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This booklet offers you a
historical survey of ‘Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade’ in the 180 years of its
existence.

In feite kan dit boekwerk
gezien worden als een herziene en aangevulde versie
van
twee
vergelijkbare
boekwerken die gepubliceerd zijn (deels in oud Nederlands) ter ere van het
100 jarig en 150 jarig bestaan van ‘Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade’.

In fact, it can be considered
as a revised and supplemented version of the two
similar booklets on the occasion of the 100 years and the
150 years of existence of
‘Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade’.

Zoals aangegeven in de
kantlijn aan de rechterzijde
is dit boekwerk opgedeeld in
drie historische hoofdstukken die de bovengenoemde
periodes, de meer recente
historie en ‘Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade’ in het
heden beslaan.

As indicated in the righthand margin, the booklet
has been divided into three
historical chapters covering
the abovementioned periods, the more recent history,
and a brief overview of ‘Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade’ today.

1833-1933

Dit boekwerk biedt een historisch overzicht van het
180 jarig bestaan van ‘Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade.

1933-1983

Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade B.V., founded in
1833, is one of the oldest, if
not the oldest, still active
patent and trademark agencies in the world.

1983-2013

Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade B.V., opgericht in
1833, is één van de oudste,
zoniet het oudste, nog actieve octrooi- en merkenbureau ter wereld.
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Introductie
Introduction
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[0002]
On
reflection,
however, this is not so remarkable,
because
the
Netherlands have known
patents for a very long period of time. As early as the
Middle Ages and also later
until in 1795, patents were
granted at regular times
and famous names can be
found among the patentees,
like Leeghwater, Huygens,
De Keyser, Stevin and
Drebbel.

[0003] In den Franschen
tijd (1795-1813) werd hier
automatisch de Fransche
wetgeving geldig. Na het
herstel van onze onafhankelijkheid in 1813 kwam onder
Koning Willem I in 1817 een

[0003] During the French
Rule
(1795-1813)
the
French legislation was automatically valid in The
Netherlands. After restoration of the independence in
1813 a Patents Act came

1833-1933

[0002] Dit op het eerste
gezicht zonderlinge feit verliest zijn wonderlijkheid,
wanneer men bedenkt, dat
Nederland al zeer lang octrooien kent. Reeds in den
Spaanschen tijd en verder
onze geheele geschiedenis tot
1795 door, werden regelmatig octrooien verleend, waarbij wij onder de octrooihouders beroemde namen, als
Leeghwater, Huygens, de
Keyser, Stevin, Drebbel, vinden.

1933-1983

[0001] At first-sight it
seems remarkable that in a
country where only as late
as 191o, also under the
compulsion of international
obligations, once again a
patent act was introduced,
one can find one of the oldest, if not the oldest, patent
agencies in the world.

1983-2013

[0001] Het is wel merkwaardig, dat in een land,
waar nog niet zoo lang geleden, mede onder dwang van
zijn internationale verplichtingen, een octrooiwet werd
ingevoerd, een der oudste,
zoo niet het oudste octrooibureau ter wereld gevonden
wordt.
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1833-1933
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octrooiwet tot stand. Het is
onder deze wet, dat de Firma
Vriesendorp & Gaade zich
reeds met het aanvragen van
octrooien bezig hield.

into force under King William I in 1817 and already
under this Act the Firm of
Vriesendorp & Gaade was
engaged in applying for
patents.

[0004] Het lijdt geen twijfel, dat deze Firma in 1833
werd opgericht, al is de juiste
stichtingsdatum onbekend,
daar, zooals we in de eerste
schriftelijke acte tusschen
den heer Vriesendorp en den
heer Gaade van 1838 lezen,
in den beginne „wegens de
associatie geen schriftelijk
contract" bestond.

[0004] The Firm of
Vriesendorp & Gaade was
no doubt established in
1833, though the exact date
of establishment is unknown, as, appearing from
the first written deed between Mr. Vriesendorp and
Mr. Gaade of 1838, initially
there was 'no written contract of association'.

Mr. Vriesendorp
[0005] De oprichters dezer
Firma waren Mr. Anthony
Nicolaas Vriesendorp (1806-

Mr. Gaade
[0005] The founders of
the Firm were Mr. Anthony
Nicolaas
Vriesendorp

1833-1933

[0006] In 1833 the profession of Mr. Vriesendorp and
Mr. Gaade was indicated as
’commission agent’ and
their activities covered a
great domain. It is an established fact that they filed
the first patent application
in which they acted as representatives on 27th September 1833.

1933-1983

[0006] In 1833 vinden wij
als beroep van de Heeren
Vriesendorp en Gaade vermeld „Commissionair", terwijl hun werkzaamheden
zich over een groot gebied
hebben uitgestrekt. Het is
ook zeker, dat zij op 27 September 1833 de eerste octrooiaanvrage, waarin zij als
vertegenwoordigers optraden, indienden.

1983-2013

(1806-1845),
springing
from an old Dordrecht patrician race, who graduated
as a doctor at law at Leyden
on a thesis, entitled: ’Dissertatio Juridica Inauguralis de Locatione Conductione Opens Faciendi’ and
Mr. Jail Hendrik Gaade
(1800-1861),
at
whose
house at The Hague,
Westeinde 10 the office of
the Firm initially had its
seat.

2014

1845), stammende uit een
oud Dordtsch patriciersgeslacht, die in 1830 te Leiden
in de rechten promoveerde
op een proefschrift, getiteld:
‘Dissertatio Juridica Inauguralis de Locatione Conductione Opens Faciendi’, en
Jan Hendrik Gaade ( 18001861), te wiens huize te 'sGravenhage, gelegen aan het
Westeinde no. 10 het kantoor
der Firma aanvankelijk gevestigd was.
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De eerste aanvrage ingediend door Vriesendorp & Gaade in
1833 / The first application filed by Vriesendorp & Gaade in 1833

1833-1933

[0008] An important fact
for the Firm took place on
6th August 1837, when Mr.
A.N. Vriesendorp was appointed government solicitor in the residence (The
Hague) and as a result
thereof the first written
agreement between Mr.
Vriesendorp and Mr. Gaade
of 25th July 1838 was considered necessary. This
agreement states that the
activities of the partnership
will concern all ’applications, administrations, to-

1933-1983

[0008] Een belangrijk feit
voor de Firma vond op 6
Augustus 1837 plaats, toen
Mr. A. N. Vriesendorp benoemd werd tot gouvernements-solliciteur in de residentie en zonder twijfel werd
als gevolg daarvan noodig
geacht de eerste schriftelijke
overeenkomst tusschen de
Heeren
Vriesendorp
en
Gaade van 25 Juli 1838,
waarin vermeld is, dat de
werkzaamheden der compagnieschap zullen loopen
over alle „sollicitatiën", ad-

1983-2013

[0007] The patent in question was granted by the
King on 9th November 1833
and in this connection it
can be remarked as special
detail that it concerned a
so-called patent of importation granted to 'F.M.N. van
Aken, who had become
familiar with the apparatus
for refining sugar and distilling spirits described in it
in France where a French
patent was applied for on
4th February 1833. Eversince the name of the Firm
of Vriesendorp & Gaade has
been mentioned in the patent records as patent
agents office.

