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2. ONGESCHREVEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE 
RECHTSPRAAK VAN DE HOGE RAAD 

 
2.1 INLEIDING 
 
De problematiek van het al dan niet verlenen van ongeschreven intellectuele 
eigendomsrechten is op zichzelf niet nieuw. De geschiedenis leert dat de rechter 
zich sedert het einde van de vorige eeuw reeds meermalen heeft bezig gehouden 
met het toekennen van ongeschreven intellectuele eigendomsrechten.  
 Dat gebeurde allereerst door het toekennen van exclusieve rechten op grond 
van het gemene recht. Van het toekennen van ongeschreven intellectuele 
eigendomsrechten kan echter evenzeer gesproken worden in geval door een 
extensieve wetsinterpretatie een bepaald wettelijk verleend recht zodanig ruim 
wordt geïnterpreteerd dat daardoor aan bepaalde objecten bescherming wordt 
toegekend of de geboden bescherming door de rechter tot een absoluut recht 
wordt uitgebreid. Technisch gezien is dan geen sprake van het creëren van een 
ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. De facto kan echter wel gesproken 
worden van het creëren van een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. De 
grens tussen het extensief interpreteren van een wetsbepaling en het expliciet 
creëren van een bescherming op grond van het gemene recht is bovendien niet 
altijd scherp te onderscheiden. Derhalve is een nadere analyse van dergelijke 
gevallen van extensieve wetsinterpretatie in dit verband ook op zijn plaats.  
 In de volgende paragrafen wordt de rechtspraak waar het toekennen van 
ongeschreven intellectuele eigendomsrechten  ─  hetzij op grond van het gemene 
recht, hetzij op grond van extensieve wetsinterpretatie  ─  aan de orde was, nader 
beschouwd. Daarbij beperk ik mij tot die onderwerpen waarover de Hoge Raad 
zich heeft uitgelaten.1

 
2.2 DE HANDELSNAAM 
 
Dat het ongeschreven recht ook vóór 1919 al een belangrijke rol speelde wordt 
geïllustreerd door de rechtspraak over de handelsnaam. Zoals Molengraaff in het 
Rechtsgeleerd Magazijn van 1887 aangeeft, heeft de rechtspraak in de periode 

 
1 Uitspraken van de lagere rechter over andere onderwerpen, welke in de jurisprudentie op het gebied van 

prestatiebescherming een rol hebben gespeeld, worden nader belicht in hoofdstuk 8. 
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vanaf 1866 in een aantal uitspraken een exclusief recht op de handelsnaam  ─  
welke zich pas sedert 1922 in een wettelijk regeling mag verheugen  ─  aan-
genomen.2  
 In weerwil van het ontbreken van een wettelijke grondslag erkende de 
rechter de aanspraken van hen, die in rechte bescherming zochten tegen het 
gebruik van hun handelsnaam door derden. Dat de rechter daarbij een exclusief 
recht op een handelsnaam erkende blijkt uit de klare bewoordingen waarin een 
aantal uitspraken gesteld zijn. Tevens is de omvang van de toen verleende 
bescherming illustratief. In het merendeel van de gevallen zag de bescherming 
niet zozeer op het voeren van een gelijkende handelsnaam  ─  het terrein dat door 
de huidige Handelsnaamwet bestreken wordt  ─  maar ook op ander gebruik van 
de handelsnaam als onderscheidingsmiddel of merk op verpakkingen of etiketten.  
 
2.2.1 LAGERE RECHTSPRAAK 
 
De eerste uitspraak dateert uit 1866. De rechtbank Rotterdam diende zich uit te 
laten over de bescherming van de handelsnaam van de firma Baour en Comp., 
wijnhandelaren te Bordeaux, tegen de firma Ellinckhuyzen en Zonen, wijnhan-
delaren te Rotterdam.3 De zaak zag op het gebruik van het opschrift `Baour en 
Comp., Bordeaux' op door de gedaagde verhandelde flessen wijn. De rechtbank 
overwoog allereerst dat in het algemeen in den handel het gebruiken van eens 
anders naam, tenzij men bewijze daarop regt te hebben, moet geacht worden 
daar te stellen eene onregtmatige daad. De gedaagde voerde nog het verweer dat 
de eiser geen vordering kon instellen daar hij zich beriep op een naam, die een 
merk was en dit merk niet gedeponeerd was conform de destijds toepasselijke 
merkenwetgeving.4 Naar aanleiding daarvan overwoog de rechtbank dat het 
geschil niet het gebruik van een fabrieksmerk betrof, maar van eenen naam, door 
de eischeres gedragen en die als zoodanig ook zonder depot overeenkomstig de 
wet geacht moet worden der eischeres uitsluitend eigendom te zijn en waarvan de 
ged., tenzij zij daartoe haar regt aantoone, geen gebruik mag maken.  

 

                                                 
2 Molengraaff, RM 1887, p. 375-384. Zie ook: Boekman, 1956, p. 2; 1977, p. 3. 
3 Rb. Rotterdam, 30 mei 1866, W. 2829 (Baour en Comp./Ellinckhuyzen en Zn). Zie ook: Molengraaff, RM 

1887, p. 376, noot 1.  
4 Dit waren de artikelen 16, 17 en 18 van de hier te lande executoir verklaarde Franse wet van 22 Germinal an 

XI (in werking getreden 1811). Tevens was hier toepasselijk de wet van 7 augustus 1865 (Stb 104). Tot de 
Merkenwet van 1893 gold verder nog de Nederlandse wet van 25 mei 1880 (Stb. 85) houdende bepalingen op 
de Handels- en Fabrieksmerken, welke nog werd gewijzigd bij wet van 22 juli 1885 (Stb. 140) naar aanleiding 
van Unieverdrag van Parijs van 1883. Vgl. Kappeyne van de Coppello, 1886, p. 29; Bellaart Spruyt, 1934, p. 
5. 
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In dezelfde lijn overwoog het Hof Zuid-Holland in een arrest van 15 februari 
18755 dat eene handelsfirma evenzeer als andere zaken, is een voorwerp van 
eigendom, en het gebruik daarvan uitsluitend bij den eigenaar berust, zoodat 
degeen, die daarvan tegen den wil des eigenaars gebruik maakt, op het recht van 
eigendom van deze laatste inbreuk maakt.  
 Deze uitspraken spreken over een (ongeschreven) eigendomsrecht op de 
handelsnaam, zodat er geen misverstand over kan bestaan dat de rechter hier een 
ongeschreven absoluut recht aanwezig achtte. Het gebruik van de term 
`eigendom' is in dit verband echter weinig gelukkig. Men kan daarin lezen dat de 
rechter meende dat de handelsnamen het voorwerp van een regulier 
eigendomsrecht vormden, hetgeen onjuist zou zijn. Voor een dergelijk 
misverstand is echter geen ruimte in het merendeel van de overige uitspraken.  
 Zo gebruikte de rechtbank Rotterdam in een vonnis van 1877 niet meer het 
begrip eigendom.6  Het betrof hier een conflict tussen de handelsvennootschap 
Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichplatz te Keulen  ─  kooplieden en 
distilateurs van eau de cologne  ─  tegen de firma Cramer en Co., drogist en 
fabrikant van reukwater te Rotterdam. De gedaagde verkocht flessen met 
reukwater, die qua vorm, sluitbanden en etiquetten geheel gelijk waren aan die 
van Farina. De rechtbank wees de eis toe. Zij sprak daarbij niet over een 
eigendomsrecht op de naam, maar gebruikte de term uitsluitend recht.7

 Evenzo de rechtbank Den Haag, die in datzelfde jaar in een procedure van 
dezelfde eiser8 overwoog dat de fabrikant het uitsluitend recht heeft, bij zijn 
fabrikaat zijne naamteekening met verdere aanduidingen te voegen, ten einde 
daaraan zoodanige waarde te schenken, als overeenkomstig is mede met het 
gewicht dat het publiek aan dien naam pleegt te hechten. De rechtbank was 
daarbij van oordeel dat dit een algemeen beginsel van het vigeerende burgerlijke 
recht betrof.9  

 
5 Hof Zuid-Holland, 15 februari 1875, R.B. 1875.; B bl. 204 (Ziegelaar en Co/Wissink en v. Rooy); Vgl. 

Molengraaff, RM 1887, p. 376; Aalberse, 1898, p. 26. 
6 Rb. Rotterdam, 10 oktober 1877, W. 4181 (J.M. Farina/Cramer en Co.); Molengraaff, RM 1887, p. 380; 

Aalberse, 1898, p. 27. 
7 Rechtbank: dat, zoo al ieder aanspraak heeft op het uitsluitend regt op het bezigen van eigen naam, dit bovenal 

het geval is met een koopman en fabrikant. 
 De rechtbank gaf daarbij als reden: (...) wiens regt op eigen naam en firma voor hem te meer waarde bezit, 

daar hij eensdeels, aan het uitsluitend voeren daarvan voordelen ontleent, welke aan den verkoop van zijn 
fabrikaat zijn verbonden, en ten andere zijne handelsreputatie niet gedoogt, dat anderen hun waren onder zijn 
naam voor zijn fabrikaat laten doorgaan. Overigens passeerde de rechtbank nog het verweer van de gedaagde 
dat hij niet de firmanaam van de eiseres op het etiket had geplaatst aangezien hij `No. 4' aan de naam `Johann 
Maria Farina gegenüber dem Jülichplatz' had toegevoegd.  

8 Rb. Den Haag, 21 december 1877, W. 4189 (J.M. Farina/v. Marken); Molengraaff, RM 1887, p. 380. 
9 Daarbij kende de rechtbank ook nog gewicht toe aan artikel 30 Wetboek van Koophandel: dat het genoemde 
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 De rechtbank Den Haag diende zich vervolgens in 1882 uit te spreken over 
het gebruik van de naam Singer, in één van de vele procedures die daarover rond 
de eeuwwisseling gevoerd werden.10 De gedaagde was een voormalig werknemer 
van The Singer Manufacturing Company en verkocht op het adres waar voorheen 
het depot van Singer gevestigd was naaimachines, die van andere fabrikanten 
afkomstig waren, onder het opschrift Verbeterde Singer-naaimachines. De recht-
bank overwoog terzake van de rechten op de naam Singer dat in het algemeen 
moet worden aangenomen, dat een ieder het regt heeft op het uitsluitend gebruik 
van zijnen naam en dientengevolge elke inbreuk op dat regt of toeëigening van 
het gebruik van zoodanigen naam door eenen daartoe onbevoegden, eene 
onregtmatige daad is.11

 
2.2.2 FARINA-ARREST 1882 
 
De eau de cologne van Farina mocht zich aan het eind van de vorige eeuw  ─  
evenals de Singer-naaimachines  ─  in een grote populariteit verheugen. 
Zodoende viel Farina de eer te beurt als eiser op te treden in een procedure, 
waarin uiteindelijke de Hoge Raad een arrest12 zou wijzen dat in de lijn lag van 
de uitspraken van de lagere rechter.13  
 Ook in deze zaak verkocht de gedaagde reukwater in flessen, die qua vorm, 
sluitbanden en etiketten geheel gelijk waren aan die van Farina. Farina had deze 
vorm, sluitbanden en etiketten inmiddels op 1 juni 1876 als merk gedeponeerd bij 
de rechtbank Rotterdam.14 Aan dit depot kon Farina echter geen merkrecht ontle-

 

                                                                                                                                    
beginsel, zijnde reeds een algemeen beginsel van het vigerende burgerlijke regt, ook nog bijzonder zijne 
erkenning vindt in art. 30 W.K., waarbij verboden wordt, den naam van eene ontbondene firma, zonder 
toestemming van den gewezen vennoot, wiens naam in de firma voorkwam, of van diens erfgenaam, voort te 
zetten. 

10 Rb. Den Haag, 17 maart 1882, W. 4767 (The Singer Manufacturing Company/Beck). 
11 Tevens overwoog de rechtbank nog: dat ten deze de ged. weliswaar slechts het woord Singer heeft gebezigd, 

terwijl de volledige naam van eischeres is `the Singer Manufacturing Company, te New York', maar dat het 
niet te betwijfelen valt, dat de eigen naam Singer, voorkomende in laatstgemelde benaming, het meest 
essentiële gedeelte daarvan vormt; zijnde dit gelijk door den ged. niet is betwist de naam van de stichter van de 
maatschappij der eischeres. Het verweer dat de naam Singer zou staan voor een bepaald systeem van naaima-
chines werd evenzeer gepasseerd. 

12 HR 21 april 1882, W. 4770 (J.M. Farina/Ayelts), Molengraaff, RM 1887, p. 380; Boekman, 1956, p. 2; Van 
Maanen, 1986, p. 36. 

13 Zie ook nog: Rb. Amsterdam, 19 december 1879, Paleis v. Justitie 1880, no. 3 (Singer/Lewenstein).  
 Vgl. Molengraaff, RM 1887, p. 380; Boekman, 1956, p. 2. In dit verband kan ook nog genoemd worden Rb. 

Amsterdam, 27 mei 1880, W. 4508 (De Rente-Cassa/Amsterdamsche Rentekas) waarin de rechtbank zich niet 
expliciet uitliet over de vraag of er sprake was van een - al dan niet exclusief - recht op een handelsnaam, maar 
oordeelde dat er geen sprake was van verwarringsgevaar en op die grond de vordering afwees.  

14 Dit teneinde te voldoen aan de voorschriften in de toepasselijke Franse wet van `22 Germinal an XI'. Zie noot 
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nen, omdat het depot bij een andere rechtbank verricht had dienen te worden. Het 
Hof Den Haag oordeelde om die reden dat evenmin op grond van het gemene 
recht bescherming kon worden verleend tegen het gebruik van de handelsnaam 
Farina daar deze het belangrijkste onderdeel vormde van dit niet beschermde 
merk.  
 De Hoge Raad vernietigde dit arrest. Hij overwoog dat het Hof terecht op 
den voorgrond stelt dat ieder, en dus ook elke koopman of fabrikant, aan het 
gemene recht ontleent het recht tot uitsluitend gebruik van zijn naam of firma, 
bepaaldelijk om daarmede de door hem in den handel gebrachte waren als van 
hem afkomstig aan te duiden, en dat dus onrechtmatig is het gebruik van eens 
anders naam of firma, om, buiten zijne toestemming, als zijne productie te 
kenmerken waren, niet door hem vervaardigd of in den handel gebracht. De Hoge 
Raad kende vervolgens aan het bestaan van de merkenrechtelijke regeling geen 
negatieve reflexwerking toe en overwoog dat het Hof ten onrechte geoordeeld 
had dat de bescherming van de handelsnaam op grond van het gemene recht 
afhankelijk was van de vraag of de voorwaarden voor de speciale 
merkenrechtelijke bescherming al dan niet vervuld waren. Daarbij zal waar-
schijnlijk tevens een rol hebben gespeeld dat deze merkenrechtelijke regeling in 
de praktijk geenszins naar behoren functioneerde, zoals ook door de feiten in deze 
procedure geïllustreerd werd.15

 Na dit arrest van de Hoge Raad en de daaraan voorafgegane precedenten van 
de lagere rechter kon men derhalve rond 1882 spreken van een gevestigde 
jurisprudentie voor wat betreft de erkenning van een exclusief recht op de hand-
elsnaam op grond van het gemene recht.   
 Dit standpunt was overigens ook al door de Nederlandse regering ingenomen 
ter gelegenheid van de Conferentie te Parijs van 1880. De regeringsver-
tegenwoordiger deelde daar mede que la propriété de noms commerciaux des 
étranger, tout aussi que des nationaux, a toujours été respectée par les tribu-
naux.16

 Hetzelfde standpunt werd vervolgens nog gehuldigd in de Memorie van 
Toelichting behorende bij het wetsontwerp tot goedkeuring van het Unieverdrag 
van Parijs van 1883. Daar stelde de wetgever zich op het standpunt dat wetge-

 
4 

15 Vgl. Bellaart Spruyt, 1934, p. 7-9. 
16 Vgl. Proces-verbaux des séances de la conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, 

1880, p. 21, (zie ook p. 34 en p. 134), zoals aangehaald door A.-G. Ledeboer in zijn conclusie bij HR 16 
december 1910, W. 9117 (Singer/Lewenstein). 
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ving op het gebied van de handelsnaam niet noodzakelijk was om het Nederlands 
recht in overeenstemming te brengen met artikel 8 van het Unieverdrag,17 
vanwege deze jurisprudentie.18   
 
2.2.3 JURISPRUDENTIE NA 1883 
 
Deze jurisprudentie kwam echter kort daarna op losse schroeven te staan. In 1883 
stelde de Hoge Raad zich restrictiever op bij de toepassing van art. 1401 (oud) 
BW door met zoveel woorden te overwegen dat van een onrechtmatige daad 
alleen sprake was ingeval van een handelen in strijd met des daders rechtsplicht 
of inbreuk op een subjectief recht.19  

 

                                                

 Wellicht geïnspireerd door deze restrictieve opstelling van de Hoge Raad 
wees de rechtbank Amsterdam in een vonnis van 6 oktober 1885 de vorderingen 
van de eiser af, alhoewel de casus aansloot bij de hiervoor besproken jurispru-
dentie.20 De eiser bracht `een badtoestel' onder de naam Maughans Patent Geyser 
op de markt, welk toestel door de gedaagde werd nagemaakt en onder dezelfde 
naam werd verkocht. De rechtbank overwoog dat de Nederlandse wetgeving wel 
als rechtsbeginsel aanneemt dat de wettige drager van een familienaam, op dien 
naam bezit een uitsluitend recht, maar dat echter in die wetgeving geen spoor is te 
vinden van toekenning, aan wie ook, van eenig uitsluitend recht op de namen van 
voorwerpen. Vervolgens overwoog de rechtbank dat dit op zich nog ruimte zou 
kunnen bieden voor een bescherming tegen het gebruik van de naam van de 
fabrikant op het badtoestel indien het publiek daardoor zou kunnen menen dat het 
produkt van die fabrikant afkomstig is. Deze mogelijkheid werd vervolgens 
echter verworpen omdat dit tot een bescherming tegen namaak zou leiden, welke 
volgens de rechtbank door de wetgever niet gewild werd, gelet op diens 
opstelling ten aanzien van het octrooi.21  

 
17 Artikel 8 Unieverdrag 1883 luidt de handelsnaam zal in alle lander der Vereeniging zonder verplichting van 

depot beschermd worden, hetzij die naam al dan niet deel uitmaakt van eene fabrieks- of handelsmerk. 
18 M.v.T., Bijl. Handelingen Tweede Kamer 1884, no 158-3, p. 5: Ten aanzien der handelsnamen schijnt 

wettelijke voorziening vooralsnog minder noodzakelijk, hoewel ook daarvoor, bij art. 8. der overeenkomst, 
bescherming bedongen is. De handelsnamen toch worden, blijkens onderscheidene rechterlijke uitsprake hier 
te lande, in rechten geëerbiedigd, ....  

 Vgl. A.-G. Ledeboer in zijn conclusie bij HR 16 december 1910, W. 9117 (Singer/Lewenstein); Hijmans, 
WPNR 2078. 

