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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d’Schüler  
aus dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D’Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

Shutterstock
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ZESUMMEFAASSUNG

D'FRANSÉISCH REVOLUTIOUN  
AN D'JÜDDESCH EMANZIPATIOUN
D'Franséisch Revolutioun vu 1789 steet fir d'Aféierung vun 
de Prinzippie vu Fräiheet a Gläichheet virum Gesetz. 1795 
ass Lëtzebuerg Deel vu Frankräich, hei gëllen also déi sel-
wecht Prinzippien, och fir d’jüddesch Minoritéit, déi virdru 
staark diskriminéiert war. Hir Memberen hate keen Zougang 
zu Handwierksorganisatiounen a konnten aus deem Grond 
kengem gereegelten Handwierk nogoen. Dowéinst hunn si 
sech an aner Beruffsfelder zeréckgezunn: Si hunn hauséiert, 
ware Véi- a Päerdshändler, hu Pensioune gefouert oder an 
net reglementéierten Handwierker geschafft. Verschiddener 
hunn nei Industrien opgebaut. Well et de Chrëschte ver-
buede war, Zënsen ze froen, waren et meeschtens Leit vun 
anere Konfessiounen, zum Beispill der protestantescher 
oder jüddescher, déi Geld verléint hunn. Déi Aktivitéit hat 
awer e schlechte Ruff, well een de Geldverleiher virgeworf 
huet, ze héich Zënsen ze froen. A ville Stied hunn d'Judde 
misse getrennt vum Rescht vun der Bevëlkerung a Gettoe 
liewen. Sie waren am Mëttelalter an an der Neizäit dacks 
Affer vu Verfolgung a Verdreiwung. Virun der Franséischer 
Revolutioun konnten sech jüddesch Familljen iwwerhaapt 
net zu Lëtzebuerg néierloossen. D'Franséisch Revolutioun 
huet d'Zunftordnung ofgeschaaft an d'Néierloossungsfräi-
heet agefouert. D'Loi relative aux Juifs vum 13.11.1791 stellt 
déi jüddesch Bierger mat deenen anere gläich. Fräiheet a 
Gläichheet, dat bedeit och Reliounsfräiheet a Gläichheet 
vun de Reliounsgemeinschaften. Dës Gläichstellung gëtt 
mam Begrëff „jüddesch Emanzipatioun“ bezeechent. Mat 
der Franséischer Revolutioun konnten sech also fir d'éischt 
erëm jüddesch Familljen zu Lëtzebuerg néierloossen. Zu 
Lëtzebuerg, Ettelbréck, Dikrech an Esch-Uelzecht, awer 
och a méi klengen Uertschafte wéi Miedernach, Réimech, 
Gréiwemaacher, Hamm oder Stroosse si Communautéiten 
entstanen. Och wéi 1815 dem Napoleon säi Räich zesum-
megebrach ass a Lëtzebuerg un d'Niederlande gefall ass, ass 
d'Reliounsfräiheet erhale bliwwen.

ANTISEMITESCHT GEDANKEGUTT
Mee d'Judde sinn och zu Lëtzebuerg op e chrëschtlechen 
Antisemitismus gestouss, wéi en a ganz Europa verbreet 
war. 1841 ass de Johannes Theodor Laurent apostolesche 
Vicaire zu Lëtzebuerg ginn an déi ultramontan Stréimung 
vum Katholizismus, déi de Poopst an net d'Regierungen als 
iewescht Autoritéit ugesinn huet, konnt och zu Lëtzebuerg 
Fouss faassen. D'Emanzipatioun vun de Judden ass an der 
kathoulescher Zeitung Luxemburger Wort a Fro gestallt ginn. 