2014

[0007] Men vindt hierin
een gedeelte van dit octrooi,
dat 9 November 1833 door
den Koning verleend werd,
in facsimile afgedrukt. Als
merkwaardigheid zij vermeld, dat het een zoogenaamd invoeroctrooi betreft,
verleend aan F. M. M. van
Aken, die het daarin beschreven toestel tot het raffineeren van suiker en tot het
destilleeren van geestrijke
dranken in Frankrijk had
leeren kennen, waar er op 4
Februari 1833 een Fransch
octrooi voor was aangevraagd. Sindsdien vinden we
de Firma Vriesendorp &
Gaade geregeld als octrooigemachtigde in de octrooiregisters vermeld.
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ministratiën,
mitsgaders
wisseleffecten en andere
commissiehandel en zich
voorts zullen uitstrekken tot
alle verdere voorkomende
zaken, van welken aard ook.

gether with bills of exchange and other commission business and will furthermore include all further
matters of any nature whatsoever’.

[0009] Wat was nu het
werk van den gouvernements-solliciteur? In art. 3
van het K.B. van 5 September 1823 omtrent de bevoegdheid verplichtingen der
solliciteurs, wordt de functie
van den solliciteur als volgt
omschreven :
‘Geene verzoekschriften of
memoriën zullen aan Ons of
aan de onderscheiden departementen van Algemeen
Bestuur worden ingediend of
mogen worden aangenomen,
ten zij dezelve door de rekestranten persoonlijk zijn onderteekend of wel namens
dezelve door den gouvernements-solliciteur”.

[0009] In this connection
the question comes up what
exactly the nature of the
government solicitor’s activities was at the time.
Article 3 of the Royal Decree of 5th September 1823
defines this function as
follows:
’No petitions or statements
may be filed with Us or the
various State Departments
or may be accepted, unless
they have been signed by
the petitioners personally
or on behalf of them by the
government solicitor. ’

[0010] Solliciteurs, waarvan
er twintig te 's-Gravenhage
en twintig te Brussel woonden, waren dus van overheidswege aangestelde tusschenpersonen tusschen het
publiek en de regeering, die
zorg droegen voor het in den
juisten vorm gieten en indienen van verzoeken aan de
regeering.

[0010] Solicitors, twenty
of which lived at The Hague
and twenty at Brussels,
consequently, were intermediaries between the public and the government who
were appointed by the government and were in charge
of properly drawing up and
filing petitions to the government.

1833-1933

[0012] Apparently, Mr.
A.N. Vriesendorp, who died
as a bachelor on 15th March
1845, only 38 years of age,
in time felt his end drawing
near, for there is a second
notarial deed between Mr.
Vriesendorp and Mr. Gaade
dated
30th
December,
1844, by which Mr. A.N.
Vriesendorp resigns ’as a
partner of the partnership’
and becomes ’a partner by
way of money-lending’,
whilst Mr. J.H. Gaade continues the activities under
the name of ’Firm of
Vriesendorp & Gaade’. Furthermore, it appears from
this deed that the Firm had
moved into another accommodation situated on
the Westeinde 42.

1933-1983

[0012] Het schijnt, dat Mr.
A. N. Vriesendorp, die ongehuwd op 15 Maart 1845 op
slechts 38-jarigen leeftijd
overleed, zijn einde tijdig
voelde naderen, althans er
bestaat een tweede notarieele acte tusschen de Heeren
Vriesendorp en Gaade van
30 December 1844, waarbij
Mr. A. N. Vriesendorp aftreedt „als vennoot onder
eene firma” en wordt „vennoot bij wijze van geldschieting”, terwijl de heer J. H.
Gaade de werkzaamheden
onder den naam van de Firma Vriesendorp & Gaade
voort zal zetten. Uit deze acte
blijkt verder, dat een ander
pand, eveneens gelegen aan
het Westeinde 42, betrokken
was.

1983-2013

[0011] In virtue of the
Patents Act of 1817 a patent
was a favour that could be
granted by the King and so
drafting and filing patent
applications also belonged
to a solicitor’s work. So, it
was a logical development
that after Mr. Vriesendorp’s
appointment as a solicitor
in 1837 more and more
patents were applied for by
the Firm of Vriesendorp &
Gaade.

2014

[0011] Daar krachtens de
octrooiwet van 1817 een octrooi een gunst was, die de
Koning verleenen kon, behoorde tot het werk van den
solliciteur ook het opstellen
en indienen van verzoeken
om octrooien. Vandaar, dat
na de benoeming van den
heer Vriesendorp tot solliciteur in 1837 we steeds meer
en meer octrooien zien aanvragen door de Firma Vriesendorp & Gaade.
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[0013] De werkzaamheden
van de Firma hadden inmiddels een groote vlucht genomen, vooral ook, doordat in
den tijd van den aanleg van
spoorwegen in ons land, de
Firma Vriesendorp & Gaade
niet alleen de concessionarissen en aannemers daarvan
bij de Regeering vertegenwoordigde, maar ook optrad
als bankier en geldschieter.

Mr. C.J. Gaade
[0014] De heer Gaade liet
zich dan ook al spoedig bijstaan door zijn zoons Christiaan Johannes Gaade (18241902) en Jan Hendrik Gaade
(1836-1875), die na zijn dood
op 1 Februari 1861 de leiding

[0013] The Firm’s activities had assumed large proportions meanwhile, in
particular also as during the
first railway construction in
our country the Firm of
Vriesendorp & Gaade did
not only represent the concessionaries and contractors thereof before the Government, but moreover
acted as bankers and money-lenders.

Mr. J.H. Gaade
[0014] As a result of the
just-mentioned increase of
activities Mr. Gaade had
soon assisted himself by his
sons Christiaan Johannes
Gaade (1824-1902) and Jan
Hendrik
Gaade
(1836-

[0016] Ook op het gebied
van den Industrieelen Eigendom verloor het solliciteursbedrijf veel van zijn
beteekenis, toen in 1869 in
Nederland de trouwens inderdaad gebrekkige octrooiwet van 1817 werd afgeschaft.

[0016] Also in the domain
of industrial property the
solicitor’s business lost
much of its importance,
also because in 1869 the
actually deficient Patents
Act of 1817 was abolished in
the Netherlands.

1833-1933

[0015] However, the solicitor’s business gradually
began to lose its reason for
existence, because the improved means of communication made it a lot easier to
elucidate petitions personally with the Government,
the right of the King and
the Government to grant
favours was limited more
and more and improved
education made specially
skilled persons for drafting
petitions redundant.

1933-1983

[0015] Echter begon het
solliciteursbedrijf toen langzamerhand zijn reden van
bestaan te verliezen, waarvan
de oorzaken waren, dat de
verbeterde verkeersmiddelen
het gemakkelijk mogelijk
maakten, persoonlijk bij de
Regeering rekesten toe te
lichten, dat het recht van den
Koning en de Regeering gunsten te verleenen meer en
meer beperkt werd en dat
het verbeterde onderwijs de
hulp van speciale deskundigen bij het opstellen van
verzoekschriften, overbodig
maakte.