19 HR 6 april 1883, W. 4901 (Notaris-arrest). Zie omtrent die arresten en de enge opvatting terzake van artikel 
1401 (oud) BW: Van Maanen, 1986, p. 121-138. 

20 Rb. Amsterdam, 6 oktober 1885, W. 5327 (Maughan/Beck). 
21 De rechtbank overwoog: dat de wet van 25 jan. 1817 (Stbl. no 6) is afgeschaft bij de wet van 15 julij 1869 

(Stbl. 169) en dat het dus sedertdien hier te lande rechtens geoorloofd moet geacht worden, voorwerpen door 
een ander uitgevonden en in den handel gebracht, na te maken en te verkoopen; dat het verder uit dien aard der 
zaak volgt dat nu er geen uitsluitend recht op de namen der voorwerpen bestaat, het namaken en verkoopen 
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 Daargelaten de vreemde wending over een vermeende reflexwerking van het 
ontbreken van octrooirecht op het nabootsen van een onderscheidingsmiddel, behoeft 
het geen nadere toelichting dat de uitkomst van deze procedure haaks staat op de 
eerdere jurisprudentie, die de Hoge Raad kort daarvoor nog in zijn arrest van 1882 
had bevestigd.22  
 In een arrest van 6 januari 190523  ─  in één van de vele Singer-procedures  ─  
onderschreef de Hoge Raad vervolgens zijn restrictieve standpunt uit het eerdere 
arrest van 1883. In deze zaak ging het om het gebruik van de naam Verbeterde 
Singer Naaimachine Maatschappij op de winkel van de gedaagde en het gebruik van 
de naam Singer op de arm van de naaimachine. De Hoge Raad vernietigde het arrest 
van het Hof Den Haag dat, evenals de Rotterdamse rechtbank, de eis van Singer had 
toegewezen. De Hoge Raad stelde het enge criterium voor de onrechtmatige daad 
voorop en constateerde dat een merkinbreuk  ─  onder de Merkenwet van 1893  ─  
door Singer niet aan de eis ten grondslag was gelegd.24 Vervolgens werd overwogen 
dat een hierbuiten liggend recht om het gegadigde publiek tot zich te trekken (...) niet 
bestaat.25 Alhoewel de Hoge Raad niet expliciet opmerkte dat er geen exclusief recht 
op de handelsnaam bestond, lag dit wel in deze overwegingen besloten. De afwijzing 
van de vordering wees dan ook op een duidelijke kentering ten opzichte van het 
Farina-arrest van 1882. 
 In 1907 trok het Hof Den Bosch deze door de Hoge Raad in het Singer-arrest 
uitgezette lijn door en overwoog dat een naamloze vennootschap géén aanspraak kon 
maken op een recht op haar naam, bij gebreke van een wettelijke regeling die daarin 

 
van voorwerpen door een ander uitgevonden, ook geoorloofd is wanneer men daaraan denzelfden naam geeft 
welken den uitvinder daaraan geschonken heeft, omdat de aanduiding, dat men dezelfde voorwerpen 
vervaardigt en verkoopt, niet wel anders kan geschieden dan door haar naam te noemen. Aan het afschaffen 
van de octrooiwetgeving werd derhalve een `reflexwerking in het kwadraat' toegekend. 

22 De Kantonrechter te Bergen op Zoom (6 november 1895, W. 6772, Lafontijn/Maissan) liet zich door al dit 
`geweld' overigens niet imponeren en oordeelde desondanks dat van een onrechtmatige daad eveneens sprake 
was in geval men anders handelt dan in het maatschappelijk verkeer betaamt. Hij was echter van mening dat 
het gebruik van de aanduiding H.A. Maissan, voorheen winkeljuffrouw bij P.C. Lafontijn geenszins tot mislei-
ding van het publiek tussen het confectiemagazijn van de eiser en de manufacturen-zaak van de gedaagde, 
beiden te Bergen op Zoom, aanleiding kon geven. 

23 Hoge Raad 6 januari 1905, W. 8163 (Singer/Ivens). Zie ook: Boekman, 1956, p. 6; 1977, p. 5; Van Maanen, 
1986, p. 137. 

24 WPNR 8163: O. nu dat, indien eischer gegadigden tot zich had getrokken of pogen te trekken door te koop te 
bieden machines niet herkomstig van de Singer Manufacturing Company doch dragend eene nabootsing van 
het fabrieksmerk dezer maatschappij, hij een recht door de wet ten behoeve der verweerster gevestigd, 
gekrenkt zou hebben, doch zoodanige concurrente handeling hem niet is toegeschreven; 

25 WPNR 8163: dat een hierbuiten liggend recht om het gegadigde publiek tot zich te trekken, toekomend aan 
verweerster en niet aan eischer, niet bestaat; dat indien een gegadigde zich te beklagen mocht hebben over 
misleiding door den eischer bij het van hem koopen eener naaimachine, die kooper daaraan wellicht eene 
rechtsvordering ter zake van dwaling of bedrog als bedoeld bij art. 1357 BW zou kunnen ontleenen, doch 
misleiding van den kooper aan de Singer Maatschappij geen grondslag van actie tegen de misleider geeft; 
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voorzag.26 Het Hof overwoog dat er weliswaar regels waren voor familie- en firma-
namen, maar dat deze regels zich niet zouden lenen voor een analoge toepassing op 
namen voor rechtspersonen. Bij gebreke daarvan kon het gemene recht volgens het 
Hof geen uitkomst bieden. Het Hof achtte daarbij tevens van belang dat de eiser in 
wezen de naam `de Hollandia' wilde monopoliseren en dat dit, nu het slechts een 
afkorting van de volledige naam betrof, niet op zijn plaats zou zijn.   
 In een door Singer tegen Lewenstein aangespannen procedure oordeelde de 
rechtbank te Rotterdam in 190727 dat de vordering van Singer, voor zover gebaseerd 
op het merkdepot van het merk Singer,28 ontvankelijk was, waarop de rechtbank een 
deskundigen-bericht gelaste over de vraag of de naam Singer als soortnaam voor 
naaimachines diende te worden aangemerkt. De rechtbank was verder van oordeel 
dat Singer in haar vordering niet-ontvankelijk verklaard diende te worden voor zover 
de vordering betrof het gebruik van de naam of firma, omdat de Nederlandsche 
wetgeving geen uitsluitend recht op het voeren van een handelsnaam of firma waar-
borgt.  
 Het Hof Den Haag oordeelde in appèl29 echter dat zowel natuurlijke personen als 
ook een vennootschap onder firma of een naamloze vennootschap een uitsluitend 
recht op het gebruik van zijn of haar naam toekomt. Het Hof kende daarbij gewicht 
toe aan verschillende bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Koophandel, de Merkenwet en het Wetboek van Strafrecht, waarbij van een recht op 
een naam lijkt te worden uitgegaan. Tevens verwees het Hof naar artikel 8 van het 
Unieverdrag van Parijs van 1883.  
 Zoals Scholten in zijn noot in WPNR aangaf bleef het arrest van het Hof  ─  
althans formeel  ─  binnen de grenzen van het Singer-arrest van de Hoge Raad van 
1905, doordat het Hof in dit geval een subjectief recht op een handelsnaam aannam. 
De Hoge Raad maakte daar vervolgens echter korte metten mee.30 Hij overwoog dat 
artikel 10 van de Merkenwet en Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs geen 
uitkomst konden bieden omdat deze bepalingen slechts bescherming aan een hand-
elsnaam bieden, indien een recht op de naam reeds uit anderen hoofde bestaat.31 Bij 

 

                                                 
26 Hof Den Bosch, 22 januari 1907, W. 8592, WPNR 1979 (Hollandia). Het Hof kende tevens gewicht toe aan 

artikel 36 van het Wetboek van Koophandel, dat namen voor de N.V. verbood, behalve voor zover ontleend 
aan het voorwerp van de handelsonderneming. Zie ook: Boekman, 1956, p. 6 en 1977, p. 5. 

27 Rb. Rotterdam, 3 juni 1907, W. 8737 (Singer/Lewenstein). 
28 Singer had het merk Singer inmiddels op 14 november 1903 ingeschreven bij het Bureau voor de Industrieelen 

Eigendom conform de Merkenwet van 1893. 
29 Hof Den Haag, 10 mei 1909, WPNR 2078, W. 9117 (Singer/Lewenstein). 
30 HR 16 december 1910, W. 9117 (Singer/Lewenstein). 
31 De rechtbank Amsterdam (1 april 1908, W. 8812, WPNR 2057, Henry Clay/Hennekens) verleende 

bescherming op grond van artikel 8 Unieverdrag aan een Engelse onderneming, blijkbaar van oordeel zijnde 
dat artikel 8 rechtstreekse werking toekwam en een zelfstandige bescherming van de handelsnaam creëerde, 
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het ontbreken van enige wettelijke regeling kon een uitsluitend recht op een naam 
van een naamloze vennootschap niet aanvaard worden, aldus de Hoge Raad, 
daarmee iedere twijfel over de betekenis van het Singer-arrest van 1905 wegne-
mend.32 De Hoge Raad liet nog in het midden of een subjectief recht op een naam 
van een eenmanszaak of vennootschap onder firma, zou kunnen worden aangeno-
men.33  
 Uit het daaropvolgende Fuchs-arrest van 29 juni 1916 moet waarschijnlijk 
worden afgeleid dat een dergelijk recht evenmin aanvaard werd bij natuurlijke 
personen.34 De Hoge Raad overwoog daarin dat de naam van een persoon, ook als 
daaronder handel wordt gedreven, geen voorwerp van eigendom c.q. geen 
subjectief recht is en derhalve niet een voor verkoop en levering vatbare zaak.  
 Dit standpunt werd vervolgens nog bevestigd in het arrest van 19 mei 1922 
inzake de door Godfrey Philips Ltd verzochte nietigverklaring van de inschrijving 
van het merk Philips door de N.V. Tabaksindustrie, voorheen Gebroeders 
Philips.35 De Hoge Raad oordeelde  ─  in de lijn van het Singer/Lewenstein-arrest 
van 1910  ─  dat Godfrey Philips Ltd geen aanspraak kon maken op nietigver-
klaring van het merk Philips op grond van artikel 10 van de Merkenwet, omdat 
deze vennootschap geen recht op de naam Philips kon doen gelden.36  

 
los van het Nederlandse recht. De rechtbank Rotterdam daarentegen (1 juni 1908, W. 8811, The Gramophone 
and Typewriter Limited/de Naamloze Vennootschap Grammophone en Typewriterhandel) verklaarde de eiser 
niet-ontvankelijk op grond van de overweging dat een uitsluitend recht op een handelsnaam door het 
Nederlandse recht niet erkend werd, zonder artikel 8 Unieverdrag in de overwegingen te betrekken. Vgl. 
Hijmans, WPNR 2078. 

32 Evenzo vervolgens: Hof Den Haag, 9 februari 1912, W. 9292 (Singer/Hubregtse) en Rb. Amsterdam, 26 juni 
1914, W. 9734 (Sanitas/Van Dantzich). 

33 HR: dat de art. 63 en vlg. BW, handelende over geslachtsnaams- en voornaamsveranderingen, en alzoo enkel 
betreffende natuurlijke personen, gelijk zij dan ook een afdeeling vormen van den titel regelende de akten van 
den burgerlijken stand - daargelaten of uit deze bepalingen een recht op den naam als bedoeld voortvloeit - 
alle toepasselijkheid missen ten opzichte der Naamloze Vennootschap; dat evenzeer de art. 225 en 326 Sr., 
voorzoover zij het gebruik maken van eens anders naam strafbaar stellen, alleen kunnen betrekking hebben op 
de namen van natuurlijke personen; dat voorts de voor de vennootschap onder firma geldende wetsbepalingen 
aangaande de firmanaam - indien al daaruit een uitsluitend recht op dien naam zou volgen - bezwaarlijk 
kunnen worden toepasselijk geacht op de Naamloze Vennootschap, welke toch, naar luid van art. 30 W.v.K. 
geen firma heeft noch draagt den naam van een of meer van der vennooten; 

34 HR 29 juni 1916, NJ 1916, p. 866, W. 9983 (Fuchs). Evenzo: Rb. Haarlem, 20 september 1910, W. 9082 (Van 
Dobben/Oprechte Haarlemmeroliefabriek). 

35 HR 19 mei 1922, NJ 1922, p. 874, W. 10920 (Godfrey Philips Ltd/N.V. Tabaksindustrie, v/h Gebroeders Phi-
lips). Zie ook: Boekman, 1956, p. 7 en 1977, p. 5. 

36 HR: O. dat het bedoelde artikel 10 de nietigverklaring van der inschrijving van een merk voorschrijft, indien 
het `den Naam .... bevat, waarop een ander recht heeft', maar de verzoekende N.V. naar Nederlandsch recht 
niet kan gezegd worden recht te hebben op den naam `Philips', (....); O. toch, dat artikel 10 uitgaat van de 
gedachte dat zoodanig recht in het algemeen kan bestaan, maar zelf het niet schept, terwijl dit evenmin met de 
andere aangehaalde artikelen der Merkenwet het geval is; P.-G. Noyon benadrukte in zijn conclusie bij dit 
arrest dat een recht op de naam niet kon worden erkend, zolang de inmiddels vastgestelde Handelsnaamwet 
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 Tegen deze achtergrond wekt het geen verbazing dat inmiddels aange-
drongen werd op een wettelijke regeling van de handelsnaam, welke vervolgens 
zijn beslag kreeg in de Handelsnaamwet van 1921.37  
 
2.2.4 COMMENTAAR 
 
Deze jurisprudentie inzake de handelsnaam leert dat de rechter in de vorige eeuw 
in een groot aantal uitspraken, culminerend in het Farina-arrest van de Hoge 
Raad van 1882, een ongeschreven exclusief recht op de handelsnaam erkende. 
Tegen de achtergrond van het criterium inbreuk op een subjectief recht sprak de 
rechter in dat verband over een subjectief recht op de handelsnaam, waarbij het 
begrip subjectief recht staat voor exclusief recht.  
 Aan de omstandigheid dat deze jurisprudentie vervolgens werd herzien in de 
latere uitspraken van de Hoge Raad in de periode van 1883 tot 1922 behoeft in dit 
verband geen principiële betekenis te worden toegekend. Dit `omgaan' van de 
Hoge Raad sluit aan bij diens algehele restrictieve opstelling ten aanzien van de 
onrechtmatige daad  ─  in het bijzonder op het terrein van de ongeoorloofde 
mededinging  ─  in de periode van 1882 tot 1919.38 Hieraan lag verder ten 
grondslag dat men de rol van de rechter op het gebied van het mededingingsrecht 
wilde uitbannen en hier voornamelijk een rol voor de wetgever weggelegd zag. 
Juist deze visie is echter achterhaald door het arrest inzake Lindenbaum/Cohen.39

 Van belang is ook dat in deze latere uitspraken niet het standpunt is 
ingenomen dat de rechter überhaupt niet bevoegd zou zijn om ongeschreven 
exclusieve rechten te creëren. Aan deze bevoegdheid van de rechter werd op 
zichzelf niet getornd. Wanneer men daarbij in overweging neemt dat de rechter in 
de negentiende eeuw veelal een sterk legistisch getinte opstelling had, dan is het 
bepaald veelbetekend te noemen dat deze negentiende eeuwse rechter reeds  

 

                                                                                                                                    
van 5 juli 1921 (Stb 842) nog niet was ingevoerd. 

37 Zie: Boekman, 1956, p. 7-11, 1977, p. 5-7. 
38 Zie daaromtrent Van Maanen, 1986, p. 139-146, die uitvoerig ingaat op de opvatting van Molengraaff en de 

toenmalige President van de Hoge Raad Eyssel, die een uitgesproken fel tegenstander was van een ruime 
toepassing van artikel 1401 (oud) BW. Eyssel kwam in 1883 in de Hoge Raad en drukte sedertdien 
waarschijnlijk een duidelijk stempel op diens jurisprudentie in de periode tot 1912. Zijn standpunten zette hij 
na zijn uittreden uit de Hoge Raad nog eens uiteen in een tweetal artikelen in Themis (1911, p. 568 en 1913, p. 
464) Zie daarover ook: Verkade, BIE 1987, p. 115. 

39 HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161 (Lindenbaum/Cohen). 
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bereid was een buiten-wettelijk exclusief recht op de handelsnaam te erkennen, 
zelfs wanneer hij daarmee de heersende leer in de literatuur diende te trotseren.40

 
2.3 HET MERK 
 
Gezien deze bereidheid van de negentiende eeuwse rechter om zonder wettelijke 
basis een exclusief recht op de handelsnaam te erkennen, zal het geen verbazing 
wekken dat de rechter vervolgens evenzeer bereid was tot erkenning van een 
exclusief recht over te gaan wanneer daar wel een wettelijke basis voor gevonden 
kan worden. Een voorbeeld daarvan vormt de ontwikkeling die het merk in de 
rechtspraak op grond van de Merkenwet van 1893 heeft ondergaan door een 
extensieve wetsinterpretatie door de rechter. 
 
2.3.1 ONTWIKKELING MERK 
 
Aanvankelijk werden merken slechts gezien als herkomstaanduidingen. In het 
verlengde daarvan werd het doel van de merkenbescherming primair gezien als 
het tegengaan van ongeoorloofde mededinging door het stichten van verwarring 
over de herkomst van de van een merk voorziene produkten.  
 Met de ontwikkeling van de industrie en handel nam het merk echter in het 
economisch verkeer aan betekenis toe en werd het merk meer en meer tot een 
zelfstandig economisch object. Een produkt wordt niet alleen maar gekocht 
omdat het van een bepaalde fabrikant afkomstig is, maar evenzeer omdat het van 
een bepaald merk voorzien is, dat een bepaalde kwaliteit garandeert of alleen 
maar een zeker image vertegenwoordigt. Het merk werd zodoende tot een 
vermogensobject op zichzelf, dat los van de persoon van de ondernemer of de 
daaronder verkochte produkten een vermogenswaarde bezit.41  

 
40 Dit exclusieve recht was sterk bekritiseerd door Molengraaff, RM 1887, welk standpunt vervolgens evenzeer 

door een groot aantal Utrechtse promovendi van Molengraaff werd uitgedragen. Zie: Van Lidth de Jeude, 
(Utrecht) 1888, p. 76; Dresselhuys, (Utrecht) 1894, p. 23; Hooft Graafland, (Utrecht) 1895, p. 62 en Kirberger, 
Themis 1895, p. 546. Alleen De Veer, (Utrecht) 1889, p. 58 erkende wèl een subjectief recht op de 
handelsnaam, maar liet zich er niet over uit of dit tevens een uitsluitend recht was. Slechts Kist (Beginselen 
van Handelsrecht, deel I, p. 71) erkende een exclusief recht op de handelsnaam. 

