Voorwoord bij de dertiende druk
In 1929 verscheen de eerste druk van het door prof. mr. W.H. Drucker geschreven
boek ‘Kort begrip van het recht betreffende den industrieelen eigendom’, dat kortweg wel wordt aangeduid als Kort Begrip. Voor u ligt, nu 89 jaar later, de dertiende
druk. In de inleiding van de eerste druk van het toen slechts 164 pagina’s tellende
boek schreef Drucker in 1929: ‘Dit boekje wil niet meer geven dan een schets’.1
Het resultaat van de door prof. mr. G.H.C. Bodenhausen in 1949 bewerkte tweede
druk werd door deze omschreven als ‘leerboek’, maar ook als ‘beknopt handboek’.
Bodenhausen had in die druk met name het hoofdstuk over het octrooirecht uitgebreid en voor het eerst aandacht besteed aan het kwekersrecht. Vooral door de
overvloed aan rechtspraak bleef het hoofdstuk over het merkenrecht, dat in de eerste druk al een fors deel in beslag nam, een van de omvangrijkste hoofdstukken.
Reeds in 1954 deed Bodenhausen een derde druk het licht zien, waarin vooral nieuwe
rechtspraak was opgenomen. Daarna heeft mr. L. Wichers Hoeth, oud-compagnon
van de maatschap die thans NautaDutilh heet, de bewerking van het boek voortgezet. Wichers Hoeth had bij het vertrek van Bodenhausen naar de WIPO in Genève
een deel van diens advocatenpraktijk op het gebied van het IE-recht overgenomen.
Wichers Hoeth heeft drie drukken bewerkt: de vierde in 1966, de vijfde in 1976
en de zesde in 1984. Daarmee is het boek nogal ingrijpend veranderd. Een van de
belangrijkste wijzigingen betrof de toevoeging van een hoofdstuk over het auteursrecht in de vierde druk, waarmee overigens een reeds bij Bodenhausen levende wens
werd uitgevoerd. De opzet van het boek bleef ongewijzigd, te weten een leerboek en
beknopt handboek met vermelding van veel, ook lagere, rechtspraak. Het moderne
taalgebruik volgend werd als titel voor de zesde druk gekozen: Kort begrip van het
recht betreffende de intellectuele eigendom, welke titel bij gelegenheid van de zevende druk de huidige, wat modernere titel kreeg.
Sinds Wichers Hoeth zich aan de bewerking van Kort Begrip zette, is het intellectuele eigendomsrecht op de verschillende deelgebieden sterk gewijzigd en vooral
uitgebreid, niet in de laatste plaats doordat op dit rechtsgebied in internationaal opzicht steeds meer werd geüniformeerd en geharmoniseerd. Dit alles leidde ertoe dat
Wichers Hoeth het grootste deel van het boek heeft herschreven. Om die reden
werd besloten bij gelegenheid van de zevende druk zijn naam als enige auteursnaam
te vermelden (tot dan toe werden als auteurs Drucker, Bodenhausen en Wichers
Hoeth genoemd) en zo is het gebleven tot en met de negende druk. De bewerkers
van de vorige en ook deze druk realiseren zich hoe zwaar de opgave is om naast de
advocatenpraktijk aan de bewerking van een boek als dit te werken. Het is daarom
bewonderenswaardig dat Wichers Hoeth zonder hulp van anderen drie drukken
heeft bewerkt. Wij mogen hem daarvoor dankbaar zijn, zonder overigens iets af te
doen aan het respect voor het initiatief van Drucker en de inzet van Bodenhausen bij
het in stand houden van dit boek.
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Na Wichers Hoeth nam Gielen, advocaat en partner bij NautaDutilh en tevens
professor te Groningen, de bewerking van Kort Begrip over. Hij heeft een indrukwekkend aantal drukken op zijn naam staan (de zevende tot en met de twaalfde),
waarin hij een deel zelf bewerkte (waaronder het Merkenrecht hoofdstuk - in feite
een boek op zich en in 2006 verscheen dit dan ook een keer als aparte uitgave) en
hij de volledige redactie op zich nam. In deze periode dijde het boek verder uit: het
intellectuele eigendomsrecht blijft in ontwikkeling, zowel wat betreft rechtspraak
als wet- en overige regelgeving. “Kort” is het boek dan ook niet meer echt, maar een
begrip is het zeker en wij danken Gielen voor zijn, aanzienlijke, bijdrage hieraan.
Met deze druk nemen ondergetekenden het stokje over en inmiddels is het boek
weer bijgewerkt. Met ingang van de tiende druk is besloten de oude auteursgroep
Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth weer op de titelpagina te laten figureren,
en in deze druk is Gielen aan dit illustere gezelschap toegevoegd.
De praktijk van vandaag leert hoe belangrijk het initiatief van Drucker is geweest. Steeds meer studenten bestuderen dit inmiddels aan alle Nederlandse universiteiten gedoceerde rechtsgebied, zodat een grote behoefte bestaat aan een leerboek
waarin alle deelgebieden aan de orde komen. In de rechtspraktijk blijkt een handboek
met vermelding van veel rechtspraak en enkele verwijzingen naar de belangrijkste
literatuur van grote waarde. Het is echter niet eenvoudig om het boek beknopt te
houden, gelet op de toenemende complexiteit van het IE-terrein.
Aan de achtste druk werkte mee mr. N. Hagemans, in die tijd adviseur industriële eigendom bij het Ministerie van Economische zaken. Zij was tevens betrokken
bij de eindredactie van die druk. Bijzondere vermelding verdient ook mr. S. Klos die
aan de achtste en negende druk meewerkte en die met name belangrijke wijzigingen
in het hoofdstuk Auteursrecht aanbracht en tevens de toen nieuwe hoofdstukken
Naburige Rechten en Databankenrecht voor zijn rekening nam. Vermeld zij tevens
dat het hoofdstuk Kwekersrecht in de negende tot en met de elfde druk werd bewerkt
door Mr. M. Groenenboom, waarvoor veel dank is verschuldigd. Mr. R. Hermans
was gedurende een aantal drukken verantwoordelijk voor de hoofdstukken Octrooirecht en Topografierecht.
Deze dertiende druk bevat voornamelijk actualisering, maar ook een nieuw
hoofdstuk Mededinging: dit onderwerp, eerder verspreid over de hoofdstukken,
heeft zijn eigen hoofdstuk gekregen. Vanzelfsprekend wordt alle, deels door Europese ontwikkelingen geïnspireerde, nieuwe wetgeving besproken. Het voorlaatste
hoofdstuk (Handhaving) gaat in op problemen die spelen bij de handhaving van alle
IE-rechten. Voor specifieke IE-rechten van belang zijnde handhavingsregels worden
bij de afzonderlijke IE-wetten besproken.
Voor zover de rechtspraak waarnaar wordt verwezen niet in de reguliere tijdschriften is gepubliceerd, wordt voornamelijk verwezen naar de ECLI-vindplaats
(rechtspraak.nl) of de vindplaats op ie-forum.nl (IEF). De lezer realisere zich dat
bij dergelijke verwijzingen vaak niet duidelijk is of hoger beroep van een uitspraak
is ingesteld.
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De bewerkers hebben de taken als volgt verdeeld:
– Hoofdstuk I (Intellectueel Eigendomsrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1 en 3)
en mr. H.M.H. Speyart (par. 2 en 4)
– Hoofdstuk II (Octrooirecht): mr. D.F. de Lange
– Hoofdstuk III (Topografierecht): mr. D.F. de Lange
– Hoofdstuk IV (Kwekersrecht): mr. P.A.C.E. van der Kooij
– Hoofdstuk V (Tekeningen en Modellen): prof. mr. P.G.F.A. Geerts
– Hoofdstuk VI (Merkenrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1-5) en
mr. drs. A.M.E. Verschuur (par. 6-17)
– Hoofdstuk VII (Handelsnaamrecht): mr. R.C.K. van Oerle
– Hoofdstuk VIII (Auteursrecht): prof. mr. P.G.F.A. Geerts (par. 1-6) en
mr. A.C.M. Alkema (par. 7-14)
– Hoofdstuk IX (Naburige rechten): mr. A.C.M. Alkema
– Hoofdstuk X (Databankenrecht): mr. A.C.M. Alkema
– Hoofdstuk XI (Ongeoorloofde mededinging): prof. mr. P.G.F.A. Geerts
– Hoofdstuk XII (Handhaving): mr. drs. A.M.E. Verschuur
– Hoofdstuk XIII (Mededingingsrecht): mr. H.M.H. Speyart
terwijl ondergetekenden de eindredactie voor hun rekening namen.
Ten slotte vermelden wij graag de bewerking door mr. H.M.H. Speyart, advocaat
te Amsterdam, van de Unierechtelijke paragrafen van de hoofdstukken II-XI en mr.
J.M. Boelens, advocaat te Amsterdam, bij de bewerking van de nrs. 779, 780 en 781.
Veel dank is verschuldigd aan J. Nissen (rechtenstudent aan de RUG) die veel voorbereidend werk heeft verricht.
De rechtspraak en literatuur zijn met uitzonderingen tot en met mei 2018 bijgewerkt.
Annen en Amsterdam, juli 2018

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur
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