1983-2013

1875), who after his death
in 1861 took over management. In this flourishingtime the Firm enjoyed an
excellent
reputation
at
home and abroad and a
larger accommodation became necessary. For that
reason the Firm moved to
the Juffrouw Idastraat 11.

2014

overnamen. In deze bloeiperiode genoot de Firma Vriesendorp & Gaade een uitstekenden naam in binnen- en
buitenland en werd een
grootere behuizing noodig,
waarom de Firma verplaatst
werd naar de Juffrouw
Idastraat 11.
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[0017] Meer en meer werd
duidelijk, dat het beroep van
gouvernements-solliciteur
ten doode opgeschreven was
en de toekomst van de Firma
Vriesendorp & Gaade zag er
dan ook niet rooskleurig uit.

[0017] It became increasingly clear that the profession of government solicitor
was done for and the future
of the Firm of Vriesendorp
& Gaade therefore did not
look too bright.

[0018] Echter ontstond er
toen in ons land een steeds
groeiende
belangstelling
voor de bescherming van den
lndustrieelen Eigendom. In
1880 werd een merkenwet
ingevoerd, die in 1893 door
de nu, zij het met enkele
wijzigingen nog van kracht
zijnde merkenwet vervangen
werd. Nederland trad terstond toe tot het Unieverdrag van Parijs van 20
Maart 1883, waarbij een
internationale regeling van
het recht op den Industrieelen Eigendom tot stand
kwam. Meer en meer stemmen gingen in ons land op
om weer een octrooiwet in te
voeren. Ten slotte werd in
1905, (den 3den Mei) een
wetsontwerp voor een octrooiwet ingediend, dat in
1910 als octrooiwet het
Staatsblad bereikte.

[0018] An ever increasing
interest arose in the Netherlands in the protection of
industrial property, however, and this resulted in the
introduction of a Trademarks Act in 1880. The
Netherlands also became a
party to the Convention of
Paris of 20th March 1883,
by which an international
regulation of the industrial
property right came into
being. More and more persons were in favour of introducing a Patents Act in
the Netherlands again and
on 3rd May 1905 the bill for
a Patents Act was introduced and in 1910 the Patents Act was published in
the Government Gazette.

[0019] Christiaan Johannes
Gaade, die na het overlijden
van zijn broer Jan Hendrik

[0019] Christiaan Johannes Gaade who after the
death of his brother Jan

[0020] To this end he
engaged Dr F. L. Kleyn,
who became a partner of
the Firm of Vriesendorp &
Gaade on 17th June 1891
and continued the Firm’s
activities" alone after Christiaan
Johannes
Gaade
passed away on 9th February 1902.

1833-1933

[0020] Hij vond dezen in
Mr. F. L. Kleyn, die op 17
Juni 1897 in de Firma Vriesendorp & Gaade werd opgenomen en deze na het
overlijden van zijn compagnon C. J. Gaade op 9 Februari 1902 alleen voortzette.

1933-1983

Hendrik Gaade on 16th
May 1875 was the only one
in charge of the Firm, felt
the need when growing
older for a skilled fellowworker in the field of the
protection of industrial
property.

Mr. Kleyn

2014

1983-2013

Gaade op 16 Mei 1875 alleen
de leiding van de Firma Vriesendorp & Gaade had, gevoelde, naarmate hij ouder
werd, dan ook steeds meer
behoefte aan een medewerker en wel iemand, die thuis
was op het gebied van de
bescherming van den Industrieelen Eigendom.
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[0021] Mr. Kleyn, die de
zetel van de Firma verplaatste naar het Noordeinde, no .75, had zich als advocaat en procureur gespecialiseerd op het terrein van den
industrieelen Eigendom en
dus valt het niet te verwonderen, dat hij bij het weder
invoeren van een octrooiwet
in 1910 terstond het oude
onderdeel van het solliciteursberoep, het aanvragen
van octrooien, weer opvatte.

[0021] Mr. Kleyn, who
moved the Firm’s seat to
the Noordeinde 75, had
specialized as a lawyer and
solicitor in the field of industrial property and it is
obvious that after the Patents Act of 1910 had come
into force he at once resumed the old branch of the
solicitor’s profession, filing
patent applications.

[0022] In Nederland trad
dus in de plaats van den
inmiddels uitgestorven ‘gouvernements-solliciteur’
de
‘octrooigemachtigde’ en het
is wel merkwaardig, dat het
de Firma Vriesendorp &
Gaade was, die het (inmiddels vervallen) Nederlandsche octrooi no. 1 vertegenwoordigde.

[0022] So, in the Netherlands the ’patent agent’
appeared instead of the
’government solicitor’ (died
out meanwhile) and it is a
very special event that it
was
the
Firm
of
Vriesendorp & Gaade which
represented
Netherlands
patent no. 1.

1833-1933
[0023] At first Mr. Kleyn
was able to deal with
trademark matters and
patent applications at home
and abroad without regular
technical assistance, but
presently the assistance of
university graduates turned
out to be indispensible for a
skilled treatment of patent
applications. Mr. Kleyn
therefore made himself sure
of the cooperation of Ir W.
Moorrees, who had written
a book on patent law. However, the latter was appointed Member of the
Patent Office set up meanwhile already some months

1933-1983

[0023] Kon Mr. Kleyn vroeger merkenaangelegenheden
en octrooiaanvragen in het
buitenland zonder vasten
technischen bijstand afdoen,
voor een deskundige behandeling van octrooien bleek
voor het vervolg de hulp van
aan het Bureau verbonden
ingenieurs
onontbeerlijk.
Daarom verzekerde Mr.
Kleyn zich van de medewerking van Ir. W. Moorrees, die
een werk over octrooirecht
geschreven had. Deze werd
echter reeds enkele maanden
later tot lid van den inmiddels opgerichten Octrooiraad
benoemd, welke eervolle

1983-2013

Dutch patent No. 1 under the 1910 Dutch patent act

2014

Nederlands octrooi No. 1 onder de Rijksoctrooiwet van 1910

16

benoeming hij aanvaardde.

later.

[0024] Mr. Kleyn verbond
toen Dipl. Ing. A. C. Gebhard
aan Vriesendorp & Gaade,
die al spoedig na zijn inschrijving als octrooigemachtigde bij den Octrooiraad op 12 September 1912,
directeur daarvan werd.
Spoedig daarna trok Mr.
Kleyn zich uit de Firma Vriesendorp & Gaade terug.

[0024] Thereupon Mr.
Kleyn attached Dipl. Ing.
A.C. Gebhard to the Firm of
Vriesendorp & Gaade. Soon
after his registration as a
patent attorney at the
Dutch Patent Office, he
became director at said
Patent Office. Shortly after
that Mr. Kleyn resigned
from
the
Firm
of
Vriesendorp & Gaade.

