 is gebleken, dat in de uitvinding, zoals deze is ge
octrooieerd twee elementen zijn vervat te weten: 

1. de toepassing van „slabben" van rubber of een 
soortgelijk zacht en veerkrachtig materiaal ter vervanging 
van de tot dusver gebezigde kettingen, borstels en vilt-
stroken en tevens 

2. een zodanige uitvoering van die slabben, nl. met 
een verdikking langs de bovenrand, dat hun bevestiging 
aan de steunconstructie van het spiraalvormig geleide 
schot door middel van daaraan aangebrachte verbindings
middelen een gemakkelijk monteren en verwisselen der 
slabben mogelijk maakt; 

O., dat naar Ons voorlopig oordeel moet worden aan
genomen, dat slechts die combinatie van kenmerken naar 
het wezen der zaak als voldoende inventief door het 
octrooi is beschermd, doch niet de toepassing van rubber 
slabben in het algemeen, daar anders het octrooischrift 
beide kenmerken in afzonderlijke conclusies zou hebben 
opgenomen; 

O., nu, dat de machine van gedaagden, naar in con-
fesso is en uit het Ons getoonde mcdel is gebleken, welis
waar duidelijk voldoet aan het sub 1 genoemde element, 
waarbij het naar Ons voorlopig oordeel ten deze niet ter 
zake doet, dat bij de constructie van gedaagden de slab
ben door insnijdingen zijn onderverdeeld, doch ander
zijds t.a.v. het sub 2 genoemde element der uitvinding 
deze aanwezigheid Ons niet direct aannemelijk is ge^ 
worden; 

O., toch, dat bij de Ons getoonde machine van ge
daagden de steunconstructie van het spiraalvormig ge
leidingsschot was uitgevoerd als een vlakke plaat waar
tegen in een bitumineuze of lijmachtige massa rubber
blokjes (dikke rubber repen) waren bevestigd, tussen 
welke blokjes platte, niet verdikte rubber slabben waren 
geplakt, hetgeen een vaste, niet verwisselbare en niet ge
makkelijke montering der slabben oplevert; 

J U R I S P R U D E N T I E 
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O., dat de vraag rijst in hoeverre bij deze constructie 
van gedaagden elementen aanwezig zijn, die als equi
valent aan de in het octrooi genoemde verdikking langs de 
bovenrand van de slab en de aan de steunconstructie aan
gebrachte verbindingsmiddelen zijn te beschouwen; 

O., dat deswege bij Ons twijfel is gerezen, of de aldus 
uitgevoerde constructie desondanks toch geacht moet 
worden naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uit
vinding te belichamen, weshalve Wij termen vinden Ons 
hierover door de Octrooiraad op de voet van art. 57 
der Octrooiwet te doen voorlichten; 

Rechtdoende in Naam der Koningin: 

Verzoeken aan de Octrooiraad Ons voor te lichten om
trent de vraag of de in de machine van gedaagden toe
gepaste slabben-constructie geacht moet worden naar het 
wezen der zaak de in het Ned. octrooischrift 111321 be
schermde uitvinding te belichamen; 

Houden alle verdere beslissingen, ook ten aanzien van 
de kosten, aan. Enz. 

b) Advies Octrooiraad, Bijzondere Aanvraagafdeling, 
16 augustus 1967. (Mr Ir C. J. de Haan, Ir W. A. J. de 
Weerd en Prof. Ir G. Riemer.) 

De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor 
het uitbrengen van het door U gevraagde advies, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2, van het Oc
trooireglement, een Bijzondere Aanvraagafdeling samen
gesteld, bestaande uit de heren mr. ir. C. J. de Haan, 
Voorzitter van de Octrooiraad, ir. W. A. J. de Weerd, 
lid van de Octrooiraad en prof. ir. G. Riemer, buiten
gewoon lid van de Octrooiraad, waaraan toegevoegd als 
secretaris mr. J. de Bruijn. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling heeft partijen in de 
gelegenheid gesteld de wederzijdse standpunten mon
deling toe te lichten op een daartoe door de Bijzondere 
Aanvraagafdeling op 16 juni 1967 gehouden zitting. Deze 
toelichting werd gegeven door eiseres bij monde van de 
heren ir. G. F. van der Beek en mr. W. Blackstone, in 
aanwezigheid van de heer D. C. van de Vijver en door 
gedaagden bij monde van de heren ir. H. J. Kooy en mr. 
L. E. Pieters, in aanwezigheid van de gebroeders Witte 
en de heer Kramer. Bij deze gelegenheid hebben zowel 
eiseres als gedaagden een model getoond van de door hen 
geconstrueerde slabben-constructie. 

Na kennisneming van de te dezen van belang zijnde 
stukken, waaronder de procesdossiers van partijen, als
mede van hetgeen namens partijen mondeling nog naar 
voren is gebracht, is de Bijzondere Aanvraagafdeling, 
evenals U, President, blijkens Uw vonnis in Kort Geding, 
tot de conclusie gekomen, dat het geschil tussen partijen 
zich toespitst op de vraag in hoeverre de door gedaag
den toegepaste bevestiging van de slabben inbreuk maakt 
op hetgeen volgens het octrooi geoctrooieerd is. Inbreuk 
zal in elk geval aanwezig zijn, indien bij de constructie 
van gedaagden daartoe elementen toegepast worden, die 
als equivalent zijn te beschouwen aan de in het Ned. 
octrooi no. 111.321 genoemde verdikking langs de boven
rand van de slab en aan de aan de steunconstructie aan
gebrachte verbindingsmiddelen. 

Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden is het 
nodig, dat de Bijzondere Aanvraagafdeling eerst nader 
onderzoekt, waarin het wezen bestaat van de uitvinding, 
waarvoor in het Ned. octrooi no. 111.321 uitsluitende 
rechten zijn verleend 

Uit de inleiding tot de beschrijving van het Ned. oc
trooi no. 111.321 blijkt, dat de onderhavige uitvinding 
betrekking heeft op een machine voor het verwijderen 
van uitsteeksels van min of meer bolvormige landbouw-
produkten, in het bijzonder uitjes, van het type als bekend 

uit de openbaar gemaakte octrooiaanvrage 165.119 Ned., 
welke als bron voor het uitgangspunt in de stand der 
techniek is gekozen bij het opstellen van de aanvrage, 
die geleid heeft tot het onderhavige Ned. octrooi no. 
111.321. 

De werking van beide machines d.w.z. zowel die vol
gens de Ned. octrooiaanvrage 165.119 als die volgens het 
Ned. octrooi no. 111.321 berust daarop, dat door be
paalde middelen (zog. steun- of aandrukorganen, hierna 
ook „steunconstructie" genoemd) druk op de te be
werken produkten wordt uitgeoefend en deze produkten 
tevens in hun voortbeweging door een roterende, van 
openingen voorziene plaat waarop de produkten rusten, 
worden geremd, opdat de produkten ten opzichte van 
deze plaat zullen rollen, kantelen en glijden, waarbij uit
steeksels van de produkten na korte of lange tijd door 
de gaten in de plaat zullen komen te steken en de onder 
de plaat gelegen snel draaiende schijf met messen haar 
snijfunktie op deze uitsteeksels naar behoren zal kunnen 
vervullen. Het gaat er immers om de aan de uitjes zit
tende uitsteeksels (zog. „staarten") af te snijden. De 
onderhavige machine wordt hierom ook wel uienafstaart-
machine genoemd. 

De hiervoor benodigde steun- of aandrukorganen wor
den bij de bekende machine volgens de Ned. octrooiaan
vrage 165.119 gevormd door kettingsystemen, die echter 
blijkens de inleiding tot de beschrijving van het onder
havige octrooi de navolgende bewaren hebben. 

1) De kettingen vormen in totaal een vrij grote metaal
massa, die de machine zwaar maakt. 

2) Breuk van een ketting kan desastreuze gevolgen 
hebben, omdat de losse ketting door de openingen in de 
plaat zal kunnen schuiven en daarbij vrijwel zeker tot 
mesbreuk zal leiden. 

3) Het metaal van de kettingen is aan corrosie bloot
gesteld, zodat een merkbare slijtage optreedt, waarvan 
weer de noodzaak van reparaties het gevolg is, terwijl 
bovendien de corrosie ook tot verkleuring van het be
werkte produkt kan leiden. 

4) Kettingen oefenen wel een massawerking (in de 
vorm van botsingen met de produkten en een aan hun 
gewicht ontleende verticale werking), maar geen elas
tische (dus aan de veerkracht van het weggedrukte druk-
orgaan ontleende) werking uit op de te bewerken pro
dukten en gebleken is dat juist deze elastische werking 
voor een goede snijfunktie belangrijk is. 

De uitvinding heeft ten doel, aldus de inleiding tot de 
beschrijving, om aan deze bezwaren van de bekende 
machine tegemoet te komen. Deze doelstelling wordt bij 
de machine volgens het Ned. octrooi no. 111.321 ver
wezenlijkt doordat volgens het kenmerkende gedeelte van 
de conclusie de steun- of aandrukorganen bestaan uit 
afhangende slabben van rubber of een soortgelijk zacht 
veerkrachtig materiaal, welke slabben langs de bovenrand 
zijn voorzien van een verdikking, waarmede zij aan de 
steunconstructie zijn bevestigd door middel van aan de 
steunconstructie aangebrachte verbindingsmiddelen. 

Hierdoor wordt naast de opheffing van de nadelen van 
de kettingsystemen door het gebruik van slabben van 
rubber of van een soortgelijk veerkrachtig materiaal nog 
een belangrijk voordeel verkregen, doordat tengevolge 
van enerzijds de bevestiging aan de steunconstructie en 
anderzijds het veerkrachtige karakter van de slab een 
elastische werking in plaats van alleen een massawerking 
van de slabben optreedt, hetgeen, zoals hierboven reeds 
even is aangestipt, vooral van belang is voor een goede 
snijfunktie. Het zal duidelijk zijn dat indien de slabben 
bovenaan volkomen los zouden zijn opgehangen, zodat 
zij aan het boveneinde bij iedere tegendruk zouden kun-
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nen scharnieren en dus opzij zwenken, zij door de te be
werken produkten al te gemakkelijk zouden kunnen wor
den weggedraaid, waardoor er onvoldoende druk op deze 
produkten zou worden uitgeoefend en het voordeel van 
de elastische werking niet zou worden verkregen. 

Vandaar nu, dat bij de constructie volgens het Ned. 
octrooi 111.321 wordt voorgesteld de rubber slabben met 
hun bovenrand zodanig in de steunconstructie te beves
tigen dat zij, zoals de figuurbeschrijving van de uitvinding 
het in kolom 3, regel 33 uitdrukt, vrij kunnen „zwiepen", 
d.w.z. veerkrachtig doorbuigen (en weer terugspringen). 

Om dit zwiepen mogelijk te maken worden de slabben 
aan hun boveneinde ingeklemd of op dergelijke wijze 
stevig bevestigd, hetgeen blijkens de conclusie van het 
onderhavige octrooi wordt verwezenlijkt door de slabben 
een verdikte bovenrand te geven, waarmede zij door ver
bindingsmiddelen, die aan de steunconstructie zijn aan
gebracht, aan die steunconstructie zijn bevestigd. De 
vraag rijst nu, wat moet worden verstaan onder de be
grippen „voorzien van een verdikking" en „verbindings
middelen", welke zonder enige nadere precisering van 
die middelen in de conclusie van het Ned. octrooi 
111.321 worden gebezigd. 

Uit het vorenstaande volgt reeds, dat zowel de voor
ziening van de verdikking als de bevestiging door de 
verbindingsmiddelen van zodanige aard moeten zijn, dat 
zij de slabben dwingen bij tegendruk van het te bewerken 
produkt veerkrachtig door te buigen en bij verminderde 
tegendruk weer terug te springen. Hoe nu deze verdik
kingen en de daarmede samenwerkende verbindings
middelen moeten worden uitgevoerd zal voor de vakman 
weinig moeilijkheden opleveren. 

Het zal duidelijk zijn, dat de neerhangende slab aan 
zijn boveneinde zonder meer erg dun is en weinig moge
lijkheid tot bevestiging aan het er boven liggende steun-
orgaan biedt. Het middel om dit bezwaar te ondervangen 
is wel bij uitstek het aanbrengen van een verdikking langs 
deze bovenrand. 

Beziet men in dit verband de toelichtende uitvoerings-
voorbeelden van het octrooi dan blijkt daaruit, dat de 
slabben van een verdikte, één geheel met de slab vor
mende bovenrand voorzien zijn. Het zal echter zonder 
bezwaren mogelijk zijn, deze bovenrand op andere wijzen 
van een dusdanige verdikking te voorzien, bijvoorbeeld 
door het langs deze rand lijmen van een rubber strook. 
De conclusie eist slechts dat de rand van de verdikking 
is „voorzien". De slabben grijpen met deze verdikte 
bovenrand in een verende clip of gootprofiel 14 (fig. 3) 
of om een bevestigingsrail 15 (fig. 4) , waardoor de 
slabben, aldus de figuurbeschrijving in kolom 4, regel 
5-12, gemakkelijk zijwaarts in die clip of op die rail kun
nen worden geschoven. 

Deze uitvoeringsvoorbeelden kunnen echter niet anders 
worden beschouwd dan als mogelijke uitvoeringsvormen 
van de constructie volgens het Ned. octrooi 111.321 met 
als bijkomstig voordeel een eventueel gemakkelijke ver
wisselbaarheid van de slabben. Dat het hier werkelijk om 
een bijkomstig voordeel gaat moge blijken uit het feit, dat 
deze gemakkelijke verwisselbaarheid niet als doelstelling 
van de uitvinding in de beschrijvingsinleiding van het 
onderhavige octrooi wordt genoemd, en dat eerst na het 
noemen van de uitvinding in kolom 2, regel 37-39 van het 
octrooischrift wordt opgemerkt, dat de rubber slabben in 
elk profiel te vervaardigen zijn en daardoor gemakkelijk 
te monteren en te verwisselen. 

De bewoordingen van de conclusie van het Ned. oc
trooi no. 111.321 zijn dan ook zo gekozen, dat daarin 
geen beperking tot constructies, waarbij de slabben ge
makkelijk verwisselbaar zijn, tot uitdrukking komt en het 
begrip „verbindingsmiddelen" uit de conclusie dient der
halve aldus te worden verstaan, dat daaronder zowel ge

makkelijk losneembare middelen, zoals inschuifclips, als 
moeilijker losneembare middelen, zoals gelijmde en/of 
gevulcaniseerde verbindingen zijn begrepen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is dan ook, gezien 
het voorgaande van oordeel, dat naast de keuze van het 
materiaal van de steun- en aandrukorganen tevens tot 
het wezen van de uitvinding volgens het Ned. octrooi 
111.321 behoort, dat de slabben zodanig stevig zijn be
vestigd dat zij vrij kunnen „zwiepen" op de wijze, als 
hiervoor uiteengezet, waarbij de vraag, hoe gemakkelijk 
de slabben monteerbaar en verwisselbaar zijn, slechts van 
ondergeschikt belang is. 

Beziet men nu de constructie van gedaagden, dan blij
ken daarbij rubber slabben aanwezig te zijn, die door in
snijdingen zijn onderverdeeld en die aan het boveneinde 
tegen een vlakke plaat zijn gelijmd tussen platte rubber 
lichamen, welke door U, President, in Uw vonnis zijn 
aangeduid als rubber blokjes en dikke rubber repen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is in de eerste plaats, 
evenals U, President, van oordeel, dat het feit, dat de 
slabben bij de constructie van gedaagden door insnijdin
gen zijn onderverdeeld voor de inbreukvraag niet ter zake 
doet, aangezien ingesneden slabben evenzeer slabben zijn, 
zodat de machine van gedaagden, wat het element van de 
rubber slabben betreft duidelijk voldoet aan de construc
tie van de machine, zoals weergegeven in de conclusie 
van het Ned. octrooi no. 111.321. 

Voor de onderhavige inbreukkwestie blijft nu de vraag 
te beantwoorden of de slabben van gedaagden ten aan
zien van hun bevestiging eveneens voldoen aan de con
structie van de machine, zoals in het bijzonder weer
gegeven in het laatste deel van de conclusie van het 
onderhavige octrooi, dat stelt dat de slabben langs de 
bovenrand zijn „voorzien" van „een verdikking", waar
mede zij aan de steunconstructie zijn bevestigd door 
middel van aan de steunconstructie aangebrachte ver
bindingsmiddelen. 

Zoals hiervoor is opgemerkt kan, aangezien de con
clusie van het octrooi zowel deze „verdikking" als de 
wijze waarop de slabben ervan „zijn voorzien" niet nader 
preciseert niet de eis worden gesteld, dat de verdikking 
als een volkomen integraal geheel met de slab moet zijn 
gevormd. Onder deze „verdikking" kunnen dus evengoed 
worden begrepen afzonderlijke rubber strips, indien deze 
tenminste voldoende stevig met de slabben zijn verbon
den, bijv. door lijmen. 

In dit licht bezien bezit de constructie van gedaagden, 
evenals die van eiseres, een stelsel van rubber slabben, 
die langs de bovenrand zijn voorzien van verdikkingen. 
In dit verband zij overigens opgemerkt, dat beide partijen 
bij monde van hare gemachtigden ter zitting, naar aan
leiding van een desbetreffende opmerking van de zijde 
van de Bijzondere Aanvraagafdeling hebben beaamd, dat 
voor een stevige bevestiging van de rubber slabben het 
aanbrengen van een verdikking noodzakelijk is. 

De slabben bij de litigieuze constructie zijn nu met 
deze verdikkingen bevestigd aan de steunconstructie door 
middel van een lijmlaag, hetgeen een wijze van bevestigen 
is die, zoals hierboven reeds uiteengezet, zonder meer 
moet worden gerekend te behoren tot het begrip „verbin
dingsmiddelen" in de zin van het Ned. octrooi 111.321. 
Bovendien is de wijze van bevestigen door middel van een 
lijmlaag zodanig stevig, dat de slabben bij de constructie 
van gedaagden aan hun boveneinde niet wrijvingsloos 
kunnen scharnieren, maar slechts kunnen „zwiepen" en 
wel ongehinderd, zodat gezegd kan worden: zij „kunnen 
dus vrij zwiepen". Zij hebben dan zeer zeker zoals aan
gegeven in het Ned. octrooi 111.321 een elastische 
werking. 

Wat tenslotte het secondaire element van het monteren 
en demonteren van de slabben betreft, is de Bijzondere 
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Aanvraagafdeling, mede gezien de getoonde modellen 
van de onderscheiden constructies, van oordeel, dat dit 
bij de constructie van gedaagden slechts weinig moeilijker 
zal zijn dan bij de constructies volgens de uitvoerings-
voorbeelden van het Ned. octrooi 111.321, aangezien 
enerzijds het inklemmen van de slabben bij de construc
ties van eiseres zodanig geschiedt, dat men deze slabben 
slechts met behulp van een gereedschap weer kan los
maken, terwijl men anderzijds de lijmverbinding bij de 
constructie van gedaagden gemakkelijk kan losmaken, 
bijv. met een mesje, teneinde bij beschadiging van een slab 
deze te verwijderen en een nieuwe slab door lijmen aan 
te brengen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling is, gezien het boven
staande, dan ook van oordeel, dat de in de litigieuze 
machine van gedaagden toegepaste slabben-constructie 
naar het wezen der zaak, datgene belichaamt, wat als uit
vinding beschermd wordt in het Ned. octrooi no. 111.321 
en dat mitsdien de constructie van gedaagden geacht 
moet worden inbreuk te maken op het evengenoemde 
octrooi van eiseres. 

Ofschoon impliciet door het bovenstaande reeds beant
woord, wil de Bijzondere Aanvraagafdeling hier toch nog 
in het bijzonder even ingaan op een aantal argumenten, 
welke door de octrooigemachtigde van gedaagden nog te 
berde zijn gebracht. 

In de eerste plaats heeft gemachtigde van gedaagden 
erop gewezen, dat de inleiding tot de beschrijving van het 
Ned. octrooi 111.321 om onverklaarbare reden uitgaat 
van de vooronderstelling, dat de kettingsystemen volgens 
de Ned. octrooiaanvrage 165.119 zijn vervaardigd van 
metaal, waaromtrent echter in de genoemde octrooiaan
vrage niets wordt vermeld en waardoor blijkbaar bij 
eiseres de indruk is gewekt, dat naar het wezen der zaak 
haar door octrooi 111.321 beschermde uitvinding uit
sluitend is gelegen in de keuze van het materiaal voor 
de steun- en aandrukorganen. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling merkt op, dat, wat er 
ook zij van dit argument, de toepassing van rubber slab
ben op zichzelf bij uienschil-, of juister: uienafstaart-
machines noch uit de Ned. octrooiaanvrage 165.119, 
noch van elders bekend is gebleken en een der essentiële 
elementen van de uitvinding volgens het Ned. octrooi 
111.321, zoals hierboven reeds is uiteengezet en zoals ook 
uit de desbetreffende conclusie duidelijk blijkt, moet wor
den gezien in de keuze van het materiaal van de steun
en aandrukorganen. 

De uitvinding wordt dan gecompleteerd door de wijze 
van bevestigen van de rubber slabben aan de steuncon-
structie, zoals hier boven ook reeds uitvoerig is betoogd. 

Onjuist is voorts de stelling van gemachtigde van ge
daagden, dat de litigieuze constructie door het verwaar
lozen van de vormgeving — lees: bevestiging - van de 
steun- en aandrukorganen de volledige voordelen van de 
constructie volgens het Ned. octrooi 111.321 ontbeert. 

Zoals eveneens hiervoor reeds uiteengezet zullen ook 
de slabben van de litigieuze constructie door de wijze 
van bevestiging een elastische werking vertonen, waarbij 
in het midden kan worden gelaten in hoeverre daarnaast 
een massawerking zal optreden. Wel kan worden opge
merkt, dat de massawerking van door insnijdingen onder
broken slabben (zoals gedaagden gebruiken) waarschijn
lijk geringer zal zijn dan de massawerking van overeen
komstige niet-onderbroken slabben. Ook hier volgt 
weer uit, dat ook bij de constructie van gedaagden alle 
essentiële voordelen van de constructie van het Ned. 
octrooi 111.321 verwezenlijkt worden, waarbij de Bijzon
dere Aanvraagafdeling er nogmaals op wijst, dat ook wat 
betreft het secundaire niet essentiële voordeel van de 
gemakkelijke verwisselbaarheid van de slabben, de onder
scheiden constructies niet belangrijk verschillen. 

Gemachtigde van gedaagden heeft er tenslotte nog op 
gewezen, dat het feit, dat de slabben bij de constructie 
volgens het Ned. octrooi 111.321 „afhangen" niet signi
ficant is, d.w.z. geen rechtstreeks verband houdt met het 
wezen van de geoctrooieerde uitvinding, omdat „het af
hangen" reeds behoorde tot de ten opzichte van het Ned. 
octrooi 111.321 bekende stand der techniek welke blijkt 
uit de Ned. octrooiaanvrage 165.119. 

De Bijzondere Aanvraagafdeling wijst er in dit verband 
op, dat er in de Ned. octrooiaanvrage 165.119 sprake is 
van een samenstel van „horizontaal" opgehangen ket
tingen, die boven de baan der uitjes hangen. 

Nog daargelaten de vraag, in hoeverre men bij dit 
samenstel van kettingen van „afhangende organen" kan 
spreken, zijn in elk geval in de Ned. octrooiaanvrage 
165.119 geen „afhangende slabben" voorgesteld en dit 
kenmerk van de „afhangende" slabben moet dan ook als 
een wezenlijk deel van de uitvinding volgens het Ned. 
octrooi 111.321 worden beschouwd. Enz. 

c) Eindvonnis. 

Ten aanzien van het Recht: 

O., dat Wij hier overnemen hetgeen Wij in dit opzicht 
in meergemeld tussenvonnis reeds hebben overwogen en 
beslist; 

O., dat de in Ons voormeld vonnis geuite twijfel of de 
door gedaagden toegepaste constructie de door Ons voor
lopig onderkende elementen der uitvinding belichaamde, 
opgeheven is door de in het rapport van de Octrooiraad 
gegeven uiteenzetting, welke Wij overnemen en tot de 
Onze maken en op grond waarvan Wij tot het voorlopig 
oordeel geraken, dat in de machine van gedaagden de uit
vinding volgens het Ned. Octrooi 111.321 is toegepast; 

O., dat Wij mitsdien aan eiseres haar vordering zullen 
toewijzen in voege als na te melden, waarbij Wij termen 
vinden de te stellen dwangsommen te matigen als hier
onder vermeld en te doen ingaan op 1 september a.s. 