41 Zie omtrent deze ontwikkeling: Franzen/Holzhauer, Het Merk, deel V, Fabrikant, detaillist en merkartikel, 
Kluwer, 1988. 
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 In het verlengde van deze economische ontwikkeling groeide het besef dat de 
juridische bescherming van het merk niet beperkt diende te blijven tot het 
tegengaan van herkomstverwarring, maar evenzeer betrekking diende te hebben 
op bescherming van de vermogenswaarde van het merk als zodanig c.q. de 
verschillende functies van het merk.42 Het merkrecht kan dan niet meer gezien 
worden als een bijzondere  ─  wettelijk geformuleerde  ─  zorgvuldigheidsnorm 
terzake van het vermijden van verwarringsgevaar, maar wordt tot een exclusief 
subjectief recht dat de merkhouder in beginsel de bevoegdheid verleent tegen 
ieder handelen dat de vermogenswaarde van het merk kan aantasten  ─  zoals 
bijv. verwatering  ─  op te treden.43

 
2.3.2 MERKENWET 1893 
 
De bescherming die door de Merkenwet 1893 geboden werd betrof aanvankelijk 
alleen het tegengaan van herkomstverwarring. Het merkrecht had primair 
betrekking op de bevoegdheid van de rechthebbende het merk te gebruiken voor 
het fysiek `merken' van de eigen produkten met het doel ze van andermans 
produkten te onderscheiden.44  
 Op deze wijze opgevat is een merkrecht in beginsel slechts beperkt tot de 
bevoegdheid anderen uit te sluiten van dat gebruik van het merk, d.w.z. het merk 
te gebruiken om produkten `te merken'.45 In deze opvatting maakt alleen degene 
inbreuk die dit merk aanbrengt of doet aanbrengen op niet door den rechtheb-
bende onder het merk vervaardigde of verhandelde waren, zoals Molengraaff 
stelde.46 Zo opgevat is er geen sprake van merkgebruik door een wederverkoper 
die een gemerkt produkt doorverkoopt.47  
 Deze beperkte opvatting van het merkrecht was van oudsher gemeengoed en 
lag evenzeer ten grondslag aan de wet van 1893. De geschiedenis van de wet 
geeft echter aanleiding tot het vermoeden dat de wetgever geen duidelijk onder-
scheid heeft gemaakt tussen het merkrecht als een absoluut subjectief recht op een 

 

                                                 
42 Vgl. Gielen/Wichers Hoeth, 1992, nr 14-46. 
43 Vgl. Hijman, BIE 1934, p. 105; Gerbrandy, 1946, p. 78-80; Van Nieuwenhoven Helbach, 1966, p. 16 e.v. Zie 

terzake van verwatering: Martens, O.D., VI, nr 128. 
44 Zie met name art. 3 Merkenwet 1893: Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van 

iemands fabrieks- of handelsnaam komt toe aan diegene, die het eerst tot omschreven doel van dat merk (...) 
gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem is gebruikt, en niet 
langer dan drie jaren na het laatste gebruik. 

45 Van belang in dit verband is bijv. dat art. 20 van de Merkenwet bepaalde dat overdracht van een merk slechts 
mogelijk was indien tevens de fabriek of handelsinrichting tot onderscheiding van welker waren het merk 
bestemd is werd overgedragen. 

46 Molengraaff, W. 11990, noot bij HR 24 mei 1929 (De Wind/International Perfumerie Company). 
47 Vgl. Molengraaff, W. 11990 en Gerbrandy, 1946, p. 82. 
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merk en het merkrecht als de loutere bevoegdheid om bepaalde onrechtmatige 
handelingen te weren, zij het dat de wetgever waarschijnlijk de laatste opvatting 
huldigde.48 Deze beperkte opvatting van het merkrecht werd bovendien energiek 
verdedigd door Molengraaff.49  
 
2.3.3 JURISPRUDENTIE 1893-1920 
 
De jurisprudentie liet deze beperkte opvatting van het merkrecht echter vrij snel 
los. In een aantal arresten liet de Hoge Raad het merkrecht in de eerste helft van 
deze eeuw uitgroeien tot een volwaardig absoluut recht.  
 Zo oordeelde de Hoge Raad in het Reesink-arrest van 1911 dat de gedaagden, 
die alleen maar reeds van het merk voorziene waren invoerden, inbreuk op het 
merk pleegden.50 De Hoge Raad liet zich daarbij tevens in ruime bewoordingen 
uit over de strekking van de wet. Hij gaf aan dat deze gelegen was in het 
voorkomen dat derden zich meester maken van de voordelen die de 
rechthebbende op dat merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging 
dat de met dat merk voorziene waar door hem is gefabriceerd of door hem is 
verhandeld.51 In deze overweging wordt reeds de zelfstandige economische 
waarde van het merk in het handelsverkeer vooropgesteld, en is de strekking van 
het merkrecht niet meer beperkt tot alleen maar het tegengaan van herkomst-
verwarring. Tevens spreekt de Hoge Raad in dit arrest over een `recht op een 
merk', daarmee wijzend in de richting van een subjectief recht op een merk.52

 In zijn arrest van 8 november 191253 stelde de Hoge Raad zich vervolgens 
enigszins restrictief op door te overwegen dat de Merkenwet niet beschermt 

 
48 Vgl. Cremers, 1946, p. 21; Gerbrandy, 1946, p. 82. 
49 Zie: Molengraaff, W. 11856 (Molengraaff-bundel, p. 678), W. 11990 (Molengraaff-bundel, p. 680), W. 11996 

en W. 12003, alsmede in Yale Law Yournal, 1919-1920, p. 309 (Molengraaff-bundel, p. 675). 
50 HR 1 mei 1911, W. 9180 (Reesink/Smedes & Hartelust). 
51 HR: O. dat de strekking van het merkenrecht niet is om aan den rechthebbende op het merk voor een waar den 

alleenverkoop dier waar te verzekeren, en ook uit die wet niet is af te leiden dat hem die dien alleenverkoop 
niet heeft de bescherming van zijn merk te onthouden, doch de wet alleen strekt om te waarborgen dat niet 
anderen soortgelijke waren, van hetzelfden onderscheidingsteeken voorzien, in den handel brengen en 
daardoor zich meester maken van de voordelen die de rechthebbende op dat merk verwacht van de in het merk 
gelegen aangekondiging dat de merk dat merk voorziene waar door hem is gefabriceerd of door hem wordt 
verhandeld; 

52 HR: dat de omstandigheid dat Ventzki voor Duitschland het recht op zijn fabrieksmerk `Greif' heeft, - (...) - 
niet verhindert dat een ander voor Nederland recht kan hebben op een handelsmerk `Greif' voor dezelfde 
waren;  

53 HR 8 november 1912, NJ 1913, p. 4 (Blankenheijm & Nolet/Jansen & Co.). 
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merken, maar alleen het recht der eerste gebruikers daarvan om dat54 te doen 
met uitsluiting van andere gebruikers. Daarbij nam de Hoge Raad wèl aan dat 
degene die in Nederland merken op produkten aanbrengt, die voor het buitenland 
bestemd zijn, het merk in Nederland gebruikt en inbreuk op het merkrecht pleegt.  
 In zijn arrest van 15 juni 192855 inzake Carp's Garenfabriek nam de Hoge 
Raad in eenzelfde casus wederom dit standpunt in en overwoog hij bovendien dat 
van misbruik van recht door de merkhouder geen sprake was, omdat deze niet 
zonder enig redelijk belang van zijn recht gebruik maakte.  
 
2.3.4 MOLENGRAAFF EN HIJMAN 
 
Molengraaff uitte felle kritiek op het Carp's Garenfabriek-arrest in zijn noot in 
het Weekblad van het Recht.56 Hij was van oordeel dat van gebruik in de zin van 
artikel 3 Merkenwet geen sprake was omdat de redelijk zin van dat begrip moest 
zijn waren, tot het omschreven doel van een merk voorzien, in het verkeer 
brengen. Nu de produkten niet in Nederland in het verkeer gebracht werden kon 
van een inbreuk op een merkrecht volgens Molengraaff niet gesproken worden. 
 Dat een merk méér is dan alleen een herkomstaanduiding werd door de Hoge 
Raad vervolgens onderstreept in zijn arrest van 13 april 1928 inzake Kap-
per/Pope.57 De gedaagde voerde in die procedure aan dat er van een merkinbreuk 
geen sprake was omdat niet alleen het merk PBL van de eiser op zijn lampen 
voorkwam, maar eveneens de naam van degene van wie de produkten afkomstig 
waren, zodat herkomstverwarring uitgesloten zou zijn. De Hoge Raad maakte hier 
korte metten mee door de zelfstandige betekenis van het merk voorop te stellen.58  
 In zijn arrest van 24 mei 1929 herhaalde de Hoge Raad vervolgens weer zijn 
eerder aangehaalde overweging uit het Reesink-arrest van 1911 over de strekking 

 

                                                 
54 Te weten het `merken' van een waar; het merk daarop aanbrengen. 
55 HR 15 juni 1928, NJ 1928, 1604 (Carp's Garenfabriek). 
56 W. 11856, Molengraaff-bundel, p. 678: Heeft, mag ik vragen, de Hoge Raad er voldoende aandacht aan 

geschonken, dat ieder recht, óók de zgn. absolute rechten, óók het eigendomsrecht, zijn grenzen heeft, bepaald 
door het economisch doel en de strekking van het recht? 

57 HR 13 april 1928, W. 11832 (Kapper/Pope's Metaalwarenfabriek). 
58 HR: dat toch de door de wet gewilde bescherming van het merk hierin bestaat, dat het publiek, indien het 

afgaat op het merk, waren verkrijgt die afkomstig zijn van hem, die het recht op het merk heeft, maar daarbij 
geheel onverschillig is of het den naam van den rechthebbende, hetzij uit de vermelding daarvan op de waar, 
hetzij op andere wijze kent of kan kennen; dat hieruit volgt, dat het gebruik van het merk zoowel met als 
zonder vermelding van den naam van den rechthebbende is gebruik in den zin der Merkenwet, en tevens, dat 
een ander, die, buiten toestemming van den rechthebbende op het merk, van dezen niet afkomstige waren, die 
van het merk zijn voorzien in de handel brengt, inbreuk op het recht op dat merk maakt ook indien op de waar 
tevens is vermeld de naam van hem van wie het afkomstig is; 
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van de Merkenwet.59 De casus was dezelfde als in dat arrest. IPC had voor 
Nederland het handelsmerk `4711' en trad op tegen De Wind, die produkten 
betrok van de Duitse fabrikant, die rechthebbende was op het fabrieksmerk `4711' 
voor Duitsland. Conform het Reesink-arrest van 1911 had het Hof in deze 
procedure geoordeeld dat IPC in Nederland aanspraak kon maken op het merk 
`4711' en zich uit dien hoofde kon verzetten tegen de handel in produkten die in 
Duitsland rechtsgeldig voorzien waren van dat merk door de Duitse 
merkhouder.60  
 Ook op dit arrest werd door Molengraaff felle kritiek geuit in een noot in het 
Weekblad van het Recht.61 Hij betoogde dat van gebruik van een merk slechts 
sprake kon zijn indien men het merk op een produkt aanbrengt, zodat een 
wederverkoper die waren koopt van een fabrikant en die waren vervolgens 
verhandelt het merk niet gebruikt en dus geen inbreuk op het merkrecht pleegt.  
 Hierop ontspon zich een discussie tussen Molengraaff en Hijman, die 
meende dat de Hoge Raad in zijn arresten nog lang niet ver genoeg was gegaan.62 
Hijman was van mening dat de Hoge Raad ten onrechte te zeer gevaar voor 
herkomstverwarring als element voor inbreuk hanteerde, omdat uit de natuur van 
het uitsluitend recht volgt dat de merkhouder de bevoegdheid toekwam op te 
treden tegen ieder gebruik van het merk in verbinding met de waar. 
 
2.3.5 NEDIGEPHA EN POPE 
 
Deze opvatting van Hijman won geleidelijk aan terrein en werd uiteindelijk door 
de Hoge Raad overgenomen. In het Nedigepha-arrest van 12 januari 193963 
vernietigde de Hoge Raad een arrest van het Hof Den Haag, dat in een geval van 
parallelle import van oordeel was dat de Nederlandse merkhouder Nedigepha  ─  
een dochtervennootschap van Bayer  ─  zich niet kon verzetten tegen uit Duits-
land geïmporteerde goederen, afkomstig van de Duitse merkhouder Bayer. In lijn 
met de eerdere arresten van 1911 en 1929 oordeelde de Hoge Raad dat het 
bestaan van aparte merkrechten voor Nederland en Duitsland zeer wel mogelijk 

 
59 HR 24 mei 1929, NJ 1929, p. 1512, (Wind/IPC inzake `4711'). 
60 Hof: dat nu de omstandigheid, dat Mühlens voor Duitschland het recht op het merk 4711 heeft, niet verhindert, 

dat een ander voor Nederland recht kan hebben op een handelsmerk 4711 voor dezelfde waren; 
61 W. 11990: Het is te betreuren, dat de Hooge Raad door de gebrekkige omschrijving van de strekking der 

Merkenwet in 's Hofs arrest te aanvaarden, er toe is gekomen een allerbedenkelijkste toepassing dier wet te 
laten passeren. Aan het misbruiken van de Merkenwet tot verkrijging van onrechtmatige voordelen wordt 
aldus vrij baan gelaten. Zie ook de noot van Molengraaff in W. 11992 onder het arrest van de Hoge Raad van 
dezelfde datum dat evenzeer betrekking heeft op de rechten op het merk `4711'. 

62 Hijman W. 11996, met weerwoord van Molengraaff en Hijman W. 12003 met weerwoord van Molengraaff. 
63 HR 12 januari 1939, NJ 1939, 535, (Nedigepha/Van Soest). Zie ook: Gerbrandy, 1946, p. 85. 
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was. Het Hof had de vorderingen echter primair afgewezen omdat het van oordeel 
was dat de merkrechten alleen maar gescheiden waren geregistreerd en door 
Nedigepha werden uitgeoefend om een hoog prijsniveau voor Nederland te 
handhaven en de alleenverkoop van het produkt veilig te stellen. Dit leverde 
volgens het Hof misbruik van recht op.  
 De Hoge Raad overwoog echter dat Nedigepha van haar recht het gebruik 
maakte, waarop de Merkenwet zag, en daarmee een oorbaar belang behartigde. 
Van misbruik van recht was volgens de Hoge Raad geen sprake, ook niet indien 
dit belang een ander mocht zijn dan het belang dat de wetgever voor ogen stond, 
toen hij aan het merk zijn bescherming verleende.  
 Met dit arrest erkende de Hoge Raad derhalve dat een merkrecht niet slechts 
een wettelijke geformuleerde maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm oplevert, 
maar daarentegen aan de merkhouder een zelfstandig en volwaardig exclusief 
recht verschaft, dat de merkhouder in beginsel naar eigen inzichten kan 
aanwenden, óók indien hij daarbij doelstellingen nastreeft, die de wetgever niet 
voor ogen hebben gestaan. 
 Deze overwegingen uit het Nedigepha-arrest werden vervolgens nagenoeg 
letterlijk herhaald in het Pope-arrest van 14 juni 1940.64 In die procedure stond 
feitelijk vast dat de tot het Philips-concern behorende eisende vennootschap de 
merkrechten op het merk P.B.L. uitsluitend gebruikte om parallelle importen uit 
België van produkten afkomstig van een zuster-vennootschap tegen te gaan, 
teneinde zodoende het Nederlandse prijsniveau te kunnen handhaven.65  
 Van een ruime opvatting over de inhoud van het merkrecht getuigt evenzeer 
het arrest van de Hoge Raad van 10 januari 1936 inzake Protargol.66 In die zaak 
stelde de Hoge Raad voorop dat de wettelijke bescherming van een merk 
meebrengt dat een handelaar niet een produkt dat niet van de merkhouder 
afkomstig is onder de merknaam mag afleveren. De Hoge Raad oordeelde dat van 
een onder de merknaam afleveren ook sprake is in geval van een aflevering door 
een apotheker van zilverproteïne op een recept, dat Protargol voorschrijft, tenzij 
hij daarbij uitdrukkelijk te kennen geeft iets anders te leveren.   
 

 

                                                 
64 HR 14 juni 1940, NJ 1941, 109, (Pope's Metaalwarenfabriek/Barend). Zie daarover ook: Gerbrandy, 1946, p. 

89. 
65 Deze jurisprudentie is overigens gemitigeerd door de latere rechtspraak waarin marktenscheiding op grond 

van merkenrechtelijke aanspraken door de Hoge Raad niet werd gesanctioneerd (HR 14 december 1956, NJ 
1962, 242 (Grundig/Prins), nog daargelaten dat een dergelijke uitoefening van het merkenrecht tegenwoordig 
in strijd komt met Europees mededingingsrecht op grond van de art. 30-36 en 85 EEG. 

66 HR 10 januari 1936, NJ 1936, 97 (Protargol). 
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2.3.6 COMMENTAAR 
 
Met deze jurisprudentie is het merk onder de Merkenwet van 1893 derhalve van 
een wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidsnorm uitgegroeid tot een volwaardig 
absoluut recht, dat door de rechthebbende in beginsel naar eigen goeddunken kan 
worden uitgeoefend óók indien zijn doelstelling geenszins aansluit bij datgene 
wat de wetgever mogelijk voor ogen heeft gestaan. Meijers oordeelde in zijn noot 
onder het Nedigepha-arrest dan ook dat het merkenrecht zodoende op één lijn 
stond met het eigendomsrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.67

  Dit exclusieve merkenrecht had zijn bestaan niet zozeer te danken aan de 
wetgever  ─  die op zijn minst in het midden had gelaten wat de aard van dit recht 
was  ─  maar aan de rechtspraak. In wezen was hier derhalve sprake van het 
creëren van een intellectueel eigendomsrecht door de rechter.68  
 
2.4 HET MODEL 
 
Zoals in de vorige paragrafen uiteengezet creëerde de rechtspraak aan het eind 
van de vorige eeuw een ongeschreven exclusief recht op de handelsnaam zonder 
enige wettelijke basis. Bij het merk bouwde de rechter een in de wet geformu-
leerde zorgvuldigheidsnorm uit tot een volwaardig exclusief recht op een merk.  
 Voor wat betreft de (sier)modellen kan men stellen dat de rechter in wezen 
evenzeer zonder een aanknopingspunt in de wet een ongeschreven exclusief recht 
in het leven heeft geroepen, evenals bij de handelsnaam. In de rechtspraak 
gebeurde dit steeds binnen het kader van de maatschappelijke zorgvuldigheids-
normen, maar in wezen werd daarbij door de rechter een ongeschreven subjectief 
intellectueel eigendomsrecht toegekend, zij het dat hij dit niet zo expliciet deed 
als aan het eind van de vorige eeuw ten aanzien van de handelsnaam. 

 
67 Meijers (NJ 1939, 535): Echter absolute rechten als de eigendom, het merkenrecht, het auteursrecht en het 

octrooirecht, staan het verrichten van bepaalde handelingen bij uitsluiting aan de rechthebbende toe. Deze kan 
zich tegen iederen inbreuk met een rechtsvordering verdedigen. Hij behoeft daarbij niet te rechtvaardigen 
waarom hij optreedt; de inbreuk zelf is rechtvaardiging genoeg. Zo ook: Scholten in zijn noot onder het Pope-
arrest (NJ 1941, 109) en Gerbrandy, 1946, p. 87-91. 

