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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.

Den hellege Willibrord um Cortège am Kader vun de Feierlechkeete vun der honnertjäreger Onofhängegkeet 1939, 
Onbekannte Foto (1939), Photothèque de la Ville de Luxembourg 



3

ZESUMMEFAASSUNG

D'KULTURPOLITIK ZU LËTZEBUERG
Kulturpolitik ass déi Politik, déi d'Kultur als Objet huet, déi 
d'Kultur ënnerstëtzt a fërdert. Dat ass allerdéngs nach eng 
ganz vereinfacht Beschreiwung, bei där sech d'Fro opdrängt, 
wat da Kultur ka sinn. 

KULTUR WAR LAANG  
KENG ADMINISTRATIV KATEGORIE
Zu Lëtzebuerg huet sech um administrativen Niveau, wat 
dee fir d'Kulturpolitik zoustännegen Departement betrëfft, 
vill Joerzéngte laang näischt fundamental geännert. Duerno 
ass et etappeweis zu enger Entwécklung komm vun den 
arts et sciences bannent engem Ministère – meesch-
tens dem Educatiounsministère – hin zu engem eegestän-
nege Kulturministère. Déi Entwécklung ass awer och net 
ouni Ënnerbriechunge gewiescht. 1959 taucht wärend der 
Regierungsbildung fir déi éischte Kéier bei der Opdeelung 
vun de Ministèren an hire Responsabilitéiten de Begrëff affai-
res culturelles op – als Kompetenz vum Educatiounsminister. 
Gläichzäiteg ass awer den Inneminister responsabel fir arts 
et sciences. 1969 ginn d'Affaires culturelles vum ëffentlechen 
Unterrechtsministère getrennt an et gëtt e  Ministère des 
Affaires culturelles et des Cultes  geschaf, mam Madeleine 
Frieden-Kinnen als Ministesch, der éischter Fra, déi zu 
Lëtzebuerg e Ministerposte kritt. Eréischt 1984 entsteet dann 
offiziell en eegestännege  Ministère des Affaires culturelles 
ënnert dem Robert Krieps (LSAP). 1995 gëtt aus dem Ministère 
des Affaires culturelles dann e Ministère de la Culture ënnert 
der Ministesch Erna Hennicot-Schoepges (CSV). Vun 1999 bis 
2009 gi Kultur, Recherche an Enseignement supérieur an engem 
grousse Ministère zesummegefaasst. 2009 gëtt dëse Ministère 
opgespléckt an d'Kultur hat erëm e Ministère fir sech.

KULTURPOLITIK BIS AN D'1960ER-JOREN
Bis an d'1960er-Joren verännert sech d'Kulturpolitik zu 
Lëtzebuerg am Weesentleche kaum, mat Ausnam vun e puer 
Gesetzer, déi zu där Zäit gestëmmt ginn. Den Zweete Weltkrich 
huet kaum fir e grousse Broch gesuergt. Een Evenement, dat 
d'Kulturpolitik vun der Zäit resuméiert, sinn d'Feierlechkeete 
vun der honnertjäreger Onofhängegkeet 1939. De Cortège 
huet och d'Meeschtererzielung iwwerholl, mat der Iddi z. B. 
vun engem autonome Lëtzebuerg am Mëttelalter an duerno 
de „Friemherrschaften“ an der Neizäit. Lëtzebuerg sollt als 
Nationalstaat legitiméiert ginn, dat och duerch d'Kultur. Dat 
éischt Gesetz an der Kulturpolitik nom Zweete Weltkrich ass 
enk mat der neier internationaler Situatioun verbonnen: de 
17. Juli 1947 gëtt an der Chamber iwwer d'Unesco-Konven-

tioun ofgestëmmt. D'Konventioun vun der Agence vun de 
Vereenten Natioune fir Erzéiung, Wëssenschaft a Kultur gëtt 
mat 45 Stëmmen ugeholl.

De Staat huet zwar an de Joerzéngten nom Zweete Weltkrich 
keng nei Institutioune geschaf, duerfir awer versicht, bei dee-
nen, déi et scho gouf, fir méi gesetzlech Kloerheet ze suergen. 
De 5. Dezember 1958 ginn d'Nationalarchiven an d'Staatsar-
chiven duerch e Gesetz organiséiert. Eng wichteg Neierung 
ass den dépôt légal, d. h. d'Nationalbibliothéik kritt vun all 
Publikatioun, an och vun all Museksstéck, alle fotografeschen 
a cinematografesche Wierker, déi zu Lëtzebuerg verëffent-
lecht ginn, eng Kopie. Mam Gesetz vum 17. August 1960 gëtt 
dann och de Staatsmusée (Musée de l'Etat) organiséiert. 
Dat drëtt Gesetz am Kader vun der Kulturpolitik gëtt den 
21. Mäerz 1966 gestëmmt a betrëfft d'Ausgruewungen an de 
Schutz vum sougenannte mobille kulturelle Patrimoine, d. h. 
all Zort vun Objeten, déi bei Ausgruewunge kënne fonnt a mat 
ewechgeholl ginn.

