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Out
Mr. Titus Engels
Wanneer bent u beëdigd?
Ik ben op 12 februari 2008 beëdigd.
Binnen welke rechtsgebieden bent u werkzaam geweest?
Nadat ik mij heb gericht op het intellectueel eigendomsrecht
in de Master-fase van mijn studie was het een logische stap
om dit in de advocatuur voort te zetten. Naar aanleiding van
het bericht dat het oudste nichekantoor Steinhauser Hogenraad Advocaten uiteen viel, heb ik de telefoon gepakt en gesolliciteerd bij het nog niet
bestaande Vondst Advocaten. Hier ben ik tot op de dag exact vijf jaar werkzaam geweest
in alle facetten van het IE-recht, waarbij het octrooirecht de boventoon heeft gevoerd. Met
de komst van Polo van de Putt ben ik me ook met IT-recht gaan bezighouden.
Welke zaak zal u het best bijblijven?
Dat zijn er twee. Natuurlijk de zaak waarin ik voor het eerst heb gepleit. Deze auteursrechtzaak ging over de zweefmolen ‘Around the World’ en uit het feit dat deze molen nog
steeds jaarlijks op de Dam duizenden bezoekers trekt, blijkt de goede aﬂoop voor onze
cliënt. Daarnaast een octrooizaak over printplaten met een speciale chemische coating.
Niet alleen omdat deze zaak ingewikkelde chemische materie betrof waarvoor diverse
professoren werden ingevlogen, maar ook omdat deze zaak al die jaren ‘aanwezig was’.
De dagvaarding ontvingen we in mijn eerste jaar en het arrest van het Hof maak ik als
advocaat helaas niet meer mee.
Wat gaat u doen?
Ik ga werken als Legal Counsel voor NYSE EURONEXT. Kort gezegd wordt alle data van
de Euronext-beurzen verkocht aan diverse partijen, zoals banken en pershuizen. De verkoop van dit product ga ik juridisch begeleiden, waarbij ik ook de juristen van de andere
Euronext-huizen waar nodig zal moeten bijsturen.
Wat gaat u het meest missen?
Natuurlijk het ABB, maar daarnaast het schrijven van uitgebreide processtukken en het
pleiten. Evenals de stemming op het terras na aﬂoop van een pleidooi waar je wekenlang
in een team naartoe hebt gewerkt en waarbij alles goed lijkt te zijn gegaan. Wat ik niet zal
missen is het instituut van de wekelijkse jurisprudentiebespreking, maar vraagt u maar
na, daar ben ik niet de enige in.
U bent actief geweest in de Jonge Balie, gaat u dat niet missen?
Het waren geweldige jaren waar ik met veel plezier naar terugkijk, maar ook dat is op
een gegeven moment mooi geweest, time to move on. Ik hoop dat alle toekomstige
bestuurders er net zo veel hechte vriendschappen en fantastische herinneringen aan
overhouden als ik en ik zal vast en zeker mijn gezicht nog wel eens laten zien op een
nieuwjaarsborrel.
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