68 Zie daaromtrent met name Gerbrandy (1946, p. 87-95 en p. 185): Maar ook de rechter kan, zij het het ook niet 
zonder wettelijke basis, een subjectief recht vormen. Hij deed het, door het onomlijnde bevoegdhedencomplex 
van den eersten gebruiker van een merk, zo als de wet dat omschreef, uit te bouwen tot een subjectief recht in 
vollen omvang. 
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2.4.1 HISTORIE 
 
Met het Hyster Karry Krane-arrest69 zette de Hoge Raad de bakens uit voor het 
leerstuk inzake de nabootsing van produkten, ook wel aangeduid als `slaafse 
nabootsing' .70 In de lagere jurisprudentie speelde dit onderwerp al sedert het 
begin van de jaren dertig, evenals in de literatuur. Van een eenduidige opvatting 
was echter nog geen sprake.71  
 Alhoewel Nederland in 1924 als gastheer fungeerde voor de totstandkoming 
van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van 
tekeningen of modellen van nijverheid, heeft het vervolgens toch nog tot de in-
werkingtreding van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet op 1 januari 1975 
geduurd, voordat een specifieke modellenwetgeving in Nederland geïntroduceerd 
werd.72 In de tussenliggende periode diende de praktijk het te doen met de be-
scherming die de rechter op basis van het gemene recht toekende.  
 In de literatuur werd door diverse schrijvers de wenselijkheid van het 
toekennen van een produkt-vormgevings-bescherming binnen het kader van art. 
1401 (oud) BW onderschreven. Uitgesproken voorstanders van het eerste uur 
waren Bodenhausen en Pfeffer.73 Van Haersolte en Telders waren de exponenten 
van een terughoudender opstelling.74 Zo wezen zij er op dat navolgen of voort-
bouwen op eerdere prestaties in onze maatschappij eerder regel dan uitzondering 
is, zodat de onrechtmatigheid daarvan niet te snel moet worden aangenomen. 
Toch sloten ook zij de mogelijkheid van het toekennen van een bescherming 
tegen slaafse nabootsing in beginsel niet uit.75  
 De discussie in de literatuur betrof dan ook vooral rechtspolitieke kwesties 
als welke criteria door de rechter aangelegd dienden te worden en de vraag in

 

                                                 
69 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, (Hyster Karry Krane). 
70 Zie omtrent de bezwaren, welke kleven aan het gebruik van het begrip `slaafse', waar reeds een onrechtma-

tigheidsoordeel in besloten ligt: A.-G. Eggens, Conclusie, HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry 
Krane); Bodenhausen, NJB 1954, p. 366 en Hijmans van den Bergh, noot bij HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 
(Scrabble). 

71 Voor een overzicht: Martens, O.D., VI, nr 118 (literatuur) en nr 121 (rechtspraak). 
72 Zie: Verkade, 1985, nr 166. 
73 Bodenhausen, BIE 1937, p. 25; Pfeffer, 1938, p. 290. 
74 Van Haersolte, Opstellen, 1935, p. 582; Telders, BIE 1937, p. 105. 
75 Van Haersolte (Opstellen, 1935, p. 589) maakte zelfs uitdrukkelijk een uitzondering voor het verlenen van 

bescherming in geval van verwarringsgevaar. Telders werkte gedurende zijn internering te Vught tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan een ontwerp voor een Modellenwet (Verzamelde Geschriften, VI, p. 324). 
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 hoeverre aan het ontbreken van een wettelijke regeling een negatieve reflex-
werking diende te worden toegekend.76   
 
2.4.2 NABOOTSINSGS-JURISPRUDENTIE 
 
De Hoge Raad nam voor het eerst stelling in zijn arrest van 26 juni 1953 inzake 
de Hyster Karry Krane.77 De vermaningen tot terughoudendheid, die daarvoor in 
de literatuur te horen waren geweest, klonken in het arrest nog duidelijk door.  
 Het merendeel van de overwegingen werd besteed aan het toelaatbaar zijn 
van de nabootsing van een produkt, voor zover deze wordt ingegeven door de 
deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan.78 Na deze vooropstelling overwoog de 
Hoge Raad dat voor de elementen die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
niet van belang zijn een bescherming tegen nodeloos verwarringwekkende 
nabootsing op zijn plaats was.79  
 
 
 

 
76 Vgl. Polenaar, NJB 1938, p. 1015 en NJB 1939, p. 309; Veldkamp, 1940, p. 14; Van Wageningen, preadvies 

NJV 1941, p. 54; Beerman, preadvies NJV 1941, p. 152; Bodenhausen, NJB 1954, p. 365; Hijmans van den 
Bergh, noot bij HR 26 juni 1953, AA III, 10, (Hyster Karry Krane); Van der Grinten (AA 1961, p. 139) noot 
bij HR 21 december 1956 (Drukasbak) en HR 8 januari 1960 (Scrabble); Davidson, BIE 1962, p. 129; Slagter, 
preadvies NJV 1963, p. 104; Beekhuis, preadvies NJV 1963, p. 19; Boukema, 1966, p. 164. 

77 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, (Hyster Karry Krane). 
78 HR: dat dus de nabootsing waarop het Hof hier het oog heeft alleen betrekking heeft op eigenschappen van de 

Hyster Karry Krane, welke bestemd en blijkbaar ook geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van 
een zodanig werktuig te bevorderen; 

79 HR: dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industrile produk-
ten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het - tenzij door een ander aan de 
Octrooiwet 1910, of aan de Auteurswet 1912 ontleende rechten daaraan in de weg staan - niet is verboden om 
te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens produkten 
geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer - wat overigens te 
dezen door het Hof niet is vastgesteld - enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen produkt en 
dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen onstaan; dat dus nabootsing van het produkt 
van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en door dit na te laten 
verwarring sticht; Opvallend is dat de Hoge Raad in het Hyster-arrest weliswaar uitvoerig motiveert dat 
elementen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, welke niet door de Octrooiwet of de Auteurswet - (voorzover 
deze laatste wet dergelijke elementen überhaupt zou kunnen beschermen) - beschermd worden in beginsel tot 
het publiek domein behoren, maar geen grond geeft ter motivering van het wèl verlenen van een bescherming 
terzake van de overige elementen van het uiterlijk van het produkt. De Hoge Raad overweegt enkel dat dus 
nabootsing van het produkt van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is (etc). Het `dus' vloeit echter 
geenszins logisch voort uit de voorafgaande overwegingen en het arrest bevat verder ook geen enkel argument 
dat leert waarom verwarringwekkende nabootsing ongeoorloofd zou zijn. Kennelijk sprak dit voor de Hoge 
Raad voor zich.  
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 De latere jurisprudentie van de Hoge Raad leert dat voor deze bescherming 
slechts vereist is dat het uiterlijk van het produkt onderscheidend vermogen 
bezit.80 Indien aan deze voorwaarde voldaan wordt komt aan het uiterlijk be-
scherming toe, welke bescherming zich in ieder geval uitstrekt tot andere 
produkten die een zodanige gelijkenis daarmee vertonen dat daardoor nodeloos 
gevaar voor verwarring bestaat.  
 In het Hyster- en het Scrabble-arrest gebruikte de Hoge Raad de formule dat 
de nabootsing van het produkt van een concurrent alleen dan onrechtmatig is 
(...). Hieruit werd door sommigen afgeleid dat andere omstandigheden dan 
verwarringsgevaar niet tot onrechtmatigheid zouden kunnen leiden.81 Anderen82 
waren van oordeel dat de Hoge Raad zich hier nog niet over had uitgelaten. De 
juistheid van dit laatste standpunt lijkt door het Cascade-arrest  ─  waar de Hoge 
Raad dit uitdrukkelijk in het midden liet  ─  bevestigd te zijn, zoals Martens 
aangeeft.83

 
2.4.3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT ? 
 
Over de aard van de bescherming, die op deze wijze werd toegekend, heeft de 
Hoge Raad zich tot aan het Borsumij/Stenman-arrest84 niet expliciet uitgelaten. 
Wanneer men de geboden bescherming beziet dan kan men naar mijn oordeel 
echter moeilijk anders dan concluderen dat hier in essentie een ongeschreven 
exclusief recht werd geschapen.  

 

                                                 
80 Zie: HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, (Drukasbak); HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, (Scrabble); HR 12 

november 1965, NJ 1966, 59, (Cascade); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, (Plastic Stapelschalen); HR 28 
februari 1969, NJ 1969, 366, (Tractor-cabine); HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434, (Tomado); HR 22 november 
1974, NJ 1975, 176, (Vrijetijdsschoenen); HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (VSB); HR 1 december 1989, NJ 
1990, 493, (Monte/Kwikform); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman); HR 7 juni 1991, NJ 
1992, 392 (Rummikub); HR 14 februari 1992, BIE 1993, nr 6, p. 25 (Beele/Elcon). 

81 Zie: Slagter, preadvies NJV 1963, p. 113; Maeijer, 1965, p. 228; Van Staay, NV XXXVIII, p. 97; Van Nieu-
wenhoven Helbach, 2000 weken, 1977, p. 28. 

82 Zie: Houwing (NJ 1954, 90); Hijmans van den Bergh (AA 1954, p. 23 en NJ 1970, 434); Croon, BIE 1954, p. 
156; Van der Grinten, AA 1960, p. 24; Gerbrandy, GRUR Ausl. 1964, p. 561; Verkade, O.M., 1986, nr 26, p. 
82. 

83 Martens, O.D., VI., nr 122.3. Zie ook: Verkade, O.M., 1986, nr 26 (d) onder (B). De juistheid van dit laatste 
standpunt volgt mijns inziens evenzeer uit een nadere beschouwing van het begrip `gevaar voor verwarring'. 
Zoals Verkade (Van Oven-bundel, 1981, p. 405) aangeeft fungeert verwarringsgevaar slechts als een maatstaf 
waaraan kan worden afgemeten of er een juridisch relevante mate van gelijkenis bestaat. Zij is echter niet de 
beslissende onrechtmatigheidsfactor, al was het maar omdat het voorzien van de nabootsing met verwarring-
wegnemende aanduidingen de onrechtmatigheid in beginsel niet opheft. 

84 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman). 
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 Een belangrijk argument voor de stelling dat de nabootsings-jurisprudentie 
een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht in het leven geroepen heeft, vormt 
de omstandigheid dat het per 1 januari 1975 op de Eenvormige Beneluxwet 
inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) gebaseerde modelrecht  ─  dat geldt 
voor modellen die ná die datum op de Benelux-markt zijn geïntroduceerd  ─  
grosso modo gezien mag worden als een codificatie van onder meer deze Neder-
landse jurisprudentie.85 Dit is nog onderstreept door het Benelux Gerechtshof in 
zijn arrest inzake Prince/Van Riel,86 waarin het Benelux Gerechtshof benadrukte 
dat art. 14 lid 5 BTMW er aan in de weg staat om op grond van nationaal recht 
inzake de ongeoorloofde mededinging handelingen te verbieden, die naar hun 
aard vallen aan te merken als een inbreuk op een modelrecht.87  
 Bevreemdend in dit verband is echter het arrest van de Hoge Raad inzake 
Borsumij/Stenman van 1991 waarin de Hoge Raad overweegt dat de door de 
BTMW aan een model gegeven bescherming anders van karakter en met name 
ruimer zou zijn dan de door art. 1401 (oud) BW geboden bescherming.88 Dit 
andere karakter c.q. het ruimer zijn van de beschermingsomvang zou dan 
kennelijk daarin gelegen zijn dat de BTMW door het eerste depot een uitsluitend 
recht op een model doet ontstaan, waarbij  ─  anders dan bij de actie uit art. 1401 
(oud) BW  ─  niet vereist zou zijn dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij 
het publiek doet ontstaan, of dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid of 
bruikbaarheid afbreuk te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Door 
dit uitsluitend recht op een model zou sprake zijn van een sterkere, en in rechte 
eenvoudiger te handhaven, bescherming, aldus de Hoge Raad.  
 Het komt mij voor dat deze overwegingen op onjuiste veronderstellingen 
gebaseerd zijn, omdat onder de BTMW evenzeer gevaar voor verwarring gehan-
teerd wordt als criterium voor het al dan niet aanwezig zijn van minder dan 
ondergeschikte verschillen, welk begrip in art. 14 lid 1 BTMW gehanteerd wordt 
voor een inbreuk op een modelrecht.89 De deugdelijkheid of bruikbaarheid is 

 
85 Zo heeft de Benelux-wetgever in art. 14 lid 5 BTMW ook bepaald dat bij gebreke van bescherming krachtens 

de BTMW door het gemene recht geen alternatieve bescherming geboden kan worden. Vgl. Verkade, 1985, nr 
3, 145 en 149; Quaedvlieg, 1987, p. 39; Martens, O.D., VI. nr 117.3. 

86 BenGH, 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince/Van Riel). 
87 Anders: Pres. Den Bosch, 16 november 1992, IER 1993, nr 18, p. 88 (Vistas). 
88 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman). Zie ook de noot van Verkade in de NJ; Ruijsenaars, 

GRUR Int 1992, p. 508 en Quaedvlieg, BIE 1992, p. 367. 
 De Hoge Raad kwam daarna in zijn arresten van 7 juni 1991 (NJ 1992, 392) inzake Rummikub en 14 februari 

1992 (BIE 1993, nr 6, p. 25) inzake Beele/Elcon tot eenzelfde uitspraak en volstond met een eenvoudige 
verwijzing naar het Borsumij/Stenman-arrest. 

89 Deze onjuiste veronderstelling lijkt ook door te klinken in r.o. 3.4. waar de Hoge Raad lijkt te suggereren dat 
het verlenen van bescherming tegen verwarringsgevaar niet gelijk te stellen is met de bescherming, welke door 
een intellectueel eigendomsrecht wordt verleend. Niet alleen het modellenrecht, maar ook het merkenrecht 
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bovendien eveneens uitgezonderd van de reikwijdte van het modelrecht, gelet op 
de uitsluiting van modelrechtelijke bescherming van datgene wat noodzakelijk is 
voor het verkrijgen van een technisch effect in art. 2 lid 1 BTMW.90 Evenmin 
valt in te zien dat een BTMW-modelrecht eenvoudiger in rechte te handhaven 
zou zijn. Het enige voordeel dat een depot in een procedure biedt, is dat de 
identiteit van de rechthebbende over het algemeen vaststaat, zij het dat deze 
desondanks betwist kan worden.91 Voor het overige zal een modelrechthebbende 
echter in wezen evenveel dienen te stellen en te bewijzen c.q. aannemelijk te 
maken als in geval van een vordering gebaseerd op het ongeschreven recht.  
 Deze overwegingen van de Hoge Raad gaan naar mijn mening  dan ook ten 
onrechte uit van de veronderstelling dat de door BTMW geboden bescherming 
anders van karakter of ruimer van inhoud zou zijn dan de door het ongeschreven 
recht geboden bescherming. Integendeel, de door het ongeschreven recht geboden 
bescherming is in wezen gelijk aan de door BTMW geboden bescherming.92   
 De BTMW is in de plaats getreden van de nabootsings-jurisprudentie, zonder 
dat men kan stellen dat daarmee een fundamenteel ander recht werd 
geïntroduceerd, daargelaten dan dat een modelrecht krachtens de BTMW slechts 
verkregen wordt op basis van een eerste depot en de duur van dit recht expliciet 
beperkt is tot maximaal 15 jaar. Argumenten voor de stelling dat de door de 
rechter naar ongeschreven recht toegekende modelrechten een fundamenteel 
ander rechtskarakter zouden hebben dan de op de BTMW gebaseerde modelrech-
ten lijken echter niet gevonden te kunnen worden. De conclusie dat de naboots-
ings-jurisprudentie dan ook evenzeer als het Benelux modelrecht een exclusief 
recht verschaft en derhalve eenzelfde aard en karakter heeft lijkt dan ook gerecht-
vaardigd.      

 

                                                                                                                                    
leert dat deze stelling niet op kan gaan. Zie ook: Verkade noot, NJ 1992, 391. 

90 Zie hierover nader § 3.2.1.1.B. 
91 Bijv. o.g.v. art. 5 of 6 BTMW. 
92 Ook in zijn arrest inzake Prince/Van Riel (21 december 1990, NJ 1991, 429) lijkt het Benelux Gerechtshof er - 

althans impliciet - van uit te gaan dat de door art. 1401 (oud) BW geboden bescherming gelijk is aan, althans 
niet minder ruim of anders van karakter is dan, de door de BTMW geboden bescherming. Argumenten voor 
een verschil in bescherming, zoals door de Hoge Raad in het Borsumij/Stenman-arrest gesteld, kan men in dat 
arrest in ieder geval niet vinden, alhoewel de vraagstelling over de reikwijdte van art. 14 lid 5 BTMW daar op 
zich aanleiding voor had kunnen geven. Wèl zou men kunnen stellen dat de BTMW een ruimere bescherming 
biedt omdat onder een `technisch effect' waarschijnlijk niet tevens eisen van economische deugdelijkheid en 
bruikbaarheid gebracht kunnen worden, zoals standaardisatie-eisen. Zie daarover nader § 3.2.1.1.B. Zie ook 
Verkade noot, NJ 1992, 391. 
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2.5 HET GESCHRIFT93 
 
2.5.1 INLEIDING 
 
De op de Auteurswet 1912 gebaseerde geschriftenbescherming is evenzeer een 
voorbeeld van het verlenen van prestatiebescherming door middel van wet-
sinterpretatie. Anders dan bij het merkenrecht betrof het hier niet een uitbreiding 
van de inhoud van het recht, maar ziet de geschriftenbescherming op het verlenen 
van bescherming aan een object dat in beginsel buiten het bereik van de wet ligt. 
  In een viertal geruchtmakende arresten heeft de Hoge Raad bepaald dat niet-
originele geschriften een op de Auteurswet 1912 te baseren bescherming 
genieten.94 Daarbij beriep de Hoge Raad zich met name op de tekst van artikel 
10, lid 1, sub 1 Aw, waarin bij de lijst van voorbeelden van mogelijk auteurs-
rechtelijk beschermde werken wordt gesproken over `en alle andere geschriften'. 
Tevens speelde de uitdrukkelijke wil van de wetgever van 1912 een belangrijke 
rol, die met deze bepaling tot uitdrukking heeft willen brengen dat ieder geschrift 
 ─  ook indien het geenszins origineel in auteursrechtelijke zin is  ─  de 
bescherming van de Auteurswet geniet.95  
 De wetgever stond deze verruiming van het auteursrechtelijk werkbegrip 
voor omdat hij de bescherming die onder de Auteurswet van 1881 door de 
jurisprudentie aan niet-originele geschriften  ─  zoals feestwijzers en predikbeur-
tenlijsten96  ─  was verleend, in stand wenste te laten. Hoewel de schrijvers zich 
unaniem97 op het standpunt stelden dat een dergelijke bescherming binnen het 
kader van het auteursrecht niet op zijn plaats was, sanctioneerde de Hoge Raad 
de bedoeling van de wetgever van 1912.  
 Mede vanwege overwegingen van de Hoge Raad in het Explicator- en het 
Televizier-arrest wordt wel aangenomen dat deze geschriftenbescherming terug te 
voeren zou zijn tot het copijrecht van de vorige eeuw c.q. de drukkersprivieges.98 

 
93 § 2.5 is een bewerking van mijn artikel over de geschriftenbescherming in BIE 1987, p. 244. 
94 HR 1 november 1937, NJ 1937, 1092 (Telefoongids Brummen); HR 17 april 1953, NJ 1954, 211 (Radiopr-

ogramma); HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 (Explicator); HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier).  
95 MvT, Hand. II, 1911-1912, no. 227, no. 3, p. 6-7; MvA, Hand. II, 1911-1912, no. 227, no. 5, p. 16. 
96 HR 21 november 1892, W. 6274, Belinfante, 1910, p. 65 (Feestwijzer Leiden's ontzet); HR 29 april 1895 (2x), 

W. 6647, Belinfante, 1910, p. 151 (Predikbeurtenlijst Rotterdamse Kerkbode). 
97 Zie: De Beaufort, 1909, p. 170-173 en De Gids 1912, p. 149-150; Paul Scholten, Verzamelde Geschriften, III, 

p. 532 e.v.; Van Praag, 1912, p. 28; Snijder van Wissenkerke, 1913, p. 161-162; Wijnstroom & Peremans, 
1930, p. 29-36; De Beaufort, 1932, p. 72 e.v.; Pfeffer, 1940, p. 29-30; Commissie Alingh Prins, 1952, p. 6-8; 
Hirsch Ballin, (brochure): `De herziening der Auteurswet', 1953, p. 33 en WPNR (1953), 4299. 