Rechtdoende in Naam der Koningin: 

In Kort Geding: 

Bevelen elk der gedaagden elke handeling welke in
breuk maakt op het Nederlands Octrooi 111321 van 
eiseres onverwijld te staken en voortaan na te laten; 

Bepalen, dat elke gedaagde bij overtreding van Ons 
voormeld Bevel met ingang van 1 september 1967 aan 
eiseres tegen kwijting ten titel van dwangsom te betalen; 

a. voor wat betreft het bedrijfsmatig gebruiken: naar 
f 5.000,— per octrooischendende machine per dag of 
gedeelte daarvan, 

b. voor wat betreft de overige handelingen vermeld 
in art. 30 der Octrooiwet: naar f 25.000,— per octrooi-
schendende machine; 

alles des, dat bij overtreding van Ons voormeld Bevel 
door een der gedaagden sub 2 tot en met 4, deze gedaag
den allen de verbeurde dwangsommen hoofdelijk ver
schuldigd zullen zijn; 

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 
Veroordelen gedaagden in de kosten van het geding, 

tot op dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op 
f 527,40, waaronder f 20,— omzetbelasting; enz. 
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Nr 7. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
3 mei 1967. 

(Alfa) 

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

Artt. 3 en 10 Merkenwet. 
Eerst gebruik; non usus; bewijslast; gebruikshandeling; 

dezelfde soort van waren; beroep door gerequestreerde 
op een eigen ouder merk, dat niet volstrekt identiek is 
met het aangevallene. 

Marec verzoekt nietigverklaring van Lacroix' inschrij
ving van een beeldmerk ALFA voor sigaretten, ingezonden 
10 oktober 1961 en ingeschreven 11 januari 1962. Marec 
beroept zich daarbij op gebruik sedert september 1959 
van een woord- en beeldmerk ALFA voor tabaksprodukten, 
i.h.b. sigaren. Lacroix doet daartegenover een beroep op 
gebruik door haar van een (ander) woord- en beeldmerk 
ALFA voor sigarettenpapier, ingeschreven voor die waar 
op 5 april 1948. Marec betwist dat gebruik, c.q. de voort
zetting ervan. 

Rechtbank en Hof: Sigarettenpapier is een waar soort
gelijk aan sigaretten en aan tabaksprodukten, i.h.b. siga
ren. Eerder gebruik door Lacroix van het oudste ALFA— 
merk kon dus aan het recht van Marec in de weg staan, 
ook — aldus het Hof — als dat oudere merk niet vol
strekt identiek is met het aangevallene, nu al die merken 
in hoofdzaak overeenstemmen. 

Rechtbank: Voor dat eerder gebruik kan Lacroix geen 
vermoeden ontlenen aan de inschrijving van 5 april 1948, 
daar dat vermoeden is ontzenuwd door producties van 
Marec inzake niet-gebruik door Lacroix. Vervolgens 
echter Lacroix geslaagd geacht in het bewijs van ge
bruikshandelingen t.a.v. het oudste merk ALFA voor 
sigarettenpapier in 1957, 1958 en 1961. Maree's verzoek 
derhalve afgewezen. 

Hof: Bewijs van gebruikshandeling in 1961 niet ge
leverd geacht: geen blijk van het verrichten in Nederland 
van een daad, welke op de verhandeling van bedoelde 
waar was gericht, nu uit de brief waarop een beroep was 
gedaan, slechts blijkt dat Lacroix vanuit Wilrijk in België 
aan haar alleenvertegenwoordiger in Rotterdam verzocht 
heeft contact op te nemen met zijn clientèle teneinde te 
weten te komen, of in die brief vermelde prijzen onder 
meer voor 100 boekjes van Lacroix' merk ALFA interes
sant zouden zijn en haar — Lacroix — omtrent zijn be
vindingen in te lichten. Uiteindelijk Lacroix alleen ge
slaagd geacht, ook na verder getuigenverhoor, in het 
leveren van tegenbewijs tegen de vastgestelde non usus 
voor de periode tot drie jaar na de gebruikshandeling uit 
1958, d.w.z. tot 17 september 1961, maar niet voor de 
periode daarna tot 10 oktober 1961, datum van inzending 
der aangevallen inschrijving; die inschrijving derhalve als
nog nietig verklaard. 

Manufactures Réunies de Cigares „Marec" N.V. te 
St Amandsberg-bij-Gent, België, appellante, gemachtigde 
Mr E. C. Kuhn, 

tegen 
Etablissements L. Lacroix Fils N.V. te Wilrijk/Ant

werpen, België, geïntimeerde, gemachtigde Mr J. A. van 
Arkel. 

a) Tussenbeschikking Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Derde Kamer, 27 april 1966. President: Mr A. J. M. van 
Moorsel; Raden: Mrs S. H. Sieperda en R. Prins. 

Overwegende, dat appellante als verzoekster in eerste 
aanleg de nietigverklaring heeft verzocht van de in
schrijving onder No. 142.959 nationaal van het beeld
merk ALFA voor de waren „sigaretten", geregistreerd 

11 januari 1962 ten name van geïntimeerde en gepubli
ceerd op 1 maart 1962, zulks op grond dat tussen het 
woord- en beeldmerk ALFA voor „tabaksproducten", 
waarop appellante uit hoofde van eerst en uitsluitend 
gebruik hier te lande rechthebbende is, en het boven
bedoelde onder No. 142.959 ingeschreven beeldmerk een 
zo grote gelijkenis bestaat, dat sprake is van overeen
stemming in hoofdzaak tussen deze voor gelijksoortige 
waar bestemde merken (zijnde beide merken bestemd 
voor tabaksproducten en in het bijzonder sigaren ener
zijds en sigaretten anderzijds), terwijl bovendien tussen 
deze beide merken een zo grote gelijkenis bestaat, dat 
verwarring omtrent de herkomst der waar bij het kopend 
publiek geducht moet worden; 

O., dat de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 
na verhoor van partijen, in haar beschikking van 30 mei 
1963 heeft overwogen: 

dat requestrante, stellende dat zij krachtens eerst ge
bruik rechthebbende is op het merk „ALFA" (blijkens de 
overgelegde afbeeldingen een woord/beeldmerk, waarin 
het woord ALFA het hoofdbestanddeel vormt) voor de 
waar: tabaksproducten, in het bijzonder sigaren, de nie
tigverklaring heeft verzocht van de onder no. 142.959 ten 
name van gerequestreerde plaats gevonden inschrijving 
dd. 11 januari 1962 van het woordmerk „ALFA" voor de 
waar: „sigaretten"; 

dat de gelijksoortigheid van de waren en de overeen
stemming van de beide merken in kwestie door de ge
machtigde van gerequestreerde ter Raadkamer niet is 
betwist doch wèl, dat requestrante krachtens eerstgebruik 
rechthebbende is op haar merk; 

dat toch gerequestreerde's gemachtigde, erkennende 
dat requestrante sedert september van het jaar 1959 onder 
haar merk tabaksproducten •— in het bijzonder sigaren — 
in Nederland verhandeld heeft, heeft betwist, dat zij door 
dit gebruik een recht op dat merk zou hebben verkregen, 
daartoe aanvoerende, dat gerequestreerde eerder, nl. op 
5 april 1948, onder no. 131.932 in de registers van het 
B.I.E. inschrijving heeft verkregen van een woord/beeld
merk „ALFA" (van welk merk het woord ALFA het voor
naamste bestanddeel uitmaakt) voor de waar: „cahiers 
de papier a cigarettes" en dat door het aan die inschrij
ving te ontlenen rechtsvermoeden van eerst gebruik de 
stellingen van requestrante omtrent het eerste gebruik 
van haar merk worden weerlegd; 

dat de Rechtbank, gelet op de strekking van de ar
tikelen 3 en 10 der Merkenwet, van oordeel is, dat ge
requestreerde inderdaad aan de te haren name staande 
merkinschrijving no. 131.932 van 5 april 1948 van het 
woord/beeldmerk „ALFA" voor „cahiers de papier a ciga
rettes" mede een vermoeden van eerst gebruik kan ont
lenen met betrekking tot het met dat merk in hoofdzaak 
overeenstemmende woordmerk, waarvan gerequestreerde 
thans verzoekt de inschrijving nietig te verklaren, voor de 
— naar het oordeel der Rechtbank: aan die waar soort
gelijke — waar „sigaretten"; 

dat de gemachtigde van requestrante ter Raadkamer 
heeft betoogd, dat gerequestreerde haar in 1948 inge
schreven merk in het geheel niet, doch zeker niet in het 
tijdvak van drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan 
september van het jaar 1959 — toen, naar tussen partijen 
vaststaat, requestrante haar merk hier te lande het eerst 
heeft gebruikt — in Nederland voor sigarettenpapier 
heeft gebruikt; 

dat voornoemde gemachtigde ter staving van dit be
toog heeft overgelegd een aantal brieven van — naar 
door de gemachtigde van gerequestreerde niet gemoti
veerd is weersproken — bekende groothandelsfirma's in 
tabaksproducten, in welke brieven blijk wordt gegeven 
van de onbekendheid van de afzenders met het in 1948 
ingeschreven merk van gerequestreerde; 
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dat de Rechtbank hieraan vermoedens ontleent, waar
door voorshands bewezen kan worden geacht dat ge
requestreerde haar bovenbedoeld in 1948 ingeschreven 
merk nooit in Nederland heeft gebruikt; 

dat de gemachtigde van gerequestreerde zijnerzijds 
door overlegging van bescheiden heeft getracht aan te 
tonen, dat gerequestreerde haar merk inderdaad heeft 
gebruikt, ook in het tijdvak van drie jaren, onmiddellijk 
voorafgaande aan september van het jaar 1959, doch de 
Rechtbank van oordeel is dat uit die bescheiden — t.w. 
fotocopieën van een tweetal van 1957 daterende brieven, 
waaruit zou zijn af te leiden, dat in die tijd hier te lande 
offertes van door gerequestreerde verhandeld sigaretten
papier onder het woord/beeldmerk „ALFA" zijn gedaan 
— nog niet genoegzaam is gebleken van een gebruik van 
dat merk voor die waar in Nederland; 

dat de Rechtbank gerequestreerde evenwel overeen
komstig het daartoe strekkende, door haar gemachtigde 
ter Raadkamer gedaan aanbod zal toelaten tot het leveren 
van aanvullend bewijs voor haar stelling in voege als na 
te melden; 

dat de Rechtbank daarop bij die beschikking geïn-
timeerde heeft toegelaten om door getuigen en/of be
scheiden te bewijzen dat het woord/beeldmerk ALFA, 
waarvan zij op 5 april 1948 de inschrijving in de registers 
van het B.l.E. voor de waar „cahiers de papier a ciga-
rettes" heeft verkregen, door haar in Nederland voor die 
waar is gebruikt gedurende een tijdvak van tenminste drie 
jaren, onmiddellijk voorafgaande aan september 1959; 

O., dat vervolgens blijkens een zich in afschrift bij de 
stukken bevindend proces-verbaal van getuigenverhoor 
twee getuigen aan de zijde van geïntimeerde zijn gehoord; 

O., dat de Rechtbank daarop haar beschikking van 
11 maart 1965 heeft gegeven, waarbij zij het verzoek 
van appellante van de hand heeft gewezen; 

O., dat de Rechtbank in die beschikking heeft over
wogen: 

1) dat requestrante heeft verklaard af te zien van 
contra-enquête; 

2) dat gerequestreerde door de in de sub (1) ver
melde beschikking genoemde bescheiden in samenloop en 
verband met de verklaringen der te haren verzoeke 
gehoorde getuigen N. van den Berg en M. van Elsacker 
heeft bewezen dat het merk „ALFA" voor de waar 
„cahiers de papier a cigarettes" door gerequestreerde in 
Nederland voor die waar is gebruikt gedurende (d.w.z.: 
in) een tijdvak van tenminste drie jaren, onmiddellijk 
voorafgaande aan september 1959, met name in 1957; 

3) dat in Raadkamer op 28 april 1964 namens reques
trante is erkend dat het opgedragen bewijs is geleverd en 
niet is beweerd dat dat gebruik niet betrof het woord/ 
beeldmerk „ALFA" waarvoor gerequestreerde op 5 april 
1948 onder no. 131.932 de inschrijving in de registers 
van het Bureau Industriële Eigendom heeft verkregen 
en waarvan het woord „ALFA" het voornaamste bestand
deel uitmaakt (hetgeen niet met zovele woorden uit de 
genoemde bewijsmiddelen naar voren was gekomen); 

4) dat alstoen echter namens requestrante wel is be
toogd dat het recht van gerequestreerde op dat merk 
na 1957 door non—usus is tenietgegaan; 

5) dat in verband hiermede namens gerequestreerde 
in Raadkamer van 24 november 1964 zijn overgelegd 
fotocopieën van: 

a) een brief dd. 31 mei 1958 van gerequestreerde aan 
de N.V. Handelmaatschappij P. Jennen, Herengracht 286 
te Amsterdam, waarbij naar aanleiding van een aanvraag 
van geadresseerde met het oog op de verspreiding van 
gerequestreerde's cigarettenpapier in boekjes in Indonesië, 
aan geadresseerde werden toegezonden „monsterboekjes 
ALFA" cigarettenpapier; 

b) een brief dd. 25 maart 1961 van gerequestreerde 
aan „Monsieur Maurice van Elsacker, Schiedamsevest 
144 te Rotterdam", betreffende „Matrozenvloei", waarin 
geadresseerde werd verzocht contact met zijn clientèle te 
zoeken om te weten te komen of haar interesseerden de 
in die brief opgegeven concurrerende prijzen voor boekjes 
cigarettenpapier onder het merk ALFA of FIAT; 

6) dat gerequestreerde door deze bescheiden — welker 
verzending en ontvangst door requestrante niet zijn be
twist — genoegzaam heeft aangetoond dat gerequestreer
de het merk „ALFA" voor (boekjes) cigarettenpapier ook 
in 1958 en 1961 hier te lande heeft gebruikt en dat het 
recht van gerequestreerde op dat merk hier te lande voor 
die waar niet reeds door non-usus was tenietgedaan voor
dat gerequestreerde het aangevallen merk ALFA voor de 
waar „cigaretten" liet inschrijven; 

7) dat uit het vorenstaande volgt dat requestrante — 
die, zoals in confesso is, haar merk hier te lande in 1959 
voor het eerst heeft gebruikt — niet heeft aangetoond 
dat zij het woord/beeldmerk „ALFA" voor „tabakspro
ducten, in het bijzonder sigaren" hier te lande eerder 
heeft gebruikt dan gerequestreerde het (woord/beeld) 
merk „ALFA" hier te lande gebruikte voor waren (te 
weten „cahiers de papier a cigarettes") welke, voorzover 
al niet soortgelijk aan de waren „tabaksproducten, in het 
bijzonder sigaren", zo nauw daarmede verwant zijn dat 
—• waar de merken als (praktisch) identiek zijn aan te 
merken — bij het publiek licht verwarring omtrent de 
herkomst zou kunnen ontstaan; 

8) dat requestrante derhalve niet heeft aangetoond 
dat zij ten opzichte van gerequestreerde een beter recht 
op het merk „ALFA" voor bedoelde waren heeft dan 
gerequestreerde voor de hare, zodat het verzoek moet 
worden afgewezen; 

O., dat appellante van voormelde twee beschikkingen 
op 9 april 1965 in hoger beroep is gekomen en tegen de 
beschikking van 30 mei 1963 als grief heeft aangevoerd 
dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat ge-
intimeerde aan de te haren name staande inschrijving van 
het woord/beeldmerk ALFA onder No. 131.932 nationaal 
van 5 april 1948 voor de waren „cahiers de papier a 
cigarettes" mede een vermoeden van eerste gebruik kan 
ontlenen met betrekking tot het met dat merk in hoofd
zaak overeenstemmende woordmerk ALFA, ingeschreven 
te haren name onder No. 142.959 nationaal op 10 oc-
tober 1961 voor de waar „sigaretten"; 

dat immers —• aldus appellante — nadat door haar 
was aangetoond dat zij een beter recht had op het merk 
ALFA ter onderscheiding van sigaren dan geïntimeerde 
op haar latere merk ALFA ter onderscheiding van sigaret
ten, het irrelevant was aan geïntimeerde een beroep toe 
te staan op een veel oudere inschrijving van een ander 
merk ALFA voor andere waren dan het merk en de waren, 
waarvan (lees: van welk merk) thans de nietigverklaring 
gevraagd wordt; 

O., dat de gemachtigde van appellante deze grief even
als die tegen de beschikking van 11 maart 1965 voor den 
Hove mondeling nader heeft toegelicht, waarna zij door 
de gemachtigde van geïntimeerde werden bestreden; 

O., omtrent de hiervoor weergegeven grief: 
dat vaststaat dat appellante sedert september 1959 

onder het woord- en beeldmerk ALFA in Nederland 
tabaksproducten (in het bijzonder sigaren) in Nederland 
verhandeld heeft; 

dat zij op grond van dit merkgebruik — daarbij stel
lende dat zij op grond van eerst en uitsluitend gebruik in 
Nederland rechthebbende op bedoeld merk is — nietig
verklaring verzoekt van de inschrijving op 11 januari 
1962 ten name van geïntimeerde van het beeldmerk ALFA 
voor de waar sigaretten; 



17 februari 1969 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 2 Blz .45 

dat geïntimeerde niet betwist heeft het eerdergebruik 
in Nederland door appellante van het voormelde door 
deze gevoerde merk, evenmin als de gelijksoortigheid der 
waren en de overeenstemming van laatstvermelde twee 
merken, doch ten verwere heeft aangevoerd dat appel
lante tegenover haar — geïntimeerde — geen recht heeft 
zich op bedoeld eerdergebruik te beroepen, nu dat ge
bruik tegenover haar — geïntimeerde — onrechtmatig 
was en is aangezien, vóórdat appellante haar merk ging 
voeren, zij — geïntimeerde — in Nederland is gaan ge
bruiken het woord/beeldmerk ALFA (van welk merk het 
woord ALFA het voornaamste bestanddeel uitmaakt) voor 
de waar „cahiers de papier a cigarettes", zijnde een soort
gelijke waar als „tabaksproducten (in het bijzonder 
sigaren)", terwijl voorts aan de inschrijving op 5 april 
1948 onder No. 131.932 in de registers van het B.I.E. 
van dit merk te haren name een vermoeden van eerste 
gebruik van dit merk valt te ontlenen; 

O., dat dit verweer hierop neerkomt dat niet appel
lante maar geïntimeerde het eerst van een merk ALFA, 
althans van een merk waarvan ALFA het hoofdbestand
deel vormt, voor dezelfde, althans soortgelijke waren in 
Nederland gebruik heeft gemaakt; 

dat, nu geïntimeerde heeft erkend dat appellante haar 
merk ALFA sedert 1959 in Nederland heeft gebruikt en 
de inschrijving van geïntimeerdes merk ALFA, waarvan 
de doorhaling wordt gevraagd, pas een vermoeden van 
gebruik per eerstmaals 10 october 1961 opleverde, het 
aan geïntimeerde stond haar eerder gebruik te bewijzen; 

dat het beroep op de inschrijving van een merk ALFA 
te haren name in 1948 haar daarbij niet heeft gebaat, 
omdat door de Rechtbank aan appellantes producties het 
vermoeden is ontleend dat geïntimeerde van ©en merk 
ALFA gedurende een tijdvak van drie jaren onmiddellijk 
voorafgaande aan september 1959 geen gebruik in Ne
derland heeft gemaakt; 

O., dat appellante derhalve in haar grief zich er tever
geefs over beklaagt dat aan geïntimeerde een beroep op 
haar vroegere inschrijving van een merk ALFA is toe
gestaan, omdat de Rechtbank het beroep op die in
schrijving voorshands door appellante ontzenuwd heeft 
geacht, en haar eindbeslissing op andere feiten heeft 
gegrond; 

O., dat — mocht appellante bedoeld hebben te stellen 
dat geïntimeerde ten onrechte is toegelaten (-en getracht 
heeft) haar eerder gebruik van haar latere merk ALFA 
te bewijzen met een eerder gebruik van een ander (te 
haren name in 1948 ingeschreven) merk ALFA — dit 
beroep evenzeer faalt; 

dat toch ook het Hof van oordeel is, dat het merk 
ALFA van appellante en de beide ingeschreven merken 
ALFA van geïntimeerde (die alle drie voor dezelfde, 
althans soortgelijke waren bedoeld zijn) alle in hoofdzaak 
overeenstemmen, immers het alleen aansprekende be
standdeel ALFA gemeen hebben, en het er onder die om
standigheden niet toe doet of geïntimeerde vóór 1959 
haar in 1948 ingeschreven merk ALFA dan wel haar pas 
in 1962 ingeschreven merk ALFA in Nederland gebruikte, 
daar elk van beider eerder gebruik aan het recht van 
appellante in de weg zou staan; 

O., dat appellantes gemachtigde bij het verhoor in 
Raadkamer nog heeft betoogd, dat nu appellante inge
volge de artikelen 3 en 10 der Merkenwet gerechtigd was 
de doorhaling van de inschrijving van geïntimeerdes 
merk in 1962 te vorderen, in deze doorhalingsprocedure 
appellante niet een beter recht kon pretenderen op grond 
van een ander merk ALFA dan het aangevallene, waar
voor zij in 1948 een inschrijving verkreeg, — doch 
daarbij uit het oog verloren wordt dat geïntimeerde ook 
in een doorhalingsprocedure appellantes recht op eerder 
gebruik van haar merk mag bestrijden met een beroep op 

eerder gebruik door haar, geïntimeerde, van haar merk, 
— waarbij het er niet toe doet dat het in 1948 inge
schreven c.q. het vóór 1959 door haar gebruikte merk 
ALFA niet volstrekt identiek is aan het te haren name in 
1962 ingeschreven merk ALFA, nu a] die merken ALFA 
in hoofdzaak met elkaar overeenstemmen; 

O., dat appellantes grief tegen de beschikking van 
30 mei 1963 dus moet worden verworpen; 

O., dat appellante als grief tegen de beschikking van 
11 maart 1965 heeft aangevoerd dat de Rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat een brief van 31 mei 1958 
van geïntimeerde aan de N.V. Handelmaatschappij 
P. Jennen te Amsterdam en een brief van 25 maart 1961 
van geïntimeerde aan M. van Elsacker voldoende bewijs 
vormen omtrent het gebruik van het merk ALFA door 
geïntimeerde voor de waar sigarettenpapier; dat immers 
— aldus appellante — uit de brief aan Jennen, waarin 
in geen enkel opzicht sprake is van een verhandelen van 
het litigieuze sigarettenpapier in Nederland, geen ge-
bruiksdaad in Nederland blijkt, terwijl dit laatste ook 
geldt met betrekking tot de brief aan Van Elsacker, 
temeer nu deze brief niet anders dan als interne corres
pondentie kan worden beschouwd, zodat van enig eerder
gebruik van het merk ALFA door geïntimeerde ter onder
scheiding van door haar vervaardigde en/of in de handel 
gebrachte waren hier te lande geen sprake is ten opzichte 
van appellante; 

O. omtrent deze grief: 
dat uit de op 31 mei 1958 gedateerde door geïnti

meerde in afschrift geproduceerde brief, gericht aan de 
N.V. Handelmaatschappij P. Jennen te Amsterdam, wèl 
gebruik door geïntimeerde van het merk ALFA voor 
„cahiers de papier a cigarettes" in Nederland in 1958 
valt af te leiden, nu blijkens die brief monsters van 
sigarettenpapier in boekjes van het merk ALFA door ge-
intimeerde zijn verzonden aan de geadresseerde als bij
lagen van die brief; 

dat echter naar 's Hofs oordeel, door de brief van 
25 maart 1961, door geïntimeerde in fotocopie gepro
duceerd, niet zonder meer bewezen wordt gebruik in 
Nederland van het merk ALFA voor „cahiers de papier a 
cigarettes" door geïntimeerde, nu uit die brief op zich
zelf niet blijkt van het verrichten in Nederland van een 
daad, welke op de verhandeling van bedoelde waar onder 
dat merk was gericht; 

dat toch slechts uit die brief blijkt dat geïntimeerde op 
25 maart 1961 uit Wilrijk in België aan de geadres
seerde Maurice van Elsacker te Rotterdam verzocht heeft 
contact op te nemen met zijn clientèle teneinde te weten 
te komen of de in die brief vermelde prijzen onder meer 
voor 100 boekjes van geïntimeerde's merk ALFA, waar
mee zij — geïntimeerde — het merk „Matrozenvloei" 
concurrentie wilde aandoen, interessant zouden zijn, en 
haar — geïntimeerde — vóór 10/15 april 1961 omtrent 
zijn bevindingen in te lichten, zulks terwijl vaststaat dat 
de geadresseerde geïntimeerde's alleenvertegenwoordiger 
in Nederland was, zoals geïntimeerde heeft gesteld en 
appellante niet gemotiveerd heeft weersproken; 

dat echter weer wèl gebruik door geïntimeerde van het 
merk ALFA voor de waar „cahiers de papier a cigarettes" 
blijkt uit de bij de behandeling in hoger beroep in ori-
ginali door geïntimeerde in het geding gebrachte brief 
van 16 september 1958 van geïntimeerde aan F. van der 
Voorde te Rotterdam — een derde —, in welke brief 
geïntimeerde in antwoord op het eveneens in originali 
geproduceerde verzoek van Van der Voorde aan geïnti
meerde van 2 september 1958 om offerte voor boekjes 
sigarettenvloei van andere ondergeschikte merken dan 
RIZLA+, opdat hij — Van de Voorde •— die in Neder
land zou kunnen gaan verkopen, bericht, dat zij bereid is 
Van de Voorde voor de Nederlandse markt onder meer 
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haar boekjes sigarettenpapier ALFA, bevattende 100 
blaadjes, aan te bieden; 

dat geïntimeerde derhalve — gezien laatstvermelde 
brief —• tegen het door appellante gedane beroep op 
tenietgaan van geïntimeerde's recht op haar merk ALFA 
voor „cahiers de papier a cigarettes" na 1957 door non-
usus, bewijs van het tegendeel heeft geleverd tot drie 
jaren na de datum van laatstvermelde brief, dus tot 17 
september 1961; 

dat het Hof geïntimeerde in de gelegenheid zal stellen 
aanvullend bewijs te leveren van zodanig gebruik van 
laatstvermeld merk, dat daaruit volgt dat geïntimeerde's 
recht op dat merk ook in de periode van 17 september 
1961 tot en met 10 october 1961 (datum van ontvangst 
van het verzoekschrift strekkende tot de — in deze pro
cedure aangevallen — inschrijving) niet door non-usus 
is teniet gegaan; 

O., dat mitsdien beslist dient te worden als volgt: 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de beschikking op 30 mei 1963 door de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage tussen par
tijen gegeven, waarvan beroep; 

EN ALVORENS VERDER TE BESLISSEN: 

Laat geïntimeerde toe tot bewijslevering als hiervoor 
bedoeld. Enz. 

b) Eindbeschikking. 

