
National- oder offiziell Sprooch?
Referendum!

Eppes un der Verfassung ze änneren oder bäizesetzen, dat
war „an der Zäit“ eng ganz haart Noss, déi streng a kom-
plizéiert ëm dräi juristesch/legal schaarf Ecke gaang
ass. Et ass och gutt, datt d’Grondgesetz vun engem ziviliséi-
ert-demokratesche Staat net egal fir wat all „gudde Brout-
dag“ ka geännert ginn.
Wat eis Sprooch ugeet, hu mir referendumsméisseg e

speziell staarke „Souvenir“, deen äis un den 10. Oktober
1941 erënnert, wou d’Nazifatzerten de Lëtzebuerger iwwer
een als „Personenstandsaufnahme“ verkleete Referendum de
Wee „Heim ins Reich“ wollte weisen. Dat formidabelt Resul-
tat dovun – 3 mol nix däitsch mä lëtzebuergesch, och fir d’Lët-
zebuerger Sprooch! – ass haut d’Wuerzel vun der „Jour-
née de la Commémoration nationale“ …, déi (bei allem Respekt fir eis traditio-
nell Gebräicher) am Fong eisen Nationalfeierdag an Éierendag vum Grand-Duc misst
sinn.
Den 23. Juni ass eng wäitleefeg Erënnerung un de Gebuertsdag vun eiser héich ver-

éierter Grande-Duchesse Charlotte …, déi ower selwer der Meenung war, datt een
deen nationale Feierdag sollt an eng besser Joereszäit wéi den 23. Januar, matzen
am Wanter, leeën. Zënterhier geet och praktesch keng Ried méi vu Grouss-
herzogs- resp Kinneksgebuertsdag, mä vun Nationalfeierdag! Wat sech do
am Numm vun deer Feier geännert huet, dat misst emol méi iwwerluecht ginn. Den
10. Oktober hätte mir äis alleguer als groussen an houfregen nationale Volleks-
Resistenzdag verdéngt! Firwat kënnt een déi Fro net och anengems bei engem Re-
ferendum stellen?
Et ass gewosst, datt d’Lëtzebuergescht seng Plaz an nächster Zäit an eis

Constitutioun fënnt. Mä et steet nach net fest, wou dat soll sinn a wéi eis Sprooch
„libelléiert/tituléiert“ gëtt. An der Virbereedungs-Commissioun fir d’Sproochgesetz
vun 1984 hu mir äis kloererweis och iwwer den Ënnerscheed tëscht „langue natio-
nale“ a „langue officielle“ laang Gedanke gemaach, also tëscht deer allgemenger
Sprooch vun de Lëtzebuerger an dem komplexe Sproochgebrauch op „offiziellem“
Plang. Do läit, fir Lëtzebuerg spezifesch, eng däitlech Differenz!
Kee verstännege Mënsch kann eppes géint déi 2 „friem“ Sproochen hunn,

déi zënter ronn 10 Generatiounen hei an der Schoul an am offizielle Sproochge-
brauch „doheem“ sinn … mä eis Natioun ass weder franséisch- nach däitschsproo-
cheg. A wouraus besteet eng Natioun?!
D’Lëtzebuergescht – e kloer germaneschen IDIOM, grad ewéi d’Nidderlännescht,

dat Dänescht/Skandinavescht – ass nun emol déi Sprooch, an deer mir äis hei
bannent eise ronn 2 600 km2 verstännegen. Ënner „mir“ sinn net simplistesch
„Awunner“ oder esouguer, statistesch-iwwerdriwwen, och nach eis „Frontalieren“
ze verstoen. D’Natioun, dat sinn – wéi am Frankräich d’Fransousen, an England d’Eng-
länner, a Spuenien d’Spuenier oder am Portugal d’Portugisen, an der Schwäiz
d’Schwäizer – nun emol déi, deenen dat Land souverän an international-recht-
lech gehéiert. Datt si sech alleguer matenee kënne fir dësen oder deen Zweck ze-
summendoen, ass verstänneg an eng Chance … ower jiddereen ass a bleift zugud-
derlescht Meeschter „op sengem Haff“! Mir och.
D’Madame Viviane Reding – déi äis mengerwärreg als EU-Commissaire dobausse