98 Zie: Paul Scholten, Verzamelde Geschriften, III, p. 533; Wijnstroom & Peremans, 1930, p. 30; Hijmans van 
den Bergh, AA 1954, p. 128-134 (Noot bij HR 17 april 1953 inzake Radioprogramma); Van Lingen, 1983, p. 
49; Spoor/Verkade, 1993, nr 51. 
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Hirsch Ballin gaf echter al aan  ─  zij het summier  ─  dat het de vraag is of deze 
veronderstelling juist is.99 Teneinde dit door de Hoge Raad gevestigde 
ongeschreven intellectuele eigendomsrecht op zijn waarde te kunnen schatten, is 
een historische exercitie opportuun en bovendien verhelderend. 
  
2.5.2 PERIODE TOT 1881 
 
De sedert circa 1500 bekende privileges of octrooien werden in beginsel voor alle 
mogelijke geschriften verleend, waaronder almanakken, `schrijfkonstboucken', 
officiële documenten en de Bijbel. Met de Resolutie der Staten van Holland en 
Westvriesland van 1715 ontstond hierin echter een kentering. In deze Resolutie 
werd bepaald dat op  school- en kerkboeken en de `auctores classici' geen 
privileges meer verleend konden worden, met uitzondering van de annotaties en 
commentaren.100 In de daaropvolgende periode tot de Auteurswet van 1881 
kenden de verschillende wettelijke regelingen steeds uitzonderingen voor 
verschillende niet-originele werken, zoals kerk- en schoolboeken, almanakken en 
tijdwijzers.101  
 Toen de Staat zich onder de Wet van 1817 bij Koninklijk Besluit het 
kopijregt voorbehield op een publikatie over het Tarief der Justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke zaken, oordeelde de Hoge Raad tegen die achtergrond 
dan ook dat de Staat daartoe niet gerechtigd was.102 Daarbij overwoog de Hoge 
Raad dat de Wet van 1817 gezien moest worden als een blijk van welwillendheid 
jegens de beoefenaars van letteren en kunsten en speelde tevens een rol dat de 
wet steeds sprak over de auteur als een natuurlijk persoon. In het Ontwerp eener 
wettelijke regeling van het copijrecht uit 1860 van de Vereeniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels103 en het in 1862 door de 
Koninklijke Akademie aan de regering aangeboden ontwerp van een wet werden 
evenmin rechten aan niet-originele geschriften toebedacht. De uitsluiting van 

 

                                                                                                                                    
 Zie ook HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355, m.n. Hijmans Van den Bergh, AA 1961, p. 179-184, m.n. Hirsch 

Ballin (Explicator): Zulks in aansluiting aan het onder de vroegere wetgeving bestaande `copijrecht' dat tegen 
het nadrukken van drukwerken bescherming verleende. 

99 Hirsch Ballin, 1970, `Maken en Vervaardigen', p. 83, AA 1961, p. 179-184 (noot bij HR 27 januari 1961 
inzake Explicator) en NJB 1966, p. 714. 

100 Vgl. Van den Velden, 1835, p. 22-32; De Ridder, 1875, p. 31 en p. 43; De Beaufort, 1909, p. 7-9. 
101 Zie art. 8 van de Publikatie van het Provinciaal Bestuur van Holland van 1796; art. 10 van de Publikatie van 

de Bataafsche Republiek van 1803; art. 10 Koninklijk Besluit van 1814; art. 5 Wet van 1817 `de regten bepa-
lende dien in den Nederlanden ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken kunnen 
worden uitgeoefend'. Voor de teksten en vindplaatsen: Van Engelen, BIE 1987, p. 244 en Het Letterkundig 
Eigendomsrecht in Nederland, Den Haag, 1865. 

102 HR 8 september 1840, Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, deel II, 1867, p. 132. 
103 Zie: Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland, 1865, p. 247-277. 
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dergelijke werken in de eerdere wettelijke regelingen achtte men zelfs overbodig, 
omdat het uit den inhoud dier werken reeds volgt dat niemand kan beweren de 
auteur te zijn.104 De Ridder stelde in zijn proefschrift van 1875 originaliteit ook 
uitdrukkelijk als voorwaarde voor het bestaan van een copijrecht.105  
 
2.5.3 DE WET VAN 1881 
 
De wetgever van 1881 volgde expliciet het Ontwerp van de Vereeniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels van 1860.106 In de definiëring 
van objecten van auteursrecht in artikel 1 van de wet werd echter het daarvoor 
gangbare begrip `letterwerk' vervangen door de term `geschriften', maar alleen 
omdat het eerste begrip volgens de wetgever de tand des tijds niet had door-
staan.107

 Het was vervolgens Van de Kasteele, die in zijn dissertatie van 1885 een 
ander geluid liet horen. Hij verdedigde de opvatting dat het begrip geschrift 
zodanig ruim uitgelegd diende te worden dat ieder geschrift, van welke aard dan 
ook, auteursrechtelijke bescherming genoot. Hij ging er daarbij overigens ten 
onrechte van uit, zoals Robbers terecht aantekent,108 dat de reden van de wijzi-
ging van het begrip letterwerk in geschrift in de Memorie van Toelichting niet 
zou zijn medegedeeld. Van de Kasteele realiseerde zich overigens terdege dat hij 
door deze stellingname buiten de oevers van het `auteursrecht' trad.109 Hij 

 
104 Zie de toelichting bij ontwerp van wet zoals ingediend door de VBBB te vinden in Het Letterkundig eigen-

domsrecht in Nederland, 1865, p. 269. 
105 De Ridder, 1875, p. 96: individueel letterkundig geestesprodukt; een individuele schepping des geestes, en p. 

97: Evenals bij beeldende kunsten dient ook hier de regel gevolgd, dat slechts die produkten als voorwerpen 
van ons recht zijn aan te merken, waar de inventie van den geest meerdere is van den vorm; dus slechts waar 
deze als drager van de eerste beschouwd dient te worden. Daarom beschermt de Duitse Rijkswet van 11 juni 
1870, die zich met op het juiste standpunt stelde, ook niet die produkten, `in denen sich gar keine Authortätig-
keit manifestiert'. Als zodanig worden door de commentatoren opgegeven: schrijfboeken, contoboeken, 
formulieren. 

106 Vgl. Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, 1876-1877, Bijlagen 202.2, p. 1 (Ontwerp van wet) en 
202.3 (MvT), p. 4. 

107 Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, 1876-1877, Bijlagen 202.3, p. 6: De soorten van werken 
waarop deze wetsvoordragt betrekking heeft, stemmen overeen met die welke in het ontwerp van den boek-
handel voorkomen; echter is het mingebruikelijke begrip `letterwerk' door het woord `geschrift' vervangen. Zo 
ook: Ph.W. Scholten, Themis 1884, p. 155; De Pinto, 1895, p. 22; Robbers, 1896, p. 8. 

108 Van de Kasteele, 1885, p. 60 en Robbers, 1896, p. 9. 
109 Van de Kasteele, 1885, p. 41 en p. 57. Het auteursrecht zag zijns inziens naar zijn aard slechts op `geestes-

vruchten', reden waarom hij ook kon instemmen met uitsluiting van het copijrecht op kalenders, opgaven van 
jaarmarkten, e.d. in de Publikatie van 1803. Om deze reden achtte hij ook juist dat het KB van 1814 wèl 
copijrecht verleende `aan al datgene welk enig uitgever van enen almanak tot vermeerdering van des zelfs 
nuttigheid, gemak of sieraad mocht hebben bijgevoegd'. Zo erkende Van de Kasteele ook dat `produkten van 
industrie' waarbij `de materie die het werk draagt' op de voorgrond treedt, zoals bij wissel- en kwitantieformu-
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bepleitte echter een ruime interpretatie van het begrip `geschrift', omdat hij de 
belangen van de uitgevers veilig wilde stellen.   
 
2.5.4 HOGE RAAD 1892 
 
In deze ruime interpretatie van het begrip `geschrift' werd Van de Kasteele 
gevolgd door de Hoge Raad in zijn arrest van 21 november 1892.110 In het cassa-
tiemiddel was gesteld dat de bewuste feestwijzer  ─  nu hij geen enkele letterkun-
dige gedachte, maar louter stadsnieuws behelsde  ─  geen `geschrift' was in de zin 
van artikel 1 van de Auteurswet van 1881. De Hoge Raad verwierp dit middel op 
grond van de overweging dat artikel 1 van die wet geen onderscheid maakte 
tussen de aard der geschriften en dus (sic !?) auteursrecht erkent voor elk ge-
schrift. Steun voor deze opvatting werd nog gevonden in artikel 7 lid 2 van de 
wet, waarin de vrijheid werd gegeven binnen zekere grenzen berichten of 
opstellen uit dag- en weekbladen verder openbaar te maken.111 Wanneer niet 
ieder geschrift beschermd zou zijn, zou volgens de Hoge Raad voor een 
dergelijke beperking op het auteursrecht in beginsel immers geen grond bestaan. 
 De Hoge Raad handhaafde deze opvatting vervolgens in een tweetal arresten 
van 29 april 1895 inzake het overnemen van een lijst van predikbeurten uit de 
Rotterdamsche Kerkbode.112 In het cassatiemiddel was men  ─  gelet op het arrest 
van 1892  ─  voor het anker gaan liggen dat van een `geschrift' in de zin van 
artikel 1 van de Wet van 1881 slechts sprake is indien het een geschrift betreft 
van `meer blijvende wetenschappelijke of letterkundige waarde'. De Hoge Raad 
verwierp dit middel op grond van de overweging dat deze beperking niet in de 
wet te lezen was. Ook de stelling dat het geschrift zijn ontstaan niet te danken had 
aan één of meer auteurs en dus geen voorwerp van auteursrecht kon zijn, kon de 
Hoge Raad niet tot andere gedachten brengen.  

 

                                                                                                                                    
lieren, schrijfvoorbeelden, kas- en kantoorboeken, auteursrecht in beginsel geen rol speelde.  

110 HR 21 november 1892, W. 6274 (Feestwijzer Leiden's ontzet). 
111 Auteurswet 1881, art. 7, lid 2: Mits de bron genoemd worde, staat het vrij, berichten of opstellen uit dag- en 

weekbladen verder door den druk gemeen te maken, tenzij het auteursrecht aan het hoofd van zodanig bericht 
of opstel uitdrukkelijk is voorbehouden en voorts gehandeld wordt overeenkomstig art. 10. 

112 HR 29 april 1895 (2x) W. 6647 (Predikbeurtenlijst/Rotterdamse Kerkbode), Belinfante 1910, p. 151-155 en p. 
161-166. 

38   
Van Engelen – Prestatiebescherming - 1994 



Hoofdstuk 2: Ongeschreven IE-rechten in de rechtspraak van de Hoge Raad 
 

 

                                                

2.5.5 DE PINTO 
 
Voor een goed begrip van deze arresten lijkt de voordracht van De Pinto  ─  die 
als raadsheer de arresten van 1892 en 1895 had meegewezen  ─  voor de Konink-
lijke Academie van Wetenschappen in 1895 van groot belang.113 Zeer opmerke-
lijk is dat De Pinto het standpunt deelde dat de in die arresten aan de orde zijnde 
aankondigingen en berichten in wezen niet als objecten van een auteursrecht 
kunnen worden aangemerkt.114 In zijn verhandeling liet hij bovendien in klare 
termen blijken geenszins gelukkig te zijn met deze arresten.115 Ook erkende hij 
dat de regering met het gebruik van het woord `geschrift' in plaats van 
`letterwerk' géén materiële wijziging beoogd had. Omdat echter het begrip 
`geschrift' taalkundig een ruimere betekenis heeft dan de term `letterwerk' 
meende De Pinto dat de rechter aan deze ruimere taalkundige betekenis gebonden 
was. Dit gold volgens De Pinto te meer nu in artikel 7, tweede lid, werd 
gesproken over de mogelijkheid tot vrije overname van `berichten of opstellen uit 
dag- en weekbladen', welke bepaling overbodig zou zijn geweest indien 
dergelijke berichten niet tevens zouden vallen onder het algemene voorschrift van 
artikel 1.116 Opmerkelijk is ook nog de door De Pinto uitgesproken veron-

 
113 A.A. de Pinto, `Begrip en omvang van het auteursrecht volgens de Nederlandsche wet' in Verslagen en 

mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling letterkunde, derde reeks, twaalfde 
deel, Amsterdam, 1895, in het bijzonder p. 22-27. 

114 De Pinto, a.w., p. 22: Ik kom nu tot de zeer algemeene toekenning van het auteursrecht voor `geschriften', een 
niet zeer gelukkig gekozen woord, waardoor - dit ontken ik niet - het goede doel der wet wel wordt bereikt, 
maar tevens, gelijk reeds nu in de praktijk is gebleken, ver wordt voorbij gestreefd. 

115 De Pinto, a.w., p. 23-24: Ging werkelijk de Advocaat-Generaal Gregory niet te ver, toen hij in zijne conclusie, 
voorafgegaan aan 's-Hoogen Raads arrest van 21 november 1892 (W. no. 6274) als zijn advies te kennen gaf, 
dat onder `geschriften' in de Wet van 1881 begrepen zijn `ook die, waaraan elke gedachte ontbreekt?'. Ik 
zoude wenschen al deze vragen beslist ontkennend te kunnen beantwoorden. Het komt mij toch voor, dat, hoe 
ruim men de grenzen van het auteursrecht ook stelle en moet stellen, indien men eenmaal heen is over het 
onjuiste denkbeeld van bescherming van wetenschap en kunst door de erkenning van dit recht, er toch altijd 
een auteur moet wezen, zal er een auteursrecht zijn. Welnu om auteur te heeten, moet men iets individueels in 
het leven hebben geroepen, tenminste aan enige gedachte een min of meer oorspronkelijke vorm of inkleding 
hebben gegeven. (......). Niemand echter denkt aan een `auteur' bij zuivere aankondigingen en nieuwsberichten 
in couranten of, om te blijven bij de twee voorbeelden die zich bij ons in de praktijk hebben voorgedaan, bij 
feestprogramma's en lijsten van preekbeurten (...) ..... en als inbreuk op het auteursrecht behoorde het dus naar 
mijne overtuiging niet strafbaar te zijn. Maar de Nederlandsche rechter is gebonden aan de Nederlandsche wet, 
en nu zijn er goede redenen aan te voeren en werkelijk aangevoerd, waarom de nadruk van een feestwijzer 
onder haar bereik werd gebracht (....). 

116 De Pinto, a.w., p. 25: Het is duidelijk dat deze bijzondere bepalingen voor courantenberichten overbodig 
waren geweest, indien deze niet vielen onder het algemene voorschrift van artikel 1. Wat onder den regel niet 
valt, moet en mag in goeden wetsstijl niet worden uitgezonderd. En nu moge in de toelichting der bijzondere 
bepaling gewezen zijn op het nut, dat het uitdrukkelijk voorbehoud van het auteursrecht kan hebben voor niet 
zelden in nieuwsbladen voorkomende `stukken van meer blijvende wetenschappelijke of letterkundige 
waarde, bijvoorbeeld als feuilleton', het voorbehoud zelf is in den tekst der wet daartoe niet beperkt en 
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derstelling dat de wetgever van 1881 mogelijk het woord `geschrift' heeft 
gehanteerd in de mening verkerende daardoor het begrip `Schriftwerk' van de 
Duitse Rijkswet van 1870 op juiste wijze te vertalen, zij het dan ten onrechte.117  
 Alhoewel men deze standpunten van De Pinto formeel bezien niet als een 
authentieke toelichting op de arresten mag beschouwen  ─  doch hooguit als een 
oud-Vaderlandse variant op de uit Anglo-Amerikaanse rechtspraak bekende 
`concurring opinion'  ─  lijkt naar aanleiding daarvan de stelling gerechtvaardigd 
dat óók de Hoge Raad in 1892 en 1895 kennelijk met de geschriftenbescherming 
in zijn maag zat, maar zich  ─  zo kort na de invoering van de wet  ─  gebonden 
achtte door wat hij zag als de letterlijke betekenis van de wet, wat ook in de lijn 
lijkt te liggen van de negentiende-eeuwse rechtsvinding. 
 
2.5.6 DOCTRINE 1881-1912 
 
J.D. Veegens keerde zich in 1895 niet tegen deze ruime interpretatie door de 
Hoge Raad van het begrip `geschrift', zij het dat hij wel de restrictie aanbracht dat 
een geschrift bestemd diende te zijn tot `mededeling van gedachten'.118   
 Robbers daarentegen trok in zijn dissertatie van 1896 fel van leer tegen de 
ruime interpretatie van het begrip `geschrift' door Van de Kasteele en Veegens. 
Vreemd genoeg wijdde hij daarbij echter geen woorden aan de arresten van de 
Hoge Raad. Hij achtte zich echter vrij tot een restrictieve uitleg van de term 
`geschrift', omdat de wetsgeschiedenis leerde dat de wetgever géén verruiming 

 

                                                                                                                                    
evenmin wat aan de wettelijke sanctie van dit voorbehoud voorafgaat in het tweede lid van artikel 7. 

117 De Pinto, a.w., p. 26-27: Ik voor mij ben niet vreemd aan het denkbeeld, dat onze wetgever, die de Duitsche 
Rijkswet van 1870 trouw heeft geraadpleegd, zonder haar slaafs te volgen, heeft gemeend het woord `Schrif-
twerk' (Schriftwerke) in artikel 1 en in het intitulé dezer wet, in plaats van meer beperkende uitdrukkingen in 
vroegere wetten, zoals `litterarisches Erzeugnis', `Werke der Litteratur' en dergelijke, het best terug te geven 
door ons woord `geschrift' (geschriften). Mocht dit zoo zijn, waarvoor ik natuurlijk niet kan instaan, dan was 
deze mening onjuist. Geschrift heet in het Duitsch eenvoudig `Schrift' (das Geschriebene). Bij een 
`Schriftwerk' denkt men onmiddellijk aan een `Schriftsteller' (schrijver, auteur). De commentatoren der Duitse 
wet konden dus gerust stellen, dat, hoe ruim men het wettelijke begrip van `Schriftwerk' ook opvatte, toch 
altijd wordt vereist: `Das Dasselbe das Erzeugnis einer eigenen geistigen Thätigkeit seines Uhrhebers sei'. 

