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GESCHICHTSARCHIV 
9. 2. JANUAR 2011 
09.30 H & REDIFF. 19.30 H 

 
 
 
 
 

Uso fir an de Programm vum Januar 2011 
 
 
 
 
 
 

LËTZEBUERG A LËTZEBUERGER 
 
 
 
 
 
 
Zanter wéini gëtt et se? A wéi weess een dat? Zanter fir d’éischt den 

Numm Lucilin burhuc an engem Dokument opdaucht? Zanter fir d’alleréischt e 
Geograf eng Kaart vu Land a Stad gezeechent huet? Zanter fir d’éischt 
d’Lëtzebuerger gezielt a repertoriéiert gi sinn? Oder? 

Vollekszielung, Kartographie an aner Repertoriéierungen sinn eng Kéier 
fir d’éischt duerchgezu ginn a si ginn et zanterhier stänneg. Ass et 
Verwaltungskrom oder mécht et fir Land a Leit méi Sënn, wéi een dat unhëlt, 
wann ee Statistiken, Kadasterpläng a Genaralstabskaarten duerchkuckt? 

An dësem éischte Geschichtsarchiv am Nei Joer mécht de Roger Seimetz 
eng Autopsie vu Lëtzebuerg a Lëtzebuerger a vun hirer Geschicht. Eng Autopsie 
am ursprüngleche Sënn vum Wuert. 
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GESCHICHTSARCHIV 
2. JANUAR 2011 
09.30 H & REDIFF. 19.30 H 

 
 
 
 
 

Uso d’Emissioun vum 2. Januar 2011 
 
 
 
 
 
 

LËTZEBUERG A LËTZEBUERGER 
 
 
 
 
 
 
Zanter wéini gëtt et se? A wéi weess een dat? Zanter fir d’éischt den 

Numm Lucilin burhuc an engem Dokument opdaucht? Zanter fir d’alleréischt e 
Geograf eng Kaart vu Land a Stad gezeechent huet? Zanter fir d’éischt 
d’Lëtzebuerger gezielt a repertoriéiert gi sinn? Oder? 

Vollekszielung, Kartographie an aner Repertoriéierungen sinn eng Kéier 
fir d’éischt duerchgezu ginn a si ginn et zanterhier stänneg. Ass et 
Verwaltungskrom oder mécht et fir Land a Leit méi Sënn, wéi een dat unhëlt, 
wann ee Statistiken, Kadasterpläng a Genaralstabskaarten duerchkuckt? 

An dësem éischte Geschichtsarchiv am Neie Joer mécht de Roger Seimetz 
eng Autopsie vu Lëtzebuerg a Lëtzebuerger a vun hirer Geschicht. Eng Autopsie 
am ursprüngleche Sënn vum Wuert. 
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LËTZEBUERG A LËTZEBUERGER 
 
 
 
Zënter wéini gëtt et se, d’Lëtzebuerger? 
An zënter wini gëtt et et, Lëtzebuerg? 
Zënter en Dokument opgedaucht ass, wou en Numm drop steet, 

deen no oder färe mat „Lëtzebuerg“ ze doen hat an nach ze doen 
huet? 

Zënter ee Lëtzebuerg op iergendenger strategescher oder 
geografesch-aventuristescher Kaart „gemoolt“ hat? 

Oder zënter eng éischte Kéier Lëtzebuerger gezielt a recenséiert 
gi sinn? 

Froen. 
Berechtegt Froen, well souwäit mer och wéilten an – ënnert 

Ëmstänn – kéinten hanneschtkucken, mer fannen näischt 
„Lëtzebuergesches“ a kelteschen, réimeschen oder galloréimesche 
Perioden. Réimer a Romani geet et anescht. Lëtzebuerger net. Och net 
Stad-Lëtzebuerger. 

Lëtzebuerg ass – haut – ee mat de klengste Staaten am 
europäeschen Uniounsnetz, net dat dee klengsten – da’s definitiv 
Malta –, mä e groussen ass et net. Net geografesch gekuckt. 
Lëtzebuerg seng Visitëkaart an deem Sënn ass eng einfach, ouni 
grouss Uspréch, mat enger Superficie totale vun 2 586,36 km2, enger 
maximaler Distanz Norden-Süde vun 82 km, enger maximaler Distanz 
Westen-Oste vu 57 km an enger Gesamtlängt vu senge Grenze mat 
den dräi Nopeschlänner vun 356 km (148 km mat der Belsch, 135 km 
mat Däitschland an 73 km mat Frankräich). 

Sou kleng Lëtzebuerg och ass, repertoriéiert an analyséiert een 
et, stellt ee fest, de lëtzebuergesche Raum ass alles wéi homogen. Et 
charakteriséiert sech duerch extrem diversifiéiert Regiounen um Plang 
vun Natur a Geomorphologie, mä vrun allem nach méi duerch dat, wat 
de Lëtzebuerger dorausser gemaach huet: Wéi huet e säi Land (säi 
Staat) am Laf vun de Joerzéngten an de Joerhonnerten administrativ 
zerschnidden? Wéi verstietert (urbaniséiert) ass e Land, dat laang e 
Bauerestaat war? Wat si seng Transportinfrastrukturen? 

D’Uecht! But vun der Emissioun ass net, op all dës an nach jett 
vill aner Froen Äntwerten ze ginn. Stelle kann ee se, sécher, mä si 
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sollen zum Deel am Raum – am „lëtzebuergesche Raum“ – stoen oder 
hänke bleiwen; mer brauche just ze wëssen, datt et se gëtt (a wie wëllt, 
ka sech se beäntweren oder no enger acceptabeler Äntwert siche 
goen). Zum Beispill: Den administrative Morcellement ass net méi 
zäitgeméiss; de Wahlsystem och net. (E war et vläicht vru 90 Joer, lo 
net méi.) Donieft: Lëtzebuergesch Stied sinn net immens dichteg 
entwéckelt; och net eng urbanistesch Infrastruktur um Kierchbierg, 
wou no- amplaz virgeplangt gi war; an nach ëmmer sinn a puncto 
Entwécklung d’Écarten tëscht verschidde Regiounen am Land heinsdo 
immens grouss. 

 
Mir kënne lo Punkt fir Punkt duerchhuelen, wat net klappt an 

uginn, wéi et klappe kéint. Mir géifen do an de Forum vun der 
Historiographie stimulant Iddie geheien, heinsdo souguer 
provokatorescher, mer géifen den historesch Débat beräicheren, deen 
duerch d’lëtzebuergesch Gesellschaft zitt – an dat net eréischt zanter 
der erënnerungskultureller Kontrovers an dem memoriellen Disput ëm 
Gëlle Fra a Lady Rosa –, mä mam beschte Wëllen: mer kéinten net op 
all Kontrovers agoen an nei Weeër signaliséieren. Zum Beispill, wéi 
de Gilbert Trausch et vru 15 Joer formuléiert hat, datt d’Souverainetéit 
risquéiert wéi eng Peau de chagrin ze schrompelen an datt mer enges 
Daags forcéiert wieren, eise Räichtem mat de villen Auslänner am 
Land ze deelen, an net nëmmen dat, och d’staatlesch Direktioun vum 
Land. 

Et gi Länner, déi méi jonk si wéi Lëtzebuerg. `t ginn der, déi 
sech als Staat hu missen „erfannen“, nodeems se zestridden an op 
klengem Raum – ech ernimmen d’Schwäiz – niefteneen hu misse 
koexistéieren. 

Mä Lëtzebuerg huet seng Geschicht, eng partikularistesch. 
Lëtzebuerg ass eng Communautéit, déi de Stadium vun enger 

Natioun spéit erreecht huet, an nach nëmmen – préliminairement – 
duerch e Staat, deen d’Fonktioun vun „Gebärmutter“, vu Matrice, vu 
matrix, hat. Kee Wonner, datt, wat mer gi sinn, eng ganz Rëtsch Leit 
net wollten um „Bréisseler Europa-Altor“ afferen, wéi Lëtzebuerg an 
d’Europäesch Unioun goung. Obscho Lëtzebuerg eng Geschicht voller 
Wirtschafts- an Zoll-, Finanz- a Kulturkontrakter mam Ausland hat: 
Zollveräin, U.E.B.L., Benelux, CECA, Euratom, Marché Commun, 
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EWG … vun der Empirik duerch d’Dominations étrangères net ze 
schwätzen. 

Dat heescht … wéi Lëtzebuerg sech eng „Gestalt“, eng „Form“ 
huet misse ginn, hat et de Choix. Oder de Wéi vun der Wiel (d’Qual 

der Wahl). Sou ëm 1830/39 huet de belsche Middel no franséischer 
Konceptioun mat Contrat social a mat de Prinzipië vun der 
Franséischer Revolutioun als Ideal gegollt, mä wéi mer 1839 
onofhängeg gi sinn, hunn d’Flamänner sech en neien Natiouns-Modell 
gesicht, en däitschen. Wat eisem Noper am Weste bis haut e Stréch 
duerch d’Konzeptioun vun engem belschen État-nation mécht. 

1839. Lëtzebuerg kritt seng definitiv Grenzen. Déi et bis haut 
behält. 

Mä et sinn nach laang net déi, déi Lëtzebuerg virun deem Datum 
hat. 

Lëtzebuerg säin dokumentaresche Corpus ass méi al, wéi een 
unhuele sollt, wann ee just Lëtzebuerg als autonome 
groussherzogleche Staat vun 1839 bis 2010/2011 kuckt,, a 
Spezialisten ass ee keen eidelen Dossier. 

Esou praktesch ewéi d’Schwäiz, huet och Lëtzebuerg eng Zort 
Laboratoire gebraucht, fir aus dem Staat Lëtzebuerg eng Natioun vu 
Lëtzebuerger ze kristalliséieren, ze germinéieren. Esou eng Approche, 
esou eng Vue ass nei, mengt den Trausch, wann en dem Daniel Spizzo 
seng Nation luxembourgeoise/Genèse et structure d’une identité 
préfacéiert. 

De Lëtzebuerger ass Kno 1839 net méi deen 
„partikularisteschen“ Lëtzebuerger, deen hie virun 1839 war; 
Lëtzebuerg léiert lo „un nouveau particularisme“ kennen, no `39 
gebuer, ee Partikularissem, dee mat neie Grenzen an (tëscht 
Guillemeten) „neie Leit“, neien Iddien an Ideologie verwuess ass; `t 
ass am Fong eng „nei“ politwëssenschaftlech Vue mat „neiem“ 
Vocabulär. 

An am Fong erlaabt déi Vue eis eng aner Vue op 
d’Partikularisme virun `39, also op dee vun 1815 bis 1830/`39 an op 
dee vu 1795. Wéi vill do Sprooch a Kultur matspillen, gesi mer, mä en 
Marge vum Essay, `t gehéiert nämlech net direkt dozou. 

A wa mer scho vun „Laboratoire“ schwätzen, vun der „Chimie“, 
déi enges Daags huet misse stëmmen, fir aus den Awunner vum 
lëtzebuergesche Grand-Duché „Lëtzebuerger“ ze maachen, da kënne 
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mer soen, datt a verschidden Epoche politesch Experimenter gewot 
goufen, déi nëmme reüsséiere konnten, well den deemolegen 
Zäitgeescht gestëmmt huet, fir aus dem Experiment eng originell 
Kombinatioun vun Institutiounen ze maachen, déi d’Kapacitéit haten, 
sech weider ze entwéckelen an hirersäits Innovatiounen, wann och 
tipptopp sécheren Institutiounen, net negativ géintiwwer stoungen. 
Souguer sou massiv Phänomener wéi d’Emigratioun (vun 1830 bis 
1914) an d’Immigratioun (vun 1875 bis haut) weien hiert d’Gewiicht 
(heinsdo mat géigesätzlecher Kraaft), wann et drëm geet, de 
Schëpfungsprozess vun der Natioun opzeweien. 

De Lëtzebuerger ass 1839 en anere Lëtzebuerger wéi 1859 oder 
wéi 1937 a wéi 1974. 

 
Lëtzebuerg a lëtzebuergesch Geschicht sinn am Ausland 

largement eng Inconnue, dat si mer kierzlech nees geléiert ginn, wéi e 
Buch iwwer Wirtschaftsgeschicht ënnerem Naziregime presentéiert 
ginn ass. Wéi hätt et och sollen! Vill historesch Periode si 
wëssenschaftlech-historesch nach knapp ausgewäert a vill Historiker-
Enseignante dunn sech elle schwéier, vum Ministärsprogramm sngem 
genormten a kammoude Pad fortzegoen a paralell eng „Lëtzebuerger 
Geschicht“ z’enseignéieren. Lëtzebuerger Schüler kenne besser 
Philippe le Bel a Louis XIV wéi Bertels a Mansfeld. Ech géing 
souguer soen, déi meescht vun hiren Enseignanten och. 

Kee Wonner, datt ee sech als gängege Lëtzebuerger schwéier e 
Bild maache ka vun lëtzebuergesch em Ursprung a Kartéierung, 
Entwécklung a Cadastrage, Vollekszielung a Remembrement. 

 
Wéineg „al Stied“ hunn e Grënnungsacte, eng 

Grënnungsurkunde, a vill vun e wëssen net genee, wie si wéini 
gegrënnt hat. Roum, zum Beispill, oder Athen. Si hu sech awer e 
Mythos ginn, si hu mythesch (gëttlech oder hallef heldenhaft, hallef 
gëttlech) Gestalten „geschaf“, fir deem Ganzen eng Kroun vu Glanz a 
Gloria opzesetzen. 

