
dienden verschillende ondernemers
een aanvraag in voor de merknaam
Cecil, ook Cecile the Lion en King Ce-
cil werden aangevraagd.

Het is inmiddels een bekend feno-
meen: op elke hype – of het nu gaat

om een blijde gebeurtenis of een
rampzalig incident – volgt een

golf aan merkregistraties. Zo
was het niet alleen bij de ge-

boorte van prinses Amalia drin-
gen aan de poort van het merken-

bureau, maar stonden na de aanslag
op Charlie Hebdo de ondernemers
ook in de rij voor het merk Je Suis
C h a rl i e .

Bij een merkregistratie moet je aan-
geven voor welke producten je het
merk claimt. Cecil blijkt vooral popu-
lair te zijn voor speelgoed. Speelgoed-
fabrikant Ty heeft de naam Cecil in Eu-
ropa en de Verenigde Staten aange-
vraagd voor knuffelbeesten. Dat kan
nog wel eens een strijd worden met i-
Star Entertainment, een Amerikaanse
onderneming die Cecil the Lion op de-
zelfde dag, 30 juli 2015, ook voor
speelgoed heeft gedeponeerd.

Verder heeft een organisatie voor
‘exclusieve avonturen’ natuurlijk een
aanvraag lopen en is de Canadese Co-
lette Ledoux helemaal de weg kwijt.
Met haar Amerikaanse merkdepot van
Je suis Cecil lijkt zij nu twee hypes
door elkaar te halen.

Cecil de leeuw ‘het merk’

DoorBas Kist

W
at hebben Máxi-
ma en de leeuw
Cecil gemeen?
Beiden werden in
korte tijd ver-
schillende keren

als merk gedeponeerd. Bij Máxima ge-
beurde dat in 1999. Direct toen het
grote publiek lucht kreeg van haar re-
latie met Willem-Alexander werd
Máxima een hype en stortte de com-
mercie zich met een groot aantal mer-
kregistraties op onze koningin in spe.

Het merk Máxima zou de kassa
moeten doen rinkelen. Een paar we-
ken geleden overkwam de leeuw Cecil
hetzelfde, al heeft het ongelukkige
beest er zelf helaas weinig van meege-
kregen. Eind juli werd Cecil een we-
reldwijde hit toen bekend werd dat
het beest in Zimbabwe was doodge-
schoten door de Amerikaanse tand-
arts Walter Palmer. Nog geen dag later

Leeuw Cecil

De merknaam Cecil blijkt
populair bij fabrikanten van
speelgoed, ook een organisatie
voor ‘exclusieve avonturen’
heeft een aanvraag lopen.