118 Deze restrictie is mijns inziens echter niet geheel met deze ruime uitleg van de Hoge Raad te rijmen. J.D. 
Veegens, 1895, p. 70-77; terzake van `mededeling van gedachten' (p. 77: Er zijn imprimés, die niet bestemd 
zijn tot mededeling van gedachten, maar een ander doel hebben, bijvoorbeeld om als schrijfpapier of schrijf-
voorbeeld te dienen: kantoorboeken, gedrukte formulieren ter invulling, voorbeelden van schoonschrift. Deze 
zijn geen geschriften en geen voorwerp van auteursrecht. Daarentegen wordt de wettelijke bescherming niet 
onthouden aan een formulierboek, dat gene ter invulling bestemde imprimés, maar voorbeelden van 
formulieren bevat; want dit is wel degelijk een geschrift. NB hierbij: Hof Amsterdam, 21 februari 1974, NJ 
1974, 485, (meetpapier), in welk arrest het Hof overwoog dat de wetgever van 1912 niet geacht kan worden 
papier als het onderhavige registratiepapier voor meetinstrumenten van lichaamsvloeistof mede op het oog te 
hebben gehad bij de rubriek alle andere geschriften, daar een dergelijk document geen `inhoud' aan gedachte 
en/of mededelingen bevat, doch enkel functioneert als een `gedrukt formulier ter invulling'. 
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van het begrip `letterwerk' had beoogd.119  
 Ook De Beaufort bekritiseerde in zijn proefschrift van 1909 de ruime 
opvatting van het begrip `geschrift'. Hij benadrukte dat slechts van auteursrecht 
sprake kan zijn waar een schepping valt aan te wijzen, reden waarom de door 
hem bestudeerde jurisprudentie en wetgeving in Duitsland, België, Frankrijk en 
Oostenrijk een dergelijke geschriften-bescherming ook niet kenden.120 Het aan 
artikel 7, lid 2, van de Auteurswet 1881 ontleende argument achtte hij in het licht 
van de wetsgeschiedenis evenmin overtuigend.121  
 De historie leert derhalve dat de Hoge Raad in zijn arresten van 1892 en 
1895 slechts tot de ruime interpretatie van het begrip `geschrift' kwam op grond 
van strikt taalkundige en wetssystematische overwegingen. De arresten sloten 
echter niet aan bij het oude copijrecht in de periode van 1796 tot 1881 en 
evenmin bij hetgeen de schrijvers in de aan deze arresten voorafgaande periode 
verdedigden, met uitzondering van Van de Kasteele. Na deze arresten werd deze 
ruime interpretatie in de literatuur bovendien sterk bekritiseerd. 

 
119 Robbers, 1896, p. 8-13. Terzake van het standpunt dat de wetgever geen verruiming heeft beoogd, vindt 

Robbers ook steun bij Freseman Viëtor, `Het auteursrecht, kanttekeningen op het ontwerp, enz.', p. 28. 
Robbers achtte `individualiteit' beslissend  voor het auteursrechtelijk beschermbaar zijn van een object. 

120 De Beaufort, 1909, p. 170-176. 
121 De Beaufort, 1909, p. 175: Niet in zijne algemene betekenis moet het woord (`geschrift', ThvE) worden 

opgevat, maar in de bijzondere betekenis, die het verband waarin het gebruik wordt, aangeeft. Zoo blijft men 
ook het dichtst bij de bedoeling van den wetgever, voor zover die uit hetgeen bij de voorbereiding der 
bepaling is gezegd en geschreven kan worden opgemaakt. In het eerste ontwerp kwam de bepaling niet voor; 
zij is er later door Minister Modderman bijgevoegd. In de MvA (p. 4) wordt er van gezegd, dat als beginsel is 
aangenomen, dat de inhoud van dag- en weekbladen wordt beschouwd als gemeengoed, en dan komt deze 
verklaring: `Er zijn echter uitzonderingen. Niet zelden bevatten de nieuwsbladen stukken van meer blijvende 
wetenschappelijke of letterkundige waarde, bijvoorbeeld feuilletons, waarvan men zich het auteursrecht niet 
wil laten ontroven. Hiervoor laat het ontwerp ruimte door te bepalen dat men zich het auteursrecht van een in 
een nieuwsblad gepubliceerd stuk kan voorbehouden, mits men slechts aan het hoofd van dat stuk zodanig 
voorbehoud uitdrukkelijk kenbaar make'. Hierbij werd dus blijkbaar aan losse berichten, die niets anders dan 
mededelingen van feiten bevatten, in het geheel niet gedacht. Zonder tot verdere gedachtenwisseling aanlei-
ding te geven is de bepaling daarna onveranderd in de wet opgenomen. Slechts één enkele opmerking, die bij 
de behandeling der wet in de Tweede Kamer werd gemaakt, zou kunnen doen vermoeden, dat aan het woord 
`berichten' een ruimere strekking werd toegekend. Het kamerlid Van de Werk liet zich namelijk als volgt uit: 
`Of het niet beter geweest ware om voor de gewone korte losse couranten-berichten geen bescherming tegen 
nadruk te geven, daarop zal ik niet terugkomen' (Handelingen Tweede Kamer, 1880-1881, p. 1648). Deze 
opmerking werd echter gemaakt toen artikel 7 reeds zonder beraadslaging was goedgekeurd; uit het feit dat zij 
niet werd weersproken, mag men dus niet opmaken, dat zij, wat de uitlegging der bepaling betreft, de 
algemene opinie weergaf. 
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2.5.7 WET VAN 1912 
 
In dit licht bezien wekt het dan ook op zijn minst bevreemding dat de regering in 
de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van 1912 de bescherming van 
`alle geschriften' in de Auteurswet uitdrukkelijk wenste te handhaven, en zelfs 
opmerkte dat dit zou aansluiten bij de `heerschende opvatting'.122 De achtergrond 
voor deze uitlating blijkt uit de zinsnede dat een beperking van deze bescherming 
niet gewenst is vooral niet waar het auteursrecht op voortbrengsels van die hier 
bedoelde soort in de practijk geenszins van betekenis ontbloot is gebleken. 
Hierbij werd verwezen naar de vele vonnissen onder de wet van 1881, waaruit 
bleek dat deze bescherming kennelijk aan een economische behoefte tegemoet 
kwam.123  
 Uit het Voorlopig Verslag blijkt vervolgens dat door `verschillende leden' het 
oordeel werd uitgesproken dat drukwerken als predikbeurtenlijsten, feestwijzers 
en programma's niet door de Auteurswet beschermd behoorden te worden en dat 
de enkele omstandigheid dat de Wet van 1881 een dergelijke bescherming 
verleende op zich nog geen reden behoefde te zijn daarmede in de nieuwe wet 
voort te gaan.124 Bij de behandeling van  ─  destijds  ─  artikel 14 inzake het 
`perscitaat' werd door sommige (andere) leden voorgesteld óók een verbod in te 
voeren op het overnemen van nieuwstijdingen en gemengde berichten zonder 
bronvermelding. Hierin voorzag het wetsontwerp nog niet, in tegenstelling tot de 
wet van 1881. Men zag deze bescherming van `nieuwstijdingen en gemengde 
berichten' echter als een logisch voortvloeisel van de door de regering 
voorgestane bescherming van `alle geschriften`, waarbij men kennelijk doelde op 
de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van economische aard.  
 In de Memorie van Antwoord benadrukte de Regering dat een terugtreden 
terzake van de geschriften velen nadeel zou berokkenen, in het bijzonder voor wat 
betreft nieuwsbladen.125 Ten aanzien van het in het Voorlopige Verslag voor het 
`perscitaat' gestelde, merkte de regering op dat ingevolge de Berner Conventie 
niet alle `nieuwstijdingen' beschermd zijn. De regering was echter gevoelig voor 
het argument om ook hier niet terug te treden ten opzichte van de wet van 1881, 
reden waarom het artikel werd aangevuld met de woorden berichten of andere 
stukken. 

 

                                                 
122 MvT, Handelingen II, Bijlage no. 227, no. 3, p. 6. 
123 Vgl. bijv.: Rb. Groningen, 30 december 1894, Belinfante, 1910, p. 99 (Feestwijzer); Rb. Amsterdam, 3 januari 

1910, Belinfante, 1910, p. 103 (Schouwburgprogramma); Rb. Amsterdam, 10 februari 1888, Belinfante, 1910, 
p. 132 (Predikbeurtenblad); Hof Den Haag, 24 december 1891, Belinfante, 1910, p. 138 (Predikbeurtenlijst). 
Zie ook: Hugenholtz, 1989, p. 109. 

124 VV, Handelingen II, Bijlage no. 227, no. 4, p. 12. 
125 MvA, Handelingen II, Bijlage no. 227, no. 5, p. 16. 
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 Opmerkelijk is dat de regering géén aansluiting bij de Berner Conventie 
voorstond voor wat betreft alle geschriften en de nieuwstijdingen en gemengde 
berichten. Zoals uit de Memorie van Antwoord blijkt huldigde de regering 
namelijk het standpunt dat deze geschriften in ieder geval binnen het kader van 
artikel 1401 (oud) BW bescherming verdienden, zodat de noodzaak voor het niet 
volgen van de Berner Conventie en het opnemen van deze bepalingen in de 
Auteurswet niet direct duidelijk is.126  
 Uit de parlementaire stukken blijkt derhalve dat de wetgever van 1912 zich 
terdege realiseerde dat de geschriften-bescherming als zodanig niets met auteurs-
recht in de zin der Berner Conventie van doen had. Men wenste echter de 
financiële inspanningen, die aan vele geschriften ten grondslag liggen veilig te 
stellen, reden waarom men voor opneming van deze prestatie in de Auteurswet 
koos.  
 Het komt mij voor dat hierbij tevens een rol kan hebben gespeeld dat de 
Hoge Raad kort daarvoor in het arrest inzake de Zutphense Waterkraan de deur 
voor het verlenen van een dergelijke bescherming van geschriften c.q. niet-
wettelijk beschermde prestaties binnen het kader van artikel 1401 (oud) BW met 
een vrij ferme klap had dichtgegooid.127 In dit licht bezien was er in 1911/1912 
veel voor te zeggen mededingingspraktijken, welke men ongeoorloofd achtte, 
uitdrukkelijk bij wet te regelen. Dergelijke overwegingen zijn in de parlementaire 
stukken echter niet te lezen. 
 
2.5.8 REACTIE DOCTRINE NA 1912 
 
Het handhaven van de geschriften-bescherming in de Auteurswet werd door de 
schrijvers vervolgens vrijwel unaniem van de hand gewezen op grond van 
dogmatische argumenten.128 Daarbij werd echter tevens aangegeven dat een der-
gelijke bescherming binnen het kader van de ongeoorloofde mededinging zeer wel 
op zijn plaats kon zijn.129

 
126 MvA, Handelingen II, Bijlage no. 227, no. 5, p. 16: Het feit is toch zeker een onrechtmatige daad, of men zijn 

rechtsmiddel er tegen ontleent aan artikel zóóveel der wet op het auteursrecht of artikel 1401 BW. 
127 HR 10 juni 1910, W. 9038 (Zutphense waterkraan). Zie daaromtrent Van Maanen, 1986, p. 139-146, die 

uitvoerig ingaat op de opvattingen van Molengraaff en de toenmalige President van de Hoge Raad Eyssell, die 
een uitgesproken fel tegenstander was van verruiming van de werking van artikel 1401 (oud) BW. Zie 
daaromtrent ook Verkade, BIE 1987, p. 155 e.v. 

128 Zie: Paul Scholten, Verzamelde geschriften, III, p. 532 e.v. (WPNR  (1912), nr 2209 e.v.); De Beaufort, De 
Gids 1912, p. 149-150; Snijder van Wissenkerke, 1913, p. 162; Van Praag, 1912, p. 28 en p. 89; Wijnstroom 
& Peremans, 1930, p. 29; De Beaufort, 1932, p. 67 e.v.; Commissie Alingh Prins, 1952, p. 6-8; Hirsch Ballin 
(brochure: De herziening der Auteurswet, 1953, p. 30-36; WPNR 4299 e.v.); NJB 1966, 710. Vgl. ook Pfeffer, 
1940, p. 29; Hugenholtz, 1989, p. 44 en Cohen Jehoram, NJB 1992, p. 1542. 

129 Zie: Paul Scholten, Verzamelde geschriften, III, p. 536 (WPNR (1912) nr 2209 e.v.); De Beaufort, De Gids 
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 In de literatuur werd tevens de stelling betrokken dat de wetgever ook niet 
geslaagd was in zijn opzet om door wetsduiding `alle geschriften' auteursrechtelijk te 
beschermen. Men wees er op dat de gekozen formulering de rechter in beginsel de 
ruimte liet om het begrip `alle geschriften' slechts te zien als één van de vele voor-
beelden, welke de wet in artikel 10, lid 1, van het auteursrechtelijke object in 
eigenlijke zin geeft.130  
 De parlementaire stukken inzake de wijziging van de Auteurswet in 1931 leren 
vervolgens nog dat ook de toenmalige Minister van Justitie Donner vraagtekens zette 
bij de auteursrechtelijke bescherming van de `nieuwstijdingen en gemengde 
berichten' in artikel 15, hetgeen blijkens de wetsgeschiedenis van 1912 in het 
verlengde ligt van de geschriften-bescherming.131  
 
2.5.9 HOGE RAAD 1937-1965 
 
Ondanks deze `communis opinio' onder de schrijvers dat de bijzondere geschrif-
ten-bescherming niet binnen de Auteurswet thuishoorde en de rechter geenszins 
genoodzaakt was de intentie van de wetgever te volgen, honoreerde de Hoge 
Raad de wil van de wetgever.  
 Het eerste arrest werd in 1937 gewezen door de strafkamer.132 In navolging 
van Advocaat-Generaal Berger aanvaardde de Hoge Raad dat de Auteurswet `alle 
geschriften' tot `werken van letterkunde, wetenschap of kunst' had bestempeld.  
 Dit standpunt werd gevolgd door de civiele kamer in het arrest van 17 april 
1953, ondanks de zich daartegen verzettende, gloedvolle conclusie van Advocaat-
Generaal Langemeijer, die wees op de dogmatische bezwaren tegen bescherming 
van deze geschriften in het kader van de Auteurswet.133 De Hoge Raad stond 
echter voornamelijk stil bij de (onmiskenbare) bedoeling van de wetgever, zoals 
blijkende uit de parlementaire stukken. D.J. Veegens stelde zich in zijn annotatie 
in de NJ neutraal op ten opzichte van de uitkomst van deze procedure, in tegen-
stelling tot Hijmans Van den Bergh134 en Hirsch Ballin,135 die respectievelijk 

 

                                                                                                                                    
1912, p. 149-150; Van Praag, 1912, p. 29; Wijnstroom & Peremans, 1930, p. 34; Langemeijer (Conclusie A.-
G. bij HR 17 april 1953, NJ 1954, 211 inzake Radioprogramma). 

130 Van Praag, 1912, p. 30; Wijnstroom & Peremans, 1930, p. 36; De Beaufort, 1932, p. 74 en Hirsch Ballin, 
1953, p. 30-36. 

131 Handelingen II, 1930-1931, p. 2303-2304: Dat er ook plaats is voor een redenering in andere zin, nl. dat men 
nieuwsberichten, zuiver feitelijke berichten, eigenlijk niet als objecten van auteursrecht kan beschouwen. Het 
is immers een zuivere feitelijke mededeling van iets en eigenlijk dus geen object voor auteursrecht, tenzij dan, 
dat het meer uitdijdt tot een beschouwend artikel over een feit. Zie ook De Beaufort, 1932, p. 147. 

132 HR 1 november 1937, NJ 1937, 1092 (Telefoongids Brummen).  
133 HR 17 april 1953, NJ 1954, 211 (Radioprogramma). 
134 AA 1954, p. 128-134. 
135 Brochure 1953, p. 30 e.v.; WPNR 4299 e.v. 
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instemmend en (zeer) afkeurend reageerden. 
  In zijn arresten van 1961 en 1965 bevestigde de Hoge Raad het in deze 
eerdere arresten ingenomen standpunt dat de Auteurswet `alle geschriften'  ─  los 
van hun oorspronkelijkheid  ─  beschermt.136 Uit deze arresten blijkt echter dat 
de Hoge Raad deze geschriften duidelijk onderscheidt van het auteursrechtelijk 
object in strikte zin. In het Explicator-arrest van 1961 werd aangegeven dat in 
geval van geschriften de inhoud (de objectieve elementen) wèl beschermd zijn  ─ 
 in tegenstelling tot de auteursrechtelijke werken in strikte zin  ─  maar uitsluitend 
tegen ontlening door derden aan het geschrift zelf. Het staat derden derhalve wèl 
vrij de objectieve elementen te gebruiken, indien en voor zover deze aan een 
andere bron ontleend zijn.  
 In het Televizier-arrest van 1965 overwoog de Hoge Raad vervolgens dat niet 
alle bepalingen van de Auteurswet zonder meer toepasselijk zijn op deze ge-
schriften, gelet op het verschil in karakter tussen een normaal auteursrechtelijk 
beschermd werk en een niet-origineel geschrift.  De Hoge Raad oordeelde dan 
ook dat per voorschrift afzonderlijk bezien dient te worden of en in hoeverre het 
op deze geschriften van toepassing is. In het Televizier-arrest werd tevens nog 
bepaald dat onder `geschrift' niet alleen verstaan wordt `drukwerk', maar iedere 
opschriftstelling. Voorwaarde voor de bescherming is dat het geschrift bestemd is 
om openbaar gemaakt te worden. De bescherming strekt zich ook uit tot 
vertalingen en bewerkingen van minder ingrijpende aard, zoals wanneer de 
inhoud van het geschrift niet geheel of grotendeels woordelijk of letterlijk is 
overgenomen en weglatingen of toevoegingen bevat. Anderzijds geeft de Hoge 
Raad in het Televizier-arrest aan dat de rechthebbende zich niet tegen een nieuwe 
opschriftstelling kan verzetten, indien deze niet als een eenvoudige herhaling is te 
beschouwen, zodat de bescherming niet iedere bewerking omvat, zoals in geval 
van een regulier auteursrecht.  
 De grondslag van deze bescherming ziet de Hoge Raad blijkens het 
Televizier-arrest uitsluitend in de opschriftstelling zelve. Deze bescherming wordt 
derhalve ingegeven door de verrichte investering, maar niet vanwege een 
geestelijke, creatieve inspanning, zoals bij het auteursrecht. 
 