Gezien 's-Hofs beschikking in deze zaak van 27 april 
1966 en de daarin als gezien vermelde stukken, alsmede 
een proces-verbaal van een getuigenverhoor op 2 juni 
1966 ingevolge gemelde beschikking gehouden: 

Wederom gehoord in Raadkamer op 12 april 1967 de 
gemachtigden van partijen; 

Overwegende, dat ingevolge voorzegde beschikking 
van het Hof geïntimeerde had te bewijzen dat haar recht 
op een merk ALFA voor sigarettenpapier na 16 september 
1961 niet door non-usus is verloren gegaan; 

O., dat de beide gehoorde getuigen Van Elsacker en 
Ariës niet hebben kunnen verklaren dat geïntimeerde dit 
merk na 16 september 1961 in Nederland heeft gebruikt, 
althans in de periode tot 10 october 1961, zodat het op
gelegde bewijs niet is geleverd; 

O., dat geïntimeerdes gemachtigde bij bovenvermeld 
verhoor in Raadkamer heeft opgemerkt dat het Hof be
wijs had moeten opleggen niet over een periode tot 
10 october 1961, maar tot 16 augustus 1962 (datum 
van indiening van het inleidende verzoekschrift van thans 
appellante in eerste instantie), — doch, wat daarvan zij, 
reeds vóór 10 october 1961 geïntimeerdes merk ALFA 
voor sigarettenpapier door non-usus geacht moet worden 
verloren te zijn gegaan; 

O., dat derhalve de beschikking der Rechtbank niet in 
stand kan blijven en moet worden beslist als volgt: 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking der Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage van 11 maart 1965, waarvan be
roep; 

EN OPNIEUW BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de inschrijving op 11 januari 1962 in 
de registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom 
onder nr. 142.959 nationaal van het merk ALFA ten name 
van geïntimeerde voor de waar sigaretten; enz. 

Nr 8. Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, 
Derde Kamer A, 17 maart 1965. 

(Optraex) 
President: Mr J. van der Esch; 

Rechters: Mrs W. F. J. Lam en J. van Slooten. 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 
Het verweer van gedaagde, dat zij het merk Optraex 

vóór eiseres hier te lande heeft gebruikt, is zoals het is 
geformuleerd te vaag om ernstig te> worden genomen. 

Art. 3 en 4bis Merkenwet. 
Art. 1401 B.W. 
Naast de verklaring voor recht, dat eiseres rechtheb

bende op het merk Optraex is, wordt: 
1. gedaagde o.m. onder dwangsom veroordeeld haar 

merkinschrijvingen te doen doorhalen; x) 
2. eiseres gemachtigd deze doorhalingen zelf te be

werkstelligen door betekening van het vonnis aan de 
directeur van het Merkenbureau, welke betekening zal 
gelden als verzoek van gedaagde tot doorhaling. 2) 

N.V. Maatschappij voor Chemische en Pharmaceu-
tische Producten te Amsterdam, eiseres, procureur Mr 
J. T. Asser, 

tegen 
De vennootschap naar Frans recht Société Anonyme 

Borainal te Saint-Ouen (Seine-Frankrijk), gedaagde, pro
cureur Mr B. F. M. Grapperhaus. 

De Rechtbank, enz. 
Eiseres heeft de vordering ook gegrond op een ver

nieuwd onafgebroken eerste gebruik sedert 1949 in 
Nederland, zulks terwijl gedaagde of haar rechtsvoor-
gangers zodanig gebruik hier te lande niet hadden ge
maakt. 

Een en ander wordt door gedaagde betwist met de 
stelling, dat het door eiseres gestelde gebruik, indien dit 
al zou hebben plaats gehad, er een was krachtens toe
stemming van gedaagde die in werkelijkheid de recht
hebbende op het merk was en, evenals haar rechtsvoor-
gangers — te weten de heer Rosengart, de Société de 
Recherches Chimiques et d'Applications Industrielles, de 
Société Y. Rey-Millet & Cie. en de Société a respon-
sabilité limitée Laboratoire Famel —• daarvan ook daad
werkelijk in Nederland gebruik hebben gemaakt doordat 
de firma B. Meindersma te Den Haag met de toestem
ming van haar — gedaagde — of van haar rechtsvoor-
gangers het merk gebruikte. 

Dit verweer is, naar het oordeel van de rechtbank, te 
vaag om ernstig te worden genomen. Gedaagde beroept 
zich immers niet duidelijk op enige welomschreven rechts
handeling krachtens welke eiseres haar gebruik in Neder
land van het merk na 1949 uitsluitend met haar, gedaag-
des, toestemming zou hebben gemaakt, nog daargelaten 
dat zij die toestemmingsdaad op geen enkele wijze aan
toont noch daaromtrent een duidelijk bewijsaanbod doet, 
hetgeen in verband met het door eiseres gestelde zeker 
van gedaagde mocht worden verwacht. 

Dit sluit in dat zij ook eiseresses stellingen omtrent het 
gebruik dat deze na 1949 in Nederland van het merk 
heeft gemaakt onvoldoende weerspreekt. 

De vordering is mitsdien voor toewijzing vatbaar in 
voege als hieronder te vermelden. 

Rechtdoende: 
1. Verklaart voor recht dat eiseres in Nederland ten 

opzichte van gedaagde de rechthebbende is op het merk 
Optraex van de waar: pharmaceutische producten; 

2. Veroordeelt gedaagde om binnen tien dagen na in 
kracht van gewijsde gaan van dit vonnis haar merk
inschrijvingen nos. 168.626, 168.627 en 213.908 voor
zover Nederland betreft in de desbetreffende registers 
door te halen; 
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3. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoor
lijke kwijting als dwangsom te betalen voor iedere dag 
dat zij nalatig zal zijn aan de sub 2 omschreven veroor
deling te voldoen de som van f 150,— (éénhonderdvijftig 
gulden); 

4. Machtigt eiseres om indien gedaagde in gebreke 
blijft aan de onder 2 omschreven veroordeling te vol
doen, de doorhaling zelf te bewerkstelligen door beteke
ning van dit vonnis aan de directeur van het Merken
bureau te 's-Gravenhage, welke betekening alsdan zal 
gelden als een verzoek van gedaagde om doorhaling dier 
inschrijvingen; 

5. Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten, tot op 
heden aan de zijde van eiseres begroot op f 600,— 
(zeshonderd gulden). Enz. 

Ad 1. Veroordeling om zijn merkinschrijving te doen 
doorhalen. [De Rechtbank veroordeelt gedaagde om haar 
merkinschrijvingen door te halen. Duidelijk is echter dat 
bedoeld is „te doen doorhalen".] 

Over de toelaatbaarheid van een zodanige veroordeling is 
wel verschillend geoordeeld: zie noot v. D. ZANDEN onder Hof 
Den Bosch, 7 mei 1953, B.I.E. 1953, nr 44, blz. 74. Sinds
dien als de Rechtbank ook: Hof Amsterdam, 16 juni 1954, 
B.I.E. 1954, nr 55, blz. 121. 

Persoonlijk zie ik er geen bezwaar in, omdat alsdan niet de 
inschrijving nietig wordt verklaard maar slechts wordt uitge
sproken, dat op gedaagde, die ten onrechte het merk heeft doen 
inschrijven, de rechtsplicht rust het verzoek tot doorhaling, 
bedoeld in art. 18, lid 1 onder 1°, der Merkenwet te doen. 
Zolang hij dat niet doet, is de inschrijving niet nietig of nietig 
verklaard. 

Ad 2. Machtiging om eens anders merkinschrijving te doen 
doorhalen. 

Tegen dit onderdeel in het dictum zijn ernstige bedenkingen 
mogelijk. De gedaagde, die onwillig is de doorhaling te ver
zoeken, kan hiertoe door middel van een dwangsom worden 
gedwongen. Heeft dit geen effect, dan kan de eiser de inschrij
ving nietig doen verklaren op de wijze, omschreven in art. 10 
der wet. Een vonnis als het onderhavige kan daarbij uitsluitend 
strekken om zijn recht aan te tonen. Het kan er echter niet toe 
leiden, dat de inschrijving wordt doorgehaald of nietig wordt 
verklaard buiten degene te wiens name de inschrijving is ge
steld om, op bevel van een andere dan de daartoe bij uit
sluiting bevoegde Rechtbank te 's-Gravenhage. Mogelijk heeft 
de Rechtbank gedacht aan art. 1277 B.W. De wijze waarop 
de „schuldeiser" in een geval als het onderhavige het in art. 
1277 B.W. bedoelde effect kan bereiken, is echter geregeld 
in een speciale rechtsgang. 

J.P. 

Nr 9. President Arrondissements-Rechtbank te Breda, 
31 december 1968. 

(OMO) 
(Mr J. K. Schellenbach) 

Art. 3, lid 1 Merkenwet. 
De Lever's Zeep Maatschappij is in Nederland recht

hebbende op het merk OMO voor wasmiddelen. Zij kan 
daarom beletten, dat in Nederland onder hetzelfde of 
een overeenstemmend merk een wasmiddel van de Sun-
licht G.m.b.H. te Hamburg in de handel wordt gebracht. 
Daarbij is irrelevant, of er ten gevolge van de Duitse 
tekst op de verpakking van het wasmiddel van Sunlicht 
G.m.b.H. bij het publiek geen verwarring omtrent de 
herkomst van dit wasmiddel zou kunnen bestaan. 
Hierin wordt geen verandering gebracht, doordat er wel
licht tussen Lever en Sunlicht directe of indirecte econo
mische of juridische relaties bestaan, eventueel via een 
moedermaatschappij, daar ook dan Lever als zelfstandig 
in Nederland gevestigde rechtspersoon een rechtmatig be
lang heeft in Nederland het verhandelen van niet van 
haar afkomstige waren onder haar merk te weren. 

Artt. 36, 85 en 86 E.E.G.-verdrag. 
Uit de territoriale aard van het merkenrecht kunnen, 

ook bij een normaal gebruik van dat recht overeenkom
stig zijn aard en bestemming, beperkingen in de vrije 
handel tussen staten-leden van de Europese Economische 
Gemeenschap voortvloeien, doch daardoor wordt niet in 
strijd met de verbodsbepalingen van het E.E.G.—verdrag 
gehandeld. Eventuele maatregelen door een internationaal 
werkende onderneming getroffen, om in de afzonderlijke 
staten dochterondernemingen op te richten, die als eige
naressen van bepaalde internationaal bekende merken 
ieder in haar eigen gebied de productie en verkoop van 
waren onder die merken verzorgen, zijn niet begrepen 
onder de voormelde verbodsbepalingen van het E.E.G.-
verdrag, ook niet indien tengevolge daarvan de vrije 
invoer van met zulk een merk voorziene waren in een 
andere staat, dan die van herkomst, wordt belemmerd 
of zelfs geheel onmogelijk wordt gemaakt. 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Gedaagde mag tussen haar OMO-wasmiddelen die niet 

van eiseres afkomstig zijn en de OMO-wasmiddelen van 
eiseres in advertenties geen vergelijkingen treffen die ten 
nadele van de OMO-wasmiddelen van eiseres uitvallen. 

(Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan Red.) 

De Naamloze Vennootschap Lever's Zeep Maatschap
pij N.V. te Rotterdam, eiseres in Kort Geding, procureur 
Mr T. J. Houtman, advocaat Prof. Mr E. A. van Nieu
wenhoven Helbach, 

tegen 
De Naamloze Vennootschap Gegro N.V. te Bergen op 

Zoom, gedaagde in Kort Geding, procureur Prof. Mr 
W. J. I. van Wijmen, advocaat Mr A. J. M. van Dal. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat als onbetwist en blijkende uit de 
door eiseres overgelegde inschrijvingen bij het Bureau 
voor de Industriële Eigendom no. 25.366, d.d. 21 sep
tember 1909 en no. 110.213, d.d. 29 augustus 1951/6 
september 1951, tussen partijen vaststaat, dat eiseres is 
rechthebbende op het merk „OMO" onder meer voor was
middelen; 

O., dat voorts in confesso is dat gedaagde in Nederland 
niet van eiseres afkomstige, doch naar ter terechtzitting 
is gebleken uit Duitsland betrokken en daar vervaardigde 
wasmiddelen te koop aanbiedt, verkoopt en aflevert onder 
hetzelfde merk „OMO"; 

O., dat derhalve, naar Ons voorlopig oordeel, de ge
daagde inbreuk maakt op het uitsluitend recht van eise
res, daar de beide merken geheel, althans in hoofdzaak, 
overeenstemmen en derhalve door gedaagde in strijd met 
art. 4bis sub 3a der Merkenwet gehandeld wordt, waarbij 
irrelevant is, of er tengevolge van de Duitse tekst op de 
door gedaagde verhandelde verpakking bij het publiek 
geen verwarring omtrent de herkomst der onder het merk 
„OMO" door gedaagde verhandelde waar zou kunnen be
staan, gelijk gedaagde heeft gesteld, een mening die Wij 
overigens niet delen, daar Ons voorlopig oordeel ook en 
ondanks de Duitse tekst de overeenkomst der merken — 
nog versterkt door de nagenoeg gelijke opmaak der ver
pakking — geëigend is om bij het publiek verwarring om
trent de herkomst der waren te wekken, daar verwacht 
mag worden dat het publiek artikelen als het onderhavige 
wasmiddel niet zal aankopen na uitvoerig voorafgaand 
overleg, doch integendeel zonder meer op het alom be
kende merk OMO zal afgaan en zal verwachten daaronder 
dan hetzelfde van eiseres afkomstige wasmiddel in de
zelfde bekende samenstelling en met dezelfde bekende 
werking aan te treffen, nog daargelaten dat naar Ons 
voorlopig oordeel juist de overeenstemming der merken 
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geëigend is bij het publiek de indruk te wekken, dat, zo 
die waren al niet rechtstreeks van eiseres afkomstig zijn, 
door eiseres nochtans ook voor Nederland daarvan de 
samenstelling en kwaliteit bepaald wordt; 

O., dat gedaagde ter rechtvaardiging van haar handel
wijze heeft aangevoerd dat eiseres in casu door middel 
van haar recht op het merk OMO een verticale prijsbin
ding nastreeft, hetgeen volgens gedaagde een misbruik 
van recht zou opleveren; 

O., dat ter terechtzitting door eiseres is gesteld en door 
gedaagde niet is bestreden, dat in Duitsland door een 
ander dan eiseres, namelijk de Sunlicht Gesellschaft 
m.b.H. te Hamburg, het door gedaagde betrokken was
middel volgens eigen receptuur vervaardigd en in de han
del gebracht wordt, welke stelling van eiseres bevestiging 
vindt in een door eiseres overgelegde brief d.d. 13 decem
ber 1968 van genoemde Sunlicht G.m.b.H.; 

O., dat derhalve naar Ons voorlopig oordeel er van 
moet worden uitgegaan dat in Nederland en in Duitsland 
onder hetzelfde merk OMO door verschillende onderne
mingen wasmiddelen van mogelijk uiteenlopende samen
stelling in de handel worden gebracht, in verband waar
mede naar Ons voorlopig oordeel de uitoefening door 
eiseres van haar recht op het merk OMO in Nederland 
om import van de Duitse waar met het merk OMO te 
weren en daarmede te voorkomen dat onder de dekmantel 
van merk en reputatie van eiseres waren van andere, al
thans onbekende, samenstelling, dan de hare worden 
verhandeld, geenszins als een misbruik van recht kan 
gelden, nog daargelaten dat het — voor zover eiseres 
betreft —• naar Ons voorlopig oordeel aan gedaagde vrij
staat om desgewenst de uit Duitsland betrokken wasmid
delen onder een ander merk dan een, waarop eiseres 
recht heeft en tegen iedere door gedaagde gewenste prijs 
in de handel te brengen; 

O., dat hierin naar Ons voorlopig oordeel geen veran
dering gebracht wordt doordat wellicht tussen eiseres en 
die Duitse merkgerechtigde direkte of indirekte econo
mische of juridische relaties — eventueel via een moeder
maatschappij —• bestaan, gelijk gedaagde heeft aange
voerd, daar ook dan de eiseres als zelfstandig in Neder
land gevestigde rechtspersoon een rechtmatig belang heeft 
in Nederland het verhandelen van niet van haar afkom
stige waren onder haar merk te weren; 

O., dat gedaagde verder heeft gesteld dat afspraken tus
sen de moeder-maatschappij, het Unileverconcern, en 
haar dochters in Nederland en Duitsland omtrent het ter
ritoriaal gebruik van het merk OMO ZOU strekken tot be
scherming van prijsafspraken in strijd met de artikelen 
85 en volgende van het E.E.G.-verdrag; 

O. dienaangaande, dat besprekingen in de vrije handel 
tussen staten-leden van de Europese Economische Ge
meenschap uit de territoriale aard van het merkenrecht 
kunnen voortvloeien, ook bij een normaal gebruik van dat 
recht overeenkomstig zijn aard en bestemming, doch naar 
Ons voorlopig oordeel daardoor niet in strijd met de ver
bodsbepalingen van het voornoemde Verdrag gehandeld 
wordt; 

O., dat zulks reeds volgt uit artikel 36 van het Verdrag, 
alwaar beperkingen van het vrije vervoer uit hoofde van 
bescherming van de industriële eigendom uitdrukkelijk 
worden vermeld; 

O., dat wellicht anders geoordeeld zou moeten worden 
wanneer het merkenrecht misbruikt zou worden in het 
kader van overeenkomsten tussen ondernemingen, be
sluiten van ondernemersverenigingen of onderling afge
stemde feitelijke gedragingen van ondernemingen of als 
misbruik van een machtspositie zou moeten worden ge
duid, doch van zodanige verboden gedragingen Ons ten 
deze niets is gebleken; 

O., dat eventuele maatregelen door een internationaal 
werkende onderneming getroffen, om in de afzonderlijke 

staten dochterondernemingen op te richten, die als eige
naressen van bepaalde internationaal bekende merken 
ieder in haar eigen gebied de productie en verkoop van 
waren onder die merken verzorgen, naar Ons aanvan
kelijk oordeel niet onder de voormelde verbodsbepalingen 
van het E.E.G.-verdrag begrepen zijn, ook niet indien ten
gevolge daarvan de vrije invoer van met zulk een merk 
voorziene waren in een andere staat, dan die van her
komst, wordt belemmerd of zelfs geheel onmogelijk wordt 
gemaakt; 

O., dat deze belemmering of verhindering naar Ons 
voorlopig oordeel niet moet worden gezocht in eventuele 
afspraken of gedragingen als bedoeld in artikel 85, hetzij 
van eiseres en de Duitse producente, hetzij via de moeder
maatschappij, gelijk gedaagde schijnt te menen, noch als 
misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 
van het E.E.G.-verdrag moet worden geduid, doch die 
belemmering of verhindering uit de territoriale aard van 
het merkenrecht bij een toepassing daarvan overeenkom
stig deszelfs aard en bestemming zelf voortvloeit; 

O., dat wellicht anders geoordeeld zou moeten worden 
ingeval in enig land van het merkenrecht gebruik zou 
worden gemaakt uitsluitend om andere import dan die 
via een geautoriseerde importeur te weren met het doel 
om aldus de prijsvorming in het land van import te kun
nen beheersen, doch zodanige situatie zich in casu niet 
voordoet; 1) 

O., dat Wij bij de vorming van Ons voorlopig oordeel 
Ons hebben gebaseerd op de tekst van het Verdrag en 
tevens in aanmerking hebben genomen hetgeen het Hof 
van Justitie der Europese Gemeenschappen ten aanzien 
van de industriële eigendom heeft overwogen in Zijn 
arrest van 29 februari 1968 inzake Parke, Davis and Co. 
contra Probel, Reese, Beintema-Interpharm en Centra
farm, onder meer opgenomen in de Jurisprudentie van 
het Hof van Justitie deel XIV—2, jaargang 1968, zaak 
24-67, en tevens in het Bijblad bij De Industriële Eigen
dom, 1968 no. 5, pagina 115 en volgende; 

O., dat Wij daarbij met het Hof van Justitie uitgaan 
van het restrictief karakter van de in artikel 85 van het 
Verdrag opgesomde categorieën: overeenkomsten, beslui
ten en feitelijke gedragingen, en voorshands van oordeel 
zijn, dat ten aanzien van het merkenrecht hetzelfde geldt 
als het Hof ten aanzien van het octrooirecht heeft over
wogen in zoverre dat het merkenrecht niet zijn grond
slag vindt in of de kenmerken vertoont van een der voor
melde categorieën, doch berust op een wettelijke toeken
ning van dit recht overeenkomstig de voorwaarden in de 
wet gesteld en voor bepaalde waren, terwijl Wij met het 
Hof aanvaarden, dat het gebruik van het merkenrecht 
onder omstandigheden — die Wij in casu voorshands 
oordelen afwezig te zijn — door de aanwezigheid van een 
of meer der voormelde categorieën tot een door artikel 
85 van het Verdrag verboden gedraging aanleiding kan 
geven, of als een misbruik van een machtspositie in de 
zin van artikel 86 van het Verdrag kan worden geduid; 

O., dat nu derhalve geen der in de artikelen 36, respec
tievelijk 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag voorziene ver
boden situaties Ons in casu voorshands gebleken is aan
wezig te zijn, het beroep op het genoemde Verdrag van 
de hand moet worden gewezen; 

O., dat gedaagde Ons in overweging gegeven heeft 
overeenkomstig artikel 177 lid 2 van het E.E.G.-verdrag 
vragen over de interpretatie van de meergemelde ver
dragsbepalingen aan het Hof van Justitie der Gemeen
schap te stellen, doch Wij daartoe geen termen aanwezig 
achten; 

!) Vergelijk Hoge Raad, 14 december 1956, Prins/Grun-
dig. Bijblad I.E. 1957, nr 13, blz. 46, Ars Aequi oktober 
1957, blz. 27/8 (met noot BEEKHUIS), N.J. 1962, nr242 
(met noot H.B.). (Red.). 
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O., dat eiseres naast de voormelde inbreuk op haar 
merkenrecht de gedaagde beticht van onrechtmatig han
delen tegenover eiseres door in advertenties vergelijkin
gen in het voordeel van de door gedaagde verhandelde 
Duitse producten en in het nadeel van het product van 
eiseres te trekken, met name door te stellen, althans te 
suggereren dat de door gedaagde onder het merk OMO 
verhandelde wasmiddelen kwalitatief gelijk, doch goed
koper, dan wel gelijk in prijs, doch beter zouden zijn dan 
de overeenkomstige producten van eiseres; 

O., dat gedaagde de gestelde vergelijkingen niet heeft 
ontkend, doch deze niet misleidend en niet geoorloofd 
acht; 

O. dienaangaande, dat blijkens de door eiseres over
gelegde en door gedaagde niet betwiste exemplaren van 
het Eindhovens Dagblad van 17, 19 en 23 oktober 1968, 
de gedaagde in een advertentie van 17 oktober 1968, 
waarin zij verklaart de wasmiddelenprijzen „uit te wrin
gen", onder meer aanbiedt een „pak OMO geen 2,15 maar 
1,89"; 

O., dat daarbij weliswaar niet direkt gezegd wordt dat 
het hier een uit het buitenland geïmporteerd pak OMO 
betreft, doch zulks wel uit het aan die prijsvermelding 
voorafgaand relaas, waarin over importeren gesproken 
wordt, valt op te maken; 