963 mir och. 
Gut. En Acte hu mer, den Tosch vum Feelener Land mam klenge 

castellum, Lucilinburhuc genannt, mä och do hu mer scho gefuscht; 
méi nach fusche mer, wa Melusina a Sigfrid an der Fësch-Pëtz-an-
Däiwel-Mythologie matschwammen. Vum Bock 963 gëtt et keng 
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Zeechnung. Déi, déi mer hunn, si post 963. Den Herrschaftsregime ass 
feodal an den Territorialstaat, deen dorausser an de Joerhonnerten 10. 
bis 14. erauswiisst, ass keng „urplëtzlech“ Politgebuert, mä d’Resultat 
vun enger lueser Evolutioun a Form vu Grofschaft an Herzogtum. De 
comes Konrad I. ass deen éischten Herrscher, deen am 11. Joerhonnert 
d’Zitadell Lëtzebuerg als e politesch autonoomt Ganzt gekuckt huet. 
Mir – dat heescht, wann ech dat soen, den „Lëtzebuerger“, den 
„lëtzebuergeschen Awunner“ vun deem Stéckelche „Staat 
Lëtzebuerg“, deen hien haut kennt, an zwar territoiresméiesseg vun 
1839 un –, mir „Lëtzebuerger“ also liewe vum Conradus comes un an 
enger Influenzspär vu germanescher a romanescher Kultur. Fir zwee 
Joerhonnerten. 

Lëtzebuerg, ouni datt et et schonn als Lëtzebuerg gëtt, fänkt un, 
„sech“ ze ginn. Ontologesch gekuckt, „seinsméisseg“. 

Seng Kaart ass keng kontinuéierlech. Net chronologesch an net 
geografesch. Fir vun engem Punkt op deen anere vum „Lëtzebuerger 
Duché“ ze trappen oder ze kutschéieren, muss een hei an do duerch 
Nopeschherrschaften trappen a kutschéieren. 

Lëtzebuerg – en Ufank ouni Enn? 
Just, wa mer et teleologesch kucken. 
Well … ewéivill Siten, déi am 10. Joerhonnert gegrënnt a gebaut 

gi sinn – oder aus- resp. ëmgebaut gi sinn – existéieren e puer 
Joerhonnerten duerno net méi oder sinn nawell näischt anescht ewéi 
en … einfache Site. Lëtzebuerg net! Lëtzebuerg huet sech gemausert. 
Zu enger Stad, enger Europastad. (Och wa Lëtzebuerg den Numm 
„Stad“, ville, civitas, eréischt zënterem 12. Joerhonnert verdéngt.) 

Mä … Lëtzebuerg, ob Europastad – um Quartier Kierchbierg – 
oder europäesch Stad, eng „grouss“ Stad gëtt Lëtzebuerg ni! Mä si 
ass a bleift am Land ëmmer déi gréisst. A laang war et déi eenzeg am 
Land. (Sécher, `t goufen der nach, déi den Titel gedroen hunn, der Loi 
de Beaumont no, mä et waren am Fong affranchéiert Dierfer, och wa 
se als Stied den Tiers État an den États du duché de Luxembourg 
representéiert hunn (Arel, Baaschtnech, Dikrech an Iechternach). 
Virun der Industrierevolutioun – op jidde Fall – ass Lëtzebuerg e Staat 
ouni Stad. Also ouni Stied. 

Kucke mer et nëmmen demografesch. Am 18. Joerhonnert. 
Iechternach: 2030 Awunner, Dikrech: 1160, Gréivemaacher: 1313 … 
just Lëtzebuerg Stad huet urbane Charakter mat 8696 Awunner. Am 



rs 

GARCH02012011lëtzebuerglëtzebuerger     8/21  

19. an 20. Joerhonnert hätt et kënne changéieren, am Süden, wéi 
d’Industrie komm ass, do hätt Esch-Uelzecht „der Stad“ (tëscht 
Gänseféissercher) den Stad-Titel, jo den Haaptstad-Titel kënnen 
ofgotzelen. `t ass net geschitt. Au contraire. D’Industriegesellschaften 
installéieren hire Sëtz an der Stad Lëtzebuerg: Arbed, Terres Rouges, 
Hadir. 

An dat Bild vun der Stad Lëtzebuerg ass bis heut bliwwen. 
Banken an Europa sinn do installéiert, an d’Leit, d’Stater an 
d’Eurokraten, droen dat no baussen. 

Vläicht kritt d’stater Bild eng Kéier säfteg Strumm, wann 
d’Uni.Lu sech definitiv an de Belvaler Frichen zu Esch néierléisst. 

Mä bis dohinner heescht fir eng Éislecker a fir e Guttlänner „an 

d’Stad goen“, an d’Haaptstad Lëtzebuerg vum Groussherzogtum 
Lëtzebuerg goen. 

 
De Raumkonzept Lëtzebuerg stellt awer, historesch gesinn, nach 

ëmmer Problemer. Zemol wann een et retrospektiv a mam Wësse vun 
der Evolutioun kuckt. 

Fir Lëtzebuerg geopolitesch op kartografeschen Dokumenter ze 
presentéieren an z’analyséieren, muss een e Choix treffen … an deen 
ass net seelen een estheteschen a gutt iwwer-liesbaren. Sou 
kartografesch Dokumenter si Manuskripter a Gavuren, déi eng 
bestëmmten Typologie vun de significatiivste Quellen Opweises 
hunn: aus belschem, däitschem an hollänneschem Fong, zu gréissten 
Deel, mä och aus spueneschem, éisträicheschem a franséischem. An 
natierlech lëtzebuergeschem. D’Selektioun mécht sech spezifesch-
thematesch. An no Auteur-Zeechner-Kartograf: Merian, Mercator, 
Ferrari, Naudin, Masse, mä vrun allem Deventer, Gucciardini, 
Hogenberg, Braun et j'en passe. 

Fir egal wéi eng al Kaart kënnen ze dechiffréieren, ass et 
wichteg, Lëtzebuerg seng Geomorphologie ze kennen; nëmme sou 
kann een den „Mënschen hir Geschicht an hiren enke Rapporte mam 
Buedem verstoen, op deem si wunnen an dee si niert“. Esou een 
historesch-geografeschen Tableau ass ni fix. Och kee Recensement. 
An ouni Geschicht si se net ze verstoen. Agrarlandschaften 
evoluéieren, Stroossen a Stied an an Dierfer (a Citéën, zum Beispill) 
kommen der all Joer bäi, oder si changéieren de look, Natur a 
physesch Geografie sinn am Laf vu Joerhonnerten x-mol 
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architekturéiert an alt nees emol rearchitekturéiert ginn, den neie 
soziale Facteuren no façonnéiert a refaçonnéiert ginn. Eleng sou eng 
Kaart ass fir en Historiker eng Fundgrube. Zum Beispill wann de Jules 
Vannérus etabléiert, datt d’Appellatiounen „Ardennes“ an „Ösling“ 
eng identesch Significatioun haten, andeem s hien den Nennwierder 
hir komplett Synonymitéit beweist: „silva Arduenna“. 

D’Quelle fir Kaarten a Kartografie hir Geschicht ginn allerdéngs 
wäit auserneen. Eruewert, bis an de Fong besat, um Bord negligéiert 
an dach regional immens begiert, ass Lëtzebuerg, wat seng Sourcen 
ugeet, net zentral archivéiert. Seng Archive sinn op d’Kopp gehäit 
ginn, versat, deplacéiert, disperséiert an zerstéiert. Madrid, Paräis, 
Arel, Bréissel, Namur, Berlin, Koblenz, Prag … an ech iwwerginn 
der. A wat soen dës Sourcen aus? Firwat ass Lëtzebuerg kartograféiert 
ginn? Aus kulturell-touristesche Grënn? A wouhier! Haut vläicht, jo, 
mä net vru 500 Joer. Do war d’Gielt vum Ee e mercantilistescht, e 
strategescht, e militärescht … am beschte Fall war et e geologesch-
geografescht, mä e kulturotouristescht. Neen. Dach. Merian. Oo, 
eventuell, sécher ass et net. Eventuell war säi But e Reesguide, mä ee 
fir … Truppen. 

Donieft Ortelius am 16. Joerhonnert, Mercator … 
`t war jo och keen amstand, genee opzemoossen. A wann ee 

Gallia Belgica kartograféiert huet, huet een no-geduecht an no-

gezeechent, net sech op genee Donnéeë vun deemools kënne beruffen. 
Haut kënne Satelliten et maachen. Remote sensing. 
An de Kadaster. 
Kadasterpläng awer ginn et fir de Lëtzebuerger Duché keng bis 

déi alleréischt Joeren am 19. Joerhonnert. Dat, wat mer gemenkerhand 
dem „Maria Theresia hire Kadaster“, den „cadastre théresien“ (1766) 
nennen, ass kee Kadaster, wéi mer en haut verstinn. Sécher! `t ass eng 
Source fir d’historesch Geografie vu Lëtzebuerg, der Belsch an de 
limitrophe Géigende fir d’Joerhonnerten 12. bis 19., mä et ass keng 
Geodesie no Musteren, no Valeuren an no Evaluatiounsgrillë vun 
haut. Den „theresianesche Kadaster“ war eng vaste Entreprise fir de 
Fiskus. Do ass näischt arpentéiert a geometresch opgeholl an 
dokumentaresch graphéiert ginn. Propriétairen, Possesseuren oder 
„Défructuateuren“ hu Besëtz a Bien-fonds mat hire respektive Rechter 
an Obligatiounen an individuellen Tabellë missen androen, Donnéeën, 
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déi da vu Fonctionnairë vum „Comité pour le Dénombrement du 
Luxembourg“ iwwerschriwwe gi sinn an „rekapitulativ Tabellen“. 

 
De Bësch, zum Beispill, wéi mer en haut kennen, ass de Produit 

vu Geschicht, vu senger Geschicht – graff gesot, vu senger 
Architekturgeschicht, senger ekologiséierter an architekturéiert 
Entwécklungsgeschicht. Do leet an d’Stratigraphie vum Bësch all 
Mënschegeneratioun hire spezifesche Pefferkäerche bäi, a wann haut 
ofgeholzt an nei geplanzt gëtt, gëtt de Bëschaménagement vu virdrun 
ni ganz annuléiert. Dat heescht, mir kënnen och haut nach dem Bësch 
seng mëttelalterlech Geschicht a seng successif Transformatiounen 
erausliewen. Sou zum Beispill, wéini e vrun 1000/1100 Joer fir e 
Klouschterbau geruet oder fir eng „nei“ Duerfagglomeratioun vru 600 
Joer ëmgeschloe ginn ass. Wat hat dat fir Konsequenzen op Flora a 
Fauna? Wat kënne mer haut maachen, datt net alles bei der Baudäiwel 
oder – totaliter naturaliter – bei der Erosiounsdäiwel geet? E vegetaalt 
Kapital kann e Mënsch erhalen, jo, mä wann et bis an der Natur selwer 
verschwonn, lydéiert ass, net méi. Op der Didelenger Haardt ass nom 
Zoumaache vu Minnen a Wisenäerzcouchen vu Mënschenhand 
näischt méi ënnerholl, op jidde Fall keng wiesentlech Metamorphose. 
Planzen, déi do gewuess sinn an déi do nach ni waren, jo, Planzen, 
vun deene bis do kee Botaniker a kee Geolog eng Ahnung hat, datt si 
hire Kapp an deem ale Minettesbuedem géifen erausstrecken, si luusse 
komm … a verschiddener sinn nees verschwonn. 

Fir historesch Recherchen a souguer fir reng ekologescher sinn 
al Arpentagepläng, Domanialpropriétéiten an Exploitatiounsgraphië 
vu Bëscher a vu Felder Goldminnen. Datselwecht gëllt grosso a modo 
fir Uertschaften, ob et eng Stad ass oder eng Stiedchen, en Duerf oder 
en Dierfchen oder ob et e Weiler ass, en hameau, also dat, wat een 
humangeografesch en „Duerf ouni Kierch“ neent oder vun deem de 
Lëtzebuerger seet, „et ass klengt Ascht“. Hätt de Bertels net eng 
Rëtsch där „Äschter“ repertéiert a choloréiert, wier vu ville 
lëtzebuergeschen Äschter keng historesch Vue Rescht. Hätt net dat 
eent oder anert Ascht eng mëttelalterlech Buergruin do stoe gehat oder 
hätt net aus där enger oder anerer Wiss oder aus deem engen oder 
anere Bëschelche e Stéckelche vun engem monolithesche Block 
erausgestan oder sech en Tracé vun enger Villa rustica ënnert dem 
Summerweess duerch säin däischtere Fond de teint bemierkbar 



rs 

GARCH02012011lëtzebuerglëtzebuerger     11/21  

gemaach, mir hätte vu villen Hameauen a Stietercher kee Blat 
Topografesches méi Rescht. Well … wierklech intressant fir 
Répertorage a Kartografie war eenzeg an eleng d’Stad Lëtzebuerg. 
Duerno d’Festung, déi vum Spuenier oder vum Vauban, nach duerno 
d’Bundesfestung mat de Pläng vu Le Tellier, Damvillers, Deventer, de 
Brou, den anonyme Preußen oder de preußischen Urmeßtischblätter 
vun engem von Hendrick. 

 

Ee kartografeschen Aspekt sollte mer net an den Archivëschaf 
tesselen: de Kommunikatiounsréseau iwwert d’Strooss. Haut versti 
mer gemenkerhand dorënner d’Stroossekaart, déi à l’état-major fir den 
Tourist, de Stroossenatlas, net d’Stroossekaart, déi de 
Stroossebauingénieur brauch, wann hien Autobunnen, 
Nationalstroossen oder Vizinalweeër nei bauen, ausbauen oder frësch 
goudronnéiere muss. 

Dofir musse mer awer net onbedéngt a fir all Epoch an nei oder 
aner Tiräng wulle goen, do kënne mer Villes erkennen duerch 
d’historesch Kartografie, well déi éischt Suerg, wann en Zeechner a 
Kartograf op seng Kaart Uertschaften andréit, ass, si ze verbannen 
ënnereneen, duerch Weeër, Strossen, Baachen a Flëss oder Kanäl. An 
anere Wierder hie geet dovun aus, datt mat Hëllef vu senger Kaart 
„gereest“ gëtt. Marschéiert. Gewandert. Gepilgert. Sech deplacéiert 
gëtt. 

 
Kaarten hunn  aliesen, ass deemno wichteg, an net nëmme fir 

den Historiker. Kaum ee Buch, kaum eng Zäitschrëft, déi net ouni 
Kaart auskommen, wa si déi dräi Demembrementer wëlle skizzéiere 
vu 1689, 185 an 1839. 

Kartografie eleng ass awer net, wat e Land ausmiessen an et 
repertoriéieren ausmécht 

Demografesch Mutatioune soen do och hiren Deel aus an droe 
bäi, e Land a senger historescher Entwécklung besser ze verstoen. An 
eleng an den 171 Joer, déi eis vun 1839, der Grënnung vum Grand-
Duché, trennen, ass demografesch vill passéiert. 

Ass Lëtzebuerg am 19. Joerhonnert nach en Emigratiounsland, 
dat méi wéi 60 000 vu sengen Awunner verléiert (dat ass d’Halschecht 
vun der Ufangspopulatioun), sou gëtt Lëtzebuerg am 20. Joerhonnert 
en Immigratiounsland, mat engem Spëtzentaux un Auslänner vun 
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eppes méi wéi 40 %. Déi meeschte Leit wunnen ëmmer nach an de 
Kantoner Lëtzebuerg an Esch-Uelzecht. Stierfleckeetsrate am 
Allgemengen a Kannerstierflechkeet am Besonnesche si schwaach 
ginn, mä och d’Gebuerteratë sinn net héich. 

Recensementer ginn op Ufank 19. Joerhonnert zeréck, a si 
erlaben eng prezis Vue op d’demografesch Entwécklung vun de 
Lëtzebuerger. 

Den éischte Recensement ass 190 Joer al an an ass datéiert op 
den 1. Januar 1821, ënnerem hollännesche Regime. Awunnerzuel: 134 
082 Awunner (an de Limitë vun de Grenzen haut!; 1821 zielen nach 
d’belsch Lëtzebuerger zum Grand-Duché, déi awer an der 
Recensementszuel hei net drasinn). 134 082 Stacklëtzebuerger, dat 
sinn 51,8 Awunner pro km2. 

Den 1. Januar 2010 zielt Lëtzebuerg 502 066 Awunner. De 
Pourcentage vun Auslänner läit bei 42,9 % (vrun 20 Joer waren et 
nach knapp 30 %) a 37 % vun der auslännescher Populatioun si 
portugisesch, 14 % franséisch, 9 % italiéinesch, 8 % belsch a 6 % 
däitsch Staatsbierger. Minoritéiten? Jéinescher: 2500 Awunner, déi 
meescht ëm an a Weimeschkierch. Ronn 138 000 Frontalieren aus der 
Groussregioun (am Fong fir richteg: „Navetteuren“) schaffen zu 
Lëtzebuerg a pendelen all Dag hin an hier tëscht Schaff an Heem; dat 
si 40 % vun der Aarbechtswelt;  52 % vun e kommen aus der 
Lorraine. 27 aus der noer lëtzebuergescher Beslch an 21 % aus den 
däitsche Bundesländer Rheinland-Pfalz a Saarland. 7 500 Net-
Lëtzebuerger schaffe bei den europäeschen Institutiounen. 

Mir sinn demografesch iwwert d’hallef Millioun getrëppelt. 
Dat heescht, a bal zwee Joerhonnerten ass d’Populatiounszuel 

mat méi wéi 3,7 multipliéiert ginn. D’Awunnerdensitéit läit ëm déi 
194,12 Awunner op de km2. 

Wéi al jidderee statistesch gesi gi kann, wéivill därer a wéivill 
däärs mer par Rapport zu deenen an deem hunn, sief net Sujet vun der 
Emissioun. 

Vill éischter, wéi, wi gesot, fuere mer mat der Autopsie vun der 
Lëtzebuerger Geschicht an hirem Répertoriage weider (och keng 
totale, dat gëtt et bei kenger „Autopsie“, neen geziilt a gewielt), fir eis 
e Bild vu Lëtzebuerg ze maachen, dat mer an deem Sech- oder Eis-
selwer-kucken net sou kennen. 
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Wat jo den éischte Sënn vun autopsía ass, sech selwer kucken 
oder beobachten. 

Kucke mer dat Janzt elo mol administrativ. 
Wat d’D’lëtzebuergesch administrativ Circonscriptiounen ugeet, 

hu mer déi dräi Verwaltungsdistrikter Lëtzebuerg, Dikrech a 
Gréivemaacher, 12 Kantoner an 116 Gemengen (126 waren et der am 
Ufank, 118 1984 an a kuerzer Zäit sinn et der 115) an 
d’Fusiounsbewegung ass drop aus, Lëtzebuerg 
circonscriptiounsméisseg, wat Verwaltungsbüroen an aner 
administrativ Servicer ugeet, op eng drësseg Verwaltungsunitéiten ze 
kompriméieren, wat fir e klengt Land wéi Lëtzebuerg méi passe géif 
wéi hirer iwwer honnert. Ernimme mer just nach déi véier 
Wahlcirconscriptiounen Zentrum, Süden, Norden an Osten. 

Wéini ass et zu där Andeelung komm? 
1839? 
Nope! 
Dat war well laang, iert Lëtzebuerg duerch de Londoner Traité 

vum 19. Abrëll 1839 sech selwer sollt ginn. Schonn 1188 affranchéiert 
den Théobald Ier de Bar d’Lokalitéit Beefort, no der allersäits an 
anerwäerts applizéierter bekannter Loi de Beaumont, där hire 
Satzungen no 1236 d’Ermesinde Iechternach a 1244 Lëtzebuerg de 
Fräiheetsbréif gëtt. Hire Fils Henri le Blondel mécht dat mat 
Gréivemaacher 1252 a Veianen 1308. Mä och aner Uertschafte sinn 
nom „Béimeschem“ Gesetz – also fir richteg misst ee soen: 
„Beaumonteschem“ Gesetz, mä agebiergert huet sech „Béimeschem 
Gesetz“ – „fräi“ ginn (tëscht Gänseféissercher), am 13. a 14. 
Joerhonnert: Käerjeng, Bieles, Betebuerg, Këntzeg – jo „Fräiheeten“ 
kënne begrenzten Dauer hunn –, Déifferdang, Äischen, Esch-
Uelzecht, Uwerkäerjeng, Habschd Lampech, Lénger a Péiteng. 

Mä … d’Uecht! Dat si keng Gemengen, wéi mer ze haut 
mengen. Si hu mol net all deeselwechte Statut an hunn nach laang 
ëmmer déiselwecht Administratiounsgebaier, se sinn einfach fräi vum 
seigneurialë Régime. 

En aneren Aschnëtt – oder Abschnëtt – ass d’Franziséiere vun 
eiser Legislatioun an eiser Administratioun, de 6. Dezember 1795, 
deem allerdéngs well – am Frankräich – en Dekret vum 14. Dezember 
1789 fir d’Organisatioun vun de Gemenge virlouch, dat du sechs Joer 
drop op eis applikabel ginn ass. Déi meescht Gemenge bleiwe vun 
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deem Ament (1795) un an der Regel dat, wat virun knapp 215 Joer an 
engem Mount aus hinnen ënnerem Directoire gemaach ginn ass, an 
dat bleiwe si – ob si bleiwe wollten, wat si waren, oder net – bis zur 
Loi communale vum 13. Dezember 1988. Sou ginn zum Beispill 
d’Scheffe vun de Stied vum Groussherzog genannt, déi vun deenen 
anere Gemenge vum Banneminister. Den Dekret vu 1789 definéiert 
och de Gemengepäpp an der Gemengeverwaltung hir Kompetenzen – 
bis haut! 

Lëtzebuerg zielt zwielef Stied – fir zwielef Kantoner. Nëmmen 
déi 12 däerfe sech „Stad“ nennen; dat ass am Mëttelalter esou 
bestëmmt ginn, an dohier gëtt et keng Ursaach, dat elo, sou laang 
duerno ze änneren. 

(Tëscht Klammeren: Am Gemengekontext wéilt ech drun 
erënneren, datt am leschte Summer d’ESP e wëssensintressanten a 
familljendynamesche Puzzle vun de lëtzebuergesche Gemengen 
erausginn hunn. En ass zwar holz-ganzheetlech net superdupergutt 
konzipéiert, mä geografesch leescht en immens koketten a wichtegen 
Déngscht. Parenthèsen zou.) 

Ech wëll an dësem Kontext e Saz vum Jean-Pierre Sinner aus 
dem Mémorial-Buch vun 1989 résüméierend zitéieren, wou hien op en 
Iertem hiweist, deen ee gäre méich, wann een net allze gutt géif op de 
Sënn vun de Wierder oppassen. Hie schreift: „De Grand-Duché de 

Luxembourg gouf net 1839 kreeéiert, en ass agesat ginn duerch dem 

Wiener Kongress säi Schlussakt 1816. Zum Deel ass dat 

d’Rekonstruktioun – eng partiell, stëmmt – vum ale lëtzebuergeschen 

Duché deen zënter 1354 a 1795 existéiert huet, wat selwer schonn eng 

Fortsetzung vun der Grofschaft war, där hiren Ursprung op de Kastell 

um Bock hanneschtgeet.“ An anere Wierder: De Sinner mécht drop 
opmierksam, datt Lëtzebuerg zwar 1839 autonom gëtt, „gegrënnt“, 
„erigéiert“, „kreeéiert“ ginn ass et awer schonn – spéitstens – 24 Joer 
virdrun! 

Vill Ännerunge sollen am Laf vun de Joerzéngten awer nach op 
eis Gemengen- a Kantonsverwaltungen zoukommen. 1822 d’éischt, an 
dann an de Joeren 1830/39, wou de Kinnek-Groussherzog Lëtzebuerg 
zwar eng separat Administratioum wéi dem Rescht vun den 
Nederlande versprécht, mä datt dat just zoutreffe sollt op d’Stad 
Lëtzebuerg (déi ënnerer Dominatioun vun der preisescher Garnisoun 
blouf), bis an de Juni 1839, also nach knapp zwee Méint ënnert der 
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Autonomie – mä och do, net vergiessen! ass deeselwechte Kinnek-
Groussherzog ëmmer nach Groussherzog vu Lëtzebuerg – woubäi dat 
ganzt platt Land de fait ënnert der Administratioun vun de belschen 
Autoritéite stoung a Lëtzebuerg, den „Grand-Duché de Luxembourg“, 
am Februar 1831 zur néngter Provënz vum Royaume de Belgique 
erkläert ginn ass. Och eis Gemenge gi belsch administréiert. Wichteg 
ass dat fir d’Legislatioun, am Administrativen an am 
Konstitutionellen. (Nach haut ass de Belsch hir liberal Verfassung 
d’Muerch vun eiser Rechtsverfassung vun haut!) 

1839 gëtt Lëtzebuerg, sou de Jean-Pierre Sinner, eng Unité 
ethnique vu Leit, déi zesummen déiselwecht Gefiller hunn – ech 
preziséieren, denken ech, am Sinner sengem Gedanken: „national“ 
Gefiller – an déi zesummen deeselwechte Patois schwätzen. 
Lëtzebuerg gouf esou en nationale souveraine Staat, dee sech elo seng 
Gesetzer ginn a sech se organiséiere kann. 

(Bon! Tëscht Klammeren, an ech hale mech net gäre laang 
domadder op, also Klammer op: Dat ass net glécklech ausgedréckt a 
verbal an animistesch ass sécher deem Här deen een oder anere Galant 
vun Nationalhistoriker un d’Guergel gesprongen, well! … well dat ass 
alles, mä net esou einfach a kloer, wéi dat am Mémorial geschriwwe 
steet! En „Sentiment national“ haten d’Lëtzebuerger do ganz 
bestëmmt nach keent, jiddefall keent, wéi si sech där een 1919 oder no 
1945 unziichte sollten. En plus: deeselwechte Patois, jo, mä do kënnt 
derbäi an a potentielle Sentimant national, hätt et en deemools scho 
ginn, huet do och eng gehéiereg Kuuscht hänke loosst: all déi 
Lëtzebuerger, déi un Belsch annektéiert gi sinn, hunn och 
Lëtzebuergesch geschwat, a si wiere gär nach Lëtzebuerger bliwwen, 
also ass et net evident behaapten all déi, déi 1839 am Grand-Duché 
liewe, géife Lëtzebuergesch schwätzen da’s ze vill eng restriktiv 
Ausso. Lëtzebuerg ass zwar elo sech, mä et huet Lëtzebuerger verluer, 
déi lo Belsch sinn – Donieft hat et der 1815 schonn un d’Preise 
verginn an Enn 17. Joerhonnert un d’France! Souwäit zu „ethnescher 
Eenheet“. Derlaanscht geschoss. Klammer zou.) 

  Administrativ Organisatioun an institutionelle Kader vun de 
lëtzebuergesche Gemengen huet zënter der Londoner Gebuert vum 
„onofhängege Lëtzebuerg“ net vill changéiert. Revisioune amt wéineg 
Änenrung kommen 1841 an `43, Remaniementer 1851, `57 an `88. 
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Mä … d’Kantoner, bleiwe se oder verschwanne s’enges gudden 
Dag mat der Zäit? D’Revisiounsdeklaratioun vun 1974 gesäit eng 
eventuell Modifikatioun vun deene Verfassungsartikele vir, déi ënnert 
Ëmstänn d’Notioun vun „Kanton“ süppriméieren an 
d’Wahlcirconscriptiounen nei fixéiere kënnen. Um Niwwo vun de 
Gemenge si mer jo well amgaang, ëmzestrukturéieren an 
zesummenzeleeën. 1846 sinn Eesebuer, Amber an Neimille vun der 
Gemeng Luerenzweiler getrennt ginn, 1849 Rollengergronn, 
Siwebueren, en Deel Lamperbierg, Millebaach a Reckendall getrennt 
vun der Gemeng Ech, fir eng Gemeng Rollengergronn ze ginn, 
Stroosse gëtt dat Joer eege Gemeng, getrennt vu Bartreng, Schëffleng 
1876 getrennt vun Esch a Keel-Téiteng 1891 vu Rëmeleng entlooss, 
fir sech op d’eege Been ze stellen. 1920 füsionnéieren der: Lëtzebuerg 
mat Eech, Hamm, Hollerech a Rollengergronn … a sou kéinte mer 
weiderfuere mat Donnéeën oplëschten a mat Datummer an 
Zuelegeméch eis d’Käpp zouneelen. 

1988 léisst d’Gesetz de Gemengen – am Hibléck du schonn op 
d’ünifiéiert Europa no 1992 – an ouni sech wëlle revolutionär ze ginn, 
eegen administrativ Fräiheeten. D’Gesetz versicht z’evitéieren, datt 
d’Gemengeninstitutioun destabiliséiert géif. 

Da’s typesch Traditioun a Charakter vum Lëtzebuerger! Schonn 
1927 hat de Législateur dat spatz kritt. Deemools wollt hien op kee 
Fall de Gemengesystem komplett modifiéieren, dat héisch, de 
Lëtzebuerger hir historesch Traditioun gehéiereg verkennen! 
D’Gemengecharta vun 1843 sëtzt dem Lëtzebuerger ze déif am Blutt – 
wéi een dat sou „autopsystesch“ ausdrécke kann –, ze vill fest an de 
Lëtzebuerger hire Gewunnechten an Traditiounen, si ass, an de 
grousse Linnen, ze vill konform an ugepasst un de lëtzebuergesche 
politesche Regime, fir datt et néideg schéing, geschweins opportun, 
dowéinst d’Wirtschaft generell op d’Kopp ze geheien. Et gëtt keng 
Gemengenautonomie ouni finanziell an ouni wirtschaftlech 
Autonomie, déi garantéiert ginn duerch déi respektiv zentral 
Muechtinstanzen. 

 
1839. 
Sécher fir Lëtzebuerg e kapital-wichtegen Datum. 
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Ob mer woulten oder nékt, mir ho missen nei Weeër goen, nei 
Wëeer sichen, en Défi unhuelen, eppes ze ginn, ee Land, ee Staat, eng 
Natioun. 

Net eleng. Mat aneren zesummen. Partneren. Ob mer se wollten 
oder net … 1842 den Zollveräin – a jo, 1815 schonn 
d’Bundesgarnisoun –, den industriellen Opbau duerch a mam 
Ausland, d’Arbed, d’U.E.B.L., de Benelux asw. 

Et war 1839 e Wee an d’Ongewësst, wéi de Gilbert Trausch et 
formuléiert huet, mä geografesch, kartografesch, kadastral a 
recenséierlech hat Lëtzebuerg e Kader, an deem et dra war; et huet e 
misse perfektionéieren, revidéieren an evoluéieren (och evaluiéieren), 
mä de Kader war em ginn. Fix. 

2039? 
Sécher nach deeselwechte, wann net, weess Wonner, wat 

geschitt. En Tschernóbyl kann och zu Cattenom geschéien, an de véier 
Tier läit Sprengstoff genuch, mä et kënne nach aner Katastrophen a 
Katastreephelcher bis zum Bicentenaire geschéien. D’Industrie ass jo 
schonn d’Baach ofgaang; d’Banke kënnen nach méi kollabéieren, si 
kënne Gehirschléi kréien an agoen, definitiv exitéieren. 

Lëtzebuerg ouni Lëtzebuerger kann et ginn. Oder mat engem 
Prozentsaz ëm déi 15, 20 % Lëtzebuerger an enger Populatioun vu 
700 000 multikulti-europäesche Männercher a Weibercher. Eng 
konzentréiert Ethnie wéi déi Jéinesch. 

Den Environnement kann op eemol en total anert 
geomorphologescht a geophysescht Bild vum Land ofginn. A wie 
seet, datt d’Grenze bleiwen? E puer Bornë verréckelt – si si jo réischt 
zënter enge ronn 15 Joer sou fest a fixéiert, wéi s’et nach ni waren –, 
et brauch een nëmme Grenzbornen ëm e puer Zentimeteren oder 
Dezimeteren ze verstellen, an hopp!, Lëtzebuerg ass net méi dat 
Lëtzebuerg, dat et war. Da muss nei kartéiert ginn, nei opgemooss, nei 
gezeechent, nei … ech weess net wat nach nei. 

Mer haten dat jo bal erlieft, wéi der Munnech de Wopen zum 
nationale Fuendel wollte maachen. 

 
Wat Lëtzebuerg gëtt, dat alles bëinhalt Äntwerten op Froen, déi 

mer eis wuel haut misste stellen, mä d’Äntwerte selwer kënne mer net 
kennen. 
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Kuckt een d’Geschicht, kann een der prophezeien, jo, mä „ohne 
Gewähr“, ouni Garantie. 

`t hänkt villes jo och vun Europa of. 
Si mer enges Daags, zum Beispill 2039, nëmme méi eng 

repertoriéiert „europäesch Provënz“, en „hallefautonome Bundesstaat“ 
matzen an engem konfederéierte supranationale System? Oder guer 
näischt méi. Manner nach wéi 1839. 

Mir sollten net spekuléieren, mä eent bleift: Lëtzebuerg kann net 
ouni déi Aner. 

Net existéieren an näischt konkoktéieren. 
Lëtzebuerg ka sech net isoléieren. 
 
Mä loosse mer mol „le pire des maux“, dat gréissten Iwwel 

unhuelen: Lëtzebuerg gëtt et enges Daags net méi, wéi mer et 
geopolitesch elo, ugangs 2011, nach kennen!; Bréissel hätt sougutt 
geschafft, datt net nëmme Gesetzer iwwer de Schniewel vum 
Lëtzebuerger Hunn am Kuerf bestëmmen an iwwert d’Eegefaarf vun 
der italiéinescher Grappa (an nach aner regional Produiten an 
iergendengem vun den 30, 40 oder 50 EU-Länner 2039), Bréissel also 
géif an 38 neie Jeeërcher jidderengem vun eis klenge Männercher a 
Weibercher am kleene Lëtzebuerg soen, wéi mer eis ze bewegen a wéi 
mer un- an auszedoen hunn a Bréissel – wann et Bréissel da gefält, 
geopolitesch bestëmmt gehat ze hunn, alles ass eent, a Lëtzebuerg soll 
seng Kaarte bis 2038 an d’Feier puchen a seng Vollekszählung vum 1. 
Januar 2039 u mat Ljubliana an Helsinki zesumme maachen … da ka 
Lëtzebuerg ëmmer nach ethnesch-regional Erënnerungsbicher 
erausginn, mat hanne, an d’lescht Säit gepescht, en numerale Support, 
wou Lëtzebuerg, fiktiv, ëmmer nach déi Grenze vu virun 200 Joer 
huet a wou een nostalgesch ausrechne kann, wéivill Lëtzebuerger an 
Net-Lëtzebuerger da lo, 2039, op der Superficie totale vun 2 586,36 
km2 wunnen. Esou eppes ka keen engem huelen. 

Déi Symbolik oder Erënnerungssymbolik bleift. 
 
Eng Chance – oder eng Illusioun –: Vläicht gëtt et da Bréissel 

net méi, mä … ëmmer nach Lëtzebuerg! 
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Bevölkerungsentwicklung [Bearbeiten] 

 
 

Bevölkerungsentwicklung in Luxemburg, 1961 bis 2003; Zahl der Einwohner in Tausend 

Zum 1. Januar 2010 zählte Luxemburg 502.066 Einwohner.[13] 

Es hat in den letzten Jahrzehnten durch sein Wirtschaftswachstum und den sich damit vergrößernden Arbeitsmarkt ein fast 
stetiges Bevölkerungswachstum aufgewiesen. In der Politik wurde daraufhin lebhaft die optimale Bevölkerungsgröße für 
Luxemburg diskutiert. Eine Studie kommt zu der Aussage, dass es keine lineare Beziehungen zwischen 
Bevölkerungswachstum und den Belastungen von Infrastrukturen und Umwelt gebe; ein Bevölkerungswachstum müsse nicht 
notwendigerweise die Lebensqualität im Lande verschlechtern.[14] 

Der Ausländeranteil beträgt 42,9 Prozent (1. Januar 2010). 37 Prozent der ausländischen Bevölkerung sind portugiesische, 14 
Prozent französische, 9 Prozent italienische, 8 Prozent belgische, 6 Prozent deutsche Staatsbürger. 

In Luxemburg leben ca. 2.500 Jenische als Minderheitenvolk, ohne besonderen Status und mit unterschiedlicher 
Staatszugehörigkeit. Am bekanntesten hierfür ist Weimerskirch, wo seit Generationen jenische Familien ihren Hauptwohnsitz 
haben. 

In Luxemburg arbeiten knapp über 138.000 (2008) Grenzgänger aus den umliegenden Nachbarregionen. Sie machen etwa 40 
Prozent der in Luxemburg Beschäftigten aus. 52 Prozent der Grenzpendler kommen aus dem benachbarten Lothringen, 27 
Prozent aus den benachbarten belgischen Provinzen und 21 Prozent aus den angrenzenden deutschen Bundesländern 
Rheinland-Pfalz und Saarland (2005). 7.500 Nicht-Luxemburger arbeiten bei den in Luxemburg angesiedelten europäischen 
Institutionen. 

Altersstruktur [Bearbeiten] 

18,9 Prozent der Luxemburger sind unter 15 Jahre alt (davon männlich 45.768, weiblich 42.980), 66,5 Prozent der Einwohner 
sind zwischen 15 und 64 Jahre alt (davon männlich 157.453, weiblich 153.927), 14,6 Prozent sind 65 und älter (davon 
männlich 27.573, weiblich 40.870). Das Durchschnittsalter beträgt 38,51 Jahre. (Stand 2005) 

Die Lebenserwartung in Luxemburg beträgt durchschnittlich 78,7 Jahre; für Männer 75,5 Jahre und für Frauen 82,2 Jahre. 
(Stand 2005) 

Sprachen [Bearbeiten] 

Die Sprachensituation in Luxemburg ist vielschichtig.[15] Die Muttersprache der Luxemburger ist Luxemburgisch 
(„Lëtzebuergesch“), eine moselfränkische hochdeutsche Mundart[16] mit einem etwas höheren Anteil französischer 
Lehnwörter als das Standarddeutsche. Sie wurde allerdings erst mit dem Sprachengesetz von 1984 zur Nationalsprache und 
mündlichen Amtssprache des Landes erhoben und wird laut Umfrage der Europäischen Union von etwa 70 Prozent der 
Bevölkerung als Muttersprache angegeben. 

Standarddeutsch und Französisch sind gemäß dem Sprachengesetz von 1984 ebenfalls Amtssprachen; somit hat Luxemburg 
insgesamt drei offizielle Sprachen. Dabei wird insbesondere Deutsch von den Druckmedien genutzt. Obwohl Bücher aus 
Luxemburg am Anfang der ISBN eine 2 für Französisch stehen haben, sind viele Bücher auf Luxemburgisch oder Deutsch. 
Luxemburgisch als Nationalsprache soll dazu beitragen, die kulturelle Identität der Luxemburger zu wahren und die 
Immigranten unterschiedlichster Herkunft und Sprache in die Luxemburger Gesellschaft zu integrieren. 

Aufgrund ihrer Bedeutung lernt man in der Grundschule die Pflichtfächer Deutsch und Französisch und später noch Englisch 
(je nach Ausbildungsgrad können noch andere Sprachen hinzukommen). Auch wechselt die Unterrichtssprache der 
naturwissenschaftlichen Fächer im Laufe der Jahre von Deutsch nach Französisch. Seit 1944 wird allerdings in den 
Verwaltungen und Ministerien sowie in höheren Schulen (nicht an den grundsätzlich deutschsprachigen Grund- und 
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Berufsschulen) Französisch schriftlich verwendet, Luxemburgisch aber nach wie vor bevorzugt gesprochen. Wendet sich 
allerdings ein Bürger auf Luxemburgisch oder auf Standarddeutsch an eine amtliche Stelle, soll er seine Antwort laut 
Vorschrift in der von ihm benutzten Sprache erhalten. Auch vor Gericht wird – der allgemeinen Verständlichkeit wegen – 
Luxemburgisch gesprochen, das Sitzungsprotokoll wird auf Hochdeutsch erstellt und die Gesetzestexte auf Französisch 
zitiert. In Banken, Geschäften oder in der Gastronomie wird oft französisch gesprochen, da viele Angestellte im 
Dienstleistungsbereich als Grenzpendler aus Frankreich oder aus Wallonien kommen. 

Nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft 1944 wurde der Landesname international von „Luxemburg“ in „Luxembourg“ 
geändert, und alle Gesetze werden seitdem nur noch auf Französisch veröffentlicht. Aus diesem Grund wird seitdem der 
Name auch auf Englisch mit dem untypischen „ou“ geschrieben. 

Seit März 1970 ist Luxemburg Mitglied der „Organisation internationale de la Francophonie“ (Internationale Organisation 
der Frankophonie). Luxemburg beteiligte sich dagegen überraschend nicht an der Zwischenstaatlichen Kommission für 
deutsche Rechtschreibung, die zur Betreuung der Deutschen Rechtschreibreform von 1996 ins Leben gerufen wurde. Die 
neue deutsche Rechtschreibung wurde auf Anordnung der Regierung in den Schulunterricht eingeführt. 

Eine Orthografie für die luxemburgische Sprache ist offiziell eingeführt.[17] 

Eine weitere Sprache in Luxemburg ist die jenische Sprache, welche von einigen Sprachgelehrten als eigenständiges Idiom 
gepflegt und vor allem in Luxemburg-Pfaffenthal und Luxemburg-Weimerskirch noch gesprochen wird. Des Weiteren sind 
fast 20 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs portugiesische Einwanderer oder deren Nachkommen, die oft auch ihre 
Muttersprache sprechen.[18] 

 


