Rechtszaak Tv-serie Glee maakt inbreuk
op merkenrecht van Britse Glee Club
Door Bas Kist
AMSTERDAM. De populaire tv-serie
Glee, over een Amerikaanse musicalklas, maakt inbreuk op het merkenrecht van The Glee Club, een
keten comedyclubs in Engeland.
Dat heeft een Londense rechter
bepaald.
De tienerserie van Twentieth
Century Fox speelt zich af op een
Amerikaanse high school, waar
een groep impopulaire scholieren
een koor begint. Na Amerika, waar
het programma in 2011 zijn hoogtepunt bereikte met 26,8 miljoen
kijkers, veroverde Fox met Glee
ook delen van Europa, waaronder
Nederland en Engeland.
Het Britse bedrijf Comic Enterprises heeft sinds 1994 een keten
Glee Clubs, sinds 1999 als merk geregistreerd. Toen het bedrijf in
2010 ontdekte dat Fox een serie
produceerde met de naam Glee,
maakte het bedrijf er eerst geen
werk van, omdat het dacht dat de
serie een flop zou worden. Maar
toen Glee in 2011 een daverend
succes werd, stapte Comics Enter-

duidelijk. De
rechter zei dat
deze bepaald
moeten worden in een vervolgzaak. Overigens achtte
hij niet bewezen dat de inbreuk schadelijk is.
De uitspraak
kan betekenen
dat Fox in EngeDe cast van de muzikale tienerserie Glee.
land een nieuwe naam voor
de serie moet
prises toch naar de rechter. Na
verzinnen, een bijna onmogelijke
ruim tweeënhalf jaar heeft de Enopgave voor een dergelijk internagelse rechter het bedrijf begin fetionaal kassucces. Ook komt de
bruari in het gelijk gesteld. Volmerchandising, van Glee-shirts tot
gens de rechter bestaat het gevaar
dvd-boxen, in gevaar. Glee brengt
dat het publiek de club en tv-serie
ook muziekalbums uit. De covers
met elkaar in verband brengt,
van oude pophits die in de serie
waardoor verwarring kan ontworden gezongen, worden vaak
staan. Om die reden is er sprake
opnieuw hits.
van een merkinbreuk. In 1999 liet
Maar voorlopig is het nog niet
het bedrijf de merknaam The Glee
zover. Fox, een partij met een lanClub als merk registreren.
ge adem, heeft aangekondigd in
De consequenties zijn nog onberoep te gaan.