Ir. A.C. Gebhard
[0025] Om duidelijk tot
uitdrukking te laten komen,
dat de Firma Vriesendorp &
Gaade weer haar oude werkzaamheid, het behandelen
van octrooiaangelegenheden,
had opgevat, werd de naam

[0025] In order to express
clearly that the Firm of
Vriesendorp & Gaade had
also resumed the handling
of patent matters in the
Netherlands again, the
name was changed into

[0027] Het bleek al gauw,
dat Vriesendorp & Gaade een
nieuwe periode van bloei
tegemoet ging. Ondanks den
wereldoorlog en de daarop
volgende crisis, nam het
aanvankelijk
bescheiden
Octrooibureau een steeds
grootere vlucht, waartoe ook

[0027] It soon appeared
that Vriesendorp & Gaade
had a new flourishing-time
coming. In spite of World
War I and the following
crisis the initially moderate
patent agency developed
increasingly, also as a result
of the takeover of the patent

1833-1933

[0026] Foreign patent
agent offices, who had instructed the Firm of
Vriesendorp & Gaade to
look after their patent interests in the Netherlands
already before 1869, again
forwarded their orders to
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade, and the same held
true for Netherlands firms
which already were in business relationship with the
Firm of Vriesendorp &
Gaade before.

1933-1983

[0026] Oude buitenlandsche octrooibureaus, die
reeds voor 1869 hun octrooiaanvragen voor Nederland
door de Firma Vriesendorp &
Gaade lieten behartigen,
deden, ook nu weer aan het
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade hun opdrachten
voor Nederland toekomen.
Ook oude Nederlandsche
Firma's, die reeds in verbinding met de Firma Vriesendorp & Gaade stonden, vertrouwden het Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade hun
octrooibelangen toe.

1983-2013

’Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade’. This of course did
not alter the fact that also
the other activities were
continued, in connection
with which in particular the
registration of trademarks
and manufacturer’s marks
and the handling of mark
matters are to be mentioned.

2014

veranderd in ‘Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade’. Dit
nam natuurlijk niet weg, dat
zij ook de oude werkzaamheden voortzette, waarvan
vooral het deponeeren van
handels- en fabrieksmerken
en het behandelen van merkenkwesties genoemd moet
worden.
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de overneming van de octrooiafdeeling van de Firma
Van der Graaf, Amalia van
Solmsstraat no. 69 en 71, in
1917 het hare bijdroeg. Het
werd dan ook noodig naar
een grooter pand uit te zien,
wat gevonden werd in een
huis, gelegen aan den Nieuwen Uitleg no. 3, dat in 1918
betrokken werd.

department of the Firm of
Van der Graaf in 1917. It
therefore became necessary
to look for a larger accommodation and this was
found on the Nieuwe Uitleg
3, which accommodation
was moved into in 1918.

Het kantoor aan de Nieuwe Uitleg, Den Haag
The Office at the Nieuwe Uitleg, The Hague

1933-1983

[0028] The growing interests
in patents in this country made
the activities of Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade increase
more and more and this made
it necessary to extend the
partnership. For that reason
Ir. C.M.R. Davidson, patent
agent, was taken into the partnership.

1983-2013

[0028] Door het groeiende
belang van octrooien in dit
land namen de werkzaamheden van Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade steeds
meer toe, waardoor het
noodzakelijk werd om het
vennootschap uit te breiden.
Om deze reden werd Ir.
C.M.R. Davidson, octrooigemachtigde, opgenomen in
het vennootschap.

1833-1933

1933-1983

[0029] Ondanks de serieuze economische crisis in de

[0029] In spite of the serious
economic crisis in the thirties

2014

Ir. C.M.R. Davidson
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Jaren dertig vertrouwden
private personen en bedrijven diverse werkzaamheden
toe aan Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade, zowel
nationaal als daarbuiten.
Deze werkzaamheden waren
zeker niet beperkt tot alleen
het opstellen en verdedigen
van octrooiaanvragen in
Nederland en daarbuiten. De
octrooigemachtigden
verbonden aan Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade, in
samenwerking met advocaten gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom, boden
tevens ondersteuning in
belangrijke rechtszaken op
het gebied van Intellectueel
Eigendom, zowel nationaal
als in het buitenland.

private persons and companies
entrusted
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade with
numerous activities at home
and abroad. These activities
certainly were not restricted to
the drafting and defending of
patent applications for the
Netherlands and abroad, but
patent agents attached to Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade, in cooperation with
lawyers specialized in the industrial property field, rendered their assistance in important lawsuits in the field of
industrial property at home
and abroad.

[0030] Toen Ir. Davidson
gedurende de mobilisatie
van het Nederlandse leger in
1939 en in de oorlogstijd van
Mei 1940 zijn taak vervulde
als legerofficier, leidde Dipl.
Ing. Gebhard en zijn personeel Octrooibureau Vriesendorp & Gaade door moeilijke
tijden. Communicatie met
veel landen werd geleidelijk
onderbroken, maar bijna tot
aan het einde van de oorlog
kon werk worden verricht in
de accommodatie aan de
Nieuwe Uitleg 3. De werk-

[0030] When during mobilisation of the Dutch Army in
1939 and in the days of war of
May 1940 Ir. Davidson fulfilled
his duties as an army officer,
Dipl. Ing. Gebhard and his
staff piloted Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade through
hard times. Communications
with many countries gradually
got interrupted, but until almost the end of the war work
could be done in the accommodation on the Nieuwe Uitleg 3. The working rooms and
records in this accommodation

[0032] Na deze ramp vond
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade tijdelijk een gastvrij
onderkomen bij de Billitonmaatschappij aan het Lyceumplein.

[0032] After this disaster
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade temporarily found hospitable accommodation with
the Billitonmaatschappij on
the Lyceumplein.

1833-1933

[0031] Two months before
the end of the war, on 3rd
March 1945, The Hague was
heavily stricken by an allied
bombardment, which in particular struck the immediate
surroundings of the Nieuwe
Uitleg. The accommodation on
the Nieuwe Uitleg 5 and 7 adjoining
the
offices
of
Vriesendorp & Gaade got a
direct hit and the blaze occurring as a result thereof spread
to the accommodation of Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade and reduced the accommodation to ashes in a
couple of hours.

1933-1983

[0031] Twee maanden voor
het einde van de oorlog, op 3
maart 1945, werd Den Haag
hevig getroffen door een
geallieerd
bombardement,
welke in het bijzonder het
gebied van de Nieuwe Uitleg
trof. De accommodatie aan
de Nieuwe Uitleg 5 en 7,
grenzend aan de kantoren
van Vriesendorp & Gaade
kregen een directe inslag te
verduren en verwoesting als
gevolg daarvan verspreidde
zich naar de accommodatie
van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade en reduceerde
de accommodatie in enkele
uren tot as.

1983-2013

were extended by purchase of
the adjacent building on the
corner of Nieuwe Uitleg and
Kanonstraat.