1969 – 1974: ENG TRANSITIOUNSPHAS 
AN DER KULTURPOLITIK
Wéi 1969 eng nei Regierung zesummegestallt gëtt, gëtt 
och den Departement vun de  Affaires culturelles  vum 
Educatiounsministère ofgespléckt. Allerdéngs ännert sech 
d'Kulturpolitik och am Kontext vun den Evenementer vu Mee 
1968 net grondleeënd. Wat sech allerdéngs ännert an där 
Period vun 1969 bis 1974, déi een och als Transitiounsphas kann 
ugesinn, dat sinn d'Discoursen iwwer d'Kultur an d'Gesell-
schaft. Nei Theeme ginn ugeschnidden, net nëmme vun der 
Ministesch, mee och vun de Deputéierten: gesellschaftlech 
Verännerungen, Medien an nei Technologien. Vun de spéiden 
1960er-Joren un heefen sech och d'Kriticken un der Situatioun 
vun de kulturellen Institutiounen. An där Zäit ass d'Natio-
nalbibliothéik, déi virdrun op dräi Gebaier verstreet war, an 
den alen Athénée an der Stad geplënnert. D'Staatsmuséeën 
hunn och Problemer mat der Plaz, wougéint d'Situatioun fir 
d'Nationalarchive besser ass. E weidere Problem vun de kul-
turellen Institutioune ass de Manktem u Personal. Trotzdeem 
stagnéiert de Kulturbudget an där Zäit. D'Immigratioun an déi 
demografesch Entwécklung hunn och en Afloss op kulturpo-
litesch Discoursen. Et gi Revendicatioune gemaach, fir déi lët-
zebuergesch Kultur a Sprooch ze promovéieren.

1970ER- AN 1980ER-JOREN:  
DÉI NEI KULTURPOLITIK AN HIREN AFLOSS
1974 kënnt et zu engem gréissere Changement. Fir déi 
éischte Kéier gëtt eng Regierung ouni CSV-Bedeelegung 
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hafte Praktiken entgéintzewierken. Esou organiséieren 
de Kulturministère an d'Agence luxembourgeoise d'action 
culturelle  (ALAC), déi aus dem Kulturjoer 1995 ervirgoung, 
eng Ausstellung mam Titel  Les équipements culturels du 
Luxembourg:  Réalisation et grands projets  (1985-2000), 
déi ë. a. och zu Paräis gewise gëtt. En erënnerungswierdegt 
Beispill vun de kulturellen Infrastrukturen ass de Mudam. 
1988 gëtt d'Association pour la création d'un Centre d'art con-
temporain (CEDAC) gegrënnt. Schlussendlech gräift d'Regie-
rung d'Iddi op an engagéiert de chineesesch-amerikaneschen 
Architekt Ieoh Ming Pei, deen och schonn d'Pyramid vum 
Louvre zu Paräis konzipéiert huet. Am Laf vun den 1990er-
Jore sollt de Mudam oder Centre d'art contemporain (CAC), 
wéi en an enger éischter Phas geheescht huet, ee vun deenen 
am meeschte contestéierte Projete ginn. D’Aarbechten um 
Mudam fänken trotzdeem 1999 un an de Musée kann 2006 
seng Dieren opmaachen, mat Zäit fir d'Kulturjoer 2007.

