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3 delen
1) Vertaling van een klein stukje tekst dat gezien is in de les van Duits naar Nederlands (10%, 2/20)
= extra colleges (prof. Mortelmans), het is niet de bedoeling om literair te vertalen maar wel om te
vertalen in goed Nederlands. De vertaling moet niet prefect zijn maar juridische termen moeten wel
correct vertaald worden. Je moet aantonen dat je begrijpt wat in de tekst staat.
2) Typische terminologie: twaalf termen (30%, 6/20)
Vb. Haftung = Aansprakelijkheid (niet: verantwoordelijkheid, juridisch vertalen)
Vb. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) = Algemene contractvoorwaarden
Vb. Oberlandesgericht (OLG) = Hof van Beroep
Vb. Bundesverfassungsgericht (BFG) = Federaal Grondwettelijk Hof
Vb. der Nießbrauch = het vruchtgebruik
3) Vragen over de inhoud van de cursus (60%, 12/20)
= te beantwoorden in het Nederlands. De bedoeling van deze vraag is om een complex gegeven samen
te vatten in 2 – 3 regels. Er worden atypische termen gegeven die je niet kan vertalen maar waar je
een uitleg van moet kunnen geven.
Vb. Wat betekent Grundgesetz? Het is niet de vertaling van ‘grondwet’. Het juiste antwoord is dat
Duitsland na de Tweede Wereldoorlog (in 1945) werd opgedeeld door de geallieerden en toen slechts
55% van het territorium omvatte in vergelijking met het territorium van voor WOII. Pas in 1999 werd
Duitsland 1 geheel. Op dat moment had Duitsland nog geen Verfassung (= grondwet) want dat kan
enkel worden toegekend aan een eengemaakte Staat.
Vb. Wat betekent Ahnung von Misstrauen? De vertaling is notie van wantrouwen. Dit betekent dat
als ik het hoofd van de uitvoerende macht wil afzetten, ik dit alleen kan doen als ik een alternatieve
bondskanselier voorstel. Dit impliceert dat er een nieuwe coalitie moet worden gevormd wat niet
eenvoudig is waardoor een bondskanselier zelden wordt afgezet.
Vb. 2 + 4 Vertrag

Pagina 1

Inleiding
Duitsland is historisch gezien een belangrijk land. Pas in de 19de eeuw zal Duitsland 1 geheel worden. Ze halen
snel hun achterstand in tav het VK en worden de grootste handelsnatie.
Het Duitse Burgerlijk Wetboek (= Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) dateert van 1 januari 1900. Het Duitse recht
heeft ook wat betreft het handelsrecht een belangrijke invloed uitgeoefend op het Europees recht.
Anti trust – recht = mededingingsrecht
 eerlijke concurrentie, geen monopolie, je mag de markt niet helemaal naar je toetrekken, geen
kartelvorming toegestaan, tot waar mag je gaan in een vrije markt?, prijsafspraken
Vb. In Amerika was er 1 grote nationale telefoonmaatschappij die in vier onafhankelijke ondernemingen werd
opgesplitst om concurrentie te creëren en zo de prijzen te doen dalen.
De wereld is verdeeld in twee grote juridische systemen. Er wordt gezegd dat als je het kanaal oversteekt, je
eigenlijk de grens tussen twee totaal verschillende juridische werelden oversteekt: Civiel Law ↔ Common
Law. De regerende mogendheden in de wereld waren VS, VK, Sovjet – Unie en Rusland.

Juridische systemen in de
wereld

Civil Law

Common Law

Subfamilies:

Code Napoleon (Frankrijk,
België)

BGB = Bürgerliches
Gesetzbuch (Duitse
Burgerlijk Wetboek)
(Duitsland)

Roman Dutch (Nederland,
Schotland (solliciter))

VK

VS

Voormalige kolonies, vb.
British Empire (Hongkong)
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Inleiding: De Duitse (rechts)taal: Graig, über die Deutschen, Beck, München, 1983 (blz. 3)
In de dagen dat Bismarck de grote man in Europa was wilde een Amerikaanse dame, die op bezoek was in
Berlijn, de Duitse bondskanselier bezoeken. Ze koopt een toegangskaartje voor een galerij en huurt een
vertaler in. Ze had geluk, Bismarck komt in de galerij binnen en naast haar zit haar vertaler. Ondanks het feit
dat Bismarck al een hele tijd aan het spreken is, blijft haar vertaler zwijgen en reageert hij niet op haar
aansporingen om te vertalen. Uiteindelijk houdt ze het niet langer uit en vraagt hem wat Bismarck zegt. Geduld
mevrouw, zegt de vertaler, ik wacht nog op het werkwoord.