2014

kamers en archieven van
deze accommodatie werden
uitgebreid door het aankopen van het naastgelegen
gebouw op de hoek van de
Nieuwe Uitleg en de Kanonstraat.
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De Nieuwe Uitleg, Den Haag, voor…
De Nieuwe Uitleg, The Hague, before…

…en na het bombardement in 1945.
…and after the blaze in 1945.

[0034] Vanwege de stabiele
groei van het aantal medewerkers, ondanks de drastische renovatie en uitbreiding
van de Dr. Kuyperstraat,
werd later duidelijk dat het
nodig was om de accommodatie op een andere manier
uit te breiden. In 1969 werd
de afdeling Werktuigbouwkunde van het Octrooibureau
overbracht naar een nabijgelegen accommodatie aan de
Denneweg 124.

[0034] Because of the steady
growth of the number of employees, in spite of drastic
rebuilding and extensions of
the accommodation on the Dr
Kuyperstraat it appeared to be
necessary later on to extend
the accommodation in a different manner. In 1969 the mechanical department of the
Octrooibureau was transferred
to a nearby accommodation on
the Denneweg 124.

1833-1933

[0033] From the temporary
accommodation with the Billitonmaatschappij
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
first moved into an empty
school on the Surinamestraat,
subsequently into an accommodation on the Koninginnegracht and finally in 1949 into
the accommodation on the Dr
Kuyperstraat 6, where the
office is still established.

1933-1983

[0033] Octrooibureau Vriesendorp & Gaade verhuisde
vanuit het tijdelijke onderkomen bij de Billitonmaatschappij naar een lege school
aan de Surinamestraat, en
vervolgens naar een accomodatie aan de Koninginnegracht en uiteindelijk in 1949
in de accomodatie aan de Dr.
Kuyperstraat 6, waar het
kantoor nu nog gevestigd is.

1983-2013

During the laborious reconstruction of the records and
the administration a great deal
of assistance was experienced
from many sides, including the
Patent
Office,
colleagues/patent agents and
clients.

2014

Gedurende de tijdrovende
reconstructive van de archieven en de administratie werd
veel hulp geboden vanuit
vele hoeken, onder andere
van de Octrooiraad, van collega’s/octrooigemachtigden
en van cliënten.
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Dr. Kuyperstraat 6, Den Haag
Dr. Kuyperstraat 6, The Hague

Denneweg 124, Den Haag
Denneweg 124, The Hague

[0037] Een eerste belangrijke verandering was het
resultaat van het feit dat het
aantal
octrooiaanvragen
toenam, terwijl de octrooiverlenende instanties de
betreffende aanvragen onderwierp aan uitvoerige beoordeling ten aanzien van

[0037] A first important
change was the result of the
fact that because of the increase of the number of patent
applications with the patent
granting authorities, which
subjected the applications in
question to a thorough examination with regard to novelty

1833-1933

[0036] In the sixties and the
seventies developments in the
industrial property field were
of a drastic nature and consequently in this period high
demands were made upon the
office’s employees, because
they had to face new situations
again and again.

1933-1983

[0036] In de Jaren zestig en
zeventig vonden drastische
hervormingen plaats op het
gebied van Intellectueel Eigendom. Van de werknemers
van het kantoor werd veel
verwacht, omdat zij telkens
opnieuw met nieuwe situaties geconfronteerd werden.

1983-2013

[0035] The office’s activities
steadily increased after the end
of World War II, after old existing relations with clients at
home and abroad had been
restored, whilst moreover the
number of new relations was
strongly on the increase. It is
for sure that the Treaty of
Neuchatel has affected the
number of orders after the war
favourably, this Treaty creating the possibility to file patent
applications in various countries with prolonged priority.

2014

[0035] De werkzaamheden
van het kantoor namen gestaag toe na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, nadat
bestaande relaties met nationale en buitenlandse cliënten waren hersteld en terwijl
verder het aantal nieuwe
relaties sterk toenam. Het is
zeker dat het Verdrag van
Neuchatel het aantal opdrachten na de oorlog positief heeft beïnvloedt. Dit
verdrag verschafte de mogelijkheid om octrooiaanvragen in verschillende landen
in te dienen met verlengde
prioriteit.
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nieuwheid en inventiviteit.
Hierdoor ontstonden geleidelijk grote achterstanden.

and level of inventivity, gradually great arrears arose.

[0038] Zowel nationaal
(Commissie Gelissen) als
Internationaal (BIRPI) werden uitvoerige studies uitgevoerd in een poging, in het
belang van de octrooihouders en de octrooiverlenende
instanties, de achterstanden
terug te dringen. In veel van
de commissies namen ook
werknemers van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
plaats.

[0038]
Both
nationally
(Committee Gelissen) and
internationally (BIRPI) extensive studies were made in order to attempt at eliminating
these arrears in the interest of
the patent applicants and the
patent granting authorities. In
many committees to study
these problems employees of
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade also had seats.

[0039] Dit alles resulteert
in een belangrijke wijziging
van de Nederlandse octrooiwet, betreffende een uitgestelde beoordeling (op 1 januari 1964) en later met het
realiseren van het Internationale octrooiverdrag (PCT).

[0039] All this resulted in an
important amendment of the
Dutch Patents Act i.a. relating
to the deferred examination
(on 1st January 1964) and later
to the realisation of the Patent
Cooperation Treaty (PCT).

[0040] Maar dat was niet
alles. In 1960, na het tot
stand komen van het Verdrag van Rome, bracht Dr.
Kurt Hartel een rapport uit
met een voorstel voor een
Verdrag dat van kracht werd
in 1970 in München, en
waarnaar wordt verwezen als
het ‘Europese octrooiverdrag’. Dit verdrag was erop
gericht om tot een ‘bundel’

[0040] But that was not all.
In 1960, after the realisation
on the Treaty of Rome, Dr Kurt
Hartel issued a rapport with a
proposal for a Treaty which
came into force at Munich in
1970 and is referred to as the
’European Patent Convention’.
This Convention aimed at
opening the possibility to come
to a ’bundle’ of national patents by filing one single pa-

[0042] Het spreekt vanzelf
dat de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
Intellectueel Eigendom van
grote invloed waren op het
personeel van Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade, in het
bijzonder omdat in het begin
de volumes sterk toenamen,
terwijl als gevolg van het
Europese octrooiverdrag de
aard van de werkzaamheden
een sterke verandering onderging.

[0042] It goes without saying
that the important developments in the field of industrial
property highly affected the
staff
of
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade, as especially at the beginning the activities strongly gathered volume, whilst in particular as a
result of the European Patent
Convention becoming operative, the nature of the activities
underwent a strong change.

1833-1933

[0041] Developments in the
field of industrial property
have certainly not been restricted to amendments in the
field of the patent law. In this
connection reference can e.g.
be made to the Benelux
Trademarks Act and the Benelux Designs Act. All this has
been of great significance, as
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade was entrusted with a
great deal of activities in the
fields in question.

1933-1983

[0041] De ontwikkelingen
op het gebied van Intellectueel Eigendom zijn zeker niet
beperkt tot wijzigingen op
het gebied van octrooiwetgeving. In dit verband kan
worden verwezen naar bijvoorbeeld de Benelux Merkenwet en de Benelux Modelwet. Dit alles was van
groot belang, daar veel werkzaamheden op deze gebieden
aan Octrooibureau Vriesendorp & Gaade werden toevertrouwd.

1983-2013

tent application. Since 1st June
1978 it was possible to file such
a ’European patent application’ and this possibility was
made use of increasingly.

2014

nationale octrooien te komen
via één enkele octrooiaanvrage. Sinds 1978 was het
mogelijk om zo’n ‘Europese
octrooiaanvrage’ in te dienen, waarvan steeds meer
gebruik werd gemaakt.
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[0043] Het bovenstaande
leidde ertoe dat Ir. C.M.R.
Davidson, die na het aftreden van Dipl. Ing. A.C.
Gebhard in 1946 als enige
aan het roer stond van Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade, de noodzaak voelde
om het bestuur bij meer
mensen onder te brengen.
Voor dit doel werden op 1
januari 1963 Dipl. Ing. A.
Corts en Ir. L.W. Kooy, octrooigemachtigden,
mevrouw Christina Kik, advocaat en notaris, en op 1 januari 1969 Ir. L.J. Menting,
octrooigemachtigde,
als
partner opgenomen in het
vennootschap.

[0043] All this led up to it
that Ir. C.M.R. Davidson, after
the resignation of Dipl. Ing.
A.C. Gebhard in 1946, the only
one in charge of Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade, felt the
need to vest the executive
powers in more hands. For this
purpose on 1st January 1963
Dipl. Ing. A. Corts and Ir. L.W.
Kooy, patent agents, and Miss
Christina Kik, lawyer and solicitor, and on 1st January
1969 Ir. L. J. Menting, patent
agent, were taken as partners
into the partnership.

[0044] Dipl. Ing. A. Corts
trad af als beherend vennoot
op 1 januari 1976. Ir. C.M.R.
Davidson bleef actief in het
vennootschap tot zeer hoge
leeftijd. Op 1 januari 1981
trad hij af als beherend vennoot, maar zelfs toen gaf hij
blijk van zijn onafgenomen
interesse in het reilen en
zijlen bij Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade door
dagelijks op het kantoor
aanwezig te zijn.

[0044] Dipl. Ing. A. Corts
resigned as managing partner
on 1st January 1976. Ir C.M.R.
Davidson remained active in
the partnership until at very
advanced age. On 1st January
1981 he resigned as managing
partner, but even then his daily presence in the office
showed his undiminished
great interest in how it stood
and went with Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade.

1833-1933
Ir. C.R.M. Davidson

1933-1983

[0045] Ir. C.M.R. Davidson
passed away in October 1982
and it seems fully justified to
say that it was particularly he
who
took
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade to the
position it now takes in the
field of industrial Property.

1983-2013

[0045] Ir. C.M.R. Davidson
overleed in Oktober 1982.
Het lijkt volledig gerechtvaardigd te stellen dat hij in
het bijzonder Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade in de
positie heeft gebracht die het
nu inneemt op het gebied
van Intellectueel Eigendom.

2014

Ir. L.J. Menting, Ms. Kik, and Ir. L.W. Kooy
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[0046] In 1977 werd het
Europese
octrooibureau
opgericht. Den Haag werd
gekozen als een van de nevenvestigingen van het Europees octrooibureau. Daar
kon het Europees octrooibureau profiteren van de uitgebreide bibliotheek van wereldwijde octrooipublicaties
van het Nederlandse octrooibureau.

[0046] In 1977, the European
Patent Office was constituted.
As one of the locations for a
branch office of the European
Patent Office, The Hague was
chosen. There, the European
Patent Office could benefit
from the extensive library of
worldwide patent publications
from the Dutch patent office.

[0048] In 1995, a revised
Dutch patent act was introduced. Under the previous
Dutch patent act of 1910, patent applications were subjected to an examination. Inventions needed to be novel, inventive and industrially applicable for a patent to be granted. As a result of the examination, it could take years for a
patent application to get
granted. Because of the
lengthy procedure up to grant,
many potential applicants
refrained from filing an application on their inventions.

1833-1933

[0048] In 1995 werd een
herziene Nederlandse octrooiwet
geïntroduceerd.
Onder de vorige Nederlandse
octrooiwet van 1910 werden
octrooiaanvragen onderworpen aan een inhoudelijke
beoordeling.
Uitvindingen
moesten nieuw, inventief en
industrieel toepasbaar zijn
voordat een octrooi werd
verleend. Als gevolg van de
inhoudelijke
beoordeling
kon het jaren duren voordat
een octrooiaanvrage werd
verleend. De langdurige procedure tot aan verlening
weerhield menig potentieel
octrooihouder van het indienen van een aanvrage op hun
uitvindingen.

1933-1983

[0047] On January 1, 1994,
Ir. L.W. Kooy and Miss Christina Kik retired. Mr. G.L.K
Kooy, lawyer and the son of Ir.
L.W. Kooy took the place of his
father as partner of Octrooibureau Vriesendorp & Gaade.
He was joined by Drs. E. de
Hoop and Ir. A. Ferguson,
patent attorneys.

1983-2013

[0047] Op 1 januari 1994
traden Ir. L.W. Kooy en mevrouw Christina Kik af. Mr.
G.L.K. Kooy, advocaat en
zoon van Ir. L.W. Kooy, nam
de plaats in van zijn vader
als partner van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade.
Hij werd vergezeld door Drs.
E. De Hoop en Ir. A. Ferguson, octrooigemachtigden.

2014

1983-2013
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Mr. G.L.K Kooy

[0049] In het licht van de
bovengenoemde
nadelen
werd een nieuwe octrooiwet
opgesteld, welke van kracht
werd op 1 april 1995. In de
nieuwe octrooiwet worden
de vereisten met betrekking
tot nieuwheid, inventiviteit
en industriële toepasbaarheid nog steeds toegepast.
De octrooiaanvrage werd
echter alleen onderworpen
aan een literatuuronderzoek,
en niet een volledige inhoudelijke beoordeling. De octrooiaanvrage werd automatisch verleend na publicatie.
Of het verleende octrooi
voldeed aan de vereisten van
de octrooiwet was een verantwoordelijkheid van de
octrooihouder en kon wor-

Drs. E. de Hoop

[0049] In the light of the
above drawbacks, a new patent
act was drafted, which came
into force on the 1st of April,
1995. In the new patent act,
the requirements with respect
to novelty, inventive step and
industrial applicability still
applied. The patent application
was however only subjected to
a literature search, and not to a
full-blown examination. The
patent application became
granted automatically after its
publication.
Whether
the
granted patent meets the requirements of the patent act is
a responsibility of the patentee
and might be challenged before the Dutch courts. Such an
automatically granted patent
became known as a 'registra-

[0051] Door het ontbreken
van het literatuuronderzoek
veroorzaakte het 6-jarig octrooi grote onzekerheid voor
derde partijen over de daadwerkelijke geldigheid van het
octrooi. Het was daarom dat,
bij het herzien van de octrooiwet op 5 juni 2008, de
optie van het 6-jarige octrooi
werd geschrapt. De herziening stond tevens het indienen van Nederlandse octrooiaanvragen in het Engels
toe. Hoewel de conclusies
nog wel vertaald moesten
worden naar de Nederlandse
taal, betekent het versoepelen van de vertalingsvereisten een afname in de kosten
voor buitenlandse aanvragers.