 
136 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 (Explicator); HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier). 
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2.5.10 COMMENTAAR 
 
Geconstateerd dient te worden dat de Hoge Raad in deze jurisprudentie in wezen 
een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht op niet-originele geschriften in 
het leven heeft geroepen.137 Voor wat betreft het object van dit recht kon de 
Hoge Raad zich nog beroepen op de  ─  niet dwingende  ─  wil van de wetgever, 
maar diezelfde wetgever had blijkens dezelfde wetsgeschiedenis een regulier 
auteursrecht voor ogen bij deze geschriften. De verleende rechtsbescherming sluit 
weliswaar aan bij het auteursrecht, maar is daaraan geenszins gelijk en sluit ook 
niet aan bij de oude copijrechten.138 De Hoge Raad creëerde, zoals met name uit 
het Televizier-arrest blijkt, een sui generis bescherming voor deze geschriften, 
daarmee een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht in het leven roepend, 
waarop het auteursrecht maar tot op zekere hoogte van toepassing is. Hoever deze 
bescherming reikt en wat de duur daarvan is, is echter nog niet uitgekristalliseerd, 
bij gebreke van nadere rechtspraak.139

 
2.6 HET PORTRET 
 
2.6.1 ARTIKEL 21 AUTEURSWET 
 
Vergeleken met de geschriftenbescherming is de wettelijke basis van het 
zogeheten portretrecht zelfs nog smaller, nu van een wil van de wetgever terzake 
van de door de rechtspraak ontwikkelde ruime bescherming van geportretteerden 
niet gesproken kan worden. 

 

                                                

 In de rechtspraak wordt sedert het begin van de jaren zestig aangenomen dat 
personen met een verzilverbare populariteit zich tegen de exploitatie van hun 
portret kunnen verzetten.140 De grondslag daarvoor is gevonden in artikel 21 Aw. 
Dit artikel bepaalt dat de geportretteerde zich tegen de publikatie van zijn  ─  niet 
in zijn opdracht gemaakte  ─  portret kan verzetten indien hij daar een redelijk 
belang bij heeft.141 Strikt genomen is artikel 21 Aw slechts van toepassing op de 

 
137 Zie ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 54. 
138 Door Hirsch Ballin was in zijn noot onder het Explicator-arrest betoogd dat op `alle geschriften' ook de 

bescherming van het oude copijrecht van toepassing was (AA, 1961, p. 179-184). Zie ook: Pfeffer/Gerbrandy, 
1973, p. 58-59. 

139 Zie daaromtrent ook: Wichers Hoeth, 2000 weken, 1977, p. 92-94 en Hugenholtz, 1989, p. 45-48 en p. 114 
e.v. 

140 Het eerste (althans gepubliceerde) vonnis is dat van de Pres. Rotterdam (14 april 1959, NJ 1959, 648) inzake 
Teddy Scholten, dat door het Hof Den Haag (13 april 1960, NJ 1961, 160) werd bekrachtigd. 

141 Art. 21 Aw: Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege de 
geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het 
auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na 
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auteursrechthebbende op het portret, omdat het zich richt tot de 
`maker/rechthebbende'. Artikel 35 Aw stelt in meer algemene termen het 
openbaar maken van een portret zonder daartoe gerechtigd te zijn strafbaar. De 
Hoge Raad heeft echter in 1916 reeds beslist dat deze norm van artikel 21 Aw 
zich niet alleen tot de maker richt, maar evenzeer tot derden.142 Zodoende kan 
men uit artikel 21 Aw een meer algemene civielrechtelijke norm distilleren, die 
door de rechter binnen het kader van art. 6:162 BW gehandhaafd kan worden.143  
 Artikel 21 Aw dankt zijn bestaan aan een amendement van Drucker.144 
Alhoewel dit niet expliciet uit de toelichting blijkt, mag men er van uitgaan dat 
destijds bij een redelijk belang alleen aan een zedelijk belang werd gedacht.145 
Zo werd het redelijk belang in de literatuur tenminste opgevat.146 Noch de 
Toelichting van Drucker, noch de tekst van artikel 21 Aw, dwingt echter tot een 
restrictieve interpretatie van het begrip redelijk belang. Integendeel, het begrip 
redelijk belang is taalkundig ruimer dan een `zedelijk belang' en de 
wetsgeschiedenis leert dan ook dat de wetgever andere belangen dan zedelijke 
belangen in ieder geval niet heeft uitgesloten.147    
 

 
zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen openbaarmaking verzet. Artikel 21 Aw spreekt over 
het niet in opdracht gemaakte portret. Artikel 20 Aw bepaalt terzake de in opdracht vervaardigde portret dat 
voor openbaarmaking steeds toestemming van de geportretteerde vereist is. 

142 HR 22 mei 1916, NJ 1916, p. 808. Evenzo: HR 24 juni 1952, NJ 1955, 742; HR 22 november 1966, NJ 1967, 
101; HR 21 oktober 1969, NJ 1971, 124. 

143 Vgl. literatuur overzicht bij Martens, O.D., VI, nr 23 en HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de 
Vijf Pooten). 

144 Handelingen II, 1911-1912, Bijlage 227, no 8, p. 2. 
145 Handelingen II, 1911-1912, no 8 (Amendement Drucker), p. 2 (Toelichting): Ook bij portretten, die niet in op-

dracht van den geportretteerde zijn vervaardigd, kan openbaarmaking, ook door den maker, in hooge mate 
onbehoorlijk zijn. Een algemeene regel is in dezen niet te stellen; alles hangt af van de bijzondere omstandig-
heden van het geval. 

146 Vgl. Van Praag, 1912, p. 104: Mocht echter de opname gemaakt zijn onder zulke omstandigheden, dat het 
begrijpelijk is , dat de geportretteerde niet op die wijze aan het publiek wenscht te worden voorgesteld, dan ..; 
Snijder van Wissenkerke, 1913, p. 242: gekrenkt, bespot of beleedigd; De Beaufort, 1932, p. 163: Hier moet 
dus de publikatie een voor de den geportreteerden krenkend karakter hebben,.. ; Evenzo Pfeffer, 1940, p. 73. 

147 De Toelichting van Drucker is juist in algemene termen vervat. Snijder van Wissenkerke (1913, p. 242) had 
kennelijk ook reeds het oog op commerciële belangen van de geportretteerde, gezien zijn opmerking dat van 
een redelijk belang ook sprake kan zijn ingeval van plaatsing van iemand op een foto in een omgeving, die 
(o.m.) zijn verdiensten of waarde als artiest raakt. Franx (Conclusie A.-G. bij HR 19 januari 1979, NJ 1979, 
383, p. 1224) merkt terecht op dat van een uitgesproken bedoeling van de wetgever om financiële belangen 
buiten de werking van art. 21 Aw te houden niet gesproken kan worden, en dat men hooguit kan stellen dat de 
wetgever aan dergelijke belangen niet gedacht heeft. 
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2.6.2 FINANCIEEL BELANG 
 
Sedert het eind van de jaren vijftig wordt de rechter geconfronteerd met claims 
van geportretteerden die bezwaar maken tegen de publikatie van hun portret op 
grond van commerciële belangen. De eerste gepubliceerde uitspraak betrof het 
gebruik in advertenties voor een sigarettenmerk van een afbeelding van de 
zangeres Teddy Scholten, die kort daarvoor het Eurovisie Songfestival had 
gewonnen. Zowel de President van de rechtbank Rotterdam als het Hof Den Haag 
waren van oordeel dat Teddy Scholten een redelijk belang in de zin van artikel 21 
Aw had, omdat het kunnen verstrekken van exclusiviteit aan contractspartijen van 
invloed is op de exploitatiewaarde van haar portret.148 In de lagere rechtspraak 
werd daarop aan geportretteerden veelal het recht toegekend zich te verzetten 
tegen de openbaarmaking van hun portret, wanneer zij aannemelijk konden 
maken dat derden bereid zijn voor het gebruik van hun portret te betalen.149  
 Deze rechtspraak werd in de literatuur instemmend ontvangen. Boekman 
plaatste echter wel een kritische kanttekening. Zij maakte bezwaar tegen de 
redenering dat de publikatie voor de geportretteerde financieel voordeel kan 
opleveren mits hij daarover exclusief kan beschikken en dat daarom de geportret-
teerde een redelijk belang had bij het recht toestemming voor publikatie te 
kunnen verstrekken. Boekman merkte op dat met deze cirkelredenering tal van 
exclusieve rechten zouden kunnen ontstaan. Dit bezwaar is mijns inziens niet 
terecht. Cirkelredeneringen dienen uiteraard vermeden te worden, maar wanneer 
het gaat over de vraag of iets rechtens al dan niet toelaatbaar is, ontkomt men er 
niet aan bepaalde uitgangspunten te kiezen, welke niet steeds sluitend 
beredeneerd kunnen of behoeven te worden. Hetzelfde bezwaar zou men 
evenzeer tegen het auteurs- of octrooirecht kunnen opwerpen. De kritiek van 
Boekman illustreert echter wel dat in deze uitspraken door de rechter niet met 
zoveel woorden is overwogen dat de mogelijkheid om een verworven populariteit 
te kunnen verzilveren een rechtens te respecteren  ─  en daarmee redelijk  ─  
belang is, zoals Spoor/Verkade ook opmerken.150  

 

                                                 
148 Pres. Rotterdam, 14 april 1959, NJ 1959, 648, en Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy 

Scholten).  
149 Zie voor een overzicht: Martens, O.D., VI. nr 23; Van Oerle, 1990, p. 113; Spoor/Verkade, 1993, nr 194. 
150 Spoor/Verkade, 1993, nr 94. 
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2.6.3 ’T SCHAEP-ARREST 
 
In 't Schaep met de Vijf Pooten-arrest van 19 januari 1979 sanctioneerde de Hoge 
Raad vervolgens deze jurisprudentie van de lagere rechter.151 Deze zaak betrof de 
uitgave van een met foto's verluchtigd boek over de gelijknamige TV-serie. De 
afgebeelde acteurs hadden voor dit gebruik van hun portretten geen toestemming 
gegeven en vorderden schadevergoeding in een bodemprocedure. Rechtbank en 
Hof waren van oordeel dat de acteurs daarop aanspraak konden maken, omdat zij 
een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw hadden. Het Hof overwoog 
daarbij overigens dat artikel 21 Aw zich niet richt tot degenen, die geen 
auteursrecht pretenderen, zodat de vraag of niet-auteursrechthebbenden een on-
rechtmatige daad verrichten, moet worden beantwoord aan de hand van de 
algemene regels inzake de onrechtmatige daad met inachtneming van alle 
omstandigheden van het geval. Het Hof oordeelde dat daarbij aan artikel 21 Aw 
geen beslissende betekenis toekwam, maar dat het hooguit zijdelings van belang 
was, omdat het een norm voor de invulling van de geschonden rechtsplicht van 
art. 35 Aw aanreikt.152

 De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep. Hij overwoog dat alhoewel de 
wetgever bij het gebruik van de woorden `redelijk belang' hoofdzakelijk gedacht 
moet hebben aan belangen van niet-financiële aard, van een redelijk belang ook 
sprake kan zijn, wanneer geportretteerden in de uitoefening van hun beroep een 
populariteit verworven hebben die van dien aard is, dat een commerciële exploi-
tatie daarvan tot de mogelijkheden behoort. Het belang van de geportretteerden 
om dan in de voordelen van de exploitatie van hun portret mee te kunnen delen 
door de openbaarmaking  van hun portretten niet te hoeven toestaan zonder 
daarvoor een vergoeding te ontvangen, is een redelijk belang in de zin van artikel 
21 Aw, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog vervolgens dat om die 
reden de acteurs een redelijk belang hadden om het gebruik van hun portretten te 
verbieden. Daarbij verwees de Hoge Raad tevens naar de ontwikkeling in de 
maatschappelijke opvattingen op dit punt.  
 De klacht dat het Hof artikel 21 Aw niet beslissend had geacht, werd door de 
Hoge Raad verworpen. De Hoge Raad overwoog  ─  conform de Conclusie van 
A.-G. Franx  ─  dat het Hof de vraag of onrechtmatig was gehandeld had getoetst 
aan het criterium of een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw van de 
geportretteerden zich tegen publikatie verzette. Tegen die achtergrond oordeelde 
de Hoge Raad dat de eisers in cassatie geen belang hadden bij de klacht dat het 
Hof artikel 21 Aw ten onrechte niet rechtstreeks toepasselijk had verklaard. De 

 
151 HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383 ('t Schaep met de Vijf Pooten). 
152 Vgl. Hof, r.o. 10-13 en 27; Cassatiemiddel onder 2, Conclusie A.-G. Franx en Boekman, BIE 1966, p. 29 
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Hoge Raad liet zich derhalve niet inhoudelijk uit over de vraag of het Hof terecht 
art. 21 Aw niet rechtstreeks had toegepast. Men mag uit dit arrest wellicht 
afleiden dat de Hoge Raad op zich met deze constructie kan leven, daar hij anders 
toch eenvoudig had kunnen corrigeren.  
 Zoals A.-G. Franx in zijn conclusie aangaf is het overigens de vraag of men 
de constructie met art. 35 Aw dient te gebruiken. Artikel 21 Aw richt zich, gezien 
de tekst, enkel tot de auteursrechthebbende, zodat deze bepaling niet rechtstreeks 
van toepassing is op een derde. Men kan echter stellen dat uit deze bepaling  ─  al 
dan niet tesamen met art. 35 Aw  ─  een algemene civielrechtelijke norm kan 
worden afgeleid, welke civielrechtelijke norm niet onderworpen is aan de 
beperkingen, die art. 35 Aw  ─  als strafrechtelijke bepaling  ─  wellicht kent.153 
Artikel 21 Aw is dan niet rechtstreeks van toepassing, maar evenmin via de 
omweg van art. 35 Aw. Het begrip `redelijk belang' van art. 21 Aw fungeert dan 
enkel als kapstok voor het binnen het kader van artikel 6:162 BW afbakenen van 
wat men civielrechtelijk al dan niet vermag.154  
 De Hoge Raad erkende in dit arrest een verbodsrecht van personen met een 
zogeheten verzilverbare populariteit terzake van het commercieel gebruik van 
hun portretten. Weliswaar legde de Hoge Raad enige nadruk op het kunnen 
meedelen in de voordelen van de exploitatie, en het belang om een publikatie niet 
te hoeven toelaten zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, maar hij 
beperkte de aanspraak van de geportretteerde niet tot een vergoedingsrecht. De 
Hoge Raad overwoog uiteindelijk met zoveel woorden dat de geportretteerde een 
redelijk belang heeft om het gebruik van zijn portret te kunnen verbieden.155  
      
2.6.4 COMMENTAAR 
 
Met 't Schaep-arrest heeft de Hoge Raad derhalve een exclusief recht aan  ─  
sommige  ─  geportretteerden verstrekt. Het redelijk belang van artikel 21 Aw 
fungeert daarbij als kapstok, maar dat doet er niet aan af dat hier in wezen een 
ongeschreven intellectueel eigendomsrecht werd toegekend. De inhoud van dit 
portretrecht is zelfs in nog grotere mate dan bij de geschriftenbescherming 

 

                                                 
153 Vgl. Wichers Hoeth NJ 1979, 383; Spoor AMR 1979, p. 52; Gerbrandy, 1988, p. 278; Spoor/Verkade, 1993, 

nr 187 en nr 194 onder (4).  
154 Anders dan A.-G. Franx lijkt het mij niet juist om deze civielrechtelijke norm te zien als een handelen in strijd 

met een wettelijke plicht. Het verbod van art. 21 Aw is immers niet tot de derde gericht, zodat er voor hem 
geen wettelijke verplichting in deze bepaling besloten ligt. Deze civielrechtelijke norm ligt dan naar mijn 
mening op het gebied van de zorgvuldigheidsnormen of geldt als basis voor een ongeschreven subjectief 
vermogensrecht.  

155 HR: Hieruit volgt dat (.....) niet kunnen afdoen aan het redelijk belang van Hameetman c.s. om het hiervoor 
bedoelde gebruik van hun portretten te kunnen verbieden. Vgl. ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 194. 
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onduidelijk. Alleen het begrip `redelijk belang' werd aan artikel 21 Aw ontleend. 
Van een naar analogie toe te passen wettelijk regime, zoals bij de geschrif-
tenbescherming, is niet direct sprake, alhoewel het auteursrecht in beginsel wel 
aanknopingspunten lijkt te kunnen bieden. Zo is bijv. nog onduidelijk welke 
beperkingen de geportretteerde zich op zijn recht zal moeten laten welgevallen, 
evenals de duur van dit recht. 
 Onduidelijk is ook nog wie mogelijk aanspraak op deze bescherming kunnen 
maken. In het Schaep-arrest kende de Hoge Raad een portretrecht toe aan 
personen met een verzilverbare populariteit, die in het kader van een beroep is 
verworven. Daarmee is echter nog niet gezegd dat wanneer een verzilverbare 
populariteit niet in het kader van een beroep verworven is, de geportretteerde zich 
niet tegen de commerciële exploitatie zou kunnen verzetten.156  
  Deze onduidelijkheden doen er echter niet aan af dat de conclusie 
gerechtvaardigd is dat met het Schaep-arrest aan de geportretteerde, die een 
verzilverbare populariteit bezit, een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht is 
toegekend.   
 
2.7 UITVOEREND KUNSTENAARS EN PRODUCENTEN VAN FONOGRAMMEN 
 
2.7.1 INLEIDING 
 
Uitvoerend kunstenaars kunnen in die hoedanigheid geen aanspraak maken op 
auteursrechtelijke bescherming voor hun prestatie.157 In het verleden waren zij 
voor de bescherming van hun uitvoering derhalve aangewezen op het gemene 
recht, zonder dat enig wettelijk aanknopingspunt voor bescherming gevonden kon 
worden. Producenten van fonogrammen en omroeporganisaties verkeerden in 
dezelfde situatie. 
  

 
156 Evenzo Spoor/Verkade, 1993, nr 194 onder (2). Zie tevens § 3.2.5.1.A. 
157 Slechts wanneer zij een persoonlijk stempel op de uitvoering drukken, en de uitvoering kan worden aange-

merkt als een originele bewerking of vertolking ligt dit anders. In dat geval ontstaat volgens verschillende 
schrijvers een auteursrechtelijk werk in de vorm van de vertolking, maar dat auteursrechtelijke werk kan men 
niet gelijkstellen met de prestatie van de uitvoerend kunstenaar als zodanig. De vertolking - een bepaalde 
interpretatie van het uitgevoerde werk - bestaat immers niet uit de fysieke uitvoeringshandelingen waarmee de 
vertolking wordt uitgevoerd, maar wordt gevormd door de aan de uitvoering ten grondslag liggende gees-
telijke prestatie. Een bepaalde vertolking kan in beginsel ook door een andere uitvoerende kunstenaar weer 
worden uitgevoerd, zoals sommige goed geslaagde imitaties leren.  

 Zie omtrent de auteursrechtelijke bescherming van vertolkingen: Cohen Jehoram, AA 1970, p. 377 en AA 
1989, p. 677; Beekhuis, RM Themis 1972, p. 7; Spoor, RM Themis 1973, p. 324; Du Bois, Auteursrecht  
1978, p. 61; Van Engelen, Auteursrecht/AMR 1985, p. 85; Dommering, Informatierecht/AMI 1986, p. 72; -
Spoor/Verkade, 1993,  nr 340; Gerbrandy, 1988, p. 116. 

