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De rechtbank Roermond 
is tijdens carnaval gewoon 
open. Het recht gaat dus 
gewoon door tijdens car-
naval. De vraag is: heeft 
carnaval ook invloed op de 
zaken die zich in de juridi-
sche rechtspraktijk voor-
doen? Heeft carnaval zelfs 
invloed op de rechtspraak?

Uitbundigheid kan soms 
ontaarden in baldadig-
heid. Baldadigheid kan 
weer leiden tot crimina-
liteit. Het hoeft geen ver-
bazing dat de politie het 
doorgaans drukker zal hebben dan op een 
normale doordeweekse avond. De recht-
spraak laat over de afgelopen decennia 
ook de nodige carnavalsmoorden zien. 
echt typisch voor het carnaval lijkt dat al-
lerminst. Feestende massa’s leveren altijd 
excessen op. Bij carnaval lijkt dat relatief  
mee te vallen.

Carnaval wordt door sommigen gezien 
als een gebeurtenis, waarbij maatschappe-
lijke rollen worden omgedraaid en andere 
normen gelden ten aanzien van gewenst 
gedrag. Zou een rechter rekening houden 
met het feit dat is gehandeld tegen de bij-
zondere achtergrond van het carnaval?

er zullen geen rechters te vinden zijn die 
een beschonken automobilist om die reden 
tegemoet zullen komen.

Wel valt in de rechtspraak te zien dat car-
naval soms wel een reden vormt om be-
paalde handelingen tegen deze bijzondere 
achtergrond ineens wel toelaatbaar te ach-
ten. er gelden dus met andere woorden 
tijdelijk wat andere normen. 

twee voorbeelden. een nepinterview 
verschijnt in een eenmalige huis aan huis 
krant met daarbij SM-foto’s waarvan zelfs 

gesuggereerd wordt  dat 
deze uit de privécollectie 
van de politicus kwamen.  
van laster/smaad was ech-
ter geen sprake, nu deze ui-
tingen in het lokale krantje 
waren gedaan in de context 
van carnaval en meer poli-
tici op de hak werden geno-
men, aldus de rechtbank te 
Den Bosch. 

In een andere zaak van de 
rechtbank in Middelburg 
werd een advertentie in de 
carnavalskrant geplaatst, 
waarbij een horecagelegen-

heid op de hak werd genomen. De betref-
fende eigenaar vond het beledigend voor 
hem en zijn personeel en wilde schade-
vergoeding. “Gelet op de vrolijke aard van 
carnaval, waarbij de parodie regelmatig als 
(stijl)middel wordt ingezet, is aannemelijk dat 
de lezers de inhoud van de advertentie met een 
korreltje zout hebben genomen”, aldus deze 
Zeeuwse rechter.

Kortom: de invloed van carnaval op wat 
wel en niet mag is dus groter dan u denkt. 
Zelfs de recente wetgeving over het boer-
kaverbod voorziet daarin. Gelaatsbedek-
kende kleding is namelijk wél toegestaan 
tijdens bijzondere evenementen. Carnaval 
en Sinterklaas worden daarbij als voorbeel-
den genoemd. 

een ieder kan en mag dus met een gerust 
hart de komende dagen uitgedost de straat 
op. Binnen redelijke grenzen mag u tijdens 
carnaval dus de spot drijven met uw buur-
man of werkgever; de rechter zal het ver-
moedelijk met een carnavaleske bril gaan 
beoordelen.

na het carnaval heersen helaas weer de 
normen van beschaving en fatsoen.
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