O., dat eiseres tegen deze aankondiging het bezwaar 
heeft, dat aldus aan het publiek gesuggereerd zou worden 
dat het voor f 1,89 aangeboden pak OMO hetzelfde pro
duct zou zijn als dat wat zijdens eiseres voor f2,15 per 
pak wordt aangeboden, hetgeen noch naar de hoeveel
heid, noch naar de samenstelling het geval zou zijn, wes
halve de eiseres harerzijds in een advertentie van 19 ok
tober 1968 het publiek er op gewezen heeft dat het pak 
OMO van eiseres ad f2,15 18% méér wasmiddel bevat 
dan het Duitse OMO pak van gedaagde; 

O., dat gedaagde hierop bij advertentie van 23 oktober 
1968 de eiseres van misleiding heeft beschuldigd omdat 
het Duitse wasmiddel 25 % meer waskracht zou hebben, 
dan het Nederlandse, hetgeen de eiseres niet had ver
meld, waaraan gedaagde de conclusie verbond, „dat de 
nuttige inhoud van het Duitse pak altijd nog 7% méér is 
dan de nuttige inhoud van het Nederlandse pak", een 
stelling die gedaagde later — op 20 november 1968 — in 
een advertentie herhaald heeft door aan te bieden een 
„Groot pak OMO met 18% minder inhoud maar met 25% 
meer waskracht slechts 1,89"; 

O. dienaangaande, dat naar Ons voorlopig oordeel het 
aan gedaagde bezwaarlijk euvel geduid zou kunnen wor
den wanneer zij in advertenties zou vermelden dat een 
door haar uit het buitenland ingevoerd wasmiddel in haar 
ogen bijzondere kwaliteiten bezit door sterke waskracht 
en voordelige prijs, doch het niet aangaat daarbij ver
gelijkingen te maken met een door een ander, in casu 
eiseres, geproduceerd en verhandeld wasmiddel dat noch 
in samenstelling, noch in hoeveelheid gelijk is en dat in 
wezen slechts door een overeenkomst in merk — welk 
merk gedaagde als voormeld niet vrijstaat in Nederland 
te bezigen — verwantschap vertoont, zodat ook het ver
melden van de prijs voor het Nederlandse artikel in dit 
verband als misleidend moet worden aangemerkt; 

O., dat mitsdien deze handelwijze van gedaagde door 
Ons voorshands als onbetamelijk ten opzichte van de ook 
door een concurrent te respecteren reputatie, daaronder 
begrepen het economisch belang van eiseres en van haar 
product wordt aangemerkt; 

O., dat de eiseres naar Ons oordeel er een direkt en 
dringend belang bij heeft een verder voortdurend gebruik 
door gedaagde van het merk OMO van eiseres en het 
bezigen van dit merk en de door eiseres berekende prijs 
voor het onder dit merk door haar verkochte wasmiddel 
door gedaagde tegen te gaan door middel van een voor
ziening bij voorraad gelijk te dezen is gevraagd; 

O., dat mitsdien de vordering van eiseres behoort te 
worden toegewezen, behoudens dat Wij geen termen 
vinden om naast de bepaling van een dwangsom op iedere 
overtreding der te geven verboden, ook nog deze dwang
som per dag vast stellen, terwijl Wij zullen bepalen dat 
de dwangsommen ingaan na de betekenis van het vonnis; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN KORT GEDING: 

a) Verbieden gedaagde gebruik te maken van het 
merk OMO, of van enig ander, met dat merk van eiseres 
in hoofdzaak, dan wel anderszins verwarringstichtend 
overeenstemmend merk, ter onderscheiding van — of 
op andere wijze voor — of in verband met — niet van 
eiseres afkomstige wasmiddelen of soortgelijke waren; 

b) Verbieden gedaagde tussen haar, onder het merk 
OMO ten verkoop aangeboden, doch niet van eiseres af
komstige wasmiddelen en de door eiseres vervaardigde 
en door haar onder haar voormeld merk OMO in de 
handel gebrachte wasmiddelen in advertenties en anders
zins ten nadele van de door eiseres onder het merk OMO 
in de handel gebrachte wasmiddelen uitvallende verge
lijkingen te trekken; 

Bepalen dat gedaagde voor iedere overtreding van het 
sub a) en/of b) voormelde verbod, nadat dit vonnis aan 
gedaagde zal zijn betekend, aan eiseres zal verbeuren 
een dwangsom van f 10.000,—; 

Verklaren dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voor
raad, niettegenstaande hogere voorziening en zonder 
borgtocht; 

Veroordelen gedaagde in de kosten van het geding, aan 
de zijde van eiseres tot op dit vonnis begroot op f 331,20, 
waaronder f 12,— omzetbelasting; 

Ontzeggen het meer of anders gevorderde; enz. 

Nr 10. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 15 november 1968. 

(Mixconac) 
President: Mr P. Erdman; 

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

Art. 4bis, lid 1 i.v.m. art. 10, lid 4 Merkenwet. 
Het woord MIXCONAC kan het minder nauwlettende deel 

van het publiek in de waan brengen dat onder die naam 
een soort cognac wordt verkocht, zulks te meer omdat 
het merk onder meer wordt gebruikt voor de waar 
„vieux", een in Nederland vervaardigde, op cognac gelij
kende, alcoholhoudende drank. 

Het wekken van die waan is in strijd met de eerlijkheid 
in de handel. Mitsdien is het gebruik van het merk strijdig 
met de verboden vervat in de artikelen ibis en 1 ter Wijn-
besluit (Warenwet). Overtreding van die verboden levert 
een strafbaar feit op, zodat het gebruik van het merk 
strijdig is met de openbare orde. x) 

De Officier van Justitie in het Arrondissement 's-Gra
venhage te 's-Gravenhage, requirant, 

tegen 
C. P. Fabrieken N.V. te Groningen, gerequireerde, niet 

verschenen. 

Wederom gezien de vordering van de Officier van Jus
titie, strekkende tot nietigverklaring van de inschrijving in 
de registers van het Bureau voor de Industriële Eigen
dom te 's-Gravenhage onder Nr. 164.183 van het merk 
„MIXCONAC" voor de waren „alcoholhoudende dranken en 
vieux"; enz. 

*) Vergelijk in overeenkomstige zin t.a.v. hetmerkuocoNAC: 
Rechtbank 's-Gravenhage, 1 november 1966, Bijblad I.E. 1967, 
nr. 58, blz. 199, Officier van Justitie/Jonkers. 
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Overwegende, dat de Officier van Justitie heeft gesteld, 
dat het aangevallen merk „MIXCONAC" kennelijk een 
samenstelling is van het woord „MIX", wijzend op menging 
of mengsel, en de letters C.O.N.A.C, welke letters in die 
volgorde een duidelijke gelijkenis vertonen met het woord 
COGNAC, en dat het op grond van de bij of krachtens de 
Warenwet gegeven voorschriften verboden is om de aan
duiding COGNAC of een, hetzij afzonderlijk, hetzij in 
samenstelling, daarop gelijkende aanduiding te gebruiken 
voor wijnen en gedistilleerde dranken, die in Nederland 
zijn vervaardigd, overtreding van welke verboden op
levert een strafbaar feit als bedoeld in de Wet op de eco
nomische delicten, zodat het gebruik van het aangevallen 
merk voor alcoholhoudende dranken en vieux in strijd is 
met de openbare orde; 

Overwegende dat het woord MIXCONAC, waaronder de 
onderhavige waar in de handel wordt gebracht en waar
mede het publiek naar de onderhavige waar zal vragen, 
dient te worden beschouwd als aanduiding van de waar in 
de zin van het Wijnbesluit (Warenwet); 

dat het woord MIXCONAC door zijn beide laatste letter
grepen een duidelijke gelijkenis vertoont met het woord 
COGNAC, waardoor het minder nauwlettende deel van het 
publiek in de waan kan worden gebracht, dat onder die 
naam een soort cognac wordt verkocht, zulks te meer om
dat het aangevallen merk onder meer wordt gebruikt voor 
de waar „vieux", waaronder is te verstaan een in Neder
land vervaardigde, op cognac gelijkende, alcoholhoudende 
drank; 

dat het wekken van vorenbedoelde waan in strijd is met 
de eerlijkheid in de handel — een van de doeleinden in 
het belang waarvan het Wijnbesluit (Warenwet) is ge
geven — en de Rechtbank mitsdien het gebruik van het 
aangevallen merk strijdig acht met de verboden vervat in 
de artikelen Ibis en Iter van het Wijnbesluit (Warenwet); 

dat overtreding van die verboden oplevert een strafbaar 
feit als bedoeld in de Wet op de economische delicten, 
zodat het gebruik van het aangevallen merk strijdig is met 
de openbare orde; 

dat op grond van het voorgaande de aangevallen in
schrijving nietig dient te worden verklaard; 

Beschikkende: 
Verklaart nietig de inschrijving op 10 augustus 1967 

in de registers van het Bureau voor de Industriële Eigen
dom te 's-Gravenhage onder Nr. 164.183 van het merk 
MIXCONAC voor alcoholhoudende dranken en vieux ten 
name van gerequireerde. 

Nr 11. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
28 februari 1968. 
(Juan M. Diaz) 

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

Blii'Slllli 
Dicz I lormnnos 

Jsrüï om* fftON!t«\ 

DIEZ' SHERRY 
nr 277.177 int. 

(oudere inschrijving) 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder a Merkenwet. 

Rechtbank: 
Het woordmerk JUAN M. DIAZ en het bovenstaande 

woord-beeldmerk D IEZ ' SHERRY, beide voor de waar 
sherry, stemmen in hoofdzaak overeen. 

Hof: 
Diez Hermanos geniet ingevolge art. 4 van de Over

eenkomst van Madrid op grond van de inschrijving hier 
te lande van haar internationale inschrijving van het 
woord-beeldmerk D I E Z ' SHERRY dezelfde bescherming als 
ware het merk rechtstreeks overeenkomstig art. 5 Mer
kenwet hier te lande ingeschreven. 1 ) Deze bescherming 
brengt mede, dat zij behoudens bewijs van het tegendeel 
geacht wordt de eerste gebruikster van het merk te zijn, 
d.w.z. dat zij behoudens tegenbewijs geacht wordt haar 
merk D IEZ ' SHERRY hier te lande eerder te hebben ge
bruikt dan de Hollandsche Wijnhandel haar merk DIAZ 
heeft gebruikt. 

N.V. Hollandsche Wijnhandel Maatschappij te Schie
dam, appellante, gemachtigde Mr E. Chr. Kuhn, 

tegen 
Diez Hermanos S.A. te Cadiz, Spanje, geïntimeerde, 

gemachtigde Mr H. P. Utermark. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 21 november 1966. President: Mr W. Th. 
D. A. van Eek; Rechters: Mrs P. Erdman en J. A. J. M. 
van Goethem. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante (Diez Hermanos Red.) 

tijdig de nietigverklaring heeft verzocht van de ten name 
van gerequestreerde hier te lande op 6 april 1964 onder 
nr. 151.315 plaatsgevonden nationale inschrijving van het 
woordmerk „JUAN M. DIAZ" voor de waren „uit Spanje 
of Portugal afkomstige alcoholhoudende- en alcoholvrije 
dranken", zijnde blijkens het overgelegde authentieke af
schrift van die inschrijving het verzoek daartoe op 10 
december 1963 ontvangen door het Bureau voor de In
dustriële Eigendom; 

O., dat het verzoek ten requeste in de eerste plaats is 
gegrond op overeenstemming in hoofdzaak, althans ver-
warringwekkende overeenstemming als bedoeld in art. 10 
lid 1 sub b der Merkenwet, tussen het aangevallen merk 
en het ten requeste bedoelde woord-beeldmerk van re
questrante, waarin de woorden „ D I E Z ' SHERRY" voor
komen en waarop zij heeft gesteld krachtens eerst ge
bruik hier te lande rechthebbende te zijn voor de waren 
„tous vins de Jerez", voor welke waren dit merk — naar 
vaststaat — onder nr. 277.177 is ingeschreven door het 
Internationaal Bureau te Genève op 6 december 1963 en 
vervolgens in Nederland — overeenkomstig art. 8 der 
Merkenwet — op 31 juli 1964; 

— dat het verzoek ten requeste in de tweede plaats is 
gegrond op verwarringwekkende overeenkomst, als be
doeld in art. 10 lid 1 sub b der Merkenwet, van het aan
gevallen merk met requestrantes handelsnaam D I E Z H E R 
MANOS S.A.; 

— dat requestrante bij het verhoor in raadkamer haar 
verzoek ook nog heeft gebaseerd op haar woord-beeld
merk, waarin de woorden „ D I E Z HERMANOS" voorkomen 
en dat op 6 april 1926 internationaal is ingeschreven ten 
name van haar rechtsvoorgangster en thans (onder nr. 
308.718) te haren name staat ingeschreven; 

— dat gerequestreerdes gemachtigde zich niet heeft 
verzet tegen de namens requestrante verzochte aanvulling 
van de grondslag van het verzoek met laatstgenoemd 
merk; 

O., dat — zoals door gerequestreerde ook niet is be
twist — het aangevallen merk, waarvan het woord 
„ D I A Z " een hoofdbestanddeel is, in hoofdzaak overeen-
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stemt met requestrantes onder nr. 277.177 ingeschreven 
merk, waarin de woorden „ D I E Z ' SHERRY" overheersen 
en van welke woorden het woord „ D I E Z " het meest on
derscheidende bestanddeel van dat merk is; 

— dat de waren, waarvoor het aangevallen merk is 
ingeschreven — zoals evenmin is betwist — soortgelijk 
zijn aan de waren, waarvoor requestrante heeft gesteld 
rechthebbende te zijn op haar onder nr. 277.177 inge
schreven merk; 

O., dat het gestelde eerst gebruik van dit merk van 
requestrante door gerequestreerdes gemachtigde bij het 
verhoor in raadkamer is betwist; 

O., dat requestrante echter krachtens de voormelde 
inschrijvingen (onder nr. 277.177) van haar hier bedoeld 
merk behoudens bewijs van het tegendeel geacht wordt 
dat merk hier te lande eerder te hebben gebruikt dan ge-
requestreerde haar (aangevallen) merk en bovendien 
namens requestrante bij het verhoor in raadkamer is ge
steld, dat zij haar onder nr. 277.177 ingeschreven merk 
reeds in 1919 in Nederland heeft gebruikt, hebbende zij 
toen onder dat merk volgens haar gemachtigde onder 
meer hier te lande sherry geleverd aan een twaalftal, met 
namen genoemde, Nederlandse wijnhandelaren; 

O., dat derhalve gerequestreerde — die eerder gebruik 
van haar merk dan dat van requestrante had aan te 
tonen — moest bewijzen, dat het aangevallen merk door 
haar reeds vóór 1919 is gebruikt, dan wel dat requestran
tes merk eerst op een later tijdstip is gebruikt en het aan
gevallen merk vóór dat tijdstip is gebruikt; 

— dat evenwel dienaangaande door gerequestreerde 
alléén is aangetoond, dat zij haar merk reeds in 1928 in 
Nederland gebruikte, hetgeen is bewezen door de door 
haar overgelegde schriftelijke verklaringen van L. J. A. 
van de Water en de weduwe Nijenhuis-van Tilburg en 
haar zoon H. J. M. Nijenhuis; 

— dat gerequestreerde verder geen bewijs heeft ge
leverd noch heeft aangeboden, ook niet van non-usus van 
requestrantes merk gedurende langer dan drie jaren; 

O., dat uit het vorenoverwogene volgt, dat het verzoek 
reeds op grond van het onder nr. 277.177 ingeschreven 
merk van requestrante voor toewijzing vatbaar is; 

BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de op 6 april 1964 onder nr. 151.315 
ten name van gerequestreerde plaatsgevonden inschrijving 
van het woordmerk „JUAN M. DIAZ" in de registers van 
het Bureau voor de Industriële Eigendom. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat appellante tijdig van voormelde be
schikking in hoger beroep is gekomen en als grieven tegen 
die beschikking heeft aangevoerd: 

1. dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen, 
dat appellante zich niet heeft verzet tegen aanvulling van 
de grondslag van geïntimeerde's verzoek met het woord
beeldmerk DIEZ HERMANOS d.d. 6 april 1927 onder no. 
308.718 internationaal ingeschreven, aanvankelijk ten 
name van de rechtsvoorgangster van geïntimeerde en 
thans te haren name; 

2. dat appellante heeft bewezen haar merk JUAN M. 
DIAZ te hebben gebruikt sedert 1928 en heeft ontkend dat 
geïntimeerde haar merk ooit, althans vóór 1956, hier te 
lande heeft gebruikt, terwijl geïntimeerde zich uitsluitend 
heeft beroepen op een gebruiksdaad van haar merk in 
1919 en geweigerd heeft enig bewijs omtrent gebruik over 
te leggen; 

3. dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat 
door appellante geen verder bewijs is aangeboden, ook 
niet van non-usus van geïntimeerde's merk; 

O., dat de eerste grief reeds hierom geen doel treft, 
omdat zij gericht is tegen een overweging der Rechtbank 
welke niet tot de beslissing heeft bijgedragen, hebbende 

de Rechtbank het verzoek van geïntimeerde immers uit
sluitend op grond van haar internationale inschrijving 
no. 277.177 voor toewijzing vatbaar geoordeeld; 

O. omtrent de tweede en de derde grief: 
dat geïntimeerde ingevolge artikel 4 van de Overeen

komst van Madrid, op grond van de inschrijving hier te 
lande van de internationale inschrijving no. 277.177, ge
dagtekend 6 december 1963, van het merk D I E Z SHERRY, 
in Nederland voor dat merk dezelfde bescherming geniet 
als ware het merk rechtstreeks overeenkomstig artikel 5 
van de Merkenwet hier te lande ingeschreven; 

dat deze bescherming medebrengt, dat geïntimeerde 
behoudens bewijs van het tegendeel geacht wordt de eerste 
gebruikster van het merk te zijn, dat wil zeggen dat zij 
behoudens tegenbewijs geacht wordt haar merk DIEZ 
SHERRY hier te lande eerder te hebben gebruikt dan ap
pellante haar merk JUAN M. DIAZ heeft gebruikt; 

dat het door geïntimeerde aan voormelde inschrijving 
ontleende vermoeden van eerste gebruik haar vrijstelt van 
het leveren van bewijs van daadwerkelijk gebruik van 
haar merk; 

dat, nu enerzijds appellante het gebruik van haar merk 
JUAN M. DIAZ sedert 1928 heeft aangetoond en anderzijds 
geïntimeerde heeft gesteld dat zij haar merk DIEZ SHERRY 
in 1919 heeft gebruikt door onder dat merk sherry te 
leveren aan een twaalftal met namen genoemde Neder
landse wijnhandelaren, met het stellen van welk gebruik 
zij voorshands kon volstaan, appellante zou moeten be
wijzen hetzij dat geïntimeerde haar merk in werkelijkheid 
voor het eerst na 1928 is gaan gebruiken, hetzij dat ge-
intimeerde haar merk gedurende drie jaren na het laatste 
gebruik niet heeft gebruikt; 

dat appellante bij monde van haar gemachtigde in raad
kamer heeft verklaard, dat dit bewijs onmogelijk kan 
worden geleverd; 

dat uit het vorenoverwogene volgt, dat ook de tweede 
en de derde grief niet tot vernietiging van de bestreden 
beslissing kunnen leiden; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt de beschikking van de Arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage van 21 november 1966 no. 
64/393, waarvan beroep. Enz. 

!) De betekenis van de internationale inschrijving van een 
merk. 

De Merkenovereenkomst, Londense tekst, bepaalt in art. 4, 
lid 1: „A partir de 1'enregistrement ainsi fait au Bureau 
international, la protection de la marque dans chacun des 
pays contractants sera la même que si cette marque y avait 
été directement déposée." In de ambtelijke Nederlandse ver
taling is het woord „déposée" vertaald met „gedeponeerd", 
d.w.z. waarvan men de inschrijving heeft verzocht. Dit is 
niet hetzelfde als ingeschreven. 

De Merkenwet bepaalt in art. 3, lid 3, dat behoudens 
bewijs van het tegendeel, enz. hij die van een merk het eerst 
overeenkomstig art. 4 inschrijving heeft verzocht, geacht 
wordt de eerste gebruiker van het merk te zijn. Het ver
moeden komt dus toe aan hem die het eerst inschrijving heeft 
verzocht, niet aan hem wiens merk het eerst is ingeschreven. 
Wel mag men aannemen, dat het vermoeden slechts toekomt 
aan hem die niet alleen het eerst inschrijving heeft verzocht, 
maar wiens merk daarna ook inderdaad is ingeschreven. Hij 
die weliswaar het eerst inschrijving van het merk heeft ver
zocht, maar geen inschrijving heeft verkregen, kan het ver
moeden niet inroepen. Wellicht heeft dit het Hof door het 
hoofd gespeeld, toen het „déposée" wel zeer vrij vertaalde 
met „ingeschreven". 

v. D. Z. 
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Nr 12. Hoge Raad der Nederlanden, 14 juni 1968. 
(afbeelding bankbiljet van tien gulden) 

President: Mr F. J. de Jong; 
Raden: Mrs G. J. Wiarda, J. H. H. Hülsmann, 

C. W. Dubbink en C. H. Beekhuis. 

Art. 11, lid 2 Auteurswet. 
De Nederlandsche Bank N.V. maakt in het algemeen 

geen deel uit van de openbare macht en treedt noch in 
het algemeen noch bij de „openbaarmaking" van bankbil
jetten of de ontwerpen daarvoor als of vanwege de open
bare macht op. 

Het Hof heeft daarom ten onrechte geoordeeld, dat op 
grond van art. 11 Auteurswet aan de Bank op deze bil
jetten of de ontwerpen daarvoor geen auteursrecht toe
komt. 

De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam, eiseres 
tot cassatie, advocaat Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom, 

tegen 
1. N.V. Algemene Confectiehandel van C. en A. Bren-

ninkmeyer te Amsterdam, verweerster in cassatie sub 1, 
advocaat Mr C. D. van Boeschoten, 

2. N.V. Dagblad „De Telegraaf' te Amsterdam, ver
weerster in cassatie sub 2, niet verschenen. 

De Hoge Raad, enz. 

Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken 
van het geding blijkt: 

dat eiseres tot cassatie — de Bank — bij inleidende 
dagvaarding van 15 november 1966 de beide verweersters 
in kort geding heeft gedaagd voor de President van de 
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, daarbij stel
lende: 

dat de Bank de gerechtigde is tot het auteursrecht op 
de ontwerpen voor de door haar uitgegeven bankbiljetten, 
welk recht zij verworven heeft doordat de maker van deze 
ontwerpen het aan haar heeft overgedragen; dat de eerste 
gedaagde — „C. en A." — in verschillende op 11 novem
ber 1966 in Nederland verschenen dagbladen, waaronder 
het door de tweede gedaagde — De Telegraaf — uitge
geven dagblad „De Telegraaf", een advertentie heeft doen 
opnemen, waarin afbeeldingen voorkomen van het door 
de Bank uitgegeven bankbiljet van tien gulden en/of ge
deelten van dit bankbiljet; dat „C. en A." voorts in haar 
winkels, onder meer in de étalage van haar winkel aan 
het Damrak no. 32 a te Amsterdam, op voor het publiek 
zichtbare plaatsen affiches heeft opgehangen, waarop 
eveneens afbeeldingen van tienguldenbiljetten voorkomen; 
dat „C. en A." door aldus te handelen een werk waarvan 
het auteursrecht aan de Bank toekomt heeft openbaar ge
maakt en verveelvoudigd, zodat zij inbreuk heeft gemaakt 
en nog maakt op haar voormelde auteursrecht; dat De 
Telegraaf zich eveneens aan inbreuk op het auteursrecht 
van de Bank heeft schuldig gemaakt en wel door voor
melde advertentie in haar blad op te nemen; dat de han
delwijze van de beide gedaagden te meer onbegrijpelijk 
en laakbaar is doordat de Bank in de loop van 1966 door 
publicaties in de pers en door brieven aan de dagbladen 
en aan de organisaties van de reclamebureaus te kennen 
heeft gegeven, dat in toenemende mate afbeeldingen van 
haar bankbiljetten worden gebruikt voor reclamedoel
einden en dat zij daarom de betrokkenen er voor waar
schuwt, dat zulks in strijd is met haar auteursrecht, dat 
derhalve de gedaagden en hun adviseurs op het gebied 
van reclame op de hoogte zijn van de bezwaren van de 
Bank tegen het gebruik van afbeeldingen van bankbil
jetten voor reclamedoeleinden en, nu de gedaagden des
ondanks gehandeld hebben als bovenomschreven, te ver
wachten is, dat zij daarmee zullen voortgaan; dat de Bank 

het van groot belang acht, dat hieraan op korte termijn 
een einde wordt gemaakt, zodat uit hoofde van onver
wijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist; 

dat de Bank op deze gronden heeft geconcludeerd, dat 
bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad aan ieder der gedaag
den worde verboden afbeeldingen van door de Bank uit
gegeven bankbiljetten of gedeelten daarvan openbaar te 
maken of te verveelvoudigen, in het bijzonder voor zover 
„C. en A." betreft haar te verbieden zodanige afbeeldin
gen te laten voorkomen in van haar uitgaande adverten
ties, op affiches of op ander reclame-materiaal en voor 
zover De Telegraaf betreft haar te verbieden zodanige 
afbeeldingen te laten voorkomen in advertenties in door 
haar uitgegeven bladen, een en ander op verbeurte van 
een dwangsom van f 10.000,— voor elke overtreding van 
dit verbod; 

dat de gedaagden de vordering hebben bestreden, waar
bij „C. en A." onder meer heeft aangevoerd, dat de onder-
werpelijke bankbiljetten — welke zijn uitgegeven door de 
Bank, wier aandelen te algemenen nutte door de Staat 
zijn genaast en wier statuut wordt geregeld door de Bank
wet, waaraan zij het recht tot het uitgeven dier biljetten 
ontleent — door of vanwege de openbare macht zijn 
openbaar gemaakt, namelijk door de desbetreffende bij 
de Bankwet voorgeschreven bekendmaking in de Neder
landse Staatscourant van 1954, nummer 165, zodat in
gevolge artikel 11, tweede lid, der Auteurswet 1912 op 
die biljetten geen auteursrecht bestaat, nu een voorbehoud 
als in die wetsbepaling bedoeld niet is gemaakt; 

dat de President bij vonnis van 2 december 1966 de ge
vraagde voorzieningen heeft geweigerd, daartoe over
wegende onder meer: 

„dat gedaagden hebben aangevoerd, dat hier toepas
selijk is artikel 11, tweede lid, van de Auteurswet 1912, 
volgens hetwelk geen auteursrecht bestaat op hetgeen 
(verder) door of vanwege de openbare macht is open
baar gemaakt, tenzij dat recht, hetzij in het algemeen bij 
wet, besluit of verordening, hetzij in een bepaald geval 
blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaar
making daarvan, voorbehouden is, hoedanig voorbehoud 
ten aanzien van de onderhavige ontwerpen niet is ge
maakt; 

„dat Wij die zienswijze delen en met name de opvatting 
van gedaagden onderschrijven, dat de ontwerpen zijn 
openbaar gemaakt vanwege de openbare macht in de zin 
van gemeld wetsvoorschrift, nu zij zijn openbaar gemaakt 
door de uitgifte der bankbiljetten door de Bank, de aan
delen waarin ingevolge een wet van 23 april 1948 tot het 
algemeen nut zijn genaast door de Staat, krachtens de 
bevoegdheid haar gegeven bij de Bankwet 1948 welke 
haar Statuut regelt; 

„dat zo, anders dan Wij verwachten, dat oordeel niet 
door de gewone rechter mocht worden gedeeld, deze naar 
Onze verwachting het subsidiaire verweer van gedaagden 
zal volgen, dat de fotografische vervormingen der bank
biljetten, waar het hier om gaat, niet zijn te beschouwen 
als afbeeldingen van de ontwerpen daarvoor (aan de 
orde is hier een vermeende schending van auteursrecht 
op de ontwerpen en niet op de biljetten waarvoor de Bank 
de ontwerpen heeft gebezigd) en niet als inbreuk op het 
auteursrecht op die ontwerpen kunnen gelden"; 

dat de Bank van dit vonnis in hoger beroep is gekomen 
bij het Gerechtshof te Amsterdam, met dagvaarding van 
„C. en A." en De Telegraaf, van wie eerstgenoemde is 
verschenen en laatstgenoemde verstek heeft laten gaan; 

dat het Hof bij het bestreden arrest het vonnis van de 
President heeft bekrachtigd, zulks na te hebben over
wogen: 

„dat de Bank in grief I erover klaagt dat de President 
ten onrechte heeft geoordeeld, dat op bankbiljetten toe
passelijk is de bepaling van artikel 11, tweede lid, der 
Auteurswet 1912, terwijl grief II bestrijdt het oordeel van 
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de President dat de in de gewraakte advertenties en af
fiches voorkomende fotografische vervormingen der 
bankbiljetten niet zijn te beschouwen als afbeeldingen van 
de ontwerpen daarvoor en niet als inbreuk op het auteurs
recht op die ontwerpen kunnen gelden; 

„met betrekking tot grief I: 
„dat de Bank ter toelichting van deze grief heeft be

toogd: dat het feit dat haar aandelen krachtens de wet 
van 23 april 1948, Staatsblad I 165, tot het algemeen 
nut zijn genaast, niet tot gevolg heeft dat zij een orgaan 
is van de overheid of daarvan op enigerlei wijze deel uit
maakt en dat zij met name niet is een staatsbedrijf doch 
een ten opzichte van de overheid zelfstandige privaat
rechtelijke naamloze vennootschap; dat weliswaar de 
bankbiljetten door de Bank worden uitgegeven krachtens 
de bevoegdheid haar gegeven bij de Bankwet 1948, Staats
blad 1166, welke haar statuut regelt, doch dat zulks 
geenszins betekent dat de Bank de bankbiljetten vanwege 
de Staat uitgeeft, nu het uitgeven van bankbiljetten nim
mer een staatstaak is geweest; 

„dat de Bank daarbij ook nog heeft aangevoerd dat de 
openbaarmaking van de bankbiljetten in de Nederlandse 
Staatscourant van 27 augustus 1954, no. 165, te weten 
door een bekendmaking van de uitgifte, niet door de Staat 
heeft plaatsgevonden doch door de Bank, zoals uit de 
tekst dier bekendmaking valt te lezen; 

„dat het Hof met de President van oordeel is dat open
baarmaking van de ontwerpen, waarop de Bank auteurs
recht pretendeert en waarnaar de ten processe bedoelde 
bankbiljetten zijn vervaardigd, heeft plaatsgevonden door 
de (eerste) uitgifte van die biljetten, kunnende als open
baarmaking niet gelden de bekendmaking van de uitgifte 
in de Nederlandse Staatscourant, nu daarin geen afbeel
ding doch slechts een beschrijving van de biljetten voor
komt; 

„dat, ook al moge de Bank geen staatsbedrijf zijn, en 
wat er zij van de vraag in hoever de Bank zelfstandig is 
ten opzichte van de overheid, nu de Bankwet in artikel 10 
aan de Bank het recht geeft om, met uitsluiting van ieder 
ander, bankbiljetten uit te geven en daarbij bepaalt dat de 
bankbiljeten van de Bank de hoedanigheid hebben van 
wettig betaalmiddel, naar 's Hofs voorlopig oordeel de 
Bank op het stuk der bankbiljettenuitgifte bij de wet is 
belast met een overheidstaak immers met medewerking 
aan dat deel der overheidstaak, dat gelegen is in de zorg 
voor een goed geregeld geldwezen, zoals de Memorie van 
Toelichting op het ontwerp van Wet tot naasting van de 
aandelen van de Bank het uitdrukt; 

„dat, waar de ten processe bedoelde bankbiljetten door 
de Bank zijn uitgegeven bij de uitvoering van de hiervoren 
aangeduide taak, die biljetten alsmede de ontwerpen, 
waarnaar dezelve zijn vervaardigd, geoordeeld moeten 
worden te zijn openbaar gemaakt vanwege de openbare 
macht in de zin van artikel 11, tweede lid, der Auteurs
wet 1912, zodat ingevolge die wetsbepaling op een en 
ander geen auteursrecht bestaat, nu — naar tussen par
tijen vaststaat — zodanig recht niet op een der in die 
wetsbepaling voorgeschreven wijzen is voorbehouden; 

„dat de President in het beroepen vonnis dan ook te
recht op grond van die wetsbepaling de gevraagde voor
ziening heeft geweigerd en grief I dus niet tot vernietiging 
van dat vonnis kan leiden; 

„dat uit het vorenoverwogene volgt dat grief II — 
waarin de Bank een tweede door de President voor de 
weigering der voorziening gebezigde grond bestrijdt — 
evenmin tot vernietiging van dat vonnis kan leiden"; 

O. dat de Bank deze uitspraak bestrijdt met het vol
gende middel van cassatie: 

„Schending van het recht, in het bijzonder van de 
artikelen 11 van de Auteurswet 1912 en 10 van de Bank
wet 1948 (Staatsblad 1166), alsmede verzuim van vor
men, waarvan de niet-inachtneming nietigheid ten gevolge 

heeft, doordat het Hof, op de in het arrest vervatte over
wegingen, waarnaar te dezer plaatse wordt verwezen, 
heeft bekrachtigd het vonnis van de President van de 
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, waarvan be
roep, bij welk vonnis de President de in eerste aanleg door 
de Bank gevorderde voorzieningen heeft geweigerd, ten 
onrechte, 

1) omdat de omstandigheid dat de Bankwet 1948 in 
artikel 10 aan de Bank het recht geeft om, met uitsluiting 
van ieder ander, bankbiljetten uit te geven en daarbij be
paalt dat de bankbiljetten van de Bank de hoedanigheid 
hebben van wettig betaalmiddel, niet medebrengt dat de 
Bank bij de wet is belast met een overheidstaak, immers 
met medewerking aan het in het arrest nader omschreven 
deel van de overheidstaak, aangezien, al is de zorg voor 
een goed geregeld geldwezen deel van de overheidstaak, 
daaruit niet noodzakelijkerwijze volgt dat medewerking 
aan deze zorg, in het bijzonder wanneer deze wordt ver
leend door een privaatrechtelijke naamloze vennootschap, 
die tegenover de (Rijks) overheid te dier zake een zelf
standige positie inneemt, en die met name bij de uitgifte 
van bankbiljetten een werkzaamheid verricht die van 
oudsher tot haar bedrijf heeft behoord, en die de overheid 
in het verleden niet verricht heeft, is te beschouwen als 
de uitoefening van de overheidstaak zelf, en 

2) omdat in elk geval, mede gelet op de voormelde 
omstandigheden, de Bank handelende als in het arrest 
omschreven niet beschouwd kan worden als deel uitma
kende van ,,de openbare macht" in de zin van artikel 10" 
— lees: 11 — van de Auteurswet 1912, en de door haar 
uitgegeven bankbiljetten niet geacht kunnen worden te 
zijn openbaar gemaakt door of vanwege de openbare 
macht, terwijl in het bijzonder de openbaarmaking van 
bankbiljetten, in de vormgeving waarvan de Bank geheel 
vrij is, en tot de uitgifte waarvan zij zelfstandig besluit, 
niet gezegd kan worden te geschieden vanwege de open
bare macht, hetgeen mede bevestiging vindt in geschie
denis en strekking van artikel 11 van de Auteurswet 
1912"; 

Met betrekking tot het middel: 
Overwegende dat de Bankwet 1948 in artikel 10 de 

Bank, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd ver
klaard tot het uitgeven van bankbiljetten, welke biljetten 
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten; 

O. dat, naar in de Memorie van Toelichting op het 
ontwerp van de „Wet nopens de naasting der aandelen 
in de Nederlandsche Bank N.V." met juistheid wordt op
gemerkt, de Bank door het voorrecht, haar toegekend op 
het stuk der bankbiljettenuitgifte, de facto is belast — 
en ook al van de eerste periode van haar bestaan af was 
belast — „met de medewerking aan dat deel der over
heidstaak, dat gelegen is in de zorg voor een goed ge
regeld geldwezen"; 

O. dat de medewerking aan een deel van de taak van 
de overheid op zich zelf echter nog niet behoeft te be
tekenen dat degenen die daarmede zijn belast, deel uit
maken van, of optreden vanwege, de openbare macht in 
de zin van artikel 11 van de Auteurswet 1912; 

O. dat door de Bankwet 1948 de Nederlandsche Bank 
noch als een staatsorgaan noch als een overheidslichaam 
is opgezet, doch de rechtsvorm heeft behouden van een 
naamloze vennootschap, terwijl de werkzaamheid van de 
Nederlandsche Bank ook niet tot de medewerking aan 
overheidstaken is beperkt; 

O. dat daarom de Nederlandsche Bank in het algemeen 
niet als deel uitmakende van de openbare macht kan 
worden beschouwd en haar optreden in het algemeen ook 
niet als een optreden vanwege de openbare macht kan 
worden aangemerkt; 

O. voorts dat de haar met uitsluiting van anderen ver
leende bevoegdheid bankbiljetten uit te geven ook geen 
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typische overheidsfunctie is, immers de uitgifte van bank
biljetten noch vóór, noch na de totstandkoming van de 
Bankwet 1948 tot de specifieke werkzaamheden van de 
overheid heeft behoord, en trouwens de Bankwet 1948 
zelve in artikel 9 lid 2 de verzorging door de Bank van 
de geldsomloop in Nederland, voor zover deze uit bank
biljetten bestaat, noemt in één adem met de bemoeienis 
van de Bank met dat andere onderdeel van de geldsom
loop dat wordt gevormd door het girale geldverkeer; 

O. dat daarom niet kan worden gezegd dat de Bank 
bij de „openbaarmaking" van bankbiljetten of van de 
ontwerpen daarvoor optreedt als of vanwege de openbare 
macht in de zin van artikel 11 van de Auteurswet 1912, 
zodat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat op grond 
van deze bepaling aan de Bank op deze biljetten of de 
ontwerpen waarnaar zij zijn gemaakt, geen auteursrecht 
toekomt; 

O. dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven 
en verwijzing moet volgen; 

Vernietigt het bestreden arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van 1 juni 1967; 

Verwijst het geding naar het Gerechtshof te 's-Graven-
hage ten einde de behandeling daarvan voort te zetten en 
te beslissen met inachtneming van deze uitspraak; enz. 

Nr 13. President Arrondissements-Rechtbank te 's-Gra-
venhage, 18 maart 1966. 

(Zuiderpark) 

(Jhr Mr G. Witsen Elias) 

Artikel 5 Handelsnaamwet. 
De handelsnamen Discobar Zuiderpark, Muziekhuis 

Zuiderpark of firma Zuiderpark enerzijds en Technisch 
Bureau Zuiderpark anderzijds gelijken op verwarring 
wekkende wijze op elkaar. 

Geen rechtsverwerking door stilzitten van eiser, die 
eerst de noodzaak voor een procedure aanwezig achtte, 
nadat gedaagdes mededinging hem nadeel begon toe te 
brengen. Voor rechtsverwerking is een uitdrukkelijke of 
stilzwijgende wilsverklaring nodig. 

Artikel 4bis, lid 3 Merkenwet. 
Bovenstaande namen, als merken uitgevoerd, stemmen 

in hoofdzaak overeen. 

Artikel 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
Een verklaring voor recht kan in kort geding niet wor

den gegeven. 

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Veroordeling o.m. tot vernietiging van alle drukwerk 

en verpakkingsmateriaal, waarop de gewraakte benaming 
voorkomt. 

G. W. Verheul, handelende onder de naam Technisch 
Bureau Zuiderpark te 's-Gravenhage, eiser, procureur 
Mr E. Chr. Kuhn, 

tegen 
W. W. Schröder, handelende onder de naam Muziek

huis Zuiderpark te 's-Gravenhage, gedaagde, verschenen 
in persoon. 

De President, enz. 
OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

dat eiser heeft gesteld en geconcludeerd : 
aangezien eiser sedert 1945 hier te lande, althans hier 

ter stede, voert de handelsnaam TECHNISCH BUREAU ZUI
DERPARK; 

aangezien eiser onder genoemde handelsnaam handelt 
in: „televisie- en radiotoestellen, bandrecorders en af
speelapparatuur, pickups, en al hetgeen daarbij behoort", 

aangezien eiser naast het voeren van deze handelsnaam 
de benaming TECHNISCH BUREAU ZUIDERPARK en/of ZUI
DERPARK eveneens gebruikt heeft sedert 1945 als handels
merk ter onderscheiding van de door hem in de handel 
gebrachte waren van die van anderen, zodat hij is de uit
sluitend rechthebbende op deze benaming als handels
merk voor de waren: „televisie- en radiotoestellen, band
recorders en afspeelapparatuur, pickups, en andere ge
luidsweergave- en -opnameapparatuur"; 

aangezien gedaagde sedert enige tijd hier ter stede de 
benamingen Muziekhuis ZUIDERPARK, Discobar ZUIDER
PARK en/of enige andere naam waarvan ZUIDERPARK een 
opvallend onderdeel vormt als handelsnaam voert; 

aangezien gedaagde in dezelfde plaats, zelfs in dezelfde 
buurt gevestigd is als eiser; 

aangezien de rechtsvoorganger van gedaagde sedert 
omstreeks 1952 verscheidene jaren de handelsnaam MU-
ZIEKHANDEL en/of MUZIEKHUIS ZUIDERPARK voerde voor de 
handel in muziekbladen en muziekinstrumenten, welke 
handel van zeer geringe omvang was; 

aangezien eiser tegen het voeren van de naam Mu
ziekhuis ZUIDERPARK door de rechtsvoorganger van ge
daagde geen bezwaar heeft gemaakt, omdat deze de naam 
ZUIDERPARK niet benadrukte, slechts op zeer bescheiden 
schaal handelde in muziekbladen, muziekinstrumenten en 
later ook grammofoonplaten, waarbij hij geen reclame 
maakte met de naam Muziekhuis ZUIDERPARK en ook 
overigens aan die naam geen opvallende publiciteit gaf; 

aangezien gedaagde in afwijking van zijn rechtsvoor
ganger thans reclame maakt met de benaming ZUIDER
PARK, althans met benamingen waarvan het woord ZUI
DERPARK een belangrijk onderdeel vormt, en bovendien 
zich in stijgende mate toelegt op de handel in grammo
foonplaten, platenspelers, geluidsopname- en -weergave-
apparatuur en televisietoestellen; 

aangezien de door gedaagde gevoerde handelsnaam, al
thans het kenmerkend bestanddeel daarvan, gelijkluidend 
is aan de handelsnaam, althans het kenmerkend bestand
deel daarvan, van eiser, althans daarvan op zo geringe 
wijze afwijkt dat daardoor verwarring moet ontstaan en 
reeds is ontstaan in verband met de aard der beide onder
nemingen en de plaats waar deze zijn gevestigd; 

aangezien bovendien de door gedaagde gevoerde han
delsnaam, althans zijn aanduiding ZUIDERPARK, het merk 
bevat waarop eiser ter onderscheiding van zijn handels
waren recht heeft, althans daarvan in zo geringe mate 
afwijkt dat daardoor verwarring omtrent de herkomst der 
waren bij het kopend publiek is te duchten; 

aangezien gedaagde op zijn verpakkingsmateriaal, op 
zijn drukwerk en in zijn advertenties de benaming Disco
bar ZUIDERPARK, althans de aanduiding ZUIDERPARK, zo
danig gebruikt dat hier tevens sprake is van gebruik van 
genoemde aanduiding door gedaagde als merk ter onder
scheiding van de door hem in de handel gebrachte waren; 

aangezien een zodanig gebruik als merk van de be
naming Discobar ZUIDERPARK, Muziekhuis ZUIDERPARK of 
ZUIDERPARK in hoofdzaak overeenstemt met het merk 
TECHNISCH BUREAU ZUIDERPARK, al thans ZUIDERPARK, 
waarop eiser voor dezelfde — althans gelijksoortige — 
waren hier te lande de uitsluitend rechthebbende is, al
thans dit merk of deze merken van gedaagde op zodanige 
wijze gelijken op de handelsnaam en het merk of de 
merken van eiser dat daardoor verwarring bij het kopend 
publiek zou kunnen ontstaan; 

aangezien eiser gedaagde vruchteloos heeft gesom
meerd zijn optreden in voege voormeld te staken; 

aangezien door voormeld optreden van gedaagde eiser 
schade heeft geleden, lijdt en zal lijden door het onrecht
matig voeren door gedaagde van een handelsnaam in 
voege als voormeld en/of door het gebruik van gedaagde 
van merken of een merk waarmede inbreuk wordt ge
maakt op de uitsluitende rechten van eiser; 
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aangezien — naar uit het bovenstaande volgt — ge
daagde zich door dit optreden schuldig maakt aan on
rechtmatige daad jegens eiser en hij verplicht is de door 
die onrechtmatige daad door zijn schuld aan eiser toege
brachte schade te vergoeden; 

aangezien eiser een spoedeisend recht en belang heeft 
dat aan gedaagde elk gebruik van de benaming ZUIDER
PARK en iedere andere benaming welke daarmede een 
verwarringwekkende gelijkenis vertoont in verband met 
de handel in, of ter onderscheiding van, de waren: „tele
visie- en radiotoestellen, bandrecorders en afspeelappara
tuur, pickups, en andere geluidsweergave- en -opname
apparatuur en daaraan soortgelijke waren" zal worden 
verboden door middel van een onverwijlde voorziening 
bij voorraad, totdat de gewone Rechter over de al of niet 
onrechtmatigheid van gedaagdes handelingen zal hebben 
beslist; 

Mitsdien: 
bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad en 

op de minuut, desnoods met behulp van de sterke arm: 
1. te verklaren voor recht dat eiser is rechthebbende 

op een handelsnaam waarvan het kernmerkend bestand
deel is ZUIDERPARK, in verband met de handel in „tele
visie- en radiotoestellen, bandrecorders en afspeelappara
tuur, pickups, en andere geluidsweergave- en opname
apparatuur" en voorzoveel nodig dat eiser is de uitslui
tend rechthebbende op de merken TECHNISCH BUREAU 
ZUIDERPARK en/of ZUIDERPARK ter onderscheiding van de 
hier voren genoemde waren; 

2. gedaagde te veroordelen ieder gebruik van de be
naming Discobar ZUIDERPARK, Muziekhandel (lees Mu-
ziekhuis Red.) ZUIDERPARK, of welke andere benaming 
met ZUIDERPARK ook, of een daarop op verwarringwek
kende wijze gelijkende benaming, terstond te staken ter 
onderscheiding van of op andere wijze voor of in verband 
met niet van eiser afkomstige televisie- en radiotoestellen, 
bandrecorders en afspeelapparatuur, pickups, en andere 
geluidsweergave- en -opnameapparatuur en daaraan 
soortgelijke waren; 

3. gedaagde te veroordelen al het in Nederland aan
wezige verpakkingsmateriaal, drukwerk en reclamemate
riaal te vernietigen of te doen vernietigen, voorzover niet 
van eiser afkomstig, waarop op enigerlei wijze het woord 
ZUIDERPARK voorkomt in verband met de onder 1. ge
noemde waren; 

4. gedaagde te veroordelen om aan eiser ten titel van 
dwangsom te betalen een bedrag van f 5.000,— (vijf
duizend gulden) voor iedere keer dat hij in strijd met de 
hiervoor onder 2. en 3. gevraagde veroordeling zal heb
ben gehandeld, 
alles onder zodanige bepalingen als de EdelAchtbare 
Heer President nodig zal oordelen, en met verwijzing van 
gedaagde in de kosten van het rechtsgeding. 

dat gedaagde tegen de vordering verweer heeft gevoerd 
op gronden waarop hieronder, voorzoveel nodig, nader 
zal worden teruggekomen; 

Overwegende ten aanzien van het recht: 
dat gedaagde het in de eerste zes „aangeziens" van 

de dagvaarding gestelde heeft erkend; 
dat gedaagde als verweer heeft aangevoerd dat hij 

voornamelijk in grammofoonplaten handelt, welk artikel 
eiser, zoals onbetwist, niet verkoopt; 

dat gedaagde echter niet heeft betwist ook wel grammo
foons, bandrecorders en radio's te verkopen; 

dat gedaagde voorts als verweer heeft aangevoerd, dat 
geen verwarring dreigt tussen de door hem gebruikte han
delsnamen Discobar Zuiderpark, Muziekhuis Zuiderpark 
of firma Zuiderpark enerzijds en Technisch Bureau Zui
derpark anderzijds; 

dat Wij deze mening niet kunnen delen; 

dat immers het woord „Zuiderpark" het meest ken
merkend van beide handelsnamen is; 

dat bovendien blijkens een drietal door eiser over
gelegde producties, zijnde door de post verkeerd bezorgde 
facturen, de door eiser gestelde verwarring zich inderdaad 
heeft voorgedaan; 

dat gedaagde voorts heeft aangevoerd, dat eiser zolang 
heeft stilgezeten niettegenstaande eerst gedaagdes voor
ganger en daarna gedaagde de litigieuze handelsnamen 
hebben gevoerd, dat eiser geacht moet worden zijn rech
ten te hebben verwerkt; 

dat ook dit verweer gedaagde niet kan volgen, daar 
voor deze rechtsverwerking Onzes inziens een uitdruk
kelijke of stilzwijgende wilsverklaring nodig is en hiervan 
in casu niet is gebleken; 

dat eiser bovendien heeft gesteld dat hij, eerst nadat 
gedaagdes mededinging aan eiser nadeel begon toe te 
brengen, de noodzaak voor het voeren van een procedure 
aanwezig achtte, welke stelling Wij kunnen onderschrij
ven; 

dat gedaagde niet heeft ontkend de litigieuze namen 
ook als merk te voeren voor de door hem verhandelde 
producten; 

dat Onzes inziens eiser zich ook hiertegen kan ver
zetten; 

dat immers ook hier van een overeenstemming in 
hoofdzaak met eisers merk sprake is temeer, daar uit de 
door eiser overgelegde producties blijkt, dat gedaagde in 
het door hem gebezigde merk door druk en opmaak de 
nadruk legt op het woord „Zuiderpark"; 

dat Wij hierbij nog ten overvloede overwegen dat eisers 
merk, hoezeer onder meer de naam van een stadsdeel van 
's-Gravenhage bevattend, Onzes inziens niet als een aard
rijkskundige naam kan worden beschouwd, daar hier be
zwaarlijk kan worden gesproken van een referte aan de 
geografische herkomst van eisers producten; 

dat Wij eisers vorderingen mitsdien kunnen toewijzen 
met uitzondering van het sub 1 gevorderde, zijnde deze 
vordering van constitutieve aard; 

dat Wij de dwangsom zullen matigen; 
Rechtdoende: 
Bevelen gedaagde ieder gebruik van de benaming Dis

cobar ZUIDERPARK, Muziekhandel (lees. Muziekhuis 
Red.) ZUIDERPARK, of welke andere benaming met ZUIDER
PARK ook, of een daarop op verwarringwekkende wijze 
gelijkende benaming, terstond te staken ter onderschei
ding van of op andere wijze voor of in verband met niet 
van eiser afkomstige televisie- en radiotoestellen, band
recorders en afspeelapparatuur, pickups, en andere ge
luidsweergave- en opnameapparatuur en daaraan soort
gelijke waren; 

Gebieden gedaagde uiterlijk binnen 1 week na heden 
al het in Nederland aanwezige verpakkingsmateriaal, 
drukwerk en reclamemateriaal te vernietigen of te doen 
vernietigen, voorzover niet van eiser afkomstig, waarop 
op enigerlei wijze het woord ZUIDERPARK voorkomt in ver
band met de hiervoren genoemde waren; 

Veroordelen gedaagde om aan eiser ten titel van 
dwangsom te betalen een bedrag van f 1.000,— (één
duizend gulden) voor iedere keer dat hij het vorenstaand 
bevel niet nakomt dan wel voor iedere dag die hij in ge
breke zal blijven het hiervoren gegeven gebod na te 
komen; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Veroordelen gedaagde in de kosten van het geding, tot 

op deze uitspraak aan zijde van eiser begroot op f 208,75 
(tweehonderd acht gulden vijfenzeventig cent); 

Weigeren het meer of anders gevorderde. 
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Nr 14. President Arrondissements-Rechtbank te Haarlem, 
19 maart 1968. 

(De accuspecialist) 
(Mr J. Ph. Mullemeister) 

Artikel 5 Handelsnaamwet. 
De door gedaagde voor zijn onderneming gebezigde 

handelsnaam „DE ACCUSPECIALIST" wijkt in dusdanig ge
ringe mate af van de door eiser gevoerde oudere handels
naam „DE ACCU-SPECIALIST", dat, gelet op de omstandig
heid, dat partijen in dezelfde soort waren handelen en zij 
hun handel in dezelfde stad uitoefenen, bij gebruik door 
gedaagde van zijn bedoelde handelsnaam bij het publiek 
verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten 
valt. Hetzelfde geldt voor het nader gebruik door ge
daagde van de benaming „DE SPECIALIST", in aanmerking 
genomen het gebruik van die benaming in advertenties, 
die een duidelijke nabootsing opleveren van de adverten
ties van eiser. 

Artikel 2 Handelsnaamwet. 
Het verweer van gedaagde, dat hij bij de beëindiging 

van zijn samenwerking met eiser al het gereedschap van 
eiser heeft overgenomen en het bedrijf aan het oude adres 
heeft voortgezet, kan hem niet baten, omdat niet is ge
bleken, dat eiser ook zijn handelsnaam aan gedaagde 
heeft overgedragen. 

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek. 
De door gedaagde gevolgde wijze van adverteren druist 

in tegen de in het maatschappelijk verkeer aan gedaagde 
tegenover eiser betamende zorgvuldigheid. 

H. H. W. Kaag te Haarlem, eiser, procureur Mr S. 
Boekman, 

tegen 
N. van Aalst te Haarlem, gedaagde, verschenen in 

persoon. 

De President, enz. 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN: 

Overwegende, dat als tussen partijen onbetwist en ten 
dele bovendien blijkende uit Ons overgelegde bescheiden 
voor Ons vaststaat: 

(1) dat in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken 
met betrekking tot eiser op 4 juni 1953 werd ingeschreven 
de onderneming: 

„DE ACCU-SPECIALIST", gevestigd te Haarlem, Lo-
rentzkade 32. 

Bedrijf: laden, lenen, repareren, inkoop en ver
koop van accumulatoren (groot- en kleinhandel). 

Eigenaar: Hugo Hendrik Willem Kaag, wonen
de te Haarlem, Lorentzkade 32, geboren te Djocja-
karta (Java), Indonesië, 24 juli 1900, Nederlander, 
(gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden). 

Op 17 mei 1956 werd in haar Handelsregister in
geschreven dat het zaakadres met ingang van 1 mei 
1956 luidt: Haarlem, Doelstraat 8. 

Op 4 juli 1967 werd in haar Handelsregister in
geschreven dat het zaakadres met ingang van 1 au-
gus 1967 is gewijzigd in: Haarlem, Lorentzkade 32."; 

(2) dat de onder (1) bedoelde onder de handelsnaam 
„DE ACCU-SPECIALIST" door eiser gedreven onderneming 
in het tijdvak van 1 mei 1956 tot 1 augustus 1967 was 
gevestigd in een gedeelte van het pand Doelstraat num
mer 8 te Haarlem, welk gedeelte eiser van gedaagde had 
gehuurd, terwijl in datzelfde tijdvak partijen in maat-
schapsverband die onderneming samen hebben gedreven; 

(3) dat op en na 1 augustus 1967, nadat de samen
werking tussen partijen was geëindigd, enerzijds eiser 
wederom in het pand Lorentzkade nummer 32 zijn onder
neming onder voormelde handelsnaam heeft voortgezet, 

anderzijds gedaagde in het pand Doelstraat nummer 8 
eveneens een onderneming is gaan drijven welke zich 
bezighoudt met het laden, lenen, repareren en de in- en 
verkoop van accumulatoren; 

(4) dat in het nummer van 23 februari 1968 van het 
„Haarlems Dagblad" onder elkaar voorkomen twee ad
vertenties: 

— de eerste geplaatst door eiser en luidende: 
„Ie klas fabr.accu's, 40 pet. korting. Gratis plaat
sing en doormeten. Laden, snelladen. 
De Accu-specialist, Lorentzkade 32. Tel. 42153.", 

— de tweede geplaatst door gedaagde van de navol
gende inhoud: 
„Ie klas fabr.accu's van de „Accuspecialist", alle 
typen meten en plaatsen, laden en snelladen. 
Doelstr. 8. Telef. 17828", 

terwijl een gelijkluidende advertentie als de hierboven 
in de tweede plaats geciteerde in opdracht van gedaagde 
was geplaatst in het „Haarlems Dagblad" van 21 februari 
1968; 

(5) dat eiser op 25 februari 1968 door middel van zijn 
advocaat gedaagde heeft doen sommeren om binnen twee 
dagen na ontvangst van die sommatie aan die advocaat 
schriftelijk te doen weten, dat hij onmiddellijk het ge
bruik van de handelsnaam „De Accu Specialist" of een 
andere daarop gelijkende naam zou staken, aan welke 
sommatie gedaagde geen gevolg heeft gegeven; 

(6) dat in de nummers van 8 en 9 maart 1968 van 
het „Haarlems Dagblad" voorkomt een door gedaagde 
geplaatste advertentie van de navolgende inhoud: 

„Ie klas fabr.accu's van de „specialist", alle typen 
maten en plaatsen, laden en snelladen. Doelstr. 8. 
Tel. 17828"; 

(7) dat gedaagde niet genegen is onder (4) en (6) 
aangeduide wijze van adverteren met gebruikmaking van 
de benamingen „De Accuspecialist" en „de Specialist" 
(de laatste ook zonder aanhalingstekens) te staken; 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

O., dat, nu de vermeerdering van de eis tijdig vóór de 
aanvang van dit korte geding ter kennis van gedaagde is 
gebracht en de te Onzer terechtzitting in persoon ver
schenen gedaagde hierdoor niet kan worden geacht op 
enigerlei wijze in zijn verdediging te zijn benadeeld, Wij 
op de grondslag van de vermeerderde eis zullen moeten 
rechtdoen; 

O., dat de Ons door eiser voorgelegde vorderingen 
alle zijn opgetrokken op de stelling, dat gedaagde, door 
te handelen gelijk sub factis onder (4) en (6) om
schreven, jegens eiser handelt in strijd met de bepaling 
van artikel 5 der Handelsnaamwet, hetgeen gedaagde 
heeft bestreden; 

O. hieromtrent: 
dat de door gedaagde voor zijn onderneming gebezigde 

handelsnaam „De Accuspecialist" naar Ons voorlopig ge
voelen in dusdanig geringe mate afwijkt van de door eiser 
gevoerde — naar tussen partijen vaststaat: oudere — 
handelsnaam „De Accu-specialist", dat, gelet op de om
standigheid dat partijen in dezelfde soort waren handelen 
en zij hun handel in dezelfde stad uitoefenen, bij gebruik 
door gedaagde van bedoelde handelsnaam bij het publiek 
verwarring tussen de beide ondernemingen ten nadele van 
eiser te duchten valt; 

dat zulks naar Ons aanvankelijk oordeel niet anders 
wordt door het nader gebruik door gedaagde van de be
naming „De Specialist", al dan niet tussen aanhalings
tekens geplaatst, omdat in het kader van de tekst der door 
gedaagde geplaatste, onder de feiten geciteerde adverten
ties, welke een duidelijke nabootsing opleveren van de 
advertenties door eiser geplaatst, bij het publiek de indruk 
wordt gewekt dat de ondernemingen van partijen met 
elkaar gelieerd zijn; 
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dat het gevaar voor verwarring nog vergroot wordt 
door het ongetwijfeld bij velen bekende feit, dat partijen 
geruime tijd hebben samengewerkt in het pand Doelstraat 
nummer 8, waarin gedaagde thans alléén voor eigen 
rekening een handel in accumulatoren drijft; 

dat een wijziging van de tekst zijner annonces in dier 
voege, dat verwarring van de beide ondernemingen niet 
te duchten is, voor gedaagde een eenvoudige zaak is, gelet 
op het feit, dat gedaagde zich in de huidige plaatselijke 
telefoongids aandient onder de naam: „Accuhandel N. 
van Aalst"; 

dat derhalve naar Ons voorlopig inzicht het gebruik 
van de gelaakte handelsnaam (namen) door gedaagde in 
strijd is met de wettelijke voorschriften der Handelsnaam-
wet 1921 en de aangevallen wijze van adverteren indruist 
tegen de in het maatschappelijk verkeer door gedaagde 
tegenover eiser betamende zorgvuldigheid en dus onrecht
matig is; 

O., dat gedaagde nog heeft betoogd, dat hij bij de be
ëindiging van de samenwerking met eiser al het gereed
schap van eiser heeft overgenomen en het bedrijf in het 
pand Doelstraat nummer 8 te Haarlem heeft voortgezet, 
wijl eiser hem begin 1967 had medegedeeld in verband 
met zijn leeftijd ermede te willen ophouden, doch dit be
toog hem naar Ons voorlopig oordeel niet kan baten, 
aangezien noch door gedaagde is gesteld, noch op andere 
wijze is gebleken, dat eiser óók zijn handelsnaam aan 
gedaagde heeft overgedragen of daarvan ten gunste van 
gedaagde afstand heeft gedaan; 

O., dat het daarentegen al spoedig aan gedaagde bekend 
was, dat eiser op de oude voet zijn bedrijf uitoefende in 
het pand Lorentzkade nummer 32, gelijk gedaagde te 
Onzer terechtzitting zelf heeft toegegeven; 

O., dat Wij mitsdien op vorenstaande gronden de door 
eiser geldend gemaakte vorderingen voor toewijzing vat
baar achten en de gevraagde verboden op verbeurte van 
de verlangde dwangsom, welke Ons redelijk toeschijnt, 
zullen uitspreken; enz. 

Nr 15. President Arrondissements-Rechtbank 
te Arnhem, 30 oktober 1967. 
(200 Kamerplanten in kleur) 

(Mr J. H. C. Slotemaker) 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Het gebruik door gedaagde van de neventitel, resp. 

slagzin ,,200 Planten in kleur", resp. „200 Kamerplanten 
in kleur" op voor- en achterzijde van een door haar onder 
de hoofdtitel „Het nieuwe Kamerplantenboek" uitge
geven boek over kamerplanten is niet onrechtmatig jegens 
eiseres als uitgeefster van een boekje over kamerplanten 
onder de titel „100 Kamerplanten in kleur", daar de titel 
van het boekje van eiseres onderscheidend vermogen 
mist en onder die omstandigheden eiseres voor die titel 
en met name voor de combinatie van het woord Kamer
planten met een getal geen monopolie kan doen gelden, 
terwijl als gevolg van het grote verschil in uiterlijk tussen 
beide boekjes verwarring bij het publiek niet valt te 
duchten. 

N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos te Amsterdam, 
eiseres, procureur Mr J. ter Horst, advocaat Mr W. C. 
van Maanen, 

tegen 
N.V. Gebroeders Zomer & Keunings Drukkerij Vada, 

Binderij en Uitgeversmaatschappij te Wageningen, ge
daagde, procureur Mr D. P. Dirkzwager, advocaat Mr 
A. G. Maris. 

De President, enz. 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN OVERWEGENDE ALS VOLGT: 

Eiseres heeft doen zeggen en concluderen voor eis 

1. aangezien eiseres is uitgeefster van een boekje over 
kamerplanten, getiteld „100 KAMERPLANTEN in kleur", 
waarvan de eerste druk is verschenen in 1937 en de zes
tiende druk in 1966; 

2. aangezien eiseres door langdurig en intensief ge
bruik voor deze titel ruime bekendheid bij het publiek en 
aanzienlijke good-will heeft verworven; 

3. aangezien gedaagde een werkje over hetzelfde on
derwerp uitgeeft (althans uitgaf) onder de titel „ONZE 
KAMERPLANTEN" en daarmede jarenlang een der belang
rijkste concurrenten van eiseres vormde; 

4. aangezien eiseres is gebleken, dat gedaagde de uit
gave van een nieuw kamerplantenboek voorbereidt; 

5. aangezien op dit nieuwe kamerplantenboek aan de 
voorzijde, naast de titel „HET NIEUWE KAMERPLANTEN
BOEK", als neven-titel of slagzin, doch in ieder geval op 
in het oog springende wijze is aangebracht de aanduiding 
„200 PLANTEN IN KLEUR", en aan de achterzijde als 
(enige) „achter-titel" de aanduiding „200 KAMERPLANTEN 

IN KLEUR"; 

6. aangezien in deze aanduiding op de voorzijde van 
gedaagde's uitgave het cijfer 200 duidelijk domineert, 
evenals in de door eiseres gebezigde titel het cijfer 100; 

7. aangezien gedaagde door het gebruik van deze aan
duidingen, die kennelijk geïnspireerd zijn op en vergaand 
overeenstemmen met de sinds jaar en dag door eiseres 
gebezigde titel, op ontoelaatbare wijze aan de titel ,,100 
KAMERPLANTEN in kleur" aanhaakt, tracht van de daar
mee door eiseres verworven good-will te profiteren en het 
onderscheidende vermogen daarvan aantast; 

8. aangezien gedaagde aldus ook het gevaar schept, 
dat het publiek omtrent de beide uitgaven in verwarring 
geraakt, bijvoorbeeld doordat het de indruk krijgt dat ge
daagde's uitgave als een uitgebreide vervolg-uitgave van 
eiseres is te beschouwen; 

9. aangezien bij gedaagde ook duidelijk de bedoeling 
voorzit om te profiteren van de goodwill van eiseres; 

10. aangezien gedaagde immers niet alleen de titel van 
eiseres nabootst maar ook, na jarenlang een ander sys
teem te hebben gevolgd, in haar nieuwe kamerplanten
boek is overgestapt op het sinds 1937 door eiseres ge
volgde systeem van indeling en opmaak, t.w. per bladzijde 
tekst één plant met afbeelding; 

11. aangezien, indien het haar al vrij staat het sys
teem van eiseres zo getrouw na te bootsen, op gedaagde 
dan toch in ieder geval de verplichting rust haar uitgave 
voor wat betreft de uiterlijke kenmerken zo duidelijk 
mogelijk van die van eiseres te onderscheiden; 

12. aangezien gedaagde niet alleen daarin te kort is 
geschoten, doch zelfs bewust ook de titel van eiseres 
heeft nagebootst en welbewust de hiervan te duchten 
verwarring sticht, althans op de koop toeneemt; 

13. aangezien een dergelijke titel-usurpatie ook in 
strijd is met de in de boekenwereld geldende eerlijke ge
bruiken; 

14. aangezien gedaagde, handelend als bovenomschre
ven, zich jegens eiseres schuldig maakt, althans zal maken 
aan ongeoorloofde mededinging, waarvan eiseres schade 
dreigt te zullen lijden; 

15. aangezien eiseres er spoedeisend belang bij heeft 
dat zulks gedaagde wordt verboden en ook gedaagde ver
moedelijk bij een spoedige uitspraak gebaat is, daar zij 
thans nog wijzigingen in haar voorgenomen nieuwe uit
gave kan aanbrengen; enz. 
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TEN AANZIEN VAN HET RECHT OVERWEGENDE ALS VOLGT: 

Het gestelde in het Ie, 3e en 4e „aangezien" der dag
vaarding staat als door gedaagde niet, althans niet vol
doende betwist, ten processe vast, met dien verstande dat 
gedaagde ter terechtzitting onweersproken heeft medege
deeld dat het litigieuze boek vóór de dagvaarding is uit
gegeven. 

Het gestelde in het 2e „aangezien" is wel door ge
daagde ontkend, doch Wij achten een nadere bewijsleve
ring op dit punt in dit geding niet nodig, nu onbetwist 
tussen partijen vaststaat dat het door eiseres uitgegeven 
boekje (hierna aan te duiden als: boekje-Muller-Idzerda) 
reeds zijn 16e druk beleefde. 

Ook staat onbetwist vast dat gedaagde het in het 3e 
„aangezien" bedoelde boekje sinds 1942 uitgaf en dat dit 
zijn 23e druk beleefde. 

Eiseres grondt haar vordering op de stelling dat ge
daagde door het gebruik van de aanduiding „200 planten 
in kleur" aan de voorzijde- en van de aanduiding „200 
kamerplanten in kleur" aan de achterzijde van het thans 
door gedaagde uitgegeven boek (hierna: boekje-Kromdijk) 
in de vorm en op de wijze waarop die aanduiding ter 
aangehaalde plaatse vóórkomt, op onrechtmatige wijze 
„aanhaakt" aan het boekje-Muller-Idzerda en het onder
scheidende vermogen daarvan aantast, alsook gevaar voor 
verwarring bij het publiek omtrent beide uitgaven schept, 
terwijl tevens bij gedaagde de bedoeling zou voorzitten 
te profiteren van de goodwill van eiseres. 

Het is van belang in de eerste plaats op te merken dat 
bij vergelijking van de buitenzijden der litigieuze boekjes 
in hun geheel, valt vast te stellen dat zij in practisch elk 
opzicht van elkander verschillen, bijvoorbeeld in afme
tingen, dikte, plaats, op vóór- en achterzijde ingeruimd 
voor een kleurenfoto, onderwerp van de foto, kleuren, 
indeling, plaatsing en lettertype van de woord-titels en 
van de namen der auteurs. 

Slechts in één enkel opzicht hebben zij iets met elkan
der gemeen, te weten de omstandigheid dat in de titel van 
het boekje-Muller-Idzerda aan de voorzijde het cijfer 
„100" tezamen met het woord „Kamerplanten" verreweg 
de meest opvallende plaats inneemt, terwijl op de omslag 
van het boekje-Kromdijk naast de woord-titel „Het 
nieuwe Kamerplantenboek" op opvallende wijze wordt 
vermeld „200 planten in kleur, waarbij met name het 
cijfer „200" wegens zijn groter formaat afsteekt bij de 
daarop volgende woorden „planten in kleur". 

Eiseres betoogt dat, nu het boekje-Muller-Idzerda een
maal (sinds 1937) de titel „100 Kamerplanten (in 
kleur)" voert, géén ander gerechtigd is een cijfer — laat 
staan: een rond cijfer — in enigszins opvallende grootte 
op de titelpagina of aan de rug- of achterzijde van een 
boekje over kamerplanten te bezigen. 

Wij achten voorshands deze stelling onhoudbaar. 
Naar Ons aanvankelijk oordeel mist de titel van het 

boekje-Muller-Idzerda („100 Kamerplanten in kleur") 
onderscheidend vermogen. Zij duidt niets meer of anders 
aan dan dat het boekje de beschrijving van 100 kamer
planten bevat en is derhalve louter beschrijvend. Dit wordt 
niet anders indien — zoals eiseres ter terechtzitting mede
deelde — het boekje in werkelijkheid de beschrijving van 
ca 170 kamerplanten bevat, aangezien het publiek geen 
aanleiding heeft te veronderstellen dat er méér kamer
planten in het boekje worden omschreven dan op de 
titelpagina wordt vermeld. De titel ontbeert dan ook 
originaliteit en individualiteit. 

Het standpunt van eiseres komt hierop neer dat het 
gebruik van de titel van het boekje-Muller-Idzerda, in 
het bijzonder met het daarin opvallend geplaatst cijfer 
100, voor haar het recht heeft doen ontstaan, het gebruik 
als titel van het woord kamerplanten in combinatie met 
een cijfer met uitsluiting van anderen voor zich te reser

veren ter aanduiding van de inhoud van een boek over 
kamerplanten. 

Dit standpunt vindt echter geen steun in de wet of 
elders. 

Ook al moge de woord-titel van het boekje-Muller-
Idzerda sinds 1937 in vele drukken grote bekendheid 
hebben verworven, eiseres kan de bevoegdheid om het 
cijfer 100 of een ander cijfer, op de wijze waarop dit in 
casu is geschied, te gebruiken ter aanduiding, op vóór-, 
rug- en/of achterzijde van een ander boekje over kamer
planten, van het aantal (kamer)planten welke in dat 
andere boekje wordt behandeld, niet afsnijden aan de 
auteur of uitgever van laatstbedoeld boekje. 

Zulk een monopoliseren zou te meer aan banden leggen 
de in de boekhandel noodzakelijke vrijheid ten opzichte 
van (eventueel concurrerende) presentatie van boeken als 
waarover het hier gaat, te weten verzamelboeken, hand
leidingen, beschrijvingen en dergelijke op het gebied van 
planten, bloemen, dieren, auto's, keukenrecepten, foto's, 
reis-„tips", enz. enz., waarbij de vermelding — hetzij als 
onderdeel van de titel (zoals het boekje-Muller-Idzerda), 
hetzij als neven-opgave van de inhoud (zoals het boekje-
Kromdijk) — van het aantal behandelde objecten een 
zuiver functionele taak pleegt te vervullen. 

Gedaagde handelt derhalve naar Ons aanvankelijk oor
deel niet jegens eiseres in strijd met de in het maatschap
pelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, noch maakt zij 
zich schuldig aan niet geoorloofde „aanhaking", slaafse 
navolging, onbehoorlijk profiteren van andermans good
will of oneerlijke of ontoelaatbare concurrentie. 

Ook gevaar voor verwarring bij het te dezen in aan
merking komend publiek is Onzes inziens niet te duchten: 
het uiterlijk van de boekjes verschilt dermate (videte het 
vorenoverwogene) dat dat publiek zeker niet zonder meer 
zal denken met een vervolg-uitgave van het boekje-
Muller-Idzerda te maken te hebben. 

De gevraagde voorziening behoort mitsdien te worden 
geweigerd; enz. 

Nr 16. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 4 juli 1967. 

(Ir J. D. Tak) 

Art. 1 Octrooiwet. 
Niet op een uitvinding berust het isoleren van verbin

dingen uit plantenmateriaal waarin men zulke verbindin
gen met zekerheid kon verwachten en dat op een wijze 
die voor soortgelijke afscheidingsmethoden gebruikelijk, 
althans vrij gemakkelijk te vinden was. 

Beslissing inzake octrooiaanvrage nr 236.150. 

De Octrooiraad, Aanvraagafdeling; 
Gehoord aanvraagster bij monde van de gemachtigde 

Drs Th. C. J. Uiterwaal; 
Gezien de stukken; 
Overwegende, dat uitsluitende rechten worden ge

vraagd voor het volgende: 
1. Werkwijze voor het bereiden van psychotroop 

werkzame verbindingen, met het kenmerk, dat men 
mycelium, sclerotia of vruchtlichamen van schim
mels van de familie der Agaricaceën, voor zover zij 
de in de beschrijving nader omschreven stoffen psilo-
cybine en/of psilocine bevatten, extraheert en psilo-
cybine en/of psilocine uit het extract wint, zuivert, 
van elkander scheidt en eventueel van chloride be
vrijdt. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het ken
merk, dat men uitgaat van een schimmel van het 
geslacht Psilocybe. 
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3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het 
kenmerk, dat men als uitgangsmateriaal Psilocybe 
maxicana Heim gebruikt. 

