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I.  INLEIDING

1. In 1986 bracht de Amerikaanse rapformatie Beastie Boys haar bekend-
ste nummer uit: (You Gotta) Fight for your Right (to Party!)1. Deze oproep 
vindt misschien geen weerklank bij elke lezer van het TPR. Langjarig lid 
van de adviesraad van het tijdschrift Adriaan Pitlo merkte immers ooit op 
dat juristen misschien niet de opgewektste feestgenoten zijn2. Wel is de vraag 
in welke mate er een recht bestaat om te feesten, de laatste twee jaar actueel 
geworden door coronamaatregelen die vooral door sommige jongeren werden 
beschouwd als onaanvaardbare inbreuk op een ‘onvervreemdbaar’ recht op 
feestvieren en uitgaan3. Dit noopt tot de vraag of er een recht om te feesten 
bestaat en zo ja, wat zijn grenzen zijn.

Deze bijdrage is discursief: de lezer wordt stap voor stap in het betoog meege-
nomen en uitgenodigd tot tegenspraak. Uitgangspunt is daarbij dat geen enkel 
recht absoluut is of, liever, ooit absoluut is geweest of zal zijn en dat zijn 
werkelijke waarde pas kan worden vastgesteld in de (ook weer altijd tijde-
lijke) begrenzing van dat recht door andere rechten. Elk recht kan zo worden 

1  Het betreft nummer 7 van hun debuutalbum Licensed to Ill (New York City: Def Jam/
Columbia 1986).
2  A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1969), 186.
3  L. Wytzes, “Is feestvieren het recht van de jeugd?”, Elsevier Weekblad 22 februari 2021; 
C. van Lijnden, “Es gibt ein Recht auf Party”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2 mei 2021.

* jan.smits@maastrichtuniversity.nl. 
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beschreven als een veranderlijk mozaïek waarvan de stenen, sommige groot 
en andere klein, steeds opnieuw gelegd moeten worden. Dat juristen daar-
bij vaak zo argumenteren dat zij een recht wel a priori aanwezig achten en 
vervolgens nagaan waardoor het wordt ingeperkt, doet daar niets aan af. Ook 
in deze bijdrage wordt die methode gehanteerd. Dat een recht om te fees-
ten bestaat, vereist misschien niet steeds – à la Beastie Boys – een gevecht, 
wel altijd een betoog. Casuïstiek en wetgeving ontleen ik aan Nederlands, 
Belgisch en Duits recht.

II. OP ZOEK NAAR EEN UITGANGSPUNT. FIGHT FOR 
YOUR RIGHT TO PARTY: WERKELIJK?

2. Het begrip ‘feest’ ontsnapt aan precieze definiëring. Van Dale’s 
Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal verwijst enerzijds naar de 
(plechtige) viering van een belangrijke gebeurtenis of gedenkdag (zoals de 
Wapenstilstand, Kerstmis, Suikerfeest, Dag van de Arbeid of Koningsdag4), 
anderzijds naar een vrolijke bijeenkomst ter viering van een heuglijk feit 
(zoals een geboorte, verjaardag, huwelijk, inauguratie of pensioen)5. Hiermee 
is de reikwijdte van het begrip feest echter niet uitgeput. Feest vieren kan 
tegenwoordig ook bestaan uit het enkele hedonistisch chillen zonder directe 
aanleiding of heuglijk feit. Het zichzelf of anderen vermaken is dan een doel 
op zichzelf zonder dat daar een religieus motief, staatsvorming of het creëren 
van solidariteit of community aan ten grondslag ligt. Dit verruimt de grenzen 
van het feest tot een party thuis en bezoek aan café, restaurant, discotheek, 
festival, familie of vrienden met als doel iets te vieren (waarbij dat ‘iets’ ook 
het vieren zelf kan zijn). Anders gezegd: ook feesten is een ‘feest’. Hiermee 
is niet gezegd dat de juridische bescherming die het enkele feesten geniet 
niet anders kan zijn dan die van officiële feest- of gedenkdagen.

