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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

A: ENG JONK SPROOCH AN ENGER 
JONKER NATIOUN

Fir déi haiteg Geschichtsschreiwung a Sproochwëssenschaft 
ass Lëtzebuergesch eng jonk Sprooch, déi eréischt zënter der 
zweeter Hallschent vum 19. Joerhonnert lues a lues entstanen 
ass an och haut nach hire Status als Sprooch weider festegt. 

DE „QUARTIER WALLON“  
AN DE „QUARTIER ALLEMAND“
Schonn am éischte Joerdausend huet sech a Westeuropa eng 
Grenz tëschent däitsch- a franséischsproochege Gebitter 
erausgebilt. Haut ass d'Wëssenschaft sech eens, datt een dës 
net als Demarkatiounslinn tëschent zwee antagonistesche 
Vëlker interpretéieren däerf. Den Herzogtum Lëtzebuerg huet 
dës Sproochegrenz iwwerlappt a war an e Quartier Wallon an 
e Quartier Allemand agedeelt, wéi al Kaarte beleeën. Iwwer 
de Sproochgebrauch am Mëttelalter an an der fréier Neizäit 
ginn et ganz wéineg Quellen. Sécher ass, datt an de fran-
séischsproochege Gebitter d'Vernakularsprooch d'Latäin rela-
tiv fréi ofgeléist huet. Déi Adeleg hu Franséisch benotzt an déi 
einfach Leit haten eng Preferenz fir Däitsch.

ZWOU SPROOCHEN  
AN ZWOU „NATIOUNEN“
Am spéiden 18. an am Laf vum 19. Joerhonnert sinn an Europa 
Nationalstaaten entstanen, déi sech net nëmmen national 
Gesetzer, mee och eng grouss Erzielung ginn hunn, mat där si 
hir Existenz legitiméiert hunn a mat där si erkläert hunn, firwat 
d'Awunner zesummegehéieren. Dës Entwécklunge si jee no 
Staat ganz verschidden ofgelaf. Am Allgemenge gi Frankräich 
an Däitschland als zwee typesch Beispiller fir zwou entgéint-
gesate Méiglechkeeten an dësem Natiounebildungsprozess 
ugesinn. No der Revolutioun vu 1789 gëtt d'Gemeinschaft vun 
alle Bierger „nation“ genannt. Si ass e politescht Konstrukt, 
well se e fräiwëllegen Zesummeschloss vu gläichberechtegte 
Bierger ass, déi sech selwer Gesetzer, also Spillreegelen, 
ginn. An der däitschsproocheger Sphär gëtt d'Sprooch als 
Inkarnatioun vum Wiese vum Vollek, vun senger Séil sou-
zesoen, ugesinn. D'Zougehéieregkeet zum Vollek kann een 
nëmmen ierwen, esou wéi een d'Sprooch vun sengen Elteren 
ierft resp. un der Broscht vun senger Mamm opsaugt. Dofir 
nennt een dës Form, d'Zesummeliewen ze denken, och nach 
Ofstamungsnatioun oder Kulturnatioun. Et ass ongewinnt, 
Lëtzebuerg als däitsche Staat ze bezeechnen, dobäi war de 
Grand-Duché bei senger Schafung 1815 ee vun de Staate vum 
Däitsche Bond an ass et bis 1866 bliwwen, wéi dësen duerch 
intern Konflikter ausernanergebrach ass.Trotz dem Verloscht 

vum wallouneschen Deel 1839, nodeem praktesch nëmme 
méi eng däitschsproocheg Populatioun iwweregbliwwe war, 
hunn d'Notabelen um Franséischen als Staatssprooch festge-
halen an eent vun den alleréischte Gesetzer huet 1843 eng 
zweesproocheg Primärschoul geschaf.

DE STAAT GËTT OFFIZIELL 
ZWEESPROOCHEG 
1848 briechen a verschiddenen europäesche Länner 
Revolutiounen aus. Och an de Memberstaate vum Däitsche 
Bond kënnt et zu méi oder manner staarken Onrouen. 
Lëtzebuerg huet zu deene Plaze gehéiert, wou et relativ roueg 
war, mee aus Angscht virum Vollek huet sech dat deemo-
legt Parlament, eigentlech eng Ständeversammlung, aus der 
Haaptstad op Ettelbréck zeréckgezunn an do ass fir d'éischte 
Kéier Lëtzebuergesch an engem parlamentareschen Debat 
gebraucht ginn. Am Vollek si Petitioune fir méi Demokratie 
an d'Aféierung vum allgemenge Walrecht zirkuléiert. Däitsch 
misst Verwaltungs-, Geriichts- a Gesetzessprooch ginn. 
D'Argumentatioun war engersäits praktesch-politesch – déi ein-
fach Leit sollte verstoen, wat an de Gesetzer an an de Verträg 
steet, d'Notabele wéilten se mam Franséische klenghalen –, 
anerersäits typesch ethno-kulturalistesch. Nodeems d'Wal-
loune vum Groussherzogtum getrennt wären, wären d'Lëtze-
buerger en däitsche Stamm. D'Presenz vum Franséische géif 
den Nationalcharakter korrumpéieren.

Awer d'Vollek an d'Kierch, déi deemools mat hirer nei 
gegrënnter Zeitung Luxemburger Wort deem säi Porte-parole 
war, konnten sech net duerchsetzen. Déi héich Beamten an 
d'Notabelen, vun deenen déi allermeescht doheem och 
Lëtzebuerger Däitsch geschwat hunn, hunn um Franséischen 
als hir traditionell Schreifsprooch festgehalen, awer an der 
Verfassung d'Gläichberechtegung vum Däitschen a vum 
Franséischen ageschriwwen.

LËTZEBUERG AN DAT  
NEIT DÄITSCHT RÄICH
1866 ass den Däitsche Bond opgeléist ginn a Lëtzebuerg war 
domat och keen däitsche Staat méi. 1870 ass et zum Krich 
tëschent Frankräich an enger Rëtsch vun däitsche Staaten 
ënnert der Féierung vu Preusse komm. Dës hu gewonnen, Elsass-
Loutrengen annektéiert an en neit Däitscht Räich gegrënnt, 
mat dem preisesche Kinnek Wilhelm I. als neiem däitsche 
Keeser. Vis-a-vis vum vëlkeschen Diskurs an dem Argument, 
datt d'Lëtzebuerger wéinst hirer däitscher Sprooch zum 
Däitsche Räich gehéiere sollten, waren d'Lëtzebuerger intel-
lektuell zimmlech verluer. Datt Lëtzebuerger Däitsch eng eege 
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d'1920er-Joren dësen Tëschebilan vum Sproochgebrauch an 
de Sproochattitüden zéien: Den „typesche Lëtzebuerger“ 
schwätzt Lëtzebuergesch, obschonns e weess, datt et keng 
richteg Sprooch ass, op d'mannst keng, déi ee schreift. Dofir 
nennt en se weider „Lëtzebuerger Däitsch“, „Muttersprache“, 
„Idiom“. E schreift Däitsch, och wann en dat als eng „friem“ 
Sprooch empfënnt. A formalen an a wichtege Situatioune 
schreift a schwätzt e Franséisch, och wann et him schwéier-
fält. Oder, wann en net esou gebilt ass, och Däitsch, wéi z. B. 
de Polizist fir säi Rapport oder de Gleewegen am Beichtstull. 
De franséischen Unterrecht gëtt vu ganz ville Schüler als 
„Folterkummer“ erlieft, mee si acceptéieren en, well et de 
Präis vun hirer schoulescher a gesellschaftlecher Reussite ass.

D'NEGOCIATIOUN VUN ENGEM  
NEIE SPROOCHEGLÄICHGEWIICHT
Den 10. Mai 1940 ass Lëtzebuerg besat ginn. D'Nazipropaganda 
huet probéiert, d'Lëtzebuerger mat hirer vëlkescher 
Sproochenideologie ze iwwerzeegen, datt se däitsch 
wären, well se jo däitsch schwätze géifen. Den 2. August 
ass eng Zivilverwaltung agesat ginn. An där hirer éischter 
Verordnung über den Gebrauch der deutschen Sprache im 
Lande Luxemburg (6.8.1940) ass de Gebrauch vun der fran-
séischer Sprooch verbuede ginn. Eng Aart Vollekszielung, 
déi Personenstandsaufnahme genannt gouf, war fir den 
10. Oktober 1941 ugesot. D’Froen zu Staatsangehörigkeit, 
Volkszugehörigkeit a Muttersprache ware politesch besonn-
esch brisant. D'Resistenzorganisatiounen hu mobiliséiert, 
fir datt jidderee sollt dräimol mat „Lëtzebuergesch“ äntwe-
ren. Bei der Sproochefro ass um Formulaire erkläert ginn: 
„Dialekte (…) gelten nicht als Muttersprache.“ Trotz Drock 
a massiven Intimidatiounen hunn esou vill Leit dräimol 
„Lëtzebuergesch“ geäntwert, datt d'Naziverwaltung op eng 
Auswäertung vun den agesammelte Froebéi verzicht huet. 
Esou hunn d'Lëtzebuerger eng reng administrativ Enquête an 
e politesche Widderstandsakt verwandelt. Dëst ass als grouss 
Victoire gefeiert ginn an domat war Lëtzebuergesch an den Ae 
vun der grousser Majoritéit vum Vollek zur Nationalsprooch 
erkläert ginn.

Mee d'Elitten hunn sech schwéiergedoen, Lëtzebuergesch als 
Sprooch ze akzeptéieren, a muenchereen huet protestéiert, 
wéi eng Wochestonn fir d'Lëtzebuergescht op Septième am 
Lycée ënnert der Bezeechnung „langue luxembourgeoise“ 
ageféiert ginn ass. D'Lëtzebuerger Sproochwëssenschaftler 
hunn doru festgehalen, datt d'Lëtzebuergescht e muselfrän-
keschen Dialekt wär, an nei Entwécklunge vun hirer Disziplin 
ënnert dem Impuls vun der Soziolinguistik hunn se nëmme 
ganz lues rezipéiert.

Däitsch war nom Krich esou diskreditéiert, datt 1948 d'Zwee-
sproochegkeet an der Verfassung gestrach ginn ass an d'Cham-
ber den Optrag krut, e Sproochegesetz auszeschaffen. Well 
awer nach ëmmer ganz vill Leit drop bestanen hunn, datt 

Sprooch wär, huet deemools praktesch kee geduecht. Villméi 
ass diskutéiert ginn, ob d'Land an seng Sproochgemeinschaft 
een- oder zweesproocheg wären, däitsch oder däitsch-fran-
séisch. D'Lëtzebuerger Sproochgemeinschaft kann een zu 
deem Zäitpunkt zweesproocheg nennen, net nëmme well 
formaljuristesch d'staatlech Administratioun zënter 1848 
zweesproocheg war, mee well de Gros vun der Populatioun 
an sengem Selbstverständnes dës Zweesproochegkeet akzep-
téiert hat.

D'Lëtzebuerger Sproochgemeinschaft kann een zu deem 
Zäitpunkt awer net dräisproocheg nennen, well déi iwwer-
grouss Majoritéit vun hire Spriecher d'Lëtzebuergescht 
nach ëmmer net als Sprooch ugesinn huet, obschonn den 
Ausbauprozess, deen zum Entstoe vun enger neier Sprooch 
féiert, scho wäit fortgeschratt war.

B: DE LAANGE WEE ZUM 
SPROOCHEGESETZ VUN 1984

Nom Éischte Weltkrich koum et zu enger ekonomescher 
Neiorientéierung a Form vun der Wirtschafts- a Wärungsunioun 
mat der Belsch (Union économique belgo-luxembourgeo-
ise, 1922). Franséisch gëtt och d'Sprooch vun der Wirtschaft, 
a mat de Produiten, déi aus der Belsch importéiert ginn, 
kënnt se an all Stot. Hiert Gewiicht an der Schoul hëlt zou. 
Am Léierplang vun 1922 gëtt déi däitsch Schreifschrëft 
(Kurrentschrift) ofgeschaaft. Bis dohin hunn d'Kanner zwou 
verschidde Schrëfte musse léieren. No der ekonomescher 
Reorientéierung huet d'Bedeitung vum Franséischen nach wei-
der zougeholl. D'Gesetzer sinn zwar weider an deenen zwou 
Sprooche publizéiert ginn, mee bei Onkloerheeten huet déi 
franséisch Versioun gezielt. Am Selbstverständnes vun senger 
Regierung war Lëtzebuerg elo e frankofone Staat. 

D'SPROOCH ALS SYMBOL  
VUN DER EEGESTAATLECHKEET
1912 ass en neit Schoulfach ageféiert ginn: „Anfangsgründe der 
Landesgeschichte und Luxemburgisch“. Dofir huet den Nikolaus 
Welter e Schoulbuch geschriwwen: Das Luxemburgische 
und sein Schrifttum, dat ëmmer nees nei Oploe kannt huet 
(1914 – 1947). Déi doranner ënnert dem Titel „Schriftdenkmäler 
des Luxemburgischen“ proposéiert Anthologie vu Lëtzebuerger 
Texter huet dozou bäigedroen, datt en éischte Literaturkanon 
entstanen ass, an déi benotzte Schreifweis (Welter-Engelmann-
Orthografie) huet Generatioune gepräägt.

Am Éischte Weltkrich gouf Lëtzebuerg militäresch vum Däitsche 
Räich besat an nom Krich stoung seng Onofhängegkeet een 
Abléck op der Kipp. Wärend dëser Zäit huet d'Francophilie, 
also d'Zouneigung zu Frankräich an senger Kultur, zougeholl, 
an d'Lëtzebuergescht ass méi wéi jee als Symbol vun der 
Eegestaatlechkeet ugesi ginn. 

Wann ee vereinfachen a verallgemengere wëllt, kann ee fir 
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Lëtzebuergesch e muselfränkeschen Dialekt wier, krut d'Fran-
séischt an den 1950er-Joren d'Funktioun vun enger virtuel-
ler Nationalsprooch. Wéi Lëtzebuerg seng eegen Tëlee kritt 
huet, war et selbstverständlech, datt d'Programmer an och 
d'Noriichten op Franséisch waren. Trotzdeem ass den Ausbau 
vum Lëtzebuergesche weidergaangen. Dat heescht, et huet 
ëmmer weider Funktioune vun enger Sprooch iwwerholl an 
dat och am Schrëftlechen. Vun 1950 bis 1975 ass e groussen 
Dictionnaire erauskomm an 1975 ass eng nei Rechtschreiwung 
fixéiert ginn, déi mat verschiddenen Ännerungen am Joer 
1999 bis haut benotzt gëtt. 2019 gouf iwwregens eng nei 
Orthografie publizéiert. 

Un de Programmer vun der Primärschoul huet sech näischt 
geännert. Lëtzebuergesch als Disziplin hat an alle Klasse 
just eng Wochestonn, an där Texter gelies a Lidder gesonge 
goufen. D'Sprooch als sollech, z. B. hir Schreifweis, ass net 
enseignéiert ginn, esou datt d'Meenung, et dierft een se 
schreiwen, wéi ee wéilt, wäit verbreet bliwwen ass. A ganz 
wéinege Fächer (Turnen, Musek) huet Lëtzebuergesch als 
Unterrechtssprooch däerfe gebraucht ginn. An deenen anere 
sollt Däitsch oder Franséisch geschwat ginn, mee dëst ass am 
Laf vun der Zäit ëmmer manner gemaach ginn an d'Presenz 
vum Lëtzebuergeschen als (klandestin) Unterrechtssprooch 
huet zougeholl.

LËTZEBUERG GËTT OFFIZIELL  
EN DRÄISPROOCHEGT LAND
Et huet 36 Joer gedauert, éier e Kompromëss fir en neien Equiliber 
fonnt ginn ass. 1984 ass dat 1948 vun der Verfassung gefuerdert 
Sproochegesetz an der Chamber gestëmmt ginn an zënterhier 
ass Lëtzebuerg offiziell dräisproocheg. D'Gesetz weist deenen 
dräi Sprooche verschidde Funktiounen zou: Lëtzebuergesch 
gëtt déi eenzeg Nationalsprooch a Franséisch déi eenzeg 
Gesetzessprooch. Franséisch, Däitsch a Lëtzebuergesch sinn 
déi dräi Verwaltungs- a Geriichtssproochen. Zënter 1984 ass 
Lëtzebuerg also offiziell en dräisproochegt Land mat enger 
eenzeger dräisproocheger Sproochgemeinschaft. Doduerch 
ënnerscheet et sech z. B. vun der Belsch an der Schwäiz, déi 
verschidden territorialiséiert Sproochgemeinschafte mat hirer 
jeeweileger eegener Sprooch hunn. D'Koexistenz vun den 
dräi (Landes)Sprooche baséiert dorop, datt se am Alldag ver-
schidde Funktiounen iwwerhuelen. Och wann d'Gesetz vun 
1984 keng explizitt Mesuren, fir d'Sprooch ze promovéieren, 
virgesinn huet, ass den Ausbau vum Lëtzebuergesche weider-
gaangen, besonnesch am schrëftleche Beräich, wärend d'Fran-
séischt e puer vu senge Funktioune verluer huet.
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1. 

2. 

3. AUFGABEPROPOSEN

AUFGAB 1
„De Lëtzebuerger Vokabular am Laf vun der Geschicht“

Um Fuerschungsportal iwwert d'Lëtzebuergescht vum Institut 
fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft vun der 
Universitéit Lëtzebuerg fannen sech d'Digitalisater vun dräi 
Lexikoner tëscht 1847 an 1977. Dës liwweren en interessan-
ten Abléck an de Vokabular vum Lëtzebuergeschen an seng 
Evolutioun am Laf vun der Zäit. 

Opgepasst: Wéi um Internetsite vum Fuerschungsportal 
uginn, fannen sech an den historesche Lexiquen zum Deel 
antisemitesch oder xenophob Begrëffer. Et handelt sech 
dobäi ëm e Phenomeen, deen och an aneren europäesche 
Sproochen ëm dës Zäit optaucht. Op dësen Aspekt sollt am 
Kader vun dëser Übung higewise ginn. 

Verschidde pedagogesch Aktivitéite si mat dësem Tool méig-
lech: 

D'Schüler siche geziilt no Wierder, déi hinnen onbekannt sinn, 
well se aus dem aktuelle Sproochgebrauch verschwonne sinn.

 • Dës Begrëffer kënnen der Klass iwwer Synonymmen 
erkläert ginn.

 • D'Schüler probéieren, dës Begrëffer aktiv am mëndlechen 
oder schrëftleche Gebrauch ze benotzen, an deem si zum 
Beispill eng Geschicht mam entspriechende Vokabular 
erzielen oder opschreiwe sollen.

D'Schüler sichen sech en eelere lëtzebuergeschen Text 
eraus, deen se liesen an an deem si déi Wierder, déi hinnen 
net bekannt sinn, an de Lexikonen nosichen. Dës Texter 
(Literatur, Press, politesch Rieden) kënnen si fräi eraussichen, 
zum Beispill iwwert den Dictionnaire des auteurs luxembour-
geois vum Centre national de littérature (CNL) www.autoren-
lexikon.lu. Dësen Tool erlaabt et, Auteuren no Joren an der 
Sprooch ze sichen. Vill Wierker sinn digital anzegesinn. 