51 
Van Engelen – Prestatiebescherming – 1994 



Hoofdstuk 2: Ongeschreven IE-rechten in de rechtspraak van de Hoge Raad 

In een wettelijke bescherming van de prestaties van uitvoerend kunstenaars 
en producenten van fonogrammen is thans voorzien door de invoering per 1 juli 
1993 van de Wet op de Naburige Rechten. Het ontwerp daarvoor werd in 1989 
uiteindelijk ingediend om de implementering in het Nederlandse recht van de 
Verdragen van Rome en Genève over de bescherming van uitvoerend kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties te 
verwezenlijken.158 Dit wetsvoorstel vormde het sluitstuk van langdurige 
internationale en nationale lobbies voor en tegen de wettelijke erkenning van 
bescherming van deze prestaties.159   
 De rechtspraktijk werd in de tussenliggende periode echter wel met 
aanspraken op bescherming van uitvoerend kunstenaars geconfronteerd. De juris-
prudentie op dit terrein is expliciet in gang gezet met het arrest van het Hof 
Arnhem van 18 januari 1972 in de zaak Deutsche Grammophon Gesellschaft/-
Kusters.160 Het Hof diende zich in die procedure uit te laten over de vraag of de 
uitvoerend kunstenaar James Last en elf grammofoonplatenmaatschappijen en 
importeurs zich konden verzetten tegen door Kusters op de markt gebrachte 
muziekcassettes, die zonder hun toestemming waren vervaardigd. Het Hof 
overwoog dat de uitvoerend kunstenaars geen bijzondere wettelijke bescherming 
genieten, terwijl ook van een subjectief, door artikel 1401 BW beschermd, 

 

                                                 
158 Kamerstukken II, 1988-1989, 21 244, waarover Seignette, IER 1990, p. 1; Heevel, Informatierecht/AMI 1990, 

p. 127; Cohen Jehoram, Informatierecht/AMI 1990, p. 155; Mom, Informatierecht/AMI 1991, p. 29; 
Peeperkorn, Informatierecht/AMI 1991, p. 91. 

 Zie: Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fono-
grammen en omroeporganisaties, Rome, 26 oktober 1961, Trb 1986, 182, en Overeenkomst ter bescherming 
van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen, Genève, 29 
oktober 1971, Trb 1986, 183.  

159 De rechten van uitvoerend kunstenaars kwamen reeds ter sprake op het ALAI-congres van 1903 te Weimar 
waar men de wensen van uitvoerend kunstenaar `met sympathie bezag'. Bij de herziening van de Berner 
Conventie te Rome in 1928 sprak men zich eveneens positief uit over de bescherming van uitvoerende 
kunstenaars en verzocht men de regeringen om maatregelen in overweging te nemen. In 1939 kwam het 
Bureau van de Berner Conventie in Samaden, Zwitserland, met een ontwerp-verdrag dat die status echter niet 
kwijt raakte. In 1948 sprak men zich tijdens de herziening van de Berner Conventie te Brussel wederom 
positief uit, maar het voorstel van de Belgische regering om in een bescherming van de uitvoerend kunstenaar 
te voorzien door invoering van een artikel 11-quater werd niet aanvaard. Het Internationale Arbeidsbureau 
ontfermde zich evenzeer over het onderwerp en kwam in 1956 te Genève met een ontwerp-verdrag, dat in 
1957 gevolgd werd door een ontwerp van de hand van Unesco en het Bureau van de Berner Conventie in 
Monaco. Deze twee ontwerpen resulteerden uiteindelijk - na de conferentie te 's-Gravenhage in 1960 - in het 
Verdrag van Rome van 1961. Aan de ratificatie van dit verdrag en het wetsontwerp ging een reeks van 
kamervragen en  studies vooraf met o.m. een door de Vereniging voor Auteursrecht in 1977 gepubliceerd 
wetsontwerp (Auteursrecht 1977, p. 17-22). Vgl. WIPO, Guide to the Rome Convention, p. 7-9; Dienstag, 
NJB 1939, p. 97; Hirsch Ballin, RM Themis 1957, p. 459; Klaver, 1973, p. 89; Stuyt, Auteursrecht 1977, p. 2 
en Auteursrecht 1979, p. 6; Cohen Jehoram, Auteursrecht 1981, p. 23. 

160 Hof Arnhem, 18 januari 1972, NJ 1972, 297, (DGG/Kusters). 
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`persoonlijk' recht op het verbieden van reproduktie niet gesproken kon worden. 
Wèl oordeelde het Hof dat Kusters onrechtmatig handelde doordat het succes van 
de prestatie van Kusters uitsluitend afhing van en teweeggebracht werd door die 
van de uitvoerend kunstenaars en Kuster een lage prijs kon vragen omdat hij aan 
de totstandkoming van die prestatie geen bijdrage leverde. Het Hof sprak een 
verbod uit terzake van het in de handel brengen van de ongeautoriseerde verveel-
voudigingen. 
 In het voetspoor van dit arrest van het Hof Arnhem werden in de 
jurisprudentie vervolgens in een groot aantal zaken de vorderingen van 
uitvoerende kunstenaars  ─  veelal tezamen met die van producenten van 
fonogrammen  ─  toegewezen.161 Tegen deze achtergrond mag men dan ook van 
een gevestigde jurisprudentie van de lagere rechter spreken, waarin aan de 
prestaties van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen 
bescherming tegen ongeautoriseerde opnamen en verveelvoudigingen werd 
verleend.      
 
2.7.2 ELVIS PRESLEY-ARREST162 
 
Deze jurisprudentie van de lagere rechter werd uiteindelijk door de Hoge Raad 
gesanctioneerd in zijn Elvis Presley-arrest van 1989. In deze procedure traden 
BMG Music Partnership en BMG/Ariola Benelux BV op tegen Boogaard Trading 
Lopik BV en Sonortape Nederland BV, die geluidsdragers op de markt brachten 
met opnamen van optredens van Elvis Presley. BMG had deze geluidsdragers met 
toestemming van Presley vervaardigd en de gedaagden hadden deze 
eenvoudigweg gekopieerd. BMG had een overeenkomst met Presley gesloten, op 
grond waarvan BMG stelde als rechtsopvolger van Presley de aanspraken van 
Presley, die in 1977 was overleden, als uitvoerend kunstenaar geldend te kunnen 
maken. Deze rechten van Elvis Presley stonden vervolgens centraal in deze 
procedure.163  

 
161 Pres. Amsterdam, 20 juli 1976, AMR 1977, p. 34 (Ten CC); Pres. Den Bosch, 15 februari en 6 mei 1982, NJ 

1984, 603 (NVPI); Hof Den Bosch, 24 februari 1982, NJ 1984, 604 (NVPI II). Zie tevens de ongepubliceerde 
uitspraken geciteerd door Du Perron, AMR 1979, p. 3 en De Wit, AA 1983, p. 156. 

162  HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley). 
163 De grondslag voor de aanspraken van BMG lijkt in deze procedure beperkt te zijn opgezet, voor zover 

daarvan blijkt uit de publikatie in de NJ. Kennelijk deed men geen beroep op aan Presley eventueel 
toekomende auteursrechten op diens `vertolkingen', alhoewel daarvoor veel te zeggen valt, zoals ook blijkt uit 
de overwegingen van de President, die in zijn vonnis sprak over vindingrijkheid, oorspronkelijkheid en een 
eigen (herkenbare) stijl, maar dit enkel gebruikte om de prestatie van Presley als uitvoerend kunstenaar als een 
éénlijnsprestatie aan te merken. De eventuele zelfstandige aanspraken van BMG als producent van de gram-
mofoonplaten - los van de aanspraken van Presley als uitvoerend kunstenaar en de overdracht daarvan - 
speelden in deze procedure kennelijk evenzeer een ondergeschikte rol, althans in de eerste twee instanties. 
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2.7.2.1 PRESIDENT EN HOF 
 
De President van de rechtbank Utrecht oordeelde dat de prestaties van uitvoerend 
kunstenaars als Elvis Presley zoveel overeenkomsten vertonen met een werk in 
auteursrechtelijke zin dat er aanleiding kan zijn om uitvoerende kunstenaars een 
bescherming te bieden middels het recht van de ongeoorloofde mededinging. 
Nadat de President vervolgens nog aandacht besteedde aan o.m. de duidelijk 
eigen stijl van Presley en de mindere kwaliteit van het produkt van Boogaard c.s. 
oordeelde hij dat het handelen van de gedaagden onrechtmatig was.    
 In appèl nam het Hof Amsterdam164 als uitgangspunt dat BMG van Elvis 
Presley rechten overgedragen had gekregen en zodoende op grond van rechtsop-
volging165 dezelfde aanspraken kon uitoefenen als voorheen aan Presley als uit-
voerend kunstenaar toekwamen in rechte. Vervolgens overwoog het Hof  ─  in de 
lijn van het Decca-arrest van de Hoge Raad  ─  dat de prestatie van Presley als 
uitvoerend kunstenaar een éénlijnsprestatie is en dat daaraan in beginsel bescher-
ming kan worden verleend door het recht inzake de ongeoorloofde mededinging.  
 Desalniettemin vernietigde het Hof het vonnis van de President door de 
verschillende bijkomende omstandigheden, die in deze zaak naar voren waren 
gebracht ter versterking van de claims van BMG, één voor één de revue te laten 
passeren en deze  ─  na ze gewogen te hebben  ─  te licht te bevinden. Als laatste 
stond het Hof stil bij de omstandigheid dat Boogaard c.s. de op de geluidsdragers 
van BMG vastgelegde prestaties overnamen op eigen geluidsdragers en die in het 
verkeer brachten, zonder daarvoor enige vergoeding te betalen. Alhoewel 
Boogaard c.s. tevens lagere prijzen in rekening brachten, achtte het Hof dit op 
zichzelf onvoldoende om daarop het oordeel te baseren dat Boogaard c.s. zich 
jegens BMG c.s. aan ongeoorloofde mededinging schuldig maken. Daarbij achtte 
het Hof relevant dat het niet om zuivere kopieën handelde omdat de 
geluidsdragers van Boogaard niet steeds dezelfde of evenveel nummers als de 
geluidsdragers van BMG bevatten. 

 

                                                                                                                                   

  De in dit verband door het Hof gebezigde terminologie en relevant beoor-
deelde omstandigheden, doen vermoeden dat het Hof uiteindelijk toch vooral oog 
heeft gehad voor de positie van BMG als producent van grammofoonplaten en 
concurrent van Boogaard. Onduidelijk blijft in ieder geval wat volgens het Hof de 
aanspraken op bescherming van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar, welke 

 
Zowel de President als het Hof beperkten zich tot de aanspraken van Presley als uitvoerend kunstenaar (vgl. 
Conclusie A.-G. Franx, NJ 1989, 701, p. 2640 rechter kolom).   

164 Hof Amsterdam, 3 december 1987, IER 1988, nr 4, p. 14. 
165 Op de vraag in hoeverre dergelijke rechten overdraagbaar kunnen zijn wordt hier niet nader ingegaan. Zie 

daarvoor § 8.5. 
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door rechtsopvolging aan BMG toekwamen, inhielden. Daaronder zou volgens 
het Hof kennelijk niet begrepen zijn het recht zich te verzetten tegen het zonder 
toestemming of betalen van een vergoeding kopiëren en op de markt brengen van 
de prestatie van de uitvoerend kunstenaar, hetgeen verbazingwekkend genoemd 
mag worden. De omstandigheid dat de uitvoeringen in een andere volgorde op de 
markt worden gebracht is een omstandigheid die voor de uitvoerend kunstenaar in 
beginsel irrelevant is, en slechts van belang kan zijn op het niveau van de presta-
tie van de producenten van geluidsdragers, doordat hierdoor wellicht herkomst-
verwarring minder gauw aanwezig zal zijn, daargelaten overigens dat dat 
evenmin een relevante omstandigheid kan zijn voor wat betreft de rechten van de 
producent van een geluidsdrager, welke wordt gekopieerd. Al met al blijft de 
inhoud van de rechten van Elvis Presley, die de basis vormden voor de 
aanspraken van BMG als rechtsopvolger van Presley, onduidelijk in dit arrest.  
 
2.7.2.2 CASSATIE 
 
In het cassatiemiddel werden zowel de aanspraken van Presley als uitvoerend 
kunstenaar, enerzijds, èn de aanspraken op bescherming van BMG als fonogram-
men-producent, anderzijds, naar voren gebracht.  
 A.-G. Franx stelde in zijn conclusie nadrukkelijk dat aan uitvoerend kunste-
naars naar (toen) geldend recht geen naburig recht op hun prestaties toe zou 
komen, zodat naar zijn oordeel geen beroep kon worden gedaan op een absoluut 
intellectueel eigendomsrecht. Hij was tevens van oordeel dat zowel de President 
als het Hof primair de prestatie van Presley als uitvoerend kunstenaar in hun 
oordeel hadden betrokken en dat de prestatie van de producent daarbij slechts als 
bijkomende omstandigheid was meegenomen. De vraag in hoeverre BMG als 
producent mogelijk aanspraak op bescherming van haar prestatie bestaande uit 
het produceren van geluidsdragers kon maken, kon naar zijn oordeel in cassatie 
dan ook niet meer aan bod komen.  
 
2.7.2.3 HOGE RAAD 
 
De Hoge Raad begon met een herhaling van de overwegingen van het Hof en de 
President waarin de prestatie van Presley als uitvoerend kunstenaar op één lijn 
gesteld werd met die welke toekenning van een auteursrecht rechtvaardigen. 
Vervolgens166 oordeelde de Hoge Raad dat het Hof terecht en op juiste gronden 
geoordeeld had dat aan de prestaties van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar 

 
166 De Hoge Raad maakte overigens eerst nog een uitdrukkelijk voorbehoud terzake van het arrest van het Hof, 

met de formule wat er zij van de overige gronden van zijn beslissing.  
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in beginsel bescherming als éénlijnsprestatie toekomt. Die bescherming, die ertoe 
strekt de kunstenaar de mogelijkheid te geven tot exploitatie van zijn prestaties  ─ 
 evenals de bescherming krachtens het auteursrecht  ─ houdt volgens de Hoge 
Raad onder meer in dat de uitvoerend kunstenaar zich er tegen kan verzetten dat 
van zijn prestatie zonder zijn toestemming (geluids)opnamen worden gemaakt. 
 De omvang van deze bescherming blijft in het arrest vervolgens onduidelijk. 
In r.o. 3.3 stelt de Hoge Raad dat die bescherming ertoe strekt de kunstenaar de 
mogelijkheid tot exploitatie van zijn prestatie te geven en onder meer inhoudt dat 
deze zich ertegen kan verzetten dat van zijn prestaties zonder zijn toestemming 
(geluids)opnamen worden gemaakt. Gelet op het gebruik van het ruime begrip 
`exploitatie' en de woorden `onder meer' wordt de indruk gewekt dat deze 
bescherming in ieder geval méér kan inhouden dat alleen het recht zich te 
verzetten tegen het vervaardigen van geluidsopnamen.167  
 De Hoge Raad kende in dit arrest derhalve168 aan de uitvoerend kunstenaar 
een exclusief recht toe.169 Hij motiveerde dit door te stellen dat het aldus voor 
hem mogelijk wordt voor zijn toestemming een vergoeding te bedingen en 
daaraan eventuele voorwaarden te verbinden, waarbij de Hoge Raad tevens 
verwees naar artikel 7 van het Verdrag van Rome van 1961 dat aan de uitvoerend 
kunstenaar een zodanig recht van verzet (als minimum) zou toekennen.170  

 

                                                 
167 Onduidelijk is echter wat de Hoge Raad vervolgens bedoelt in r.o. 3.5 waar hij overweegt dat de onderdelen 2 

en 3 van het principaal cassatiemiddel die een ruimere bescherming dan alleen tegen overname van op 
geluidsdragers vastgelegde prestaties van uitvoerende kunstenaars bepleiten, falen omdat daarvoor geen steun 
is te vinden in het recht. In onderdeel 2 was bepleit dat bescherming tegen het zonder toestemming van, of uit 
naam van de betrokken uitvoerend kunstenaar vervaardigen en/of vervolgens in het verkeer brengen van ge-
luidsdragers waarop diens vertolkingen zijn vastgelegd reeds zonder meer gerechtvaardigd is. In onderdeel 3.b 
was vervolgens bepleit dat de bijkomende omstandigheid dat het ging om vertolkingen van een uitvoerend 
kunstenaar die als een ster van wereldformaat, met een duidelijk eigen stijl, kan gelden, en/of wiens 
vertolkingen van vindingrijkheid, oorspronkelijkheid en een eigen (herkenbare) stijl blijk geven, in ieder geval 
bescherming van de prestaties gerechtvaardigd deed zijn. Ik heb de indruk dat hier primair de omstandigheden, 
die voor het gerechtvaardigd zijn van bescherming van een prestatie bedoeld worden zonder dat de omvang 
van die bescherming daarin aan de orde wordt gesteld. Dat hierin dan ook een ruimere bescherming zou 
worden bepleit, dan alleen tegen overname van op geluidsdragers vastgelegde prestaties, ontgaat mij. Nog 
meer ontgaat mij dat - en laat staan waarom - een ruimere bescherming overigens geen steun zou vinden in het 
recht, mede nu de eerdere overweging 3.3 aangeeft dat ook de Hoge Raad zelf kennelijk meer in gedachten 
heeft dan alleen maar het recht om zich tegen het zonder toestemming vervaardigen van een geluidsopname 
van de prestatie te verzetten. Ook de WNR geeft meer rechten. 

168 Voor de bespreking van de overwegingen van de Hoge Raad betreffende de overdraagbaarheid en vererfbaar-
heid van de bescherming van de uitvoerend kunstenaar zij verwezen naar § 8.4 en § 8.5. 

169 Over de prestatie van BMG als producent liet de Hoge Raad zich niet uit, maar daaraan kan waarschijnlijk 
geen betekenis worden toegekend, daar deze kwestie in cassatie niet meer speelde, zoals de A.-G. aangaf. 

170 Dit laatste is echter niet geheel juist daar ingevolge artikel 7 onder c aan de uitvoerend kunstenaar geen 
verbodsrecht behoeft te worden toegekend betreffende de reproduktie van een opname, wanneer de opname 
met toestemming van de kunstenaar gemaakt is. Zo ook: Cohen Jehoram, Informatierecht 1989, p. 69 en 
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2.7.3 COMMENTAAR 
 
Zoals uit deze rechtspraak blijkt heeft de rechter in de afgelopen twintig jaar een 
exclusief recht van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen 
erkend, zonder dat daar enig wettelijk aanknopingspunt voor bestond. Wèl kon de 
rechter daarbij teruggrijpen op twee verdragen, zij het dat deze gedurende lange 
tijd nog niet door Nederland geratificeerd waren.  
 
 

 
Hoyng, 1990, p. 6. Zie ook: Spoor/Verkade, 1993, nr 364; Soetenhorst, 1993, p. 182. 

 Opgemerkt zij echter tevens dat artikel 2 lid 1 van de Wet op de Naburige Rechten een dergelijk recht wèl aan 
de uitvoerend kunstenaar verleent. 
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