[0051] Due to the absence of
a search report, the 6-year
patent caused great uncertainty for third parties on the actual validity of the patent. It was
therefore that, upon revision of
the Patent Act on June 5,
2008, the 6-year patent option
was cancelled. The revision
also allowed for the filing of
Dutch patent applications in
English. Although the claims
still had to be translated into
the Dutch language, the easing
of the translation requirements reduced the costs for
foreign applicants.

1833-1933

[0050] Moreover the new
patent act of 1995 also offered
the possibility of filing for a 6year patent. This patent was
not subjected to any search or
examination. Its maximum
duration was however limited
to 6 years.

1933-1983

[0050] Verder bood de
nieuwe octrooiwet van 1995
de mogelijkheid voor het
aanvragen van een 6-jarig
octrooi. Dit octrooi werd niet
onderworpen aan enig literatuuronderzoek of inhoudelijke beoordeling. De maximale
duur was echter beperkt tot
6 jaar.

1983-2013

tion patent'.

2014

den aangevochten voor de
Nederlandse rechtbank. Een
dergelijk automatisch verleend octrooi werd bekend
als een ‘registratie octrooi’.
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[0052] In 1998 verkreeg
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade een nevenvestiging
in Apeldoorn door een kleine
lokaal octrooibureau over te
nemen. Van oudsher zijn
veel Nederlandse octrooibureau geconcentreerd rond
Den Haag, waar de Nederlandse octrooiraad, het Nederlandse octrooigerecht en
de Europese octrooiraad
gevestigd zijn. Met het nieuwe kantoor in Apeldoorn,
geleid door Ir. A. Ferguson,
kan Octrooibureau Vriesendorp & Gaade cliënten bedienen door heel het land. Ir.
A. Ferguson verliet het bedrijf in 2007.

[0052] In 1998, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
acquired a branch office in
Apeldoorn, by taking over a
small local patent agency. Tradionally, many Dutch patent
agencies are concentrated
around The Hague, where the
Dutch Patent Office, the Dutch
Patent Court and the European
Patent Office have their residence. With the new branch
office in Apeldoorn, led by Ir.
A. Ferguson, Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade is able to
serve clients throughout the
country. Ir. A Ferguson left the
firm in 2007.

[0053] In Oktober 2003
werd het extra kantoor van
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade aan de Denneweg in
Den Haag verlaten. De resterende werknemers verhuisden naar het hoofdkantoor
aan de Dr. Kuyperstraat in
Den Haag en het nieuwe
nevenkantoor aan de Laan
van Westenenk in Apeldoorn.

[0053] In oktober 2003, the
auxiliary office of Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
at the Denneweg in The Hague
was abandoned. The remaining employees moved to the
main office at the Dr. Kuyperstraat in The Hague and the
new branch office at the Laan
van Westenenk in Apeldoorn.

1833-1933
1933-1983
1983-2013

Dr. Kuyperstraat 6, The Hague

[0054] Op 1 mei 2008 werd
het London Agreement van

[0054] On May 1, 2008, the
London Agreement came into

2014

Laan van Westenenk 733A, Apeldoorn
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kracht, wat een eind maakte
aan de nationale vereisten
voor vertalingen na verlening van een Europees octrooi (in Nederland). Dit
resulteerde in een significante afname van de vertalingsgerelateerde werkzaamheden
voor alle octrooibureaus in
Nederland. Dit betekende
helaas ook dat Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
afscheid moest nemen van
vertalers en personeel dat
jarenlang loyaal voor het
kantoor gewerkt had.

force, which ended the national translation requirement
after grant of a European patent (in the Netherlands). This
resulted in a significant reduction of translation-related
activities for all patent agencies in The Netherlands. Unfortunately, this also meant
that
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade had to
say goodbye to translators and
staff who had loyally worked
for the firm for many years.

[0055] In 2008 stortte tevens de financiële sector in
elkaar, waardoor een wereldwijde economische crisis
werd veroorzaakt. Desondanks of misschien zelfs
dankzij de crisis bleven ondernemers innoveren.

[0055] 2008 was also the
year in which financial sector
collapsed, thereby initiating a
worldwide economic crisis.
Despite or maybe even due to
the crisis, entrepreneurs continued innovating.

[0056] Sinds het oprichten
van het Europese octrooibureau in 1977 zijn er voorstellen gedaan voor een eenheidsoctrooi dat na verlening, in tegenstelling tot het
huidige Europese octrooi,
niet uiteenvalt in een bundel
nationale rechten, maar
werking heeft voor alle lidstaten. Na enkele mislukte
pogingen in de late 20ste
eeuw, zijn er aan het begin

[0056] Since the institution
of the European Patent Office
in 1977, proposals have been
made for a unitary patent
which after grant, contrary to
the current European patent,
would not fall apart into a
bundle of national patent
rights, but would act as a regional patent right covering all
member states. After some
failed attempts in the late 20th
century, significant steps to-

[0058] Deze ontwikkelingen hebben opnieuw gezorgd
voor een aanzienlijke verschuiving in de werkzaamheden van Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade. Een
nieuw bestuursteam werd
gevormd onder het leiderschap van Mr. L.W. Kooy en
Drs. E. de Hoop met als
doelstelling om een nieuwe
visie te ontwikkelingen die
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade zou voorbereiden
op het veranderende octrooilandschap.

[0058] These developments
again caused a considerable
shift in the activities of Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade. A new management
team was formed under the
leadership of Mr. L.W. Kooy
and Drs. E. de Hoop with the
intention to develop a new
vision which would prepare
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade for the changing patentlandscape.

1833-1933

[0057] In particular, in the
period from 2010, agreements
have been reached with regards to the languages of the
unitary patent and a central,
unified patent court (UPC) for
handling infringement and
nullity proceedings regarding
the unitary patent. Early predictions have indicated that
the first unitary patent might
be granted in 2014. Considerable time has passed, and now
early to mid 2015 seems to be
a more reasonable estimate.

1933-1983

[0057] In het bijzonder in
de periode vanaf 2010 is er
overeenstemming
bereikt
over de talen van het eenheidsoctrooi en een centraal,
vereenigd gerechtshof (UPC)
voor het behandelen van
inbreuk- en nietigheidsprocedures met betrekking tot
het eenheidsoctrooi. Eerste
voorspellingen gaven 2014
als het jaar waarin het eerste
eenheidsoctrooi verleend zou
worden. Inmiddels is behoorlijk wat tijd verstreken,
en lijkt begin tot midden
2015 een betere schatting.

1983-2013

wards the realisation of such a
unitary patent were made in
the beginning of the 21th century.

2014

van de 21ste eeuw significante
stappen ondernomen voor
het realiseren van een dergelijk eenheidsoctrooi.
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[0059] In 2012 verhuisde
het nevenkantoor van Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade in Apeldoorn naar een
nieuwe locatie aan het Kanaalpad in Apeldoorn. Het
nieuwe en moderne kantoor
weerspiegelt de veranderingen die Octrooibureau Vriesendorp & Gaade heeft ondergaan.

[0059] In 2012, the Apeldoorn branche of Vriesendorp
& Gaade moved to a new location at the Kanaalpad in Apeldoorn. The new and modern
office reflects the changes that
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade had undergone.

Kanaalpad 69, Apeldoorn
[0060] In 2013 traden Mr.
L.W. Kooy en Drs. E. de
Hoop af als partners en warden zij adviseurs voor Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade. Drs. S.M. Peters en
Ir. F.A. Geurts werden de

[0060] In 2013, Mr. L.W.
Kooy and Drs. E. de Hoop
retired as partners and became
consultants for Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade. Drs.
S.M. Peters and Ir. F.A. Geurts
became the new partners of

1833-1933
1933-1983

Ir. F.A. Geurts

1983-2013

Drs. S.M. Peters

Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade.

2014

nieuwe partners van Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade.
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[0061] Today, Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade remains
one of the oldest, if not the
oldest, still active patent and
trademark agency in the world.

[0062] Na 65 jaar aan de
Dr. Kuyperstraat verhuisde
Vriesendorp & Gaade in Juli
2014 naar een nieuw kantoorgebouw aan de Koninginnegracht 19 in Den Haag,
op slechts 100 meter van de
Dr. Kuyperstraat. Het com-

[0062] In July of 2014, after
65 years at the Dr. Kuyperstraat, Vriesendorp & Gaade
relocated to a new office building at the Koninginnegracht 19
in The Hague, only 100 meters
from the Dr. Kuyperstraat. The
completely renovated office

2014

Koninginnegracht 19, The Hague

1983-2013

1933-1983

[0061] Vandaag de dag is
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade nog steeds één van
de oudste, zoniet het oudste,
nog actieve octrooi- en merkenbureau ter wereld.

1833-1933

2014
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pleet gerenoveerde kantoorgebouw biedt de werknemers
van Vriesendorp & Gaade
een prettige en zeer praktische werkomgeving.

building offers a pleasant and
highly practical working environment for the staff of
Vriesendorp & Gaade.

[0063] Bij Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade werken
thans zo’n 35 mensen, waarvan 10 octrooi- en merkengemachtigden en 3 advocaten. Veel werknemers werken al een groot deel van hun
carrière bij Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade. Als
gevolg daarvan kan het kantoor beschikken over uitzonderlijk ervaren en goed gekwalificeerd personeel. Zoals
altijd blijft Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade nieuwe
werknemers, en in het bijzonder nieuwe octrooigemachtigden en advocaten
opleiden, zelfs in de huidige
economische crisis, teneinde
de continuïteit van het kantoor te garanderen.

[0063] Currently, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
employs approximately 35
people, including 10 patent &
trademark attorneys and 3
attorneys at law. Many employees work for Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
for a considerable part of their
careers. As a result, the company has exceptionally experienced and well qualified staff.
As always, Vriesendorp & Gaade is training new staff, and in
particular new patent attorneys and attorneys at law, even
in the current economic crisis,
in order to ensure the continuity of the company.

[0064] De huidige partners,
Drs. S.M. Peters en Ir. F.A.
Geurts hebben een duidelijke
visie voor Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade: het
worden van een gespecialiseerd kantoor dat alle aspecten van uw intellectuele eigendom verzorgt, inclusief
indienen, behandelen en

[0064] The current partners,
Drs. S.M. Peters and Ir. F.A.
Geurts have a clear vision for
Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade: to become a boutique
firm that handles all aspects of
your intellectual property,
including filing, prosecution
and litigation. The incorporation of all services under one

[0066] Wanneer het ‘Unified Patent Court’ wordt
opgericht zullen de octrooigemachtigden en de advocaten van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade in een
unieke positie zijn om u te
vertegenwoordigen voor het
‘Unified Patent Court’.

[0066] Once the Unified Patent Court is instituted, the
patent attorneys and the inhouse attorneys at law of Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade are in a unique position
to represent you before the
Unified Patent Court.

[0067] Recentelijk heeft het

[0067] Recently, the Europe-

1833-1933

[0065] According to the latest
predictions, the first Unitary
Patent may be granted in 2016.
With Vriesendorp & Gaade as
your partner in all IP related
issues, you will be kept up to
date of the latest developments
regarding the unitary patent.
As there are many considerations to be made in the still
developing unitary patent procedure, our patent attorneys
will be happy to provide you
with advice tailored to your
specific situation.

1933-1983

[0065] Volgens de laatste
voorspellingen zou het eerste
Unitaire Octrooi in 2016
verleend kunnen worden.
Met Vriesendorp & Gaade als
uw partner voor alle aspecten van IP zult u op de hoogte gehouden worden van de
laatste ontwikkelingen omtrent het Unitaire octrooi.
Aangezien er nog veel vraagstukken zijn in de nog steeds
in ontwikkeling zijnde Unitaire octrooiprocedures, zijn
onze octrooigemachtigden u
graag van dienst met advies
dat op uw specifieke omstandigheden is afgestemd.

1983-2013

roof means that Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade can
achieve a greater efficiency
and more direct and legally
sound advice.

2014

procederen. De integratie
van alle diensten onder één
dak betekent dat Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
een hoge efficiëntie kan halen en meer direct en juridisch gedegen advies kan
leveren.
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Europese
Octrooibureau
bouwplannen aangekondigd
voor een nieuw gebouw voor
1750 medewerkers, naast het
bestaande complex in Den
Haag. De bouw zal starten
rond 2016/2017. Met de
uitbreiding van het Europese
Octrooibureau in Den Haag
wordt de aanwezigheid van
het Europese Octrooibureau
in Nederland nog sterker.

an Patent Office has announced plans to construct a
new building for some 1 750
staff next to its existing premises in The Hague. The construction is scheduled to start
around 2016/2017. With the
expansion of the European
Patent Office in The Hague,
the presence of the European
Patent Office in The Netherlands will become ever stronger.

[0068] De plannen geven
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade vertrouwen dat zij
een belangrijke rol kan blijven spelen in de vertegenwoordiging van nationale en
buitenlandse cliënten voor
de Nederlandse divisie van
het Europese Octrooibureau.

[0068] The plans give Octrooibureau Vriesendorp &
Gaade confidence that they
may continue to play an important role in representing
national and foreign clients
before the Dutch branch of the
European Patent Office.

[0069] Samenvattend is
Octrooibureau Vriesendorp
& Gaade vereerd om uw toegangspoort te zijn tot alle
aspecten van Intellectuele
eigendom in Nederland,
Europa en daarbuiten.

[0069] In summary, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
would be honoured to be your
gateway to all aspects of intellectual property, in The Netherlands, Europe and abroad.
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