Ënnert den onzielegen antisemitesche Bäiträg am Wort 
stécht eng Rei vun 1888 ervir, an där de Judden ënner anerem 
virgeworf gëtt, d'Chrëschtentum ausrotten an eng jüd-
desch „Weltherrschaft“ etabléieren ze wëllen. De Parquet 
huet deemols géint d'Luxemburger Wort geklot, well déi 
Ënnerstellunge géint d'Judden „geeignet sind, den öffentli-
chen Frieden, das Vermögen und die Ehre einer ganzen Klasse 
von Mitbürgern zu gefährden“. Am Endeffekt gouf d'Luxem-
burger Wort wéinst „Beleidigung eines vom Staate anerkann-
ten Cultus“ verurteelt.

Um Enn vum 19. Joerhonnert huet d'Affaire Dreyfus a 
Frankräich och Lëtzebuerg an Otem gehal. Dem jüddeschen 
Offizéier Alfred Dreyfus gouf virgehäit, fir dat Däitscht Räich 
ze spionéieren. E gouf verurteelt an an d'Guyane verbannt. 
Mee 1897 ass de Prozess nei opgerullt ginn, wéi dem Dreyfus 
säi Brudder Plainte géint den tatsächlechen Auteur vun der 
Spionage geféiert huet. Et koum zu heftege Poleemiken an 
der Press an zu Ugrëffer op Judden a Frankräich. Den Alfred 
Dreyfus gouf um Enn vun alle Virwërf fräigesprach a rehabi-
litéiert. Zu Lëtzebuerg huet d'Luxemburger Wort virun allem 
Bäiträg aus franséischen an däitsche konservativen Zeitungen 
iwwerholl. Tëscht Oktober 1899 an Enn 1901 huet e gewës-
senen „M.“ och reegelméisseg Commentairen iwwer d'Drey-
fus-Affär an domat verbonnen Evenementer geschriwwen. 
Déi Commentairë ware kloer antisemitesch. Zu engem neie 
Prozess géint d'Luxemburger Wort koum et hei awer net. 

Antisemitismus gouf et awer net just a konservative Kreesser. 
Schonn am 19. Joerhonnert huet sech antikapitalistesch Kritik 
plazeweis mat antisemiteschen Äusserunge verbonnen. Virum 
Hannergrond vu Krich, Honger a Liewesmëttelknappheet sinn 
am Éischte Weltkrich och zu Lëtzebuerg esou Äusserungen 
an der sozialistescher Aarbechterbeweegung opgetaucht. De 
Stereotyp vum „galizesche Schwindler“, dee Wueren akeeft, 
fir se dann iwwerdeiert ze verkafen, taucht och a lénken 
Zeitungen op. An den 1930er-Jore gouf et ëmmer erëm anti-
semitesch Aktioune géint jüddesch Geschäftsleit.

FLUCHT OP LËTZEBUERG
Wéi den Hitler 1933 an Däitschland un d'Muecht koum an 
d'Nazien d'jüddesch Bevëlkerung ëmmer méi staark diskri-
minéiert hunn, si vill Leit fortgelaf. Dës ëmmer méi staark 
Flüchtlingsstréim hunn zu Lëtzebuerg déi éischt grouss 
Flüchtlingskris ausgeléist. Ënnert de Flüchtlinge ware vill jüd-
desch Familljen, déi versicht hunn, sech op d’mannst temporär 
eng nei Existenz opzebauen, andeems se Butteker opgemaach 
hunn. Mee op Drock vum Mëttelstand goufen d'Reegele fir 
d'Handelsermächtegungen ëmmer weider verschäerft. Och 
aner Moossnamen hunn d'Néierloossung zu Lëtzebuerg méi 
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D'JÜDDESCH MINORITÉIT HAUT  
AN DEN NEIEN ANTISEMITISMUS
D'Nazi-Politik géint d’Judden huet déi Minoritéit esou dezi-
méiert, datt si sech bis haut net dovun erholl huet. D'jüddesch 
Communautéit ass matgepräägt von exogeene Phenomeener 
wéi der Emigratioun opgrond vun der Bedroung vu jüddesche 
Minoritéiten am Noen Osten, awer och der Entwécklung vun 
der Europa- a Bankeplaz. Op reliéisem Niveau ginn et amplaz 
néng lokal jüddesch Communautéiten 1933 haut der nëmmen 
nach zwou: eng méi konservativ an der Haaptstad an eng méi 
liberal zu Esch-Uelzecht. Déi al Virurteeler géint Judde sinn 
awer ëmmer nach do, beispillsweis an de soziale Medien. Den 
neien Antisemitismus äussert sech oft am Zesummenhang 
mat der Politik vum Staat Israel.

schwéier gemaach. D'Lëtzebuerger Regierung war net bereet, 
Gelder fir d'Flüchtlingsbetreiung zur Verfügung ze stellen an 
huet dat dem jüddeschen Hëllefskommitee Esra, dee vun e 
puer Organisatiounen ënnerstëtzt ginn ass, iwwerlooss. 

LËTZEBUERG AN D'SHOAH
Nodeems Däitschland Lëtzebuerg den 10. Mee 1940 iwwer-
fall hat, huet de Gauleiter Gustav Simon am August eng 
„Judenzählung“ organiséiert. Am September sinn déi éischt 
„Judenverordnungen“ verëffentlecht ginn: si hunn zum Beispill 
Beruffs- a Schoulverbueter festgehal, d'„Ariséierung“ vu 
Betriber, d'Blockéiere vu Bankkonten an Enteegnungen. Am 
Summer 1941 gouf op Uerder vun den Nazien d'Klouschter 
Fünfbrunnen am Éislek als Sammellager ageriicht. Vun do aus 
sinn déi éischt Juddentransporter an d'Gettoen an d'Konzen-
tratiounslager an Osteuropa gaang. 3.900 Judde ware virum 
Zweete Weltkrich zu Lëtzebuerg gezielt ginn; 1947 waren et 
der nëmmen nach 870. 

Nom Zweete Weltkrich huet d'Regierung verschidde Moossname 
getraff fir eng Epuratioun a Poursuitte vun den Täter, awer och 
fir Entschiedegunge fir d'Affer. Allerdéngs ass net spezifesch 
unerkannt ginn, datt et eng geziilten nationalsozialistesch 
„Judenpolitik“ gouf. D'Schicksal vun de Judden, déi nees heem-
komm sinn, ass nëmmen no an no thematiséiert ginn. Si sinn an 
eng Gesellschaft zeréckkomm, an där den Antisemitismus vu 
virum Krich weider bestoung an de Krich zu neie Ressentimenter 
gefouert hat. Wéi anerwäerts an Europa och koum et eréischt 
nom Enn vun den 1950er zu engem méi fundamentale Wandel 
am Verständnes vun der Shoah. Aschneidend Momenter waren 
d'Verëffentlechung 1950 vum Anne-Frank-Tagebuch, de Prozess 
1960 – 1961 zu Jerusalem géint den Adolf Eichmann, de fréiere 
Responsabele fir „Juden- und Räumungsangelegenheiten“ am 
„Reichssicherheitshauptamt“, den Zweete Vatikanesche Konzil an 
d'Erklärung „Nostra Aetate“ von 1965 – hei steet am Artikel 4, datt 
d'Kierch „alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen 
des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend 
jemandem gegen die Juden gerichtet haben“ beklot. 

An der Kierch huet dat Bewosstsinn eréischt no „Nostra Aetate“ 
agesat. Och déi offiziell Entschëllegung vun der Lëtzebuerger 
Kierch am Joer 2000 fir hir Roll an der Juddeverfolgung geet 
op d'Opfuerderung vum Poopst zeréck. Nodeems a Frankräich 
an an der Belsch vun den 1990er-Joren un offiziell Berichter 
iwwer d'Haltung vun den Administratiounen am Zweete 
Weltkrich gemaach goufen an sech géintiwwer de jüddesche 
Communautéiten entschëllegt gouf, ass eréischt am Joer 
2000 eng Commission spéciale pour l'étude des spoliations 
des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 
1940-1945 agesat ginn. Méi spéit huet den Historiker Vincent 
Artuso den Optrag kritt, eng Recherche iwwer d'Verhale vun 
der Lëtzebuerger Administratioun am Kader vun der natio-
nalsozialistescher Juddeverfollegung ze maachen. Am Januar 
2016 gouf de Bericht am Parlament debattéiert an d'Regie-
rung huet sech offiziell bei der jüddescher Communautéit 
entschëllegt. 
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4. DISKUSSIOUNEN
Antisemitismus an der aktueller Gesellschaft. 