Feest is een essentieel onderdeel van het menselijk samenleven6. Het kan 
niet alleen dienen om de identiteit van een groep of van een heel volk te 
versterken, maar markeert ook momenten van aristotelische emotionele en 
lichamelijke loutering, van catharsis. De vrijheid om feest te vieren is aldus 
een belangrijk aspect van ieders persoonlijkheid en daarmee van het mens-
zijn. Als uitgangspunt moet dan ook gelden dat feesten niet iets is dat alleen 
bij wijze van uitzondering, of met toestemming van overheidswege, mag 
plaatsvinden, maar dat daarentegen in beginsel altijd mag. Men moet dan 
uiteraard ook weten hoe te feesten. Kennelijk is dit van zo groot belang dat 
in de eindtermen van de Nederlandse Regeling inburgering is opgenomen 

4  In het laatste geval is de feestdag een uiting van “performative democracy”.
5  Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 11de druk 1984 en aldus nog steeds, 
in ietwat andere bewoordingen, de 15de druk 2015.
6  M. Thiel, Das Fest im Recht (Berlin: Duncker & Humblot 2018), 10 zegt het zo: “Feste und 
Feierlichkeiten sind (…) vom Leben des Menschen untrennbare Phänomene”.
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dat de migrant weet “wat de gebruikelijke gedragsregels zijn [bij] deelnemen 
aan feestje in de buurt”7.

Gelet op de nauwe verbinding tussen mens-zijn en feesten wekt het geen 
verbazing dat de vrijheid om te feesten weliswaar niet met zoveel woorden, 
maar wel indirect grondrechtelijk is beschermd. Het vieren van religieuze 
feestdagen valt onder de vrijheid van godsdienst8. De vrijheid van vereniging 
stelt feestende mensen in staat om samen te komen9. En dat het feest de vorm 
aanneemt die de feestvierders zelf willen (een niet onbelangrijke verworven-
heid in tijden waarin het traditionele Sinterklaasfeest niet door iedereen meer 
wordt gewaardeerd10), steunt op de vrijheid van meningsuiting.11 Het recht op 
privéleven behelst vervolgens het recht om sociale contacten te onderhouden12. 
Tezamen genomen beschermen deze grondrechten wat in het Duits en Engels 
wordt omschreven als individuele Selbstbestimmung en self-determination. 
De vrijheid om te feesten en deze vorm te geven op de wijze die partijen zelf 
willen is daarvan één niet onbelangrijke uiting.

3. Het uitgangspunt – en de belangrijkste steen in het mozaïek – staat 
hiermee vast. Beastie Boys hoeven niet te vrezen voor hun recht om te fees-
ten, ook niet naar het op hen toepasselijke Amerikaanse recht, dat evenzeer 
als het recht in Europese landen de Freedom of peaceful assembly en de 
Freedom of association erkent13. En over Amerika gesproken: repte de 
Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 niet al van het onvervreemdbare 
recht van de “pursuit of happiness”? Nee, blijkens de songtekst speelt hier 
een ander probleem: een thuiswonende minderjarige die wil spijbelen om 
naar een feest te kunnen gaan (“You wake up late for school, man you don’t 
want to go”), wil roken (“Your pops caught you smoking, and he says, ‘No 
way!’”) en luide muziek wil horen (“Your mom busted in and said, what’s 
that noise?”). Dat is een vraag van ouderlijk gezag over minderjarige kinde-
ren aan wie het recht om zelf te beslissen over hoe zij hun leven inrichten nu 
juist nog niet ten volle toekomt. Vechten om te mogen feesten, zoals Beastie 
Boys bepleiten, is dan nog steeds mogelijk, maar dat gevecht moet worden 

7  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 2021, 
nr. 2021-0000130089 (Regeling inburgering), Stc. 2021, 38863, bijlage 5, art. 2.1.4.
8  Art. 6 Nederlandse Grondwet; art. 19 Belgische Grondwet; art. 4 Grundgesetz; art. 9 EVRM.
9  Art. 8 Nederlandse Grondwet; art. 27 Belgische Grondwet; art. 8 Grundgesetz; 
art. 11 EVRM. Dit wil niet zeggen dat elk feest onder de bescherming van dit grondrecht 
valt; dat was voor het Bundesverfassungsgericht bv. niet het geval voor de zgn. Love Parade 
omdat de deelnemers niet het doel van “gemeinsame Meinungsbildung” nastreefden. Zie 
BVerfG 12 juli 2001, 1 BvQ 28/01 en 1 BvQ 30/01.
10  Zie in Nederland het initiatiefwetsvoorstel voor een “Zwarte Piet-wet”, Kamerstukken II 
2016-2016, 34 078, met name nr. 5 (advies Raad van State).
11  Art. 7 Nederlandse Grondwet; art. 19 Belgische Grondwet; art. 5 Grundgesetz; art. 10 EVRM.
12  Art. 10 Nederlandse Grondwet; art. 22 Belgische Grondwet; art. 8 EVRM.
13  Beide in het Eerste amendement bij de Amerikaanse Grondwet.
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aangegaan met hetzij de ouders, hetzij de wetgever of rechter die in staat is 
om de geldende regels te veranderen.