AUFGAB 2
„Sproochgebrauch am Alldag“

An dësem Exercice sollen d'Schüler um Terrain (an hirem 
familiären Ëmfeld, op der Strooss asw.). Leit zu hirer Relatioun 
am Ëmgang mat Sprooch befroen. 

Denkbar Froe wieren:

 • Wéi eng Sprooch benotzt dir am Alldag am meeschten?
 • Wéi eng Sprooch schwätzt dir privat / op der 

Aarbechtsplaz asw.?
 • Beschreift eng Situatioun, wou är Sproochekompetenze fir 

iech en Nodeel waren.
 • Beschreift eng Situatioun, wou dir opgrond vun äre 

Sproochekompetenze profitéiere konnt.
 • Wéi eng Sprooch wéilt dir nach besser maîtriséieren?

Dës a weider Froe sollen d'Schüler zesummen am Grupp aus-
schaffen an a Form vun engem Questionnaire zesummestel-
len. 

Mat dësem Questionnaire kënnen si dann um Terrain Leit 
befroen. Duerno gëllt et, d'Resultater ze sammelen, auszewä-
erten an a Form vu konkreete Resultater erëmzeginn. Dobäi 
kënnen si och op Forme vun der Statistik zeréckgräifen.

LÉIERZILER
WËSSEN:
 • D'Schüler kennen d'Begrëffer „Natioun“, „Sprooch“, 

„Sproochegemeinschaft“ a „Verkéierssprooch“ a sinn an 
der Lag, dës an eegene Wierder erëmzeginn.

 • Si sinn an der Lag, déi grouss Linne vun der sproochlecher 
Entwécklung um Territoire vum haitege Lëtzebuerg 
erëmzefannen.

 • Si ginn sech der Bedeitung vu Sprooch als politeschem 
Facteur bewosst. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • Si verbesseren hir Fäegkeeten am Beräich vun der 

Textanalys. 
 • Si erstellen e Questionnaire a verbesseren hir Kompetenz 

am Beräich vun der Froestellung.
 • Si analyséiere Resultater a verbesseren hir Kompetenzen 

am Beräich vum Erstelle vun Hypotheesen. 

KUERZEN  
IWWERBLÉCK
Dëst Kapitel liwwert een Iwwerbléck iwwert d'Entwécklung 
vun der Dräisproochegkeet zu Lëtzebuerg bis 1984. Dobäi gi 
grondleeënd Begrëffer ewéi Sprooch, Sproochgemeinschaft 
oder Verkéierssprooch erkläert a gewisen, wou d'Wuerzele 
vun der haiteger Sproochesituatioun zu Lëtzebuerg leien.

PEDAGOGESCHE 
VOLET

http://www.autorenlexikon.lu
http://www.autorenlexikon.lu
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NOTES:

4. 5. DISKUSSIOUNEN
Sprooch als Integratiounsfaktor

Sprooch als Krittär vun der Nationalitéit

Vir- an Nodeeler vun der Dräisproochegkeet

VISITTEN  
AN ENTREVUEN
 • Interessant wier an dësem Zesummenhang den Austausch 

mat Leit bzw. Vertrieder vun der Zivilgesellschaft, déi 
opgrond vun hirem Alldag an hiren Aktivitéiten ganz 
besonnesch mat der Bedeitung vun der Sprooch 
konfrontéiert sinn. Denkbar wier hei zum Beispill eng 
Entrevue mat Vertrieder vum Institut national des langues 
oder der Asti. 

 • Interessant wier och de Point de Vue vu Leit, déi eréischt 
viru kuerzem op Lëtzebuerg komm sinn, sief et als Expats, 
als Auswanderer oder Flüchtlingen. Änlech wéi schonn am 
Kader vun der pedagogescher Aktivitéit, kéinten hei 
Froen zum Gebrauch vun der Sprooch, d’Notzen 
vun der Sprooch am Alldag an der Bedeitung vum 
Lëtzebuergeschen am Alldag thematiséiert ginn. 