kee schlechten Numm gemaach huet – weess, vu wat si schwätzt, wann si seet,
mir butzeg Knatzerte wieren, grad ewéi aner „Klenger“, ganz séier „ën-
nergebottert“, wa mir äis net fir eis Rechter génge wieren. Vrun allem doduerch,
datt mir mat eise klenge Mëttele weisen, wie mir sinn: Dat fänkt bei eisen National-
Symbolen un: eise Fändel/Wopen; eis Nationalhymn … an eis Sprooch. Genee dat
soll och kloer – wéi an anere Länner – an eiser Verfassung stoen … a firwat net iw-
wer Referendum?!

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

Ëmpeg?
Bei all deem Gefiederméchels ëm Gewiichter a Gesiichter kënnt eis Sprooch
gutt no … an esouguer mat Ausdréck, déi typesch eiser sinn! Oder mengt dir, zu
Berlin géng ee verstoen, wat e „gouerege Rippchen“ ass; en „décke Schweessert“;
e „pänzege Bëlles“; eng „ëmpeg Spréif“; en „trëllege Flappes“; eng „déck Bratsch“;
e „Spizert“; eng „houfreg Huppegeess“; e „Plakapp“; e „gakege Flantes“; eng „ver-
mengte Popp“; e „laangt Bëtschel“; e „kleespere Männi“; e „razege Knatzert“?
Wann et méi graff gëtt, dann héiere mir och Ausdréck, déi näischt méi

mat fein oder manéierlech, ower mat typesch Lëtzebuergeschem ze
dinn hunn: roude Weckdéif, wäisse Biischtert, schiele Guckuck, Baluckert,
dawe Mëtteg, krommen Hond … alles wéi net schéin! Mengt ower nëmmen
net, dat giff et an anere Sproochen net ginn; wat haalt dir dann z. B. vun deem fran-
séische „cul-de-jatte“?

Dem Kinnek säi Bouf?
Et ass eng Fro vu Sproochgefill, wéi een e Jong an deene verschiddenen
Altersperioden nennt. Esou ongeféier, wéi e Meedchen ëm déi 15 Joer eng
„Joffer“ gëtt, huet och e Bouf e Recht drop, da kee „Bouf“ méi ze sinn, mä
e Jong. Op d’mannst eng Grimmel gelungen ass et ganz kloer, wann ech fir mäi
Jong vu 40 oder nach méi Joeren, dee vläicht och längst ewell Papp ass, nach
ëmmer vu mengem „Bouf“ soll schwätzen; wéi gesot: eng Saach vu Sproochgefill ...
oder vun enger Zort Flappegkeet.
Wien säi Jong „Fils“ (Fiston, Fissi) oder säi Meedchen „Duechter“ wëllt

nennen, deem sief dat roueg vergonnt. Dee Stater „Son“ kann een zwar mam
hollännesche „Zon“, dem englesche „Son“ oder dem däitsche „Sohn“ explizéieren;
am Lëtzebuergeschen huet et esou eng Zort Geroch no „Pupegkeet“ vu „bessere
Leit“. Och an der Kierch. Et passt einfach net an eis Sprooch. „Jong“ läit ëmmer
richteg an eisem Ouer. An deem Streech: Wéi kënnt et iech da vir, wann
elo dem spuenesche Kinnek säi Jong bei äis plazeweis als dem Juan säi „Bouf“
dohinner gestallt gëtt? Dat ass dee flotte Kärel ganz sécher net. Datselwecht
gëllt fir eisen Ierfgroussherzog Guillaume!

Eise Fändel
Mir hunn elo nach exakt 14 Deeg, fir drun ze denken, driwwer ze „kalenneren“,
ob mir fir Nationalfeierdag e Lëtzebuerger Fändel sollen eraushänken oder an
d’Fënster stellen. Dir kritt se an alle Gréissten a Präisser ze soen op jiddwer „Stroos-
seneck“!
Dat huet näischt mat naivem „Nationalismus“ ze dinn, mä mam Merci fir

d’Chance, datt mir net e Motzeck vun engem Nopeschland gi sinn; mam
Respekt fir déi, déi eist Land opgebaut … a mat Leed, dacks dem Doud, fir äis ver-
suergt hunn … vläicht ower och mat en etleche léiwe Gedanken un déi Genera-
tioune vu „frieme“ Leit, déi bei äis komm sinn, sech hei eragelieft an eng nei Hee-
mecht fonnt hunn!

National- oder offiziell Sprooch?

Nr. 202

Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch
2, Sosthène-Weis-Strooss – L-2722 Lëtzebuerg
Tel.: 47 06 12 – Fax: 22 24 90
E-Mail: actioun.sprooch@pt.lu – faberre@pt.lu – lexroth@pt.lu
www.actioun-letzebuergesch.lu

Cotisatioun: 13 E – CCPL LU75 1111 0066 4448 0000

COMITÉ a REDAKTIOUN: ATTEN Mariette, BACHE Claude,
FABER René, MARBES Henri, ROTH Lex, THEIN Joé, WEBER
Vic, WILMES Paul, WEIRIG Maryse a VOORWINDE Marvine
(Administratioun resp. PC + Internet)

CAISSE-REVISIOUN: HEYNEN Roger, KAELL Jean-Claude,
WAMPACH Jos.
Nächst Klack (Nr. 203): Samschdes, de 5. Juli 2014

20
.J
oe
r

Führerschäin oder Permis?
Mir gebrauchen déi zwéin Ausdréck. Ower fir Motor, Auto, Camion oder Bus ze fue-
ren, muss een e „Führerschäin“ hunn, deen ee … „gemaach“ huet. Ob dat äis elo
passt oder net: Hei hu mir et zwar mat engem houbescht-däitschen Ausdrock ze
dinn; et guff ower ni en aneren, an domat ass dat och da gehal. Mir hu jo
och e „Schalter“ an e „Stecker“ … a wien dorun eppes „à la flamande“ wëllt änne-
ren, deen ass en overstännege Fanatiker, basta.
Wëllt dir fir fëschen oder op d’Juegd ze goen „an der Rei sinn“, da geet bei äis

vun engem „Permis“ rieds; domat ass kloer, datt mir äis ouni Problem grad esou
gutt e franséische wéi en däitschen Ausdrock an eiser flotter Sproochsituatioun kën-
ne leeschten … wa mir (leider) net selwer e lëtzebuergescht Wuert dofir (gemaach)
hunn. Bei enger Partie Ausdréck, apaart um technesche Plang, ginn esouguer de
franséischen an den däitsche gebraucht: huelt emol de „Lautsprecher/Hautparleur“.
Hei kënnt ee sech eng flott Diplomaarbecht fir e Bachelor- oder Masterkandidat vir-
stellen … Mir sinn, wéi schonn sou dacks, prett, fir ze hëllefen!

Brauche mir Knospen?
Ganz kloer NEEN! Dat sinn a bleiwe „Knäpp“, an zwar op eng ganz Partie
Fassongen. Bei äis si Planzen „an de Knäpp“, wann si am Däitsche „Knospen
haben“ ... dofir ass am Lëtzebuergeschen och näischt TV-„knuspereg“, mä
„krupseg“, wat esou gutt „kréckelt“, wann een drop knat. „Knäpp am Gesiicht“
mussen der „acné juvénile“ och keng Plaz maachen, an ewech ginn se jo d’meescht
vum selwen. Wann ee „Knäpp huet“, dann huet dat näischt mam Gesiicht ze dinn,
och net mat der „Knäpperchesharmonika“ oder mat all deene komplizéierte
„Knäppercher“, mat deenen e Pilot muss eens ginn. Mat de Knäpp si mir och
bei der Famill vum Knapp a vum Knäppchen oder der Knupp op eiser
Kadasterkaart; et war eng schéin Iddi, datt de „Geesseknäppchen“ zu Märel
an der Zäit net extra fir den Atheneum ëmgedeeft ginn ass … och wann et elo e
sëlleche „Knäpp kascht“, fir dat ganzt Gebai „bannebaussen“ ze dréinen. Déi Saach
ass ower elo gutt „an de Knäpp“!

Generalversammlung
vun der Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch

Samschdes, de 14. Juni, um 16 Auer

an der Stad „Am Dierfchen“ (rue du Nord/Cassinosgaass)