III. MEER STENEN VAN HET MOZAÏEK: 
RELATIVERING VAN HET UITGANGSPUNT

4. Dat in de redeneerwijze van juristen de vrijheid om te feesten in begin-
sel bestaat, betekent niet dat deze vrijheid ook steeds kan worden uitgeoefend. 
De contouren van het recht doemen pas op zodra ook zijn beperkingen in 
kaart worden gebracht. Mijn mozaïek wordt daartoe breed uitgerold en bevat 
stenen afkomstig van verschillende rechtsgebieden. Veel reliëf heeft dat moza-
iek dan weer niet: er wordt niet ingegaan op alle mogelijke verwikkelingen 
binnen elk van die rechtsgebieden14.

5. Het recht om te feesten wordt in de eerste plaats beperkt door het 
aansprakelijkheidsrecht. Dat stelt een benadeelde niet alleen in staat om 
onrechtmatig toegebrachte schade vergoed te krijgen, in zijn preventieve func-
tie moet het ook voorkomen dat er überhaupt schade ontstaat. Hiermee viseert 
het aansprakelijkheidsrecht zowel de onzorgvuldig handelende organisator 
van een feest als de feestganger zelf. Zo kan een organisator aansprakelijk 
zijn als er schade ontstaat omdat hij de veiligheid van de deelnemers onvol-
doende waarborgt. Een bekend voorbeeld betreft de rampzalig verlopen Love 
Parade in Duisburg van 10 juli 2010, toen in gedrang bij de ingang tot het 
festivalterrein 21 doden vielen. Vier organisatoren werden verdacht van dood 
door schuld, maar na lange verwikkelingen is door de strafrechter nimmer 
uitspraak gedaan15. In casu werd schadevergoeding uitgekeerd via een door 
de verzekeraar van de organisator in het leven geroepen schadefonds; civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid van de organisator bestond hier zeker.

Intussen maakten feestgangers die van podia afvielen, op de dansvloer in 
glas trapten of op een Halloweenfeest met balkon en al naar beneden vielen 
allen een gang naar de rechter16. De vertrouwde Kelderluikcriteria bewijzen 
hier de Nederlandse rechter nog altijd goede diensten17. Eén slachtoffer was 
een student die tijdens een ‘Bourgondische maaltijd’ op de sociëteit door een 
bot in zijn oog werd geraakt, wat tot verlies van het oog leidde. Deel van het 
feestelijk vermaak was om etensresten naar andere aanwezigen in de zaal te 
gooien. De studentenvereniging was aansprakelijk wegens gevaarzetting, ook 

14  Illustratief is het boekje van M. Thiel, Das Fest, dat aan 111 bladzijden niet genoeg heeft 
om de rijke casuïstiek te bespreken. Ik ontleen de Duitse voorbeelden aan zijn overzicht.
15  LG Duisburg 4 mei 2020, 36 KLs 112.
16  Hof ’s-Hertogenbosch 29 oktober 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AL7893, NJ 2003/54
7; Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2016:3592; Hof Den Haag 17 februari 2004, 
ECLI:NL:GHSGR:2004:AY6890, VR 2006/12.
17  HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, NJ 1966, 136.
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omdat voorzorgsmaatregelen gemakkelijk hadden kunnen worden genomen. 
Wel had de student eigen schuld (gesteld op 50%) omdat hij zich willens en 
wetens in deze gevaarlijke situatie had begeven18. Kennelijk hoef je zelfs op 
studentenfeesten niet op alles bedacht te zijn, ook niet op een medestudent die 
in je armen springt waardoor je een klapvoet oploopt. Dat dit gebeurde in de 
feestelijke setting van een kennismakingsfeest van de Haagse Hogeschool, en 
zowel springer als besprongene onder invloed waren, deed daar niets aan af19.
De uitnodigende partij kan ook aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan 
anderen dan de feestgangers zelf. Al dan niet geïnspireerd door de film Project 
X (2012) deed er zich in een aantal landen een min of meer identieke casus 
voor waarin, al dan niet bedoeld, op sociale media een open uitnodiging voor 
een feest werd gedaan. Dat leidde soms tot de komst van duizenden jongeren 
naar een daartoe ongeschikte locatie. In Nederland gebeurde dat op 21 septem-
ber 2012 in Haren, waar door feestvierders voor minstens 250.000 euro schade 
werd toegebracht aan auto’s, fietsen en winkels nadat de 15-jarige Merthe de 
uitnodiging voor haar Sweet Sixteen Party op Facebook had gepost. Bij een 
strandparty op het Duitse Sylt doken in 2009 niet minder dan 4.500 personen 
op20. In de Harense casus zijn de relschoppers strafrechtelijk veroordeeld, 
maar ook civielrechtelijke aansprakelijkheid van de uitnodigende partij (en 
uiteraard de relschoppers) lag voor de hand21.

Een geheel andere feitenconstellatie is die waarin niet de feestganger of 
organisator zelf aansprakelijk is, maar deze anderen aanspreekt omdat hij in 
zijn verwachtingen is teleurgesteld. Hier is de vraag hoe het recht degene die 
gefrustreerd is in zijn vrijheid om te feesten compensatie biedt. De casuïstiek 
is bijzonder rijk en loopt uiteen van te laat geleverde sneeuwwitte bruidsjurken 
tot gasten die komen te bezwijken aan salmonellavergiftiging. Uit een recente 
beslissing van de Zaanse kantonrechter blijkt dat – anders dan ik zelf lang 
dacht22 – bruidsjurken wel degelijk kunnen worden hergebruikt. In dit geval 
was de in Parijs à 9.000 euro op maat gemaakte jurk na het huwelijk – kenne-
lijk was het nodig – ter reiniging aangeboden bij een daarin gespecialiseerd 
bedrijf opdat het op een latere datum opnieuw kon worden gedragen. Helaas 
was de jurk na behandeling niet langer sneeuwwit en zag de jonge bruid zich 
genoodzaakt een nieuwe jurk à 5.000 euro te kopen. De vordering tot schade-
vergoeding faalde: gedaagde had gehandeld als een redelijk handelend en 
bekwaam vakgenoot23.

18  Rb. Den Haag 21 februari 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB9020, VR 2007/154. Voor een 
overzicht van wat er zoal mis kan gaan bij studentenfeestjes: A.T. Bolt (red.), Groene Serie 
Schadevergoeding (Deventer: Kluwer), 4.3.12 (R.J.B. Boonekamp).
19  Rb. Den Haag 29 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4173, VR 2020/37.
20  M. Thiel, Das Fest, 22.
21  Waarover J. van de Bunt, “Een schadefonds voor project X”, NJB 2013, 794.
22  J.M. Smits, Niet-nakoming (Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997), 21.
23  Rb. Noord-Holland 23 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8303.
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In een Duitse zaak had schoonpapa de kosten van de bruiloft à bijna 
25.000 euro betaald. Een groot succes was de bruiloft kennelijk niet, want 
exact één maand en één dag later werd de echtscheiding uitgesproken. Hij 
stelde dat zijn ex-schoonzoon ongerechtvaardigd was verrijkt en vorderde de 
25.000 euro terug. De rechter wees de vordering af: het feest had tenslotte 
plaatsgevonden24. Dit is een mooi voorbeeld van hoe feesten in rechte al op 
zichzelf als waardevol wordt beschouwd, ook als het onderliggende motief 
voor het feest achteraf vervalt. Eveneens in de categorie teleurgestelde bruids-
paren was een casus waarin een zaal voor 620 personen was gereserveerd. 
Helaas was de zaal op de heuglijke dag nog niet klaar en moest worden uitge-
weken naar een ruimte waar 220 gasten minder konden worden ontvangen. 
De pasgetrouwden betoogden dat zij daarmee geld en goud ter waarde van 
8.250 euro misliepen. Dat zag de Frankfurtse rechter niet: de zaalverhuurder 
hoefde niet in te staan voor deze verhoopte ‘winst’, want die verkrijgen was 
niet het doel van het huwelijksfeest25. Dit bevestigt dat het enkele feesten al 
voldoende genoegen moet geven; dat het eventuele onderliggende doel van 
het feest (in beide bovenstaande casussen dochterlief aan de man helpen en 
geld binnen harken) niet wordt bereikt, is in rechte niet relevant. Vraag is wel 
of dit standpunt voldoende getuigt van culturele verschillen. Wel weer fijn 
is dan dat de privacy van feestgangers in zoverre wordt beschermd dat zij 
niet hoeven te gedogen dat van dichtbij genomen foto’s in de media worden 
gepubliceerd26.

6. Inmiddels werd het strafrecht al diverse malen genoemd. Evident is 
dat ook dit rechtsgebied het recht om te feesten beperkt en niet alleen door 
te waken voor dood door schuld en vernieling. Voor wie een beetje onbe-
lemmerd wil feesten, kan het halve Strafwetboek een sta-in-de-weg zijn. In 
een zaak die werd berecht door het Duitse Bundesgerichtshof leverde het 
anderen gelegenheid geven om alcohol te drinken en drugs te gebruiken een 
geval van doodslag op. Veroordeeld werd de bewoner van een huis die niets 
deed toen zijn gast dreigde te overlijden (en uiteindelijk overleed) na het 
gebruik van een party (sic)-drug27. Wel een voordeel is dat er op een beslo-
ten feest, zonder niet-genodigde gasten, geen sprake kan zijn van ‘openlijk’ 
geweld in de zin van artikel 141 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht: 
bij een tumultueus verlopen verjaardagsfeest met 40 mensen kon niemand 
wat zien vanaf de openbare weg28. Uit Belgische rechtspraak blijkt dat een 
eeuwenoud cultuurhistorisch feest ook een rechtvaardigingsgrond kan ople-
veren voor, in dat geval, het overtreden van de Dierenwelzijnswet 1986. De 
vraag was of 27 blankvoorns zonder noodzaak waren omgekomen nu zij 

24  OLG Schleswig 20 juni 1997, OLGR Schleswig 1998, 224 e.v., geciteerd bij M. Thiel, Das 
Fest, 43 e.v.
25  OLG Frankfurt 16 juni 2011, 19 W 29/11, geciteerd bij M. Thiel, Das Fest, 33 e.v. 
26  Zie bv. Rb. Rotterdam 26 november 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BG7976.
27  BGH 5 augustus 2015, 1 StR 328/15, geciteerd bij M. Thiel, Das Fest, 30 e.v.
28  HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1008, NJ 2018, 436.
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tijdens het Krakelingenfeest door de Geraardsbergse fine fleur levend waren 
opgedronken als bestanddeel van een beker met wijn. Het Gentse hof van 
beroep oordeelde dat hun dood niet nutteloos was omdat het drinken van de 
wijn gebeurde met een vanuit “cultuurhistorisch perspectief nog waardevolle 
finaliteit”29.

7. Dat brengt me op een volgende beperking van de feestvrijheid: fees-
ten kost geld. Voor menig feest – inauguratie, verjaardag, ambtsjubileum, 
pensioen – geldt dat het (ten minste ten dele) samen met collega’s wordt 
gevierd. Betekent dit dat de kosten als beroepskosten kunnen worden afge-
trokken? Het Duitse Bundesfinanzhof oordeelde van wel in een geval waarin 
de directeur van een woningbouwvereniging zijn zestigste verjaardag in de 
middag van een gewone werkdag vierde op een locatie van zijn werkgever en 
hij alleen collega’s had uitgenodigd30. De Belgische rechter lijkt hier strenger: 
zelfs wanneer collega’s en cliënten aanwezig zijn, blijft een verjaardagsfeest 
een “persoonlijk gegeven” zonder verband met de beroepswerkzaamheid31.

Of zich hier een cultuurverschil aandient, weet ik niet, maar de Nederlandse 
rechter is hier in het verleden – tot 2001, toen de beroepskostenaftrek is afge-
schaft – altijd veel rekkelijker geweest32. Zo oordeelde het Hof Arnhem in 
1989 over een hoofd P&O die nogal van feestjes hield. Hij vierde zijn vijf-
tigste verjaardag thuis met een feest voor medewerkers en buren en gaf een 
etentje voor medewerkers en hun partners bij zijn 25-jarig huwelijk. Voor 
relaties uit het plaatselijke bedrijfsleven hield hij ook nog een ‘happy hour’. 
Het Hof concludeerde dat het hoofd verantwoordelijk is voor de sfeer in zijn 
werkkring, dat het in Salland – toch dichtbij Duitsland – gebruik is dat een 
chef bij viering van privéhoogtijdagen zijn personeel uitnodigt en dat dit 
nalaten de relatie met het personeel geen goed doet. De kosten gemaakt voor 
medewerkers en relaties konden daarmee bijdragen aan de goede vervulling 
van de dienstbetrekking en waren aftrekbaar, ook al waren er ook veel ande-
ren aanwezig33. Voor de ware feestganger een fijn steentje van het mozaïek.

8. Vervolgens draagt ook het arbeidsrecht een belangrijke steen bij. Voor 
fans van de traditionele christelijke feestdagen is in de Nederlandse Algemene 

29  De uitspraak bleef in stand bij het Hof van Cassatie: Cass. 5 november 2002, Visjesdrinken, 
P.02.0042.N/1.
30  BFH 10 november 2016, BFHE 256, 81, geciteerd bij M. Thiel, Das Fest, 17 e.v.
31  Gent 15 mei 2018, 2017/AR/645.
32  Overzicht in J. de Blieck e.a. (red.), Vakstudie Loonbelasting en premieheffingen (Deventer: 
Kluwer), Artikel 14, Aant. 806 (Receptie- en jubileumkosten).
33  Hof Arnhem 9 oktober 1989, ECLI:NL:GHARN:1989:AW5393, Vakstudie Nieuws 1990, 
212.
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Termijnenwet in elk geval geregeld welke dagen dat zijn34. Dit is ook het geval 
in België35. In Nederland is vervolgens hoogstens bij cao of in de arbeids-
overeenkomst bepaald dat de arbeid op die dagen niet behoeft te worden 
verricht. De Politiewet en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren36 zijn 
daarbij vrijgeviger: de ambtenaar van politie en rechterlijk ambtenaar zijn niet 
gehouden tot dienstverrichting op voor hem op grond van zijn godsdienst of 
levensovertuiging geldende feest- en rustdagen, tenzij het dienstbelang dit 
onvermijdelijk maakt37. Wat bijdraagt aan de feestvreugde is dat de erkende 
feestdagen “minder geschikt kunnen worden geacht” voor het nemen van 
invorderingsmaatregelen door de Belastingdienst38. Uiteraard blijft de vraag 
of de keuze om de christelijke dagen als feestdagen te erkennen nog wel in 
overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel en de heersende rechtsover-
tuiging39. Overigens is het arbeidsrechtelijk geen goed idee om collega’s op de 
jaarlijkse kerstviering te beledigen. Dat was voor het Landesarbeitsgericht in 
Hamm zelfs een terechte reden voor ontslag op staande voet40. De Antwerpse 
rechter stelt dan weer onomwonden vast dat het plots en geheel onverwacht 
op de dansvloer tijdens een spectaculaire en uitbundige dans overlijden van 
de werknemer een arbeidsongeval is aangezien de ongelukkige ook toen 
onder het gezag van de werkgever stond (namelijk dit deed om klanten van 
de werkgever te vermaken)41.

9. Ten slotte geldt dat ook het bestuursrecht feesten faciliteert én, met 
het oog op de openbare orde en veiligheid, zo nodig beperkt42. Zodra een 
feest toegankelijk wordt voor het grotere publiek – straatfeesten, braderieën 
(bestaan ze nog?) en festivals – vereist de gemeente doorgaans een vergun-
ning (en soms een aparte geluidsvergunning, goedgekeurd veiligheidsplan, 
drankvergunning enz.). In Nederland kan voor kleinere evenementen vaak 
worden volstaan met een melding. Een noodverordening van de burgemees-
ter of voorzitter van de veiligheidsregio kan dan weer dienen om een illegaal 
feest te voorkomen, een instrument dat recent geregeld werd ingezet om 

34  Art. 3 ATW 2010: “1. Algemeen erkende feestdagen (…) zijn: de Nieuwjaarsdag, de 
Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag 
waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei; 2. Voor de toepassing 
van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld”.
35  België kent tien wettelijke feestdagen: wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 
BS 31 januari 1974, 1378.
36  Resp. art. 47a en art. 40.
37  HR 30 maart 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AG4783, NJ 1985, 350 (Suikerfeest) leidt tot een 
soortgelijke conclusie voor alle werknemers.
38  Art. 1.1.8 Leidraad Invordering 2008.
39  Waarover L. Grégoire, “Feestdag voor wie of wat?”, NJB 2020, 3378.
40  LAG Hamm 30 juni 2014, 18 Sa 836/04, geciteerd bij M. Thiel, Das Fest, 2018, 66.
41  Arbeidshof Antwerpen 18 juli 1989, ECLI:BE:AHANT:1989:ARR.19890718.1.
42  Dit perspectief wordt benadrukt in A. Azarete e.a. (ed.), Fête et droit public (Parijs: 
L’Harmattan 2017).
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zogenaamde coronaparties te voorkomen43. Fijn voor de feestganger is dan 
weer wel dat ook als feesten niet zijn toegestaan, die wel kunnen worden 
gedoogd. Een verzoek van omwonenden om bestuursdwang toe te passen 
tegen het in strijd met het bestemmingsplan houden van schuurfeesten op een 
perceel in Woudenberg mocht door de gemeente worden afgewezen. Nodig is 
dan wel dat de gemeente duidelijk aangeeft hoe lang het gedogen nog duurt 
in afwachting van de beloofde alternatieve locatie44.

10. Het tot nu toe gelegde mozaïek van rechtsgebieden laat zien hoeveel het 
recht om te feesten uiteindelijk waard is. Het blijkt een belangrijk persoonlijk-
heidsrecht dat grondwettelijk is beschermd, maar dat uiteraard niet onbeperkt 
kan worden uitgeoefend. In dat verband ontbreekt nog één belangrijke steen 
van het mozaïek: de beperking van het recht in tijden van crisis. De coronapan-
demie die sinds 2020 woedt is een goede lakmoesproef om vast te stellen hoe 
bestand het feest daartegen is.

IV. NOG MEER RELATIVERING: HOE BELANGRIJK IS 
FEESTEN NU HELEMAAL?

11. Sinds maart 2020 zijn zowel in Nederland als in België ingrijpende 
maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel moge-
lijk te beperken45. Deze maatregelen zijn niet bevorderlijk voor het aandeel 
van feesten en partijen in het dagelijks leven. Tijdens diverse lockdowns 
werden cafés, restaurants, kerken en moskeeën gesloten en evenementen 
afgelast. Samenscholingsverboden, instelling van een avondklok, beperking 
van het aantal bezoekers thuis en verplichte quarantaine bij klachten droegen 
evenmin bij aan verhoging van de feestvreugde. In tijden dat het beter ging, 
bleven beperkende maatregelen zoals ‘placering’ in binnenruimtes, houden 
van 1,5 meter afstand en mondkapjes van kracht. Barre tijden voor een beetje 
feestganger, zeker voor een van jongere leeftijd. Mike uit Arnhem verklaart 
waarom hij in strijd met de maatregelen toch blijft feesten: “Omdat ik mezelf 
niet wil opsluiten. Je bent jong en je wilt wat. Mensen ontmoeten en gezellige 

43  De model-Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio van maart 2020 vermeldt 
“coronafeestjes” expliciet. Zie www.veiligheidsberaad.nl/wp-content/uploads/2020/03/
Definitieve-modelnoodverordening-COVID-19-veiligheidsregios.pdf (alle in deze bijdrage 
genoemde websites bezocht op 7 januari 2022).
44  Pres. Rb. Utrecht 17 februari 1999, ECLI:NL:RBUTR:1999:AA3660, JB 1999, 78.
45  Een chronologie van de maatregelen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-tijdlijn (Nederland) en https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatregelen_tijdens_de_
coronacrisis_in_België (België).
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dingen doen, dat zijn de leuke dingen in het leven”46. In Vlaanderen werd 
‘knaldrang’ in 2021 verkozen tot woord van het jaar47.

Hier stuit de behoefte om te feesten als uitoefening van een persoonlijk-
heidsrecht op de publieke noodzaak om de pandemie te bedwingen en zo de 
volksgezondheid te beschermen. Zonder in te gaan op het arsenaal aan (al 
dan niet) wettelijke grondslagen dat is gebruikt als basis voor de genomen 
overheidsmaatregelen48, is duidelijk dat de overheid hier een plicht heeft om 
te handelen. In Nederland vloeit die onder meer voort uit artikel 22 lid 1 van 
de Grondwet, dat de bevordering van de volksgezondheid tot taak van de 
overheid maakt. De inbreuk op de door de grondrechten beschermde vrijhe-
den moet dan wel noodzakelijk en proportioneel zijn. Het doel mag niet op 
andere, minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt. Ook moet er voor 
de beperking van het grondrecht een basis bestaan in een formele wet, die 
er in Nederland kwam met de zogenaamde Coronawet49, die onder meer een 
nieuw tijdelijk hoofdstuk toevoegt aan de Wet Publieke Gezondheid.

De pandemie laat nog eens extra zien dat het recht om te feesten altijd afhan-
kelijk is van de vraag of een samenleving zich zo’n recht kan veroorloven. 
Zodra feesten een bedreiging vormen voor de publieke gezondheid zullen 
zij voor zover nodig moeten wijken voor een hoger belang. In het grotere 
geheel der dingen zijn feesten toch weer niet zo belangrijk. Maar gelukkig 
mogen beperkingen nooit verder gaan dan nodig is. Toen in de herfst van 
2021 de pandemie even afnam en de horeca in Nederland weer tot midder-
nacht open mocht, bleven “ongeplaceerde evenementen op binnen-locaties” 
(lees discotheken, dance festivals en concerten zonder zitplaats; voordeel van 
de pandemie is dat het grote publiek veel juristentaal hoort) alleen toegestaan 
tot maximaal 75% van de reguliere capaciteit van de locatie.50 Twintig orga-
nisatoren van evenementen (waaronder Mojo Concerts en Rotterdam Ahoy) 
achtten dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel en togen naar de rechter. Het 
scherpe oog van de kortgedingrechter doet echter een uitgebreide persoonlijke 
ervaring met feesten op grote schaal vermoeden: “Het gaat in de regel om 
binnenlocaties waar grotere aantallen mensen bijeenkomen in verschillende 
samenstellingen, waar veelal alcohol wordt gebruikt, waar gedanst wordt en 
mensen dicht op elkaar staan, met harde muziek waardoor langere tijd luid 
gepraat en geschreeuwd wordt”. De capaciteitsbeperking droeg dan ook bij 

46  Zie J. van Gasselt, De Gelderlander 10 december 2021, www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/
huisfeestjes-bij-vreemden-en-een-afterparty-in-de-kroeg-zo-feesten-jongeren-tijdens-de-
lockdown~a3013084.
47  www.vandale.nl/woord-van-het-jaar-2021#belgie.
48  Een overzicht voor Nederland bij M. Julicher & M. Vetzo, “COVID-19 in the Netherlands: 
of Changing Tides and Constitutional Constants”, Verfassungsblog 2021/4/22 en voor België 
bij M. De Ridder, “Belgium’s Accordion Response to COVID-19”, Verfassungsblog 2021/3/10.
49  Tijdelijke Wet maatregelen covid-19 van 28 oktober 2020, Stb. 2021, 549.
50  Art. 5.2 lid 4 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 14 september 2021, Stc. 2021, 
41410.
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aan een betere spreiding van de bezoekers, voor wie ook nog eens geldt dat 
hun gemiddelde vaccinatiegraad lager ligt dan die van volwassenen51. Zo 
vindt het recht om te feesten inderdaad zijn grenzen in wat maatschappelijk 
verantwoord is; de pandemie laat zien dat het antwoord op die vraag snel 
kan veranderen.

V. FEESTEN … UND KEIN ENDE

12. Voor de wetenschappelijke bestudering van het feest bestaat een woord: 
heortologie52. De heortologie bestudeert het feest als sociologisch, filosofisch 
en religieus verschijnsel. Mij lijkt omscholing tot heortoloog echter niet nodig 
om de grote betekenis van feesten in de samenleving te begrijpen. Het zijn 
rituelen waarmee een sociale identiteit (huwelijkspartner, ingezetene van 
een land enz.) wordt verworven of bevestigd óf waarmee men zich aan de 
dagelijkse sleur kan onttrekken en reguliere normen even niet gelden. Als 
het feest is, kan er meer dan normaal. Geen goede trouwpartij zonder een 
partijtje knokken en geen rave party zonder rinkelend glas. Feest is voor 
velen een bevrijding en de Escape niet voor niets de bekendste discotheek 
van Nederland.

Deze bijdrage laat zien dat deze belangrijke rol van het feest als booster 
van het menselijk welzijn ook door het recht ruimschoots wordt erkend. In 
brede trekken werd een mozaïek geschetst waarvan de stenen elk een ander 
aspect van het recht op feesten laten zien. De mate waarin het recht geldend 
gemaakt kan worden, blijft afhangen van wat maatschappelijk verantwoord 
is. In zoverre hebben Beastie Boys gelijk en dient het recht om te feesten, 
zoals elk recht, steeds opnieuw te worden bevochten op de veranderende 
werkelijkheid. Feesten … und kein Ende.

51  Rb. Den Haag 1 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10664 (Stichting Unmute/Staat).
52  A. Mommsen, Heortologie: Antiquarische Untersuchungen über die städtischen Feste der 
Athener (Leipzig: B.G. Teubner 1864).