4. Werkwijze volgens conslusie 1, met het ken
merk, dat men als uitgangsmateriaal Stropharia 
cubensis Earle gebruikt. 

5. Werkwijze volgens conclusies 1-4, met het 
kenmerk, dat men het isoleren van psilocybine en/of 
psilocine uitvoert door het ontvette schimmelmate
riaal met water of een met water mengbaar organisch 
oplosmiddel te extraheren, uit de waterige oplossing 
van het extractieresidu door gefractioneerd neerslaan 
met een met water mengbaar organisch oplosmiddel 
inactieve begeleidende stoffen af te scheiden en de 
in het filtraat aanwezige actieve stoffen door ab
sorptie aan cellulosepoeder en elutie met met water 
verzadigde butanol van elkaar te scheiden. 

6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het 
kenmerk, dat men de verkregen chloride bevattende 
actieve stoffen vóór of na scheiding op een op zich
zelf bekende wijze door behandeling met zilvercar-
bonaat van chloride bevrijdt. 

dat het reeds lang bekend was, dat vruchtlichamen 
(paddestoelen) van bepaalde schimmels, vooral van Aga-
ricacaeën, psychotrope en in het bijzonder hallucinogene 
werking bezitten; 

dat door R. Heim in Comptes Rend. de 1'Ac. des 
Sciences 242 1389 (1956) een verslag is gegeven van be
paalde soorten paddestoelen, die door het echtpaar Was-
son uit Mexico waren meegebracht en die zelfs toen nog 
rauw of gedroogd door tovenaars in afgelegen streken bij 
rituele plechtigheden, feesten e.d. nog stammend uit het 
tijdperk van voor Columbus, werden genuttigd en onder 
meer dienen tot „waarzeggerij" of het verwekken van roes 
of hallucinaties; 

dat enkele van de meegebrachte soorten waaronder 
Psilocybe spp. (blz. 1391) goed bleken te groeien op 
humus of resten van bagasse (stro van suikerriet) en dat 
zijn genoemd Psilocybe mexicana, Ps. Cordispora, Ps. 
zapotecorum en Conocybe soorten; 

dat in hetzelfde tijdschrift nr. 244 3109 (1957) door 
Heim en Cailleux een gedetailleerder verslag is gegeven 
van de Psilocybe soorten: mexicana; aztecorum; zapote
corum; caerulescens var. mazatecorum en caerulescens 
var. nigripes en verder van Stropharia cubensis, welke 
schimmels in reincultuur op maltosemedium konden wor
den voortgekweekt; 

dat voorts pogingen zijn gedaan de vruchtlichamen te 
verkrijgen door kweken op compost op een bed van stro, 
hetgeen soms ook lukte; 

dat van sommige soorten — vooral van Ps. mexicana en 
Stropharia cubensis — de hallucinogene werking uitste
kend behouden bleef; 

dat derhalve de zinsnede van pag. 1 regels 18 t /m 20 
van de beschrijving, als zou het niet zijn gelukt de schim
mels kunstmatig zodanig te kweken dat daarbij genoeg 
actief materiaal wordt gevormd om de actieve stof op 
preparatieve schaal te winnen, de werkelijke stand van 
wetenschap en techniek te somber voorstelt; 

dat dan ook terecht is vermeden de kweekmethode en 
de samenstelling van het voedingsmedium tot onderdeel 
te maken van het verlangde uitsluitende recht; 

dat wellicht ten overvloede nog kan worden overwogen, 
dat het effect van het nuttigen van sommige psychotrope 
Agaricacaeae is beschreven door R. Heim in C. Rend. 
Ac. Sci. 245 597 (1957) en dat de gedachte dat de daar
bij werkzame actieve bestanddelen dienstig zouden kun
nen zijn bij het onderzoek van bepaalde geestesziekten 
reeds was uitgesproken op blz. 603, laatste alinea en voorts 
dat de morfologie en andere merkwaardigheden nog eens 
zijn gereleveerd door R. Heim, ibidem 245 1761 (1957); 

dat het dus ten tijde van de voorrangsdatum over
duidelijk was, dat bepaalde Agaricacaeën, waaronder die, 
welke de aanvrage noemt, een of meer hallucinogene, al
thans psychotrope stoffen produceren; 

dat de ontdekking, dat deze stoffen niet alleen in de 
vruchtlichamen — die voor de inheemsen (niet-myco-
logen) zichtbaar en gemakkelijk te oogsten zijn — voor
komen, maar ook in de meer verborgen delen van de 
schimmels, met name het mycelium en de sclerotia geen 
uitvinding kan heten; 

dat nu — naar het oordeel van de Aanvraagaf deling — 
het winnen en zuiveren van een actieve stof uit een na
tuurlijk materiaal, waarvan zeker is dat het zulk een stof 
bevat, slechts dan een uitvinding in de zin van art. 1 
van de Octrooiwet oplevert, indien bij de winning c.q. 
zuivering bijzondere moeilijkheden moesten worden over
wonnen maar dat de enkele probleemstelling de stof (fen) 
te gaan afscheiden geen zodanige uitvinding vormt; 

dat niet is gebleken of aannemelijk gemaakt, dat zich 
bij het isoleren van de stoffen, waaraan de namen psilo
cybine en psilocyne zijn gegeven, bijzondere moeilijk
heden hebben voorgedaan; 

dat blijkbaar niets anders is gedaan dan vooraf ont
vetten — een gebruikelijke voorbewerking — een extrac
tie met water of een gebruikelijk, met water mengbaar 
oplosmiddel, zuivering van het extract en een adsorbtie of 
chromatografische zuivering en scheiding; 

dat dit gewone bewerkingen zijn, die behoren tot het 
normale arsenaal van de preparatieve biochemie, terwijl 
de keuze van de geschikte oplosmiddelen en de andere 
manipulaties en hun volgorde na enig zoeken en tasten 
door de normale vakman, die tot taak heeft de actieve 
stof(fen) te isoleren, gemakkelijk kunnen worden ge
vonden; 

dat ook de verdere zuivering en het vaststellen van de 
moleculair formules in de meeste gevallen met de thans 
ter beschikking staande hulpmiddelen weinig moeite 
kosten; 

dat dit in het bijzonder geldt voor de conclusies 5 en 6, 
waarin voor het eerst concrete en enigermate selectieve 
maatregelen worden genoemd; 

dat gemachtigde van aanvraagster nog heeft gewezen 
op de Nederlandse octrooischriften 110.235, 110.236 en 
111.418 ter bereiding van reserpine uit Rauwolfia-soot-
ten, welke octrooien evenwel niet geheel vergelijkbaar zijn 
met de onderhavige aanvrage aangezien het al bekend 
was, dat Rauwolfia planten zeer veel verschillende al
kaloïden bevatten, waarvan bijvoorbeeld het Neder
landse octrooischrift 110.235 er in kolom 1 acht opsomt 
en het opsporen en isoleren van weer een ander alkaloïde 
uit dezelfde bron meer inventieve waarde heeft en meer 
en moeilijker speurwerk vereist dan het onderwerp van de 
onderhavige aanvrage; 

dat bovendien is gewezen op het Nederlands octrooi
schrift 57.435, dat evenwel een zeer specifieke afscheiding 
van glucosiden uit Senna-bladen betreft, die werd ge
vonden in een tijd waarin de preparatieve, pharmaceu-
tische chemie met veel grovere en beperkter middelen was 
geoutilleerd dan ten tijde van de voorrangsdatum van de 
aanvrage, waardoor toenmaals zulke scheidings- en iso
leringsmethoden buitengewoon veel moeilijker te vinden 
en te realiseren waren; 

dat — naar het oordeel van de Aanvraagafdeling — 
niets anders is gedaan dan het isoleren van verbindingen 
uit plantenmateriaal waar men zulke verbindingen met 
zekerheid in kon verwachten en dat op een wijze, die voor 
soortgelijke afscheidingsmethoden gebruikelijk is, althans 
vrij gemakkelijk te vinden was, zodanig, dat de keuze 
uit de beschikbare varianten en middelen van afscheiding 
en zuivering, niet op een uitvinding berust; 
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dat de schimmels die in conclusies 2 t / m 4 zijn ge
noemd alle reeds waren vermeld in de publikaties van 
Heim (loc. cit.) en de conclusies 5 en 6 zoals hierboven 
reeds is overwogen geen bijzondere inventieve waarde 
toekomt; 

Beschikkende 
Besluit de aanvrage m'ef-openbaar te maken. 

Nr 17. Qctroolraad, Afdeling van Beroep, 5 juli 1968. 

Voorzitter: Ir W. A. J. de Weerd; 
Leden: Mr E. van Weel en Ir Th. Schatborn. 

Art. 2 Octwoiwet. 
In een aflevering van het Poolse octrooiblad is gepubli

ceerd, dat een bepaald Pools octrooi is verleend. Die af
levering is vóór het tijdstip van voorrang der Nederlandse 
aanvrage in Nederland ontvangen. Daarom kon de in
richting volgens dat octrooischrift op dat tijdstip open
baar bekend zijn. 

Dit zou ook het geval zijn, indien de publikatie van 
dit verleende Poolse octrooi gedurende 24 maanden na 
het tijdstip van indiening van de desbetreffende aan
vrage zou zijn uitgesteld, omdat ook dan die publikatie 
vóór het tijdstip van voorrang van de Nederlandse aan
vrage zou liggen. 

Beslissing nr 8969/art. 24A Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 64.11431. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvrager-appellant bij monde van de oc

trooigemachtigde Ir H. O. Rother, vergezeld door de 
Heren T. Rut, T. Btaszczyk en Z. Kobus; 

Overwegende, dat aanvrager tijdig bij een memorie van 
grieven in beroep is gekomen van de beschikking der 
Aanvraagafdeling van 22 juni 1967, waarbij is besloten 
tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. 

O., dat aanvrager in de nieuwe inleiding van de 
beschrijving die hij bij zijn memorie van grieven heeft 
overgelegd, heeft gesteld, dat de (beweerde) uitvinding 
betrekking heeft op een inrichting voor het gelijktijdig 
stuiken en buigen, van een nader omschreven soort, en 
dat een dergelijke inrichting bekend is uit het Poolse 
octrooischrift 00.000; 

dat de gemachtigde van aanvrager ter zitting van de 
Afdeling van Beroep echter van deze laatste opvatting is 

Komende vergadering van de Vereniging voor 
Industriële Eigendom. 

Aan de leden van de 
Vereniging voor Industriële Eigendom 

L.S., 

Hierbij moge ik U uitnodigen tot het bijwonen van een 
algemene vergadering van de Vereniging, te houden op 

dinsdag, 25 februari 1969 

te 2.15 uur n.m. in de Grote zaal van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 te 's-Graven-
hage. 

teruggekomen en heeft gesteld, dat dit Poolse octrooi
schrift niet tot de stand der techniek der onderhavige aan
vrage zou behoren; 

dat de Afdeling van Beroep deze stelling van aanvrager 
niet deelt, daar: 

1) uit het genoemde Poolse octrooischrift blijkt, dat 
het desbetreffende octrooi is verleend op een aanvrage 
die op 00 augustus 1961 is ingediend; 

2) in het Poolse octrooiblad, genaamd „Wiadomosci 
urzedu patentowego", van maart-april 1963, blz. 00. 

kolom, is gepubliceerd, dat het genoemde Poolse 
octrooi 00.000 is verleend, en wel aan de aanvrager van 
de onderhavige Nederlandse aanvrage; 

3) de genoemde aflevering van het Poolse octrooiblad 
blijkens een dagtekenstempel op 00 mei 1963 bij de 
bibliotheek van de Nederlandse Octrooiraad is ontvan
gen; 

4) deze laatste datum ligt vóór 0 oktober 1963, het 
tijdstip van voorrang van de onderhavige Nederlandse 
aanvrage; 

5) de inrichting volgens het besproken Poolse octrooi
schrift daarom op het tijdstip van voorrang van de onder
havige Nederlandse aanvrage van voldoende openbare 
bekendheid kon zijn om door een deskundige te kunnen 
worden vervaardigd; 

dat de Afdeling van Beroep hierbij mede heeft over
wogen, dat weliswaar de publikatie van een verleend 
Pools octrooi gedurende 24 maanden na het tijdstip van 
indiening van de desbetreffende aanvrage kan worden 
opgeschort of uitgesteld, en wel op grond van de ver
ordening van de President van de Poolse Octrooiraad van 
20 augustus 1959, „Wiadomosci urzedu patentowego" 
1959, blz. 213; 

dat de gemachtigde van aanvrager echter niet heeft 
gesteld, laat staan bewezen, dat de publikatie van het 
onderhavige Poolse octrooi is uitgesteld; 

dat bovendien bij uitstel van de publikatie tot 24 maan
den na de indiening van de aanvrage de inhoud van het 
genoemde Poolse octrooi op 00 augustus 1963 zou zijn 
gepubliceerd en ook deze datum vóór het tijdstip van 
voorrang van de onderhavige Nederlandse aanvrage ligt; 

dat de Afdeling van Beroep, gelet op het voorgaande, 
blijft bij haar ter zitting uitgesproken oordeel, dat de in
richting volgens het aangehaalde Poolse octrooischrift 
00.000 op het tijdstip van voorrang van de onderhavige 
Nederlandse aanvrage van openbare bekendheid kon zijn; 
enz. x) 

i) Het voorgaande wordt met toestemming van aan
vrager gepubliceerd (Red.) 

De hoofdschotel zal worden gevormd door een voor
dracht te houden door Mr W. NEERVOORT over het 
onderwerp: 

Harmonisatie van octrooirecht binnen het kader 
van de Raad van Europa te Straatsburg. 

De Heer NEERVOORT heeft enkele maanden geleden 
deelgenomen aan besprekingen te Straatsburg over juist-
genoemd onderwerp en hij stelt zich voor te spreken naar 
aanleiding van een aantal conceptartikelen, waarover de 
discussie t.z.t. nog zal worden voortgezet. 

Hoogachtend, 
L. B. CHAVANNES, Secretaris. 

M E D E D E L I N G E N 
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VUIe Congres van de Académie Internationale 
de Droit Comparé. 

De Académie Internationale de Droit Comparé zal 
haar Vllle congres te Pescara houden in begin septem
ber 1970. 

Als Nederlands „comité national" fungeert het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. 

Dit Comité heeft tot taak de Nederlandse bijdrage aan 
het congres voor te bereiden en te coördineren. Hiertoe 
stelt het aan het bestuur van de AIDC voor enige Neder
landers te benoemen tot rapporteurs généraux, en wijst 
het Nederlandse rapporteurs nationaux aan. Bovendien 
zal het er naar streven voor de kosten van voorbereiding 
(zoals eventueel te vervaardigen vertalingen) en voor de 
kosten van uitgave der rapporten een financiële grond
slag te vinden, zoals ook bij voorgaande congressen is 
geschied. 

Hierbij worden Nederlandse juristen uitgenodigd zich 
op te werpen als rapporteur national over het onderwerp 
„La protection du know how". De omvang van het rap
port moet de 5000 woorden zo mogelijk niet te veel over
schrijden. Het dient in de Franse of Engelse taal te zijn 
gesteld. Het rapport dient in het algemeen een beschrij
ving te geven van de Nederlandse status quo van het 
genoemde onderwerp, met inachtneming van wet, juris-

PAUL HORION, Notions de droit industrie! beige. Livre III: 
La Propriété industrielle (blz. 179-261). 

Luik, Faculté de Droit en 's-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1967, 279 blz. Prijs 
f 32,50. 

Onder de benaming „Droit Industriel" (Industrierecht) 
worden uiteenlopende onderwerpen samengevat, nl. het 
geheel van rechtsregelen die speciaal betrekking hebben 
op de industrie. Na een algemene inleiding worden eerst 
behandeld de regelingen met betrekking tot gevaarlijke 
bedrijven en producten (Boek I ) . Daarna volgen rechts
bepalingen met betrekking tot bijzondere onderwerpen, 
zoals stoomketels, machines, watervervuiling, mijnbouw, 
explosieven, wapens en munitie, gevaarlijke stralingen, 
luchtvaart, fosforlucifersindustrie en de loodwitindustrie. 

Idea, The Patent, Trademark, and Copyright Journal of 
Research and Education, jaargang 1967/8. 

De elfde jaargang van het tijdschrift Idea bevat een 
zeer groot aantal bijdragen over velerlei onderwerpen. 
Het aantal onderwerpen is evenwel niet zo gevarieerd als 
in de jaargang 1966/7 (zie de bespreking in Bijblad bij 
De Industriële Eigendom, 15 november 1967, blz. 286-
287), omdat vele artikelen zich direct of indirect bezig 
houden met de voorstellen van de „President's Commis-
sion" voor wijziging van de octrooiwetgeving en met 
voorstellen voor de wijziging van de merken- en auteurs-
rechtwetgeving in de Verenigde Staten van Amerika. 
Evenals de vorige jaargang bestond ook deze jaargang uit 
vier nummers en een conferentienummer. 

Het gehele conferentienummer, dat een verslag bevat 
van de PTC-conferentie van 22 en 23 juni 1967, is aan 
de voorgestelde wijzigingen in de wetgeving gewijd. Het 
onderwerp van deze conferentie was zeer wijds aan
gegeven met „Improving Industrial and Intellectual Prop-
erty Systems for Greater Social Progress". Er werden zit-

prudentie en doctrine. Het nationale rapport zal worden 
toegezonden aan de door het bestuur van de AIDC aan
gewezen rapporteurs généraux, die op basis van de tot 
hun beschikking gestelde nationale rapporten een rechts
vergelijkend overzicht zullen opstellen. Het is derhalve 
van groot belang dat de nationale rapporten zo tijdig 
gereed zullen komen, dat zij hun neerslag kunnen vinden 
in het algemene rapport. 

Dit brengt mee, dat het nationale rapport uiterlijk 
15 juli 1969 in vertaling gereed dient te zijn. 

Hun die bereid zijn een Nederlands rapport te schrij
ven, wordt verzocht op korte termijn contact op te nemen 
met de secretaris, mr H. U. JESSURUN D'OLIVEIRA, Cen
trum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaat
recht, Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam-C. 

De Académie Internationale de Droit Comparé is een 
vereniging naar Nederlands recht, opgericht in 1924 en 
gevestigd te 's-Gravenhage. Het aantal leden bedraagt 
veertig, daarnaast is er een aantal buitengewone leden. 
Het Vlle congres had plaats in Uppsala in 1966. Het is 
van belang dat het gunstige oordeel dat Nederland zich op 
deze congressen heeft verworven, in Pescara wordt be
vestigd. Nadere mededelingen omtrent deelneming en 
bijwoning zullen volgen. Het congres is voor iedere jurist 
toegankelijk. 

In Boek II worden dan de energie-opwekkende indus
trieën behandeld, nl. de kolenmijnen, electriciteits- en gas
bedrijven en de atoomenergie. 

Voor de lezers van dit blad is van meer belang het 
laatste Boek, dat de industriële eigendom in België in 
een tachtigtal bladzijden duidelijk en overzichtelijk uit
eenzet, zij het met slechts sporadische verwijzingen naar 
jurisprudentie. Na een korte inleiding worden het octrooi
recht, het recht op tekeningen en modellen, het merken
recht, het collectieve merk en enkele onderwerpen van 
oneerlijke concurrentie uiteengezet. Op de bladzijden 10-
13 vindt men een nuttige literatuuropgave. 

DAV. 

tingen gehouden over de bescherming, die gewenst of 
noodzakelijk is voor speurwerk en ontwikkeling, en over 
de vragen, die de voorgestelde wetswijzigingen oproepen, 
m.a.w. over de voor- en nadelen van deze wetswijzigingen, 
zowel op het gebied van de octrooiwetgeving, de wet
geving op het gebied van oneerlijke mededinging met be
trekking tot identiteit van merken en handelsgeheimen 
als over het auteursrecht en de politiek van de Ameri
kaanse regering betreffende octrooien. Het lijkt weinig 
zinvol in detail in te gaan op de verschillende bijdragen 
tot deze conferentie. Vele van de opgesomde voor- en 
nadelen van de voorgestelde wijzigingen in de octrooiwet 
zijn immers ook al naar voren gekomen bij de discussies 
betreffende de herzieningen van de Nederlandse en 
Duitse octrooiwetten, terwijl de overige problemen meer 
specifiek op de Verenigde Staten betrekking hebben, zo
als de voor- en nadelen verbonden aan het principe, dat 
de eerste aanvrager als uitvinder wordt beschouwd. 

Echter niet alleen het conferentienummer van de 
jaargang 1967 van Idea was gewijd aan de voorgestelde 
wijzigingen in de Amerikaanse octrooiwet, maar ook vele 

B O E K A A N K O N D I G I N G 

T I J D S C H R I F T B E S P R E K I N G E N 
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artikelen in de andere nummers. Zo bevat het eerste 
nummer een artikel van HELGE HOLST, die als zaken
man zeer positief ten opzichte van de voorgestelde wijzi
gingen staat, en een artikel van JACOB RABINOW, die 
meent, dat de voorstellen in strijd zijn met het belang 
van de uitvinder en die meent erg voorzichtig te moeten 
zijn met een wijziging in het „beste octrooisysteem in de 
wereld". 

Het tweede nummer bevat een bijdrage van ROBERT 
M. DAVIDSON over de grondwettigheid van het systeem, 
waarbij de eerste aanvrager als uitvinder wordt be
schouwd. 

Het derde nummer bevat o.m. een analyse van het voor 
de Verenigde Staten voorgestelde systeem van uitgesteld 
vooronderzoek van de hand van ROBERT J. LASKER, als
mede een bijdrage van de hand van EDWARD J. TROJNAR 
over de mogelijkheden, die de voorstellen voor de wijzi
ging van de wetgeving inhouden om het hoofd te bieden 
aan de steeds toenemende hoeveelheid literatuur, die door 
de verdergaande ontwikkeling van de techniek wordt ver
oorzaakt. 

In het vierde nummer tenslotte vindt men van de hand 
van JOHN C. GREEN een artikel over de informatie, die 
het PTC Research Instituut, dat Idea uitgeeft, over de 
wetswijzigingen kan verschaffen, een artikel van H. 
GEOFFREY LYNFIELD over de methode van uitgesteld 
vooronderzoek, waarbij het Nederlandse systeem en de 
resultaten daarvan uitvoerig worden besproken, en ten
slotte een kritiek op het systeem van uitgesteld vooronder
zoek van de hand van TOM ARNOLD. 

Het is overigens opvallend, dat in één van de hiervoor 
genoemde artikelen (blz. 442) de mededeling te vinden 
is, dat de Verenigde Staten van Amerika het enige land 
zijn, waarin een onderzoek op nieuwheid en uitvindings-
hoogte wordt uitgevoerd. Duitsland wordt genoemd als 
een land, dat alleen nieuwheidsonderzoek verricht. Der
gelijke enormiteiten moeten toch in feite niet in een tijd
schrift van dit niveau worden toegelaten. 

Overigens bevatten de verschillende nummers nog zeer 
interessante bijdragen op ander gebied. Nummer 1 bevat 
bijvoorbeeld de tekst van een rede gehouden door 
GORDON K. TEAL over de wortels van creatief speurwerk. 
ALLEN D. BRUFSKY schrijft over het nut van het maken 
van overzichten over het bestaan van verwarring van 
merken in merkeninbreukzaken. Verder vindt men in dit 
nummer een artikel van HERSCHEL F. CLESNER over bui
tenlandse investeringen in en technische overeenkomsten 
met Joego-Slavië, alsmede een artikel van BARKEV S. SAN
DERS over de octrooipolitiek terzake van speurwerk en 
ontwikkeling, die van regeringswege worden bevorderd 
of betaald. Dit artikel is een voortzetting van de discussie, 
die reeds in eerdere jaargangen van Idea te vinden is. 
Het laatste artikel in nummer 1 is van de hand van 
THOMAS J. HOFFMANN en bevat een discussie over schade
vergoedingen bij processen in verband met octrooi
inbreuk. Het eerste nummer sluit op de gebruikelijke 
wijze met een overzicht van de carrières van verschillende 
kandidaten voor de prijs van „uitvinder van het jaar". 

Het tweede nummer van de elfde jaargang bevat een 
artikel over uitvinderscertificaten van de hand van JOSEPH 
M. LIGHTMAN, een artikel van IRVING H. SIEGEL over 
de veranderende status van de individuele uitvinder, en 
een artikel van GERALD D. O'BRIEN over het BIRPI 
PCT—plan in de eerste versie. Verder schrijft de bekende 
octrooigemachtigde STEPHEN P. LADAS over dit P C T -
plan, waarbij hij een alternatief voorstelt, dat in feite een 
wijziging van het Unieverdrag inhoudt. Verder houdt 
ROBERT O. NIMTZ een pleidooi voor de octrooieerbaar
heid van computerprogramma's, schrijft THOMAS L. CRIS-
MAN over inbreuk op het auteursrecht bij systemen van 
literatuuronderzoek en documentatie en schrijft LAU-
RENCE H. PRETTY over het feit, dat de plicht van een 

licentiegever van een merk om de kwaliteit van het pro-
dukt van de licentiehouders onder het merk te regelen in 
conflict kan komen met enkele anti-trustwetten. 

In het derde nummer geeft allereerst de directeur van 
het PTC Research Instituut, Prof. L. JAMES HARRIS, een 
aantal meningen weer van Europeanen over de hangende 
problemen betreffende de industriële eigendom, welke 
meningen hij vernomen heeft op een rondreis door 
Europa in 1967. Vervolgens schrijft KELSEY MARTIN 
MOTT over de relatie tussen de conventie van Bern en 
de algemene auteursrechtconventie. S. DELVALLE GOLD-
SMITH schrijft over de redenen, die de Amerikaanse Oc-
trooiraad en andere regeringsinstellingen ertoe leiden om 
de wijzigingen in de Octrooiwet zo sterk te propageren. 
Hij meent, dat de voorgestelde wijzigingen proberen de 
weg te effenen voor een wereldoctrooi en laat zich over 
een en ander kritisch uit. De octrooigemachtigde HARRY 
C. BIERMAN gaat in een artikel na of het mogelijk is de 
interferenceprocedure te vereenvoudigen, terwijl ROBERT 
F. DALE en JAMES K. HUNTOON een studie publiceren 
over de verhouding van kosten en opbrengsten in zowel 
het Amerikaanse octrooisysteem als de octrooisystemen 
van andere landen. NORMAN L. NORRIS schrijft over 
„Competitive Name-Dropping", dat is het verschijnsel 
van het als terloops noemen van de naam of de produkten 
van concurrenten in eigen advertenties, zonder deze naam 
of deze produkten in een kwaad daglicht te stellen, terwijl 
tenslotte een toevallig teruggezonden manuscript van de 
in 1929 overleden JAMES ANGUS WATSON is afgedrukt, 
waarin deze een voorstel doet tot verbetering van de in-
terf erence-procedure. 

Het vierde nummer bevat een artikel van JOSEPH M. 
LIGHTMAN, ALLEN D. BRUFSKY en ROBERT B. BANGS 
over de economische aspecten van het gebruik van een 
merk, een artikel van GIDEON SCHMUCKLER over de pro
blemen, die de Technische Hogeschool te Haifa in Israël 
had met het exploiteren resp. verkopen van geoctrooi
eerde uitvindingen, een artikel van Dr STEPHAN G. BES-
ZÉDES, een Duits octrooigemachtigde, over de belang
rijkste wijzigingen in de Duitse octrooi- en merkenwetten 
en een artikel van LEONARD J. ROBBINS over octrooien en 
de Amerikaanse buitenlandse politiek, waarbij o.a. het 
BIRPI PCT-plan, het Verdrag tot oprichting van de 
wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) 
en de voorstellen van de reeds genoemde „President's 
Commission" worden besproken. 

Al met al is de elfde jaargang van Idea weer alleszins 
het kennis nemen waard. 

's-Gravenhage, januari 1969. 
C. H. J. VAN SOEST. 

Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 1966. 

In de jaargang 1966 zijn de volgende beslissingen ge
publiceerd, die van meer dan incidenteel belang te achten 
zijn: 

Octrooirecht. 

No 3, blz. 39. Een Britse firma, die rechthebbende 
was op een octrooi, gericht op een heftruck, had een in
breukactie aangespannen tegen een in Amerikaans bezit 
zijnde firma, die heftrucs leverde aan het Britse Minis
terie van Defensie. Dit Ministerie besloot de van inbreuk 
beschuldigde firma te helpen in haar verdediging tegen 
inbreuk en het stellen van de nietigheid van het octrooi 
in kwestie, wat een directeur van de eisende firma ertoe 
bracht een publieke actie te ontketenen in de hoop dat dit 
het Ministerie er toe zou brengen van steun aan de ge
daagde firma af te zien. Deswegen veroordeelde Mr 
Lloyd-Jacob als rechter in het „High Court of Justice" 
bedoelde directeur wegens „contempt of court'". 
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No 3, blz. 54. Het „High Court of Justice" ver
lengde de duur van een gedeelte van een octrooi, dat 
verbindingen met insecticidewerking beschermde, voor 
4J jaar op grond van de overweging, dat het octrooi 
grotendeels op contactinsecticiden betrekking had, die 
in de praktijk weinig bevredigend gebleken waren en dat 
pas ongeveer halverwege de looptijd van het octrooi ge
bleken was, dat één verbinding zeer waardevol was als 
systemisch insecticide, wat echter niet onmiddellijk tot 
praktische toepassing kon leiden vanwege de strenge voor
schriften in Engeland inzake de toepassing van nieuwe 
systemische insecticiden. 

No 8, blz. 159. In een inbreukactie besliste rechter 
Lloyd-Jacob, dat een publicatie in de beschrijving van 
een in Engeland beschikbaar buitenlands octrooischrift, 
die meer dan vijftig jaar vóór de prioriteitsdatum van 
het litigieuze octrooi plaatsvond en derhalve volgens ar
tikel 50 van de Britse Octrooiwet buiten beschouwing 
dient te blijven, wel in aanmerking genomen dient te 
worden indien in een wel tijdige publicatie van latere 
datum naar de vroegere publicatie verwezen wordt. In 
beroep nam het „Court of Appeal" echter het standpunt 
in, dat deze redenering niet opgaat indien in de latere 
publicatie volstaan wordt met een vermelding van het 
nummer van het oudere octrooischrift, omdat in dat geval 
niet van een herpublicatie gesproken kan worden. 

No 9, blz. 194. In een tweetal aanvragen die betrek
king hadden op de programmering van een computer, 
besliste een „superintending examiner" 

a) dat een werkwijze voor het bedienen van een com
puter, die daardoor gekarakteriseerd is, dat een bepaalde 
reeks handelingen te verrichten door de computer in gang 
gezet wordt alvorens een andere reeks handelingen vol
tooid is, geen „manner of manufacture" en derhalve niet 
octrooieerbaar is, omdat deze werkwijze leidt tot intel
lectuele informatie, maar niet tot een verkoopbaar pro-
dukt; 

b) dat een computer voorzien van een programma die 
de werkwijze volgens a) mogelijk maakt wel voor octrooi
ering in aanmerking komt en 

c) dat middelen (bijv. ponskaarten) gebruikt om de 
computer de werkwijze als bedoeld onder a) te doen uit
voeren eveneens voor octrooiering in aanmerking komen. 

De „superintending examiner" kwam tot de onder c) 
bedoelde beslissing, nadat aanvraagster had aangevoerd 
dat de bedoelde middelen te vergelijken zijn met een 
nieuw profiel voor een nokkenschijf, die volgens een be
paalde formule gevormd is en in een mechanische inrich
ting dienst doet en dat een dergelijk profiel ook octrooi
eerbaar is. 

No 9. blz. 205. Het hoofd van een research-afdeling 
van een octrooiaanvragende firma zond een uittreksel van 
een artikel, dat later op een bijeenkomst van de „Ameri
can Chemical Society" gelezen zou worden, van tevoren 
aan dit instituut toe. Dit leidde ertoe, dat het uittreksel 
vóór de prioriteitsdatum van een ingediende octrooiaan
vrage als publicatie in Engeland beschikbaar was, zonder 
dat men deze consequentie voorzien had. Het „Patents 
Appeal Department" was van oordeel, dat in dit geval 
van een publicatie zonder toestemming van de uitvinder 
gesproken kan worden, wat impliceert dat deze publicatie 
overeenkomstig artikel 50 (2) van de Britse Octrooiwet 
niet als een anticipatie mag worden beschouwd. 

No 12, blz. 269. Bij wijze van proef trachtte de 
aanvrager van een octrooi een conclusie geaccepteerd te 
krijgen, die was geformuleerd in de vorm van een aantal 
zinnen in tegenstelling met het algemene gebruik. Niet 
alleen de vooronderzoeker, maar ook het „Patents Ap
peal Department" weigerde deze conclusie te accepteren, 
omdat zij aanleiding zou geven tot onzekerheid omtrent 
de juiste omvang van de gevraagde rechten. 

No 12, blz. 278. Het „Patents Appeal Tribunal" 
stond toe, dat een octrooihouder in een nietigheidsactie 
de hoofdconclusie van zijn octrooi verving door een drie
tal onafhankelijke conclusies teneinde te bereiken dat een 
ingeroepen voorrangsrecht niet in twijfel getrokken zou 
kunnen worden. 

No 14. blz. 319. In een inbreukactie maakte rech
ter Lloyd-Jacob de opmerking, dat ook al rust op een van 
inbreuk op een Brits octrooi beschuldigde gedaagde niet 
de last het bewijs te leveren, dat een door hem toegepaste 
werkwijze geen inbreuk is, daaruit niet mag worden afge
leid dat van een deskundige-getuige, die tracht te ver
dedigen dat van inbreuk geen sprake is, niet zou mogen 
worden verwacht dat hij wetenschappelijk aantoont, dat 
zijn conclusies gerechtvaardigd zijn. Deze opmerking is 
ook voor niet-Engelsen het overwegen waard, aangezien 
soortgelijke vragen ook in andere landen in verband met 
de bewijslast licht kunnen rijzen. 

No 17, blz. 441. Een beslissing van rechter Lloyd-
Jacob in een inbreukprocedure, dat een uitrekbare, uit 
schakels bestaande band voor een polshorloge viel onder 
de bescherming van een Brits octrooi niettegenstaande de 
band in kwestie niet letterlijk viel onder de bewoordingen 
van de ruimste conclusie van dat octrooi, werd door het 
„Court of Appeal" vernietigd. Het „Court of Appeal" 
kwam tot een wel zeer nauwe uitleg van de beschermings-
omvang van het octrooi op grond van de overweging dat 
de doctrine van mechanische equivalenten slechts toepas
baar is op de niet-essentiële kenmerken van de uitvinding. 

No 19, blz. 513. In een inbreukprocedure, waarin 
de gedaagde wegens inbreuk veroordeeld werd, verdedig
de de inbreukmaker zich tegen een schadeclaim door 
zich erop te beroepen, dat hij onwetend inbreuk had ge
pleegd. Dit verweer werd door rechter Lloyd-Jacob ver
worpen, toen bleek dat de octrooihouder vóór de octrooi
verlening aan de inbreukmaker mondeling had medege
deeld, dat hij voor de besproken materie een octrooiaan
vrage had ingediend. Rechter Lloyd-Jacob meende, dat 
dit voor de inbreukmaker voldoende aanleiding had be
horen te zijn om, toen hij enige jaren later het besprokene 
wilde gaan toepassen, zich ervan te vergewissen of er in
tussen voor de betrokken materie octrooi was verleend. 

No 20, blz. 532. In een oppositieprocedure tegen 
een Britse octrooiaanvrage, waarin rechten werden ge
vraagd voor de bereiding van een nieuw antibioticum 
onder toepassing van een micro-organisme, waarvan een 
stam gedeponeerd was in de „American Type Culture 
Collection", werd als enig bezwaar tegen octrooiverlening 
aangevoerd, dat de werkwijze waarvoor bescherming 
werd gevraagd niet voldoende beschreven was om haar 
uit te voeren, omdat het micro-organisme op het moment 
dat de aanvrage gepubliceerd werd niet voor het publiek 
beschikbaar was. De vooronderzoeker, die in deze oppo
sitie in eerste instantie besliste, vond dit een voldoende 
grond om octrooiverlening te weigeren. Aanvrager ging 
van deze beslissing in beroep. Rechter Lloyd-Jacob ver
nietigde daarop bedoelde beslissing, zodat alsnog een 
octrooi verleend werd. Rechter Lloyd-Jacob overwoog in 
zijn beslissing dat men onderscheid dient te maken tussen 
de indentificatie en het ter beschikking zijn van uitgangs
materialen. Hij meende dat bij voldoende identificatie aan 
de wet voldaan is en illustreerde zijn standpunt met situ
aties, die ontstaan indien het uitgangsmateriaal zelf on
derwerp van een geldig octrooi is of bijv. een moeilijk te 
localiseren erts is. 

Opvallend is, dat er in de beslissing van rechter Lloyd-
Jacob tegen gewaarschuwd wordt, dat de conclusie waar
toe hij is gekomen niet als een vrijbrief moet worden 
beschouwd om in de toekomst aan de beschikbaarheid 
van uitgangsmaterialen voor werkwijzen, waarvoor oc
trooirechten worden gevraagd, geen aandacht te schen-
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ken. Kennelijk heeft tot zijn beslissing, dat in het aan hem 
voorgelegde geval octrooi verleend kon worden, bijge
dragen dat aanvrager te goeder trouw was. Hij waar
schuwt er namelijk voor, dat in het tegenovergestelde 
geval men rekening dient te houden met nietigverklaring 
van het verleende octrooi. 

No 20, blz. 555. Inzake een prioriteitskwestie paste 
een „superintending examiner" in onze ogen een artikel 
van de Britse octrooiwet wel zeer formeel toe. Volgens 
artikel 5, lid 4 van deze wet moet een ingeroepen voor-
rangsrecht duidelijk gebaseerd zijn op de beschrijving in 
een prioriteitsdocument. In een Britse octrooiaanvrage 
wilde de aanvrager afstand doen van zijn beroep op 
voorrang voor een tweetal uitvoeringsvormen van de ge
claimde inrichting, omdat deze reeds vóór het prioriteits
document in buitenlandse octrooiaanvragen waren be
schreven. De „superintending examiner" stelde zich op 
het standpunt, dat dit gedeeltelijk laten vallen van het 
beroep op voorrang niet mogelijk was omdat het volledig 
ingeroepen recht van voorrang duidelijk gebaseerd was 

B o e k e n . 

BENKARD, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz mit 
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—• evenals op blz. 16 —: Nr 2. Gerechtshof Amsterdam, 
1 maart 1968. 
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STATISTIEK VAN DE INDUSTRIËLE EIGENDOM 1967. 

Landen 

I. Octrooien 

aan
gevraagd verleend 

II. Tekeningen en 
modellen van 

nijverheid 

inge
zonden 

inge
schreven 

III. Fabrieks- of handelsmerken 

ingezonden 

nationale buiten
landse totaal 

ingeschreven 

nationale buiten
landse totaal 

Algerije 
Argentinië 
Australië 
België 
Brazilië 
Boeroendie . . . . 
Bulgarije 

Uitvinderscertifi
caten 

Canada 
Ceylon 
Chili 
Chinese Volks

republiek* . . . 
Columbia 
Costa Rica . . . . 
Cuba 
Cyprus 
D e n e m a r k e n . . . . 

Kweekprodukten 
Dominicaanse 

Republiek* . . 
Duitsland 
Bondsrepubliek . 
Gebruiksmodellen 
Kweekprodukten 

Duitse „Democrati
sche" Republiek . 

Finland 
Frankrijk . . . . 
Ghana 
Griekenland . . . . 
Groot-Brittannië en 
N. Ierland . . . . 
Kweekprodukten 

Guatemala . . . . 
Hongarije 
Ierland 
India 
Indonesië * . . . . 
Irak 
Iran 
Israël 
Italië 
Gebruiksmodellen 

Jamaica * 
Japan 
Gebruiksmodellen 

Jordanië 
Kenia 
Korea * 
Laos * 
Libanon 
Libië 
Liechtenstein 
(Vorstendom) . . 

Luxemburg . . . . 
Malawi 
Maleisië 
Malta 
Marokko 
Mexico 
Monaco 
Nederland 
Kweekprodukten 

Nieuw-Zeeland . . 
Nigerië 
Noorwegen . . . . 
O.A.M.P.I 

722 
6450 

15 733 
16 759 
8 178 

10 
612 

1 190 
29 5861) 

233 
1421 

1 207 
180 
116 
62 

6 722 
25 

67 495 
53 558 

450 

7 305 
3 532 

49 3414) 
79 

3 245 

59 2906) 
170 
239 

2 831 
1 595 
5 190 

176 
692 

2 056 
29 590 
4 806 

85 364 
111 060 

36 
104 

237 
161 

2 462 
99 
184 
38 

449 
7 262 

76 
17 892 

249 
3 6981) 

5 009 
4376) 

5 732 
6 356 
16 633 

946 
10 
173 

440 
25 8361) 

53 
1 317 

900 
115 
21 
62 

2 340 
10 

19 871 
23 348 

78 

6 696 
970 

46 9954) 
79 

3 277 

38 9995) 
82 
146 
927 
663 

3 771 

172 
650 

1 113 
62 500 
13 424 

20 773 
21322 

75 
104 

237 
161 

2 262 
149 
175 
24 
419 

9 903 
58 

2 235 
96 
- 1 ) 

2 056 
5136) 

70 
* 

1627 
2 112 
1 198 

1 373 

84 

7282) 

611 

12 886 

8 299 

405 
114 

2 576 

173 
2 803 

37 970 

98 

6 

6 

31 
53 
* 
34 

386 

985 

1 833 
2 112 
287 

1 199 
11 

67 

6692) 

54 169 

567 

6 792 

405 
113 

2 263 

135 

15 387 

98 

6 

5 

26 
53 
* 
34 

365 

952 

245 
24 729 

1 736 
47 099 

1 
55 

4 5251) 
674 

4 725 

1471 

130 
140 

2 0383) 

20 158 

508 
833 

17 524 
167 

2 060 

9 915 

386 
419 
311 

5 308 

264 
1 369 
272 

8 540 

77 503 

65 
151 

337 

180 
210 
66 
829 
49 
295 

43 
3 197 

910 
250 
884 

1 236 
6 550 

1 584 
2 330 

70 
562 

4 0701) 
504 

3 725 

1046 

344 
629 

2 7643) 

3 003 

334 
2 172 
3 040 
480 

2 093 

5 580 

1 191 
527 

1 727 
1 303 

546 
980 

1037 
2 259 

4 845 

556 
643 

1 110 

57 
992 
462 

1296 
418 
309 

214 
2 078 

1956 
564 

2 523 

1481 
31 279 
7 537 
3 320 
29 429 

71 
617 

8 5951) 
1 178 
8 450 

2 517 

474 
769 

4 8023) 

23 161 

842 
3 005 

20 564 
647 

4 153 

15 495 

1 577 
946 

2 038 
6 611 

810 
2 349 
1309 

10 799 

82 348 

621 
794 

1447 

237 
1202 
528 

2 125 
467 
604 

8 788 
257 

5 275 

2 866 
814 

3 407 

12 614 

1 736 
15 258 

1 
47 

3 0691) 
195 

3 880 

1 578 

3 
80 

1 3893) 

9 858 

431 
516 

11 306 
123 

1443 

6 483 

310 
318 
193 

2 277 

165 
606 
162 

36 120 

36 
18 

337 
29 

180 
210 

335 
31 

295 
3 517 

43 
2 201 

578 
220 
532 

3 018 

1 584 
1222 

70 
433 

3 3931) 
466 

3 153 

1475 

69 
571 

2 3983) 

1 694 

277 
1 717 
2 332 
423 

1 658 

3 946 

958 
471 

1613 
1095 

506 
744 
768 

3 002 

230 
9 

1 110 
532 

57 
991 

1079 
354 
309 

2 559 
214 

1 528 

1449 
534 

1949 

15 632 
5 333 
3 320 
16 480 

71 
480 

6 4621) 
661 

7 033 

3 053 

72 
651 

3 7873) 

11 552 

708 
2 233 
13 638 

546 
3 101 

10 429 

1268 
852 

1 806 
3 372 

671 
1 350 
930 

26 150 

39 122 

266 
27 

1447 
561 

237 
1201 

1414 
385 
604 

6 076 
257 

3 729 

2 027 
754 

2 481 
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Landen 

I. Octrooien 

aan
gevraagd 

verleend 

II. Tekeningen en 
modellen van 

nijverheid 

inge
zonden 

inge
schreven 

III. Fabrieks- of handelsmerken 

ingezonden 

nationale buiten
landse totaal 

ingeschreven 

nationale buiten
landse 

Oeganda 
Oostenrijk 
Pakistan 
Philippijnen . . . . 

Gebruiksmodellen 
Polen 

Gebruiksmodellen 
Portugal 

Gebruiksmodellen 
Rhodesië 
Roemenië 
Sierra L e o n e . . . . 
Singapore 
Soedan 
Spanje 

Gebruiksmodellen 
Syrië 
Tanzania 
Thailand8) . . . . 
Togo * 
Trinidad en Tobago 
Tsjechoslowakije . . 
Tunesië 
Turkije 
Unie van Soc. Sowjet 

Republieken 
Uitvinders

certificaten 
Uruguay . . 
Venezuela . . 
Verenigde Arabische 

Republ. (Egypte) 
Ver. St. v. Amerika 

Kweekprodukten 
IJsland . . . 
Yoegoslavië . 
Zambia . . . 
Zanzibar . . 
Zuid-Afrika * 
Zweden . . . 
Zwitserland . 

Totaal octrooi-aan
vragen/octrooien 

Totaal uitvinders-
certificaten . . 

Totaal gebruiks
modellen . . . 

Totaal kweek
produkten . . 

74 
11 831 

1277 
964 
143 

6 176 
1669 
1487 

164 
542 

2 701') 
25 

160 
* 

13 722 
8311 

152 
86 

160 
9 324 

278 
920 

3 239 

109 070 

1 883 

734 
88 164 

103 
95 

2 578 
234 
43 

18 148 
18 40811) 

74 
8 084 

890 
514 

94 
2 050 

415 
1 129 

86 
474 

4 238') 
25 

160 
* 

11 281 
6 609 

152 
85 

160 
4 400 

219 
468 

508 

24 164 

995 

921 
65 652 

85 
29 

803 
469 

43 

9 308 
2185011) 

627 560 421 448') 

110 260 24 60412) 

179 741 65 298 

997 351 

139 
66 

182 

443 

46 

3 975 

28 

4 
801 

22 

977 

929) 

76 
4 744 

323 

38310) 
787 

5 448 
58 
57 

16 

264 

29 

3 466 

28 

4 
652 

22 

270 

71») 

58 
3 165 

207 

28510) 
742 

87 724 102 390 

43 
1 621 
1 269 

735 

372 

1 588 

386 

38 
1 211 

287 
26 414 

183 
109 

1 317 

43 
561 
47 

1037 

2 260 

3 080 

325 
26 019 

37 
277 

32 

2 323 
4 163 

508 
1062 

988 

1 322 

571 

699 

867 
239 

1 111 
445 

3 912 

458 
612 

1 551 

609 
299 
275 

1 151 

802 

2 077 

522 
1999 

331 
375 

364 

3 183 
1480 

551 
2 683 
2 257 
2 057 

943 

2 287 

1 253 

277 
2 322 

732 
30 326 

641 
721 

2 868 

652 
860 
322 

2 188 

3 062 

5 157 

847 
28 018 

368 
652 
768 
396 

5 506 
5 643 

57 
1 245 

694 
331 

272 

1 554 

283 

35 
554 
101 

15 950 

183 
64 

477 

36 
445 

47 
659 

1 780 

920 

127 
18 470 

28 
257 

19 

1 311 
3 728 

430 962 

581 
986 
727 
532 

575 

682 

794 

238 
849 
443 

1 800 

458 
736 
979 

575 
213 
275 

1043 

727 

657 

467 
1 576 

323 
217 

307 

2 277 
1 313 

* Cijfers nog niet beschikbaar. 
x) Over het belastingjaar 1 april 1967 tot 31 maart 1968. 
2) In Denemarken kan een aanvrage tot 50 tekeningen of modellen bevatten. 
3) Met inbegrip van de collectieve merken. 
4) Hierin zijn begrepen de bijzondere octrooien voor geneesmiddelen. 
5) Aantal volledige beschrijvingen in 1967 ingediend: 46 763. 
e) O.A.M.P.I. is de afkorting van Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle voor de volgende staten: Boven-Volta, 

Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Dahomey, Gabon, Ivoorkust, Kameroen, Malagische Republiek, Mauretania, Niger, 
Senegal, Togo, Tsjaad. 

') Hieronder zijn begrepen de verleende Roemeense uitvinderscertificaten. 
8) De cijfers van Thailand zijn vastgesteld naar nationaliteit en niet naar woonplaats. 
9) De wetgeving van Venezuela maakt onderscheid tussen (twee-dimensionale) tekeningen en (drie-dimensionale) modellen. 

10) In Zweden kunnen modellen alleen voor metalen produkten worden aangevraagd. 
u ) Hierin zijn begrepen de aanvragen en de verleende octrooien voor Liechtenstein. 
l a) Hieronder zijn niet begrepen de verleende Roemeense uitvinderscertificaten. 

Samengesteld met gegevens uit La Propriété Industrielle december 1968, bijlage, blz. 2-17. 