I.

Duitsland – Historische ontwikkeling (blz. 4)
A. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (962 – 1806)
In 1806 verslaat Napoleon zowel Pruisen als Oostenrijk, wat het einde betekent van het Heilig Roomse
Rijk.
Die deutsche Frage = de Duitse kwestie
De grondwet (die Verfassung)
Het eerste artikel van een grondwet definieert meestal het territorium.
Vb. Eerste artikel van de grondwet van Frankrijk = “Deze grondwet geldt in Frankrijk.”
Vb. Eerste artikel van de grondwet van België = “Deze grondwet geldt in alle gemeenschappen en
gewesten.”
Vb. Eerste artikel van de grondwet van Duitsland = “Wij zijn niet Duitsland.” Dit artikel is historisch
ontstaan omdat er vroeger een onderscheid werd gemaakt tussen Deutschland en de Bundesrepublik
Deutschland (BRD).
Het tweede artikel van een grondwet bepaalt de natiestaat (die nation).
Vb. Het Nederlandse volkslied bevat nog steeds de volgende zin: “Ik ben een onderdaan van de Spaanse
koning.”
Wanneer je vroeger een voet op West – Duits grondgebied zette, was je meteen een West – Duitse burger.
Je kreeg een paspoort en werd opgenomen in het sociale zekerheidssysteem.
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Kaarten (blz. 5 – 6)

Entstehung des Heiligen Römischen Reiches = Het ontstaan van het Heilig Roomse Rijk
Met het Verdrag van Verdun (843) deelt Karel De Grote zijn rijk op in 3 grote delen (West – Franken,
Lotharingien en Ost – Franken).
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Zerfall und Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation = Het verval en het einde van het
Heilige Roomse Rijk.
Kaart 1 = Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg (1648) = Duitsland na de 30 – jarige oorlog. In 1648
kwam er een einde aan de 30 – jarige oorlog met de Vrede van Utrecht.
Kaart 2 = Deutschland 1812 = Duitsland in 1812
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Het lappendeken in het midden van Europa en een deel van Oost – Europa bestaat uit 300 onafhankelijke
delen, zowel groot als klein.
Er zijn 2 grote Staten ontstaan in het Heilige Roomse Rijk, nl. Oostenrijk (wordt een groot lappendeken
met veel verschillende volkeren) en Pruisen.
Na de Tweede Wereldoorlog komt er een geallieerde controle. Er wordt een Raad opgericht waarin de
vier geallieerde mogendheden zetelen die het bestuur van Duitsland overnemen. De Raad neemt een
besluit dat zegt dat de Staat Pruissen heeft opgehouden te bestaan in 1945. Staatsrechtelijk bestond
Pruisen toen eigenlijk al niet meer, zelfs niet als deelstaat van Duitsland. Hitler had Pruisen reeds
afgeschaft in 1931 omdat Pruisen socialistisch was, wat niet naar de zin van Hitler was.
Op het einde van de 19de eeuw heb je overal in Europa Staten die ontstaan zijn.
In 1806 houdt het Heilige Roomse Rijk op te bestaan. Napoleon verslaat zowel Pruissen als Oostenrijk.
Königsberg was een stad in Oost – Pruissen die nu de naam Kaliningrad draagt en in Rusland ligt.

B. Rheinbund (1806 – 1815)
In de plaats van het Heilige Roomse Rijk komt voor een stuk de Rheinbund. Napoleon probeert de
veelstaterij te ontrafelen. De Rheinbund is een constructie op Duitse bodem onder invloed van Napoleon
waarin koningen door hem benoemd worden.
La confederation du Rhin = de gebieden die langs de Rijn liggen gaat Napoleon fuseren zodat er grote
eenheden ontstaan. Hij plaatst er ook nieuwe regenten / koningen.
Vb. De vorst van Bayern wordt een koning.
Er is in dit gebied ten westen van Duitsland een juridische invloed van Frankrijk.
Vb. ‘Appelhof platz’ = de Duitse vertaling van het Franse ‘Place du Marché’
In het volkslied van Duitsland wordt gezongen: “Deutschland über alles”. Deze leuze is afkomstig van een
aantal Duitse studenten die gingen protesteren tegen de Deutsche Bund. Zij vonden dat ze een achterlijk
land waren dat geen eenheid en democratie kende. Letterlijk vertaald betekent de uitspraak: “Alle
Duitsers onder een dak”.
Een tweede zin uit het Duitse volkslied is: “Einigkeit, Recht und Freiheit”. Het bedoelt de eenmaking van
Duitsland als een rechtsstaat en in vrijheid (democratie en grondrechten).
De studenten droegen ook allerlei kentekenen zoals lintjes en petjes om hun protest kracht bij te zetten.
Het was echter verboden dit publiek op straat te dragen en ze werden dan ook gearresteerd.
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C. Deutscher Bund (1815 – 1866), Nationalversammlung Paulskirche (1848)
In 1814 wordt Napoleon verslagen. In 1815 vindt het Congres van Wenen plaats waarop alle toen gekende
koningen samenkomen. Het congres duurt één jaar. In 1814 begint het congres al maar Napoleon komt
nog eens terug. In 1815 is het dan definitief gedaan. De hele kaart van Europa wordt hertekend in de zin
van de restauratie (= de herbevestiging van de absolute macht van de vorsten en het terugdringen van de
invloeden van Napoleon).
Op het Congres wordt beslist om de Duitse Staten te verenigen in de Deutscher Bund (= Duitse
confederatie). Men doet nog geen poging om Duitsland één te maken. Pas in 1990 zal de Duitse eenmaking
plaatsvinden. Dankzij Napoleon is het aantal gebieden gereduceerd van 300 naar 34. Het ging om een zeer
losse confederatie. Men besliste dat iedereen soeverein blijft maar wanneer er conflicten tussen de Duitse
Staten zijn of in geval van oorlog, wordt dit geregeld door de Bundesrat die onder het eeuwig
voorzitterschap staat van de keizer van Oostenrijk. Het is een federale instelling die gevestigd is in
Frankfurt.
Er zijn twee klassieke modellen van een federale staat in de wereld, nl. de Duitse Bundesrepublik en de
Verenigde Staten. Zwitserland is een bijzonder geval op basis van haar eigen geschiedenis. Het ligt tussen
een federatie en een confederatie.
Een confederatie betekent dat de klassieke federale Staten gegroeid zijn van onder naar boven. Bij een
confederatie beslissen voorheen soevereine Staten, met volheid van bevoegdheden als Staat, om samen
te federeren / verenigen in een andere staatstructuur. De confederatie krijgt vorm door het afstaan van
bevoegdheden van onder naar boven.
In de Deutscher Bund was er nood aan één leger, de centrale uitoefening van het buitenlands gezag, één
economie, één munt en één buitenlandse politiek. Dit was echter nog niet mogelijk waardoor de
Deutscher Bund een confederatie was en geen federatie. De Deutscher Bund had niet één leger, één
economie, één munt en één buitenlandse politiek.
In de periode van 1815 tot 1848 is er een periode van restauratie. De vorsten worden hersteld in hun oude
bevoegdheden. Het is een zeer woelige periode, wat een eerste keer tot uiting komt in 1830. Op het
congres van Wenen werd de Benelux toegewezen aan de Nederlandse koning. Dit was het gevolg van de
politiek van Engeland om Frankrijk binnen zijn grenzen te houden. Er komt een constitutioneel conflict
omdat de Nederlandse vorst nog niet bereid was om te democratiseren. België is in 1830 ontstaan wat
mee gesteund werd door Engeland om een buffer tegen Frankrijk te blijven behouden. België werd toen
ook wel een Britse innovatie genoemd om de Fransen te pesten. België was een eerste geslaagde
democratische revolutie met een parlementaire monarchie. In Frankrijk komt er dan een nieuwe revolutie
waardoor een constitutionele monarchie tot stand komt.
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De Europese landen democratiseren verder maar in Duitsland gebeurt dit niet. Er komt wel een periode
waarin men gaat zoeken naar een Duitse identiteit, wat tot uiting kwam in het Duitse volkslied met
“Deutschland über alles” en “Einigkeit, Recht und Freiheit”. “Deutschland über alles” betekent letterlijk:
“Wij Duitse volkeren willen onder hetzelfde dak wonen, onder het dak van de Duiste Staat”. “Einigkeit,
Recht und Freiheit” staat voor de eenmaking van Duitsland als rechtsstaat (democratische staat) met
fundamentele rechten en vrijheden. Via deze leuzen wordt aangegeven waar men naartoe wilde. Toen
werd dit echter nog als staatsverraad beschouwd. De revolutionaire beweging bestond uit studenten die
linten droegen in de kleuren zwart, rood en goud (schwarz, rot und gold). Als student rondlopen met die
lintjes was toen gevaarlijk. De uitdrukking “Mijn naam is Hase en ik weet van niets” is ontstaan op een
proces uit die tijd. Er waren toen uitzonderingsrechtbanken die bijzondere bevoegdheden hadden om
repressieve bevoegdheden toe te kennen. Hase was een Duitse student die voor de
uitzonderingsrechtbank moest verschijnen. Hij werd beschuldigd van het rondlopen met lintjes en het
ijveren voor een democratie. Met zijn uitspraak “Mijn naam is Hase en ik weet van niets” wilde hij eigenlijk
zeggen dat de rechtstaat moet bewijzen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf. De bewijslast
ligt niet bij hem.
Dan volgt de periode van de Vornarz, wat betekent voor maart 1848. In 1848 is er een revolutie in
Duitsland. Men is het beu om geregeerd te worden door absolute vorsten. In 1989 was er een geruisloze
revolutie. Alle revoluties mislukken wat een Duits trauma (= Deutsche Trauma) is.
Er moet een lange weg worden afgelegd. Duitsland zal 200 jaar nodig hebben om een democratie te
worden. De bakermat van de democratie ligt in West – Europa. Duitsland is lang een midden – Europese
Staat geweest die niet aansloot bij de westerse democratie en gewoonten. In 1848 is er in Berlijn een
volksstorm geweest die zo erg was dat het leger niet kon ingrijpen. Het leger kon niet meer uitmaken
tegen wie men de wapens opnam. Dat leidt tot prerevolutionaire toestanden. Het leger trok zich terug en
nam niet meer de wapens op tegen de civiele bevolking. Het volk verlangde dat de koning van Pruissen
zich verontschuldigde door met paard en koets door Berlijn te rijden zonder hoofddeksel. In de Sint –
Paulus kerk in Frankfurt (Paulskirche) werd een nationale vergadering, grondwetgevende vergadering of
constituante (Nationalversammlung) samengeroepen.
Juristen zijn mensen van het systeem. Ze beoordelen iets binnen het bestaande wettelijke kader. Waarom
is het kader legitiem? Omdat dit vastligt in een hogere norm, nl. de grondwet. De legitimiteit van de wet
is de grondwet. Maar wat is de legitimiteit van de grondwet? In het middeleeuwse denken was de
legitimatie het feit dat men voorbestemd was om koning te zijn. Een constituante kan de start zijn van
legitimiteit. De constituante bestond uit 34 door de Duitse Staten verkozen vertegenwoordigers. De
Belgische constituante was niet verkozen. Het gevaar van revolutie is dat wanneer het niet lukt, je
staatsverraad hebt gepleegd (relativiteit van de norm). De Paulskirche wilde eenheid, vrijheid en een
democratische grondwet met grondwettelijke rechten en vrijheden (grondrechten). Men wilde een
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nationale regering (nationale Regierung), één regering voor heel Duitsland tot stand brengen. Een andere
doelstelling was de oprichting van een democratisch kiesrecht (algemeen kiesrecht) (Wahlrecht).
Dan rijst de vraag om welk Duitsland het gaat. Er is een Großdeutsche Lösung en een Kleindeutsche
Lösung (Lösung = oplossing). Men gaat uiteindelijk komen tot een volledige grondwet met liberale
grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vestiging. Er is dan een grondwet maar
geen Staat. De Deutscher Bund bestaat uit 34 gebieden met 2 grote Staten, nl. Pruissen en Zwitserland.
Pruissen is een opkomende jonge macht. Frederick I neemt een stuk van Oostenrijk af dat vandaag aan
Polen toebehoort. De Großdeutsche Lösung zou een goede oplossing zijn omdat die alle Duitse gebieden
omvat. Ook Oostenrijk maakt er echter deel vanuit waardoor de Großdeutsche Lösung onmogelijk is.
Ook de Kleindeutsche Lösung lijkt aanvankelijk een goede oplossing te zijn. Het bestaat uit alle Duitse
Staten, zonder Oostenrijk. Het probleem is echter dat er tot de Kleindeutsche Lösung ook gebieden
behoren die niet Duits zijn.
De revolutie resulteert niet vlug genoeg in een concrete resultaten zoals een grondwet, een staatstructuur
of specifieke rechten. Men kan niet afsluiten en concluderen omdat men er niet uit geraakt welke Staat
men moet kiezen. Juristen blijven denken in bestaande rechtsstructuren. Er moet ook nog een erkenning
zijn door de andere Staten. Het proces kan niet afgesloten worden door een nieuw feit dat legitimiteit
geeft. De Deutscher Bund bestaat nog steeds. Als laatste redmiddel probeert men een Kleindeutsche
Lösung aan te bieden aan de koning van Pruissen. Het gaat om dezelfde vorst die zich eerst had moeten
verontschuldigen tegenover het volk door met paard en koets door Berlijn te rijden zonder hoofddeksel.
Hij weigert dan ook de kroon van een nieuwe Duitse Staat met de woorden “Ik aanvaard geen kroon van
de zwijnen”. Hij heeft immers zijn legitimatie van God. Er is geen nieuwe oplossing en men gaat overal de
revolutionairen buiten gooien en vervolgen.
De discussie tussen een Großdeutsche Lösung en een Kleindeutsche Lösung zal het verdere lot van
Duitsland bepalen.
Het Verdrag van Versailles stelt in 1919, na WOI, dat het verboden is aan Duitsland om Oostenrijk te
annexeren. Dit is vreemd aangezien Duitsland dit nooit gedaan heeft. Hitler zal het later wel doen.
Uiteindelijk is de klein Kleindeutsche Lösung op de kaart gekomen. Het Duitsland van vandaag is nog veel
kleiner dan de Kleindeutsche Lösung.
In 1848 komt er een einde aan het Meterningen – tijdperk dat het symbool van de restauratie was.
In 1852 kwam Bismarck op het toneel. Hij was een afgevaardigde van Pruissen in de Deutscher Bund en
was dus een soort Duitse diplomaat. Hij was ook nog een soort ambassadeur in Parijs en Sint – Petersburg
(Rusland). In 1862 wordt hij de eerste minister van Pruissen. Hij zit verveeld met de democratische
verzuchting van 1848 en de verlangen naar de Duitse eenmaking. Hij is de eerste die aan Realpolitik doet.
Realpolitik betekent dat men zich als politicus niet bezig houdt met het wenselijke maar met het haalbare.
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Bismarck zelf had geen democratische verzuchtingen, hij was immers afkomstig uit de landadel. Ook de
eenmaking van Duitsland was voor hem ook niet zo belangrijk want zijn vaderland was Pruissen. Toch gaat
Bismarck mee in de nationale beweging, al vindt hij wel dat die onder het leiderschap van Pruissen moet
staan. De leiders erkennen niet dat men moet gaan toegeven en als men niets toegeeft, dan ontploft het.
De bevolking vond dat de leiders niet langer konden blijven zitten en doen alsof er sinds 1815 niets was
gebeurd.
Er moest een prealabele vraag beantwoord worden voordat er aan eenmaking kon worden gedacht, nl.
Wie is de baas in het Duitse huis? Oostenrijk of Pruisen? Dit moest uitgevochten worden op het slagveld.

D. Norddeutscher Bund (1866 – 1870)
In 1866 komt er een korte oorlog die zeer belangrijk is geweest voor de Duitse geschiedenis (= Deutsche
Bruderkrieg). De Duitse Broederoorlog ontstaat in Schleswig, een plaats in het Noorden van Duitsland net
onder de grens met Denemarken. De twee Duitse naties Oostenrijk en Pruissen gaan met elkaar strijden
in Königsberg waar de Oostenrijkers in de pan worden gehakt. Het Pruisische leger was toen al veel
moderner dan het leger van Oostenrijk. Bismarck zegt op voorhand dat ze gaan vechten maar ook dat de
winnaar zich moderaat zal moeten opstellen. Hij wil gewoon het punt maken dat het gedaan moet zijn
met de dubbele en tweeslachtige houding van wat er met Duitsland moet gebeuren terwijl men zelf geen
visie heeft over wat de beste oplossing voor Duitsland is.
In 1866 kan Bismarck de Norddeutscher Bund oprichten die de opvolger is van de Deutscher Bund (34
Duitse Staten). De Norddeutscher Bund telt 18 Staten (= 17 Duitse staten plus Oostenrijk). De
onderstaande kaart toont het gebied dat tot de Norddeutscher Bund behoort. Onder het leiderschap van
Pruissen wordt Duitsland een federale staat ipv een confederatie (Deutscher Bund). Pruissen heeft in de
Norddeutscher Bund een veto om alle beslissingen tegen te houden.
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Bismarck verenigt de gebieden boven de rivieren de Rhein en de Main. Het huidige Zuid – Duitsland en
Oostenrijk worden niet mee verenigd. Bismarck annexeert dus Staten aan Pruissen, wat ingaat tegen de
oude feodale traditie.
In Duitsland zijn er twee plaatsen die Frankfurt worden genoemd, nl. Frankfurt an dem Main (= gekend
van het bankencentrum) en Frankfurt an dem Oder (= een rivier).
Er zijn dan ook nog een hele reeks kleinere Staten en koninkrijken die ‘das dritte Deutschland’ (= het derde
Duitsland) worden genoemd.
De Zuid – Duitse Staten maken geen deel uit van de Norddeutscher Bund. De vijf Duitse Staten in het
Zuiden blijven blanco op de kaart:
1) Bayern
2) Württemberg
3) Baden
4) Pfalz
5) Elsaß – Lothringen (= Elzas – Lotharingen)
Deze vijf Duitse Staten waren lange tijd de leiders van ‘das dritte Deutschland’. Zij blijven buiten de
Norddeutscher Bund en dus onafhankelijk. Oostenrijk wordt ook uit de Deutscher Bund gegooid. Bismarck
heeft ooit verkiezingen laten organiseren in de Zuid – Duitse Staten tegelijkertijd met verkiezingen in het
Noorden, maar dat mislukte.
De Zuid – Duitse Staten worden wel verplicht bondgenootschappen met Duitsland te sluiten. Ingeval
Duitsland door een vreemde mogendheid wordt aangevallen, moeten de Zuid – Duitse Staten militaire
bijstand geven wat impliceert dat ze hun leger ter beschikking moeten stellen van Pruissen (defensief
bondgenootschap). Dit wordt verwoord in ‘Schutz und Trutz Bündnisse’.
Schutz = bescherming
Trutz = het trotseren van, het zich verdedigen tegen
Bündnisse = bondgenootschap
Er moet naar een oplossing worden gezocht om tot de democratisering van Duitsland te komen. De
Kleindeutsche Lösung is een mogelijke oplossing maar ook de Zuid – Duitse Staten maken hier deel vanuit.
Dan rijst de vraag hoe de Zuid – Duitse Staten bij de Norddeutscher Bund kunnen worden gevoegd? Dit
kan gebeuren door een gemeenschappelijk vijand te zoeken, wat ook gebeurt in de periode van 1870 tot
1871. De erfvijand van Duitsland is Frankrijk. De redenen hiervoor zijn het optreden van Napoleon en ook
Lodewijk XIV stond erom bekend de Duitsers graag te jennen. Bismarck denkt dat wanneer hij een casus
belli (= aanleiding van de oorlog) kan creëren, de eenmaking van Duitsland een feit kan worden.
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Op het einde van de 19de eeuw rijst er een probleem bij de Spaanse troonopvolging aangezien er geen
erfgenamen / troonopvolgers zijn. Het Spaanse vorstenhuis was echter verwant met Pruissen. Frankrijk
eist dat Pruissen afstand doet van haar mogelijk recht op het Spaanse vorstenhuis. Bismarck gaat hierop
in en verklaart dan dat zijn familie geen aanspraak zal maken op de Spaanse kroon. Voor Napoleon III, de
toenmalige vorst van Frankijk, is dit niet genoeg. Er moet volgens hem nog een bijkomende verklaring
worden afgelegd waarin Pruissen verklaard dat ze ook nooit in de toekomst aanspraak zullen maken op
de Spaanse kroon. Dit gaat echter te ver voor Duitsland. Bismarck weigert de bijkomende verklaring af te
leggen en dit wordt ter kennis van Napoleon III gebracht. Het antwoord van Napoleon III op de afwijzing
van Pruissen wordt door Bismarck herformuleerd en in de kranten gepubliceerd. Er wordt de indruk
gewekt dat Napoleon III Pruissen heeft beledigd. Hierop verklaard Napoleon III de oorlog aan Pruissen. De
militaire bondgenootschappen met de Zuid – Duitse Staten treden in werking. Dan volgt er een drie weken
durende veldslag waarin Franrijk wordt verslagen in Sedan (= Noord – Oosten van Frankrijk). Hierdoor
trekken de Duitse troepen een week later Parijs triomfantelijk binnen.

E. Deutsches Reich (1871 – 1918)
Op 18 januari 1871 wordt in de spiegelzaal van het paleis van Versailles het Deutsche Reich opgericht. Op
die dag is het precies 350 jaar geleden dat de keurvorst koning van Pruissen werd. Het Deutsche Reich is
de eerste Staat die zichzelf Duitsland noemt en tot stand komt in Europa. Het Deutsche Reich bestaat uit
25 deelstaten. Er komt een einde aan de veel staterij.
Overzicht aantal deelstaten
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (962 – 1806)

300

Rheinbund (1806 – 1815)
Deutscher Bund (1815 – 1866)

300
34

Norddeutscher Bund (1866 – 1870)

17

Deutsche Reich (1871 – 1918)

25

De onderstaande kaart toont de Kleindeutsche Lösung (= zonder Oostenrijk).
Het Deutsche Reich is samengesteld uit:


4 koninkrijken (Königreiche)



6 groot – hertogdommen (Groß Herzogtümer)



5 gewone hertogdommen (Herzogtümer)



7 vorstendommen (Fürtsentümer)



3 vrije steden (Freie Städte)



1 rijksland (Reichsland)
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Het Reichsland is Elsaß – Lothringen (= Elzas – Lotharingen). Bismarck wilde Elsaß – Lothringen niet terug
claimen omdat hij geen nieuw conflict wilde creëren. Hij had zijn doel reeds bereikt.
De Duitse generaal Carl von Clausewitz (1780 – 1831) deed ooit de volgende uitspraak: “Oorlog is de
voortzetting van de politiek, maar met andere middelen.” In dat denken is oorlog legitiem als er via geen
andere weg tot een oplossing kan worden gekomen. Bismarck stelt dat hij voor eens en voor altijd de
discussie moet beëindigen wie baas is in het Duitse huis en wie het leiderschap moet hebben. De oorlog
is enkel een voortzetting van zijn politiek, hij gaat dan ook niet verder over tot territoriale annexaties.
In de federatie van het Deutsche Reich wordt het gebied Elsaß – Lothringen geregeerd door de federale
overheid. Dit gaat in tegen de structuur van het systeem maar er is geen andere oplossing.
Napoleon III wordt verbannen uit Frankrijk door een Parijse commune. Dit zal aanleiding geven tot de
tweede Franse republiek.
De kiemen voor een volgend conflict werden reeds gelegd, ondanks het feit dat Bismarck dit wilde
vermijden.
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In 1871 ontstaat de Verfassung (= grondwet) van het Duitse Rijk. De eerste Duitse Staat ontstaat en
vertoont bepaalde kenmerken die determinerend zullen zijn voor het verdere verloop van de Duitse
geschiedenis.
Het schema toont de trias politica (= scheiding der machten: uitvoerende macht, wetgevende macht en
de rechterlijke macht (staat niet op het schema)).
Er is een vorm van democratie want er worden verkiezingen georganiseerd. De kiesgerechtigde bevolking
(‘Wahlberechtigte Bevölkerung’) zijn alle mannen boven de 25 jaar (‘Männer über 25 Jahre’).
De Reichstag is het federale parlement. Voor 1890 werd de Reichstag verkozen voor 3 jaar, na 1890 voor
5 jaar. Er zetelen 397 volksvertegenwoordigers in. Daarnaast is er een Bundesrat (= tweede kamer). Het
is een oude Duitse traditie uit 1866 die vandaag nog steeds bestaat. De Bundesrat is een federale senaat
waar de vertegenwoordigers van de 25 deelstaten in zetelen (‘Vertreter der 25 Bundesstaaten’).
Wetgeving kan slechts tot stand komen wanneer er overeenstemming is bij meerderheid tussen de
Bundesrat en de Reichstag. De Duitse keizer is het staatshoofd. De correcte benaming is Deutscher Kaiser
en niet Kaiser von Deutschland. Grondwetrechtelijk is de koning van Pruissen ook de koning van Duitsland.
Je bent koning van Pruissen door geboorte (= by right of birth). Het is een absolute vorst die van godswege
zijn recht om te regeren verkrijgt. Pruissen zal later echter opgaan in het grotere geheel. Het was de
bedoeling van Bismarck om koning van Pruissen te worden. In de nacht van 17 op 18 januari 1971 zijn er
grote woede – uitbarstingen geweest. Het volk vond dat de koning van Pruissen de voorzitter van het
Deutsche Reich moest worden en niet de Kaiser von Deutschland (= afbreuk aan het feodale systeem). De
wetgevende macht wordt rechtstreeks verkozen.
De uitvoerende macht wordt geleid door de rijkskanselier (‘Reichskanzler’) en de regering bestaat uit
staatssecretarissen (‘Staatssekretär’).
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Enkel Duitsland en de VS zijn echte federale Staten.
Ook de VS heeft een tweekamerstelsel:
1) The Congress ( = vertegenwoordiging van het volk)
2) The Senate (= vertegenwoordiging van de deelstaten waarin sommige deelstaten twee senatoren
hebben)
Wat voor soort Staat is Duitsland?
In het Deutsche Reich zijn er 26 parlementen die ook allemaal hun eigen grondwet (= Verfassung) hebben.
De grootste deelstaat blijft Pruissen met de keizer van Duitsland die ook de leider van Pruissen is. De
Bundesrat bestaat uit de vertegenwoordigers van de 25 deelstaten die elk één stem hebben. Pruissen zit
in een sterke positie met 17 van de 25 stemmen. Op elke beslissing van het parlement heeft Pruissen dus
een vetorecht.
De belangrijkste bevoegdheid van de keizer is de benoeming van rijkskanselier. De kanselier heeft voor al
zijn handelingen de politieke goedkeuring nodig van de keizer. Dit is een democratisch deficit. De leider
van de uitvoerende macht moet eigenlijk politiek verantwoordelijk zijn tegenover het parlement (=
scheiding der machten). De politieke verantwoordelijkheid van de kanselier bestaat niet tegenover het
parlement maar tegenover de keizer, het staatshoofd.
In België benoemt de koning de ministers. Je wordt echter niet minister omdat je benoemd wordt door
de koning maar omdat er een coalitieakkoord en regeringsverklaring is.
Tot 1890 is Bismarck de rijkskanselier. Hij regeert niet omdat hij coalitieakkoorden afsluit in de Reichstag.
Hij wordt benoemd door de keizer. De wetgeving, vooral de begroting, moet wel goedgekeurd worden
door het parlement. Als Bismarck een wet wil laten goedkeuzen, is een meerderheid vereist. Bismarck
regeert met wisselregeringen. Voor bepaalde aspecten wordt met andere partijen een meerderheid
bereikt. Hij bereikt een meerderheid door gebruik te maken van de techniek van het afdrijven (= bullying).
Wanneer hij bijvoorbeeld het budget voor de versterking van het leger wil laten goedkeuren dreigt hij
ermee dat wanneer het voorstel niet wordt goedkeuren, hij naar de keizer zal stappen die het parlement
dan laat ontbinden waardoor er nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd. Er was steeds een
permanent machtsspel tussen het parlement en de rijkskanselier.
Bevoegdheden van de keizer:


Volkenrechtelijke vertegenwoordiging van het Rijk (‘Völkerrechtliche Vertretung des Reiches’)
Naar buiten toe treedt de keizer op als staatshoofd, hij ondertekent verdragen en kan verdragen ook
mee onderhandelen. Zolang Bismarck rijkskanselier is vormt deze bevoegdheid van de keizer geen
probleem.
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Opperbevel over de strijdkrachten (‘Oberbefehl über die Streitkräfte’)
De keizer voert het opperbevel over het leger. In Duitsland wordt er echter een soort militaire
dictatuur gevestigd, niet de keizer maar enkele Staten domineren het leger. In België heeft de regering
de verantwoordelijkheid over het leger.



De oorlogsverklaring met toestemming van de Bundesrat (‘Kriegserklärung mit Zustimmung des
Bundesrates’)
Deze bevoegdheid vormt een democratisch deficit. De Bundesrat is immers samengesteld uit de
staatshoofden van de deelstaten (4 koningen, 6 groot – hertogen, 5 gewone hertogen, 7 vorsten en 3
vertegenwoordigers van de vrije steden). De Bundesrat lijkt eerder een soort Koninklijke Raad zoals in
de Deutsche Bund die nog heel feodaal georganiseerd is.
Vandaag is er in Duitsland naast de bondskanselier Angela Merkel ook nog steeds een staatshoofd, nl.
Joachim Gauck die wel minder bekend is dan de bondskanselier.
Een oorlogsverklaring kan vandaag formeel gezien ook nog door staatshoofden gebeuren, met
uitzondering van Franrijk en de VS.



Oproepen en opheffen van het parlement en de senaat (‘Einberufung und Schließung des Bundesrates
und des Reichstags’)
Deze bevoegdheid van de keizer is het wapen dat Bismarck gebruikt om de parlementen onder
controle te houden.

Het Deutsche Reich kent een aantal monarchische / absolutistische elementen:


Erfelijk keizerschap dat toekomt aan de koning van Pruissen (= feodaal ↔ democratisch = keizer
wordt uit de koningen van de deelstaten gekozen)



Militaire opperbevelhebber die beslist over oorlog en vrede



Keizer heeft een opschortend vetorecht ten opzichte van wetgeving van de Bundesrat (= afkomstig
van Pruissen)



Gebrek aan politieke verantwoordelijkheid (= rijkskanselier is niet verantwoordelijk tegenover het
parlement maar wel tegenover de keizer)



In de Grondwet is er geen opsomming van grondwettelijke rechten en vrijheden



Bundesrat (= raad van de vertegenwoordigers van de deelstaten)
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