E wichtegt Evenement an den 1990er-Joren ass Luxembourg 
– Ville européenne de la culture 1995. Am Kontext vun 1995 
geet d'Ausstellung  The Family of Man  op, de Wenzelstour 
an der Stad gëtt amenagéiert an d'Gesetz fir d'Aféiere vun 
engem kulturelle Congé gestëmmt. D'Kulturzeen huet sech 
méi organiséiert a professionaliséiert. Déi éischt Kollektiver 
ginn 1995 geschaf, wéi MASKéNADA oder Independent Little 
Lies. 1996 gëtt d'Theaterfederatioun gegrënnt. De Forum 
Culture(s) entsteet 1996, eng informell an zivil Plattform, 
déi d'Kulturpolitik am ëffentlechen Debat promovéiere wëll. 
Déi politesch Responsabel sinn sech dem Manktem vun de 
kulturellen Infrastrukture bewosst ginn. Wéi Lëtzebuerg 2007 
fir déi zweete Kéier Kulturhaaptstad gëtt, zesumme mat der 
Groussregioun, gesäit d'Kulturlandschaft ganz anescht aus 
ewéi nach 1995. Allerdéngs ass de laangfristegen Afloss vun 
2007 méi kleng wéi dee vun 1995. Am Hibléck op d'Bild vum 
Land gëtt 2014 vun der Regierung eng nei Initiativ lancéiert: 
den Nation Branding. Obwuel d'Kultur net den Haaptpunkt 
vum Nation Branding ass – deen ziilt éischter dorop of, e 
positiivt Bild vum Land ze entwéckelen, d'Wirtschaft an den 
Tourismus ze fërderen an auslännesch Investisseuren unze-
zéien –, sou ass se awer en Deel vum Nation Branding. An 
der éischter Broschür, déi publizéiert gëtt an déi de Profil 
vum Land presentéiert, gëtt Lëtzebuerg als melting pot vun 
de Kulture mat enger dynamescher Kulturzeen duergestallt. 
De Kulturentwécklungsplang, deen net nëmmen den aktu-
elle Stand vun der Kultur zu Lëtzebuerg analyséieren, mee 
och Entwécklungspisten an Objektiver fir d'Zukunft opweise 
soll, gëtt zanter 2017 am Austausch mam kulturelle Secteur 
virbereet. Enn Juni 2018 gëtt déi éischt Versioun der breeder 
Ëffentlechkeet presentéiert.

zesummegesat. De Robert Krieps (LSAP) iwwerhëlt den 
Educatiounsministère, zu deem och de Kulturdepartement 
gehéiert. Nieft der Demokratiséierung vun der Kultur, déi 
dorop ofziilt, datt Institutioune méi accessibel gi fir de Public, 
gi vun 1975 un zwee nei zentral Begrëffer agefouert: kultu-
rell Demokratie an éducation permanente. Deen éischten 
Aspekt, d’kulturell Demokratie, baséiert am Géigesaz zur 
Demokratiséierung op enger bottom-up Approche, also vun 
ënnen erop. D'Leit mussen zu kritesche Reflexiounen iwwer 
hir Ëmwelt ugereegt ginn, d'Kultur soll dozou bäidroen, datt 
se sech ausdrécke kënnen, a si solle selwer aktiv un der Kultur 
participéieren. Eng gréisser Initiativ am Kader vun der kultu-
reller Demokratie sinn déi sougenannte semaines oder quin-
zaines culturelles, déi an den Dierfer a Stied uechtert d'Land 
organiséiert ginn. 1979 kënnt et zu enger neier Regierung, 
mam Pierre Werner als Staatsminister. De Kulturdepartement 
kënnt bei de Staatsministère. D'Initiative vum Robert Krieps 
ginn net weider a Fro gestallt. Déi wichtegst Initiativ ënnert 
dem Pierre Werner ass d'Schafe vum Fonds culturel national 
(FOCUNA), deen et haut nach gëtt. De Focuna promovéi-
ert de Mäzenat, also d'Finanzéierung vu kulturelle Projeten 
duerch privat Acteuren.

Vun 1984 bis 1989 ass de Robert Krieps erëm Kulturminister, 
dës Kéier allerdéngs och mat engem eegestännege Ministère. 
An den 1980er-Jore gëtt den audiovisuelle Secteur vum 
Staat ënnerstëtzt an institutionaliséiert. 1989 gëtt de Centre 
National de l'Audiovisuel  (CNA) an d'Liewe geruff. De 
Resistenzmusée zu Esch-Uelzecht gëtt an där Zäit renovéiert 
an 1987 zum Nationale Resistenzmusée. 1988 ginn all staat-
lech Kulturinstitutioune reforméiert – a ginn dann och all zu 
„nationalen“ Institutiounen. De Staatsmusée gëtt gesetzlech 
reforméiert an opgespléckt, an zwar an de  Musée national 
d'histoire et d'art  (MNHA) an de  Musée national d'histoire 
naturelle (MNHN). 