Wéi misst ee virgoen, fir Antisemitismus ze verhënneren? 

2. 

3. 
5. 

AUFGABEPROPOSEN
An dësem Kapitel ass widderholl op antisemitesch Texter 
higewise ginn. Eng Aufgab fir Schüler wier et, sech selwer 
op d'Sich no antisemiteschen Aussoen zu Lëtzebuerg ze 
maachen. 

VISITTEN  
AN ENTREVUEN
 • Wichteg wieren den Echange mat Membere vun der 

jüddescher Communautéit an/oder Zäitzeie vun der Shoa.
 • Eng Visitt vun der Synagog an engem jüddesche Kierfecht 

géif de Schüler de jüddesche Glawen an d'Gebräicher méi 
no bréngen. 

 • Denkbar wieren och Plazen, déi am Zesummenhang 
mam Schicksal vun der jüddescher Communautéit vu 
Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich stinn, wéi zum Beispill 
d'Klouschter Fünfbrunnen oder de Besuch vun engem 
Konzentratiounslager. 

Dëst kéint an engem historesche Kader oflafen, andeems 
d'Schüler zum Beispill iwwert de Site www.eluxemburgensia.
lu an der Lëtzebuerger Press vum 19. Joerhonnert bis zum 
Enn vum Zweete Weltkrich geziilt no antisemiteschen 
Artikele sichen. 

Méiglech wieren awer och Recherchen zu antisemiteschen 
Aussoen an der Géigewaart, zum Beispill an de soziale 
Medien. 

Wichteg wier an dësem Zesummenhang ze identifizéieren, 
wisou den erausgesichten Textpassage antisemitesch ass  
an dës oder déi Indicateuren an der Klass ze beschwätzen. 

Eng Analys vun Zitater iwwert e längeren Zäitraum 
erméiglecht et awer och, antisemitesch Argumentatiounen 
an Aussoen an enger historescher Dimensioun ze beliichten 
an Entwécklungen ze identifizéieren. 

LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D'Schüler kennen d'Begrëffer „Antisemitismus“  

an „Holocaust“ a sinn an der Lag, déi divers Forme  
vun Antisemitismus ze erkennen.

 • Si kënnen an eegene Wierder déi grouss Linne vun  
der Geschicht vun der jüddescher Communautéit  
zu Lëtzebuerg erëmginn an dës an e gréissere Kontext 
abetten.

METHODEKOMPETENZEN: 
 • D'Schüler verbesseren hir Kompetenzen am Beräich vun 

der Recherche vun Informatiounen an der Textanalys. 
 • Si sinn an der Lag, unhand vun den Donnéeën Indicateuren 

ze identifizéieren, déi et erméiglechen, Antisemitismus  
ze erkennen. 

1. KUERZEN  
IWWERBLÉCK
Dëst Kapitel beliicht déi jüddesch Communautéit um 
Territoire vum haitege Lëtzebuerg vum spéiden 18. 
Joerhonnert bis an d'Géigewaart an analyséiert déi divers 
Forme vu Antisemitismus, mat deene Mënsche mat 
jüddeschem Glawen zu Lëtzebuerg konfrontéiert waren. Och 
gi rezent Beispiller vun Antisemitismus beliicht.

PEDAGOGESCHE 
VOLET

http://www.eluxemburgensia.lu
http://www.eluxemburgensia.lu
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NOTES:




