De interpretatie der Octrooi-rechten ---- door I.D.Z., Technisch Redacteur,
(uit „BORN”, 2e Jaargang, No. 31, Vrijdag 31 Juli 1931.)
Bij het nasnuffelen van oude correspondentie betreffende octrooi-kwesties, die zich
voorgedaan hebben bij diverse leveranties, vond ik een belangrijk stuk in mijn archief, dat
in verband met de huidige octrooi-kwestie van actueel belang is.
Toen door de Nederlandsche Regeering aan mijne Firma ultimo 1923 opdracht
verleend zou worden tot den bouw en de levering van een complete Radio- Zend- en
Ontvanginstallatie ten behoeve van het Koninklijk Nederlandsch Metereologisch Institiuut
te Den Bildt, trachtte „Telefunken” dit op het laatste oogenblik te verhinderen, door een
dreigbrief te schrijven aan het Ministerie van Waterstaat. Hierin was de mededeeling
vervat, dat wanneer de opdracht aan mijne Firma verleend zou worden, Telefunken beslag
zou leggen op het Station wegens vermeende inbreuk op 3267 (Meissner-Octrooi).
Daar er nog slechts weinige dagen in het oude jaar resten, diende de Regeering met
het oog op de gevoteerde subsidie (welke geldend was tot ultimo 1923) snel te besluiten,
doch tevens wenschte de Regeering geen moeilijkheden te ondervinden gedurende den
bouw van het Radio-Station door een inbreuk-procedure.
Bijgevolg werd mij telefonisch verzocht, ter vermijding van moeilijkheden, aan
Telefunken de 10% licentiegelden te betalen anders kon de opdracht niet verleend worden.
Dit ging mij toch wel een beetje ter ver, daar ik in het geheel niet overtuigd was
licentie aan Telefunken te moeten betalen, te meer waar Telefunken mij daarover nimmer
mondeling of schriftelijk bericht had, doch dit uitsluitend als politiek dreigement aan het
Ministerie van Waterstaat had uitgespeeld om te trachten zelf die opdracht te verkrijgen.
Waar het hier ging om een opdracht van een kleine ƒ 12.000.–, zou Telefunken een
groot deel van de winst hebben opgestreken, alléén door de politieke manoeuvre.
Mijn omgaand telefonisch antwoord aan het Ministerie van Waterstaat was dan ook
kort maar krachtig, n.l. dat als Zijne Excellentie zich door zoo’n dreigement van
Telefunken zou laten weerhouden om de opdracht voor onze firma te teekenen, dat ik den
volgenden dag beslag zou laten leggen op het groote Radio-Station te Kootwijk door
Telefunken geleverd, wegens vermeende inbreuk op mijn octrooien.
De uitwerking van dit dreigement had tot resultaat dat Zijne Excellentie de
opdracht teekende, terwijl ik mij verplichtte om licentie te betalen aan Telefunken voor dat
gedeelte van den zender, waarop hun terugkoppel-octrooi 3267, recht zou blijken te
hebben.
Op mijn advies heeft men toen een tijdroovende procedure vermeden. Dit advies
was gebaseerd op de volgende overwegingen.
Wanneer de zaak tot vaststelling van inbreuk op 3267 bij de Rechtbank aanhangig
zou worden gemaakt, dan zouden de Rechters allicht het advies inwinnen van den
Octrooiraad.
Welnu, toendertijd ressorteerde de Octrooiraad onder het Ministerie van
Waterstaat en dus kon de Minister veel sneller deze kwestie beslechten door direct aan den
Octrooiraad advies te vragen, zooals dan ook met goedvinden van partijen is geschied.
Een afschrift van dit merkwaardige stuk, waarin vele belangrijke gegevens vermeld
staan, geef ik hier in extenso.
Proceskosten waren hierdoor nihil, de vereerende opdracht van de Regeering voor
het K.N.M.I. Station kreeg ik, terwijl Telefunken tot de teleurstellende ontdekking kwam,

dat hun octrooi 3267 geblokkeerd was door dat van de G.E.C. No. 8541 (hetwelk inmiddels
vervallen is, omdat Philips verzuimd heeft de jaarcijns op tijd te betalen).
Het moet echter Telefunken met eere nagegeven worden dat zij nimmer meer eenige
actie voor 3267 hebben gevoerd, na de politieke streek ultimo 1923. Telefunken heeft zich
royaal bij de uitspraak van den Octrooiraad neergelegd. Daaraan had Philips in de
huidige octrooi-strijd voor scheidslieden een voorbeeld kunnen nemen!
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