KULTURPOLITIK ZANTER DEN 1990ER-
JOREN: D'KULTUR ALS MARKENZEECHE 
VU LËTZEBUERG
Zanter den 1990er-Joren mécht d'Kulturpolitik, an och d'Kul-
turlandschaft, eng weesentlech Entwécklung duerch. De 
Kultur-Budget gëtt gehéicht an nei kulturell Institutioune 
kommen dobäi. Lëtzebuerg ass zweemol Kulturhaaptstad 
(1995 an 2007). D'Kultur gëtt och verstäerkt a méi explizitt 
benotzt, fir Lëtzebuerg no baussen ze presentéieren. 

D'Sprooch an d'Literatur sinn zwee wichteg Beräicher an 
deem Kontext, an dat geet deels bis an d'1980er-Joren zeréck 
duerch d'Schafe vu Präisser oder dem Opkafe vu Bicher 
duerch de Ministère. Mat der Aweiung vum Centre national de 
littérature  (CNL) am Joer 1995 am renovéierte Servais-Haus 
zu Miersch gëtt dee Secteur dann och institutionaliséiert.

Gläichzäiteg gëtt d'Kultur benotzt, fir Lëtzebuerg no baus-
sen ze verkafen an de Kriticken als Finanzplaz mat zweiwel-
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4. 

5. 3. 

2. 
DISKUSSIOUNEN
Wat ass de Rôle vun der Politik am Beräich vun der Kultur?

Kann/soll Kultur onofhängeg vun der Politik sinn? 

Sënn an Onsënn vun Nation Branding. 

D’Aufgab vun der Politik am Beräich vum Denkmalschutz. 

DISKUSSIOUNEN
 • An dësem Kader wier eng Visitt vu kulturellen 

Institutiounen an hiren Aufgabeberäicher interessant.
 • Denkbar wier eng Visitt vum Centre national  

de l'audiovisuel (CNA) oder dem Service des sites  
et monuments nationaux (SSMN). 

AUFGABEPROPOSEN
1995 war Lëtzebuerg Kulturstad vun Europa, 2007 war 
Lëtzebuerg du Kulturhaaptstad vun Europa. 2022 wäert et 
d'Stad Esch sinn. Am Kader vun der Kulturpolitik stellen sech 
an dësem Zesummenhang eng Rei Froen, déi kënnen a Form 
vun engem Projet opgeschafft ginn: 

Dräi Gruppen (Lëtzebuerg 1995, Lëtzebuerg 2007 an Esch 
2022) realiséieren eng Recherche a schaffe follgend Themen 
aus, déi deelweis schonn am Kapitel opgefouert sinn: 

 • Wat sinn d'Zilsetzunge vum Projet?
 • Wat sinn déi kulturell Schwéierpunkte vu Lëtzebuerg1995, 

Lëtzebuerg2007 an Esch2022?
 • Wéi gëtt Kultur vermaart?
 • Ween ass d'Zilpublikum? 
 • Gëtt et eng gréisser geografesch oder politesch 

Ubannung?
 • Wat sinn d'Kritikpunkten, déi an der Ëffentlechkeet 

opkomm sinn?
 • Wat wiere perséinlech Kritikpunkten?

D'Recherche léisst sech iwwer divers Artikelen, z. B. an der 
Zäitschrëft Forum oder am Lëtzebuerger Land, realiséieren. 
Déi Artikele sinn, bis op déi méi rezent, fräi accessibel (www.
forum.lu, www.eLuxemburgensia.lu).

D'Resultater sollen zu enger vergläichender ofschléissender 
Analys féieren an d'Fro opwerfen, wéi sech de Wandel vun 
der Kulturpolitik am Land och an dësen dräi Initiativen 
erëmspigelt. 

LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D'Schüler kennen de Begrëff „Kulturpolitik“ a gi sech der 

Komplexitéit vun dësem Begrëff bewosst.
 • Si sinn an der Lag, déi grouss Linne vun der Lëtzebuerger 

Kulturpolitik erëmzeginn a kennen och déi administrativ a 
ministeriell Entwécklung. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • D'Schüler verbesseren hir Kompetenzen am Beräich 

vun der Recherche vun Informatiounen an der 
Dokumentatioun.

 • Si vergläichen d’Resultater  vun der Recherche an hiewe 
Gemeinsamkeeten an Ënnerscheeder ervir.

 • Si verbesseren hir Kompetenzen am Beräich vun der 
Presentatioun. 

1. 
KUERZEN  
IWWERBLÉCK
An dësem Kapitel gëtt déi Lëtzebuerger Kulturpolitik am 
leschte Joerhonnert beliicht. 

PEDAGOGESCHE 
VOLET

http://www.forum.lu
http://www.forum.lu
http://www.eLuxemburgensia.lu
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NOTES:




