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Wéi fannt dir dat? | Abeejo! | Wir haben geplündert...

Nummer 141 (07.06.2008)
Fändelen a FREEDEFEIER | Baba Welbes-Tissen † | 
TV an eis Nationalitéit | Ceterum censeo... (22) | Et ass 
schwéier, gelldir | Heemlech... | Wéi feierlech! | Bravo...
a merci! | Schonn dru geduecht...

Nummer 140 (03.05.2008)
Identitéit? | de Bannenhaff | wannechglifft! | Ceterum
censeo... (21) | Gestëppels | Merci MPK! | dat wäert
scho goen...

Nummer 139 (05.04.2008)
Nationalitéit a Sprooch | den Iddi... | ‘t ass nawell wouer... 
| Ceterum censeo... (20) | mengen an... | knatzeg a
knazeg | Gëff dech, soss... | Eises

Nummer 138 (01.03.2008)
Merci, Prof. Jean-Paul HURT! | Ceterum censeo... (19) 
| guer net fir hannert de Spijel! | de Champion | Da load 
emol schéin... down! | bäiwunnen? | kréckelen...

Nummer 137 (02.02.2008)
SUDOKU, Rätselen an EISES? | eis Schreifweis /
Orthographie | Ceterum censeo... (18) | an d’Wieder? | 
keng nei Wierder? | en Angebot? | firwat rutschen?

Nummer 136 (05.01.2008)
Quetschekraut-Sprooch? | WALnëss...? | ...endlech! | 
Ceterum censeo... (17) | Da probéiert emol! | Flouer- a 
Kadasternimm

Nummer 135 (01.12.2007)
AKZEPTANZ? | de Vierdergrond/-gronn? | den Ulass? 
| Ceterum censeo... (16) | Léif Gedanken | e Rapper? | 
...an si lieft nawell!

Nummer 134 (03.11.2007)
Handy, SMS a Sprooch | wänzelen | winnen an zillen | 
Ceterum censeo... (16) | nei Wierder | Stoppt d’Mikroben! 
| BICHER-Deeg zu WALFER | de Riichter-Wee...

Nummer 133 (06.10.2007)
Neit Schoulgesetz... no 95 Joer! | Abeejo! | Puch dat 
ewech! | Maacht emol mat | Ceterum censeo... (15) | 
«EISES 100 %, 80 %, 50 %...» | duebel gebutt... | ...och 
Franséisch / Romanesch!

Nummer 132 (07.07.2007)
An et geet! | Statistiken | nohältegt Feierwierk? | Ceterum 
censeo... (14) | able, credible, table... | eng Schmier oder 
ee Schmier... | VAKANZ, VAKANZ! | Integratioun

Nummer 131 (02.06.2007)
Fändel an Heemecht | ...a soss keen op der Welt! | Scho 
beduecht... ? | ‘ch man ierch dat | Ceterum censeo...(13) | 
300 Joer VAUBAN

Nummer 130 (05.05.2007)
Eis Sprooch léieren... | d’Bom schléit zou! | «mir gin 
klibberen»? | Orthographie wichteg? | Ceterum censeo...
(12) | e ‘flyer’ fir de Wëlzer REENERT | Zillen an ziichten | 
lavez vos dents... hihihi!

Nummer 129 (07.04.2007)
Theorie a Praxis | KAR-woch / OUSCHTER-woch... | 
Muss dat da sinn... Wësst dir et besser? | Positioun vun 
der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH iwwer d’Initiativ „FIR 
EIS SPROOCH“ | Jaddermunnesse-Lëtzebuergesch | 
Merci, Félix! | Eng Klak?

Nummer 128 (03.03.2007)
de «Précoce» an eis Sprooch | versuergen / (sech)
mengen | Schilf? | «Onse Fuendel...» | wie mécht mat? | 
een am ‘Rouestand’? | Ceterum censeo... (11) | bäigesat? 
| Eng Honnertjäereg

Nummer 127 (03.02.2007)
integréieren/assimiléieren? | Ceterum censeo... (10) | 
wäert a wäerten... | eise VAUBANG | «e Gesuch fir eng 
Genehmigung» | Eng wonnerbar Saach | Muss dat sinn? 
| den ASTI-Badge



Nummer 126 (06.01.2007)
den «L» | Wësst dir et? | Bravo ESCH! | Irlännesch:
23. EU-Sprooch! (Ceterum censeo... 9) | à propos
Fändels-Actioun «ech sinn dofir!...»

Nummer 125 (02.12.2006)
Een Haus, 3 Stäck! | Ph oder F? | ceterum censeo... (8) 
alias: mir ginn äis net! | Nëmmen e Spill?

Nummer 124 (04.11.2006)
Nodenkerleches | Integréieren? Wéi a wou? | «EISES» 
100 % – 80 % – 60 %... | e Witz? | «Onse Fuendel héich 
ze halen... | Verréckt? Leider wouer!

Nummer 123 (07.10.2006)
Oktober | Ceterum censeo (7) | duebel Nationalitéit... | 
gepëtzt... | dat Bild hei ass jo bal net ze iwwersinn... och 
net an enger Butteksfënster. | Flouernimm

Nummer 122 (01.07.2006)
Kee Fändel kritt? | Wou si mer dann? |
EISES...100–80–60 %? | D’Reschter vun eiser
Heemeschts-Schprooch | Majo dann!

Nummer 121 (03.06.2006)
Mar wäert ech goen? Mar ginn ech !!! | ‘Ëm d’Päischte’ 
beim Kolleg Michel RODANGE zu Wolz | «en français,
s’il vous plaît !» | Muss dat da sinn ???

Nummer 120 (06.05.2006)
Famill? | Typesch... | ”PUZZLESTÉCKER” | e Schrëtt? | 
Eis Sprooch an d’Constitutioun Ceterum censeo (6)

Nummer 119 (01.04.2006)
Eist Spill: Wou? Wat? | Eis, äis... een, en? | fir ze
kräischen? | Firwat net? | SCHUED!? (Ceterum
senseo... 5) a mir ginn äis net!

Nummer 118 (04.03.2006)
Kamm a Schwamm? | “Eises” 100-90-70%... | Coquilles 
St-JacquEN? | Fuesend a keen Enn | winnen an zillen | 
Eppur si muove!

Nummer 117 (04.02.2006)
Här Léon Doemer, | Mir gratuléieren! | Ceterum
censeo(3)... | Léif Bungereffer Muttergottes! | ofhalen? | 
der ASTI hir Spéngel

Nummer 116 (07.01.2006)
Mir ginn äis net... ‘ceterum censeo’(2) | Merci, Gast 
GIBÉRYEN | Amiperas-Statuten | zwee, zwéin, zwou? | 
Kuraasch? | Schlecht Pisaner?

Nummer 115 (03.12.2005)
décksen | Geet et oft schnell... oder dacks séier? |
Ceterum censeo... ? | Endstatioun? | Filleul / Patensohn

Nummer 114 (05.11.2005)
Eist klengt Spill | “e stäilen Ofhank?” | Marcel REULAND 
*1905 | Siwebiergen a mir | Bäisetzung? | Bravo a merci 
CNL!

Nummer 113 (01.10.2005)
Huet Dir et ewell? | „MOIEN - eng Bréck fir eis 
SPROOCH, a.s.b.l.” | Eist neit klengt Spill | Bicher, Bicher, 
Bicher... | Eng BOUCHÉE, wannechglift...

Nummer 112 (02.07.2005)
Vakanzebicher | d’Publikatioun iwwert de Kultur-Wee an 
d’National-Monument RODANGE-REENERT WOLZ | 
Klak a klaken? | Marcel REULAND *1905 | An elo? | 1971 

Nummer 111 (04.06.2005)
Nei Grammaire? | Alzheimer?! | Marcel REULAND 100 
Joer | Langues minoritaires? | Staubsauger?

Nummer 110 (23.04.2005)
Eng nei „BRÉCK“ | Sauerdeeg??? | De
„PANEWIPPCHEN“... | rappen | Marcel REULAND * 
1905 † 1956 | talker, walker, stalker ... | Et wor esou ëm 
d'Päischten

Nummer 109 (26.03.2005)
Eis Sprooch an d'Constitutioun | Den Tunn Meyer
(1801-1857) ... an de Roger Muller | „Eises 100% 80% 
60%“ | Pingeleg? | Watglifft? | d'WORT

Nummer 108 (26.02.2005)
„knusperege Knorpel“? | Merci, Monseigneur Jean
Hengen! | „Eises“... 100% -80% -50% -?% |
EU-Sproche-Gebutteks? | „obent dem grüne Busch“

Nummer 107 (29.01.2005)
...wannechglift | 100% -90% -80%, oder ? | BABAreien... | 
EU-Referendum

Nummer 106 (24.12.2004)
Referendum!!! | Ass dat nach dran! | Schreifweis ... a 
keen Enn? | Rodange - Reenert Wolz | Radio an TV

Nummer 105 (27.11.2004)
Gemengen a Flouernimm | Et wäinuecht erëm séier ... 
| Baufdeg! | a fir d'drëtt Mol ... Pe'l Schlechter | ass dat 
dann näischt?!!

Nummer 104 (30.10.2004)
Integréieren, assimiléieren ... léieren! | de Fernand 
LORANG | typesch «eises»? | Pe’l Schlechter: Strophen 
oder Strofen? | CH oder K?

Nummer 103 (25.09.2004)
Fuusse-Reenert-Menü | „Haut Nuecht“? | Sot deenen 
emol... | „um Vaubang“ an d'Schoul! | Fir déi nei
Regierung

Nummer 102 (26.06.2004)
Wat Suergen! | Merci! | Batschdeg! | En „Unzéckert“ | 
Dicks

Nummer 101 (29.05.2004)
Eise Rodange ... | Identitéit

Nummer 100 (24.04.2004)
Wuer gees du, Lëtzebuergesch? | KLACK No. 100 |
Eis Uertschaftsnimm | Merci, Jean Jaans



Nummer 099 (27.03.2004)
firwat zu WOLZ? | Maacht mat beim Monument
RODANGE | „d'Monument an der Maach“

Nummer 098 (28.02.2004)
eis Identitéit | Mir si frou, datt... | Gitt e Bustaf bäi, w.e.g. | 
Sidd "dir" dobäi?| ...ower NET, datt...

Nummer 097 (31.01.2004)
Monument RODANGE Wolz | Aus der Philosophie
vum Reenert a vum Grimpert | Wahlprogrammen!!! | 
LX-international ... | Mir halen äis drun ... |
Här Staatsminister ...

Nummer 096 (27.12.2003)
Monument RODANGE | net streiden! | Kulturjoer 2007 | 
2004 ... | fir 2004

Nummer 095 (29.11.2003)
Sprooch? | FIR oder dergéint? | Maja. An? | Neklosdag | 
NIX nei!

Nummer 094 (25.10.2003)
Hierscht-Gedanken | Zinglabumm, wow! |
Lëtzebuergesch: Quo vadis? | Sprooch(e)-Bulli |
Iwersetzer-Cours! Commemoratioun...

Nummer 093 (27.09.2003)
Europäesch Conventioun | Eis Lidder an d'Schoul! |
Bebeemten Houfert? | Am Schluechthaus!

Nummer 092 (28.06.2003)
verséint iech!? | den i-Laut...englesch | sympathesch 
Klatzkäpp | e Merci... | mat an d'Vakanz | Um VAUBANG

Nummer 091 (31.05.2003)
Laurent Menager | Nordliicht-TV | Verhuelent Däitsch | 
den Tramsmännchen" | merci, Pierre! | Schéin!

Nummer 090 (26.04.2003)
EU-'Konvent' | sëtzen a setzen | Kommiouns-Cadeau |
de KUTTER | schéck dech! | eise Fändel...

Nummer 089 (29.03.2003)
Akademie (L)-2 | Invitatioun / Aluedung | "nouvelle
orthographe" (sic!)? | Merci, Här Lorang! | originell
Schëlter

Nummer 088 (22.02.2003)
SMS..sos? | Sprooch-Coursën | Akademie
"Lëtzebuergesch" (1) | spell-checker... | packen wir's an!

Nummer 087 (01.02.2003)
Här Minister Grethen, | Zueler zuelen! | Wien sech
näischt mécht... | Communicatioun... | de Büffdeck...

Nummer 086 (28.12.2002)
Vill Gléck am Neie Joer... och fir de Wëlzer Rodange! | 
Merci, Här Jung!

Nummer 085 (30.11.2002)
alt nach eng Kéier... | Bicher-Ausstellung |
Re-Naturatioun? | TV-Nordliicht | 't lung an der Loft |
Bravo CNL-Miersch

Nummer 084 (26.10.2002)
Chrëschtdag! | Gléckwonsch-Kaarten | Affekote-Sprooch, 
an ...? | Monument Rodange, Wolz | Tréinen | Bravo, 
Conseil de Presse!

Nummer 083 (28.09.2002)
klammen oder steigen? | d'Gewënner...gezunn? |
Komplexer an Extra-Wurschten... | nodréiglech
zrëckgeduecht | e Rubbeler rubbelt!

Nummer 082 (29.06.2002)
"Eiser Lidder" | Lëtzebuerger "Stécker" | EU-Sprooch | 
Monument Michel RODANGE | ... bleiwe wat mir sinn?

Nummer 081 (25.05.2002)
INTEGRATIOUN... | firwat? | en neit Spill |
Déiferdeng/-dang? | Europa-Rot | fir eis jonk Leit

Nummer 080 (27.04.2002)
Richteg, Här Staatsminister! | eis Sprooch an
d'Constitutioun | Kitten am Nilles | fir hannert de Spijel | 
eis jonk Leit kréien d'Wuert

Nummer 079 (30.03.2002)
Irland... a mir | Öro / Euro? | Guy Rewenig | Eist Michel 
Rodange-Monument | Merci... | klengt Gestëppels

Nummer 078 (23.02.2002)
léif Häre Bernvick | eng Aluedung? | Rodange-Reenert 
Monument zu WOLZ | eis Sprooch an d'Constitutioun | 
gilli gilli ... Gülle? | Demissioun "areechen"?

Nummer 077 (26.01.2002)
1827 ... | Rauräif? | eidel ass net eitel | eng Kailchen | 
Eng Klatz
Nummer 076 (29.12.2001)
Net esou kriddeleg? | Huwwelspéin... | d'Sproochejoer 
2001...eriwer | EURO-Lëtzebuerg | ass "rubbeln"
rubbelen? | Merci, Vivi Welter! | sëtzen a setzen

Nummer 075 (24.11.2001)
Wéi meng Mamm nach huet gesponnen | merci, Här
Professer | zwee...zwou...zwéin | Hax oder Héiss? |
't kann nimools Fridde ginn | 't ass net ëmmer liicht...

Nummer 074 (27.10.2001)
Neen, Här Trausch! | d'Sprooch an d'Constitutioun | eng 
verluppt Chance... | ëmmer op déi Kleng... | Majoritaire 
Franséisch?

Nummer 073 (29.09.2001)
"eis 30 Joer" | merci Grand-Duc a Grande-Duchesse! |
3x "Lëtzebuergesch" | e waarme MERCI

Nummer 072 (30.06.2001)
merci Chamber! | merci Kadaster! | Identitéit +
Nationalitéit | ö...öö...öööh ?

Nummer 071 (26.05.2001)
Merci Dr. Rischard | ... a Mme Elly Schmit | Y a bon
BANANIA! | Volksempfänger!" wie gehabt?! | e Pond 
"Aufschnitt"... | nach Schreifweis... | nach eng Pouz |
net gewinnt a net ge-...



Nummer 070 (28.04.2001)
Wiem seng Schreifweis? | Merci hier an duer... | ... den 
Antoine (Tun) Meyer, gebuer den 31. Mee 1801! | eist 
Lidderbuch

Nummer 069 (31.03.2001)
Kierche-Sprooch... | 6. Abrëll...eise Fändel! |
EU-Sprooche-Joer... | Maul- a Kloekränkt...

Nummer 068 (24.02.2001)
Charisma... | STATEC: schumm dech! | Mémorial de la 
Déportation | Gaston Mathey † | eist neit Lidderbuch

Nummer 067 (27.01.2001)
Evolutioun? | Liewensgefährten? | Sprooch an
Nationalitéit | eis Sprooch-Steng... | Merci, Mme Probst!

Nummer 066 (30.12.2000)
Franséisch? Däitsch? | Fern. Hoffmann † | Mäerercher... | 
Fling, flang! | Heng Leyder, | Baufdeg!

Nummer 065 (25.11.2000)
eis Sprooch zu MIERSCH | hie wëll??? | sot emol... |
geklauten Theater | e rush fir de Bush? | léiwe Kleeschen! 
| Jud mat wat?

Nummer 064 (28.10.2000)
iwwer d'Griewer eraus... | Schrëft-Lëtzebuergesch | 
Kanner a Sprooch | bravo, Här Lamesch! | merci, Astrid 
Lulling! | keng Méi gescheit?

Nummer 063 (30.09.2000)
déi Déck an déi Kleng | Merci Grand-Duc JEAN, all
Guddes Grand-Duc HENRI | muss dat sinn? |
Mir hunn et jo...

Nummer 062 (26.06.2000)
Heemecht-Fändel-Sprooch | Industrie-Broochen? Brach! 
| Kanner-Wierder... | Pol Greisch: bravo! | "eise" Robert 
Schumann

Nummer 061 (27.05.2000)
authentescht MONUMENT... | sidd dir VU Clausen? | 
Nikla...Nicolas...Niklas | abeejo!

Nummer 060 (29.04.2000)
Nummer 60! | d'Sprooch vun der EU | äddi a merci | 
10. Mee 1940-2000 | rubbelen oder krazen | de Roger 
Reckinger

Nummer 059 (25.03.2000)
Sites et Monuments, Naturmusee, Archeologie... | 
Léiwe Pappa SPOO! | ëmgedéint ass och gefuer... | 
Sprooch-Kriibs!

Nummer 058 (29.01.2000)
et gëtt Wieder | mir hu kee Rutsch! | e Knäip an eng 
Schläiss Ham... | Lepra? | Carlo Hemmer

Nummer 057 (31.12.1999)
Froen iwer eis Sprooch | Merci, Grand-Duc Jean |
hoffen... a maachen!

Nummer 056 (27.11.1999)
a wann dir net gitt! | Alles Guddes Prënz Guillaume | Vill 
Gedäisch! | Wiehnachtsmann, klibber äis! | Vive d'Maus 
Kätti! | Firwat da Glühwäin? | Haxenowend?

Nummer 055 (21.10.1999)
e Kado fir d'Ekipp? | 170 Jor: Tunn Meyer! |
Korrekturprogramm! | Dreck oder Müll? | Här Aloyse 
Raths, | Uertschaftsnimm...

Nummer 054 (25.09.1999)
wéi geet et virun? | Schriefweis a (k)een Enn? | eng 
Eu-Sprooch? | abeejo! | Hautschiers a Baschiers | mir 
wielen...

Nummer 053 (26.06.1999)
Schreifweislogik? | eng KROUN fir eis Sprooch | wiem 
seng Schold? | de Gast Schuller

Nummer 052 (29.05.1999)
merci, Pilo Fonck! | Lucien JACOBY | d'A.L. am Internet | 
majo dann!... | eng Baueresprooch? | mir si Kriddelesch

Nummer 051 (24.04.1999)
mat eiser Schreifweis ënnerwee... | eng Kummer = en 
Zëmmer! | majo dann!... | nët wei, mä wéi einfach!

Nummer 050 (27.03.1999)
5 Jor "Klack"... e laangen Dag | Sprooch a Schoul |
Photo oder Foto? | gekräizte Wiirder | Majo dann...

Nummer 049 (27.02.1999)
16 Joer Sprooche-Gesetz | Wat een ower alles mam "un" 
ufänke kann! | "Opzäiten"... firwat nët? | Gekräitze Wiirder

Nummer 048 (30.01.1999)
de richtegen Numm | Merci, Stad Lëtzebuerg! | de
Béierstupp | Apdikt | Nësszaang.. | den Här Roger
Heymen | Wou sin dës Nimm?

Nummer 047 (28.12.1998)
en Hummer!... | all Guddes fir 1999 | an eis Kanner? |
de Gaston Schuller | Kräïzwiirder? (Concours) | Merci...

Nummer 046 (28.11.1998)
Eis sproochlech Zoukonft | Mat der UGDA "eiser Lidder" | 
eis Kanner ruffen äis | Parteien a Sprooch | Bravo
Bartréng! | Historesch Schëlter?

Nummer 045 (31.10.1998)
Allerséilen | Henri Rinnen | Dicks -175 Joer |
zwéin - zwou - zwee? | "eis" Psalmen an
d'Allerhellgen-Deeg

Nummer 044 (26.09.1998)
Stroosen-Nimm | Virun 100 Joer: J.A.Zinnen |
Emile Borschette | Gedichter

Nummer 043 (30.05.1998)
Eist Lidderbuch | Iwwersetzungen | EBLUL... wat as dat?

Nummer 042 (25.04.1998)
"Schreibreform endgültig vor dem Aus" | Bravo, Réné 
KATHEISER! | de Raymond SCHAACK | de Professer 
Jos. HESS | de "participe présent"



Nummer 041 (28.03.1998)
da maacht mat! | eis Respekt MONSEIGNEUR |
e Cadeau fir d'Kommioun | Superdreckskëscht a
"Recycling" | AL-ASTI

Nummer 040 (28.02.1998)
Wëld-Brécken a Fräschen-Tunnellen | Mir brauchen 
en éierbaart lëtzebuergescht Schoulbuch! | Nagano... | 
Sprooch-Sprëchelcher | Franglais+Denglish Vizmates
a Co.

Nummer 039 (31.01.1998)
Dialekt oder Sprooch? | Eis Sprooch | "Eise Papp am 
Himmel" zu Jerusalem | Ielwéng oder Ielwen |
d'Kapesëtzung den Altweiberbal + de Karnevalprënz | 
Merci, Alain Atten | se non è vero..

Nummer 038 (29.12.1997)
Statistiken a sauer Mous...? | Am Numm vom Papp
a vum Jong... oder Son? | Fir dat neit Jor | UGDA:
Lëtzebuerger Lidder | Rout Lëscht - Gréng Lescht |
Eis Resistenz

Nummer 037 (29.11.1997)
Christus... | Mat eiser Sprooch uechter d'Welt | Wat
Saachen ee sou dorëmmer héiert | Rognon a Ris de
veau Civet mat Girollen an Airellen | Alles geet, wann
een nëmme wëllt! | Arlon oder Arel

Nummer 036 (25.10.1997)
Jänni a Männi... | Gedichter a Geschichten vum Jeanine 
Theis-Kauth | Firwat kee Schëld mat L? | Eis Psalmebuch 
zu Bayreuth | Nach eng Keier: Merci Post, merci Editus | 
A wou si mir?! | Concours

Nummer 035 (27.09.1997)
Merci Post an Editus! | äis as nët eis! | O, meng Modi, 
wat en Zodi... | den Texas Nuckes... | En neit Buch | De 
Michel Rodange a Clausen

Nummer 034 (28.06.1997)
Dann hëlleft emol mat... | Et ass ni ze spéit... | Emile 
Schmit a Josy Braun | E Bravo fir eis Post | E Bravo fir
eis Scouten | Kee Bock op Smog? | Wat Suergen! |
"al" Wiirder

Nummer 033 (31.05.1997)
Rodange-Renert-Jor zu Wolz | De Michael Jackson |
Den Texas Nuckes | Rout Lescht (5) | Eis Fändel |
Will REULAND | Bock op e coole Langage?

Nummer 032 (26.04.1997)
Kultur-Flantëssen! | Huet Dir dru geduercht | Rout
Lëscht (4) | Gréng Lëscht (4) | Merci | Rodange a
Renert zu Wolz | Wien as den Texasnuckes? | Dat neit 
Telephonsbuch

Nummer 031 (29.03.1997)
Rout Lëscht (3) | Gréng Lëscht (3) | Wie muss sech hei 
schummen? | Ursaache fir ze gebrauchen

Nummer 030 (22.02.1997)
Verstänneg oder rabbelkäppeg? | Gréng Lëscht (2) | 
"Auslännesch" ower nët "friem"! | Wësst dir... | E klengt 
Beispill... | Bau a Sproch-Substanz Rout Lëscht (4) | 
d'rout Duch...

Nummer 029 (25.01.1997)
Merci, Madame Minster! | typesch eiser Wiirder/Ausdréck 
| Nei Wiirder | d'trauernd Famill? | Bim Zeches | Näischt 
fir ongutt | Fir nozedenken

Nummer 028 (28.12.1996)
Fir nozedenken | 25 Joer Actioun Lëtzebuergesch |
Bicher a Liesen | Radios-Emissiounen

Nummer 027 (30.11.1996)
Niklos-Kiirch a Mamer "Vicus" | Vrun 100 Joer huet
den C.M. Spoo fir d'Lëtzebuergescht an der Châmber 
gewuddert | De Pol Greisch huet d'Sëlwer Plakette vun 
der "Actioun Lëtzebuergesch" kritt

Nummer 026 (26.10.1996)
Lëtzebuergesch Coursën | Eis Eire-Plaquette fir de Pol 
Greisch | Zwee Gedichter vum Tit Schroeder | D'AL 
op der Hierschtfoire | CHrëschtdag, CHrëschtmaart, 
CHrëscht/CHristian

Nummer 025 (28.09.1996)
Zevill an nët genuch... | d'AL op der Foire | Merci,
Här Weirich! | eng Konkel...? |de Masswäin oder wéi
de Fuuss sech ugestréckt hat | Mousel bréngt... de
Rodange!

Nummer 024 (29.06.1996)
Spréechwiirder, Spréchelcher a Riedensaarten | e 
"chalumeau" oder eng "Ropzéi" | "Mir mache, gin, sin 
an d'Vakanz" | D'Plo mat den Uertschaftsnimm | Bravo! | 
abbee jo!

Nummer 023 (25.05.1996)
"Hebräisches" | de laangen "e" | Ëmwelt? | Vum Bësch 
a sénge Beem... | Dem Summer entgéint | Firwat... oder 
firwat nët? | d'Psalmen op Lëtzebuergesch

Nummer 022 (27.04.1996)
Eis Sprooch geet op! | Vum klengen Duerf am
Gréngewald | Eis Sprooch um DNR = 102,9 / 104,2

Nummer 021 (30.03.1996)
Et knäppt a kéngt | De waakregen Hues | Abrëll |
D'Fréijor ronderëm d'Schoul

Nummer 020 (24.02.1996)
Sot emol zu deenen "um Radio"...

Nummer 019 (27.01.1996)
Geckege Spierkel | Fuesend | 25 Joer fir Eis Sprooch 
| Kulturjor an eisen Nationale Litteraturarchiv | Këddel 
mech | Lëtzebuergesch am Kulturjor



Nummer 018 (23.12.1995)
Gebräicher-Heem-lechkeet + Zefriddenheet |
Däiwelskrees | iwer de Kalenner... kalennert! | "Hënt ëm 
Hallefnuecht" | Psalmen op Lëtzebuergesch | t' as Wanter 
| de Bancomat | O Hunneg, gët mer Hunneg!

Nummer 017 (26.11.1995)
ët wäinuecht séier?! | Chrëscht- oder Krëscht? | Eng flott 
Iddi | Sëlwer Plack "Dick-Rodange-Lentz" | De Klees-che 
kënnt nët iwwerall | 1) Eislécker Erënnerungen 2) Sta-
ter Stëbs | Lieweg Sprooch! | Lëtzebuergesch schreiwe 
léieren!
Nummer 016 (28.10.1995)
eng verluppte Gelënheet! | traurend Famill = am Trauer! 
| Rondrëm d'Nëss | Nëes a ...Genoss! | Lëtzebuergesch 
op eise Griewer - firwat nët? | knipsen oder pëtzen? | 
Stëmmches gi mer

Nummer 015 (30.09.1995)
Eis Sprooch an d'Schoul | Verbruetheeten | Eng flott
Experienz | Kannerzeitung - Kanner schreiwen |
De Knipset | d'PSALMEN (150!) op lëtzebuergesch

Nummer 014 (24.06.1995)
"E Summer wéi eng Saang" | Gehaansquénkelcher... | 
Pissenlit | Al Haiser | Bimbam | E puer al Wiederregelen | 
Ëm de Gehaansdag...

Nummer 013 (27.05.1995)
Et wpr esou ëm d'Paischten | E Sprooch-Monument fir 
d'Kulturjor 1995: déi 150 Psalmen op Lëtzebuergesch | 
Madame hut Dir Afennëss? | Dem Michel Rodange säi 
Gebuurtshaus | De Summer kënnt... | Bimbam

Nummer 012 (29.04.1995)
... a firwat da "Maikäfer"? | de Mee: Sprooch a Sprëch 
| Vru 50 Joer | Will Reuland, Fernand Lornag, Jeanine 
Theis-Kauth | "Et hues äis vill Spaass gemaach" | Bim... 
bam! | Léif Mamm, ech wees ët nët ze son... |
Iess-Kultur as och eng Kulturform!

Nummer 011 (01.04.1995)
Zevill an nët genuch | Concours fir Abrëllsgecken |
Eis Sprooch an d'Ouschterzäit | Reimen... a keimen

Nummer 010 (25.02.1995)
Fasenacht... helau? | A wéi sot dir? | Fuesend Tragik |
Altweiber-Bal? | Verwuerelter | Lëtzebuergesch als 
Sprooche-Cours

Nummer 009 (28.01.1995)
D'Lëtzebuerger „francophon“? | An eegener Saach... | 
Wat froen d'Touristen iwwert eis Sprooch? | Eis Miseler 
Sprooch | D'Sprooch am „frieme“ Land

Nummer 008 (26.03.1994)
Auslänner-„Integratioun“ | Musse mer iwwer eis
Sprooch polemiséieren? | Karsamschdeg, ower nët 
Ouschtersamschdeg | En neie Prësident fir d'„Actioun 
Lëtzebuergesch“

Nummer 007 (26.02.1994)
Eis Schreifweis | Typesch „eiser“ Duebel-Lauter | Wéini 
a woufir duebel Vokalen? | Den e... e Suergekand! | De 
Schluss - d - t - b - p - f - w ... | g oder ch hannen? | v ofer 
f am Ufank? | j oder jh | Apostroph... | de queeschen „n“ | 
Grouss oder kleng

Nummer 006 (29.01.1994)
10 Joer Sprooch-Gesetz | Zäitschrëft „Eis Sprooch“ |
E grousse Merci... | Eng op s'Schnuff! | e Stuel... |
Pohunne-Sprooch! | Eis Gemengen | Krëppebësser

Nummer 005 (27.11.1993)
Chrëschtdag oder Krëschtdag? | Stroossen-Nimm |
„Elliptesch Ausdréck“...typesch! | Vill Gléck! | Eise
Rodange... | „Si schwatten, an hien ouss.“

Nummer 004 (30.10.1993)
Är Gedichter an Texter | firwat?? | Gebeemtes vum
Krautmaart | Panewippchen! | Bravo, Här Leesch! | Ëm 
Allerséilen | Komparativ a „participe présent“ | Merci!

Nummer 003 (25.09.1993)
Äerdeg Dammen! | Merci, Här Uhres! | Zack + DNR | 
Bisserweg? | As gereimt gedicht? | Mir gi „stëmmen“ | 
„Wat solle mer spillen?“ | Emgedréint Integratioun

Nummer 002 (31.07.1993)
Quiz-Froen? | ZRÉCK? | Wat d'Mamm äis geléiert | 
Virun honnert Joer as de Mëchel Lentz gestuerwen | 
Sprooch-Hëllef | e Merci... | E Requiem vum Photograph | 
Eng Lëtzebuerger Sprooch-Akademie?

Nummer 001 (26.06.1993)
Fir den 100. Gebuurtsdag vum Max Goergen |
Spëtzt d'Oueren! | Maacht mat! | Et geet och op
Lëtzebuergesch... | „typesch“



Firwat d’KLACK fir eis Sprooch ?

Dës puer Zeile sollen nëmmen eng kleng Iddi ginn, mat deer ee ka verstoen, firwat
d’KLACK fir eis Sprooch 1993 ugefaang huet regelméisseg ze lauden; net onbedéngt
fir eis ‚Literatur‘, mä vrun allem fir d’Sprooch selwer. Ech hunn emol en natierlechen
(empatheschen?) Zock fir ze ‚beléieren‘ a 5 Diplomer als Schoulmeeschter resp.
Enseignant fir Sproochen am ‚Secondaire technique‘.

Nieft menge Radio- an TV- Emissioune (RTL+DNR) sinn eng ganz Partie aner
Publikatioune gelaf,(Iwwersetzunge vu Fabelen, 19 BD-Klassiker (Asterix+Tintin,
Walt Disney), de Klenge Prënz, eegen Texter (Melusina, Millymaus, etc…).
Dann hei, an engem Resumé, eng fundamental Meenung, wat eis Sprooch
selwer, iwwer all Geschreifs vun Auteuren eraus, ugeet:
Mir haten an hunn dichteg Sprooch-Wëssenschaftler, déi sech mam
Lëtzebuergeschen als Idiom ofgin (hunn)…den Ausdrock ‚Idiom‘ steet am
Griechesche fir all ‚Sproochkonstrukt; fir si ass et keen ‚Dialekt‘ ginn, e Wuert, dat
liicht offälleg no ënnen zitt. Ewell am 19. Joerhonnert fanne mir Leit wéi de Felix
Thyes, duerno de René Engelmann, och (méi no bei äis) de Robert Bruch, den Henri
Klees; net ze vergiessen, déi dichteg a fläisseg Leit, déi sech ëm eisen ‚offiziellen‘
Dictionnaire bekëmmert hunn; virdrun de F.Gangler(1845), duerno den Dr. Weber
(1906) mat ganz intressante lexikalesche Leeschtungen.

Haut fanne mir op eiser UNI eng intressant Mëschung vu Linguistik a Lexikologie fir
d’Lëtzebuergescht op akademeschem Plang; dat net zugudderlescht, well
d’Sprooch(e)gesetz vun 1984 souzesoen de Buedem fir d‘Fakultéit geplout hat!
De Peter Gilles an seng ‚Akolythen‘ maachen do am Schwonk vun den universitäre
Méiglechkeeten eng Aarbecht, déi d’Lëtzebuergescht wäit iwwer de Status vum
einfachen Dialekt eraushieft, am Sënn vum ‚dialecte qui a réussi‘. Hei hu mir et an
hirer Funktioun mat ‚Linguisten‘ ze din.

An deenen Iwwerleeunge leien dann och d’Sprooch- a Literaturhistorik rondrëm
eis Sprooch. Do steet den Nik. Welter vir an der Rei. Et huet bis an déi 60er Joere
vum 20. Joerhonnert gedauert, bis mir dann dem Fernand Hoffmann seng
‚Geschichte der Luxembuerger Mundartdichtung‘ fannen; iwregens misst deen
2-Bänner vläicht éischter ‚Geschichte und kritische Bewertung der…‘ heeschen;
leider ass zënterhier näischt méi op déi Fassong nokomm (ronn 60 Joer!).
Den excellente ‚Luxemburger Autorenlexikon‘ vum ‚Centre national de littérature‘
fëllt glécklecherweis eng grouss Partie vun deem Manktem op, wat mir vrun allem
kompetente Leit wéi dem Germaine Goetzinger, Claude D. Conter, Roger Müller,
Josiane Weber an enger Partie anerer vun deer aussergewéinlech gudder
Institutioun ze verdanken hunn; dat Wierk gëtt dann do och regelméisseg ‚erstëmpt‘;
mä d’Literatur an eiser Sprooch ass – vu qualitativer Perspektiv emol ofgesin – an de
leschte 50 Joer esou gewuess, datt längst e ‚3.Hoffmann‘ fälleg wier!
Viru ‚menger‘ KLACK

An de 50er Joeren ass op RTL eng Entwécklung a Lëtzebuerger Sprooch ugaang,
déi zugudderlescht zu engem komplette Programm an eiser Sprooch geféiert huet.
Leit wéi de Paul Leuk, de Léon Moulin, Jean Wester asw. hunn do eng Sprooch
geschwat, déi wierklech ‚authentesch‘ war, wat een och esou z.B. bei Mataarbechter
wéi dem Jos Hess, dem Pir Kremer oder Henri Rinnen ze héiere krut… ower eis
Sprooch ass duerno (op UKW/Kanal 18) ëmmer weider ‚an de Kullang‘
gerutscht, wat natierlech vrun allem duerch däitsch ‚Teletext-Artikelen‘ de Fall war.
Dat huet mech einfach an ëmmer méi ‚gefoxt‘; wéi ech mech net mat mengem
Gereklamméiers ginn hunn, huet de Chefredakter Nic. Weber mir ‚Leitsgeheier‘ fir all
Woch eng Emissioun vun 20 Minutte fir eis Sprooch offréiert… Hannergedanken: Da
kritt deen d’Flemm souwisou geschwënn. Ech sot him ower, hie soll mir léiwer eng
Serie vun 3x2Minutte pro Woch ginn, do giff keen esou enervéiert ofschalten.
Dat guff dunn eng Saach, déi 12 Joer gedauert huet an et zugudderlescht op
12x52x3=1972 mol ‚een Ament fir eis Sprooch‘ bruecht huet… wat natierlech enger Partie
Leit dacks op de Wecker gaang ass, déi vun ‚Nationalist, Purist, normativem Geck‘
asw. geschwat a geschriwwen hunn. Mä dat war natierlech e Bewäis, datt mäi



‚Gestëppels‘ jo net ëmsoss war. Déi original, deemools handgeschriwwen Texter
(4 déck Dossieren) kritt den CNL vu Miersch. Aus politesche Grënn hunn ech ‚meng‘
Emissioun gestoppt, a sinn duerno och aus beruffleche Grënn net méi weidergefuer.
Dat war dann dunn dem Alain Atten seng Geleeënheet, fir seng ‚Sproocherei‘ um
Radio unzefänken, déi elo well an déi 30 Joer bäihält. Hie fiert op enger anerer,
explikativer ‚Schinn‘; déi ass héich verdéngschtvoll, mä net onbedéngt op
d’Versuergen, Verbreeden a Weiderkomme vum Lëtzebuergeschen aus. Op déi
Fassong wier net un eist Sproochgesetz a scho guer net un e Verfassungsartikel ze
denke gewiescht . Do musse souzesoen ‚aner Beem gerëselt ginn, fir dat d’Uebst
eroffält‘.

D’Actioun-Lëtzebuergesch huet zënter hirer Grëndung (1971) eng Zort ‚Bulletin‘
ënnert dem Titel ‚Eis Sprooch‘ mat ‚Autoren-Texter‘ erausginn; natierlech eng ganz
gutt Saach, vun deer d‘Nummer 3 als ‚Extranummer‘ ower beiwäitem als beléifst
ukomm ass, well si sech net nëmmen ëm literaresch Texter, mä ëm praktesch Hëllef,
vrun allem fir eis schrëftlech Sprooch gedréint huet; dofir huet déi Nummer et bis
haut (2019) op iwwer 35 000 Exemplare bruecht, e Rekord! Deen ass alt erëm dëser
Nummer hirem ‚pädagogeschen‘ Aschlag ze verdanken… woumat mir da méi
däitlech bei d’KLACK kéimen.

Et war net grad einfach, fir eisem Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch deemools
kloer ze maachen, datt de ‚Périodique EIS SPROOCH‘ äis en Heedegeld giff
kaschten… mä just nëmme fir eis Membre gemënzt wier; dat giff der Sprooch ‚bei de
Leit‘ ower rosewéineg ‚an der Breet‘ bréngen… also misste mir (och finanziell!) an déi
grouss Press!

Och hei ass vu méi ‚Veräinsmeier-Naturen‘ zimlech queesch reagéiert a gemengt
ginn, d’Schreif giff mir souwisou geschwënn ausgoen. Nun: De Schwonk ass och
nach no 27 Joer do! An et geet weider… esou laang wéi ‚Wibbeles‘ do ass. Haut si
mir an den Zeitungen an de beschte Conditiounen ënnerwee, an RTL.LU ass zënter
10 Joer och ‚Famill‘ mat äis!

Natierlech war an ass net jidferee mat allem averstan, wat an der
KLACK laut, mä dat ass jo och guer net verlaangt .An der KLACK
fënnt een allméiglech ‚Pied, Weeër, Stroossen an Autobunnen
op eis Sprooch lass; do muss net jidderee ‚matfueren‘; all
Diskussioune waren a bleiwen op. Mir kënne roueg behaapten,
datt eis Publikatioun zesoen eng national Institutioun ginn ass,
déi der Sprooch hëlleft, e ‚Gesiicht‘ ze ginn… och an eiser
schéiner, neier a prima fonktioneller Nationalbibliothéik!

Lex Roth, Januar 2020
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250 Klacken…dat war e laangen Dag!
…soen d’Leit, wann eppes ewell eng Partie Joeren amgaang
war/ass. Dat kann ee jo dann och vun eiser Klack fir d’Lëtze-
buerger Sprooch mengen. Déi Bimmelchen ass méi ‚al‘
wéi 30 Prozent vun deenen, déi zënterhier op d’Welt komm
sinn…natierlech äre Schreiwert (leider) och. Mä d’Klack
huet dofir gesuergt, datt eis Actioun-Lëtzebuergesch net ‚aus
dem Gespréich‘ komm ass…an domat eis Sprooch de ‚Knuet‘
zënter engem véierels Joerhonnert ëmmer an op zeg Fasson-
ge weider opgedinn huet… a mir 2021 eis 50 Veräinsjoeren
houfreg feiere kënnen!

Et huet e Batz Krämpes kascht, fir dësen oder deen dovun
ze iwwerzeegen, datt d’Gewudders fir eis Sprooch en anere
‚Bildschierm‘, eng méi grouss Publicitéit bräicht wéi eng ‚Veräinszeitung‘. Déi
huet/hat jo hirt Gutts; leider ass si normalerweis nëmme fir d’Membre vum Club
gemënzt. Eng reng ‚Member-Zäitschrëft‘ ass ower fir d’Saach vun eiser Sprooch
souzesoe ‚laanscht den Dill‘; iwwer de ‚Kullang‘ fale jo och keng Keelen. Denkt emol
vläicht iwwer dee Verglach no.
Schéi Gedichter, flott Geschichten, en Drulles vun Dictionnaire, dat si wonnergutt

Saache fir d‘Lëtzebuergescht. Mä, Hand op d’Häerz: Wéivill liesen der e Buch?
Wéivill e Gedicht? Wéivill hunn (haten) der en Dictionnaire… a wat huet dat eiser
Sprooch als breet soziaalt Communicatiounsmëttel bruecht? Et gëtt direkt vill méi
lieweg, fir net ze soe méi ‚wibbeleg‘, wann d’Lëtzebuergescht a säi Wäert ‚de Leit‘ iw-
wer eenzel gréisser a méi butzeger Artikelen, och heinsdo méi bësseg/pole-
mesch/stëppeleg an d’grouss Press bruecht gëtt … do vermësst een ärem Schreiwer
seng zäiteweis ‚Pickegkeet‘ jo net, gelldir. Op Stelze gesot: eng Fro vu ‚soziolingu-
istescher Pädagogik‘. Sproochwëssenschaft ass eng héich respektabel Saach…mä
fir wien? Eng Grimmel Schoul kann ee jo och bausst engem Sall halen, oder?

Et guff am Ufank alt gemengt (esouguer heemlech gewënscht?), datt déi Klack
net sënnerlech laang ‚Mëscht‘ géng maachen. Do war ower net mat deer geson-
der Klatzkäppegkeet an deem laaaaangen Otem gerechent ginn, deen den deemools
frësch pensionéierte Schreiwert vun 1993 bis elo nach hat an – hoffentlech – nach
weider wäert hunn. Am Ufank hunn der alt emol en etlech e klengen Artikelche
bäigesteiert; mä dat huet sech d’meescht séier ginn; ech bluff fir 99 Prozent ‚bei der
Staang‘ … an hale mech drun, fir vill vläicht wéi de ‚Geck un de Bengel‘. Eng
Zäit laang hunn ech meng Honnerte vun Artikelen alt mat fënnef verschiddenen
Nimm (Pseudonymen) ënnerschriwwen (Paul Wilmes; Leo Marbes asw.), ower dat hu-
et mir zegudderlescht näischt méi gesot, well ech gewinnt sinn, offe fir dat riichtze-
stoen, wat ech esou dorëmmer ‚verbriechen‘ … haut ass eis Klack zesoen e Begrëff;
ech weess: ‚Houfert sténkt‘, ower ech ‚schumme‘ mech net dofir!
Mä hei wëll ech ower net vergiessen, datt déi fréier Chefredaktere vum „Luxem-

burger Wort“, „Tageblatt“ an dem „Lëtzebuerger Journal“, d’Häre Léon Zeches, Al-
vin Sold a Rob Roemen immens geruet bei der Wéi gestan hunn, an datt hir Nofol-
ger prima mat der Kutsch vun eisem Këndche viruginn. Datselwecht ass de Fall fir
de Sproochartikel an der Internetzeitung RTL.LU, deen elo – no der deemoleger Of-
fert vum Luc Marteling – an sengem zingte Joer besteet …wuel gemierkt: vun den
zwou Säiten alles fir kee Centime a kee Frang. Rar! Well jo leider gemengt gëtt, et
misst ee fir alles ‚de Grapp ophalen‘. An deem Sënn ass et och un der Zäit, deene Pu-
blikatiounsorganen an den treie Lieser en décke MERCI ze soen, déi eiser Sprooch
domat ewell joerelaang super hëllefen! An elo dann: Weider mam Jabel.

vum Lex Roth

Ass Däitsch méi ‚feierlech‘?
Wann een e lëtzebuergeschen Artikel schreift, da soll dat einfach esou sinn, wéi
d’Leit nun emol schwätzen; soss rëtscht een zevill liicht an eng däitsch Schinn eran;
dat kënnt natierlech dovun, datt déi Allermeescht vun äis – leider – net un d’Lëtze-
buerger Schreif gewinnt sinn…wat sech ower hautdësdaags duerch den SMS an
d’Commentairen um Internet glécklecherweis ze dréine schéngt; net deem Ban-
neschten no, mä nom Sproochgebrauch. Fazit: Näischt ass esou schlecht, et huet
säi Gutts! Firwat muss een da ‚besuergt fir de Fortbestand‘ vun engem Veräin sinn,
wann ee sech Suerge mécht, ob en nach weider besteet? – Ass e gudde Mënsch an
d’Éiwegkeet gaang, da brauche mir keng Zeechen ze erweisen; mir ginn se einfach.
– D’Wale stinn un… dat wëllt dach soen, si wieren nobäi, oder? Hei kënnt een dacks
op zerguttst Lëtzebuerg, an oniwwersetzbar, soen: Maacht iech dach net esou!

Samstag und Sonntag, den 6./7. April 2019

Eiser authentescher Ausdréck
Villzevill dacks hale mir eiser lëtzebuergescher Ausdréck einfach fir Wierder vun
‚deer anerer Säit‘. Wann dir se ower an e propperen däitsche Saz quëtsche wëllt, da kom-
men si ee vir wéi e ‚Päischtochs‘ … iwwregens ass ‚authentesch‘, wéi deer esou sëlle-
chen, en international gebrauchte griicheschen Ausdrock; deemno, grad wéi ‚Pho-
to/Auto/Telephon/Mikrophon, och eiser een. Mä wéi steet et dann elo sproochauthen-
tesch mat enger Saach, déi net grad ‚liwwereg‘ ass/mat engem, deen net grad liwwe-
reg an der Bëls ass/mat engem Fett, dat am Mo liwwert? Op Däitsch/Franséisch? Alt
erëm: Abeejo! Et ass net erlaabt, Kanner lasszezéien…mä sot dat emol an enger anerer
Sprooch, do ginn et der jo och alt emol an d’Laiskaul, mä wéi? Dir kënnt am Fong och nëm-
men op Lëtzebuergesch verlaangeren, en Ausdrock, deen nawell gär mat Däitsch ver-
glach gëtt, wou een en ëmsoss siche geet. E klengen Däbbes ka ganz schéi maans
sinn; wat ass en dann zu Lille/Essen? Bei äis brauch e Steemetzer Speis fir ze bauen…a
soss enzwousch? Dir huet jo léiwer e Flapp Schmannt wéi e Flapp op der Strooss, gell?
E richtege Flappes ka schéi flappeg ginn…wéi dann elo zu Lyon/Kassel? Wéi seet een
zu Dresden oder Bordeaux fir e Butzi, dee Wutzen/Witz/Knätzelen an den Hoer huet?
Ass et manner léif, wa mir e Stupp, Stippchen, Stuppes nenne wéi de franséische
‚chou‘, oder esouguer ‚chouchou‘, eise Fiffi. Eis aaarem Sprooch, nedir!

Gëftsprëtzen…
Mir falen dacks zevill muttwëlles an d’Houdäitscht, wann et soll iergendwéi ‚bes-
ser‘ sinn, oder wann et ëm eppes Schrëftleches geet. Da piddele mir z. B. eppes aus
dem Däitschen, dat et ower am Lëtzebuergesche guff a gëtt … a schmieren domat
eiser Ausdréck souzesoen tonneweis zou!
Leider gëtt da behaapt, déi Ausdréck wieren dach al, museal, vergreezt, ver-

muuscht, iwwerhol. Ginn se dann och nach e puermol um Radio oder der TV
gebraucht…da schéngen se zeideg fir an den ‚Online-Dictionnaire/ LOD‘. Dat si
Gëftsprëtze fir eis Sprooch, esou wéi dat komplett iwwerflëssegt Englesch dem Fran-
séischen an Däitschen an d’Akaul facht. Wann een z.B. ‚Réckgrat‘ fir ‚Réckstrank‘
seet a ‚récksiichtsvoll handele‘ fir respektéieren, vum ‚innere Kompass‘ schwätzt aplaz
vum banneschte Gefill/Kompass, dann däerf een ower vläicht nach soen, datt mir lei-
der zevill an deer däitscher Sproochschinn fueren. Iwwregens: Huet dir ewell eng Kéi-
er héieren, datt ee ‚Gräte‘ fir Sprenze gesot huet? ‚Knorpel‘ ass jo an deem Sënn
och alt net besser wéi ‚Kruppschank‘, oder? Dat huet dach wierklech näischt mat
‚al‘ ze dinn!
Iwwerleet emol, wéi ee ‚Selbstvertrauen‘ an d’Lëtzebuergescht kann eriwwerhue-

len, oder wéi ee kann an eiser Sprooch soen, datt engem säin ‚Handele vun Näid ge-
prägt‘ wier, aplaz datt do een sech selwer traut an den Näid hien dreift. Dir mierkt,
datt hei ‚ëmschriwwe‘ gëtt; mä dat fanne mir bei Iwwersetzungen an alle Sproo-
chen; iwwersetzt dach emol fir eng ‚Probéierchen‘ op Franséisch, fir déi Kontroll; et
kann néierens alles ‚Wuert fir Wuert‘ eriwwergesat ginn!

Eng Saach vu Begrëff!
Dacks gëtt et Krämpes, fir d’Bedeitungen auserneenzehalen! Et ass e Begrëffsënner-
scheed, ob eng Sprooch „offiziell gebraucht“ gëtt, oder ob si ‚offiziell Sprooch‘ ge-
nannt gëtt. Mir hunn DRÄI Sproochen, déi op offiziellem Gebitt gebraucht gëllen: d’Lët-
zebuergescht, d’Franséischt an dat Däitscht. Mä et sinn, streng geholl, keng ‚offiziell
Sproochen‘, wéi am Sënn vum Franséischen am Frankräich, dem Däitschen an der Bun-
desrepublik oder dem Engleschen am UK. D’Sprooch(e)gesetz vun 1984 seet ganz
däitlech, datt zugudderlescht d’Franséischt eis Gesetzsprooch ass, an datt nëmme si
bei juristesche Sträitfäll (litiges) als lescht ‚Sproochinstanz‘ bleift. Dat ass iwwregens
der normaler Praxis, dem Gebrauch no logesch, well eis Juristen hir Formatioun ze-
soen alleguer op franséischsproochegen Universitéite kruten a kréien, well eis Legisla-
tioun nun emol um ‚Stack‘ vum ‚Code Napoléon‘ steet. Zënter dem 19. Joerhonnert si
mir mengerwärreg net schlecht domat gefuer … ower déi NATIONAL Sprooch vun ei-
sem Land ass soss keng wéi d’Lëtzebuergescht; iwwregens gëtt dat och am Artikel
1. vun eisem Nationalitéitsgesetz ënnerstrach! Firwat?

Bei der Preparatioun vun deem 1984er-Gesetz hu mir an eiser Commissioun (mat en-
ger Majoritéit Juristen!) ganz bewosst wéinst deem ‚Begrëffsvertrëtze‘ ganz op den
Ausdrock ‚langue officielle‘ verzicht, a vum Lëtzebuergeschen als ‚langue
Nationale‘ geschwat. Dat ka jo vläicht dësem oder deem gelunge virkommen, ower et il-
lustréiert am Fong ideal déi weltwäit eenzegarteg Sproochsituatioun vun eisem
Land. Dofir muss ee jo dann och déi ‚Nationalsprooch‘ léieren/kënnen, fir eis Nationa-
litéit ze kréien; Franséisch oder Däitsch ginn einfach net duer!

Ouschteren an eis Sprooch
Gelungen: Mir hu fir de richtege Pällembam aus der Bibel eng Planz geholl, déi ëmmer
gréng ass, ower och glat näischt mat deem Bam aus dem Süden ze din huet, well et
deem hei ze kal ass: de ‚Buchsbaum/buis/Box-tree, deen och knapps een anescht nennt
wéi ‚Pällem‘. De Sonndeg iert dann de Pällem geseent gëtt, huet och e spezielle lëtze-
buergeschen Numm: Ellesonndeg, am Spaass ville Leit hire Feierdag. Datt mir hei ‚klib-
bere‘ gin, an esouguer d’ganzt Joer een äis klibbere kann, ass och dowäert ernimmt ze
ginn… a vill waren der iwwer déi gaschteg, déi aplaz eng kleesper ‚Klibber‘ eng déck
‚Rubbel‘ haten, fir lauden ze goen. Eis Éimaischen ass jo e spezielle Lëtzebuerger Dag,
deen zënter Generatiounen an der Stad an zu Nouspelt déck gefeiert gëtt; Dausende vu
Leit hunn doheem och Erënnerungen un den Ouschterméindeg stoen… ‚Péckvillercher‘,
aus eiser Sprooch net ewechzedenken. Datt et bei den Nouspelter ‚Aulebäckeren‘ e
ganz sympathesche Musée vun hirer Konscht gëtt, wier och eng gutt Iddi fir op der TV
méi populär ze maachen…anengems eiser Sprooch e gudden Déngscht ze leeschten.
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Vläicht vergiess, datt ...
… viru 50 Joer knapps een dru geduecht huet, wéi et ëm eis
Sprooch ,als sollech/comme telle‘ gestan huet, also ausser
enger butzeger ‚Literaturchen‘;

… deemools zënter Joer an Dag un engem Dictionnaire ge-
schafft ginn ass … vun deem ower leider knapps een eppes
gewosst huet, deen net mat der Saach selwer ze dinn hat;

…eist Sproochegesetz (1984) zugudderlescht en Erfolleg vun
der Actioun-Lëtzebuergesch war … déi ower emol d’éischt
zerguttst dofir ‚geschleeft‘ ginn ass;

… déi däitschsproocheg TV ferm amgaang war, dat kleespert
Identitéitsstéck Lëtzebuergesch ze iwwerdubberen, quasi ze
erseefen;

… et knapps engem agefal ass, privat e Wuert op Lëtzebuergesch ze schreiwen;
emol keng Neijooschkaart, e Wuert aus der Vakanz oder eng Gratulatioun;

… et virun 1971 nach net emol 1 Prozentlëtzebuergesch Familljenannoncen a Reklamme
guff; haut iwwer 90 Prozent ... wéi ass dat da ‚komm a gaang‘?;

… zwar Lëtzebuergesch als Schoulfach op der Zensur gestan huet, mä kee Buch do
war, fir et an der Schoul ze maachen; e Witz fir op ‚Schilda‘!;

… een ëmsoss gesicht huet, wéi dat „Troine, Clemency, Tarchamps/Urspelt asw.“
dann an eiser Sprooch giff heeschen;

… een an der „rue Notre-Dame“ gestan huet, an no der ,Ënneschtgaass‘ gefrot huet;
…mir äis 1941 mat eiser Sprooch géint d’Nazi-Fatzerte gewiert haten … an näischt
nom Krich an deem Schwonk geschitt ass;

… et och haut op kee Fall mat ‚Literatur‘ duergeet, fir dem Lëtzebuergeschen op
d‘Been ze hëllefen, drop ze bleiwen … a weiderzekommen;

… eis Sprooch am Fong keng Plaz vis-à-vis vum Däitschen an der Kierch hat;
… et net een eenzegt Uertschafts- oder Stroosseschëld op Lëtzebuergesch guff;
… eis Sprooch um UKW-Radio no an no ëmmer méi an d’Labberänte komm ass;
…d’Chamberblietchen op Däitsch war, obschonns dees do kee Wuert geschwat
guff;

… zënter de véierzeger Joeren an der Verfassung gestan huet, l’emploi des langues
sera réglé par la loi … ,Lëtzebuergesch‘ guff net ernimmt, an et ass bis ronn 40
Joer duerno kee Méckepippi driwwer geschitt;

… eis Sprooch dat bescht Mëttel ass, fir d’Integratioun vu Leit aus enger Dose
verschiddenen anere Sproochen;

…d’Lëtzebuergescht eng Chance ass, fir ewell mat 7 Joer mussen an d’Däitscht an
d’Franséischt eranzegoen;

… bis elo nach net dru geduecht ginn ass, fir e Spezialcours Lëtzebuergesch fir
Mikros- an Internetjournalisten opzebauen;

… den Internet eng formidabel Chance fir dat geschriwwent Lëtzebuergesch ass …
och, wann do mat Fale muss goe geléiert ginn;

… eis Sprooch sech ganz wäit vun deem ewechgemaach huet, wat ee gemenker-
hand ënner ‚Dialekt‘ versteet (ce dialecte qui a réussi).

…Dausende vu Lëtzebuerger e ganz ‚friemen‘ Numm hunn (deen äis emol ni
opgefall ass), ower 100 Prozent flott Lëtzebuergesch schwätzen … an dat zën-
ter 5 Generatiounen!

… ,mir‘ 1976 déi éischt allgemeng Lëtzebuergesch Course an der Ex-Europaschoul
um Lampertsbierg ageféiert a gehal hunn; mir guffen esouguer dofir veruuzt …
haut ass et souguer Universitéitsfach!;

…mir äis ‚net ginn‘, esou laang (wéi am ale Sproch) eng Kniddel am Dëppen ass;
… ,mir‘ den anere Mount un déi 250. Nummer vun der KLACK an der Zeitungspress
kommen;

… an un dee 500. Artikel fir/iwwer eis Sprooch um Internet (rtl.lu>Kultur>
Eis Sprooch);

… an, an, an: Abeejo!

vum Lex Roth

1984 … jo, an?
Et ass eng Grimmelche lëschteg, ower ,1984‘ heescht och een immens bekannte Ro-
man, an deem de George Orwell 1949 prophezeit huet, wat – 35 Joer duerno –
‚lass‘ wier. Hien hat zesoen an allem recht. Haut lauert de ‚Big Brother‘ net nëmmen ze-
soen iwwerall; mir lafen esouguer an der Täsch mat deem Kauzekapp doruechter. Et
dauert net méi laang, da wäerte mir och net méi anonym duerch d’Stad trëppelen, ou-
ni eenzel an enger ‚crowd‘ erfaasst a vläicht verroden ze ginn … China! Vun all deem ‚Cy-
bergehäck-Krich‘ emol net ze schwätzen.

1984? Do war dach och eppes am Grand-Duché lass. An haut sinn et domat
genee 35 Joer, datt eppes geschitt ass, wat praktesch 40 Joer laang verluppt gi war.
Dat konnt deen Orwell natierlech net wëssen, gelldir. Et war jo och net esou
wichteg … op d’mannst fir all déi aner … bis op d’Lëtzebuerger. Ower mengt jo nëm-
men net, dat Gesetz, dat de 24. Februar 1984 ënnerschriwwe guff, wier iwwerall
gutt ukomm; et guffen der esouguer, deenen deen ‚nationalistesche Fanatismus‘
eropgestouss huet … emol net deer Allermannster!
Ee vun hinnen, e fläissegen a kompetenten, ower verknautschte Professer huet ge-

sot a geschriwwen, en ‚Dialekt‘ giff net an e Gesetz gehéieren a soll souwisou vi-
run allem mëndlech bleiwen … wat dann ower 100 Prozent géint seng 2 monumen-
tal Bänn iwwer d’Lëtzebuerger Literatur geschwat huet. D‘Fro vun Dialekt/Sprooch
ass vu weltbekannte Linguisten (z. B. Claude Hagège an Henriette Walther) einfach
op de griichesche Begrëff vu Sprooch = Idiom vereinfacht ginn.
En aneren – gudden Auteur, mä queesche Muppes! – huet mir an d’Gesiicht ge-

sot: „Elo hues du däi Gesetz jo; dann ass d’Banannerepublik fäerdeg.“ Him hat
ech geäntwert, hie giff engagéiert, fir d’Banannen ze plécken a riichtzebéien. Wéi
heescht et am Sproch: Eiser Härgott huet vill Kaschtgänger, ower keng, déi näischt
iessen … Et deet mir ower nach haut net wéi, datt hie vu ‚mengem‘ Gesetz geschwat
hat; ech bleiwen esouguer houfreg drop!
Wéi mir de Plang fir d’Gesetz, de ‚projet de loi‘ am deemolege ‚Bâloise-Gebai‘ bei

deer Aler Bréck geschriwwen hunn, hat de President a Jurist Raymond Weiler heins-
do seng bor Méi, déi verschidde Meenungen op ee Leescht ze kréien, an de Sekretär
Emmanuel Servais hat säi Krämpes domat … ower d’Saach gong hire gudde Wee.
Meng perséinlech bescht Stäip war de gudde Frënd an Tophistoriker Gilbert
Trausch … well dem ‚Gil‘ säi Wuert huet ëmmer duebel gezielt!

Et kënnt ee bal soen, da wiere ‚mir‘ Orwellercher gewiescht: 25 Joer duerno sot dee-
selwechte Knadder-Proff bei engem ‚Italiéiner‘ zu menger Frächen, si soll mech gutt ver-
suergen, well ech giff nach gebraucht, abeejo! Wier hien dach nach do, fir ze gesinn,
wat fir ‚Sprénk‘ eis Sprooch just an de leschte 35 Joer op all Fassong gemaach huet!

Äis bleift elo en Teimer voll Aarbecht, fir dat Stéck Heemechtssprooch op all
Manéier auszebauen an ‚an der Riicht‘ ze halen. Mir brauchen et net onbedéngt
mat deenen anere ‚petites langues‘ aus der EU ze vergläichen. Eis Sprooch gëtt vu
méi Leit geschwat wéi dat Islännescht, dat irlännescht Gäelescht oder dat
Maltesescht … brauch sech dofir also sécher net ze verstoppen; mir hunn zwar keen No-
belpräis Laxness; déi formidabelst irlännesch Schrëftsteller hunn iwwregens kee Gäe-
lescht, mä Englesch geschriwwen … eist Lëtzebuergesch ass ower ewell uechter d’ganz
Welt als respektabelen ‚Idiom‘ bekannt … dee mir als Haaptstéck vun eiser sou-
veräner Eegestännegkeet ganz einfach zerguttst fir eis ewéi fir d’Generatioune
vun eise Kanner a Kandskanner versuergen (a weise) sollen.

Samstag und Sonntag, den 2./3. März 2018

A wann s de net gees!
Dat ass esou deer Kauzen een, deen een einfach net ,eeriicht‘ an eng aner Sprooch
iwwersetze kann, do gëtt et da lost in translatioun. Iwwregens: Wat heescht dann
deen ënneschte Fong vun Ausdrock ‚iwwersetzen‘? Intressant ass dat franséischt
oder englescht Wuert dofir: ‚traduire‘ kënnt riichtewech aus dem Laténgeschen; et
ass en Zesummenzéie vun ‚trans+ducere‘, wat wuertwiertlech ‚eriwwerféiere‘ wëllt
soen…deemno net onbedéngt Wuert fir Wuert, mä dem Gedanken no.

Am Engleschen ass et vläicht e bësse méi komplizéiert … mä et kënnt alt erëm aus
dem Latäin: ‚trans+ferre‘, dat Hënnescht huet als ‚Participe passé‘ d’Form ‚latum‘ … an
da si mir bei ‚translation‘. Gewëss, dat ass e bësse ‚verwurelt‘, ower net
onintressant … fir deen, deen sech dofir intresséiert. Op jiddwer Fall hëlleft et ower ze
verstoen, datt ee keng Sprooch esou mir-näischt-dir-näischt Wuert fir Wuert an eng
aner ‚iwwersetze‘ kann … et geet drëm, e Gedanken esou no wéi méiglech ‚eriwwer‘
ze bréngen; nach laang net ëmmer einfach! Mat de Fabele vum La Fontaine, den Tin-
tin- an Asterix-Albumen oder dem ‚Petit Prince‘ weess ech, wéi wouer dat ass.

Lidder…an/aus der Kannerzäit
…déi ‚bäihalen‘. Mir erënneren äis zesoen alleguer un dat eent
oder anert Liddchen, dat mir als Butzerten héieren oder mat-
gesong hunn, och deer an eiser éischter Sprooch, dem Lët-
zebuergeschen. Alles, wat iwwer eng Melodie an d’Käpper-
cher eragewutscht ass, bluff iergendwéi ‚hänken‘; et guffen ze-
soen ‚Ouereschlëffer‘. Iergendwéi? Neen, dat ass en extra in-
tressant psycho-pädagogescht Gebitt! Wien erënnert sech
z. B. net un „Et wor emol en Hieschen, mat enger stuppger
Nieschen“ … „Meereenche fal vum Himmel“ … wien
d’Chance hat, Léierpersounen ze hunn, déi eng Grimmel fir Lid-
dercher an der Schoul iwwreg haten, dee ‚kann‘ deer Liddercher nach mat 60 Joer a
méi! Op d’mannst esou wichteg wéi Turnen a Molen, oder?
Vläicht gëtt dat Phenomän och nach net genuch an d’Systematik vum Lëtze-

buergesch-Léiere mat erageholl. Material gëtt et mengerwärreg genuch: Do
haten/hu mir dann emol dee flotten ‚Zinglabumm‘ … mat CD wann ech glift. Op
d'selwecht Manéier ginn et 3 immens gefälleg Lidderbicher, vrun allem an ‚eisen‘
dräi Sproochen, si heesche ‚Papagena‘; fir all ‚Grad‘ eent extra a mat enger Koppel
CD dobäi! Herrlech! Et brauch domat keng Léierin a kee Schoulmeeschter méi sel-
wer en Instrument ze spillen … just op e Knäppchen ze drécken. Iwwregens och eng
Goldsaach fir Kanner, bei deenen – am duebele Sënn – d‘ Lëtzebuergescht ‚net
doheem‘ ass. Dofir hei e Bild vun enger Titelsäit vun dëse Bicher … mat engem
Merci fir de Kolleg Conseiller Pierre Reding an déi wonnerbar kompetent Equipe!
Wier dat net eng Rëtsch ‚Lidderserie‘ op der TV wäert?



Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch
20, Conter-Strooss – L-5955 Izeg – Tel. 47 06 12
E-Mail: actioun@letzebuergesch.lu – lexroth@pt.lu
http://www.actioun-letzebuergesch.lu – Cotisatioun: 15 E
CCPL LU75 1111 0066 4448 0000
BCEE LU52 0019 1000 7250 4000Nr. 248

Comité a Redaktioun:
ATTEN Mariette, BACHE Claude (President), KAELL Patrick
(Sekretariat), KEUP Fred, KLEIN Alexis (Finanzen), ROTH Lex
(Vize-President a Redaktioun), WACHTER Romain, WEBER Vic,
WEIDIG Tom

Nächst Klack (Nr. 249): Samschdes, de 2. Mäerz 2019

26
.J
oe
r

Virun 100 Joer?
D’Geschicht léiert äis (?), datt 1919 fir eist Land e Joer op en-
ger Existenzkräizung war, vrun allem fir bei eis Monarchie oder
eng Republik. Mir wëssen, wéi et ausgaang ass, an hate mat
der Grande-Duchesse Charlotte, an deem klenge Ländchen, dat
mir wollte ‚fir äis‘ halen, wierklech dat bescht Lous gezunn.
Wat de Regierungspremier hir exakt 20 Joer duerno, 1939, op
der grousser Onofhängegkeetsfeier am Stater Cercle riichteraus
gesot huet, war a guff nach apaart goldrichteg: Madame, mir
hunn Iech gär! Dofir, an och fir eng prinzipiell Actioun fir
d’Sprooch vum Land, hunn ech (als Verantwortleche fir d‘Or-
ganisatioun) drop gehal, datt just dee Sproch um Sockel vum
Monument Charlotte a Stee gemeesselt ginn ass. Iwwregens: Grad de Minister Ro-
bert Krieps huet mir ëmmer gesot, „Tue Gutes … und sage es jedermann!“; deesel-
wechte Mann, deem mir fir seng Verdéngschter fir eis Sprooch, zesumme mam Här
Werner, d’Sëlwer-Éiereplack vun der AL ginn hunn. Zënter méi ewéi 35 Joer fannen do-
fir och all auslännesch Intresséierter, grad ewéi bei der ‚Gëlle Fra‘, eises Lëtzebuer-
gesche bei engem vun dësen Haaptmonumenter. Gitt emol kucken.
1919 an direkt duerno wier et, a wann och nëmmen aus taktesche Grënn, net vu

Muttwëll gewiescht, wann eis Sprooch dunn ewell eng ‚offiziell‘ Roll kritt
hätt; 20 Joer méi spéit hätten d’Nazi-Fatzerten äis vläicht net esou spilles wëllen
‚Heim ins Reich‘ zéien. Na ja. Et huet, trotz deer Louderei vum Oktober 1941, bis
1984 gedauert, bis d’Lëtzebuergescht endlech seng gesetzlech Roll an engem Text
krut, deemat deem néidege ‚Fangerspëtzegefill‘ d‘Sproocherollen am Grand-
Duché festgeluecht huet … dat ginn dëse Mount 35 Joer. D’Actioun-Lëtzebuer-
gesch hat sech dofir net ëmsoss an d’Sträng geluecht, a mir soen dem Här Pierre Wer-
ner iwwer d’Graf ewech e waarme Merci!
Mir hoffen dann ower elo, datt déi nei Chamber de Wee fir bei e Refe-

rendum fir eis Sprooch an der Constitutioun och fënnt; mam Prinzip hat si
sech jo 100 Prozent averstane gesot. Also.

vum Lex Roth

Mammesprooch?
Wat ass eigentlech Mammesprooch?Mammesprooch ass déi Sprooch, déi mir als
alleréischt an Téin, Wierder a Sätz héieren a selwer geschwat hunn. Déi
Sprooch musse mer ower net onbedéngt nëmme vun eiser Mamm matkritt hunn;
mir héieren a léieren se och iwwert eis Famill an Ëmwelt:

D’Famill doheem; dat kënnen Nopeschkannersinn,mat deenenee spillt oder Frënn
vun den Elteren, de ‚Précoce‘ asw. Iwwer d‘Joere ‚ ,verfeinert‘ sech eis Mamme-
sprooch. Mir huelen alles op wéi e Schwamp; eise Vokabulär gëtt ëmmer méi grouss,
wat mir méi Relatioune mat anere Leit kréien. D’Qualitéit vun deer Sprooch hänkt
natierlech vun en etlechen Elementer of, déi e Psychiater äis explizéiere kënnt, an…
wa kee mat engem Kand schwätzt, dat Kand schlecht, knapps oder guer keng Sprooch
matkritt, ass dat, je nom ‚Täti‘, eng Katastroph fir d’ganzt Liewen.

Interessant ass, datt Kanner hiréischt Wierder, Tonalitéit a Rhythmus net eréischt
héieren, nodeemse op Welt komm sinn, mä, wéi mer haut wëssen, schonns am Bäi-
chi vun der Mamm. Japanesch Fuerscher hunn iwwerdeems scho viru Joerzéngten
erausfonnt, datt déi jeeweileg Mammesprooch, am Fong ons „Primärsprooch“,
am Gehier, och eng aner Plaz huet, wéi all aner Sproochen duerno, déi praktesch an
am Sënn vum Ausdrock eng méi oder manner féx ‚Iwwersetzung‘ bleiwen. Déi ‚Pri-
mär‘- oder Mammesprooch huet nun emol normalerweis jiddereen.

Mir hunn u sech déi grouss Chance, datt mir hei zu Lëtzebuerg op enger won-
nerbarer Sproochkräizung leien. Déi „Mëschkräizung/melting pot“ vum Germane-
sche mam Romanesche beräichert eis Mammesprooch. Si féiert intressanterweis och
ganz speziell an d’Englescht, wat jo zënter dem 11. Joerhonnert – no der ‚Battle of Has-
tings‘ an dem normanneschen Iwwerhuele vun der englescher Kroun – eng immens Më-
schung tëscht dem Germaneschen (Angelsächseschen) an dem Romaneschen (Fran-
séischen) aus der Normandie ginn ass! Schon iwwerluecht: wouhier kënnt dat ‚Angel-
sächsescht‘?
EisSproochsituatioun – fir net vu ‚Liichtegkeet‘ ze schwätzen mat deene ville

Sproochen, déi mir gebrauchen an héieren,huet sëlleche Virdeeler, mee och eng Rei No-
deeler fir en zerguttstert Lëtzebuergesch. Doduerch, datt mir eis Ausdréck fir Begrëf-
fer ëmmer nees (muttwëlles!) duerch Wierder a Sazbildungen aus anere Sprooche er-
setzen. Dat ass ganz gutt am Internet ze gesinn, wou eis Mammesprooch eng enorm
grouss Plaz huet … wéi? ... dat ass natierlech eng aner Gei! Eng Haaptschold dorun:
Leider iwwerliesen d‘Leit am Internet dacks net, wat se geschriwwen hunn, well dat hin-
nen net esou wichteg schéngt, oder net séier genuch geet. Trotzdem kann een der Mee-
nung sinn, datt den Internet an all senge Formen eiser Mammesprooch eng Hëllef
gëtt, vun deer vru 25 Joer net emol ee gefuebelt hätt. Hei entsteet eng wonnerléif ‚Ge-
wunnecht‘, esou mateneen ze ‚mailen/simsen‘, wéi een am ‚Liewege‘ matenee schwätzt.
Domat dreiwe mir souzesoen ‚stolen Dunnen‘ an de Fong fir d’Erhalen an Ent-
wéckele vun eiser Mammesprooch ... UNESCO, salut!

Samstag und Sonntag, den 2./3. Februar 2019

Zu Wolz: e Rekord!
Zënter 1979, also 40 Joer!, bréngt de ‚Wëlzer Gesank‘all Joer een oder méi Lëtze-
buerger Theaterstécker an der Primär- haut REENERT-Schoul op d’Bühn…iwregens
do, wou de Michel eropgaang ass, fir schaffen ze goen. Déi Kulturleeschtung gëtt
et an hirer ‚Duerhal‘ soss néierens am Land. Bis elo 52 ‚Stécker‘ ... dat si mir ganz
kloer dem – notoresch gedamen (bescheidenen) – dichtegen Dirigent an
zolitte Museker Josy Putz schëlleg; déi ‚Zort‘ ass rar wéi déi wäiss Mais!
Dëst Joer spillen déi Wëlzer dem Norbert Weber seng herrlech DICKSE-

REIEN, eng Zort ‚Medley‘ vum Dicks sengem genëssegen Theater; déi soll kee sech
laanscht Nues an d’Ouere goe loossen; dir huet 4-mol d’Geleeënheet: Sa 16.03:
20 Auer / So 17.03: 15 Auer / Sa 23.03: 20 Auer / So 24.03: 15 Auer. Reserva-
tioun:Tel. 95 89 72 (Feyen/ 12-14 + 19-21 Auer). Iwwregens: Wéi wier et dann, wann
dës Organisatioun de Stack fir e ‚Lëtzebuerger Festival‘ op deer immenser Schlass-
bühn giff ginn? Eng eemoleg Geleeënheet… fir sech emol doriwwer beieneenzesetzen!

Et ass dach gelungen
oder musse mir ,eegenaarteg‘ soen, datt der esou sëlleche mengen (esouguer be-
haapten), e Wuert, dat si net gebrauchen, vläicht nach net héieren hunn, wier
al – museal – net méi am Gebrauch asw.

Da missten d’Fransousen Dausende vun Ausdréck aus dem Larousse/Petit Robert
erausdixen, well e ,mëttlere Franchy‘ am normale Gespréich an esouguer Schrëftge-
brauch net méi ewéi 10 000 Wierder huet. Do héiert Dir ower knapps ee soen, dat
wier ,du jamais entendu, du vieillot, du patiné, du muséal‘. Natierlech
huet dat mat hirem immense Schrëftlechen aus der Literatur an der Press ze dinn,
grad wéi mam wëssenschaftleche Gebitt ... wéi mir dat an eiser Sprooch nun emol net
hunn. Dofir ,verblatzen‘ a ,verfléien‘ eiser Ausdréck, well si net fixéiert, ver-
breet a ,verankert‘ guffen, souzesoe wuertwiertlech ,an d’Ae‘ gaang sinn.
Mat ,al a museal‘ huet dat jo dann ower net ze dinn, apaart, well mir dacks mengen, ep-
pes ,Besseres‘ vum ARD-ZDF-SAT3 eran an d’Lëtzebuergescht ze schleefen.

Duefir kann ee seng Zweiwelen hunn, wa bei enger ,Schnësserei-Ëmfro‘ uechter
d’Land nëmme just no deem sakrosankten ,IST-Zoustand‘ gefuer gëtt – regio-
nal – ouni sech déi Boun drëm ze froen an ze bekëmmeren, wéi et da mam wierk-
leche Grondschaz, dem ,Thesaurus‘ vum Lëtzebuergesche steet ... do misst
op d’mannst ënnersicht ginn, wat/wéi alt emol zënter 1945 geschriwwe guff. Do fannt
dir alleguer déi Beispiller, déi hei hannendru stin; esouguer plazeweis a Familljen op-
gedeelt. Huelt emol:
druddelen – knujelen – kniwwelen – wurrelen – kruwwelen – stréilen – heemelen –

wibbelen – queesch – dowidder – schro – träntelen – hippen – schluppen – knätschen ...

,bosseg‘ Sätz:
Ech hänken dir et un ... deen huet et op mech sëtzen ... de Jang huet sech
ferm ermaach... elo hu mir zerguttst derbäigemaach... de Guy ass en
Heeschesak ... mir hunn zu Déngens en Haus gesproocht ... dëslescht si mir
fatzeg dowiddergaang... d’Carole ass eng ondugen Zatz ... seng Schwëster ass
och e Queescht ... do hues du et ower geféngert ... dat ass eng rosen Zara ... do
krut ech de Baart gemaach... de Will ass en topegen Dabo... gepatscht ass
net gefëmmt... de Jos ass bäigelaf ... ech si mam Auto bäigaang... gëff dech,
soss kriss d’eng an d’Suckel ... oder eng gelaatscht ...

Éierlech: Da probéiert emol, ob dir déi Sätzercher ouni ze zécken an eng aner
Sprooch iwwersetze kënnt. Hei ass et dach wierklech egal, wéi een dat alles zu
Ëlwen oder zu Bieles ausschwätzt. Wichteg ass just, kloerzemaachen, datt et sech
sproochméisseg ëm e spezielle Wee dréint. Datt de Wëssenschaftler hei vun ,idioma-
tesche Strukture‘ schwätzt, ass vläicht méi blénkeg, ower net manner richteg ... a wich-
teg!

Internet an SMS
Datt d’Lëtzebuergescht mam Internet an dem SMS um Handy eng zimlech ,ge-
ckeg‘ Chance krut, versteet jiddereen, deen iwwerleet, wéi wichteg déi schrëftlech
Säit fir eng Sprooch ass. Hei entsteet eng Gewunnecht, déi apaart bei eise jonke
Leit eng ongeheier gutt Saach fir d’Stäip vun eiser Sprooch ass, souzesoen eng
Garantie, datt d’Lëtzebuergescht lieweg bleift ... an de fuddelegen UNESCO-Behaap-
tungen eng laaaaang Nues ka maachen.

Et kann een nëmmen hoffen, datt sech en anere Gebrauch fënnt: d’Iwwerlie-
sen! Mä do brauche mir äis net extra ze verstoppen; kuckt dach emol, wat ,franco-
phon/anglophon Simserten‘ sech bei ,Commentairen‘ am Netz leeschten. Dat ass ower
natierlech keng Ursaach, net eng Grimmel no eiser Sprooch an e Wutz no der
Schreifweis ze kucken.
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De Literaturpräis fir eis Sprooch!
Datt de Literaturpräis 2018 un e lëtzebuergescht Wierk
gaang ass, huet natierlech jidderee gefreet, deem eis Sprooch
um Häerz (firwat net och um Verstand) läit. Net aus falschge-
trëtztem Nationalismus – loosst mer emol léiwer PATRIOTIS-
MUS soen – mä ganz einfach als Bewäis, datt d’Lëtzebuer-
gescht verstännegerweis um gudde Wee ass. De Romain
Butti huet dofir och hei an eiser KLACK en zolitte Merci ver-
déngt! Den Titel, „fir wann ech net méi kann“ ass bal eng
Erausfuerderung, fir ze soen, datt eis Sprooch ower nach ganz sé-
cher ‚kann‘ … yes, it can!

Mir sollen net vergiessen, datt de ‚Genre‘ Theater dem
Lëtzebuergeschen ewell am 19. Joerhonnert am Fong
richteg op de Spronk gehollef huet. Mam Dicks sengem ‚Scholdschäin‘ an all dem
Edmond de la Fontaine sengen aneren Theaterstécker duerno, sinn eng Partie Lidder
opkomm, déi och nach méi ewéi 170 Joer duerno mat Begeeschterung iwwerall do
geschmuttert ginn, wou ‚eng lass‘ ass; si guffen a bleiwen am gudde Sënn ‚populär‘. Na-
tierlech huet dat deemools och de Michel Lentz matgerappt, deem mir e schéine Grapp
méi ‚romantescher‘ Lidder schëlleg sinn – ënner anerem eist Nationallidd ‚Ons Heemecht‘
– a vun deenen der haut nach e schéine ‚Bucki‘ bei de feste Fong vun deer Sprooch
gehéieren, déi jo 1984 (als Kär vun eiser ‚polyglotter‘ Sproochsituatioun) de
gesetzlechen ‚Idiom‘ vun eisem klengen, mä souveraine Land (ginn) ass.

Datt dem Michel Rodange säi REENERT esou e laangen a respektéierte Wee
duerch eis Generatioune gemaach huet, ass och alt wéinst senger ‚Form‘ keen Zoufall.
D’Fuussegeschicht ass dach ganz kloer en Theaterstéck; am Fong eng genialesch
Adaptatioun vum mëttelalterleche ‚Roman de Renart‘ an dem Goethe sengem ‚Reine-
cke Fuchs‘! Am Franséischen heescht et dann, datt dem La Fontaine seng Fabelen ‚une
pièce de théâtre à cent actes divers‘ wieren … da muss een da vum Reenert kënne so-
en, datt déi Fuussegeschicht ganz sécher ‚une pièce de théâtre à cent fables
diverses‘ ass … wat vru Joren de Bühnespezialist Frank Feitler mat senger talentéierter
Equipe esou formidabel op deer Wëlzer Schlassbühn ge- a bewisen huet; net ze ver-
giessen, do, wou eise Reenert vum Wëlzer Bierger Rodange entstan ass; do, wou mir
de Reenert-Park mat den herrleche Carrara-Marber-Skulpture vum Ad. Deville
haut hunn … dee kee soll verpassen, deem eist Land a seng Sprooch (a seng Konscht!) ep-
pes bedeit. De Wëlzer Lampions-Owend an Éieren; mä dee kënnt jo iwwerall organiséi-
ert ginn … eng authentesch-flott Saach am Reenert-Park net!
À propos WOLZ! Dem ‚Festival‘, dee vru ronn 70 Joer mam Schiller sengem ‚Wil-

helm Tell‘ an deem eemolege ‚Schlassgoort oagefongen hoat‘, ass no an no aus e sël-
lechen Ursaachen de fréiere ‚Wappes‘ ausgaang; de Publikum ass nun emol deermoos-
se mat TV a finanzkräftegen Organisateure verwinnt, datt déi Weelzer do net méi kën-
nen nokommen; si haten an den 20 éischte Joere bal ‚alles‘ op hirer formidabe-
ler Bühn, wat Numm a Rang umGebitt vun Theater aMusek vun allen Zorten op-
weises hat … dorun ass (reng finanziell!) emol am Dram net méi ze denken! Mussen
dofir ower all Klëppele bei jidfer Tromm gehäit ginn? Ganz bestëmmt net, well mir
hunn do d’Méiglechkeet, äis – bausst deenen immensen Offertë vun der Stad an Esch
– eng richteg heemlech Theaterszeen mat deene kéipweise Stécker aus eiser
Sprooch ze bidden! Do wier mat Dicks, Reuland, Tit Schroeder, Norbert Weber, Paul
Greisch, Jempy Kemmer, Alain Atten, dem … Romain Butti asw. all Joer, oder an ‚Zykle‘
vun 2-3 Joer deen immense Bühnekomplex vu Wolz struppevoll ze kréien. Wier dat net
vläicht eng gutt Iddi, déi een eiser neier Kulturministesch, Sam Tanson an
hirem Commissaire fir d’Lëtzebuergescht, Marc Bartholomey, kënnt / sollt an
en Dossier leeën?

vum Lex Roth

Eises? Jo!
Natierlech gëtt et dees net mat Honnerten. Et huet esouguer vu ganz dichtege Män-
ner geheescht, zënter dem Fixspoun an dem ‚Gromperekiewerlek‘ (am 19. Jo-
erhonnert) wier kee lëtzebuergescht Wuert méi entstan … bei allem Respekt, ab-
solutt dolaanscht! Noweisbar ass dach de ‚Knätschgummi‘ typesch Eises, grad ewéi
d’Feiersteng, de Klabes, de Späizmännchen, esouguer d’Pastadschutta (aus falschver-
stanenem ‚Italiéinesch‘ gekniwwelt), mä och Dosenden Ausdréck, déi (begrenzt) op de
Schmelzen, der Goodyear an op allméigleche Schaffplazen entstan sinn.

Ganz dacks hu mir och Ausdréck, wou kee Mënsch sech géng soen, datt et typesch
lëtzebuergescher sinn. E flott Beispill ass dee ‚Leitsgeheier‘ vu KNUPPERT. Hei hu
mir et mat engem Ausdrock aus enger ganz intressanter Wuertfamill am Lëtze-
buergeschen ze dinn: d’Verb knuppen steet a kengem däitschen Dictionnaire … a
scho guer net an deene sëlleche Bedeitungen! Eng Knupp och net, sief et um Kapp
oder als Flouernumm wéi z. B. zu Wolz oder Briedemes; Knippercher sicht Dir bausst
Lëtzebuerg an enger Pâtisserie ëmsoss; wësst Dir, wat Knuppekéil sinn? Datt ee fir
aner Sproochen och alt Vokabele muss knuppen, ass soss néierens doheem wéi an ei-
sem esou aarmen Dialekt. Dann eppes, dat et vru Joeren hei net guff: de KNUP-
PERT! Deen hate mir ni am Sënn vum däitsche Böller. Deen ass ze soe fuschnei, geet vil-
le Leit déck op de Wak a kann och schéi geféierlech ginn; just net fir eis Sprooch, deer
hien en neit Wuert bei déi grouss ‚Knuppefamill‘ bruecht huet; eng ‚Knuppefreed‘!

Samstag und Sonntag, den 5./6. Januar 2018

Majo dann!
Vrun e puer Joer guff et eng Zermeeschterei, watfir eng Sprooch hei am Land
am meeschte geschwat giff ginn. Et hunn der esouguer gemengt, dat wier
d’Franséischt ... natierlech, well si och all eis Grenzgänger/Frontaliers wéi Äppel a Bi-
ren an Orangen a Mandarinnen an Zitroune mat an de Kuerf getässelt hunn. Datt een
en Ënnerscheed tëscht ‚Awunner/Résidents‘ a Leit muss maachen, déi héchstens
8 Stonne vum Dag an och nach nëmme 5 Deeg an der Woch hei ‚op Besuch‘ sinn.

D‘lescht Joer huet dann de Ministère vun der Educatioun, de Kanner an der
Jugend eng Awunner-Ëmfro iwwer dee Leescht maache gelooss. Dobäi koum eraus:
Fir 84% vun de Gefroten ass et ganz oder richtegerweis wichteg, datt sech der
Fro vun eiser Sprooch ugeholl gëtt; datt 77% eng Kompetenz am Lëtzebuerge-
schen hunn; datt eis Sprooch et ‚op der Schaff‘ op 68% bréngt; datt 80% et gutt
fannen, datt sech offiziell ëm eis Sprooch bekëmmert gëtt. Gutt verstan: Mir sët-
zen net vrun ‚Ëmfroen‘ op de Knéien; dat hei ënnersträicht ower, datt een, aus watfir en-
ge Grënn och ëmmer, d’Nues net iwwer eis ‚Gebuertssprooch‘ brauch ze rënschelen.
Si ass méi wéi e folkloristesche Phenomän a spillt och bei der Integratioun vu Leit
aus op d’mannst 10 verschiddene Sproochen eng immens wichteg Roll, well et
geet jo hei net nëmmen ëm d’Franséischt, mä och ëm slavesch, skandinavesch a ro-
manesch Idiomen … an domat souzesoen e ‚Plateau‘, op deem si sech all zesum-
me kënne fannen. Dat ass hei nun emol d’Lëtzebuergescht!

Schonn dru geduecht
* datt et nëmme bei äis ‚Klatzkäpp‘ ginn; datt a kenger anerer Sprooch e Maufel ‚ge-

häerzt‘ ka sinn; datt kee vun ‚dobausse‘ versteet, wa mir op eppes ‚gammssen‘ oder
no eppes ‚glëschteren‘ ower och ‚glott‘ kënne sinn; datt een nëmmen am Lëtze-
buergeschen ‚eng wëlles‘ kann hunn; datt mir kéipweis Ausdréck hunn, déi ee bal
net méi an hirer Ur-Sprooch erëmkennt: Spéngel, Béchs, Kullang, Kondel ...
* firwat mir net emol solle bedenken, datt Honnerte vun Ausdréck aus anere Sproo-

chen hir Wuerzelen net an deene selwer hunn, mä aus dem Griecheschen, dem La-
téngeschen an esouguer aus dem Arabeschen: Radio, Auto, Televisioun, Camera, Foto,
Bromee, Canapé, matelas/Matraz, Computer …
* datt mir esouguer eiser Nimm fir déi meescht Méint vum Joer hunn, uge-

faang beim ‚Wantermount‘, dem Januar, deen äis am Fong déi Joreszäit eréischt rich-
teg bréngt; dann dee kierzte Mount, dee bei äis seet, datt ‚Äisspacken‘ un de Kullan-
gen hänken … ,Februar‘ seet net, wat dobausse lass ass, mä de ‚Spierkel‘ huet säin
Numm net gestuel, grad ewéi de ‚Karschnatz‘‚ den ‚Hierschtmount‘, de ‚Wäimount‘. Et
soll een net un de Kleesche gleewen, datt déi ‚offiziell‘ Nimm vun de Méint giffen er-
dréckt ginn; si ginn zwar no historeschen Nimm gebraucht, ower dat praktesch op der
ganzer Welt … well, wat géng een z. B. fir den Ament mat engem ‚Wantermount‘ a Süd-
amerika ufänken … kuckt emol d’Temperature vun do dës Zäit bei der Meteo.

Jean Kandel
heescht dee gudde Mann, deen zënter Joer an Dag all Lëtzebuerger Lidder beienee-
sicht, déi hie fanne kann; et sinn der fir den Ament ëm déi 4 000. Dat net nëmme
wéinst engem ‚Sammeler-Tick‘, mä well hien eppes fir dat Stéck vun eiser Kultur
wëllt maachen. Et geet him net duer, wann op e puer Plazen all WE ëmmer nëmmen
eng éischt Stroph oder de Refrain vun deene selwechte puer Lidder geschmuttert ginn.
‚Kanner o Kanner o quel malheur, mir mussen aus der Rue des Fleurs … an
da kënnt net méi vill, gelldir; d’Hechtercher aus der Stad bréngen et dmeescht och
knapps bis bei déi 2. Stroph; da kommen nach e puer Zeilen aus dem Dicks sengen
Operetten … an zou. Ower denkt emol iwwer déi Begeeschterung no. Do léiss sech
och op eiser TV ‚eppes maachen‘, an zwar fir Klenger, Jonker an Eelerer! Wann Dir
wëllt, schécke mir Iech mat eisem ‚E-Mail‘ (hei uewe bei den Adressen) e ganz intres-
santen Artikel iwwer dem Här Kandel seng formidabel Aarbecht.

An der Schoul ginn eis Lidder iwwregens bal iwwerall souzesoen ‚an de Biischte-
schaf‘ gestallt; didakteschen Onverstand! Mä dat ass an anere Länner/Sproochen ower
ganz anescht. Do kennt jiddwer Kand op d’mannst 10 hirer Lidder, wann et aus
der Grondschoul kënnt … an déi ginn ‚am Alter‘ och nach onheemlech gär zesumme
bei allméigleche Geleeënheete gesong. Eng Saach vu sozialemZesummegehéieren … an
esouguer vun Integratioun! Bei äis muss een dofir ower bal an engem Veräin sinn;
schued! Do wier et net vu Muttwëll, wa vum Ministère aus eng Zort ‚dépliant‘ mat
enger gudder Dose Lidder eraus géng kommen, déi am ‚Primaire‘ souzesoen
‚obligatoresch‘ wieren.

All Guddes am Neie Joer!
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Arem Sprooch
An dëser KLACK hunn EISER Wierder e Stäerchen*

Zënter 25 Joer poteren*, babbelen, diedegen* a schwätze
mir ewell* hei an eiser KLACK iwwer déi Sprooch, déi nun emol
en Haaptstéck vun eiser Eegenart ass; net manner wéi do Mal-
tesesch, Islännesch, Irlännesch … déi iwwregens vun net esou vil-
le Leit geschwat gi wéi d’Lëtzebuergescht.

Wann deem „Idiom“ vun de Lëtzebuerger seng Wuerzelen
net esou déck an net esou déif si wéi anerer, da läit dat vrun al-
lem drun, datt mir eis Sprooch nun emol vill manner* schrei-
wen, also „dokumentéieren“ … well mir an der Schoul direkt
zwou an duerno esou guer dräi aner Schreif-Sproochen an de
Bic gestach kréien. Ee Gléck huet dat sech eng Grimmel ge-
dréint, well esou vill wéi haut ass d’Lëtzebuergescht nach ni schrëftlech gebraucht ginn.
Si gëtt haut net nëmme méi geschwat, mä tonneweis geschriwwen; datt dat Ge-
schreifs heinsdo „schuddereg*“ ass, dat wier eng aner Diskussioun; wichteg ass „alt
emol“ geschriwwen! Eent ass ower sécher: Eist normaalt „Schwätzen“ ass net
mat „Schnëssen“ ze verwiesselen! Am Däitschen: Jo! Do ass „schwätzen“ gelun-
generweis ongeféier esou negativ wéi eist „schnëssen“ oder „braddelen“.

Ech weess net, wien den Titel „Schnëssen“ fir déi (intressant) Initiativ vun eiser Uni
fonnt, virgeschloen an duerchgesat huet, fir déi verschidde Wierder regional- oder uert-
schaftsméisseg ze „sammelen“ a quantitativ ze verschaffen. Jiddefalls keen, deen d’Lët-
zebuergescht richteg „drop“ huet. „Schnëssen“ …huet bei äis eng ganz aner Be-
deitung (Konotatioun) wéi just „schwätzen“ (Semiologie!). Wann ech mat men-
gem Noper schwätzen, dann ass dat net onbedéngt eng „Schnëssegt“; beim Patt* gëtt
e sëlleche* matenee gepotert*, gediedegt* oder gemault, net onbedéngt „geschnësst“;
dat ass zimlech „hänkeg*“, „queesch*“ an net grad „léif“, fir net ze soen esou guer e bës-
se baupseg*, granzeg, ze soen negativ gefierft. Wien e bësse Fanger- oder villméi Mond-
spëtzegefill fir d’Lëtzebuergescht huet, dee weess ganz kloer, datt „schnëssen“ eppes
ganz anescht ass wéi einfach „schwätzen“ ... drolegerweis* ower anescht mam däit-
sche „schwätzen“ am selwechten Tirang stécht!

Jiddereen, deen eis Sprooch e bëssen am Gebrauch huet, weess och, wat eng „Schnëss“
ass; dat ass bestëmmt net léif iwwer e Gesiicht geschwat (Lidd: Wat eng Schnëss!). A
wann ech soen, et hätt een eng „Schnëss“ geschnidden, da war hie jo éischter
granzeg / rosen*. ... et feelt net vill, da gëtt hie mir eng … op d’Schnëss*! Op jiddfer
Fall ass et net positiv, wann ee mengt, en aneren hätt eng „Schnëss
gemaach / geschnidden / dohinner gehaang“. Soe mir vun engem, hie wier e
„Schnëssert*“, dann hale mir net apaart vill vun deem, wat hie seet / schwätzt. Dat ass
dann datselwecht, wéi wa mir genge soen, hie wier e Braddeler*, oder och nach e Sab-
beler*, Tuddeler*, Saffthari* … wierklech alles wéi net fein / positiv. Hei gesi mir ze
soen niewebäi, datt eis Sprooch gaaaanz intressant Gefillsënnerscheeder ze
bidden huet … oder „hätt“, wann ee sech emol méi gemitterlech dra knéit.

Vläicht ass et net „dolaanscht*“, drun ze denken, datt emol dësen oder deen Uni-
student (oder e Kollektiv) sech Gedanken iwwer eng Diplomaarbecht um Gebitt vun der
„Polyvalenz“ bei den Ausdréck a Lëtzebuergismen an eisem Our-Sauer-West-
Musel-Fränkesch kënnt maachen. Et „déit“ ee sech wonneren, wat fir en herrleche Mo-
saik ee mam Lëtzebuergesche kënnt zesummestellen.

Ech si wierklech gespaant, wat bei deer aktueller Initiativ vu „Schnësserei“
erauskënnt. Leider ass se net ganz „kiddelféx*“, wat d’Prinzipe vu sougenannte
wëssenschaftlechen „Ëmfroen“ ugeet. Et kann een dach net einfach zwou Stëm-
me vu Wolz, zwou vu Gréiwemaacher, zwou vun Esch, zwou vun Dummeldeng op ee
Leescht zéien an doraus Prozentsätz maachen; déi eng wéi déi aner stinn dach fir ganz ver-
schidden „Entitéiten“! Rechent emol d’Prozenter aus, wann eng Dosen Éisleker, zéng
Leit aus dem „Süden“, néng Intresséierter aus dem Zentrum a fënnef Adressate vun der
Musel sech iwwer ee bestëmmten Ausdrock mellen, z. B. mat net, eis, Dënschdeg …
an da relativéiert dir dat eeriicht* a Prozenter … dat gëtt statistesche Bulli … well et
nun emol eben net „relativéiert“ ass! Doriwwer kënnt de Frënd Fernand Fehlen e ganze
Kuerf méi ewéi mir mat äis „schwätzen“ ... net „schnëssen“. Mat e bëssen Iwwerleeës*
kënnt een net dolaanscht, datt déi ganz Entreprise nach zimlech wibbeleg* op de Been
ass.
Eppes ass sécher: Eis Sprooch ass immens méi räich wéi een et bei esou en-

ger fuddeleger* „Schnësserei“ kann erauskruwwelen*! Näischt fir ongutt.

vum Lex Roth

Hätt dir geduecht …
… datt d’Ausdréck hei hannendru just eleng „EISER“ sinn? Probéiert emol, si an egal wat
fir eng aner Sprooch ze iwwersetzen: plakeg – gaschteg – ee lichen – schaufel – tu-
jeleg – sech begannen, druginn – ugoen – elle Mouk – poteren – wéischt –
Klatzkapp – de Sak kréien – ee lasszéien – eng hänken hunn – hämmssen –
sech houen … ok, dir sot elo, eng Partie dovu wieren iech net bekannt; dir hätt déi
nach ni héieren: Majo, dat ka ganz gutt sinn, ower kennt e Fransous dann all Wuert
an Ausdrock, déi mir am „Petit Robert“ oder dem „Larousse“ fannen.

En intressant Beispill aus dem Pol Greisch sengem leschten Theaterstéck:
schamper … dat heescht am Fong „aremséileg, schwaach“ … ower och nach „schau-
fel*/schappeg*“: Dir kennt dat net? Soll dat dann elo missen heeschen, datt et „scham-
per“ net gëtt? Am Däitschen, dem Franséischen oder dem Englesche ginn et Dausen-
den Ausdréck, déi den „Normalo“ net a sengem Gebrauch huet … oder net emol kennt. Sol-
len déi dann elo einfach alleguer an de Fatzekuerf* misse gehäit ginn. Ëmgedréint: Eis
Sprooch kennt Honnerte vun houdäitschen Ausdréck net, déi bëllegerweis a muttwëlles
iwwer Radio- oder TV-Mikro an d’Lëtzebuergescht erageschleeft ginn! Do däerf et
ower net bei Humpen- oder Prabbelisgespréicher bleiwen.

E puer Beispiller: Et muss een op aner Leit „Récksiicht huelen“ … dat ass jo 100 pro-
zentesch Däitsch, an och nach déi hoergenee Iwwersetzung vum laténgesche respec-
tare, aus deem dann de „Respekt/respektéieren“ entsteet, also! Firwat déi Réck-
siicht? – Eng Partei huet zwee Sëtz „zougeluecht“ … da gesäit ee se jo net méi! Dat
heescht op Lëtzebuergesch „bäigeluecht“! Mir leeën nëmmen eppes zou, dat een
dann net méi gesäit. „Kierzlech“ hunn ech de Jang begéint … a wat maache mir da
mat „dëslescht*“? Déi zackerdjëssen* däitsch Tramsschinn, gelldir. Ass iech och ewell op-
gefall, datt bei äis am Fong kee flücht … do hu mir deen eenzegartegen Dréi, hie wier
„ugaang“ oder ganz einfach „fortgelaf“; firwat solle mir dat dann einfach esou an
den Dreckseemer geheien?

Loosst mer emol „stëppelen*“
Hätt dir geduecht, datt mir et hei mat engem vun eisen Honnerte vun total oniw-
wersetzbare Wierder ze dinn hunn? Et geet verluer, wa mir et wëllen z. B. an d’Dä-
itscht, d‘Franséischt oder d'Englescht iwwersetzen (sticheln, stochern, envoyer des
pics, to gibe/nettle); deemno „lost in translation“. Dobäi kënnt nach, datt eist „Ge-
stëppels“ am Lëtzebuergeschen net nëmmen eng eenzeg Bedeitung huet: Mir
stëppelen net nëmmen een deen aneren (de Feierkrop huet säin Titel jo och alt net ge-
stuel, well et gëtt jo och mam „Krop*“ am Feier gestëppelt … „Krop“ iwwregens och
100 Prozent Eises!). Den „Zahnstocher“ brauche mir am Fong guer net, well jo
keen op Lëtzebuergesch an engem Zannt „stochert“ mä stëppelt … et misst also „Zänn-
stëppeler“ heeschen. Aus deem Ganze kommen dann och nach d’Haaptwierder „Stëp-
peler“, „Gestëppels“, „Stëppelerei“; och esou guer eppes, dat haut net méi esou be-
kannt ass, well et nach knapps gemaach gëtt: de „Stëppelkotteng*“, e Fuedem, mat
deem d’Lächer an de Strëmp gefléckt, dat heescht „gestëppelt“ guffen; do guff dann e
„Stëppel-Ee“ dra gestach, fir datt et sech méi kamout geschafft huet.

Iwwregens: Et gëtt der vill, déi fannen, datt hei an eiser KLACK (zënter 26 Joer!)
och nawell dacks zimlech gestëppelt gëtt. Dat ass net falsch, mä bedenkt emol, wéi
et haut mat eiser Sprooch wier, wann net fir d’Uerschafts- an d'Stroossennimm, fir eist
Sproochegesetz vun 1984 a fir e Quascht aner Sprooch-Problemer „gestëppelt“ gi wier.

Kleng a knatzeg*, ower …!
Fir d’Wierder (Substantiven, Verben, Adjektiven/Adverben, Konjuktiounen asw.) an engem
Saz zesummenzehalen, ginn et an de Sproochen, mat deene mir méi „kënneg“ sinn, deer
butzeger* Wierdercher, déi am Fong fir sech eleng näischt heeschen: ab, zu,
bei, um – à, sur, pour, comme – of, to,… Wichteg ass et net, si elo feierlech „Präposi-
tiounen“, „Konjunktiounen“ asw. ze nennen … mä ze ënnersträichen, datt dës Wierder-
cher souzesoen d’Salz an de Sätz an domat de „Schmackes*“ vun enger Sprooch
sinn. Ower net, wa si duercherneegerëselt* ginn, wéi et engem an de Kapp kënnt!

Huelt am Lëtzebuergeschen dee klengeWutz vu „bäi“; maacht vrun allem emol e Ver-
glach mam däitsche „bei“: da mierkt dir séier, datt een dat eent ower och glat net ein-
fach fir dat anert kann huelen. Sot emol nëmmen: Der ist mit dem Auto beigegangen;
ich ging bei den Arzt; da bin ich aber beigelaufen; er hielt in dieser Sache gut bei;
gib ihm noch etwas bei … hei gëtt natierlech direkt gesot, dat wier dach falsch; stëmmt.
Béit déi Sätz emol riicht*, da mierkt dir, datt esou e klengt Wiertchen och e Stéck
vun engem Sproochgesiicht ass. Grad esou krommenoleg* ass et, wann et ewell*
esou dacks heescht „ab“ 7 Auer wieren d’Butteker zou … aplaz „vu 7 Auer un“. Naja.

Samstag und Sonntag, den 1./2. Dezember 2018

Rote Bete asw.?
Dat ass eng gutt a gesond Saach … ower net fir eis Sprooch, well do heeschen se
„rout Rommelen*“, am Franséische frot dir „betteraves rouges“. Firwat solle mir eng
„choucroûte“ iessen, wa mir „Sauermous*“ hunn; „Sauerkraut“ guff iwwregens och ni
hei agemaach. Probéiert emol eis Akaul*/Laiskaul* ganz séier (net „schnell“!) an eng
aner Sprooch ze iwwersetzen, vläicht och, engem Fransous auserneenzedin, dir hätt
„eng wëlles*/an der Kopp*“, et wier esou „sëllechen* dorëmmer* doruech-
ter*“, dat eis Sprooch giff verschampeléieren*, an et giff elo „déck duergoen“,
datt ech mech „mat mengem Gesouers* geng ginn“. Wat ass dat Lëtzebuergescht
ower esou aarm, gelldir … oder si mir selwer sproochaarm?

Mir wënschen Iech alleguer
en heemelegen Advent,
schéi Feierdeeg an en
zefriddent Neit Joer!
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Samstag und Sonntag, den 3./4. November 2018

An elo?
Mir ware wielen/stëmmen. D’Resultat kennt dir, an hei gitt
dir keng politesch Meenung doriwwer fannen; do soll/däerf
jiddereen seng hunn a behalen. Mir stelle just fest, datt et
de Verspriechen no net ze schaufel fir eis Sprooch
wäert ausgesin; zemol wéi et fir d’Lëtzebuergescht an der
Constitutioun, der „Verfasung“ vun eisem Staat kann ausgoen.
Et ass z. B. eng prima Saach, datt et am aktuelle Sprooch-

gesetz vun dësem Joer – dat et just virum neie Gesiicht vun ei-
ser Chamber nach an dat „déckt Buch“ gepackt huet – elo
en „Zenter“ fir d’Sprooch vum Land gëtt; datt do och e
Commissaire dra steet … an datt deen ewell genannt ass!
Äre Schreiwert weess, wat dee Sproochcommissaire dem Lët-
zebuergesche wert ka sinn/ginn, well et ass net afeg, joerelaang als „Privat-
mann“ bei Ministeren ze krauchen, fir eng Saach fir d’Lëtzebuergescht an
d’Rei ze kréien: Mir däerfe jo net vergiessen, datt et och Politiker guff a gëtt,
deenen eis Sprooch am Fong egal ass; do kritt ee knapps e Feierchen un d’Brennen.
Ee Gléck hunn ech viru ronn 40 Joer (o mei!) bei Ministere wéi dem Jean-Pierre

Büchler, dem Jean Hamilius, dem Jean Dupong, dem Robert Krieps, dem Pierre
Werner, dem Fernand Boden, dem Colette Flesch, dem Luc Frieden, oder Direktere
wéi dem Här Jos. Heinen vun der Post an dem Patrice Schonckert vum Kadaster en
oppent Ouer fir d’Lëtzebuergescht um praktesche Plang fonnt, soss gengt dir
am Tëlephonsbuch oder op kengem Schëld de lëtzebuergeschen Numm fir eng Uert-
schaft fannen; et wier ni e Wuert iwwer e Schoulbuch rieds gaang; d’Lëtzebuer-
gesch-Coursë fir Auslänner wieren net op d’Been komm; d’Sprooch(e)gesetz vun
1984, grad ewéi alles, dat sech dorop gebaut huet, wier nach ëmmer e fromme
Wonsch; an et hätt sech bis haut nach näischt rondrëm eis „Kadasternimm“ geréi-
ert; op eisem Pass an op „Käppercher“ wier d’Lëtzebuergescht net ernimmt, an, an,
an … datt déi Saache vun den 2 jéngste Generatioune vun haut als „normal“ gekuckt
ginn, ass dach wonnerbar!
Mat engem „Zenter“ fir eis Sprooch an dem Commissaire fir d’Lëtze-

buergescht hu mir elo en direkte Wee an all Regierung, fir Iddien eranzeginn
an ze diskutéieren, déi nun emol net einfach nëmmen d’Saach vun engem Veräin
wéi eiser „Actioun Lëtzebuergesch“ oder eenzelen Intresséierte kënne bleiwen. Mir
hunn elo souzesoen en „direkten“ Drot! E Commissaire kann sech z. B. iwwer
säi Minister ouni Féischte fir d’Lëtzebuergescht an eise Gemengen aschalten; dem
Educatiounsminister a senge Leit Propositioune maachen; dem Justiz- resp. dem Fi-
nanzminister Virschléi iwwer Annoncë vu Lännerei-Steeë ginn; dem Communicati-
ouns- an Educatiounsminister d’Schafe vu Lëtzebuergesch-Coursë fir „Mikrosleit“
méi no ze bréngen; d’Gebitter fir eis Sprooch op EU-Plang definéieren ze hëllefen …
a wier et net och eng Iddi, dem Finanzminister eng %-Erliichterung virze-
schloen, wann et sech ëm Publikatiounen an eiser Sprooch a rondrëm d’Lët-
zebuergescht dréint. Dat sinn natierlech bal alles fromm Wënsch, mä eis Aar-
becht fir d’Sprooch vum Land huet jo aus elauter deer „Dreem“ bestan. Dovunner
sinn der ower eng ganz Schwadrull haut Wierklechkeet … an zwar esou, datt haut
déi Allermeescht mengen, dat wier „ëmmer esou gewiescht“.
Mä, gelldir, dat ass jo am Fong dat Allerschéinst, wat ee sech als Resultat fir eng

Actioun-Lëtzebuergesch an e Sprooch-Wibbeler ka virstellen. Oder net?

vum Lex Roth

Eis Sprooch op der UNI
Natierlech kann een hellewech frou sinn, datt d’Lëtzebuergescht op der UNI.Lu en zer-
guttsterte Steen am Briet huet; wien hätt dach „fréier“ dru geduecht, datt eis
Sprooch eemol giff en akademescht Diplomfach ginn?
De fläissege Prof. Dr. Peter Gilles (a gudde Kolleg am Conseil permanent pour la

langue luxembourgeoise / CPLL) gëtt sech mat Hänn a mat Féiss – apaart mam
Kapp – drun, fir eiser Sprooch an der UNI, op x-Fassongen, déi Roll ze verschafen,
vun deer een „anno dazumal“ nëmmen hätt kënnen dreemen. Wuel verstanen: eng
WËSSENSCHAFTLECH Fonctioun! Der Sprooch „an der Breet“ bei de Leit ze
hëllefen …wat nun emol net „wëssenschaftlech“ schéngt … ass „Soziopädagogik“ da
keng Zort Wëssenschaft? A wann dir net git!
Wa mir emol e bëssen hannerzeg an der Zäit nodenken, dann däerf een sech

dach ower froen, firwat et esou wäit komm ass … grad ewéi mat de Coursë fir
Lëtzebuergesch (zënter 1976!) Eis Sprooch op der UNI.lu baséiert dach op
eisem Sprooch(e)gesetz vun 1984!Wéi an duerch wien ass dat Gesetz dann dee-
mools zugudderlescht an der Chamber „op de Leescht“ komm? Dräi- oder sechsmol
däerft dir roden; an hei uewen an der KLACK fannt dir esouguer d‘Adress. „Selbstlob
stinkt!“ … ass ower gutt géint kamoud Vergësserlechkeet. Wéi sot de Minister
Robert Krieps nawell gär: Tue Gutes … und sage es jedermann!
Klortext: Ouni d’Gewudders vun der AL an hire Leit … giff et keng

„Luxemburgistik“
op der UNI.lu a kéipweis „aneres“ ginn; datselwecht kënne mir fir eis Sprooch am

„Institut des langues“ soen.

D’Schreifweis wibbelt (alt) erëm
Mir hunn äis am „CPLL“ déi lescht Joere – leider – praktesch bal nëmmen iwwer
d’Orthographie vum Lëtzebuergeschen opgehal. Natierlech stëmmen d’Meenunge
bei enger Dose Membre vun esou engem Comité (Komitee) net ëmmer iwwere-
neen. Do huet et och méi wéi eng Kéier tëscht de „wëssenschaftlechen“ an
deene Membre gekréckelt, déi d’Praxis viru Klassen haten/hunn. Nodeems
de gudde Josy Braun äis verlooss hat, war deer nach just een dobäi; dir däerft
roden ... Natierlech ass et engem Schrëftsteller erlaabt, sech Schreifweis-Firlefanz er-
auszehuelen, an z. B. systematesch franséisch Ausdréck aus dem Lëtzebuergeschen
dem Ouer no (phonetesch) ze schreiwen; ech brauch keng Nimm ze nennen; ee
Gléck sinn déi Käizercher jo an der Minoritéit; déi verkleete Wierder kommen
een ower vir wéi „d’Gréidel am Hierscht“. De B. Brecht huet emol en Theater-
stéck geschriwwen, dat „Mutter Courage“ heescht; „Kuraje“ koum fir dee grousse
Mann net a Fro. Wat geng een da vu Kuraasch, Méil, Pnö, Kräm, Awenü,
Kruassant, Buji, Trottuar, Schbagetti misse soen?
De Prinzip ass – besonnesch an eiser Sproochsituatioun – deen, datt mir e friemt

an d'selwecht ausgeschwatent Wuert sollen an senger originaler Schreif-
weis loossen; dat ass nëmme verstänneg, well soss gëtt et e Kuddelmuddel, datt
eng Gussemamm hir Fierkelcher net méi erëmfënnt. Ouni drun ze denken, datt mir
eis Kanner domat komplett duerchernee maachen!

KRËSCHTDAG? Jëmmen neen!
Chrom/Krom – Chlor/Klor – Cholera/Kolera – Charakter/Karakter – Charis-
ma/Karisma – Chouer/Kouer – Chromosom/Kromosom – chronisch/kronisch
– Chronik/Kronik – Chronometer/Kronometer … et kënnt ee sech liicht virstellen,
dat déi Allermeescht vun iech de „k“ fir de „ch“ gelunge giffe fannen, apaart well mir jo
och dem Franséische méi no si wéi z. B. déi skandinavesch Länner. Déi K-Wierder
fannt dir a kengem däitschen Dictionnaire! Och all Numm an Ausdrock, déi mat
Christus a chrëschtlech ze din hunn, behalen do hire Fong, dee griechesche ‚CHI‘. Grad
ewéi an de Weltsprooche Franséisch, Spuenesch, Portugisesch ...

Firwat solle mir da just bei „Chrëschtdag“ dann op e „K“ halen … esou guer „do iw-
wer“ bleift hiert „Christkind“ schéi brav beim „CH“ … da sollen eise
„CHRËSCHTDAG“ an de „CHRËSCHTMAART“ net och op eemol no „KRËSCH“ ausge-
sinn, well deen ass bei äis just fir d’Gissercher ze fidderen … ower wie weess dann
nach, wat „Krësch“ ass … mä dofir kann deen dach net.

Bravo!
Als Reklamm huet eng vun de Parteie fir d’Stëmmerei vum 14. Oktober eng
Kaart vum Land offréiert, op deer alleguer eis Uertschaftsnimm esou
geschriwwe stinn, wéi mir se nennen. Dat ass eng absolutt „Première“ a mir
soen en décke Merci! Mir hunn äis eng Partie deer Kaarte „gesproocht“ … a
schécke jidderengem se, wann se iwwer eisen E-Mail gefrot gëtt.

Alt nach eng Kéier
Wann ee mat enger Saach wéi eise „Kadasternimm“ gär weiderkënnt, da geet et
net duer, dat alt emol esou niewebäi an engem Artikelchen ze këddelen …
et gëtt nun emol näischt méi Ales wéi d’Zeitung vum Dag oder der Woch virdrun, gel-
dir. Muss een nach eng Kéier drop stoussen, datt eis Flouernimm eng forcéiert
däitschsproocheg Saach sinn, well ëm 1825 hessesch Beamten déi Plazen „dem
Ouer“ no opgeschriwwen hunn; hiert Gehéier huet nun emol nëmmen Hessesch-
Däitsch verstan; do sinn ower en Teimer voll Lauter alles wéi keng deer eiser! Hir „Ver-
däitschungen“ hunn sech ower leider bis haut gehal … woumat eiser klenger
„Sproochmonumentercher“ ës laanscht d’Bake kréien!
Als Beispill dës Kéier eng Stee zu Betzder. Do seet dach kee Mënsch „im

untersten Bitt“; „im Widerberg“; im „Eschlerloch“; „in den Dunnfelder“;
„im Bremenberg“; „im untersten Bitt“; „in den Loosen“; „in den drecki-
gen Feldern“ … et steet ower haut esou an enger Notairesannonce fir eng „Vente
aux enchères publique“! De „Public“ seet ower anescht!
Virun enger halwer Dose Joere sinn d’Flouernimm aus dem ganze Land –

wäit iwwer 30 000 – riichtgebéit ginn, an zwar vun der Actioun-Lëtzebuer-
gesch zesumme mam deemolegen Éierendirekter vum Kadaster, dem Här Patrice
Schonkert. Et war – och um Terrain selwer! – eng Aarbecht vu méi ewéi 4 Joer. Déi
huet d’K-Verwaltung dann, mam Accord vum deemolege Finanzminister, ofgeliw-
wert kritt, also op déi richteg „voie hiérarchique“, wéi dat am administrative Jargon
heescht. Deemno ka jiddereen, apaart all Notaire, déi gelleg lëtzebuergesch Nimm fir
all Lëtzebuerger Këpp Land kréien. Et wier ze wënschen, datt déi nei Finanz-, Ge-
mengen- a Justizministren sech déi Saach op d’Lee giffe schreiwen. En einfacht Reg-
lement giff duergoen, fir datt och eist Notariat sech dorumisst halen; déi sou-
genannt „Modalitéite“ wiere kee grousse Problem.



Enn …
Gewëss: Fir all Sproochen, déi mir kennen, gëtt et eng Fassong
fir ze schreiwen, eng „Orthographie“ = op däitsch riichtewech
aus dem Griecheschen iwwersat: „Recht(Richtig-)-Schreibung. Bei
alle Schreifweise sicht een ower zesoen ëmsoss no LO-
GIK! Dofir gëtt et d’meescht nëmmen eng Manéier fir se ze
léieren … richteg: léieren an net spillen, op d’Manéier wéi mir elo
aus Däitschland héieren, datt d’Kanner z. B. just nom Ouer sol-
le schreiwe léieren; d’Verbesserung geng dann „herno“ kom-
men; e Kabes, deen dann och vun den Haaptorganisatioune vu Léi-
erpersonal an deer beschter Press als dat an d’Fënster gestallt
gëtt, wat et ass: eng pädagogesch Verrécktheet … op
d’Käschte vun de Kanner! Hei ass dat „Aalt“ – mat verstännegen
Neiegkeete fir drunzegoen – nach ëmmer richteg. Et sollen Handgelenk- a Kuck-Gewun-
nechte vum Liesen a Schreiwen an d’Käppercher kommen … mat deem enorm wonner-
bare „Photoapparat“ deen a jidfer normalem „Täti“ wéi eng „SIM-Kaart“ mat
zegdosenden „Terabyte“ fonktionéiert. Wéi giff een da soss déi englesch Orthogra-
phie „behalen“; et däerf een sech esouguer froen, wéi et méiglech ass, dat Gewulls vun
deer englescher Schreifweis um „ieweschte Späicher ze numeriséieren“, fir et emol méi
„modern“ ze soen.

Iwwerleet iech emol nëmmen, op wéivill Manéieren eleng den eenzelen oder duebelen
„O“ an der Sprooch vum Harry Potter ausgeschwat gëtt. Net ëmsoss huet ee vun de gréiss-
ten Englesch-Schreiwerten, de G. B. Shaw, de Geck mat der Schreifweis vu senger Mam-
mesprooch gemaach: GHOTI, dat misst ee „FISH“ liesen: „gh“ wéi bei „enough/inaff“, „o“
wéi beim Pluriel vu „woman“ „ti“ wéi bei „national/näschenel“. Et freet een sech am
Fong, wéi et méiglech ass, datt esou e „Getëlters“ a Kannerkäpp erageet; mil-
liardefach; ower wéi?

Am Franséischen däerf een sech dann emol froen, firwat deen „c“ bei science ass an
da „séance“ einfach mam „s“ geschriwwe gëtt, d’Schlusssilb zwar d’selwecht klénkt,
mä anescht muss buschtawéiert ginn. Jojo, ech héieren ewell: dat eent kënnt aus dem la-
téngesche „scientia“, dat anert ass vu „sedere“ ofgeleet … fir déi, déi en Donst vu La-
täin hunn, gelldirmajodajee. Anerer schwätze vun „historesch“ oder „grammatesch/
semiologesch“ bedéngt. Uff.

Firwat schreiwe mir am Däitschen de „laangen e“-Laut dräimol anescht: Segel, Seh-
ne, Seele? A fannen näischt dobäi, datt dat „nun emol sou ass“, basta!? An ower be-
hale mir dat; firwat?

Déi eng explizéieren d’Saach mat Grammatik, anerer dinn et mat historeschem Fong
auserneen … mä och dat bréngt knapps eppes beim Léiere vun egal watfir enger Ortho-
graphie, déi jo dann elo „do iwwer“ vun engem Superclub vu spezialiséierte Spezialspe-
zialisten hire „ph“ geklaut krut. Fir et dann och nach gutt duercherneen ze maa-
chen, huet den „F“ et ower net bis bei „Philosophie/Philologie/Physik“
gepackt ... Firwat solle mir déi ganz Hiermiddegkeeten da misse fir eis Sprooch mat-
maachen, apaart well d’Franséischt an d’Englescht jo glat net matspillen an d’Quell res-
pektéieren, vu wou et hierkënnt; loosst mer dach einfach dem Tëlephon säi „ph“ bäibe-
halen… leider hunn absolut seriös Publikatioune wéi z. B. de „SPIEGEL“, d’„Frankfurter All-
gemeine“, d’„Süddeutsche“/„Zeit“/„Welt“ sech „déi aner Säit“ emol net géint déi Klatz-
käpp vu „Reformer“ a Politiker kënnen duerchsetzen; den „Duden“ huet sech „de Gudde
mat deem Orthographie-Gewulls, de „Reprinten“ ugedunn (Ausdrock?), Stéchwuert:
Lobbying! … ower brauche mir dat fir d’Lëtzebuergescht?

vum Lex Roth

Klengegkeeten?
Huet dir och alt emol dru geduecht, wéi eis Sprooch typesch präsent a Kleedungs-
saachen ass? Denkt emol – am Kader vun der „Muslimerei“ – un den Ënnerscheed tëscht
engem Këpp an engem Bok. Wéi ass et mat de Moulen aplaz Händschen? … hunn näischt
mat „Mullen“ ze dinn. Wat hunn se an der Zäit och alt emol e Leifchen oder eng „Häerz-
béxelche“ genannt? Sicht emol séier dat däitscht/franséischt Wuert fir e Schong-
stréckel. Wie schwätzt nach vu „Stitzercher“? Wéivill dinn der nach e „Kleedchen“ un?
Wéini brauch een eng „Moff“? Wéivill Nimm hu mir fir eng Bretelle? Wat ass en „Un-
zéckert“? Wien hat fréier „Gamaschen“ un? Denkt emol iwwer den Ënnerscheed tëscht
Kap a Kappe no! Wat ass/war eng „Nuetszack“? Aus watfir enger Sprooch ass eis „Zup-
jesbox (?)“ gedruddelt ginn, a wien hat se un? Wat kruten d’Puppelcher virun de „Pam-
pers“ un? Alles net wichteg, gelldir … ower fir e „Quiz“!

Samstag und Sonntag, den 6./7. Oktober 2018

de Mil Goerens …
… huet äis e Wierk geschenkt – EISER SOEN / 3 Bänn (a jidfer zolittem Bicherbuttek ze
kréien) – an deem eis Ur-Kandskanner sech nach an 100 Joer eng Nues SEEËRCHER a LE-
GENDEN huele kënnen. De M. G. huet an enger joerelaanger Aarbecht „de Greth“ – Sa-
genschatz des Luxemburger Landes – op Lëtzebuergesch iwwerdroen, verschafft an
esouguer illustréiert; eng Benediktineraarbecht, un déi hien sech och ouni senger Fra hirt
Sekretariat knapps ginn hätt! Sou wéi zënter ronn 140 Joer op deem Gebitt begrëffs-
méisseg vum „Greth“ Rieds gong, wäert an den nächste Generatiounen einfach vum
„Goerens“ geschwat ginn … dat ass bis wäit iwwer d’Graf eraus de schéinsten a ver-
déngte Merci fir dee Mil-Mann!
D'Actioun-Lëtzebuergesch steet an deer éischter Rei, fir dem Här Goerens

den 10. November zu Izeg am Veräinslokal, mat der Sëlwer-Éiereplack „Dicks-
Rodange-Lentz“ hir Bewonnerung an e grousse Merci ze soen.

Kadaster a Flouernimm
Wat mir haut als Kadaster verstin, dat ass bei sengem Ufank net esou geduecht ge-
wiescht. Et guff géint d’Enn vum 18. Joerhonnert, net nëmme fir den „Duché de Luxem-
bourg“, mat enger „Bestandsaufnahme“ als Fong fir d’Steiere gemaach; fir „äis“ ën-
nert der Keeserin Maria-Theresia. No der Franséischer Revolutioun, der Napoleons-Zäit
an dem Wiener Kongress (1815/16) huet dann eisen neie Kapphär Wëllem I. déi Kadas-
terverwaltung ordonnéiert, déi an den 1820er Joeren hir Aarbecht hei uge-
faang huet. Haut ass dat eng vun eise speziellsten an dichtegste Verwaltunge vun ei-
sem Staat, déi sech mat hire Fach-Ingenieuren an dem Diplom-Personal uechter d’ganzt
Land ausbreet. Si ass och eleng fir de Fong vun offizielle Kaarte vu Lëtzebuerg zou-
gelooss a schafft fir „d’Cartographie“ mam Ausland an de wichtegste Gesellschaften
zesummen … déi dir iwregens duerch äre „GPS“ kennt. De richtegen Numm ass haut „Ad-
ministration du Cadastre et de la Topographie“.

Den Ufank war mengerwärreg keng einfach Saach. Fachleit sinn deemools dofir aus
Hessen eragehol ginn … déi d’Nimm vun de Stécker, Bëscher aWisen ower net ëm-
mer esou dem Ouer no opschreiwe konnten oder vernannt hunn, déi d’Leit hin-
ne genannt hunn, vrun allem well déi hessesch Beamten eis typesch Duebellauter net
„drop“ haten. Dofir dann „im Kuhweg“ fir „am Kouwee“; „auf dem Lehberg“ fir „um Léi-
bierg“; „auf der Schleid“ aplaz „op der Schleed“; „auf oberstem Busch“ fir „um iewesch-
te Bësch“ (e Bësch ass jo ower kee „Busch“); oder esouguer „in der Kotzwiese“ fir eng
„Kouswiss“ … do kann ee jo vläicht laachen, ower déi meescht vun eisen Notairen
hunn dës koppeg Kuebereie vun deemools nach ëmmer an hiren Annonce fir

eng Stee stoen … déi dann och nach gesteift a gebeemt „Licitation immobiliaire“ ver-
nannt gëtt; dat mécht zwar gutt, ass ower Käbbi, well déi allermeescht dat net verstin!
Et kascht déi zoustänneg Ministèren (Finanzen/Justiz) net e sëllechen, fir

dem Notariat ze ordonnéieren, eis Flouernimm esou op Plakaten, an den Annoncen
an Akten ze schreiwen, wéi se nun emol bei de Leit heeschen. Firwat maachen déi eng No-
tairen et iwregens ewell … an déi aner net?!

Wann d’Sprangprëss(ess)ioun an d’Fouer als „Patrimoine mondial immatériel“ sollen
eng Plaz kréien (eng gutt Saach!), dann däerf ee sech ower och vläicht froen, op eis lët-
zebuergesch Flouernimm / lieux-dits net wéinstens heiheem och sollten an
d’Rei vum „Patrimoine“ stoe kommen, well déi jo ganz bestëmmt zum Stack vun
deem gehéieren, dat „Patrimonium“ genannt gëtt, also wat äis vun eisen Ur-Pappen, den
„Unhäercher“, bliwwen ass, iwwerdroe guff, oder? Mir „klasséiere“ glécklecherweis al Ge-
baier an Haiser (Service des Sites et Monuments) géint Verschampeléieren/Ofrappen;
dann dierft jo fir déi kleng „Sproochmonumentercher vu Flouernimm eppes am sel-
wechte Sënn gemaach ginn. De Minister vum „Intérieur“ kënnt z. B. iwwer en „Arrêté“
d’Gemengen dozou bréngen, am Fall vun neie „Lotissementer“ d’Versuerge vun
de Flouernimm op deene Plazen als Conditioun fir eng Permissioun ze setzen. Et ass jo
nun emol sou, datt an deene Gemenge-commissiounen och alt net elauter „Kenner“ kën-
ne sëtzen. Mol kucken, wéi et sech hei mat de feierleche Parteie-Versprieche fir nom 14.
Oktober huet. Mir halen äis un dee léiwe Sproch: Mir ginn äis net, esou laang eng
Kniddel am Dëppen ass … och bei enger neier Chamber a Regierung!

Mir gi stëmmen
Dat war an der Zäit nach laang net fir jidfereen … a bis 1919 fir d’Fraen iwwerhaapt
net! Hei ass d’Plaz jo net fir eng kleng Léier iwwer de Begrëff vun „Demokratie“ ze ginn;
et wier ower vläicht net iwwel, wann een haut vun deer „Demokratur“ an dem Verloscht
vu Fräiheet giff schwätzen, déi sech an e sëlleche Länner breet maachen; ower: Fräiheet
versteet ee jo zesoen nëmmen … wann een se net huet!

Dëst Wahljoer fällt et ower op, datt eis Sprooch an de sougenannte wichtegste
Parteien en décke Steen am Briet huet. Ass dat gutt? Op jidfer Fall net schlecht
fir dat „Heeschekand“ vu Lëtzebuergesch, dat vru 50 Joer, trotz deem memorabelen
10. Oktober 1941, kee Saz, net emol e Wuert wert war … an haut ouni d’ACTIOUN-LËTZE-
BUERGESCH, hirt Gebruets a „Gerocks“ souzesoen „am Biischteschaf“ geng stoen. Be-
weiser? Kéipweis! Mir hoffen, datt sech och no deer Stëmmerei alt nach e bësse (ver-
stänneg) un eis Sprooch – als Stéck vun eisem „Gesiicht“, der „Identitéit“ – erënnert
gëtt; mat net zevill Gedäisch a schaarf, mä seriös an zolitt. Dofir dann hei eng (spaasseg)
Plakaten-Zos:

Mir hunn e Plang + Zesummen + Fir eis(er) Sprooch + eng Zukunft op Lëtze-
buergesch ze ginn … Mä da maacht et, roueg a verstänneg! Mir vun der AL wënsche
jidder Kandidat vill Chance, deen dat wierklech éierlech mengt … vrun allem och prett
ass, fir dem Lëtzebuergeschen op seng verdéngte Plaz an eiser Verfassung ze
hëlefen!
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Sprooch-Filter!
Op eng flott a wëssenschaftlech Fassong sinn d’Leit vum
„Luxembourg Center“ op eiser Uni.lu amgaang d’Ver-
schiddenheete vum Lëtzebuergeschen an alle Géi-
gende vum Land „erauszekëddelen“. Si maachen dat mat
enger spezieller „App“, wou déi Intresséiert hir Sprooch-
Iwwersetzungs-Fassong vun engem typeschen däitsche Saz
oder engem einfache Bild notéieren an eraschécke sollen. Op
Däitsch kënnt ee soen: „Die Elektronik feiert fröhliche Ur-
ständ“. Déi Fassong war an der Zäit, wéi fir eisen offiziellen
Dictionnaire („Wörterbuch“) zesummegelammelt guff, nach
eng „Heedenaarbecht“ iwwer ëmständlech Post-Korrespon-
denz vun ausgewielte „Vertrauensleit“. „Wéi d’Zäit vergeet!“,
huet dem gudde Ger Schlechter seng genësseg Emissioun geheescht, déi hie mam
sympathesche Jeanine Theisen um UKW/Kanal 18 bruecht huet; déi hat ower näischt
Apaartes mam Dictionnaire ze din.
Méi spéit huet sech e jonke Lëtzebuerger mat enger „Erhebung“ ofginn, vun deem

eng immens Carrière ze erwaarde gewiescht ass: de Professer Dr. Nico Weber, deen
äis leider schrecklech fréi vun enger onbarmhäerzeger Krankheet souzesoe „gestuel“
guff. Den Här Weber hat sech hannert Sproochanalyse vun allen Auteure vun senger
Zäit ofginn, fir d’Mëtt vum Lëtzebuergesche bei méiglechst all Schreiwerten
erauszefilteren … iwregens déi eenzeg richteg Fassong, well déi op d’Manéier er-
auskënnt, déi mir fir Houdäitsch oder „Schoulfranséisch“ kennen … an och net on-
problematesch war. Datt haut Wierder/Ausdréck an de LOD-Dictionnaire „ge-
pusht/geboost“ ginn, déi e puermol FALSCH um Radio oder der TV vu Leit ge-
braucht ginn/guffen, déi sproochlech absolutt gréng hannert den Ouere sinn, ass
eng bedauerlech Aremséilegkeet. Leider ass bis elo net bekannt, ob dem Professer We-
ber seng Aarbecht iergendwou/iergendwéi weidergeféiert guff/gëtt. Iwregens ass et
falsch, ze mengen, de LOD (Lëtzebuerger Online Dictionnaire) wier ewell
eng offiziell Referenz fir eis Sprooch; dat ass hien nun emol (nach) net!
Déi „Collectioun“, déi dann elo mat vill Fläiss, Kënnen an esouguer Äifer op der

Uni.lu gemaach gëtt, ass intressant folkloristesch; méi ower och net, wat d’Er-
halten a Weiderkomme vum Lëtzebuergeschen als SPROOCH VUM LAND ugeet. Op
Däitsch giff een hei vun enger „Zerfaserung“ schwätzen, déi engem „Duerch-
schnëtts-Lëtzebuergeschen“ eng Zort Kräsi, Splitter a Weck op säi Wee rëselt. Dat Al-
lerbescht wier, wann een aus deer „Sammlung“ giff prozentméisseg „majoritär“ er-
ausfilteren, wéi et sech mat enger Partie Wierder huet, déi op x-Manéieren am Ge-
brauch sinn: d’Wuert-Manéier, déi deen héichste Prozentsaz krit, wier dann am Fong
an en zerguttsterten Dictionnaire festzeschreiwen … esou wéi dat iwregens am Däit-
schen/Franséischen de Fall ass. Do fanne mir am Duden/Larousse dach och net
allméiglech regional oder esouguer lokal „Varianten“ aus deene Sproo-
chen! Beispiller: eis/ons/éis/is – huet/hoat/hatt – haut/hakt/hokt/hett/hott –
muer/mar/moren/margen …
Wéi wier et, wa mir am Sënn vun deene Sub-subsub-Dialektercher eise be-

kannste Schreiwerte vun de leschten 80 Joer hir Schreifsprooch emol éi-
erbar „op de Leescht“ giffen huelen? Do giff sech eng „Moyenne“ erausfiltere
loossen, déi mir da mat guddem „Gewëssen“ als eist „Standard-Lëtzebuergesch“ ku-
cke kënnten. Dat wier jo och déi logesch Manéier fir un déi Aarbecht ze hänken, déi
elo op der Uni.lu amgaang ass; et kënnt dann och dee richtege Fong fir an en iw-
werschaffte LOD sinn, wou fir den Ament en etlech guttgemengt, mä falsch Saa-
chen an eng prima Initiativ erarutschen, well déi Leit sinn zwar brav Schafferten,
ower leider keng Spezialiste vum Lëtzebuergeschen. Näischt fir ongutt; mä eis Sprooch
huet Verschiddenes verdéngt … aner Saachen nun emol net.

vum Lex Roth

Samstag und Sonntag, den 7./8. Juli 2018

„Onkraut“… krauden!
Et ass am Verglach mat der Sprooch wéi mat dem Onkraut an engem schéine
klenge Gäertchen, dee mat guddem Goût an e bësse Léift an der Rei gehal
gëtt. Do kënnt een dann net dolaanscht, d’0nkraut tëscht de Rousen oder anere léi-
we Plänzercher heinsdo erauszerappen, soss … gëtt dat Kraut ganz sécher meesch-
ter! Näischt géint eng flott säfteg Pissblumm (iwregens och Ketteblumm), ower déi
„passt“ nun emol net bei Rousen!
Deemno ass et och an eiser Sprooch, grad ewéi an aneren, wou haut vrun allem

d’Englescht mat sengem Sproochhoufert raibert an Ausdréck iwwerdubbert, déi do-
duerch „an de Gënz“ ginn. Muss dat sinn? Neen, well op déi Manéier kritt jidfer
Sprooch an den eenzele Wierder, an dem Sazbau hiren eegene Charakter ge-
holl.
Dat Ganzt ass och e bësse mam Kascht ze vergläichen, wou deen am duebele

Sënn „bëllege Fastfood“ dach och déi typesch Iessgewunnechten ermëlzt: z. B. de
„Boeuf bourguignon“, d’„Scalopa milanese“, de „Sauerbraten“ oder de „Judd mat Gaar-
debounen“, eis „Wäinzossiss mat der Moschterzos“ asw. Och dat muss net sinn,
well déi „malbouffe“ ass, genee wéi dat onnéidegt „Gefriems“ an eiser
Sprooch absolutt iwwerflësseg.

Well d’Lëtzebuergescht dobäi bis elo och nach eng nëmme butzeg geschriwwe
Sprooch ass, huet et e schwaache „Réckstrank“ vis-à-vis vun de grousse
Sproochen, apaart deer däitscher. Beim beschte Wëll kann een dofir net frou sinn,
wann z. B. e gudde Mënsch eng Buch-Reklamm op Lëtzebuergesch mécht an ewell
do net méi aus der houdäitscher Schinn erauskënnt: D’Handlung spillt an engem klen-
ge Muselstiedchen … am Schiet vun engem Mauergiewel … d’Kanner si gläich
gekleet … hunn näischt gemeinsam/ dobäi dréint d’Geschicht an enger klenger Stied-
chen, am Schiet vun engem Giewel … si sinn an näischt dselwecht. Hei spiert een
d’Sproochonkraut wuessen. Da muss nun emol „gekraut“ ginn!

Eis Neutralitéit!
Ganz virbäi an de Statute vun der ACTIOUN-LETZEBUERGESCH steet kloer a fest,
datt eise Veräin POLITESCH NEUTRAL ass; esou war, ass a bleift et. Mir kënnen
ower näischt drun hënneren, wann dës oder déi Partei mécht, wéi wann si eis Sprooch
„gepacht“ hätt; dat hunn si alleguer! Natierlech huet jidfer Member vun der AL
an sengem Comité perséinlech déi demokratesch Fräiheet, fir bei enger Par-
tei mat „op d’Lëscht“ ze goen … muss ower – wéi am Radio oder der TV – en et-
lech Méint vrun de Wahlen seng Veräinsactivitéit stoppen an däerf sech net op d’AL
beruffen. Ouni „Féischten“! Fir äis sinn dat de Fred Keup an den Tom Weidig.

Souere vu Péng!
Bis elo hunn ech nach net erausfonnt, vu wou dat gutt bekannt a vill ge-
braucht „soueren“ hierkënnt. Et schéngt ower typesch „EISES“ ze sinn, well dat
däitscht „surren“ huet knapps eppes domat ze dinn. De Frënd Georges Backes huet ge-
mengt, et héng vläicht mat der „Sure“ aus dem Koran zesummen, wéi eenzel
Sätz/Deeler am hellege Buch vun den Allah-Adepten heeschen … Och wann et en-
gem ass, wéi wann déi Allah-Gleeweg iergendwéi giffe „souere“ wann si bieden,
kann een sech ower schlecht virstellen, datt et sech hei ëm deen däitsche Sënn vu
„wimmern“ dréine giff, wat am Fong d’Iwwersetze vun eisem „soueren“ ass.
De Professer Backes, ee vun eise beschten Tenoren, huet iwregens net „gesou-

ert“, wann hie mat senger glaskloerer Stëmm d’Museksfrënn an engem Concert be-
geeschtert huet. Iwregens gëtt et der och, déi hie „Bakes“ nennen; just an der Bakes
– dee bekannten Numm hat äre Schreiwert dem Joe Fischer iwregens aplaz vu „Bak-
stuff“ proposéiert – gëtt jo dacks gesong … och wa knapps e „Backes“ do schafft;
et war nun emol typesch „Actioun-Lëtzebuergesch“?

Et räift …
Gelungen, mä wann et bei äis „räift“, da schuddere mir äis vu Keelt. Wann et
am Däitsche „reift“, da kann dat och nawell de Fall sinn, ower d’Lëtzebuergescht
mécht do en Ënnerscheed. Beispill: Wann et am Abrëll/Mee hei „räift“, da gëtt
am Hierscht net e sëllechen ZEIDEG. Elo so emol een, d’Lëtzebuergescht wier pla-
zeweis net méi „zeideg“ wéi dem Goethe säin Idiom.
Mä heibäi fanne mir och alt erëm Leit, deenen dat schnutzwurschtegal ass;

dmeescht ass deenen „Egalerten“ alles „wurschti“, wat sech net ëm hirt Guddigud-
di-Liewen dréint. Eng Grimmel „Empathie“ fir eis Sprooch? Quatsch! Et guff emol
eng léif Plakat fir op d’Träpp Fräschen opzepassen, déi iwwer d’Stroosse wëllen hop-
sen; do stong einfach drënner: LOOSST SE LIEWEN! Genee dat maache mir.

Constitutioun an …
Der spezialer Verfassungscommissioun hir Propos ass dann elo zer-
guttst an der Chamber „gelant“; beim Artikel 4 (Emblêmes na-
tionaux) hat och de Staatsrot näischt ze grommeln, an deemno wä-
ert eis Sprooch ganz sécher am Grondgesetz vun eisem Land, der
Constitutioun, festgeschriwwe ginn. Et ass just e bësse schued, datt de Referendum
fir dat Grondgesetz bis déi nächst Chamberperiod muss waarden; am Fong eng lat-
zeg klenggepierpelt Partei-Huddelerei … net fir sech domat ze bretzen, dir Herr-
schaften! Ganz gutt ass d’Formulatioun „La langue du pays est le luxembour-
geois; l’emploi officiel des langues luxembourgeoise, française, allemande
est réglé par la loi.“ Ass jo ewell iwwer eist (?) Sproochegesetz vun 1984 esou ge-
maach. Bingo!
Am selwechte Kuerf krute mir dann och d’lescht Woch dat (laangt) Gesetz, dat

dem Lëtzebuergesche legal méi en zolitte Buedem verschafe soll. Eis Sprooch kritt do-
mat en däitleche Kader, esouguer mat engem Extra-Commissaire fir dat ganzt Ge-
bitt vum Lëtzebuergeschen. Re-Bingo! Wien hätt dat geduecht?! Fir äis, vun der Ac-
tioun-Lëtzebuergesch, war dat Ganzt net nëmmen e fromme Gedanken … mir hu
fest dru gegleeft a geschafft. Ronn 50 Joer laang! Mä doriwwer eng aner Kéier nach
(vill) méi! Den neie Commissaire kritt e ganze Koup Praktisches mat op de
Wee … d’Saach däerf net entnäipen! (D'Heftchen ass nach bei der AL ze kréien)
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„Auf der Houscht“… Abeejo!
Dat heescht natierlech „bei de Leit“ guer net esou, well déi so-
en „op der Huuscht/ Uecht/ Oacht“. Zu Wolz heescht et
„an der Huuscht“, an déi schéi Grande-Duchesse Charlotte-
Strooss ass nach haut bei jidfer Weelzer den „Huuschtewee“
> d’Huuscht ass eng Strooss, déi westlech aus Uewerwolz er-
aus dohinner féiert, wou et viru ronn 74 Joer ongeheier ge-
kraacht huet an d’Amerikaner wéi d’Preise schrecklech Ver-
loschter bei hiren Zaldoten haten… net ëmsoss fanne mir jo
dann och an deer Géigend, méi erop beim „Geheelach“ no
beim „Schumannseck“ (net „Geheiloch“!), dat klengt
Monument fir un déi Offensiv-Katastroph vun deemools ze
denken/erënneren. Mat „Huuscht“ hu mir dann och op zwou
Manéieren en intressant Beispill (et giffen der Dausenden!), fir mol erëm iwwer
eise Kadaster an déi vill Flouernimm ze schwätzen … vun deenen der jo vill
ë. a. duerch „Zoubetonéieren“ iwwerall an direkter Gefor sinn! Wie bekëm-
mert sech dorëm?
Am Däitsche gëtt et dee bekannten Ausdrock „in Acht und Bann schlagen“; dat

wollt soen, datt e „Stiichtert“ aus der Uertschaft verjot, erausgehäit, guff. Déi „Acht“
gëtt/guff et ower ni esou hei am Sproochgebrauch, och ëm 1820, wou déi éischt
Kadasterpläng vum fuschneie „Grand-Duché“ gemaach si ginn. Aus eiser Ge-
schicht wësse mir, datt dem Oranier-Klatzkapp Wëllem I. seng Regierung ower keng
stacklëtzebuergesch war; hei hunn „Hessen“ un den Hiewele gesiess! Déi ha-
ten natierlech hirer Beamte matbruecht, well et jo och knapps genuch Lëtzebuerger
ginn hätt, fir déi nei an zimlech kriddeleg adminstrativ Aarbechten ze maachen. Et
wier iwregens och genuch a laang driwwer ze verzielen, wéi déi sech dann hei „op-
geféiert“ hunn. Ee bekannte Saz ass do hänke bliwwen: Hassenpflug und Stifft, die ha-
ben das ganze Land vergift(et)! … et kënnt ee soen, dat wier och fir eis Flou-
ernimm de Fall gewiescht. D’Gëft sëtzt iwregens nach ëmmer dran! Wéi? Dann
hei:
An enger laanger Flaatsch Notaire-Annonce fir eng Stee fanne mir dëser

Deeg auf dem Berg; im Berg; auf Zehntergarbe; in der Rotschleid; in der Dei-
schelt; auf der Houscht; im Meisloch; in der Klenk; auf Kalemder, auf dem jähen
Berg … alles Nimm, déi keeMënsch an deer Uertschaft gebraucht, wou déi „Sté-
cker“ dann elo verkaaft solle ginn! Dobäi guffen déi krommenoleg Nimm vru Joere
mam Éierendirekter Patrice Schonckert (†) fir d’ganzt Land „riichtgebéit“, ronn
40 000; eng Aarbecht vu 4 Joer!
Natierlech huet keen dem Notariat an säi Fach ze schwätzen … ausser dem „Lé-

gislateur“, eiser Chamber. D’Form an d’Modalitéite vun den Akten hunn ower
ee Chef: d’Gesetz! Dat misst hei kloer bestëmmen, datt déi Saach mat den authen-
tesche Flouernimm an den Akten dat „Gesiicht“ soll hunn, dat de Bierger gemen-
kerhand kennt… an dat ass z. B. net „Kotzwise“ fir eng „Kouswiss“! Ëmsou méi, well
eis Kadasterverwaltung déi komplett numeriséiert Lëscht vun alle Flouer-
nimm aus dem Land an hire „Maschinnen“ huet.
D’Fro stellt sech natierlech, op een dann do net mam „gudde Wëll“ vun de

„Maîtres Notaires“ soll kënne rechnen. Ganz kloer jo! Ower wéi grouss ass déi Gutt-
heet dann? Loossen déi Notabilitéiten sech all an hirt „Handwierk“ schwätzen? Oder
wier et vläicht net méi einfach, wann de Legislateur déi Saach mat de Flouer-
nimm däitlech an dat Gesetz giff stellen, dat jo elo „an der Maach“ ass.
Nach eng Kéier kloer an däitlech: D’Material ass am Kadaster ze kréien!

vum Lex Roth

Eise Fändel
Dëser Deeg hate mir déi hollännesch Kinneks-
koppel op Besuch. Do konnt een dann erëm ge-
sinn, dat hiren National-Fändel an eisen ower net
(méi) datselwecht Blo hunn: „preussisch-blau“ an
„himmelblo“ ass nun emol net enges. Net wich-
teg? Mä dann hänkt emol am Frankräich eng „tri-
colore“ mat „bleu-azur“ aplaz „bleu-marine“ op;
da gitt dir vläicht eppes gewuer; et geet esou guer
géint hir Constitutioun (emblêmes nationaux)!
An e puerWochen humir erëm d’Geleeënheet, ze weisen, datt äis eppes un ei-

sem Verhalt fir eis Vergaangenheet an dem Merci fir d’Chance vum eegene Staat
läit; net vergiessen, datt et eng Zäit guff, wou et ënner schwéierste Strofe verbuede
war, de rout-wäiss-bloe Fändel ze weisen … wéi ass et mat der „mémoire col-
lective“? Dat huet mat „Patriotismus“, net mat bëllegem „Nationalismus“ ze dinn!
Et ass iwwregens eng Freed, ze gesin, wéi ganz vill Leit, déi aus anere Länner bei
äis komm sinn, den 23. Juni eise Fändel mat deem vun hirer Heemecht zesummen
eraushänken; genee dat Richtegt am Sënn vun enger verstänneger Integratioun.
Dir huet vläicht nach kee Fändel? D’Gréisst muss keng Roll spillen. Haut

näischt méi einfach: A jidfer Souvenirsgeschäft sinn der an alle Moossen ze kréien …
net nëmme fir op den „Tour de France“ oder bei de Foussball.

Kréischel!
Dat huet bei äis zwou Bedeitungen an ass e gutt Beispill vun engem verdrud-
delte franséischen Ausdrock (groseille). Mä am Lëtzebuergeschen hu mir deem
Wuert ower nach „eng Flätsch“ ugehaang: D’Gréit ass eng al Kréischel huet jo näischt
mat deem bekannte Stack am Gaart ze dinn, ass ower vläicht pickeg/däereg; datt
et bei äis dann och nach „rout“ a „schwaarz“ a „Wäinkréischele“ gëtt, ass EISES …
d’Gebeess dovun ass eng Schlabäizi; et sief, et gëtt eng „Schlippchen“ draus ge-
maach.
Sou kann ee mat eiser Sprooch och am Gaart trëppelen, an z. B. gewuer ginn,

datt nach laang net jidderengem de franséischen oder däitschen Ausdrock fir
Brazelen oder Kéil bäifält. Eis Heederzalot ka jo och net dofir, wa mir si „laitue“ ver-
nennen; déi houfreg „frisée“ giff och nawell gär eng „gekrauselt“ bleiwen, ower „wat
wëllt dir hunn, soen d’Leit, an da ginn s’iech näischt“?

Samstag und Sonntag, den 2./3. Juni 2018

Halte nicht dick!
Bei deem Däitsch do schmunzt een natierlech. Et wier och méig-
lech, dees nach méi aus dem Lëtzebuergeschen eraus ze brén-
gen: Unsere Nachbarn waren ziemlich dick da; sie haben im-
mer dickgehalten, ihr Onkel sei ein Dicker in der Regierung,
und sein Junge habe auch eine dicke Platz auf der Eisenbahn …
an da soll emol nach ee soen, mir giffen automatesch éier-
bart Däitsch kënnen!
An der Zäit, ëm 1960, guff et an der „Revue“ eng lëschteg Rub-

rik, wou et geheescht huet, de „Metzleschjong“ giff heem schrei-
wen; ganz léif war deen Titel net; ech giff soen: zimlech „be-
ruffs-rassistesch“, grins. Ob dat elo e Metzlesch- oder Bäckesch- oder Schous-
teschgesell gewiescht soll sinn, ass net weider wichteg; wéi ass et iwregens mam
Respekt vrum Handwierk a senge Leit?! Intressant ass dat gelungent Lëtzebuer-
ger-Däitsch … dat zugudderlescht drop stéisst, datt Lëtzebuergesch net
riichtewech Däitsch ka sinn. Esou niewelaanscht giff ech mengen, datt just déi
„Revue“-Rubrik mech deelweis op d‘Schinn fir eis Sprooch gesat huet; déi Bunn huet
nach ëmmer keen Enn kritt!
Et ass och genee an deem Iwwerleeës, wou dat Buch „ABEEJO!“ entstan ass,

dat dëser Deeg an d’Bicherbutteker leie kënnt. Eis KLACK ass mir net ze schued, fir
am Fong eng „Primeur“ vun der Titelsäit ze bréngen. Zugudderlescht dréint et sech
jo ëm eng „ACTIOUN LËTZEBUERGESCH“, oder?

Kleng Portiounen
Hand op d’Häerz: Denke mir drun, datt et pur Lëtzebuergesch ass, wa mir vun en-
gemWupp/Wippchen, enger Kludder, enger Pouz, engemWëppel, enger Drëpp, en-
ger Grëtz, enger Knätzel, engem Jippchen, enger Knaus/Bootsch/Schmier asw.
schwätzen. Net onbedéngt? … et ass jo och net esou wichteg, geldir. Dajee alt. Mä
dann iwwersetzt déi Wierdercher emol op Däitsch/Franséisch oder gebraucht se am
Gespréich zu Düsseldorf oder Wien … do weess knapps een, wat dir mengt.
Wichteg? Wat ass da schonn esou eeschtlech wichteg? Frot emol en Däit-

schen, Éisträicher, Fransous oder Englänner, wat an senger Sprooch dann esou wich-
teg ass. Kloer: Dir kënnt elo mat deem platten Allerweltssaz kommen, eng
Sprooch wier dach just e „Kommunikatiounsmëttel“ a fir sech ze verstoen.
Da schafe mir elo all grouss Schrëftsteller an Dichter of, déi sech dofir agesat hunn,
datt aus hirem „Idiom“ eppes méi entsteet wéi „Kommunikatioun“; maacht emol an
deem Schwonk e Verglach mat der ganzer Konscht!

Schwanger … muss net sinn?
Net falsch verstoen. Et huet näischt mat der „Saach“ selwer ze dinn. Do muss
jidfer Fra an all Koppel mat sech eens ginn/sinn. Vru 50 Joer waren déi „Gebräicher“
an d’ganz Problematik esou verschidde vun haut, datt eis jonk Leit sech d’Zou-
an Ëmstänn einfach net kënne virstellen. Ach lieber Doktor Pillenmann!
Wat besser war/ass/kënnt sinn, huet näischt an eisem klenge Gespréich iwwer

d’Sprooch ze sichen. Et geet drëm, datt haut en Ausdrock gebraucht gëtt, deen
een an der Zäit ni am Lëtzebuergeschen héieren huet; „an der Zäit“ … dat
war virum ARD, dem ZDF an den zeg aneren däitschsproochegen TV-Senderen. Éier-
lech: Ass „schwanger“ souvill méi däitlech, intressant, besser, elegant? „En-
ceinte“ a „pregnant“ bréngen et an eiser Sprooch am Fong och net; maachen ower
alt vläicht „besser“. Ass dat ower alles esouvill méi dichteg wéi datt gesot gëtt,
d’Fra wier „an aneren Ëmstänn“, si wier „anescht“; dann dee ganz riicht-
ewechen Ausdrock, si giff „erwaarden“; et guff och alt emol nach, zimlech schim-
meg, gesot, d’Lisi WIER esou, mat Betounung op „wier“. Am Lëtzebuergesche kléngt
„schwanger“ einfach grujelech, „enceinte“ zimlech „vermengt“. Oder?



Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch
20, Conter-Strooss – L-5955 Izeg – Tel. 47 06 12
E-Mail: actioun@letzebuergesch.lu – lexroth@pt.lu
http://www.actioun-letzebuergesch.lu – Cotisatioun: 15 E
CCPL LU75 1111 0066 4448 0000
BCEE LU52 0019 1000 7250 4000Nr. 241

Comité a Redaktioun:
ATTEN Mariette, BACHE Claude, KAELL Patrick,
KEUP Fred, KLEIN Alexis, ROTH Lex, WACHTER Romain
WEBER Vic, WEIDIG Tom
Admin. Sekretariat an Internet:
WEIRIG Maryse, VOORWINDE Marvine
Nächst Klack (Nr. 242): Samschdes, den 2. Juni 2018

25
.J
oe
r

Hausnimm: Geschicht(en)
Schocks Litty war e feint Meedchen, Tutsche Maria eng léif
Nopesch; Bomms Thréis zimlech granzeg. Tunnen Nil huet
no bei Fisseschoustesch gewunnt, an net wäit vu Schmadds
Ketty; Gierge Marie eng gutt Fra, si hat esouguer e franséi-
schen Numm (Warnimont), deen „no eppes“ ausgesinn huet!
Mir hunn am Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch dem

Pëlle Mann säi Jong; dem Vic seng Mamm war dat häer-
zensgutt Bloë‘ Marie-Louise (Butz), an deem seng Mamm
war Bloen Néckel seng Schwëster, huet sech ower Rasquin
„geschriwwen“; de Vic ass dem Pëlle Mann säin, heescht nun
emol „richteg“ Weber. Vläicht kritt hien déi Weelzer esou-
wäit, datt si sech bei deene Conter Natur- a Geschichts-
frënn schlau maachen, wéi een d’Hausnimm „versorigt“. Moarts Jos war mengem
Brudder säi bescht Komerod ... Alles schéin a gutt: Mä kee vun deenen alleguer
hätt ee mat deenen Nimm esou op der Gemeng an de Bicher kënne fannen,
well et do nëmmen ëm Schlesser Elisabeth, ëm Weiler Maria, ëm Corneille Schmitz,
ëm Scheidweiler, Warnimont, Kreins asw. gaang ass.
Domat wiere mir da bei de sougenannten Hausnimm; deer guff a gëtt et a jidd-

fer Uertschaft mat den Dosenden; si sinn e Stéckelche Geschicht. Et ass wierk-
lech intressant, sech dran ze knéien. Si verzielen, wien d’Haus an der Zäit vläicht ge-
baut huet, kënnen ower och un eng dominant „Meeschtesch“, e Beruff oder eng
Stack-Uertschaft erënneren, wéi z. B. dem Michel Rodange seng Mammi, d’Nannett,
déi hiren dichtege Jong am Reenert als „Nannetts Méchel“ veréiwegt huet; bei
„Schmadds“ brauche mir net laang sichen ze goen, a „Paräissesch Néckel“ seng
Ureltere koumen och alt net vu Veianen …
Déi Conter Geschichtsfrënn, sympathesch Schafferten (eis Kontaktadress:

suzette.lehnertz@education.lu) hunn de Wee gewisen, wéi et am Fong a
jiddfer Gemeng/Uertschaft fir d’Versuerge vun den Hausnimm an der Praxis
kann ausgesinn; hei kënnt all Gemengerot grad ewéi jiddfer Privaten sech aktiv
un d’Versuerge vun den Hausnimm ginn. Esouguer d’Associatioun vun den Immo-
biliers-Geschäftsleit dierft hei eng intressant Roll fir déi méi populär Geschicht
vum Land spillen … firwat sollt eng Gemeng kee klenge Subsid fir déi iwwreg hunn,
déi sech fir e „genormt“ Schëld mam Hausnumm melden? Wier et net och eng Zort
„kulturelle Sport“, deen eng Actioun iwwer d’ganzt Land verdéngt hätt? Wann
et sollt ëm d’Schreiwe vu bestëmmten Nimm goen, da pake mir ganz gär eng Hand un.
Hei dann eng Koppel Beispiller, wéi eis Conter Frënn et gemaach hunn.

vum Lex Roth

Wupp a Wëppel
Huet dir ewell dru geduecht, datt mir et hei mat zwee Wierder ze dinn hunn, déi
dir ëmsoss am Däitschen oder enger anerer Sprooch siche gitt? Probéiert emol,
op Franséisch oder Däitsch ze iwwersetzen, dir hätt en décke Wupp Zossiss giess,
oder un engem flappege Wëppel Fleesch geknat ... zweemol e gudde Maufel … dräi-
mol typesch EISES!
An deem neie Buch „ABEEJO! Majo dann“, dat elo gläich an de Bicherbutteker läit,

sinn e puer honnert Beispiller (och op Franséisch/Däitsch iwwersat) ze fannen, déi
d’Eegenart vun eiser klenger Sprooch fir jidderee kloer kënne maachen … a ganz be-
stëmmt ville Lëtzebuerger selwer en „oho!“ eraus-
lackelen. Dat huet mengerwärreg näischt mat iw-
werdriwwenem Nationalismus ze dinn; et dréint och
net ëm dee gelungene Begrëff vu „political correct-
ness“, ass net riets/normativ/konservativ oder soss-
wéi politikasteresch ze kucken … dees Geräbbels kann
een esou sat ewéi de kalen Ierbesse ginn … Et wäert
een dach nach kënne frou mat senger Heemecht,
sengem „Doheem“ sinn, ouni „op de Stillche (pi-
lori)“ gesat ze ginn. Eis Sprooch, den „Idiom“ Lët-
zebuergesch – an domat automatesch eis Sproochsi-
tuatioun – ass nun emol e Stéck vun eisem Këppche
Land … dat mir gär jidderengem weisen, deen äis dee-
selwechte Respekt gëtt, wéi mir e fir hie sollen hunn.

Samstag und Sonntag, den 5./6. Mai 2018

Nach ëmmer do!
Och wann d’Zäit normalerweis „virugeet“ – an d’Sproochen deelweis mat – ver-
hënnert dat net, datt eeler/al Ausdréck u Saachen hänke bleiwen, déi et ewell
laang an der Form, dem Gebrauch oder dem Material net méi esou gëtt. Huelt
emol eng „Spulllomp“, déi EISES war a bleift, well och wann et esou däitsch schéngt,
„Spüllumpe“ guff et ni; dat war/ass „Lappen“; iwwregens fanne mir zwar e „Lump“
am Däitschen, ower keng „Lumpe“. Dann: Haut fällt et jo nach knapps engem an,
sech e „Waassersteen“ aus Leeësteen an d’Kiche maachen ze loossen; déi sinn
aus Metall oder soss engem synthetesche Material … mä fir „Spüle/évier“ bleift
nun emol eise „Waassersteen“, gell. Huelt dann och dat lëtzebuergescht „Fëns-
terbriet“; dat ass ewell laang keen Holz, also kee Briet méi.

Esou kann een eng déck Partie eiser Ausdréck iwwer d’Haus oder rondrëm an eiser
Sprooch fannen … firwat net an engem Cours an e sougenannte „Centre d’intérêts“ set-
zen, op däitsch déi sougenannt „Wortfelder“. Et fällt äis emol net weider op, datt eis „vi-
ischt Dier“ an eng Späicher-, Keller- oder eng Daachliicht esou néierens doheem ass.
Probéiert emol ... vläicht loosst dir dann och déi „Luck“ ewech, déi et ni hei guff.

Gelungen, ower ...
• D’Verb „huelen“, dat gesäit no näischt aus, ass ower am Lëtzebuergeschen zim-
lech apaart. Et geet méi wäit wéi dat däitscht „holen“; ass och am Franséischen net
eleng „prendre“. Probéiert emol nëmmen ze iwwersetzen: Komm, mir ginn een hue-
len. Mäi Bopa war vun de Preise gehol ginn. Ech huelen all Dag eng Medezin. De
Jang huet dem Mil d’Buch gehol. Dat do däerfs du net huelen … hei ginn d’Saach an
de Sënn net einfach mat „holen“ oder „prendre“ op, gell.
• Deen „aneren“ Dag; dat „anert“ Joer; déi „aner“ Woch/Kéier … och do denke
mir dacks net drun, datt et sech ëm eng typesch lëtzebuergesch Sproochfassong
dréint, déi een net eeriicht esou op déi däitsch iwwersetze kann … a just do läit dann
deer „Bananeschuelen“ eng, op deene mir nawell gär fir an d’Däitscht ausrutschen.
Ass iech och ewell opgefall, datt eisen Ausdrock „alleguer“ ower och glat

näischt mam Däitschen ze dinn huet; „jiddereen/jiddfer“ ass och dees „EISES“ …
dat äis ower net als typesche Lëtzebuerger „Branding“ opfält.
Honnerten deer „kauzeger Knatzerten“ hu mir dann elo an d‘Buch „ABEEJO“ a

Sätz mat franséischer an däitscher Iwwersetzung gesat; et läit uganks Juni, mat
enger Partie lëschteger Karrikature vum Carlo Schneider an de Bicherbutteker.
Hei ass de viischten Deckel.

Ewell beduecht ...
… datt mir an eiser Sprooch och eng ganz Rëtsch „esou kleng Wierder“ hunn, déi
een zwar dem Sënn no an eng aner eriwwersetze kann, mä net EERIICHT? Et fällt
ower knapps engem vun äis op, wéi reng/typesch/eegen/onverwiesselbar EISES an
dëse „Knätzele“ läit … they are lost in translation!

WÉINI kënns du?…am Däitsche „wann …“; am Franséische „quand…“; op englesch
„when“… abeejo!
WOURËMMER läit Housen? … wo liegt …; où est…; where is…
WUER gees du? … wohin…; où…; where…
FIRWAT kräischs du? … warum …; pourquoi…; why…
WATFIR Drauwen ëss du? ... welche …; quels…; what kind of…
Gelungen, gelldir. Ower ass et net éischter gelungen, datt mir dat net bedenken?

Happy birthday!
Et huet natierlech kee verstännege Mënsch eppes dogéint, wann op enger Ge-
buertsdagsfeier dee weltbekannten englesche „Birthday“ geschmuttert
gëtt … ower muss dat sinn? D’Fransousen hunn hiren eegene gesongene Spréchel-
chen (Bon anniversaire, les voeux les plus sincères…); do kënnt den „Happy“ net
esou liicht un. Mä bei äis wier et och wierklech net „dolaanscht“, wa mir et
emol op Lëtzebuergesch genge probéieren, z. B.: Schéine Gebuertsdag fir Dech;
schéine Gebuertsdag fir Dech; schéine Gebuertsdag, léift / léiwe / Jetty / Josy;
schéine Gebuertsdag fir Dech!
Mir hunn e sëllechen deer „butzeger“ Saachen, déi eist eegent klengt Doheem kënn-

te méi vir an d’Rei stellen. Dat huet näischt mat „Heimattümelei“ ze dinn, mä ganz ein-
fach mat deem „Branding“, deen esou an der Fënster soll stoen. Iwwregens kom-
men „eis“ Touristen och net onbedéngt, fir hei just eng schwaach Copie
vun éierens anescht ze fannen/gesinn; mir sollen äis emol méi dacks an hir
Plaz denken; si sinn dach d’meescht virwëtzeg, fir deem klengen – ower oho! – Lët-
zebuerg seng Leit a seng historesch / landschaftlech „Apaartheeten“ ze fannen …
och vläicht ze schmaachen.
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Sprooch, Medezinn a Spidol
Eng ganz einfach Fro: Kënnt dir iech virstellen, datt een an
Däitschland, Frankräich, England als Däitsch, Fransous, Englän-
ner giff an d’Spidol kommen, wou dann d’Dokteren, d’Parame-
dezinner (Infirmieren) an och nach d’Zëmmerpersonal weder
Däitsch-Franséisch-Englesch genge verstoen nach schwätzen.
Sot emol engem dat an deene Länner; da laachen déi vu Metz
bis op Marseille, vun Tréier op Leipzig a vun Dover bis iwwer
de Loch Ness eraus!
Sot dir engem aus deene Länner, datt et hei Dausende

vu Patienten, Honnerte vun Dokteren an anerem Spi-
doolspersonal gëtt, wou keen deen anere versteet, oder
– wat jo hei doutgeféierlech ka ginn! – falsch matkritt … da wäer-
ten d’Leit, wéi en Duracell-Ouschterhues, do net fäerdeg mat
Kapprësele* ginn. Et ass ower nun emol sou, a bei äis keng Saach vun Eenzelfäll, wéi
alt emol am Ausland an enger Vakanz; et dréint sech zu Lëtzebuerg leider ëm strikt „Nor-
malitéit“!

Wuel verstan: Et geet bei dësen Iwwerleeungen absolutt net ëm d’Fach-Dichtegkeet
vu Personal, mä ëm en Zoustand, fir dee soss enzwousch kee Wierder fënnt. Schilda
schéngt hei vill méi no wéi mir mengen! Ob een hannert enger Théik „en français
s’il vous plaît“ freet (wou och den Toun nach d’Musek mécht), oder een äis eng „fran-
séisch“ Pizza zervéiert, doriwwer kann ee laang a breet / fein a verstänneg diskutéie-
ren, an et ass e Fall fir sech. Am Fall vu Medezinn a Spideeler hält de „Spaass“
ower op.

Hei sinn déi kompetent Leit a Gremien aus der Politik an de Chef-Etagen drun. Wéi?
Dat léisst sech net an e puer Zeile schreiwen, wann iwwerhaapt; et geet och net
mat e puer „Sëtzungen“ oder en etlechen TV-Emissiéinercher duer … an dann
huet et sech erëm fir eng Zäitchen, gelldir. „Hier geht’s jedoch ans Eingemachte“,
giff ee kënnen op Däitsch soen… ower och an deem Fall misst een emol d’Glas opmaa-
chen! „Eis Sprooch um medezinnesche Plang“, dat misst (mat Kultur an Edu-
catioun) onbedéngt en eegenen Deel an der Administratioun vum Gesond-
heetsministère sinn/ginn!Wéi? Mat wat a mat wiem? Doriwwer muss déi nächst Re-
gierung sech an hirem Koalitiounspäckelchen eens maachen … et ass natierlech zim-
lech „speziell“ … mä eis Sproochsituatioun ass nun emol, op all Manéier, eng spezi-
fesch. Mat all hire Vir- ower och plazeweisen Nodeeler.

Mir sollen dee Problem net vun deenen aus denken, fir déi d’Franséischt sou-
wisou vun hirer „Bildung“ oder hirem Ëmkrees hier kee Krämpes kascht. Wien
ower no der Primär-/Grondschoul keng Relatioun méi mam Franséischen hat, dee muss
„passen“, an da schwätzt e francophonë Spidolsmënsch mat enger Mauer. Katastrophal
ass dat besonnesch och bei de ganz ale Leit aus den drësseger Joeren, fir déi d’Fran-
séischt en déiwe Pëtz* mat engem Kropemann* ass. Loosst mer emol drun den-
ken, datt e sëlleche Patiente beim Dokter an am Spidol souwisou och nach extra zab-
beleg-nervös sinn an d’Wierder net méi direkt richteg erëmfannen oder verstin. Dat ass
net nëmme schued; dat léisst sech net einfach nëmme bedaueren… dat ka riicht-
ewech katastrophal ausgoen … a mir wëssen natierlech net, wéivill mol et ewell
sou gaang wäert sinn.

Praktesch wier alt emol direkt eppes ze maachen: An eisem INL, der Sprooche-
Schoul kënnt een direkt zentral Extraklasse fir d’Lëtzebuergescht um medezin-
nesche Gebitt ariichten; dofir giff speziellt „Sproochmaterial“ gebraucht … dat iwre-
gens zënter méi laang prett läit. Mir sinn do, fir eng Hand mat unzepaken.

vum Lex Roth

Samstag und Sonntag, den 7./8. April 2018

Zevill Franséisch?
Dat héiert een ëmmer erëm* vu Leit… deenen hirt Franséischt aus dëser oder
deer Ursaach éischter „Aarmeleitskascht*“ ass; et kënnt een och bal* mengen,
just déi giffe keen „Tatort“ verpassen, an iwwerhaapt zu 90 % däitschsproo-
cheg TV kucken, déi laanscht TF1-2-3-4-5 an sech och laanscht déi sëlleche belsch Pro-
grammen zappe wéi „der Däiwel laanscht d’Wäiwaasser“. Vun enger franséischer Zei-
tung keng Spur; e franséischt Buch … a wouhier! Da gëtt et nun emol einfach… zevill Fran-
séisch!

Déiselwecht „francophob“ Leidercher schéngen ower näischt dogéint ze hunn, wann
aus engem „Cortège“ dann en „Ëmzuch“, aus enger Daachliicht eng „Luck“, aus der Te-
levisioun e „Fernseh“ an iwwer dem Haus en „Daachstull“ dem „Gespäer“ säi Lët-
zebuergesch „botzt*“; wann aus engem Club eng „Vereenegung“ gëtt a Biller nëmme
„verëffentlecht“, aplaz och alt emol vläicht „publizéiert“ ze ginn ... wat jo „international“
an net nëmme „Franséisch“ ass! Dausendfacht Däitsch, dat un eiser Sprooch schruppt*
a këppt*… do ass d’Franséischt dach en Herrgottskand dogéint! Iwwregens kann een
ower op déi eng wéi déi aner Manéier dees „Gudden“ zevill maachen.

E „SRINGBREAK“
Abeejo! Ass dat dann naaaischt? Et ass esouguer nach manner! Well déi aller-
meescht Leit kënnen hei näischt domat ufänken. Et erënnert een un de Witz, wou e
Jong bei Sätz mat „wahrscheinlich“ gesot huet, seng Bomi giff mat der „TIMES“ ënnert
dem Aarm duerch de Gaart goen; wahrscheinlech geng se op d’Dëppchen … well si
kënnt keen Englesch .

Mä dat ass jo och net „modern“, gelldir. Op Franséisch huet een alt nach liicht ver-
stan, datt et sech bei deer „FOIRE“ giff ëm d’Fréijoersfoire dréinen… ower „spring“ a „brea-
ke“, a wann dir net git! „Foire“ kënnt iwregens eeriicht aus dem Laténgeschen? Dat
springbreake ass grad esou „vermengt“ wéi et mat by Müller, by Weber, by Linster,
by Goedert, since anno Tubak gemaach gëtt… an et ass esou looogesch, nedir, to buy
by, aplaz* bei engem ze kafen. Wat soll dat „kosmetescht“ Englesch? Weltoffen-
heet? Dat hunn eis Knippercher*, eise Wäin, eis Ham, d’Wäinzoossiss* an eise Béier ni ge-
braucht. Knouterknadder .

An der „Umooss*“?
An der Zäit guff et a jidfer* Uertschaft Schneideren; haut nach vläicht just dem Numm
no. Dacks waren do dann och Fraen, déi „geschneidert“ hunn; knapps „Schneideschen“,
mä „Néi(d)eschen“. Alleguer hunn se „gebitzt*“ … mä et fällt äis hei knapps op, datt
dat „Bitzen“ nun emol EISES ass, gelldir.
Wien sech eppes bitze gelooss huet, gong dann och an „d’Umooss“ … déi

et iwregens am Däitschen esou alt erëm net gëtt, och wa mir dat dacks
„mengen“ … a wie „mengt“ ... An der „Umooss“ waren déi nei Kleeder dann emol d’éischt
„gefooscht*“ … wat jo zwar franséisch ausgesäit, ower gottweess näischt mat „fau-
cher“ ze dinn huet. Alt erëm* deer gelungener* „Verdruddelereien*“ eng, wou
d’Lëtzebuergescht sech laanscht* aner Sprooche reift … mä typesch fir eis
Sprooch. Iwwerleet dann, wat „umoossen/fooschen“ am Däitschen oder Franséischen
heescht. Dir wäert iech wonneren. (* Wuert oder Gebrauch = EISES)

GENERALVERSAMMLUNG vun der AL
Samschdes, de 14. Abrëll 2018, um 15.00 Auer

an den neie Raim zu Izeg
20, Conter-Strooss („am Klouschter“)

Geet et dann elo duer*?
Esou gelungen et iech schéngt: Déi Fro versteet zu Hamburg keen! An dann: An al-
le Sprooche gëtt et krapp(schasseg)* Wierdercher, déi hinnen e bestëmmte Cha-
rakter ginn. Och an eiser. Huelt dach emol dat Wiertchen „duer“. Dat fanne mir an
enger ganzer Rëtsch Zesummesetzungen: duer-maachen*/ -haen*/ -fueren*/
-goen* … ower dir sidd dolaanscht*, wann dir mengt, dat kënnt een dann eeriicht*
esou mat „dar-“ op Däitsch eriwwersetzen, well „darmachen / darhauen / darfahren /
dargehen“, nixda!

Am Franséische kréie mir et dann iwergendwéi mat deem Y zedinn, deen sech do op
e sëlleche Plazen erabrätscht*.

Et bréngt net watderdäiwel* vill, wann een „de Leit“ ëmmer nees mat spezielle lin-
guistesche Fachausdréck an den Ouere läit (Präpositioun, Adverb, désinence, complé-
ment, Appositioun …). E puer Beispiller brénge méi (a vill méi liicht) wéi sprock*
grammatesch Regelereien; z. B. wann een engem wëllt auserneendin*, datt ee fir
„OP Paräis/ Bréissel/ Berlin“ fortzefueren net „part à Paris/Bruxelles/Berlin mä POUR Pa-
ris/Bruxelles/Berlin fortfiert, ower (einfach) VA à Paris fiert. Wann een dat a praktesch
Sätz erabaut, da gëtt et ganz séier behal: Je pars pour Paris, et quand j’y suis, je pars
à/de Paris pour Lyon; je vais à Paris et puis je vais à Lyon … deer Sätz e puer als
„Stuel“, an da sëtzt et! Fir e Lëtzebuerger ass et einfach: Mir fueren OP Paräis a VUN
DO OP Lyon. Am Däitschen an Engleschen hu mir NACH/TO resp. VON/NACH – FROM/TO.
Schwéier … neen, Beispiller!

Ewell* dru geduecht?
Grimmelt* emol driwwer no, wat eng „Schank*“ an anere vun eise bekannte
Sproochen heescht. Do fanne mir am Däitschen de „Knochen“, am Franséischen, Italiéi-
neschen a Portugisesche den „os, osso“, am Engleschen de „bone“. Just am Däitschen
hu mir zwar de „Schinken“ … mä dat ass bei äis nun emol (wéi am Engleschen) eng
„Ham“. Gelungen*, gelldir … ower mir sinn do op eis Manéier am lëtzebuergesche
Branding-Eckelchen.

Iwwerleet an dësem Streech vläicht och, wéi et an anere Sprooche mat deem ass,
wat dacks* bei äis „Knorpel“ vernannt gëtt, ower „Kruppschank*“ heescht … ower
dann nawell* gär vun deenen, déi eis Sprooch schlecht kennen, als „al“ dohinner ge-
plättelt* gëtt; dat nom Moto: Meng Mamm huet ni esou gesot; dat hunn ech
nach ni héieren... dat ass jo ower kee Bewäis dofir, datt d’Lëtzebuergescht „aarm“
wier an „nëmmen en Dialekt“. De la foutaise, giff de Fransous soen, well een och bei hin-
nen zéngdausende Wierder aus dem Larousse net op all Stroosseneck begéint … an
och net jidfer* Mammi se gebraucht oder esouguer kennt! Net vergiessen, datt et an all
Sprooch an hirem Gebrauch och eppes gëtt, wat „Niveau“ heescht (Klatzkäpp* solle
roueg „Niwo“ schreiwen).

Fir e gouerege* Gakert* hu mir dann och alt nach e „Schankerabbeler“ gesot; e
Sklett war e „Schankemännchen“. Hat een eng kleng Freiesch, dann huet et ge-
heescht, hien hätt eng „Schank“. Aremt Lëtzebuergescht, gelldir … dajee alt.
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„Siwebierger Sächsesch“
Natierlech ass et intressant, datt een eiser Sprooch deelweis
matzen* a Rumänien nach begéint (Karpaten, Banat, Her-
mannstadt/Sibiu), also bei de „Siwebierger Sachsen“ … vu wou
haut iwregens de fréiere Buergermeeschter President vun der
Republik Rumänien ass … dee Lëtzebuerg zënter* der „Eu-
ropäescher Kulturstad“ nach a begeeschterter Erën-
nerung däerft hunn, well „mir“ hinnen deemools aus „famili-
äre Grënn“ och finanziell eng Hand ugepaakt hunn. Fir d’Leit
vun do war alles vun hei uewen nun emol „Sachsen“ (be-
denkt och emol „Angelsachsen“); hiren Deel vum Balkan huet
och schéin an der Geschichtsturlatäin* gedréint; fir
d’lescht virum Kommuniste-Grujel, no der Donaumonarchie,
iert et dann zugudderlescht zu engem Rumänien am „Dacia-Eck“ komm ass …
vläicht ass deen Numm iech iergendwéi duerch en Autos-Modell bekannt?
Ganz kloer ass och am Banat/de Karpaten eppes vun deer Sproochgewun-

necht hänke bliwwen, déi an eiser Géigend am Mëttelalter geschwat guff,
wéi ewell am 12. Joerhonnert an och nach 500 Joer méi spéit Leit vun heirëmmer* do-
hinner ausgewandert sinn/guffen. Dat däerf een ower net onbedéngt mat eisem Lët-
zebuergesche vun haut gläichsetzen, éischter mat dem „ripuareschen a west-
mëttel-fränkeschem Idiom“. Dofir ass et z. B. och net ganz korrekt, dem Brudder Herr-
mann (vu Veldenz, net vun „hei“!) seng Sprooch an senger Liewensgeschicht vun
der „Yolanda vu Veianen“ als Stack-Stronk fir „Eis Sprooch“ ze kucken. Grad
esou logesch ass dann och, datt déi Sproochelementer vun hei sech „do ën-
nen“ anescht entwéckelt hu wéi an deem, wat emol (virun 1815) deen „Herzog-
tum“ hei war; vrun allem well „deenen“ hir Geschicht jo anescht* gelaf ass wéi an ei-
sem mëttel-westlechen Deel vun Europa.
Et brauch een e bësse Gedold, fir dat Geschreifs hei ze liesen an ze iw-

werdenken. Domat kann een ower liicht matkréien, datt dat „Lëtzebuergescht“
vun „dohannen*“ éischter dee sougenannte „ripuareschen“ Aschlag weist, dee
vu Köln erof op déi iewescht Spëtzt vu Lëtzebuerg zitt – ongeféier bis op
d’Grenz tëscht dem Éislek an demGuttland – z. B. wat déi Lauter ugeet, déi „han-
ne beim Zäppchen“ oder bis erof an den Hals ausgeschwat ginn, an der Wëssen-
schaft „palatal/guttural“ genannt, deene mir besonnesch am Clierwer a Wëlzer Kan-
ton begéinen: hakt, schnegden, bigsen, bregden, wegder, Fregdich, Hukt, Mukt, Big-
dicht, Wegdichen … dann och nach dat bekannt Ewechloosse vum Artikel bei Nimm
(Heng sot, Mich war och do, Maddel ass net hei …).
Dat alles schéngt eng Grimmel ëmstänterlech, gelldir. Ower et deet net wéi,

wann een eng Pouz* dovu méi „geléiert“ matkritt, virun allem versteet, datt d’Lët-
zebuergescht sech als d’Sprooch vun engem wichtegen „Duché“, duerno „Grand-
Duché“ an eegestännege Staat wierklech an aneren Ëmstänn politesch a sozial (ge-
sellschaftlech) „fir sech“ entwéckelt huet. Ewell zënter méi ewéi 100 Joer hu
Sproochwëssenschaftler sech immens druginn, fir Zesummenmhäng tëscht
eiser Sprooch an dem „Siwebierger Sächseschen“ opzesichen, ze katalo-
géieren an ze analyséieren. Dir gitt dronkeg*, wann dir z. B. dem Uni-Professer
Richard Huss (engem vun do ënnen! Universitéit Debrecen/Ungarn) seng wëssen-
schaftlech Aarbecht „Studien zum Luxemburgischen Sprachatlas, 1927“ duerch-
kuckt: eng Benediktiner-Leeschtung … ower vrun allem fir drop ze weisen, wéi mir
da sproochlech matenee „Famill“ sinn; formidabel gemaach. All Respekt fir esou on-
geheier gescheit a fläissegt Gewudders*.
Ower bei eisem Uleies* fir d’Versuergen, Weiderkommen an eventuellt

Ausbaue vum Lëtzebuergeschen heiheem ass net e sëlleche* vill domat un-
zefänken. Dat ass Wëssenschaft pur, déi een natierlech däerf/soll héichhalen, mä
eis Aarbecht fir d’Sprooch läit nun emol net an der Theorie – och wann déi
nach esou intressant ass –, mä an der Praxis, dem Gebrauch, dem Erhale
vum Lëtzebuergeschen an eiser apaarter Sproochsituatioun. Als Stackstéck vun ei-
ser Identitéit, op deer grousser Idiome-Fläch vun de souveräne Staaten an Europa
an der ganzer Welt!

vum Lex Roth

Samstag und Sonntag, den 3./4. März 2018

All Guddes, Alain!
Da bass Du jo elo och am Club mat deer zackerdjëssen* „Aachtchen*“. Tréischt
Dech: Et hunn der vill Deng Joeren net kritt; anerer kruten se zwar, ower vill méi
schlecht wéi mir zwéi „Leitsgeheier“!
Schued ass et jo dacks*, datt der alt emol mengen, an eisem héigen Alter wier

2 x 3 = 6 gesot net méi richteg … well dat jo ower ewell vill ze al wier. Dat sinn
dann deer ganz Louser*, déi mengen, dat däitscht „Altersmilde“ giff am Lët-
zebuergesche mat „mëll an der Bir“ iwwersat … „Quetschen och!“ ass zwar
en uralen Ausdrock; hien heescht ower nach ëmmer dselwecht a wäert och ni verblat-
zen.
Alain, elo méchs Du 34 Joer laang (zënter 1984) Deng Sproochaarbecht

op RTL; dat muss een emol kënnen … a maachen! Ech hat déi Éier 12 Joer laang vir-
drun, hunn dunn aus politeschen a beruffleche Grënn mäin „Ament fir eis Sprooch“
gestoppt … an Dech deemools dem Roby Rauchs fir eng Sprooch-Emissioun virge-
schloen. Wann ech eng Kéier richteg geleeën hunn, da war et deemools; et ass nach
ëmmer goldrichteg. Mir zwéin hunn äis ëmmer zerguttst* verstan, si Kollegen an
der Saach a Suerg fir eis Sprooch, an houfreg, nach haut zesummen am ieweschte Gre-
mium fir eis Sprooch, dem Sprooch-Conseil CPLL matzeschaffen.
Fir d’Lëtzebuergescht hu mir zwéin ewell* an de „siwenzeger“ Joere gewuddert,

wéi mir – deemools nach zesummen am „Pôle Nord“ – un de Regele gedoktert
hunn, fir dem Robert Krieps et ze erméiglechen, säin Arrêté fir d’Ortho-
graphie erauszeginn … e Reglement, fir dat mir de Minister vun der Actioun-Lët-
zebuergesch aus laang genuch „gebengelt*“ haten. Du selwer wars deemools ewell
zënter Joer an Dag Member vum „Institut“ an has Dir och schon en Numm mat den
éischten Iwwersetzunge vun Evangelientexter gemaach. Mir si mat eiser
„Actioun“ op eng praktesch Fassong ënnert d’Leit gaang, hunn eng Zort
„Schoul gehal“. An dat mengerwärreg net ëmsoss! Wien hätt da soss och un e
Sproochgesetz wéi dat vun 1984 geduecht?
Leider mengen der e sëllechen*, wann der zwéin an enger Saach um näm-

lechte Strack géngen zéien … da misste si „Géigner“ sinn, op d’allermannst
„Konkurrenten“. Grad esou ass et jo fir de Brauns Josy gewiescht, deen op seng Fas-
song eiser Sprooch dees Allerbeschte ginn huet; hie war vrun allem Auteur an hat
en overwiesselbart Talent fir mat eiser Schreifweis ze „schoulmeeschteren“. Mir dräi
stongen äis ni an de Féiss, an et huet äis bei der Saach a Suerg fir d’Lëtzebuer-
gescht ower och guer näischt dru gehënnert, eiser Sprooch eng Stäip ze ginn … jid-
dereen iwwer säi „Pad“, ower ëmmer an déiselwecht Direktioun. Allen dräi
hu mir iwregens d’Éiereplack Dicks-Rodange-Lentz kritt.
Du, Alain, hues e ganz héich respektabelen Hank, d’Lëtzebuergescht éisch-

ter an senger historescher Dimensioun ze kucken; et kënnt ee soen als
„Sproochhistoriker“. An Dengem Beruff als „Conservateur“ am Staatsarchiv wars Du
goldrichteg, souzesoen an Dengem Element; dat weist sech natierlech och an Den-
ge Publikatiounen an Theaterstécker. Déi Deeg, wou s Du am Land selwer, grad
ewéi an der Sproochgéigend rondrëm d’Lëtzebuergescht op Toun a Qualitéit Lëtze-
buergesch ofgelauschtert a wëssenschaftlech verschafft hues, sinn net opzerech-
nen. Doriwwer soll jidferee frou sinn, deem eis Sprooch um Häerz (a Verstand?) läit.
Léiwe Sproochmates a Kolleg Alain: Ech wënschen Dir an äis alleguer, dass Du

nach eng ganz Gaaschel (?) Joere laang bei beschter Gesondheet mat Den-
gem gudden – an zolitte – Kapp Deng Bäiluechte fir eis Sprooch brénge kanns!

„Hinter der Kirch“
Esou huet hei nach ni ee fir dee Flouernumm gesot a seet och haut nach keen! Och
net „Ober dem Busch“, woubäi „Busch“ kee „Bësch“ muss sinn … dat huet ee just
am Kadaster fonnt, well viru ronn 200 Joer däitschsproocheg Beamten d’Flouer-
nimm fir d’Kadasterdokumenter uechter* deen neie Grand-Duché notéiert hunn. Lët-
zebuergesch Beamte guff et jo deemools nach net (?!); dofir hunn hessesch Leit dat
gemaach … déi ower keen Ouer fir eis speziell Sprooch-Elementer, vrun allem
fir eis Duebellauter (Diphtongen) éi, ou, äi, ue, ie. Dat kann een also
verstoen … ower net, datt déi „hessesch“ Nimm a Schreifweisen nach haut
dorëmmer geeschteren, wou d’Kadasternimm eng Roll spillen: an notarielle
Publikatiounen oder Akten, an z. B. dëser Deeg zu Munneref, wou en neit Lotisse-
ment fir eng „Cité“ entsteet. Do heescht et „Hannert der Kierch“, vläicht esouguer
„hanner Kierch“; kee Mënsch seet „Hinter der Kirch“; da soll dat och deemno offiziell
esou gebraucht ginn. Merci am Viraus!

Lies- a Schreifmethoden
Engem ale Schoulmann, dee yett Dosende vu Kanner liesen a schreiwe geléiert huet
– donieft doheem och nach 5 Däbessen* iwwer d’Schëller gekuckt – mussen zwou
Saachen nawell gutt gedinn hunn, déi deen neie franséische Schoulminis-
ter an säi Programm setzt (huet näischt mat Politik ze dinn): d’Schreiwe-Léieren
op eng „synthetesch“ Fassong (= Bustawen eenzel an a Gruppen), aplaz direkt ganz
Silben a Wierder (strukturoglobal) „molen“ ze loossen; dann ass och nach geplangt,
datt zäiteweis e puer Zeilen däerfen/sollen/mussen auswänneg geléiert …
an (op all Manéier) propper geschriwwe ginn. Dat huet näischt mat „al“ ze dinn;
just mat kloerem Verstand.
Et geet beim „Léieren“ net esou ëm déi 15 Prozent, déi „souwisou“ gutt

bekäppen*, mä ëm déi, bei deenen eng „eege“ Fassong och en éierbart Resultat

bréngt. An de Coursë fir d’Lëtzebuergescht ass et net vill anescht: Och do sëtzen
net elauter „Turbo-Käpp“, deenen heinsdo e puer kleng lëtzebuergesch Ge-
dichtercher/Liddercher eng wonnerbar Hëllef kënnte sinn, fir de Laut, de Rhyth-
mus an esouguer eng Partie Wierder kënnte Goldstéckelcher ginn. Eis Literatur huet
hatteweis Material dofir opweises, an et kënnt esouguer eng sympathesch
„Reklamm“ dofir bei „eise“ Cours-Schüler ginn.
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Hal de Bak!
Ok, dat ass als Iwwerschrëft jo vläicht e bësse „rappeg“*; et héiert
een och alt emol: Hal de Bak a maach Zänn; mir – an déi aner iwre-
gens och – hu jo nach vill méi schaarf Fassongen, gelldir … déi net on-
bedéngt manéierlech sinn. Mä et gehéiert ower absolutt bei d’ge-
winnte Sprooch vun all Dag, oder net? Hei hu mir et dann ower
erëm kloer mat enger eegener lëtzebuergescher
Ausdrocksmanéier ze dinn, och wann si dem Däitschen oder Fran-
séischen an esou enger Situatioun gläiche kann… mä do ass et ower
„halts Maul/ta gueule, la ferme!“. Et kënnt ee sech schlecht virstel-
len, datt een zu Leipzig „Halt die Wange/Backe“ giff soen, oder zu
Lyon „tiens ta joue“; am Englesche gëtt et am Fong nëmme „shut up!“, wat eisem „hal se
zou!“ nosteet. Fir ze grinsen: Kuff d’Schmull = Jéinesch.

Iwwerhaapt wier et net esou onintressant, wann een dee méi „rubbelege“* Sproochge-
brauch vum Lëtzebuergesche mat deem méi ruppegen aus anere Sprooche giff vergläichen;
op jidfer Fall kënnt do alt emol gutt gelaacht ginn.

Natierlech kann een d’Nues och rëntschelen, wann et ëm alles dat geet, wat eise
Kierper esou „vu sech“ gëtt, ouni elo zevill graff ze ginn. Et ass ower net onintressant,
datt d’Lëtzebuergescht esouguer op deem „Gebitt“ säin eegene Wee geet. Och an anere Sproo-
che kann een entweder ganz „fein/manéierlech“ oder e bësse méi ruckelzeg* schwätzen. Do
ginn da „Winde abgelassen / des flatulences“, a bei äis freet den Dokter ganz normal no de
„Wënn“, wann hien no enger Blindarmoperatioun an d’Zëmmer kënnt; ech kennen deer keen,
deen nom „Fuerzen“ oder „Faschte“* giff froen… hei ass et ower apaart wichteg! Wann et „ge-
facht“* huet, hunn se am Minett och alt emol gesot, et hätt ee „Karbid“ an der Box, wann
ee sech „gerëselt“ oder „net propper gehal“ hat; ganz bestëmmt ginn et nach deer Aus-
dréck, bei deenen dann d'meescht och nach dacks* gutt gelaacht gëtt … mä et gehéiert nun
emol dozou, wann iwwer de Kierper rieds geet.

Wéi et schéngt soll et bei de Chinese plazeweis* en Zeeche vu Manéierlechkeet sinn,
wann ee mat „Räppse“ weist, datt et engem gutt geschmaacht huet… wuel éisch-
ter, datt de Mo sech de Maifel hirer fir an den Daarm lassgemaach huet an doduerch eng
Zort „Loftblos“ entsteet. Mä huelt och emol hei eisen Ausdrock a vergläicht e mam Däit-
schen oder Franséischen oder Engleschen (rülpsen, roter, to burp); do ass kee Verglach
méiglech, an et kann ee fir de lëtzebuergeschen Ausdrock esouguer soen, et wier eng „Laut-
malerei“, méi geléiert eng Onomatopée ... datselwecht fanne mir bei eisem Verb „gaapsen“,
woubäi ee jo eeriicht de Mond- an Otemgest ausdréckt, dat iwregens och beim däitsche „gäh-
nen“ oder dem franséische „bailler“.

Et fält engem elo hei net an, op dat méi „kriddelegt“* Gebitt vu „Geschlechterei“
an eisem Sproochgebrauch anzegoen… ower och do si mir net „schlamm“*, net méi
schei/aarm wéi déi hei rondrëm äis. Just eng gelunge* Fro bleift ower nach, wat d’Fran-
séischt an dëser „branche“ ugeet: Eng vun de meeschtgebrauchte Wierderschlaangen an
hirer Sprooch ass nun emol „con, connard, connasse, connerie…“ stellt iech dach
emol vir, et giff een d’wuertwiertlech Iwwersetzung dovun esou liichtfankeg* am Lëtze-
buergesche gebrauchen. Net auszedenken, wat dat giff klaken*! An ower soe mir jo och
ewell esou dacks „m…“, aplaz „sch…“ Wat ass dann elo do méi „manéierlech“? Ech ka
mir virstellen, datt dësen Artikelche vun e sëllechen „dichtege“ Leit an de… „Bulli“ gezu
gëtt … oder heescht dat „an de Kaka“? (d’Wierder mam*sinn iwert all Artikelen „eiser“)

vum Lex Roth

Samstag und Sonntag, den 3./4. Februar 2018

Eng Sicki
…ass dem Kënni säi bescht Stéck iert et zerguttst bäisse kann! Leider gëtt et der,
déi och nach mat dräi bis véier Joer oder méi domat dorëmmer* lafen; et „berouegt“ …
mä wien? Dajee alt. Sproochlech giff ee jo kënne mengen, „suckelen, Suckel, Suckeler“
giff poulriicht aus dem Däitsche kommen. Iwo… dat fannt dir a kengem Dictionnaire! Do
ass et nun emol „saugen“, an dofir och de „Staubsauger“. Logescherweis kënnt een
doraus jo dann och e „Stëbssuckeler“ maachen, mä dat klénkt direkt gelungen, well
e „Suckeler“ am Lëtzebuergeschen eng Zort „Schnuddeler“ ass… déi zwéin Aus-
dréck iwregens typesch „Eises“… ower no bei „sucer“.

Intressant däerft och nach sinn, datt et dat ganzt „Gesuckels“ ower am Engle-
sche gëtt: to suck/a sucker… mä si hunn aus dem „Staubsauger“ ower keen „dust-
sucker“ gemaach; dat guff dann emol d’éischt e „vacuum cleaner“ … deen d’Leit einfach
net geholl hunn; et ass en „Hoover“ an esouguer d’Verb „to hoover“ draus ginn. Dat
nennt ee Supermarketing, gell! A mir? Hätte kënnen aus deer Maschinn, déi nun emol
„stëbst“, am Sënn vun der „Stëbslomp“ einfach eng „Stëbsmaschinn“
maachen… et sollt net sinn. Eng Sprooch-Geleeënheet verluppt*.

E gudden Trick
All Sprooch huet hir eege Melodie an hire speziellen „Takt“, eng Zort „Rhythmus“, deen
duerch d’Betounug vun de Wierder entsteet; méi „wëssenschaftlech“ gëtt hei nawell gär
vu „Prosodie“ geschwat; beim Fernand Hoffmann fanne mir fir d’Lëtzebuergescht an deem
Sënn den Ausdrock „Schaukelmelodie“. Déi Elementer komme ganz apaart a Gedichter
mat enger klassesch-fester Form vir … déi iwregens vill méi komplizéiert ass, wéi einfach (ver-
dichte) Gedanken aus engem „normale Prosasaz“ ënnereneen ze schreiwen. Eng aner Gei.

Dir erënnert iech vläicht nach no Joer an Dag un dat eent oder anert klengt Ge-
dichtchen, dat dir als Kanner oder „an der Jugend“ geléiert huet… an et ass nach
ëmmer „do“! Firwat? Ganz einfach, well et souzesoen an enger „Rumm“ steet, engem be-
stëmmten „Takt“ an dmeescht och nach „reimt“. Dir huet et vläicht missen „auswänneg“ léie-
ren; ower gelungenerweis ass et „bannewänneg“ sëtzen/hänke bliwwen. Ganz dacks* ass
dat jo och nach de Fall, wann deen Text eng „Weis“ huet a gesonge ka ginn; da gëtt e
bal* ni vergiess, ob et sech ëm reliéis oder aner Sätz handelt. Et bleift einfach „pechen“.
Ursaach? Aus deene klengen Iwwerleeunge kann een z. B. an engem Sprooch(e)cours
eng einfach „Method“ zéien, mat deer Sprooch-, Tounfall-, Rhythmuselementer
zimlech flott „hänke“ bleiwen. Op dat pechen- an hänkebleiwe kënnt et jo bei Sproo-
chen am Fong un, oder? Wéi wier et hei mat Fabelen, déi sech op Lëtzebuergesch „ha-
len“? Zesoe jidfer klenge Fransous kritt deer vum La Fontaine e puer „op Lager“ … an
et ginn der och wéinstens 50 an eiser Sprooch; dir kënnt se bei äis oder an engem Bi-
cherbuttek bestellen… praktesch fir de Präiss vun enger Pizza.

Batschdeg!
Elo soll dann eppes ganz Intressantes mat deem immensen Zougedecks gemaach ginn,
dat eis „Nei Bréck“ an der Zäit vun hirer Restauratioun verstoppt huet: zu Wolz gi Po-
sche vun de Stécker gemaach… „Posch“ klénkt franséisch, mä hei hu mir e giedlegt Bei-
spill, wéi d’Lëtzebuergescht seng Roll an deem „flotten Dreier“ vu Posch – poche – Hand-
tasche – sac à main spillt; denkt emol doriwwer no, et ass „echt“, ower dowäert*.

„Um Radio“ hunn si dann elo vun enger „Baatsch“ an dësem Zesummenhank ge-
schwat. Dat huet de Professer Léon Doemer (e Germanist!) opgefaang an „hinne“ ge-
sot: eng „bâche“ wier keng Baatsch – héchstens eng Baasch – an hätt och kee Paff* do-
mat ze dinn. D’Baatsch ass nun emol fir ze „bäätschen“*; am Zirkus gëtt ganz schéin do-
mat fir Päerd, Léiwen oder Tigere geklaakt. Hei misst also éischter vun enger Baasch
oder „Plan“ geschwat ginn, en däitschen Ausdrock… deen ower eeriicht aus dem la-
téngesche „planus“ geholl ass, deemno och fir äis gëllt. Et wier dem Här Doemer gesot
ginn, déi „Baatsch“ giff och esou am LOD stoen… mä do gëtt et villes, wat net kauschel
ass… et wäert och nach kéipweis riichtzebéie sinn.

Trappen* a bengelen*
Och hei dréint et sech ëm zwee Wierder (Verben), déi ganz kloer en däitscht „Ge-
sicht“ hunn. Mir gebrauchen se ower op eng Fassong, déi et esou am Däitschen net
gëtt. Natierlech fanne mir eng „Truppe“; dat kann een ower am Däitschen nëmme fir e
Grupp vu Leit huelen, dmeescht deer mat Uniformen. Am Lëtzebuergeschen hu mir och
nach en „Trapp“* draus gemaach… mä do handelt et sech dann ëm Déieren: en Trapp
Schof, Kéi … eist Verb „trappen“ gitt dir ower ëmsoss doruechter sichen, héchstens

„traben“, wat ower en anere Sënn huet, wéi datt een äis „trappt“, fir datt mir äis solle „be-
gannen“*, tommelen*… alt erëm „vun hei“; gelungen*/bosseg*, gelldir.

Hätte mir gär, datt ee soll „viru maachen“, dann heescht et dacks, mir giffen han-
nert him „bengelen“; och deen Ausdrock sicht dir ëmsoss éierens anescht, ouni dovun
ze schwätzen, datt e lëtzebuergesche „Bengel“ net dee Lausbouf ass, fir deen d’Wuert
am Däitsche geholl gëtt, mä e Staf … och net dat, wat emol ee vun eise Ministeren an
Däitschland fir e „Bräiläffel“ gebraucht hat; leider kritt dee wierklech sympathesche Mann
dee „Bengel“ nach ëmmer nogehäit … bëlleg; net fair!

En français, s’il vous plaît …
Dat ass dee klenge franséische Saz, deen der nun emol souvill zimlech baschten* deet. Et
héiert een en ower praktesch bal nëmme* bei der Théik an der Metzlerei* oder
beim Bäcker. Mä et däerf een sech ower froen, ob dat duergeet, fir ze mengen, d’Fran-
séischt giff sech hei ze breet maachen. Dat stëmmt net. Iwregens läit et um Patron,
vu sengem Personal ze verlaangen, datt dës Leit déi puer Dose Wierder oder Sät-
zelcher, déi si do brauchen, musse verstoen a schwätze léieren. Loosst mer dach
emol éierlech sinn: Dat Personal kënnt net nëmme wéinst eise schéine Guckelcher* hei-
hinner schaffen; déi eng fanne keng Plaz „doheem“… dacks 80 an nach méi Kilometer
ewech; anerer denke sech (mat Recht), datt eise klengste Loun gutt a gär zweemol esou
héich ass, wéi eng Pai „do iwwer“ … also, wat gifft dir an hirer Plaz maachen? Sprooch-
lech hätte mir jo kee Krämpes*… an do si mir ze beneiden. Si net! Si sollen sech ower be-
ruffsméisseg eng Grimmel „upassen“.
Natierlech ginn e puer „fuddeleg“* Ausrieden net duer, fir (och nach no zwee

Joer hannert deerselwechter Théik) vu jidderengem „en français“ ze verlaan-
gen; dat kënnt dach ewell* keen sech méi zu Tréier oder Orscholz leeschten. Richteg ass
et ower och net, wa mir ëmmer nëmme kregéilen an d’Saach net eng Kéier probéieren ëm-
zedréinen: Firwat net emol hire Patron oder soss e Chef ruffen a soen, wat ee vun deer Si-
tuatioun hält. Mir hunn och nach Federatioune vun de Bäcker, de Metzler an anere Beruf-
fer/Geschäfter; wéi wier et, wann do „zentral“ eppes kënnt un d’Wibbele* kom-
men, sou op d’Manéier: „Extrablat“ fir hannert enger Metzlesch- oder Bäckeschthéik. Mir
gengen nawell* gär hëllefen…
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„Branding“ am/um Buedem
Op e sëlleche Plazen am Land gëtt vu Spezialisten a Fräiwëllege-Begeeschterten no
eiser Vergaangenheet am Buedem gegruewen, zesoe „gekëddelt“. No all deem, wat
do ewell fonnt ginn ass (an nach ëmmer gëtt!), ass um Gebitt vum Grand-Duché
mengerwärreg keng Wüst gewiescht!
Mir hunn ewell als Kanner de réimescheMosaik zu Dikrech bewonnert. Den Tët-

telbierg am Eck vu Lamadeleine (Rolleng)/Nidderkuer ass en historesche „Site“ vu
rarer Qualitéit. Zu Duelem weist net nëmmen de réimeschen Adler op eng wichteg
Zäit ënnert de Réimer. Zu Mamer an zu Bartreng kann ee sech nëmme wonneren,
wat do „gelaf“ ass. Zu Kënzeg guff eent vun den intressanste Keltegriewer aus Nord-
europa fonnt … vu deenen Elementer an déi weltberiimt Ausstellung „I Celti“ zu
Venedeg eragehol guffen. Den immens attraktive Mosaik am Eck Feelen/Viich-
ten weist op eng „lieweg Réimerzäit“, grad ewéi déi formidabel Fresken uewen u
Schieren … an och, datt dem Sigfrid seng Proprietéit zu Feelen/„Viulna“ ewell 963
ural Wuerzele muss gehat hunn, iert hie se géint de Bockfiels getosch huet, fir seng
Buerg ze bauen … souzesoen alles „ënnerierdesche Branding“.
Wat „si“ all hei geschwat hunn? Do kann ee bal nëmme rondrëm tiermen. Sé-

cher gëtt et ower Ausdréck, déi uechter d’Land hänke bliwwe sinn, an zwar an ei-
sen zéngdausende Flouernimm/lieux-dits, wou mir bei Honnerte keng „riicht-
ewech“ Explikatioun hunn. Déi „Toponymen“ hu mir (mam Éierendirekter P. Schon-
ckert vum Kadaster) vru Joeren emol rëm zerguttst op Lëtzebuergesch „riicht-
gebéit“, well si am Ufank vum 19. Joerhonnert vun däitschsproochege Beamten, ze-
soe „Schëmmel a Bless“ vernannt gi waren. Hei hu mir et mat engem „Bran-
ding“ ze dinn, no deem Historiker zesumme mat Linguiste misste sichen. „An der
Uecht“ kann een z. B. nach kloermaachen; ower de „Brill“ op x Plazen, „Schack“ a
„Schock“ bei Kënzeg? Do stousse mir ower op e kelteschen oder vill méi fréie
Knuet. Dës Zort „Branding Brain Storming“ wier et dowäert, datt sech eng eege
spezifesch Associatioun dofir giff zesummefannen. Vun der „Toponymie“ hu mir am
„Institut grand-ducal“ bis elo rosewéineg matkritt; soll dat elo vläicht besser ginn?

Abeejo! Majo dann …
An der November-Nummer vun der KLACK hat dir matkritt, datt e klengt Buch ën-
nerwee ass, wou Honnerte vun Ausdréck a klenger Sätz mat typesch lëtzebuerge-
schem Gesiicht dra sinn. Den Titel weist ewell ganz bewosst op déi eegen Art vun ei-
ser Sprooch: Abeejo, majoo dann! ... Dat kann een zwar „iwwersetzen“, ower nëm-
men dem Sënn no; eis Ausdréck selwer sinn do ower net méi erëmzefannen; op eng-
lesch giff do vu „lost in translation“ rieds goen, wat iwwregens den Titel vun en-
gem däitsche Bichelchen ass, dat Beispiller aus 30 Sprooche bréngt … leider keent
aus dem Lëtzebuergeschen! Do wier ower yett gewiescht … dofir war dat den „Un-
zéckert“ (Mupp bei der Juegd)!
Deem Ëmstand gëtt da mat deem neie Buch opgehollef; dofir ass den Titel och be-

wosst ganz opfälleg, wuertwiertlech ONIWWERSETZBAR. Fir d’Saach vun deer
ganzer oder deelweiser Oniwwersetzbarkeet ze ënnersträichen, fënnt ee fir all Bei-
spill eng méiglech franséisch an däitsch Bedeitung vum lëtzebuergeschen „Idiom“.
D’Saach gëtt nach eng Grimmel méi „labber“ mat dem talentéierte Karikaturist
Carlo Schneider senge puer Dose lëschtege Biller; en etlech kleng Gedichter-
cher ronnen dat Ganzt dann of. An enger nächster KLACK gi mir méi däitlech …

Samstag und Sonntag, den 6./7. Januar 2018

Den 29. Februar 2048?
Wat huet deen Datum hei verluer? Mä et ass genee deen
Dag, wou d’MELUSINA déi nächst Masch vun hirem
Strack däerf strécken, fir aus dem Bockfiels eropze-
kommen. Jo, an? Maacht iech emol schlau, wéi dacks e Voll-
mound op de sougenannte „Schaltdag“ fält, an dann denkt
emol no, wéivill zeg-Dausende vu Joeren d’Melu bräicht, fir
de Strack fäerdegzekréien, mat deem d’Fësch-Schwanz-Meed-
chen aus der Déift vum Bockfiels erop geng kommen … eng
wonnerbar So, eng Legend, e Mythos, wéi mir en net besser
kënnte fannen; zwar net hei gewuess, mä zesoe „Welt-
Legende-Literatur“! Fir mäi laangt Melusina-Gedicht hat ech
mir de Käppchen zerbrach, wéi een dat vun den „all siwe Jo-
er“ nach esou kënnt verlängeren, datt d’Melu am Fong ni eraus giff kommen … well
dann trëllt d’Stad jo och an e Koup. Dann hu „mir“ jo nach laang Zäit. An engem Mäer-
chen ass jo bal alles erlaabt, gelldir … an „eis“ Melusina kann et roueg mat dem An-
dersen sengem „Miermeedchen“ ophuelen. Esouguer liichtfank vis-à-vis vun der welt-
berühmter „Mermaid“ vu Kopenhagen, déi de gudden Anderson aus der Le-
gend vun der „Undine“ gezunn huet: Eis Melu gëtt an hirer „Geschicht“ mam re-
elle Grof Sigfrid a Relatioun gesat … deemno geet si „legendär“ e Krack iwwer d’Mäer-
chen eraus a gëtt eng Zort „lieweg“ Legend mat deelweis historeschem Fong!

Déi ganz Gedankespillerei hei uewendrun huet ower och eng aner Ursaach, eng
vun haut a fir äis all: Wéi laang soll et nach daueren, bis déi verstan hunn,
déi et an hire Méiglechkeeten hätten, „eiser“ Melusina do eng zerguttst
Plaz ze ginn, wou d’Legend si histellt oder – setzt > ënnen um Fouss vum Bock-
fiels, matzen an der Uelzecht, op déi kleng Insel, déi dir op der Bréck fir eriwwer „bei
d’Malou“ kënnt kucken (souzesoe vum Malou bei d’Melu). Stellt iech dat „Fësch-
schwanzmeedchen“ emol an der Däischtert vun ënnen erop beliicht vir … an et wier
net manner berechtegt (touristesch ganz sécher eng Bommesaach!) wéi d’Mierjoffer
vu Kopenhagen, déi hir Existenz (*1913) dem begeeschterte Béierbrauer Carlsberg ver-
dankt. De Mäerchemonni H. C. Anderson hat seng „Mierfrächen“ iwwregens net op
Kopenhagen gesat; dat ass eng Tivoli-Geschicht, eng weltwäit bekannt At-
traktioun, déi knapps een zu Kopenhagen verpasst. Wéivill méi Berechtegung
hätt eng Melusina an der Uelzecht, well dës Seechen dach och nach mat der Exis-
tenz vu Lëtzebuerg zesummebruecht gëtt?! Jidfer Mythologie ass mat Statuen
a „vermënschten“ Déieren an der Wierklechkeet vertratt; de Romulus & Remus sinn
net onbedéngt méi intressant wéi d’Melu, an esou ass et mat Honnerte vu Konscht-
objekter uechter Europa an d‘Welt. Firwat net fir „eis Melu“? Si verdéngt méi ewéi
eng zesoe verstoppten 3D-Plastiks-Mausi hannerwands!

Soe mir „Melusina“, da gëtt gläich vum Nic. Greth sengem „Sagenschatz“ ge-
schwat (elo och vum Mil Goerens senge formidabele Bänn „Eiser Soen“); dat ass na-
tierlech an der Rei … mä stellt iech emol vir, de Greth hätt mam Dicks zesummege-
schafft, aplaz datt déi zwéin sech zerstridden hu wéi „Biischtebënner“. Dem Greth
seng Sammlung ass 1883 erauskomm; et steet ower fest, datt hien d’Melusina net ent-
deckt a scho guer net erfonnt huet! Ewell méi wéi 40 Joer virdrun huet en Of-
fizéier vun der preisescher Garnisoun, den Theodor von Cederstolpe, e Buch
erausginn, dat „Sagen von Luxemburg“ geheescht huet; den Ufank dovu wa-
re véier (däitsch) Gedichter iwwer … d’Melusina! Säi „Material“ dofir ass hei dach be-
stëmmt vill méi al, also … 1841 hat eise Greth just siwe Joer … mir däerfen deemno un-
huelen, datt „eis“ Melusina och esou ëm den Ufank vum 19. Joerhonnert bestan
huet; si huet also op d’mannst 200 Joer. Dat misst jo bal duergoen, fir si houfreg op
en „nationale Stack“ ze stellen, hallo „Luxembourg Branding“ … am neie Joer!

vum Lex Roth

Eis Sprooch an d'Gesetz
Dir wësst – vläicht och (nach) net – datt eis Sprooch 1984 ganz verstänneg ge-
setzlech verankert ginn ass; iwregens duerch eis AL an hirem President seng de-
mools direkt perséinlech Relatioun mam Här Staatsminister Pierre Werner; op deer Ba-
sis ass dunn d’Spezialcommissioun och entstan.
Zënter bal 20 Joer si mir (nach ëmmer) „dohannert“, datt d’Lëtzebuer-

gescht seng Plaz an eiser Constitutioun soll kréien. De Prinzip dovun ass vun
den Haapt-Parteien an deer kompetenter Chambercommissioun ewell laang ugeholl.
Jiddfer Deputéierten huet vun äis eng Brochure kritt, an deer kéipweis Ur-
saachen an Argumenter kloer auserneegedi sinn (iwwregens nach ëmmer bei äis ze
kréien). Duerch Ëmstänn, déi nëmme reng politesch sinn, an näischt mat eiser Sprooch
oder géint si ze dinn hunn, ass och eis Sprooch souzesoen an deen „zéie Bulli“
geroden, dee mir kennen, bis …
Donieft ass dann elo e Gesetz an der „Mautsch“, dat déi „administrativ“

bis organisatoresch Säit vum Lëtzebuergesche soll regulariséieren. Naja,
dat ass a sengem Fong eng gutt Saach. Mä et bleift ze hoffen, datt dat Këndchen
och matzäit aus der Wéi eraus an de „Juppla“ an zerguttst un d’Lafe kënnt!

Den englesche Guardian…
… huet dëslescht en intressanten Artikel iwwer d’Lëtzebuerger Sprooch-
situatioun bruecht. Och wann net alles stëmmt a yett „iwwergaange“ gëtt, hunn
do en etlech jonk Lëtzebuerger nawell guer net esou hoplala am „Interview“ reagéi-
ert; esouguer intressanterweis e Verglach vun eiser Sprooch mam Iwwergank vum
urale Sächsesch-Engleschen (vun no der Battle of Hastings, 1066) op dat „mo-
dernt“ vun hirer Literatur zënter dem W. Chaucer gemaach; am Fong deen éischten
engleschen Auteur, vun deem mir haut nach/emol e Saz verstin. Vun enger „Re-
naissance“ vum Lëtzebuergeschen ze schwätzen ass ower dolaanscht: Eis
Sprooch kann/brauch net nei gebuer ze ginn, si ass op d’mannst aus der „Kita“
eraus a geet zënter e puer Joerzéngten an déi „Grouss Schoul“.
De „Guardian“, an der Zäit „Manchester G.“, ass beileiwen net dat éischtbescht

Trottoirsblat, an dës Lëtzebuerg-Initiativ kann een als en zerguttst/gratist Stéck
„Branding“ fir eist Land kucken. Déi herrlech (erausgeviizt) „Photo“ vun der Stad ass
als Publicitéit net mat Geld ze bezuelen!

E Patt mat der ACTIOUN LËTZEBUERGESCH
D’Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch ass (administrativ) jo zënter en etle-

che Méint op Izeg „geplënnert“; d’genee Adress fannt dir hei uewen an der KLACK.
Do hu mir elo och d’Méiglechkeet, mat eise Membren a Frënn en „Neiooschpatt“
ze huelen an ze babbelen > an zwar Samschdes, den 13. Januar, um 15 Auer.
Dir kënnt Iech, wa méiglech, och op eisem „Mail“ umelden. Merci a bis dann!
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All Guddes fir 11111100010
Um Ufank vun de fofzeger Joeren huet de „Gummi“, eisen e
bësse gelungenen, ower am Fong léiwe Mathematiksprof, äis
mat eppes „noneegemaach“, vun deem deemools knapps ee
sech konnt denken, watfir eng Wichtegkeet et eng Kéier kënnt
kréien. D’Fach war „Arithmologie“, hei de „Système
binaire“ … fir äre Schreiwert „zidderdäischter“ Nuecht: Et huet
sech drëm gedréint, eleng mat 0 an 1 (2 Zifferen = Binaire)
eng Multiplikatioun/Divisioun oder soss e Gerechens fäer-
degzebréngen. Wéi och soss a Klassen, hunn eis Mathés-Boss-
erten sech wierklech e Spaass draus gemaach, fir domat ze
jongléieren; mir aner „Sproochereider, Nullerten“ hunn alt
nëmme gekuckt, fir engegermoossen „duerch d’Getraisch“ ze
kommen.

Wat huet dat kauzegt „Genulls mat Eenten“ dann elo hei an der KLACK verluer?
Mä ouni dat, wat draus entstanen ass, misst äre Schreiwert sech nach ëmmer –
esou wéi et joerelaang de Fall war – d’Fanger „arthroseg“ mat Artikelen op der
Hand kropelen. De Genie-Streech, vun deem soll rieds goen, war deen, dat Sys-
tem „1 an 0“ op de „Plus an de Minus“ vum Elektreschen eriwwer ze
denken … eng Zort „Quantespronk“, ouni deen ee sech d’Welt vun haut dau-
sendfach net ka virstellen! Och wann „deen Honnersten“ net bekäppt, wat do ei-
gentlech mat deem Geziffers geschitt … mir klabberen all drop lass wéi déi „Grouss“;
ouni dee System geet praktesch näischt, wat mir ënnert dem Sammelbegrëff „Elek-
tronik“ brauchen a gebrauchen. Mä, gelldir, mir fuere jo och Auto, ouni eng blatzeg
Iddi dovun ze hunn, wéi déi Karettaë fonktionnéieren.

Firwat dann elo dat ganzt „Gefiederméchels“ hei an der Iwwerschrëft! Mä fir dem
gudde Lieser kloerzemaachen, datt een och op déi Manéier kann e gutt neit Joer
wënschen … well 11111100010 ass am „Binaire“ ganz einfach 2018! An eis
Sprooch verdréit dee „BIT“, deen näischt anescht ass, wéi (alt erëm) eng weider Of-
kierzung aus dem Engleschen, an zwar „Binary digIT“! , sou wéi dann och Kilo-/
Mega-/Giga-/Téra-Bit enststan ass. Mir brauchen äis de Kapp net ze zerbriechen, fir
ze sichen, wéi dat dann op Lëtzebuergesch soll heeschen. Wéi bei Meter/Kilo/Pho-
to/Tële asw. geet „eist“ (onbewosst) Griechesch déck duer; et sief dann d’Latäin
giff och nach seng Roll spillen (Spektiv/Video/Terrain asw.); woubäi een nach däerf ën-
nersträichen, datt mir den däitsche „Fernseh“ absolut net brauchen, well jo bal jidfer
Sprooch sech hei mat deer intressanter Kombinatioun vu Griechesch+Latäin zefrid-
de gëtt, an zwar TELE-VISIOUN, wat am Fong soss näischt heescht wéi „Wäitsiicht“.
Mir hunn dach och de „Fernsprech(er)“ net adoptéiert, mä Tëlephon gehol; kee „Fern-
schreiben“ mä Tëlegramm; och kee „Fernglas“ mä eis Spectiv. Op déiselwecht Fas-
song kënnt ee sech seng Gedanken esouguer mat Motor, Auto, Mikro an nach en-
ger ganzer Schwadrull Wierder maachen, déi hir Wuerzelen am Griecheschen oder
dem Laténgeschen hunn … an domat wierklech Weltsproochstécker gi sinn!

Eng aner Saach, déi engem bei dësen Iwwerleeungen an de Kapp kënnt: Ouni dat
ganzt Getëlters a Gemëlters, Genulls a Gëeenters vun hei uewen, wier et och net zu ei-
sem léifste Këndchen, deem „Binnert“ vun Handy a senge verréckte Méiglechkeete
komm! Wann een haut rondrëm sech kuckt, da kënnt dat Handy-Gefiederméchels ee
vir, wéi d’Kanner, déi ouni hir „Sicki“ bal verluer sinn.Wat geet dann nach bei dee-
ne meeschte vun äis ouni SMS (déi Ofkierzung fir „short message“), ouni Photo
aus deene Wonnerbéchserchen … oder ouni „Selfi“? … virun deem englesche „self“
hunn esouguer d’Fransousen sech ergin. A wat giff eis geschriwe lëtzebuergesch
Sprooch „dersonner“ nach ëmmer sou rar dorëmmer schlaufen, fir déi de „Mail“ an
den SMS dee wichtegste Cadeau vun de leschten 20 Joer gi sinn!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Eng intressant Aarbecht
Zënter datt d’Actioun-Lëtzebuergesch gegrënnt ginn ass, kritt een d’Publikatiounen
an eiser Sprooch bal net méi gezielt! Virun 1971 war et ewell bal en „Event“,
wann e Buch op Lëtzebuergesch erauskomm ass; d’meescht sinn et dann
nach – wann och deer ganz gudder – Gedichter gewiescht … mä alles rar wéi Kier-
chemais. Elo kënnt emol een sech op de Wee maachen, fir „Luxemburgensia“ an ei-
sem Idiom vun de leschte 45 Joer haut an enger Lëscht mat de Joergäng
zesummenzestellen … dat giff eng schéi Flaatsch Aarbecht, ower eng intressant!
Doriwwer eraus wier et bestëmmt net vu Muttwëll, wann een sech, op d’Manéier
vum Fernand Hoffmann senger „Mundartdichtung (1967)“ wëssenschaftlech geng do-
mat ofginn – an zwar net nëmme mat „Dichtung“, mä mam „Schrifttum“,
wéi den Nik. Welter säi Buch vun 1914 genannt hat. Do kënnt een op d’Fassong wéi
de Fransous soen: Il y a du pain sur toutes les planches! Hallo UniLu!!!

Samstag und Sonntag, den 2./3. Dezember 2017

Walfer Bicherdeeg
Och dëst Joer waren „eis“ Walfer Bicherdeeg erëm gutt drop! Wéi ëmmer ass d’Or-
ganisatioun e Musterbeispill gewiescht … d’Säll wéi d’Niewe-Plaze sinn aus allen
Néit geplatzt. Bravo! Wéi dir hei gesit, ass eis Auszeechnung mat der sëlwerer Plack
„DICKS-RODANGE-LENTZ“ wonnerbar bei alle fréieren an deem neie Buerger-
meeschter ukomm.
Dat huet natierlech dësen oder deen Zeitungs-Knadderpitti net dru gehënnert,

sech just fir dësen oder dee Stand am Detail ze verlafen, mat „geneelte Schong“ an en-
gem Artikel ze dubberen, an iwwer eenzele Beem de Bësch net ze gesin. Datt den
Dësch vun der Actioun-Lëtzebuergesch nieft dem Verlag vun den neie „Cahiers
Luxembourgeois (Hydre)“ war, huet e Schreiwert „gebass“, an hie konnt sech net ent-
halen, esouguer un engem vun eise Comitésmembren ze krazen … do guff net op eis
Publikatioune gekuckt, mä just op deem Frënd seng perséinlech politesch Meenung.
Dat ass dolaanscht: Eis Sprooch an och de Veräin maache keng politesch

Ënnerscheeder; d’Actioun ass erwisenermoosse fir all Partei op, déi sech un de-
mokratesch Prinzipien hält; dofir iwregens och eis Offert, jidfer Partei sproochlech fir
hir Reklamm ze hëllefen, wa mir wiele ginn. Eis lëtzebuergesch Editioun vun de Psal-
men indirekt bei ‚ „suspekt-christliche Machwerke“ an de Motzeck ze stellen, ass e Be-
wäis, datt een nach net emol am Internet nogelies huet, wat et mat deem Weltlite-
ratur-Kulturwierk op sech huet. Iwregens heescht esou e „Machwerk“ op Franséisch
och nach „navet“ … an op Däitsch esouguer „Schinken“ … wat Ausdréck an Nimm
sech ower kënne gläichen!

De President vun der AL, Claude Bache, mat alle Walfer Buergermeeschtere vun haut a
gëscht an hinnen alleguer hire Sekretär John Trauden.

Psalmen op Lëtzebuergesch
Wéi et schéngt, wëssen eng grouss Partie Leit net, watfir eng Be-
deitung d’Psalmen an der Welt-Literatur/Kultur hunn. Si denken,
dat wier eng Sammlung vu chrëscht-kierchlechen Texter, oder
déi et esouguer nëmmen an der kathoulescher Kierch giff ginn.
Dat ass grad esou dolaanscht, wéi ze mengen, modern Demo-
kratie hätt nach ëmmer bestan … hei geet „mengen“ net duer;
gitt emol nëmmen an den Internet luussen. Do gëtt iech z. B. den
Ënnerscheed tëscht „Bibel/Testament“ a Psalme kloer.
D’Psalme bestin ewell zënter Honnerte vu Joere VIRU Christus;

si spillen eng Roll an alle sougennte „monotheistesche“ Reliou-
nen: dem Chrëschtentum, bei de Juden an esouguer am Islam! Si sinn déi meescht-
verbreeten, iwwersaten a publizéiert Texter vun der Welt … an zënter Joeren
och an eis Sprooch gesat, an zwar vu Sprooch- an Theologiespezialiste wéi dem Ray-
mond Schaack, Felix Molitor, dem Rabiner Emmanuel Bulz an dem Bëschof Jean Hen-
gen, mat dem Fong vum Martin Buber an dem Romano Guardini.
De Chrëschtmount ass eng giedeleg-heemlech Zäit, fir sech mat „eise“ Psalmen of-

zegin, déi dir och nach ze kafe kritt, an zwar mat den herrlechen Illustratioune vum rus-
sesche (judesche!) Kënschtler Marc Chagall. En absolutt wertvolle Cadeau fir „ge-
dankeschwéier Méint“ … ganz apaart fir Leit „am Alter“. Si sinn och bei äis an a jid-
fer Bicherbuttek fir 20 Euro ze kréien!

De „laangen S“
Bei deem gelungene Bustaf, och nach „s-zett“ genannt, geet et ëm en typescht Bei-
spill, wéi een eppes Einfaches ka komplzéiert maachen … eng Kueberei, déi
sech zesoen a jidfer Schreifweis/Orthographie fanne léisst, och beim Lëtzebuer-
gesch-Schreiwen; vum Franséischen net ze schwätzen an d’englesch Ortho fir dat
ze halen, wat de G. B. Shaw dovu gehal huet: Quatsch! Ass iech iwregens bekannt,
datt d’Schwäizer déi „s-z-Toperei“ iwerhaapt ni matgemaach hunn?! A wat solle mir
dann domat?
Am selwechte Streech kann een och nach drun erënneren, datt just mir Lët-

zebuerger „friem“ Ausdréck verstännegerweis sollen an hirer originaler Schreifform
bäibehalen … an domat laanscht jidfer Knätzelerei kommen: Ketchup, Mayonnaise,
Yoga, Cadeau, Pâté, Spaghetti, Bureau … och wann en etlech „Schrëftsteller“
sech do de Batty … stellen.

D'Actioun Lëtzebuergesch wier frou, wann hir Membren, deenen et
méiglech ass, hir hir E-Mail-Adress giffen eraschécken. Merci!
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Eise „Branding“
An der Zäit an och nach haut fanne mir eng (zimlech bar-
baresch) Method, fir Déieren am Sënn vum Ausdrock, de
Stempel vun hirem Propriétaire mat gliddegen Eisen an-
zeBRENNEN. Dofir ass den Ausdrock „Branding“ jo och an ei-
ser Sprooch (brennen, Brand, Brennes …) ganz liicht ze ver-
stoen; also emol net esou schrecklech englesch, souguer wann
deen typeschen -ing hannendrun hänkt; bei hinnen heescht
„brennen“ nun emol „to burn“. Dat da fir unzefänken.
Natierlech ass et gutt, eisem Land mat deem „Luxem-

bourg Branding“ wëllen no baussen e gewëssent Ge-
siicht ze ginn. Et däerf een sech ower froen, ob dat nëm-
men iwwer dat Materiellt soll goen. „Mir“ hu jo zënter 1054
Joer hei eng Vergaangenheet, déi nach laang net „vun der Heck gepléckt“
ass! „Kuckt hirer véier droen d‘Kroun vum däitsche Räich a Keeserthroun“ ass
nun emol net nëmmen e Saz aus engem Lidd, mä historesch Realitéit! Datt „si“ sech
zënter dem spéide Mëttelalter d’Käpp fir „eis“ Festung bluddeg geschloen hunn, a Lët-
zebuerg bis 1815/1867 e strategesch wichtegt Element an der europäescher „Wul-
lerei“ war, kënne mir roueg an d’Fenster stellen. Datt e Robert Schuman hei ge-
buer ass, seng Primär- a Secondaire-Ausbildung do kritt huet, wou herno an der „Mä-
rei“ d’CECA entstan ass an deen alleréischte Bürosstull vun deem gestanen huet,
wat haut EU heescht. Datt „eise“ Jules Hoffmann deen 3. Nobelpräis-Laureat ass,
dee mir kënne fir äis reklamméieren. Wou a vu wiem ass iwregens dat haut wich-
tegst Metall „gebraut“ ginn, dat d’Welt haut huet, den Titanium? Datt mir am Sport,
vrun allem dem Tour de France, e sëllechen „eiser“ um ieweschten Träpplek stoen
haten … an „äis“ fir eis Fräiheet exemplaresch behol hunn … gehéiert dat bei ei-
se „Branding“ oder net? Déi Form vu „Branding“ war uganks den 90er Joere mat
der 3-sproocheger Zäitschrëft „VOILÀ Luxembourg“ am Staatsministère ge-
start ginn; en immense Succès … deem säin Enn: e wierklech aremséilegt Trauerspill
vun nabots de la culture.
Eent vun de markansten Zeeche vun eiser Eegenart – leider däerf ee jo bal

net méi vun „Identitéit“ schwätzen, ouni vun de „Correctness-Patréiner“ op den Aarm
gehol ze ginn –war a bleift ower eis Sproochsituatioun. De Fong dovun ass d’Lët-
zebuergescht, eng Mëschsprooch aus dem fränkesche Raum, mat engem gewëssen
Hank fir romanesch/franséisch Elementer, deen et déi aner Säit vun Our-Sauer a Mu-
sel net gëtt … deen de jonke Lëtzebuerger et ower méiglech mécht, ouni deen al-
lermannste Problem an engem däitsch- oder franséischsproochege Land ze sto-
déieren; och e Fong, op deem kee besser Englesch ka léieren.
Dat ganzt Gedankespill vun hei uewendru weist eeriicht op d’Wichtegkeet vun

deer Sprooch, déi nun emol bei eise „Branding“ gehéiert. Doraus kuckt och
d’Wichtegkeet vun eisem typesch lëtzebuergeschen Idiom, de griecheschen Aus-
drock fir egal watfir eng Sprooch, ob risegrouss oder kleng, souguer wann een se
„nëmmen en Dialekt“ vernennt. Wie joerelaang Lëtzebuergesch-Coursë fir auslän-
nesch Leit gehal huet, dee kann iech bezeien, fir wéi wichteg déi eis Sprooch an hir
„Niewewierkungen“ halen; dat net eréischt zënter haut. Bei hinne war a bleift de
„Branding“ fir d‘Lëtzebuergescht eng absolut Normalitéit. Leider bei ville vun äis sel-
wer net!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Lëtzebuergesch-Coursën
Datt et deer Coursën zën-
ter 1976 gëtt, ass nach
knapps gewosst … an ower
war et deemools eng Grën-
dung vu Leit aus der Actioun-
Lëtzebuergesch! Watfir hier-
middeg Gespréicher mir dofir
héieren hunn, ass guer net méi
wichteg … well a jidfer gréis-
ser Gemeng hu mir déi Léier-
Geleeënheet haut … an et gëtt gemengt, dat wier alles esou „laanscht
d’Strooss“ gewuess; Quetschen och, mä dat Schéinst an d’Haaptsaach: Lët-
zebuergesch-Coursë sinn haut eng ganz „normal Saach“. Vläicht soll ower drun er-
ënnert ginn: Net all Däitschen an och net jidfer Fransous ass ëmstand e Cours a
senger Sprooch ze ginn … mä och net egal watfir e Lëtzebuerger, deen d’Wës-
sen an de Geschéck net huet!
Mir freeën äis ower, wann an enger Gemeng Diplomen nom Cours ausgedeelt

ginn … an och dobäi un dee Veräin geduecht gëtt, deen um Ufank vun deer Initiativ
steet …

Eise Sekretär Patrick Kaell (1.Rei, 1.v.r.) bei der Schëtter Gemeng).

Samstag und Sonntag, den 4./5. November 2017

Abee majo, dajee dann
Dat sinn ewell dräi Wierder, déi et a kenger anerer Sprooch gëtt. Also gehéieren si
bei eis kleng Eegestännegkeet. Si passe kloer bei eise „Sprooch-Branding“ … mä
d’meescht huele mir dat net esou anuecht. Et ass e klengt Buch mat Honnerten dë-
ser Beispiller an hirer franséischer an däitscher Form an der Maach; dat wäert am Fréi-
joer erauskommen. An do wäerten der sech e sëlleche verwonneren. Vläicht huet
deen een oder aneren och nach eng méi giedeleg Iwwersetzung.
Deen huet keng Éierbar an der Kopp. (Celui-là n’a rien de convenable derrière

la tête. / Der hat nichts Ordentliches im Oberstübchen.)
De Menn huet nammel erëm senger Naupen. (… est de nouveau dans ses

états. / … hat mal wieder seine Zustände.)
D’Gréitche war gouereg, lo ass et spizeg. (Marguérite était mince, mainte-

nant elle est grêle. / … war dünn, jetzt ist sie hager.)
Maach elo mol gemelleg! (Maintenant, fais doucement! / Mach jetzt mal ge-

mütlich!)
Maach de Schäffchen op! (Ouvre le four! / Öffne die Ofenröhre!)
Bréng d’Läffelsgeschier! (Apporte les couverts! / Bring die Essbestecke!)
De Mich gesäit zimlech topeg aus. (… a l’air plutôt ringard / ... sieht eher däm-

lich aus)
D’Läppercher si vermuuscht. (Les lavettes sont moisies. / Die Waschlappen

sind vermodert.)
Sief net esou kuuschteg! (Ne sois pas si radin! / Sei nicht so knauserig!)
Gëff mir eng Flaatsch Ham! (Donne-moi une tranche de jambon! / Gib mir eine

Scheibe Schinken!)
Mir haten erëm Feierstengszalot. (Nous avions de nouveau de la salade de vi-

ande. / Wir hatten wieder Fleischsalat.)
Et gëtt Éiercher an der Moschterzooss. (Il y aura des rognons à la sauce-mou-

tarde. / Es gibt Nierchen an Senfsauce.)

Walfer Bicherdeeg: dekoréiert!
En Hierscht ouni „eis“ Walfer Bicherdeeg? Dat kann ee sech bal net méi virstellen.
Et ass zënter Joere souzesoen eng INSTITUTIOUN! Hei huet et sech ge(be-)wi-
sen, wat et heescht, wann an enger Gemeng – ouni parteipolitescht Gedéngels – ze-
summe mat giedeleger Privatinitiativ eng exemplaresch Collaboratioun
entsteet … vrun allem an der Riicht gehale gëtt; sot net „oprecht“, wannechglift.
Datt do och, zënter dem Ufank, Lëtzebuerger Auteuren an Editeuren eng immens

Geleeënheet kréien, fir sech deene Schwäerm vu Buch-Intresséierte virzestellen: e
Stackstéck vun eiser aktueller Kulturlandschaft! Natierlech denke mir do och
un d’Schreiwerten an déi Intresséiert un eiser Sprooch … a mat Sympathie un déi
Leit wéi Nic. Weber, Pol Pütz, Josy Braun, Lex Jacoby, vun deene mir äis zënter de
leschte Joeren zimlech verlooss fillen. Ëmsou méi fein ass et, datt ëmmer erëm nei Ta-
lenter sech op de Bicherdeeg weisen a behaapten.
Am Numm vun de Frënn vun eiser Sprooch kritt, wéinst all deene léiwe Gedanke

fir d’Gemeng Walfer, dësen institutionellen Organisateur – bei der Ouverture e
Samschdeg, den 18. November – dann d’Éiereplack „Dicks-Rodange-Lentz“ als
Merci iwwerreecht. Héich verdéngt! ... natierlech och wéinst eisem „Stand“, op deen
dir mat Freed invitéiert sidd.

„Eiser Soen“, eng Bommesaach!
Vru ronn 140 Joer huet den dee-
molegen Direkter vum Atheneum
Nik.Gredt eng ganz Schwadrull vu
Soen aus eisem Land an en décken
Drulles vu Buch gepaakt (Luxem-
burger Sagenschatz); leider net
an der Sprooch vum Land, well
dat wier haut eng gelleg „Minière“
fir an eiser Sprooch vun deemools
ze grimmelen.
De Gredt huet och net déi besch-

te Relatioune mat anere Soe-Sammler gehat, deer et e sëlleche guff; dofir ass säi „Sa-
genschatz“ net komplett. Deem huet de Mil Goerens elo, mat allem, wat hien am Länd-
chen an direkt rondrëm fanne konnt, zesoen opgehollef … an zwar ganz op Lëtze-
buergesch! Mir kennen den Här Goerens ewell vun sengem genëssege Band „Vun
der Long op d’Zong“, eng super-exemplaresch Sammlung vu Spréchelcher an Aus-
dréck aus eiser Sprooch.
Abee, wat hien äis elo mat „EISER SOE“ schenkt, ass en Hummer! An dräi won-

nerbar opgemaachte Bänn huet de Mil Goerens eng Leeschtung bruecht, déi
ganz sécher Generatiounen als „de Goerens“ erhale bleiwe wäert. Dir kritt dat
Wierk an allen éierbare Bicherbutteker … och op de Walfer Bicherdeeg. E wertvolle
Cadeau … wéi en (am Sënn vum Ausdrock) am Buch steet … Merci, Mil Goerens!



Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch
20, Conter-Strooss – L-5955 Izeg
Tel.: 47 06 12
E-Mail: actioun@letzebuergesch.lu – lexroth@pt.lu
http://www.actioun-letzebuergesch.lu – Cotisatioun: 15 E
CCPL LU75 1111 0066 4448 0000Nr. 234

Comité a Redaktioun:
ATTEN Mariette, BACHE Claude, KAELL Patrick,
KEUP Fred, KLEIN Alexis, ROTH Lex, WEBER Vic, WEIDIG Tom
Admin. Sekretariat an Internet:
WEIRIG Maryse, VOORWINDE Marvine

Nächst Klack (Nr. 235): Samschdes, de 4. November 2017

24
.J
oe
r

LUXEMBOURG RESISTS …
Dat stong viru 75 Joer an alle groussen Zeitungen an
englescher Sprooch. Och wa knapps een an der grousser
Welt gewosst huet, wouderdäiwel dat „Luxembourg“ geng lei-
en (esou op d’Manéier: somewhere on the way to the
States …), mir haten op eng ultradramatesch Fassong den
Nazipreise mat dem Streik uechter d’Land definitiv d’Stier
gebueden!
Datselwecht haten d’Lëtzebuerger ewell e Joer virdrun

iwwer den „dräimol Neen“ gemaach, a mat deenen zwou
Resistenz-Actiounen haten eist butzegt Land a säi klengt Vol-
lek sech ee fir allemol den Adelsbréif ënnert de fräien Na-
tioune (batter!) kaaft. Vun do un ass et, bis haut, an deem
Sënn „biergop“ gaang. Datt net jiddereen de „Luxoen“ hirem STAAT säi Bekannt-
heetsgrad a säi Wuelstand vergonne kann/wëllt – Wauquiez: Juncker et son Grand-
Duché de m… / Marini+Montebourg: … des patelins comme le Luxembourg devraient
disparître – dorop nëmmen eng Äntwert: Fir den Näid muss ee sech „druginn“; d‘Mat-
leed kritt ee gratis. Mir sinn op jidfer Fall houfreg drop, datt mir alt emol sou ville fran-
séischen an aneren Nopere fir eng Aarbechtsplaz hëlefe kënnen. Passons sans ap-
puyer.
Dëst klengt Schreiwes läit elo just tëscht deenen Erënnerungsfeiere vun deem,

wou et hei uewe geet. Dat kann net dacks genuch gesot ginn, well soss gemengt
gëtt, eis NATIONAL Eegestännegkeet an eis Chancë vun haut wieren esou aus enger
„Cloud“, enger virtueller Wollek, op déi 2 560 Quadratkilometercher erofgereent. Am
selwechten Zesummenhank wier et garantéiert net vu Muttwëll, wann eis Ge-
schichts-Enseignanten op d’mannst e resuméierten Text giffen zesummestellen,
deen och eise jonke Leit géng kloermaachen, watfir engen historesche Glécks- an
Onglécksfäll mir eis Plaz an der Welt vun haut ze verdanken hunn … fir äis vläicht
grad esou wichteg wéi sech mat deer egyptescher, griechescher, réimescher, ger-
manesch/fränkescher Period ze beschäftegen … woumat natierlech näischt géint dee-
nen hir welthistoresch a kulturell Wichtegkeet soll gesot sinn, déi de Fong vun eiser
Geschicht verständlech maachen.
Apaart déi lescht ronn 200 Joer huet eis Sprooch op deem Gebitt eng

Roll gespillt, déi een iwwer psychologescht Nodenkes net kann iwwergoen! Firwat
mengt ee wuel, datt den Tunn Meyer – 1805 gebuer, héichgebilten Intellektuellen
an ausgerechent Mathematiks(net Sprooch-)professer – sech esou „ommelzeg“ mam
Lëtzebuergeschen „hat“? De Michel Rodange huet, och nom kompetenten Uertel
vum Top-Germanist Cornel Meder, en excellent Däitsch an der Fieder gehat … an äis
ower de lëtzebuergesche Reenert an „dem Léiweckerche säi Lidd“ geschenkt. Den
Dicks war e Jurist, deen an Däitschland wéi an der Belsch stodéiert hat; hien ass net
aus eiser lëtzebuergescher Literatur ewechzedenken. De Michel Lentz war ee vun
den héchste Staatsbeamten, deen a sengem Beruff nëmme mat Franséisch an Däitsch
ze dinn hat … an ower fanne mir bei him deer beschter „Saachen“ an eiser Hee-
mechtssprooch. Firwat? Firwat? Firwat? Deene Männer hiren Instinkt an hirt Wës-
sen driwwer, wou d’Kromm an der Heck geng leien; si sti mat eiser Sprooch bei
de Wuerzele vun eisem Heemechtsdenken!
Leider ginn esou Gedankespiller ze dacks am Motzeck vun Nationalismus, Fana-

tismus, enger Zort vu Rassismus an esou engem „Schmecksert“ vu Faschismus ge-
kuckt. Dobäi ass och nach net richteg bewosst, datt d’Lëtzebuergescht, natierlech e
germaneschen Idiom, och säi ganz eegent klengt Liewe féiert … an zugudderlescht
den Driff fir eis Sproochsituatioun ass. Fir déi mir jo vun iwwerall hier wierklech be-
neit ginn. Also.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Abeejo …
Deen Ausdrock kennt jiddereen. Hien ass ower net dselwecht, wa mir en op
deer zweeter oder deer leschter Silb betounen. Schon doru geduecht? Setzt
et an e Saz, da gëtt et kloer: Abeejo, do kanns du näischt maachen … abeejo, dat
hätt ech net geduecht. Hei ass et also d’Betounung op deer 2. oder deer leschter
Silb, déi kloermécht, wat am Fong gemengt ass. Déi Saach ass net esou ausserge-
wéinlech, an et huet näischt mat eiser „koppeger“ Sprooch ze dinn: am Chinese-
schen, Japaneschen oder an anere Sproochen hu mir dee Sproochklank-Phe-
nomän kéipweis, esouguer mat 2, 3 an nach méi Bedeitungen, déi nëm-
men iwwer d’Betounung gesot/verstane ginn. Abeeeejo, gelldir!
ABEEJO heescht och e klengt Buch, dat am Fréijoer erauskënnt. Do fënnt een

dann e puer honnert Wierder, Ausdréck an „Tournüren/Wendungen“ déi weisen, datt
eis kleng Sprooch wierklecht en eegent Liewen an hirem Eckelche féiert. Si
ass eng „fir sech“ … esouguer wa mir (ze) dacks mengen, dëst oder dat wier sou-
wisou däitsch; e schéine Sproch: da mengt alt. E puer kleng Beispiller aus e puer Hon-
nerten, déi dir an deem neie Bichelche fanne wäert: Gëff dech mat Jäizen, soss
kriss d’eng an d’Akaul – ech hat eng Spränz an der Strass – ech hat mech mat
deem, well dee geet mir net – ech vertässele meng Neelpëtz ëmmer erëm –
dajee, viru mam Jabel … du bass nawell e richtege Frechdachs, elo kriss du dat na-
well net.
An deem neie klenge Bichelche mat de sëlleche Beispiller ass och all Kéier eng méig-

lech Iwwersetzung proposéiert, an zwar rout fir Franséisch a gréng fir d’Däitsch. Dir
wäert/saalt iech wonneren!

Kuraasch, Maionäs, Ketschapp?
De Professer René Oth huet an enger Bäiluecht vum „tageblatt“ e ganz intressanten
Artikel iwwer nei Ortographie-Bestëmmungen am DUDEN geschriwwen. Do geet
och rieds vun deem koppege Gedéngels, fir franséisch an englesch Ausdréck ortho-
graphesch ze verdäitschen. Datt deen Zock net nëmmen am Däitschen décke „Niw-
wel“ ass, wësse mir och an eiser Sprooch, wou ganz „witzischsch“ Schreiwer-
ten déi gelungenst Schreifweise fir Wierder fannen, déi och am Lëtzebuergesche ge-
braucht ginn.
Just mir Lëtzebuerger kënnen äis et dach leeschten, d’Schreifweis vun

„auslännesche“ Wierder an hirer Originalorthographie ze loossen … aller-
déngs hu mir keen „Duden-Institut“, fir den ieweschte „Kommando“. Vläicht ass dat
och grad esou gutt, well der soss nach vill méi giffen zécke fir hir Sprooch ze schrei-
wen. Et ass ower ganz einfach, enger definitiver Regel ze follegen: Schreift „friem“
Wierder am Lëtzebuergeschen esou, wéi si an hirer Originalsprooch eriwwerkomm
sinn, BASTA! De Rescht (wéi z. B. Komitee) ass Folklore.

Nei Gemengeréit
D’Actioun-Lëtzebuergesch wënscht alle Kandidaten dat Allerbescht fir si sel-
wer an hir Gemeng. Iwwer all Humpen- an aner Gespréicher eraus, ass eent ganz
wichteg: Datt et Leit gëtt, déi sech fir d’Allgemengheet asetzen a wëlles hunn ze
schaffen.
Mir maachen datselwecht am Sënn vun eiser Sprooch ewell zënter 46 Joer. Do-

fir offréiere mir och jidfer Gemeng an alle Gemengeverantwertlechen eis
Mataarbecht wann et ëm d’Versuerge vun eiser Sprooch um Gebitt vun alen an
neie Stroossennimm a besonnesch ëm eng Form vun Ënnerhale vun eise Flou-
ernimm bei Bau-Lotissementer geet. Natierlech wéi nach ëmmer: GRATIS!

Samstag und Sonntag, den 7./8. Oktober 2017

Nix Kappduch!
Bei deer Saach iwwer d’Kleedung vu muslimesche Fraen huet praktesch jidde-
ree vun äis seng Meenung … an e Recht drop! Souwisou behale mir déi verschidden
Nimm net zum Allerbeschten … mä am Lëtzebuergesche guff a gëtt et nach ëmmer
en Ënnerscheed tëscht engem Bok an engem Bokes: dat eent ware mir jo vun de
Schwësteren an de Schoulen oder engem Spidol gewinnt … et huet kee sech dru ge-
stouss; e „Bokes“ huet d’Gesiicht verstoppt a war net grad esou einfach op engem Fu-
esbal erlaabt (dacks nëmme géint eng Tax). De Fong vun deer Diskussioun gehéiert
ower net hier.
Eppes haten an hu mir dobäi (sproochlech) ower och net: e Kappduch! Dat ass

bei äis nach ëmmer e „Foulard/ e Këpp“. Dir kënnt elo soen, de „Foulard“ wier jo
ower franséisch, richteg, mä en „Trottoir“ an en „Tournevis“ och; firwat solle mir
dann elo missen e Biergerstäig/ Schrauwenzéier doraus maachen. Däitsch hu mir
souwisou méi ewéi genuch; an eis Press, vrun allem dee Quascht vun däitsch-
sproochege Statioune friesse stonneweis an eise Stuffen (an net „Wunnzëmme-
ren“!) um Lëtzebuergesche wéi Raten un Autoskabelen, oder Bluttsëffer an engem
„Tatort“! Leider huet den ILRES nach keng Ëmfro iwwer d’TV-Pro-
gramm(sprooch)gewunnechte vun de Lëtzebuerger – an zwar nëmmen hin-
nen – gemaach? Eng intressant „Commande“ fir eise Kulturministère …

Wien zitt wien?
Datt eis Sprooch ës elo an deem Trauerspill rondrëm d’Personal am „Fondamen-
tal/Primär“ och nach kritt, ass dach ower traureg. An der Meldung op enger Inter-
net-Zeitung kréie mir gesot, d’Ersatzpersonal wier vum Ministère OFGEZU ginn.
Do schuddert een sech dach an denkt un d’Ëmstänn bei den „Inka-Grujelbattien“ …
oder ass et erëm esou, datt ee „Redakter“ sech mam Däitschen hat an net aus dee-
ne Gléisen erauskomm ass; do heescht et natierlech, déi Ersatzleit wieren „wieder ab-
gezogen“ worden, also „erausgeholl/ewechgeholl“. Dat „Ofzéien“ hu mir an eiser
Sprooch nëmme fir wann nom Schéissen oder Schluechten Huesen a Kanéngercher
de Pelz iwwer de Kapp gezu kréien. Hei geschitt dat dem Lëtzebuergeschen …
Spaass op d’Säit: Sou Kuebereie geschéien nëmmen, well do kee geléiert

huet(oder ginn ass), wéi een Däitsch op Lëtzebuergesch iwwersetzt. Wéini
gëtt endlech dru geduecht, fir en Extra-Cours Lëtzebuergesch fir Zeitungs- a Mikros-
Leit anzeféieren … an um Radio, der Tëlevisioun an den Zeitungsredaktiounen eng
Zort Stage-Kontroll doriwwer ze maachen, iert een nei Leit un „d’Knäppercher“ léisst?
Hei mussen d’Autoritéiten däitlech ginn!
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Eis AL/SPROOCH op neier Adress
Eng gutt Geleeënheet, fir op eng typesch Sproochfassong ze weisen, déi et nëmmen
esou am Lëtzebuergesche gëtt: Mir sinn op Izeg geplënnert! Op Däitsch kann
een dat net einfach mat „wir sind auf Itzig geplündert“ eriwwer rappen, well da ge-
héiert déi Saach direkt bei d’Police; am Krich huet et geheescht:Wer plündert, wird er-
schossen!
„Da plënner elo“ léisst sech och net mat „Nun plündere jetzt“ an d’Däitsch eriw-

werhuelen; a probéiert emol engem Däitsche wäisszemaachen, wat et heescht,
wa mir ongehal „plënner elo; kuck dass du verkënns“ soen. Et sief jidder-
engem iwwerlooss, elo mat dësen Ausdréck ze jongléieren. Et stëmmt ower, datt
d’Actioun-Lëtzebuergesch aus dem Stadgronn op Izeg geplënnert ass; dir
fannt déi nei Adress-Elementer hei uewen an dëser KLACK.

Samstag und Sonntag, den 1./2. Juli 2017

Leider!?
Nëmmen déi (leider) ganz Al oder Eeler vun äis kënnen sech un Nimm wéi de Pol
Leuck, de Jang Wester, de Pir Kellner, de Léon Moulin, de Jos Hess an en etlech
anerer erënneren, déi am Ufank vun eisem „UKW 18“ hir Emissioune gemaach hunn.
Natierlech kënnt een elo och nach Leit ewéi de Pier Kremer, den Heng Rinnen oder
eng Partie anerer ernimmen (net „erwähnen“!), déi bis an déi 1970er-Joeren eran
„eisem Radio“ säi Gesiicht guffen. Si ware souzesoe Pionéier fir eis Sprooch
um Radio. Hiert Lëtzebuergesch hat praktesch keng „Knäpp a Knätzelen“, an et
konnt ee si roueg als „Stuel“ (eisen Ausdrock fir „échantillon“!) fir säi Lëtzebuer-
gesch huelen.
Äre Schreiwert ass Zeien, datt den Nic. Weber, Chef vum „Kanal 18“, sech all Méi

ginn huet, fir d’Lëtzebuergescht an der Riicht ze behalen … ower hien huet der ëm-
mer méi erakritt, deenen eis Sprooch quiitschegal war. Bis op e grappvoll
sprooch-zolitt Mikrosleit sinn der ëmmer méi bäikomm, déi esouvill Gespier an Iddi
fir eis Sprooch hate wéi e Mubauz fir e Biffdeck … a sech och nach mat hirem
Sproochaarmutt gebretzt hunn!
Si waren ewell bal alleguer vun de kéipweis däitschsproochegen TV-Pro-

grammen infizéiert a linguistesch verduerwen. Well si sech no 2 Joer „Jour-
nalist“ hunn däerfe vernennen, hu si sech gelungenerweis hannert … Pressefräiheet
geduckt … déi ower rosewéineg mat der Sprooch ze dinn huet. All Offer, fir roueg a
frëndlech hei eng Hand unzepaken, ass mat der Nues an der Luucht op d’Säit ge-
dréckt ginn. Leider ass et haut nach net besser … och wa sech do iwwer déi nei
Concessioun mat RTL an aneren eng pädagogesch Rëtsch giff maache loos-
sen. Leider … e schéinen Dram!

Wannechglift!
Et gëtt ewell zënter dräi Chamber-/Legislaturperioden dru geschafft, fir ei-
ser Constitutioun/Verfassung e méi „modernt“ Gesiicht ze ginn. Natierlech
ass beim Grondgesetz vu jiddfer Staat net nëmmen all Artikel, mä all eenzele Saz,
esouguer e Wuert oder d’Plaz vun engem Ponkt, engem Komma oder „Semikolon“ ali-
as „Stréchponkt“ wichteg. D’Verfassungsrecht ass e komplizéierten Deel vun der
Juristerei … mä et kann een och all eenzel Ierbes auserneenhuelen, iert een
se fir den Ierzebulli gebraucht. Wichteg ass jo, datt e Verfassungselement net
wéi en „einfacht“ Gesetz kann duerch d’Chamber gebaatscht ginn, datt et do „Brem-
se“ gëtt. Mä an der Praxis ass et esou wéi am Sproch: Zevill an net genuch, dat si
keng Moossen!
Op d’Propos vun engem fréiere Minister – deen iwregens alles mä kee Jurist

war/ass – guff an der Zäit decidéiert, eis Constitutioun „de fond en comble“
op de Leescht ze huelen, also vum Keller bis op de Späicher. Gutt ge-
mengt, ower an der Praxis eng Abberzuel ouni Enn. Ganz realistesch ass dat
net onbedéngt.
Fir eppes un der Constitutioun ze ännere, muss eng „absolutt“ Majoritéit vun den

Deputéierten averstane sinn, dee Plang an engem spezielle Gesetz fir e Referendum
vum Vollek op de Wee ze schécken. „Absolutt“ heescht hei 2/3, deemno wéinstens
40 Stëmme vun de 60 Deputéierten … déi huet dës Regierungsmajoritéit ower, mat
hirer „relativer“ Majoritéit, den Ament net; also misst d’Oppositioun fir bis bei déi 40
Stëmmen och mat bäisteieren. Maja, an?
Et kënnt ee bal soen NIXDEGIBBI … hei weist sech, wéi klengkarréiert Partei-

en-Zermeeschterei eng verstänneg Léisung blockéiert. Déi gréisst Oppo-
sitiounspartei mécht einfach net mat. Hir Ursaache gehéieren net an dësen Artikel-
chen; eist Bedaueren, wat d’Sprooch ugeet ower ganz bestëmmt! Mir wëssen zum
Beispill, datt d’Spezialcommissioun fir Verfassungsännerungen – och hire
fachméisseg excellente Vertrieder (P.-H. Meyers)! – sech iwwer de Cons-
titutiounsartikel iwwer d’Sprooch vum Land ewell laang eens ass, grad ewéi
iwwer aner Elementer, déi net onbedéngt un de Wuerzele vun eisem Staat rappen,
un de sougenannten „éléments régaliens“. Do wier dann ower mat e bësse gud-
dem Wëll eng Léisung ze fannen. Et steet néierens, datt d’Constitutioun en bloc
muss an e Referendumsgesetz kommen!
Mir hunn dat anert Joer „normal“ Chamberwahlen. Fir déi mussen all Lët-

zebuerger hir Stëmmen ofgin. Dann däerf een sech froen, op eenzel net „fundamen-
tal“ Artikele vun eiser Verfassung fir deen Dag mat um Stëmmziedel „referendär“
eng Plaz kënnte fannen. Dat ass just eng Fro vu guddem Wëll vun eisen
Deputéierten … mä wat heescht dat, wann den éierleche gudde Wëll vu parteipoli-
tesche Spillercher oder Verbruetheet ermëlzt gëtt? Natierlech ginn elo allméiglech –
vrun allem onméiglech – Ursaache mat den Hoer erbäigezun. Dat ass schued a
schwätzt géint jiddfer verstännege … gudde Wëll! Et muss och keen äis wëlle
wäissmaachen, esou eppes wier eleng wéinst der Zäit net méi méiglech. Och dat
stëmmt noweisbar net!
Et gi kéipweis an iwwer all(on)méiglech Meenunge „Froen“ an der Chamber ge-

stallt. Ass eis Sprooch et net dowäert, datt eis Deputéiert, iwwer all Par-
teigemëlters eraus, gefrot ginn, op si wëlles wieren … gudde Wëll ze wei-
sen?

Net grad deer Mannster …
1989, e puer Méint iert Frankräich am Juli d’Presidenz vun
der EU iwwerhol huet, hat de Premier Michel Rocard
d’Haaptleit vun de Regierungs-Pressdéngschter aus den EU-
Länner fir eng Informatiouns-Sëtzung op Paräis invitéiert. Grad
virdrun huet hien och déi lëtzebuergesch Invitatioun
fir op eis 150-Joer-Feier vun der Onofhängegkeet kritt
gehat (op déi hie wierklech komm war!), a just dofir wollt
hie vu mir dëst oder dat iwwer Lëtzebuerg wëssen, ënner an-
erem, op mir eng Sprooch hätten. Natierlech war dat „men-
ges Kotteng“, an ech hu mäi Bescht gemaach; zugudder-
lescht sot de Michel Rocard: Soignez cet évident élément
de votre vaillante identité que le Luxembourg mérite d’ail-
leurs à tous les égards! E Compliment vun deemMann – iwwregens och ee vun de Léi-
ermeeschtere vum neie President Macron a sengem Premier Edouard Philippe –
kann ee jo bal net vergiessen. Domat kann een d’Arroganz vum aktuelle Struw-
wel-Politiker Wauquiez, d’Eefällegkeet vum Compiègne-Buergermeeschter
Marini oder d’Flappegkeet vum „verschwonnenen“ Arnaud Montebourg …
zoudecken (Juncker et son Grand-Duché de m…).
Que pensez-vous de notre dialecte? war de weltbekannte Sproochspezialist

Claude Haguège op enger Konferenz hei zu Lëtzebuerg gefrot ginn. Seng Äntwert:
De toute façon, le luxembourgeois loge à un degré largement au-dessus d’une fonc-
tion dialectale; d’ailleurs, votre langue maternelle mérite bien la définition grec-
que «d’idiome», donc de langue.
D’Madame Henriette Walther, eng vun de welt-eminenste Linguisten, hate

mir fir en Exposé op Lëtzebuerg invitéiert. Hir Meenung iwwer eis Sprooch a Sprooch-
Situatioun: La situation et l’état de la langue luxembourgeoise dépassent de loin
ce qu’on considère communément comme ‚dialecte‘.
Wa mir dann nach iwwerleeën,wat eis Sproochsituatioun – déi jo just duerch

d’allgemeng Sprooch vum Land glécklecherweis eng Musse-Saach ginn ass
– an de leschten 200 Joer bruecht huet, da kann ee sech nëmme wonneren.
Sief et an de „sciences exactes“ oder „humaines“, Lëtzebuerg huet deer allerbesch-
ter Käpp opweises, déi duerch hir ganz „normal“ Sproochkenntnisser (Franséisch-
Däitsch-Englesch) an der Welt formidabel Carrière gemaach hunn an och nach
maachen … den Tunn Meyer, eise „Literatur-Papp“, als ee vun den éischten,
iwwregens als Mathématiksprofesser ewell vrun 200 Joer zu Léck. Denkt un den
EU-Papp Robert Schuman, dee säi Lëtzebuergesch ni vergiess huet. De Science-Pro-
fesser Jules Hoffmann huet et esouguer bei den Nobel-Präis an duerno op e Sëtz
an der „Académie Française“ bruecht … hie schwätzt säi Lëtzebuergesch nach ee-
mol wéi d’anert!
Denkt un déi maandelweis jonk Leit, déi hir Universitéits-Studien am Ausland maa-

chen. Lëtzebuerg huet sproocheméisseg d’Bologna-Decisiounen net ge-
braucht; mir waren ewell „do“! Esouguer d’Englescht, dat verstännegerweis dach
scho laang misst administrativ „Iwwersprooch“ (lingua franca) vun der EU sinn, ass
fir e Lëtzebuerger Abiturient keng Mauer fir eng Ausbildung an England oder den
USA. Am Normalfal huet e jonke Lëtzebuerger mat senger Mammesprooch, mam Däit-
schen an dem Franséischen déi gréisste Liichtegkeet vun der Welt, fir un dem Shakes-
peare säin Idiom ze kommen. Gelungenerweis ass deen enorme Virdeel den aller-
meeschte Lëtzebuerger selwer net esou däitlech bewosst; Auslänner fannen dat
„Wahnsinn/dingue/crazy“!
Vläicht kréie mir e bësse méi sympathesch Gedanke fir eis Sproochlandschaft, wa

mir elo an der Vakanz mat „anere Leit“ doriwwer an d’Gespréich kommen.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)
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A wie si mir dann?
Dat ass esou eng Fro, déi kënnten sech d’Leit aus der Bour-
gogne, dem Lécker Land, bei Münster, rondrëm Utrecht asw.
grad esou „rhetoresch“ stellen, dat heescht, ouni eng
klassesch Äntwert ze ginn … oder vun aneren ze kréi-
en. Et ka jo kee léien, datt déi verschidde Géigenden aus
dem Frankräich, der Belsch, der Bundesrepublik, Holland an
anere souveräne Länner Ënnerscheeder opweises hunn. Nëm-
me klenggetëppelt Geeschter kënnen doran eppes Ne-
gatives fannen, Nationalismen, Fanatismen asw. Dat,
wat si (an äis) alleguer vun enaner ënnerscheet … ass just
dat, wat déi eng fir déi aner intressant an esouguer sympa-
thesch maache kann … souzesoen eist Mateneen an Europa.
Si sinn all op hir Fassong verschidden a keng méi wéi déi aner. Mir och net. „E plu-
ribus unum“ ass de Wopesproch vun den USA!
Natierlech gëllt dat och fir déi kéipweis Ënnerscheeder an de Sproochgewun-

nechten. Et verhënnert an deenen eenzele Länner net, datt si eng bestëmmte Mët-
telsprooch hunn an unerkennen, déi jo dann e Stéck vum allgemenge „Gesiicht“ vun hi-
rem Land ass. Dëst Gedankespill passt bei Lëtzebuerg op eng Fassong eran, fir déi
mir iwwer d’Grenzen eraus esouguer beneit ginn! Eis Sprooch ass nun emol e
Stéck vun deem, „wat mir wëlle bleiwen“ … an d’Lëtzebuerger hunn sech trotz
allergréisste Geforen un dat Stéck „MIR WËLLE BLEIWEN, WAT MIR SINN“ 1941 ge-
hal! Dat däerf, bei allem Versteesdemech fir kabaretistesch Intelligenzturnereien net
vergiess ginn.
Duerch eis eege „kleng Sprooch“ si mir einfach – op eng Europa-eemoleg Fas-

song! – forcéiert, äis ganz fréi an zwou aner grouss Kultursproochen eranzeschaf-
fen, ee Gléck! Mat „eisem“ Däitschen a Franséischen entsteet dann och nach e won-
nerbare Fong fir d’Weltsprooch Englesch, wéi e wierklech net besser kënnt
sinn… a bleiwen, wéi een ass!
Firwat solle mir an dëse Wochen net emol drun denken, wéi, bis 1867, mat Lët-

zebuerg gespillt guff wéi bei de Kanner am Schoulhaff mat de Jicken (Bue-
teren, Mierwelen …); op d’Fassong „Wer hat noch nicht, wer will noch mal?“ Dee-
mools war seng Zort Houfert fir de „Lentze Misch“ keen Zoufall an net falsch, wéi
hien 1859 den éischten Zuch hei mat engem patriotesche Refrain begréisst huet;
mat „Nationalismus“ hat et näischt ze dinn, datt deen héije Regierungs-
beamten am Fong geholl seng Angscht a Verse vu bieden a biedele gesat
huet … hien huet wéi knapps ee gewosst, wat fir eng Lompe wou a bei wiem giffe
sténken! Wien dem Rodange säi Reenert zerguttst liest a bedenkt, dee fënnt – ge-
nee an deene Joeren, ower op eng aner Manéier – déiselwecht Suerg fir eise kleespe-
re Grand-Duché; de Reenert ass just rondrëm d’Joer 1867 vun deem fatalen
„Traité“ vu London entstan! Wat wiere mir dann haut? E Motz- oder Stëbseck
vun eise südlechen a westlechen Noperen … a wiem seng „Frontalierë“ wiere mir
dann. Gitt déi formidabel Expo op Dräi-Eechele kucken!
Och un de Referendum vun 1919 iwwer d’Form vun eisem Land däerf ee vläicht e

puer Gedanken hänken … an e klengeMerci fir déi hunn, déi deemools fir d’Land
riichtgestan hunn; dofir brauch een net onbedéngt den Historiker erauszekéieren.
Et huet och näischt mat deem „richegen“ Ausdrock vun „Nationalismus“ ze dinn,
wann op eisem Nationalfeierdag dru geduecht (erënnert) gëtt, wéi mir äis mat deer
immenser Majoritéit am Zweete Weltkrich mat Angscht, Doud a Leed „geschéckt“
hunn. Eng einfach Fro: Ass dat dowäert, datt mir dee Fändel eraushänken,
deen en Zeechen, e SYMBOL fir eise Patriotismus ass … a vu Respekt fir all
aner Länner an hir Leit? Jo oder neen?

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Pfingsten, den 3./4./5. Juni 2017

Liesen, „technesch“ gekuckt
Am normale Fall, an dat fir wäit iwwer 90 % vun de Lieser, ass „Liesen“ nun
emol eng „flësseg“ Saach: Et kuckt een net Buschtaf fir Buschtaf, mä Gruppe
vun Zeechen … oder ganz Wierder, wann net esouguer automatesch e puer Wierder
mateneen … ouni dat selwer ze mierken. Probéiert et bei iech selwer: Wa mir haart lie-
sen, da si mir ewell mat den Ae beim Wuert „3“, iwwerdeems mir d’Wuert „1“ aus-
schwätzen. Vläicht huet dir selwer nach net drop opgepasst, datt déi Saach och bei
iech esou fonktionéiert; no engem gudden Training zitt dat „Kucke-Liesen“ sech esou-
guer bis op 4-5 an nach méi Wierder … eng Saach fir Neurologen. Huet dir ewell dru
geduecht, datt et Sprooche gëtt, wou praktesch kee Vokal geschriwwe
gëtt (Arabesch)?
Genee duerch dësen Ëmstand ass et praktesch iwwerflësseg, esou Kuebereie wéi

„Pompjeeën“ oder „Geleeënheet“ mat dem „e“ vollzestoppen, datt et wierk-
lech net méi ganz verstänneg ass; plazeweis lächerlech. Et fält am Däitschen
och kengem an, an de Wierder „geimpft / eingeigelt“ den Duebellaut/ Diphtong „ei“
ze gesinn … just well jo automatesch (nom Phenomän vun hei uewen) ni eenzel
Buschtawen, mä Gruppéierungen a ganz Wierder gelies ginn. Do gëtt vu souge-
nannte Schreifweisspezialisten d’Ham ze vill an der Mëllech gekacht. Kuckt iech
déi hiermiddeg englesch Orthographie un, dann ass jiddfer Commentaire iwwer eis
Schreifweis e Witz!

Net dacks genuch …
… ka gesot ginn, datt eise Fändel kee Sym-
bol vun Nationalis- mus ass; eis „Tricolore“
huet och net déisel- wecht historesch Ver-
gaangenheet a Bedei- tung wéi dee Fändel, op
deen d’franséisch No- peren esou houfreg sinn.
Et ass en Zeeche fir en Doheem … dat äis an de
Generatioune vu virdru mengerwärreg net ein-
fach esou an e Lëtze- buerger Schouss gefall
ass … den Nationalfändel ass souzesoen de „Logo“ vun eisem Staat, deen am 19. an
20. Joerhonnert méi ewéi eng Kéier a Gefor war, eng Zort Biischteschaf oder Spënd-
che vu Frankräich oder der Belsch ze ginn … stellt iech emol och nëmmen eng Mi-
nutt vir, wuer d’Lëtzebuerger da génge schaffe goen, a woufir dat nun emol net
esou ass. Mä, gelldir, et geet äis jo gutt; firwat solle mir äis Gedanke maa-
chen; firwat e Fändel ophänken? Dat huet also nach Zäit … bis datt et vläicht ver-
buede gëtt. E schéine laténgesche Saz: Videant consules, ganz fräi iwwersat: Da ku-
cke mer alt emol.

Wuertfelder
Et gëtt fir eis Sprooch, grad ewéi fir all aner, verschidde Manéieren, fir ee „mat
der Hand ze huelen“. Natierlech kann ee stur, isoléiert an dréche „Vakabelen“ léie-
ren/béchsen a Verb-Lëschten eranzéien, duerno Exercicen an Traduktioune maa-
chen, déi lues a lues bei literareschen Texter landen. Fir Analysen ass d’Zäit dann
zeideg … mä mam „Gepiddels“ an Texter a Gedichter soll eréischt ugesat
ginn, wann e bestëmmte Sproochfong do ass. En Haus gëtt eréischt gegipst,
ugestrach, Leitungen, Plättercher an de Buedem geluecht, Dieren agesat, wann d’Be-
tongen an d‘Maueren erop sinn an den Daach driwwer ass. Gewëss, dat sinn esou pä-
dagogesch Meenungen; deer gëtt et praktesch esou vill wéi Pädagoge sel-
wer. Wéi sot den Helmut Kohl: Wichtig ist, was hinten rauskommt!
Probéiert et emol mat deer gudder eelerer Method vun de „Wuertfelder“.

Denkt z. B. un de Gaart an alles, wat dra steet, dra wiisst a geschafft gëtt … a
„maacht Sätz“ domat. Denkt am selwechte Sënn u Wisen a Bëscher, a setzt alles an
en Zesummenhank. Datselwecht léisst sech iwwer eise Kierper maachen an
dat, wat domat ka lass sinn, Guddes, Boboen a Krankheeten. Verbannt „Ele-
menter“ mat typesche Verben … notéiert iech vläicht déi méiglech Wuertfelder do
rondrëm … dir wäert gesinn: Do kënnt eppes eraus … well et ass absolutt Famill
mat der Fassong, op déi eis Kanner schwätze léieren.

„Ceterum censeo“
Dat war d’Iwwerschrëft vun enger Rëtsch vu ronn 50 méi grousser a klen-
ger Artikelen, fir eiser Sprooch an d’Constitutioun/Verfassung ze hëllefen. Dovun
huet eis Actioun och e Bichelchen erausginn, dat un eis Memberen, un all intresséi-
ert Leit, a vrun allem u jiddfer Deputéierte gaang ass (dir kënnt et nach bei äis
froen) … mä leider schéngt d’Saach elo rëm an deer politescher Spaweck
hänken ze bleiwen. D’Ursaache si méi ewéi gelungen … fir ganz héiflech ze blei-
wen. Et geet z. B. vun „Zäitdrock“ rieds; a wann dir net gitt ... dat Ganzt schleeft
ewell 15 Joer laang!
Et war net dat Gielt vum Ee, ze mengen, déi ganz Verfassung misst an en-

gemHoff op de Leescht geholl ginn. Op d’mannst déi méi „geleefeg“ Artikelen hät-
ten hir Plaz um Chamber-Stëmmziedel fir den Oktober 2018 gehat, z. B. dee fir eis
Sprooch an déi national Symbolen. Sot emol een, wou do de Problem wier! Mol
kucken …

Stroossennimm
An de 70er/80er Joeren hat d’Actioun-Lëtzebuergesch eng Initiativ geholl, fir
mat de Gemengen zesummen no hire Stroossennimm ze kucken (natier-
lech gratis!). Zënterhier sinn op d’mannst an der Halschent vun eisen Uertschaften
d’Stroossennimm „an der Rei“; dat heescht, datt si deen Numm hunn, deen norma-
lerweis ënnert de Leit bekannt ass a gebraucht gëtt. Datt dës Actioun ewell ronn
40 Joer virun eisem „Luxembourg Branding“ a genee an deem Sënn hir Wich-
tegkeet huet, ka wierklech kee bezweiwelen, apaart fir déi Leit, déi vu „baussene-
ran“ eng „Heibleif“ bei äis sichen. Gitt emol op Bartreng, Leideleng an iwwer wéins-
tens 50 Gemenge kucken, wat och vläicht an ärer Gemeng méiglech ass! Mir of-
fréieren nach ëmmer eis Hëllef fir „eiser Nimm“ op d’Stroosseschëlter vun
ärer Gemeng ze kréien, och wat d’Schreifweis ugeet. Mir komme gär laanscht a pa-
ken eng Hand mat un. Emol en A zougepëtzt: Wier dat net eng gutt Iddi, fir de Kan-
didaten an eiser Gemeng op de Wahl-Programm ze schreiwen? Bis dann.
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„Sprooch-Helleger“
Wien sech eng Grimmel Gedanken iwwer eis Sprooch a besonnesch dat ge-
schriwwent Lëtzebuergesch mécht, dee kënnt net laanscht de Michel Lentz,
den Dicks an de Rodange. Dat ass och eng ganz richteg Uluecht, well déi
dräi Schreiwerte sinn de Stack vun deem, wat mir, beim néidege Lues-
trëppelen, als Lëtzebuerger Literatur kënne kucken … esouguer och
wann dat éischt gedrécktent „Buch“ ronn 20 Joer éischter erauskomm ass:
dem Tunn Meyer säi „Schréck op de Lëtzebuerger Parnass“ … e villzevill glën-
neregen Titel fir en Heftche vun net grad 40 Säiten am Format „Postkaart“.

Den Dicks (* 1824) huet laang duerno an engem Spunnesgedicht dem „Lentze Mich“ do-
hinnergebass: „Kuck wou s de stees a wien s de bass, den Zolverknapp ass
kee Parnass“, wat am Fong éischter op dem Universitéits-Mathematiksprofesser
Meyer seng bannen a bausse knubbeleg Verse gepasst hätt (huet dir seng Plack um Ge-
buertshaus op Nr. 5 an der Dräkinneksgaass iwregens ewell gesinn?). Den Dicks an de Lentz, ze-
soe bal Nopeschjongen (Knuedeler), hu gemaach, wéi wa keen eppes vun deem anere geng
wëssen … ower am Turn- an Theaterveräin, der „Gym“, souzen si niefteneen … zwéin dichteg
Männer; ower, gelldir, dee klenggepierpelten „Handwierksnäid“. Dee soll et jo nach haut ginn.
Schued.

Den Edmond de la Fontaine ass dann och dee vun eisen dräi „Sprooch-Hellegen“, deen als
éischte bei de Leit „ukënnt“ … net mat engem Buch, mä mat Theaterstécker: Wat hie selwer
alt esou vum Gangler a vum Diedenhofen gehal huet? Mir wëssen et net. An: wien huet déi
Zäit schonn e Buch, z. B. eisen éischten Dicionnaire vun 1847, kaaft?! Dat verhënnert net,
datt mir haut dem Gouverneursjong seng „Saachen“ och nach am Gedréckte kréien; datt
seng Liddercher mat Begeeschterung geschmuttert ginn! Intressant ass och nach dat hei:
Den Dicks weist – trotz dem Hank fir d’Lëtzebuergescht – an sengem ganze Wierk
am Fong keng speziell Oder vu Léift fir seng Heemecht. Iergendwéi huet hien als „Pat-
rizier-Jong“ net op deer Gei spille geléiert; net ze spille brauchen; d’Gesellschaft vun dee-
mools war, vun haut aus gekuckt, eng ganz gelungen – dat liest sech liicht aus der Profes-
sesch Josiane Weber hirem monumentale Wierk iwwer déi „besser“ Famillen eraus. Den
Dicks war nun emol deer „Décker“ een, an et kënnt ee bal mengen, him wier alles zimlech
egal gewiescht, wat hei am Land a rondrëm esou geféierlech geramoschtert huet. Denkt un
1848 oder un 1867.

Dem Michel Lentz (* 1820) huet seng Heemechtsléift bis an d’Schanke gesiess. Him ver-
danke mir jo dann net ëmsoss de „Feierwon“, den Text vun eisem Nationallidd („Heemecht“)
oder „An Amerika“; et muss een zouginn, datt seng sproochlech a romantesch Oder
heinsdo mat him „doduerchgeet“. De Lentz huet als héige Beamte souzesoe matzen am
„Epizentrum“ vun all deem geschafft, wat sech ëm dee kleespere Grand-Duché geréiert huet;
dat mengerwärreg net ze knapps! De Staatsminister Paul Eyschen – aus verschiddenen Ur-
saache keen apaarte Frënd vun der Famill de la Fontaine/Dicks! – huet net fir näischt esou
déck Stécker op „säi“ Lentz gehal! D’Monument op der „Plëss“ ass Zeien.

De Michel Rodange (* 1827) ass kee Staadter Jong wéi de Lentz an den Dicks. Hie
kënnt vu Waldbëlleg, aus engem „klengen Haus“; de Papp war „Napoleonsdénger“ an huet
sech an seng Famill duerno als Schouster duerchgeschloen; do gëtt et also kee Verglach
mat sengen zwéi Schreiwer-Kollegen. Si hunn och keng Notiz vun deem „hiergelafene Bau-
erejong“ geholl, och wann si säi REENERT oder LÉIERCHEN dach bestëmmt kannt hunn … dat
an der Qualitéit vu Sprooch an deem „Banneschten“ e gutt Stéck vir war. De Cornel Meder,
en zolitte Germanist, fënnt iwregens och dem Rodange seng däitsch „Saachen“ absolutt net
schlecht; dat seet genuch! Natierlech verbanne mir den Numm „Michel Rodange“ direkt mam
REENERT; wien eis Geschicht vum 19. Joerhonnert kennt, fënnt direkt eraus, datt
den „Nannets-Méchel vu Bëlleg“, dee verhënnerte Schoulmeeschterchen a „bes-
sere Cantonnier“ vun deenen dräi Sprooch-Hellegen am meeschten „drop“ hat.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Am Fréijoer
(Schreifweis 1999)

Am Rambeli dofte Vioulen;
et fale vum Himmel Trioulen
a Wolleke joen am Bloen
a Spëtze sti gréng un den Hoen.

An d’Wisen a stëllem Getrentel
am Liichteschäi stécken hir Mäntel
a Blumme sti muerges ze wénken
dem Babbelbur ënnert de Jénken.

Wéi schleefe meng Beien de Pollen!
Wéi glëtzert de Plou an de Schollen!
Voll Doft ass de Gaart an de Flouer
An d’Häerzer voll Lidder wéi d’Ouer.

O Wiewen! O Wonner! O Liewen!
Ech wëllt wéi de Päiperlek schwiewen!
Mäin Häerz, o et léisst sech net zëssen:
All Blat an all Bléi well ech këssen.

Samstag und Sonntag, den 6./7. Mai 2017

Sproochen „an der Kopp“
Eis Sproochsituatioun ass fir e sougenannten „normale“ Mënsch vun Hamburg, Lyon, Bar-
celona, Faro, Manchester asw. einfach net matzekréien. Déi meescht kennen a kën-
nen nun emol nëmmen déi Sprooch, mat deer si opgewuess sinn; dat an engem
Ëmfeld, wou et och praktesch keng aner gëtt … bis op dat e bësse „Bretz-Englesch“, dat
jo haut iwwerrall geeschtert.

Et ass och net nei, datt déi éischt Sprooch, an deer ee sech „artikuléiert“ huet esou-
guer am Gehier eng eege Regioun huet, wat japanesch Wëssenschaftler ewell vru 40 Joer
am „Courrier de l’UNESCO“ explizéiert hunn. Jidfer méi spéit geléierten „Idiom“ kreest am
Kapp rondrëm déi Sprooch, déi eis éischt war, souzesoen eis „Primärsprooch“.

Mat de Mëttele vun haut sinn „se“ dann nach méi wäit: D’Villsproochegkeet (Poly-
glossie) soll en direkt positiven Afloss op de Risiko „fir Alzheimer“ hunn … Wann
dee Komplex keng Invitatioun fir eis Statistiker ass … an eng Chance fir d’Lëtzebuerger!

„Bei äis doheem …
… guff ni esou gesot“, héiert een dacks, wann engem e Wuert oder en Ausdrock net be-
kannt ass. Dat giff heeschen, datt soss jidderee misst de komplette Vocabulaire/
Wuertschaz aus senger „Mammesprooch“ kennen. Mä dat ass net esou! Dir
kënnt iech dach net virstellen, datt all Fransous, jidfer Däitschen oder Spuenier de ganzen
Dictionnaire vun „senger“ Sprooch „an der Kopp“ hätt. Normalerweis sinn am Sproochkuerf
vum gewéinlechen „Hausgebrauch“ héchstens 3 000 Wierder; dat hänkt natierlech
och erëm vum sougenannten „Niveau“ bannent enger Famill an dem Ëmfeld of;
hei wiere mir dann um Gebitt vun der „Soziolinguistik“, e Wull- a Bitzkuerf, an deem on-
heemlech vill Intressantes ass.
D’Sprooch déi mir „drop“ hunn, huet sech aus enger ganzer Rëtsch Ëmstänn

eraus entwéckelt. Dat geet ewell domat un, ob d’Elteren an d’Gesëschter „Babbeler“
oder deer „Verpëtztener“ waren, „deenen d’Ried net esou gutt kënnt“. Et spillt och mat,
vu wou d’Elteren hier sinn, an dat net nëmmen uertschaftsméisseg, mä och sozial oder in-
tellektuell. Déi nächst Etapp ass dann natierlech d’Schoul op all hiren Niveauën … do
„schnape“ mir e Quascht Wierder/Ausdréck, déi ni bei äis – am duebele Sënn – doheem wa-
ren. Aus den eenzele Fächer bleift Sproochmaterial hänken, vun deem mir äis herno emol
guer net méi bewosst sinn, vu wou mir et hunn. Deen allergréissten Afloss (genee dee rich-
tegen Ausdrock!) hunn d’Sproochfächer an d’Literatur … do bleiwen Dosenden an Hon-
nerte vu „Vokabelen“ an eisem Verhalt, ouni datt mir se jee „geléiert“ hätten …
och wann si „doheem“ a vun der Mamm ni oder anescht gebraucht gi sinn. Dat ass a kuer-
zen an einfache Sätz e Stéck Explikatioun, firwat de Sproch vun hei uewen net stëmmt.

De „Monni Jos“
... war de Geeschtlechen a KZler Joseph Keup, deen äis mat deer schéinster Ge-
dichter an enger wonnerléiwer Lëtzebuerger Sprooch geschenkt huet. Hie steet an
deer alleréischter Rei vun eise beschten Dichter aus dem 20. Joerhonnert,
zesumme mam Marcel Reuland, dem Tit Schroeder, dem Paul Noesen …
Den Här Keup kann ee roueg mam Eduard Mörike vergläichen … deen iwre-

gens och (evangelsche) Paschtouer war an äis z. B. dat wonnerbart Fréijoersgedicht
„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte …“ geschenkt huet.
De Professer Raymond Schaack huet äis de leschten Donneschdeg zu Iechternach
mat vollem Recht en Etleches vum Jos Keup virgestallt, wou et engem esou richteg
waarm am Gemitt konnt ginn … ärem Schreiwer ganz besonnesch; dat aus enger
ganz apaarter Ursaach: Ech sinn den Här Keup 1978 deen Dag besiche gaang, no-
deem de Jean-Paul II Poopst gi war; de Monni Jos (wéi d’Iechternacher Stodenten
hie genannt hunn) hat eng Photo vum Karol Woytilln um Dësch stoen a sot mir
ganz kloer: „Ech hunn Angscht fir dee Jong!“ … 1981 d’Attentat!

Eis Sprooch vun „ënne bis uewen“
Wat ass dat dach „einfach“ gewiescht, wéi och déi „auslännesch“ Kanner an der Zäit an eis
Schoule komm sinn; gewëss: si waren net ztu sou „dacks“ an haten och hirt Krämpes mat
dem Sproochsystem an de lëtzebuergesche Schoulen … wat ower net verhënnert, datt mir
op berufflechen an esou guer politeschen Niveauën deer allerdichtegster Leit fan-
nen, déi aus Famillë kommen, wou kee Lëtzebuergesch geschwat huet an och knapps
een hinnen „hëllefe“ konnt; dat sëllechen Däitsch am „Primär“ war e Gruef, iwwer deen der
vill net gutt komm sinn. Am Franséische waren d’Kanner aus de romanesche Sproochfamillen
de klenge Lëtzebuerger zimlech séier iwwerleeën; mä esou ëm dat 5. Schouljoer huet
sech e gewëssent Gläichgewiicht gemaach … si hunn am Schoulhaff alleguer LËTZE-
BUERGESCH geschwat! D’Ëmstänn vun haut sinn anescht … mä net ouni Hoffnung!

D’Propos, deenen engen zwou Stonnen d’Woch Däitsch an deenen aneren zwou Stonne Fran-
séisch fir déi dräi éischt Primär- pardon Grondschouljoeren – an de Programm bäizesetzen,
ass vu gaaaaaaaaaanz dichtege Leit vru Joer an Dag ënnert den Dësch fale gelooss ginn. Zën-
ter datt d’Spillschoulen déi gakeg Nimm „Précoce/Préscolaire“ kritt hunn, ass d’Saach natier-
lech net manner komplizéiert ginn. Et ass a bleift ower wouer, datt een d’Männien an
d’Mausien aus enger halwer Dose verschiddene Mammesproochen ower nëmme
mat enger an deerselwechter Sprooch un „integréiert“ Fonctionnéire kritt: Dat ass
nun emol d’Lëtzebuergescht. D’Experiment mam Franséischen am „Mini-Alter“ ass dofir, ent-
schëllegt: laanscht all Dill!
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Klaken a geheien
Dat éischt vun dësen zwee Verben ass eent vun deenen typeschste
lëtzebuergesche Wierder; dobäi ass et och nach voller Bedeitungen: eng „ge-
klaakt kréien“ deet net appart gutt; wann et „klaakt“, da freet ee sech, vu wou dat
kënnt; „ee klake goen“ ass zimlech graff; eppes klaken/ewechklaken hu mir och am
Sënn vu „werfen“ … ower hei si mir dann och bei deem „geheien“, wou déi al-
lermannst wëssen, datt et dees Nidderlänneschen ass, an zwar d’Verb „gooi-
en“ fir genee deeselwechte Begrëff. Eis Sprooch geet domat ower méi wäit, well
wie sech vill plot, dee „geheit“ sech; mécht een äis Misär, dann huet een äis
„gehäit“ … woumat mir alt erëm gesinn, datt d‘Lëtzebuergescht absolutt ëmstand
ass, kreativ ze sinn. Dat seet Iech dann äre … Leitsgeheier

Zéit eraus …
Dat soll dann de „Kollektivtitel“ fir d’Oktav-Priedegte vun dësem Joer sinn;
kommt elo kee soen, un deer Sprooch-Kniwwel wier näischt méi ze réckelen; et ass
ni ze spéit, fir eppes sproochlech an d’Rei ze maachen, wat jo nach néierens an e
Stee gemeesselt oder an e Buch gedréckt ass. Eis Oktav geet dach eréischt a sechs
Wochen un!
Hei hu mir en typesche Fall, wou een net aus deer däitscher Sproochschinn er-

auskomm ass; do heescht et, de Jesus hätt zu senge Leit gesot: Ziehet hinaus
und sagt den Völkern … Mä op Lëtzebuergesch geet dat net esou „eeriicht“! Näischt
géint d’Däitscht, mä mir hunn dees méi wéi genuch, dacks muttwëlles zevill, an dat
ka jiddereen eiser Sprooch spueren … deen et éierlech mat hir mengt. Mir „zéien“ e
krommen Nol eraus; e Poul aus dem Buedem; en Auto aus engem Gruef; een aus en-
ger Affaire … also am franséische Sënn vun tirer/extraire. Ni an der Bedeitung vun er-
aus goen, z. B. ënnert d’Leit (goen). Mir wieren dem Här Abbé en éierleche Merci
schëlleg, wann hien dat géng „riichtbéien“. Näischt fir ongutt. (L.R.)

Googlen a mogelen
Datt mir haut ganz kamoud kënnen op eisem Computer „googlen“ a fir déi onméig-
lechst Saache kniwwelen an triwwele goen … eng wonnerbar Geschicht. Et soll jo
ower nëmme kee kommen a froen, wéi een da fir „googelen“ op Lëtzebuergesch
géng soen. D’Äntwert wier: Dabo! Firwat? Dat ass x-mol hei auserneegedu ginn (cf. Ra-
dio, Tëlevisioun, Photo, Bic …).

Ëmgedréint däerf een ower emol vläicht froen, firwat mir op eemol „moge-
len“ aplaz „fuddele“ solle soen; wat mir mat deem esou elegante „lecker“ ze
dinn hunn, dat just iwwer däitsch Televisiounen a Reklammen eragerutscht ass;
gutt, genësseg a geschméicheg gi wéi et schéngt net méi duer. Mä hei misste mir
äis emol selwer alleguer mat der Nues huelen; oder ass et och ewell verbueden, d’Kan-
ner e bëssen erëmzehuelen, wann si mat esou Saache wéi „Ameis – Maikäfer –
Schmetterling …“ geschäert kommen?

Kräischen
An eiser Sprooch ginn et wéi an aneren „Idiome“ ganz einfach an dacks ge-
brauchte Wierder, wou äis net afält, datt et typesch „eiser“ sinn. „Kräi-
schen“ ass eent dovun … wat mir natierlech am Däitschen (kreischen) erëmfannen,
ower denkt emol gutt no: Et ass guer net datselwecht! Eist „kräischen“ ass dat
däitscht „weinen“; mir fannen et ower am Engleschen als „to cry“ erëm … mat en-
ger klenger Kéier an d’Franséischt, wou mir „crier“ hunn; mä hiert „pleurer“ weist
éischter op dat däitscht „plärren“ … mä do hu mir „jäizen“ … dat gitt dir ëmsoss
an deenen anere Sprooche sichen. Fir „kräische“ gëtt/guff och nach „brëlle“ ge-
sot, an dat war och net dat däitscht „brüllen“. Dir kënnt elo mengen, dat Ganzt wier
„Méckepéilerei“; ower op déi Fassong kënnt ee sech och „wëssenschaftlech“ mam
Lëtzebuergeschen ofginn … wat natierlech net grad jidderengem senger Saach ass. In-
tressant wier et z. B. och, äis mam lëtzebuergesche „gaapsen“ ofzeginn; et ass eng
„onomatopée“ (Klangmalerei), grad ewéi anerwäerts. Probéiert emol.

Generalversammlung 2017
Léif Membren a Frënn, notéiert iech de Samschdeg, 29. Abrëll,
mëttes um 3 Auer – Brasserie „Um Dierfchen“ – 6, côte d’Eich
(Kasinosgaass) an der Stad.

De Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch freet sech op iech.

Samstag und Sonntag, den 1./2. April 2017

Watderdäiwel ass deen CPLL?
Mä voll ausgeschriwwen heescht dat „Conseil permanent
pour la langue luxembourgeoise“. Ass dat dann näischt?!
Mäi Frënd getréischt a fréieren Direkter vun de „Bâtiments pu-
blics“ Roland Baldauff hätt gesot, et wier eng Grimmel „ron-
flant“. Vill méi einfach an och méi liicht verständlech
wier „Nationalcommissioun fir d’Lëtzebuergescht
(NCL)“ … da geng jiddereen direkt wëssen, wourëm et sech
dréint.

Datt dee „Conseil“ ewell iwwer 20 Joer besteet, schéngt dë-
sen oder deen Zeitungsschreiwert och nach net um „hard-
disk“ ze hunn; schléisslech huet dëse „Veräin“ 1999 déi lescht
Versioun mat e puer Ännerungen un der Schreifweis fir d’Lëtzebuergescht gemaach
an erausginn; e bëssen ze séier (haseleg) an net grad dat Gielt vum Ee; et ass ower
elo mol dat Orthographie-Reglement, dat haut „offiziell“ iwwer „arrêté grand-ducal“
am Gebrauch ass.

Am Grousse Ganzen däerf ee vläicht bedaueren, datt och deemools ge-
mengt ginn ass, mir misste fir eis Sprooch-Schreif eng zimlech (zevill) no
Stäip bei d’Houdäitsch siche goen; déi Bemierkung huet mengerwärreg näischt
mat engem queesche Bléck op dem Goethe oder dem Thomas Mann hir Sprooch ze
dinn, mä einfach domat, datt d’Lëtzebuergescht plazeweis en zimlech eegent Liewe
soll kënne féieren. Beispiller: Firwat musse mir „Brout/Blutt“ hanne mat „t“ schrei-
wen? Woufir soll e „Bouf“ deen „f“ um Schluss kréien? Wat soll dat? … mir schwät-
zen dach vu „bludden“ a vu „Bouwen“ … Do wier et dach einfach gewiescht,
ze soen de „Schlusskonsonant“ giff sech no deer eventuell méiglecher Verlängerung
vumWuert riichten, basta. Och déi kéipweis eee-Bustawe bräichte mir net, an dat „Ge-
tëppelchers“ hannen um Enn ass ganz einfach lächerlech (Jeeër, Eeër …); hei guff sou-
zesoen „d’Ham an der Mëllech gekacht“. Et gëtt z. B. och knapps e méi kloeren „ä“
wéi beim Gackelchen; firwat dann „Ee/Eeër“?

An deem ganze Quascht vu Programm-Ponkte fir eis Sprooch, déi dëslescht an
der Chamber um Dësch geleeën hunn, gëtt et der eng ganz Partie, déi sech kloer iw-
werschneiden. E Bravo fir de gudde Wëll; mä do léisst sech vill zesummeleeën, an
da kéimen héchstens eng Dose Kapitelcher eraus, déi da behandelt sollte ginn. Datt
d’Saach an deer parteipolitescher Millche rondrëm gedréint guff, versteet jiddereen,
dee sech an de Politiker hir Plaz denkt … d’Haaptsaach ass, et guff sech iwwerhaapt
an der Chamber iwwer dat Heeschekand vu Sprooch zermeeschtert. Mä stellt iech
emol éierlech a verstänneg vir, wéi et gewiescht wier, wa mir vun der Ac-
tioun-Lëtzebuergesch net, och op d’mannst 40 Manéieren, zënter 1971 kon-
sequent (hei gëllt „stur“) fir eis Sprooch gewuddert hätten; net nëmme fir Li-
teratur op Lëtzebuergesch, mä op zeg Gebitter … déi elo alleguerten an deem Kata-
log vun der Regierung erëmzefanne sinn.

An den CPLL bei deer Saach? Esouguer deen ass an der Kautsch vun eiser Acti-
oun entstan … frot emol beim Guy Dockendorff no … net grad esou, wéi et hätt kën-
nen/misse sinn … ower wéi gëtt dacks gesot: Besser dat ewéi näischt!

Et wier elo ze wënschen, datt no dësem „Hoff“ och déi néideg a richteg Musek
an deer Saach gemaach gëtt. Deen alleréischte wichtege Ponkt ass d’Lëtze-
buergescht am Grondgesetz, der Constitutioun vun eisem Land; dat hu mir ewell
zënter Joer an Dag op eisem Programm … an de Willy Bourg getréischt huet mir
vrun 23 Joer (et war am Märeler Park) d’Versprieche ginn, eng Motioun doriwwer
an der Chamber ze maachen. De Frënd Willy huet säi Wuert gehal … hien huet eise
Merci dofir verdéngt … mir halen op d’historesch Wouerecht!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Wat soll dee „Springbreak“?
Den Ausdrock „foire“ fanne mir (am „Petit Robert“ ernimmt) zënter dem 12. Joer-
honnert fir e grousse regelméissege Maart. Et ass also ganz normal, datt aus deem
Maart, deen de Jang de Blannen am 14. Joerhonnert hei ageféiert huet, eis ganz ee-
ge „FOUER“ ginn ass, en Evenement, dat mir als d’Kiermes vu Stad a Land nach
haut keen August wëlle vermëssen.

Datt an der Zäit eng gelleg „FOIRE“ an den Halen um Lampertsbierg entsta-
nen ass, war dem ommelzege Jemp Michels ze verdanken; si guff an de Joeren eent
vun den Haapterliefnesser; déi Foire ass dann herno op de Kierchbierg geplënnert,
wou si sech am Sënn vum Ausdrock schéi breet gemaach huet; dat esouguer zwee
mol am Joer. „Mir ginn op d’Fouer“ a „Mir ginn op d’Foire“ sinn also zwou ver-
schidde Saachen, an eis Sprooch huet deen Ënnerscheed och gutt mat viru-
geholl … firwat dann elo dat blénkeg-bretzegt „SPRINGBREAK“? Wien do gemengt
hat, dat wier méi „modern“, deen ass nieft dem Dill. Mir brauche kee „spring“ fir d’Fréi-
joer an och kee „break“ fir vum Fréijoersufank ze schwätzen. Et mécht och net bes-
ser; et weist nëmmen, datt do Leit net bekäppen, datt déi allermeescht net
verstin, wat iwwerhaapt domat gemengt ass.
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Eis Sprooch: helleg?!
Esou ass si gutt, ower iwwerdriwwen, wéi et schéngt vu Leit
bei deer bekannter Chamberpetitioun 698 tituléiert ginn. Lët-
zebuergesch als éischt Verwaltungssprooch, ass dat
„helleg“? Héchstens net gutt iwwerluecht, well een sech
dat fir esou villes an der Praxis net ka virstellen … ouni d’Lët-
zebuergescht lächerlech ze maachen. Mir hunn eng
Sproochtraditioun, aus deer eng Sproochsituatioun ent-
stan ass, déi zesoen eenzegarteg op der ganzer Welt ass:
Stellt iech dach emol vir, datt hei e Gesetz op Franséisch
als Projet an d’Chamber erakënnt; do gëtt et op Lëtze-
buergesch diskutéiert, op Franséisch gestëmmt … an
op Däitsch an der Press kommentéiert. Wat keen Auslän-
ner versteet, dee fir d’éischt Kontakt mat äis kritt. Elo da wëllen all Gesetzer, Regle-
menter an Arrêtéen op Lëtzebuergesch ze iwwersetzen, de „Code civil/pénal“ sol-
len an eis Sprooch ze brätschen … eng iwwerdriwwen Hiermiddegkeet!
Dës Wierder klénke vläicht haartstrécheg; dir kënnt ower engem se ofkafen, deen

sech zënter 45 Joer mat Iwwersetzungen ofgëtt (Fabelen, klassesch BD-ën, Dosen-
de vu Walt-Disney-Bicher, Privattexter vun allen Zorten, de „Petit Prince“ asw.): Eis
Sprooch huet sech just wéinst eiser Situatioun um intellektuelle Plang
(Schoul, Universitéit, legislativ a juristesch Praxis) ni an deem strenge Sënn
entwéckelt … ze entwéckele brauchen. Net néideg!
All déi Iwwerleeunge wëllen net soen, datt mir näischt Verstänneges un

deem Zoustand ännere kënnten. Verschidden Zivilakte kënnt/soll ee roueg
op Lëtzebuergesch iwwersetzen: Gebuerts-, Mariage-, Scheedungs- a Stierf-
akten. Normal Verkaafsakten op notariellem Plang, wou och den „einfache“ Bierger
versteet, wat hien ënnerschreift, well hie jo net onbedéngt versteet wat eng „à l’an-
tépénultième alinéa émargée cessation amphytéotique“ soll sinn?
Déi allermeescht vun äis wëssen och net grad vill mat „enlèvement des immon-

dices/absence de marquage horizontal/tampons en saillie“ asw. unzefänken. Do
wier kéipweis Guddes fir bei „Saache fir de grand public“ ze maachen …
ower „helleg“?
Mä … wat ass dann do esou „helleg”? Hei kënnt engem an d’Kopp, et soll een

d’Kierch dach am Duerf loosen … an déi helleg Saachen nun emol och wa méig-
lech an der Kierch. À propos: Et ass iech jo vläicht (?) ewell opgefall, datt eis
Sprooch just an der Kierch (och um Kierfecht) haut eng Plaz huet, vun deer
knapps ee vrun de 70er Joere geschwat huet … bis mir vun der Actioun-Lët-
zebuergesch aus e Rendez-vous beim (super-frëndlechen) Här Bëschof Jean Hengen
haten; vun deemools un huet d’Lëtzebuergescht an der Kierch ugefaang, wierklech
eng zerguttstert Plaz ze kréien. Sou einfach ass dat net gewiescht. Et muss ee keen iw-
werhëtzte Chrëscht sinn, fir och emol samschdes an der Zeitung déi Leesch-
tung ze kucken an unzeerkennen, déi d’Leit vun der Bibel-Iwwersetzung opwei-
ses hunn an nach ëmmer bréngen. D’Psalme si Weltliteratur! Och am
Lëtzebuergeschen ... fir déi „helleg“ Texter hu sengerzäit d’Professere Raymond
Schaack a Felix Molitor mat der Berodung vum judesche Rabinner, dem Här Bulz, an
dem Bëschof Hengen eng immens Erënnerung verdéngt. Mä gleeft mir ës: Dat ass
wierklech net „vu Kaffi a Kuch“ gewiescht!
Nodeem dann elo dat sympathescht Gedäisch rondrëm déi Petitiounen

iwwer d’Lëtzebuergesch sech verzun huet – dat alt erëm gewisen huet,
datt zevill an net genuch nun emol kengMoosse sinn – solle mir verstänneg ku-
cken, wat sech mat eiser Sprooch och op „offiziellem“ Plang maache léisst. Gleeft
ës: Mir wëllen d’Lëtzebuergescht net HELLEG spriechen, ower him iwwerall do eng
Plaz ginn, op déi et dem gesonde Mënscheverstand no e Recht huet. Do schaffe
mir ganz gär mat deem neie Commissär fir d’Lëtzebuergescht
zesummen … deen den Här Staatsminister jo bei de Petitiounsdiskussioune ver-
sprach huet. Dann haten d’Ënnerschrëfte vun den 20 000 Petitonären hire Sënn!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Den Tram
Eis Comitésleit haten den Autoritéite vum neien Tram e léiwe Bréif geschriwwen,
si sollen déi „authentesch/lëtzebuergesch“ Nimm bei den neien Tramssta-
tiounen net vergiessen. Hei soe mir dann all deene merci, déi dat dann och esou sym-
pathesch gemaach hunn. Héiflech gefrot, fei geäntwert!
Ob den Tram dann elo och nach en Numm fir sech soll kréien, dat ass eng

aner Gei. An der Zäit hunn déi schmuel Eisebunnen emol Nimm kritt, wéi Jangely,
Charely a Benny, ower beim Tram fällt engem net esou liicht eppes bäi … et sief
dann HARY, well eise sympathesche Grand-Duc Henri jo den Ament de Chef vum
Land ass … an den Tram iwwer d’Bréck leeft, déi offiziell senger Groussmamm hire
schéinen Numm dréit. An engems hätt den Tram den Numm och vun deem
(Prënz) Hary, deem eist Land kéipweis ze verdanken huet … esouguer eng
ganz Eisebunnsstreck!

Generalversammlung 2017: Léif Memberen a Frënn, notéiert Iech de Samsch-
deg, 29. Abrëll, mëttes um 3 Auer – Brasserie „Um Dierfchen“, 6, côte d’Eich an
der Stad. De Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch freet sech op Iech.

Alt nach erëm: Constitutioun
Vun der Decisioun fir eis Sprooch aus gekuckt, kënnt ee wierklech bal eng Mid-
derche kréien, wann et sech ëm den Artikelchen iwwer eis Sprooch dréint.
Et ass zwar ze verstoen, datt kriddeleg Saache wéi d’Grondgesetzdispositiounen iw-
wer eis Monarchie, d’Justiz a reng juristesch „Kniwwelereien“ net iwwer de Knéi kën-
ne/solle gebrach ginn; schwéier ze bekäppen ass et ower, dat iwwer alles
misst MATENEE „vum Vollek“ ofgestëmmt ginn … dat ganz bestëmmt zu
95 % rosewéineg oder glat näischt dovu versteet.
Den Artikel fir d’Lëtzebuergescht als d’Sprooch vum Grand-Duché ass

ower kloer … vum „Conseil permanent pour la langue luxembourgeoise“
(CPLL), der Regierung an der Chambercommissioun fir Verfassungsfroen
op de Wee gesat ginn. Do ännere „Kuebereie“ wéi déi sougenannt „repräsentativ“
Ëmfro vu 60 (!) Leit no der méthode des quotas erausgepickte Meenungen absolutt
näischt drun … wat si „mir“ dann ower „Quota-Dommer“! Wien huet wéi a
wien do erausgewielt an ofstëmme gelooss. Deen ommelzegen Uni-Professer Poi-

rier, e respectable Fransous!, soll seng ongeseente Fanger do erausloossen; dat klénkt
haart, ower „il ne faut pas prendre les enfants (luxembourgeois) du bon Dieu pour
des canards sauvages!“
Eng virwëtzeg an héiflech Fro: Firwat net dat anert Joer en Eckelchen

um Stëmmziedel fir eng Referendumsfro iwwer den Artikel „Sprooch“ re-
servéieren? Da wier dee Problem eemol geléist. Geet dat net … oder ass et
net gewollt?

Eiser Lidder
An deer leschter Dose Joer hu mir 4 Editioune vun eisem Lid-
derbuch erausginn; elo ass déi 5. frësch „an d’Rei gemaach“
do. Vill Dausende vu Leit waren a sinn déck mat eisem klenge
Lidderbuch zefridden; e sëlleche Veräiner hu Kéip Sammel-
bestellunge gemaach; domat haten si a Gesellschaft a fir op
der Rees eng wonnerbar Liddersammlung … am Format fir an
d’Täsch. Endlech konnt jidderee matsangen!
Nach eng kleng Iwwerleeung: A Schottland, England, dem

Frankräich an Däitschland kennt jiddfer Schoulkand op
d’mannst eng hallef Dose Lidder aus senger Heemecht,
wann et aus der Primärschoul kënnt, souzesoen e „Must“. Ge-

nee dat sollt et och kënne fir all Kand vu Lëtzebuerg sinn, ob selwer Lëtzebuerger
oder auslännesch Kanner, déi hei opwuessen an d’meescht hei bleiwen. Mengt jo
net, dat giff näischt ginn, oder net an e „Plan d’Etudes“ erapassen. Et geet
wonnerbar … an déi „fréi“ Lidder bleiwen – mat der Sprooch! – bei jidderengem e Lie-
we laang „hänken“. CQFD … ce qu’il faudrait démontrer.
Wou sinn „EISER LIDDER“ dann elo ze kréien? Dir kënnt se a jiddfer Bi-

cherbuttek froen; datselwecht och op enger vun eisen Adressen hei an der
KLACK. De Präiss: 10 €, an 8 € bei enger Bestellung vu wéinstens 10
Bicher … maacht emol e Präisvrerglach mat engem Mäifelchen am
Restaurant …

Knippercher a Knätzelcher
Firwat solle mir soen, et wier een „am Bäisinn“ vun der Famill doheem gestuerwen?
Geet et net duer, datt d’Famill bei him war, wéi hie „fort- / an d’Éiwegkeet gaang“‘
(net „vun äis gaang“) ass … dat ass méi „richteg“.
Woufir soll dann elo eng Grippesaison „réckleefeg“ ginn? Si hëlt of; an eiser Sprooch

ass jo och näischt „bauchleefeg“; dat sief emol esou „bäileefeg“ gesot.
Mir halen näischt „oprecht“; dat gëtt am Lëtzebuergeschen „an der Riicht“ ge-

hal; iwwregens soe mir och net „oprecht“ fir „éierlech“ oder „riicht eraus“.
Op der Eisebunn hu mir zwar „Lokomotiven“, mir haten ower ni „Lokführer“;

dat waren ëmmer „Machinisten“ an si däerfen och nach haut houfreg dorop sinn.
Huet dir ewell dru geduecht, datt eng „schro“ Fra am Engleschen „a shrew“

ass … an esouguer e bekannt Theaterstéck „The Taming oft he Shrew“ heescht?
Loosst iech net „verkëppen“, wann et ëm eis Sprooch geet, a sicht d‘Bedeitung

emol an anere Sproochen … et ass 100 % EISES!
Eise Champion Bertemes ass Meeschter an der „Bomm“, net an der „Kugel“ …

ower am Keelespill geheit hien eng „Klatz“ … vläicht an de „Kullang“!
Sicht emol, vu wou mir „e Koup“, „Knippercher“ a „Knätzele“ sollen hier

hunn.
Kuckt emol am Lëtzebuergeschen no den Ausdréck a Saz-Fassongen, déi

dir a kenger anerer Sprooch fannt … eng „aarm“ Sprooch gelldir!
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Da fuert elo duer!
Dat versteet kee baussent eisem Sproochraum. Dës Iw-
werschrëft weist kloer, datt d’Lëtzebuergescht och en
eegent (oniwwersetzbart) Liewe féiert a plazeweis wäit iw-
wer en „däitschen“ Dialekt erausgeet; et ass en „Idiom“ fir
sech, d’griechescht Wuert fir „Sprooch“!
An deer ganzer „Petitiounerei“ rondrëm eis Sprooch

gëtt et mat Sécherheet en etlech gutt Elementer: Wäit iwwer
20000 Leit hu sech „geréiert“! Fir oder géint dëst oder dat;
bei dëser Saach ass et vrun allem wichteg, datt iwwerhaapt
verstane gëtt, datt d’Sprooch vum Land net „kal“ léisst. Et
muss ee sech emol virstellen, wéivill Leit näischt
schreiwen, scho guer net, wou den Numm muss do-
hannert stoen … an dann déi, déi souwisou guer näischt mat „Computer&Co“ ze
dinn hunn … da kimme mir op zeg-Zéngdausenden!
Mir erliewen dann elo „endlech“, datt déi demokratesch Autoritéite vun eisem

Land sech rësele wéi de Mupp, deen aus dem Waasser klëmmt. Elo op eemol
hunn der eng Partie vun eise Politiker vun alle Faarwe geroch, datt een
ower eppes mam Lëtzebuergesche misst/soll kënne maachen … an natier-
lech och, datt et dësen Hierscht (fir d’Gemengen) an 2018 (fir d’Chamber) erëm
„eescht“ gëtt. Egal wéi, et schéngt dach ower och eng giedeleg Zäit fir eis Sprooch
ze ginn. Ouni äis eng extra Dunn op de Kapp ze setzen, däerfe mir „mengen“, eis Pu-
blikatioun EIS SPROOCH AN D’CONSTITUTIOUN wier bei en etleche Politiker net iw-
wel ukomm; si hunn se, grad ewéi eis Membren, alleguer kritt … an si ass och nach ëm-
mer fir iech do!
Mir si paff, wéi schëtzeg sech elo an de kompetente Ministèren eppes fir

d’Lëtzebuergescht an der Schoul, fir d’Gemengen, den allgemenge Ge-
brauch vum Lëtzebuergeschen soll maachen. Den Här Staatsminister huet esou-
guer e speziellt „Commissariat“ fir d’Lëtzebuergescht proposéiert … eng formidabel
Saach … wann se richteg ugepaakt gëtt an net „administrativ verdréchent“. Mir hunn
z. B. zënter Joerzéngten eng Sproochsektioun am „Institut grand-ducal“; do
huet, nodeem 1972 dee 5-bännegen Dictionnaire (bal „incognito“) eraus war, sech
praktesch näischt méi fir d’Sprooch selwer geréiert. Deen Deel vum „Institut“
huet dann och nach e glënneregen Numm: Section de linguistique, de toponymie
et de folkore. Éierlech: ass dat dann naaaischt? Haut net méi.
Zënter engem Robert Bruch, deen zolitt wëssenschaftlech Publikatiounen iwwer ei-

sen Idiom erausginn huet; zënter de wëssenschaftlechen Aarbechte vum Fernand
Hoffmann, dem Henri Klees an dem Heng Rinnen hiren „dictionnairesche“ Samm-
lungen iwwer Planzen an Déieren, ass näischt geschitt, dat eiser Sprooch do ge-
hollef huet, wou si lieft an otemt: bei de Leit! Ganz einfach „Saachen“,wéi eis
Uertschafts- a Stroossennimm; Propositioune fir Familljenannoncen oder Publici-
téitstexter, Veräinsschreiwereien asw., dat war alles net „blénkeg“ genuch, zevill „tri-
vial“, hat keng luinguistesch „Relevanz“. Vun „Toponymie“ … näischt; mä dee grie-
cheschen Ausdrock mécht ower gutt, och wann et sech einfach ëm d’Flouernimm
an de Kadaster dréint … dat hu mir da vrun enger Dose Joere mam Kadaster an hi-
rem fréieren Direkter Patrice Schonckert rondrëm ronn 40 000 Stroossen- a Flou-
ernimm op de Leescht geholl … ganz „privat“, onwëssenschaftlech, ower et huet
gedéngt … de „suivi“ (z. B. op Plakate fir eng Stee, oder Berodung fir nei Stroossen-, Ré-
sidence- oder Quartiersnimm) gëtt eng fein Aarbecht fir dee fuschneie Commissaire
fir eis Sprooch!
Sou kleng „Kniwwelereie“ wéi z. B. an der RTL-Sonndeszeitung/Kultur/Sprooch

(mir sinn do bei der Nummer 387) sinn net vu Muttwëll fir eng ganz Hatt voll Id-
dien am neie Staats-Service; net emol ze schwätze vu ronn 24 Joer KLACK fir eis
Sprooch (hei d’Nr. 228), déi e gellege „Wullkuerf“ fir offiziell Intressen um Lëtze-
buergeschen ass. Datt bis elo nach keen sech – weder um Telephon, nach um Mail
– bei deer „Quell“ geréiert huet, ass dach ower eng Grimmelche „gelungen“, oder?
Ass ower net weider tragesch. Der Mohr wird seine Schuldigkeit weiterhin tun;
vrun allem gratis!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

E Kullang
Mat dësemWuert ass eis Sprooch meilewäit vum Däitschen ewech; et ass éischter ei-
ses typesche Verdruddels vu Franséisch (couler); „Rinne“ a „rinnen“ huet ower och
guer näischt domat ze dinn. Et gëtt méi Zorte „Kullang“: z. B. dee laanscht den
Daach – no deem eng Kaz iwregens och nach am Spaass „Kullangshues“ genannt
gëtt. Dann hu mir de Kullang laanscht d’Strooss … vläicht erënnert deen een oder
aneren sech nach drun, datt et e Kannerspill guff, dat (wéinst dem Lafe vun deer en-
ger op déi aner Säit vun der Strooss) da „vu Kullang zu Kullang“ geheescht
huet … wéi d’Autoen nach méi rar waren. Wie kennt net de „Kullang“ ënne rondrëm
e Boxebeen? Oder dee verfluchte „Kullang“ beim Keelespill. Net ze vergiessen dee
„Kullang“ bei enger Madämchen, déi e bësse wëllt „weisen“. Wat ass eis Sprooch
ower aarm, gelldir … wann een se net kennt. An dat, wat een net kennt
„al /museal“ vernennt.
An dësem Zesummenhank hu mir nach en Ausdrock, deen sech ëm de Rouer

dréint, duerch deen d’Waasser vum Kullang erofgelaf ass: dat ass de „Kondel“,
mat deem typesche franséischen Nuese-Laut (Nasal) „on“ ausgeschwat. Et ka sinn,
datt déi Saachen a verschiddene Géigenden oder Uertschaften anescht ausge-
schwat oder eng Grimmel verdréint ginn … do vun engem eegenen Dialekt schwät-
zen, ass ower zimlech iwwerdriwwen.

„Pont-Rouge“ ... watglift?
Da kann och keng nei Trams-Halt esou genannt ginn; entweder „Pont Grande-
Duchesse Charlotte“ oder „Rout Bréck“ – well mir jo keng Bréck esou nenne
wéi si „offiziell“ heescht (Nei Bréck/Al Bréck/Schlassbréck asw.). An dësem Sënn
hunn de President an de Sekretär vun der Actioun-Lëtzebuergesch e ganz héifleche
Bréif un d’Madame Buergermeeschter an déi verantwortlech Leit vum nei-
en Tram geschéckt: Fir datt do, wou e lëtzebuergesch-bekannten Numm fir eng
vun de Statioune besteet, déi dann och – am Numm vun eisem „Luxembourg
Branding“ – solle gebraucht ginn. Bei de Bus-Halten ass dat jo op ville Plaze flott
gaang; firwat net och fir den Tram?

Franséisch, LOGESCH!?
Wat guffe mir am Franséische mat Saache geplot: den „s“ an den „x“ beim Pluriel,
apaart och bei den zesummegesate Wierder; deen zackerdjëssen „accord du par-
ticipe passé“; dee verlouderte „subjonctif“ oder déi esou looogesch onregelméis-
seg Verben; déi kniwweleg Knätzele vu Präpositiounen (sur, de, à); allméiglech Zorte
vun Accentën; déi queesch „cédille (ç)“ asw. Et ass ower – mat eenzelen oder due-
bele Sträpp – bei deene meeschte gaang! Wäit iwwer deene ville „Schwieregkee-
ten“ am Lëtzebuergeschen.
Mä wat sot dir dann haut, wann et heescht: Je pars à Paris/aplaz de Luxem-

bourg pour Paris … parce que quand je suis à Paris, j’y pars (de là) pour … Mar-
seille! Dat war mat deene richtege Präpositioune gutt ze verstoen … a logesch, oder?
Et schéngt och ewell bal egal ze sinn, ob ee „merci POUR“ oder „merci DE“ seet
… dat eent steet ower fir EPPES (e Substantiv), dat anert virun engem Verb: Merci
pour le cadeau; merci de m’avoir fait un cadeau. Richteg oder … falsch?

Zolitt Lëtzebuergesch?
Wann een sech eng Grimmel Suergen ëm en zerguttstert Lëtzebuergeschmécht,
heescht et jo dacks, eng Sprooch wier jo soss näischt wéi e Communi-
catiounsmëttel; wann een dat giff zevill genee kucken, da wier een e „Purist“, en
„normativen Ierbëssenzieler“ … wat natierlech iergendwéi op „konservative Fanati-
ker“ erauskënnt. Ganz falsch ass dat Gemierwels natierlech net … mä et schéngt en-
gem dach en „Tick“ ze einfach/simplistesch. No deem Prinzip schafe mir dann a jid-
fer Sprooch déi/dat of, wou d’Sprooch eng wichteg Roll spillt: de Victor Hugo an de Ca-
mus op de Späicher; de Walser an de Böll an de Schapp; de Marc Twain an den Hem-
mingway op den Tipp; mir loossen egal wien a wéi am „Monde“ oder dem „Point“,
der „Süddeutschen“ an dem „Spiegel“, der „Times“ an der BBC drun.
Genee hei kann ee fir d’Lëtzebuergescht op de Rodange, den Dicks, de Lentz, de

Marcel Reuland, den Tit Schroeder, de Paul Noesen, de Pier Kremer, den Norbert We-

ber, de Jos Hess, den Alain Atten, de Pol Pütz an eng Hatt voll aner Schreiwerte wei-
sen, déi all op hir Fassong e Modell fir jidferee gi sinn, deen sech en éierbart Lët-
zebuergesch wëllt „eranzéien“ … grad déijéineg, fir déi eis Sprooch am Fong hirt „Hand-
wierksgeschier“ soll sinn. Also Presse-Leit!

An d’Sprooch selwer?
Natierlech si mir frou, datt den Tunn Meyer 1829 dat alleréischt Bichelchen an
senger Mammesprooch erausginn huet … 38 Säiten . Mir sinn och houfreg
op „eise“ Lentz, den Dicks, de Rodange den Diedenhofen, de Gangler, déi viru méi
ewéi 150 Joer gewisen hunn, datt sech mam Lëtzebuergeschen „eppes ufän-
ke léisst“. Mat hirer Leeschtung kënnten „eiser Leit“ wéi de Marcel Reuland, den
Tit Schroeder, de Jos Keup, de Pol Noesen, de Robert Bruch, den Norbert Weber, de
Pol Greisch, Manderscheid a Rewenig, Pütz oder Jeanine Theis-Kauth asw. sech ganz
roueg iwwer eis Grenzen eraus weise loossen, toute proportion gardée.
Et schéngt engem ower bosseg, datt praktesch kee vun hinnen sech apaart

Suerge fir d’Substanz vum Lëtzebuergesche Suerge gemaach huet, also fir
d’Sprooch selwer; mä dat kënnt kloer dovun, datt si d’Lëtzebuergescht ganz nor-
mal „am Grëff/Gespier“ haten … just den Dicks hat dem „Lentze Mich“ emol eng Kéi-
er de Baart gemaach, well hie fonnt huet, den Dichter vun eisem Nationallidd wëllt hei-
ansdo zevill „feierlech“ ginn: Kuck, wou s de stees a wien s de bass; den Zolver-
knapp ass kee Parnass! Wat giffen hien an all déi „aner“ haut vun deem sëlleche
„schlechten Däitsch“ soen, dat sech op esou vill Manéieren hei breet mécht?!
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Ech, ech, ech … majo, an?
Als Sprooch-Plogeescht ginn ech zimlech dacks gefrot, wou
da mäi Gewudders mam Lëtzebuergesche hierkënnt. Haalt
elo dovu wat dir wëllt, mä hei ass et ganz kuerz:
Dat huet vrun allem 1967 (50 Joer!) mat der systemate-

scher Iwwersetzung vu Fabele vum La Fontaine ugefaang; do
virdru (passiv) mat der Begeeschterung iwwer Gedichter vum
Marcel Reuland an dem Tit Schroeder, déi mir et am „Brun-
nen 1“, dem däitsche Buch fir d’Septième ugedoen haten
(merci Jos. Groben!). Duerno ass et jo dann „teimerweis“
komm. De 17. Febuar ginn et 46 Joer, datt ech de Jemp Bertrand
an de Charel Malané owes um „UKW/Kanal 18“ héieren hunn,
wéi si d’Grëndung vun engem Veräin fir eis Sprooch virge-
schloen hunn, déi „Actioun-Lëtzebuergesch“, deer hire 45. Gebuertsdag mir dat lescht
Joer haten … deemools e wonnerbaren Zoufall: Genee deeselwechten Dag hat
ech (no de schrëftlechen a prakteschen Examensdeeler) mëttes am Schoulministère
am „Hellege Geescht“ eng Diplomaarbecht vun 160 Säite fir e Professorat am
„Enseignement secondaire technique“ virun enger Commissioun presentéiert. Mäi
„Mentor“ ass den Englesch-Professer Marcel Schiltz gewiescht; seng Kollege Carlo
Meintz a Léon Noesen hunn assistéiert. Den Titel vun der Aarbecht: Plädoyer für
das Luxemburgische immanuellen Berufsbereich … natierlech op Däitsch; dee-
mools huet jo nach kee fir esou eng Saach un d’Lëtzebuergescht däerfen denken.
Resultat: eng fein Distinctioun.

An deene Klassen, wou ech dosendeweis Jongen a Meedercher aus allméigleche Be-
ruffsgebitter „am Franséischen hat“, war mir de Gedanke komm, datt si d’meescht
keng blatzeg Iddi vun den Aaarbechtsgäng an dem Geschier op Lëtzebuergesch ha-
ten, mat deenen si an hirem Beruff ze di kruten; datt déi Ausdréck no an no giffe ver-
schwannen, war gewosst … esou ass äre Schreiwert dann op déi Schinn ge-
roden, wou et drëm geet, eis Sprooch e bëssen ze versuergen. Bis wuer
déi Schinn geféiert huet, hätt ech mir deemools mengerwärreg ni ge-
dreemt. Et war eng ganz aner „Approche“ wéi déi pur wëssenschaftlech vun eisem
geniale Robert Bruch, och wéi d’Sprooch-Schinn vun deene fläissegen an dichtege
Leit vun der Dictionnaire-Commissioun, grad ewéi d’Fassong vun den héich respek-
téierte Gedichter-, Theater- a Literatur-Schreiwerten. Et gong ëm d’Sprooch sel-
wer!

Net ze vergiessen, datt fir d’Lëtzebuergescht an deene fréie Joeren um
Radio an op der Televisioun d’Däitscht wéi en Tsunami iwwer eis klinzeg
Sprooch eragebrach ass. Well eis Sprooch nun emol e germanesche Stack huet,
long et ganz no, datt d’Houdäitsch d’Lëtzebuergescht an deene „Medien“ a vrun
allem „bei de Leit“ ëmmer méi ausgehillegt huet; vun eiser geschriwwener Press
emol net ze schwätzen … mä wann een dat esou seet/schreift, da kritt ee vu Bes-
serwësser oder schaufelen Iwwerleeër direkt eng Zort „Germanophobie“ mat alle
méiglechen „-istereien“ iwwer de Kapp gestrëppt.

Wa mir d’Bänner vun den Emissioune vun de 60er- an uganks de 70er-Joeren
nach hätten an e Verglach mam Radio- an TV-Lëtzebuergesche vun haut giffe
maachen, da giff munnech engem de Mond opstoe bleiwen … ower direkt wier vun
„Evolutioun“ rieds, déi dach normal wier. Dat stëmmt zwar, ower wat heescht dann
hei „normal“? Ass dat „schnell“ aplaz „séier“ – oft aplaz dacks – zousätzlech aplaz
nach dobäi – inwändeg aplaz bannewänneg – Ameis aplaz Seejomes – Daachstull
aplaz Gespäer – laitue/rognons/bouchée aplaz Heederzalot/Éiercher/Paschtéit-
chen – Géisskan aplaz Strenz … moien „Entwécklung“! De Paul Leuck, de Jean Wes-
ter, de Léon Moulin, de Jos Hess, den Heng Rinnen, d’Margot Fritz, de Pier Kellner
asw.: Déi hunn e Lëtzebuergesch um Radio geschwat, dat e Genoss war; ganz „nor-
mal“, net extra „gesicht“ an absolut net iwwerdriwwen … scho guer net „knupp-
derdupp“ aremséileg aus däitschsproochegen Agence-Texter eriwwer-
gelackelt. Den Nic Weber an en etlech vu senge Mataarbechter haten hiert Lëtze-
buergesch och „drop“, ower dunn ass et lassgaang; Nimm sollen hei keng genannt
ginn … mä „gare“ wann een hinnen op d’Gäbberche geklappt huet. Wien huet eppes do-
géint gemaach? Kee Wëssenschaftler, kee Literatur-Mënsch, keen Dichter, kee Schrei-
wert! Dobäi haten an hu mir e sëlleche kapabel Leit, déi sech einfach un d’allgemeng
Aarbecht FIR EIS SPROOCH hätten a giffe kënne ginn. Et deet mir leed: Mä doran
huet kee mir eng zerguttst Hand ugepaakt! D’Ursaach: Angscht, et kënnt een
emol queesch bekuckt ginn. Majo, an?

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Schreifweis: eng Turlatäin!
Wann et am Gespréich iwwer d’Schreifweis vum Lëtzebuergesche geet, héiert een
ëmmer erëm déiselwecht Turlatäinercher. Déi gelungenst ass ower: „Ech schrei-
we wéi ech wëll“… ouni drun ze denken, datt da knapps een deem aneren säi Ge-
schreifs liest, wa jiddereen seng eegen Orthographie gebraucht. Eng ziviliséiert
Schreifweis ass nun emol eng „Norm“, an eng Norm ass do, fir datt jiddereen
deen anere kann an enger Saach verstoen: och de „Meter“ ass näischt anescht wéi
eng Norm, grad esou de Kilo, DIN A fir Schreifpapeier a maandelweis Normen op dee-
ne verschiddenste Gebitter … firwat?

Déi sech et am Schwéierste mat deer „Norméierung“ gemaach hunn an och nach
eiser Deeg Krämpes mat Normen hunn, sinn d’Englänner (all Zort „Moossen“); na-
tierlech huet de „Brexit“ och deelweis mat deer Mentalitéitskränkt ze dinn. Mä wat
wëllt ee vu Leit hunn, déi scho mat engem eenzege Bustaf an hirem Ge-
schreifs weisen, datt si „splendidly isolated“ sinn: huelt emol den „o“ bei
„cover (kawer)“, over (ouwer), movy (Muwi), more (moar), hot … an dat maache
mir a Milliounen alles mat a léieren et ouni ze knadderen, ouni emol driwwer
nozedenken. Am Franséischen ass et deelweis grad esou, ower am Lëtzebuer-
geschen ziele mir all Kazenhoer extra! Firwat?

Mir ginn een „huelen“
Hei denkt knapps een drun, datt mir et bei dësem Ausdrock mat typeschem Lëtze-
buergesch ze dinn hunn. Mä am Däitsche wier ee mat „einen holen gehen“ do-
laanscht; „aller prendre un“ wier och nach kee lupperengt Franséisch a „going to
take one“ wier zimlech koppegt Englescht … d’Wuert „koppeg“ huet iwregens, grad
ewéi „knubbeleg“ och alt näischt mat deenen 3 Sproochen ze dinn!

Mir hunn nun emol kludderweis Wierder, Ausdrocksweisen an dees, wat
de Fransous „tournures“ nennt, wouriwwer bal keen sech deen aller-
mannste Gedankemécht … just déi Elementer ginn dem Lëtzebuergeschen säin ee-
gent Gesiicht. Iwregens hu mir zu eiser 5 vru Joeren e ganzt Buch voll deer „Saa-
chen“ zesummegesicht an ënnert dem Titel „EISES“ bei eiser Actioun-Lëtze-
buergesch publizéiert (dir kënnt et nach op enger vun eisen Adressen hei uewe kréi-
en!). Et ass eng Zort „Wullkuerf“, an deem jidderee schëppeweis Material fënnt, mat
deem een haushéich iwwer „Humpegespréicher“ erauskënnt, wéi mir se dann elo glä-
ich an der Chamber ze héiere kréien, op d’Manéier: Vill Gedäisch a rosewéineg Woll!

Firwat dann elo „Fiederen“?
An der Zäit konnten déi allermannst Leit sech e Luxusbett leeschte wéi mir haut. An
der Matrass ware „Kréng“, also Päerdshoer (cf. crins/crinière). Méi wie kann sech
nach drun erënneren, datt dat Dénge vun Zäit zu Zäit huet misse lassgemaach ginn

an déi zesummegedréckte Kréng dann „opgerappt“ guffen. Et huet och alt ge-
heescht, et giff een op de „Matrasse-Bal“ goen, wann ee fréi an „d’Klapp“ gong,
wann een net „eraus“ gong (wat ass eis Sprooch ower aaaarm). Am Diwwi ware
Plommen; „Fiederen“? net grad dat Feint, vill ze spatz gewiescht… deer hate mir jo
nëmme fir ze schreiwen.

E „Fiederbett“ hate mir net; dat war nun emol e „Plommebett“, wat ower éisch-
ter fir den Diwwi gemengt war. „Aus de Fiedere“ konnte mir net kommen, héchstens
aus de Plommen, oder der Kautsch! Ënnert der Matrass waren/sinn dann zwar me-
talle Fiederen, mä dee „Ressort“ ka jo bei deem Sproch net gemengt sinn.
Wat sech alt zäiteweis mol ënnert dem Bett gesammelt huet, da ware „Fisemen“.
Well et an de Kënnercher hirem Bettchen zimlech dacks strutze-fiicht war, guff et
eng méi bëlleg Manéier: si hunn op engem „Kuewebettche“ geschlof, dat mat
„Kuef/Spreu/ivraie“ erëm séier gefëllt war.

2 Petitiounen …
... hu mir jo dann elo an der Chamber fir déi iwwernächst Woch um Pro-
gramm. Déi eng hätte gär alles op Lëtzebuergesch; déi aner stäipe sech ferm do-
géint. D’Wouerecht läit, wéi sou dacks an enger gesonder Mëtt … dofir nach eng
Kéier mäi klenge Saz, deen ech – aus bal enger Stonn Interwiew erausgepëtzt – op
der TV gesot hunn: Zevill, net genuch an ze mann, dat si keng Moossen! Et
schéngt kloer, datt bei deem Gezermeeschters am „Héigen Haus“ rosewéineg er-
auskënnt bis op e sëlleche warem Loft … an duerno fuere mir esou wieder.

Mir vun der Actioun Lëtzebuergesch si fir eng verstänneg Léisung: Allge-
meng gebraucht, wichteg a verständlech Gesetz- oder Reglement-Texter solle roueg
och an eiser Sprooch publizéiert ginn, mä net à la Radio/TV; z. B. de „Code de la Rou-
te“. Wat fir eng nach? Dat soll eng extra Commissioun vun der Chamber decidéie-
ren. Sproochlech ass et dann och nach net egal, wat fir ee Lëtzebuergesch
dofir gehol gëtt … mä dofir hu mir jo ee vum Grand-Duc ernannte „Conseil per-
manent pour la langue luxembourgeoise“ mat engem Aarbechtsgrupp „Dictionnai-
re“. Loosst mer dat Bescht hoffen.
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Eis Sprooch an der Schoulgeschicht (2)
Doriwwer hate mir an deer leschter KLACK (Nr. 225) rieds,
an zwar bis duer, wou d'Bichelche vum Professer Nik. Welter
eng (laaaaaaaaaang) Roll gespillt huet. Et guff ëm 1946 en
Usaz, fir Texter an der Margue/Feltes-Schreifweis
erauszeginn … mä déi Saach ass ganz séier mat dem Ge-
raibers iwwer déi „nei“ Orthographie an der Lächerlechkeet ën-
nergaang … le ridicule l'a bel et bien tuée! Dat huet et na-
tierlech mat sech bruecht, datt eis Sprooch an der Schoul en
Heeschen- a Weesekand guff. Trauereg, mä wouer!

An de 1960er-Joere fanne mir dann an deer excellenter
„Däitschbuch-Rei BRUNNEN“ vum Nicolas Hein, wéi e klengt
Wonner, en etlech fuschnei lëtzebuergesch … Gedichter; leider zevill „hannerwands“
an ouni déi allermannste Léier-Berodung (Didaktik). Et war ower alt emol dat,
an huet ärem Schreiwert deemools e „Juppert“ fir seng Sproochbegeeschterung ginn.
Duerno: NÄISCHT! Dat huet gedauert bis wäit an déi 1970er-Joeren. D'éischt huet
sech emol d'Resistenz-Administratioun géint d'Schreifweis vum neien Dictionnaire
(Robert Bruch) gestäipt … déi wier zevill däitsch. Mä de Minister Robert Krieps (sel-
wer Resistenzler) huet äis nogelauschtert an déi „Bruch-Orthographie“ offizialiséiert;
grad esou offiziell huet hien d'Decisioun fir d'Schoulbuch geholl, dat dunn den Alain At-
ten zesummestallt huet … deen ower leider kee Schoulmann war. Wat ass eraus-
komm? Alt erëm eng Textsammlung … mat zwou Dosen theoretesch-dréchene Säi-
ten iwwer … d'Schreifweis, ouni och nëmmen e Stëbskär pädagogesch Linn. Schued.
Leider huet och hei keng Schoulleit-Organisatioun d'Saach an d'Hand ge-
holl! Dat schéngt alles e bëssen haart … mä vill ze wouer.

An den 1980er huet sech dann eng Commissioun vun Enseignante mam Jul
Christophory un e Lëtzebuergesch-Buch fir de „Secondaire“ ginn, an deem, nieft den
„Texter“ – iwregens den Titel vum Buch – och e gudden didakteschen Usaz fir
d'Fach op 7e war; et guff ausgebaut a besteet och nach („TEXTER“, Titelbild vum Ro-
ger Manderscheid). Domat konnt ee schaffen … wann ee wollt; leider huet an deene
meeschte Gebaier den Däitschprofesser d'Lëtzebuergescht bei säin Däitsch-Pro-
gramm geprafft kritt; och de Cornel Meder stong do mat sengem gudde Wëll an de
Reklamatiounen am Duerchzoch!

Haut? Et huet sech net vill geännert. Fir jidfer Fach gëtt et eng „Commission na-
tionale“ am Educatiounsministère … ower keng fir eis Sprooch. Do kënnt e Minister
sech eng blénkeg Nues verdéngen! Mat all deem, wat elo wibbelt, wäert da jo
vläicht/hoffentlech eppes kommen.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

En français, s’il vous plaît!
Doriwwer hu mir och hei an der KLACK ewell
e puer Dose mol ge- schwat. Grad ewéi
dovun, datt et einfach falsch ass, wa
sech rabbelkäppeg francophon Leit
drop stäipen, si gif- fen dach eng vun
de „langues officiel- les“ vum Grand-
Duché schwätzen … dës „Officialitéit“
vun dräi Sprooche gëllt nom
Sproochgesetz vun 1984 nëmmen am
administrativen/offi- zielle Gebrauch,
also wann een z. B. e Bréif un eng Verwaltung schreift. Den Artikel 1 vun
dëser Sprooch-Legislatioun seet absolutt däitlech, datt déi allge-
meng/normal Sprooch vun eisem Land d'Lëtzebuergescht ass: d‘National-
sprooch!
An engem Buttek huet de Client d'Recht, seng Sprooch ze schwätzen. Ass keen

do, deen hie versteet, da kann hie senger Wee goen … de Schued huet op jidfer Fall
de Patron. Ower wie mécht dat dann?
Et hänkt natierlech dovun of, watfir eng Zort vu Geschäft et ass. An 't ass

nun emol dem Patron seng Schold, wa „Virkeefeschen/Vendeusen“ an enger Metz-
lerei oder Bäckerei déi 50 Wierder net (wëlle) kennen, déi si op Lëtzebuergesch bräich-
ten; grad esou ass et an engem Fruppsgeschäft. Eis eege Schold ass et ower nun
emol, wa mir am Restaurant dacks zesoen automatesch Franséisch mam Personal
schwätzen … an dann heiansdo vläicht esouguer op Lëtzebuergesch geäntwert kréi-
en.
Viru Joeren hate mir (d'AL) emol proposéiert, deene Leit an de Geschäfter eng Spén-

gel mat engem L ze ginn, déi Lëtzebuergesch kënnen. D'Iddi guff doutgeschloen a
mir „Schëmmel a Bless“ vernannt, vrun allem „faschistoid“, reaktionär, rassistesch
asw. Ower den Hummer: Just dee Veräin, deen sech ëm „eis“ Immigrante bekëm-
mert, huet dat Schëldchen dann erausbruecht, mat deem een direkt Bescheed weess,
d'ASTI! … et sinn der bestëmmt nach do.

Sprooch-Petitioune berouegen!
Et kann ee vun deenen zwou „Petitiounen“ iwwer eis Sprooch hale wat ee wëllt, mä
si hunn et op jidfer Fall fäerdegbruecht, datt emol vum Lëtzebuergeschen op of-
fiziellem Plang geschwat gëtt! Esoulaang wéi rieds vun engem/eppes geet, ass
een/et jo alt nach net dout, gelldir?
Déi Allermeescht vun de Leit, déi fir/géint eis Sprooch eng Petitioun an dëser

Saach ënnerschriwwen hunn, schéngen entweder net vill, rosewéineg oder
glat näischt vun deem Gesetz vum Februar 1984 ze wëssen, dat de gréiss-
ten Deel vun eiser Sproochsituatioun verstänneg geregelt huet … och d'Lët-
zebuergescht um administrative Gebitt!
Deemools hu mir (eng Commissioun mam Conseiller Raymond Weydert als Pre-

sident) ganz bewosst op de Begrëff „offiziell“ verzicht, wéi mir 1981 vum Staats-
minister Pierre Werner ugestallt gi sinn, den „Avant-Projet“ fir d’Sproochgesetz an
eng Form ze bréngen. Do geet rieds vum Lëtzebuergeschen als „langue nati-
onale“; vun anere Sproochen nëmmen als „langues administratives et ju-
diciaires“, basta. Et wier vläicht net vu Muttwëll, wa mir hei an der KLACK (fir jid-
dereen!) emol e „Facsimile“ vun deem Gesetz génge bréngen: e Mëttel a Be-
wäis dofir, datt op der Basis vun dësem Gesetz vill Leit berouegt kënnte ginn … an e
sëllechen sech maache léisst; mä, wéi op der TV gesot: „zevill an net genuch, si
keng Moossen!“ Hei ass dann d'Copie (op franséisch):

Batschdeg!
An enger vun eisen Zeitunge konnt een de viregten Donneschdeg vun engem „Pe-
titionär“ liesen, datt emol endlech eppes fir eis Sprooch misst gemaach
ginn. Batschdeg!
Leider schéngt engem dat fir e sëlleche Leit de Fall ze sinn, déi elo op eemol an

der Sprooch-Wullerei hiren Intresse fir/géint d'Lëtzebuergescht entdecken … an do-
bäi mengen, et wier näischt fir eis Sprooch geschitt. An dëser KLACK, d'Nummer
226!, kënne si sech jo dann alt emol e Käizche voll huelen, wa si sech d’Gesetz
vun … 1984 eranzéien … et gëtt och nach … 375 Artikelen am Internet!
Datt mir mat eiser „ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH“ zënter 45 Joer Dosenden an Do-

senden Initiative fir d'Sprooch vum Land geholl an duerchgezun hunn (emol net
vum „literaresche“ Gebitt ze schwätzen), ouni déi haut vläicht net méi apaart
vill vum Lëtzebuergeschen ze fanne wier … dat schéngt kee Méckekacki
wäert, oder?
D'Haaptsaach: Elo hunn ech deenen et emol gutt gesot! … just mat enger Ënner-

schrëft. Wéi hat de Mann gesot: Si hunn nach näischt gemaach … ower dat ganz
gutt!
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Eis Sprooch an der
Schoulgeschicht … (1)

… eng laang Strëpp, déi et iwwerhaapt emol eng Diplomaar-
becht wert wier, an zwar vum „gesetzlechen“ Ufank u bis
haut. Ech wetten, et giff esouguer fir eng Zort „Suite“, fir e Ba-
chelor > Master 1+2 > Doktorat duergoen!
Et wier ze hoffen, datt deen neie Gremium fir eis méi jonk

Geschicht sech deer Saach zerguttst giff unhuelen, well déi
Zäit virum an iwwer dem 1. Weltkrich jo och esou „munne-
ches“ hei lass war … och d'Angscht ëm eis national Sou-
veränitéit, déi ëm siwen Ecke gelauert huet … déi z. B. de Fong vum „Siggy vu
Lëtzebuerg“ (Prof. Dr. Lucien Koenig) senge Reaktioune war … et geet net duer,
dat flappeg als „Nationalismus“ ofzestempelen an ze klasséieren, ze „ringar-
diséieren“, wéi et op Franséisch heescht.
D’Lëtzebuergescht krut säi Recht an der Schoul offiziell duerch d'Schoulge-

setz vum 10. August 1912. Vun deem politeschen „Hummer“ ass leider nëmmen
dat aremséilegt Gebutteks rondrëm d'Roll vun der Kierch an der Schoul ze fanne ge-
wiescht. Den deemolege Bëschof Koppes, en tockege Patréiner, huet, och duerch
säin onglécklechen Afloss op déi bluttjonk an iwwerfromm Groussherzogin Marie-
Adelheid, eng politesch Kris erausgekëddelt, déi e Rateschwanz vu fundamentalen,
net grad immens positive Follegen hat. Mä dat ass eng aner Gei. D'Saach vun ei-
ser Sprooch ass doduerch ower souzesoen „an de Biischteschaf‘“ gestallt
ginn.
Op der Basis vun deem nei-gestëmmte Schoulgesetz krut dann de Professer Nik.

Welter d'Commande, fir e Schoulbuch fir Lëtzebuergesch auszeschaffen. Deen emi-
nent dichtege Literaturspezialist, deen sech ewell eng Dose Joer virdru mat sengem
Buch „Die Dichter der luxemburgischen Mundart“ (1906) wéi mat der Popularitéit
vum Michel Rodange sengem Reenert en Numm gemaach hat, huet sech fir eng ver-
stänneg Schreifweis/Orthographie säin dichtege jonke Kolleg René Engelmann bäi-

gehol. Sou ass dann 1914 dat alleréischt Schoul-
buch fir Lëtzebuergesch entstan: „Das Luxem-
burgische und sein Schrifttum“; wa vu „Schrift-
tum“ rieds ass, kann dat sech jo logescherweis
nëmmen ëm d'Literatur, also Geschriwwenes, an
eiser deemoleger Sprooch dréinen, eng Antho-
logie, net ëm e pädagogesch-didaktescht Wierk,
e gellegt Schoulbuch; et gong leider nëmmen ëm
„Dichter/Schreiwerten“. Déi zwéin héichgeléiert,
talentéiert a promovéiert Professere waren nun
emol keng Pädagogen am Sënn vum
Ausdrock! … dee ganze Komplex schoulméis-
seg opzeschaffen, dat wier kloererweis
d’Aarbecht fir „gestane Praktiker“ ge-
wiescht. Egal wéi, d’Bichelchen (hei niewen-
drun déi original Photo vum Titelblat) huet et
ronn zwou Generatioune laang „gepackt“, well
nun emol keen an och kee Schoulleit-Grupp sech
fonnt huet, fir d'Verschaffe vun eiser Sprooch mat
normalem „Material“ als Léierfach unzepaken!

Gelungenerweis war „Lëtzebuergesch an der Schoul“ – dat jo op der Zensur op
viischter Plaz als „Langue et littérature luxembourgeoise“ getrount huet – just am
Gebrauch, fir e puer Gedichtercher ze léieren … déi dann och zesoe jidderee
kannt huet. Mä domat hat et sech! Et guff keng Zeil geschriwwen; kee Lëtzebuerger
huet geléiert, e puer Sätz schrëftlech ze babbelen; et gong kee Spoun rieds iwwer zer-
guttstert Lëtzebuergesch; dat genanntent Schoulbuch war zu 70 Prozent ...
op Däitsch! Kee Stëbskär Normaltext op Lëtzebuergesch … hei och nach, wat den Au-
teur esouguer an sengem „Vorwort“ zumbeschte ginn huet: Der Lehrer (soll) seinen
Schülern gelegentlich erzählend vermitteln; eine selbständige Behandlung, und
noch viel mehr ein Auswendiglernen bleibt ausgeschlossen … Batschdeg! Dat just
bei engem Buch voller Spréchelcher a Gedichter! Dat ass, wéi wann een engem e Ve-
lo keeft, ower hien däerf just op d’Schell drécken. Dogéint huet keen an näischt
sech geréiert, 26 Joer laang! Bis 1940 huet dëst gutt mä pädagogesch/didaktesch
falsch gemengtent Bichelchen dann dorëmmer gegeeschtert … nom Krich hunn den
Auteur an d’Famill sech dogéint gestäipt, nei Editiounen dovun erauszeginn … well e
„Schreifweiskrich Welter/Margue“ ausgebrach war.
Doduerch huet eis Sprooch an der Schoul komplett brooch geleeën. Och

déi dichtegst Schoulleit an hir Federatioun(-en) hunn et net fir néideg fonnt, eiser
Sprooch eng éierbar Léier-Roll mat engem „richtege“ Schoulbuch fir d’Fach ze ginn.
Dat huet da gedauert … bis d'Actioun-Lëtzebuergesch sech an de 70er Joere beim Mi-
nister Robert Krieps dohanntert gesat huet; du sinn da fir de „Primär“ an de „Se-
condaire“ emol rëm Bicher fir eis Sprooch erauskomm … net dat Gielt vum Ee, ower
et huet sech eppes gemaach, wéi mir da wieder an der KLACK gesinn … fir datt et,
ewéi esou Villes net vergiess oder einfach (apaart vun „Historiker“) iwwergaang
gëtt.

14700 Ënnerschrëften, WOW!
Dat sinn der „yett“, wéi si do uawe genge soen … ower fir eng Fuerderung, déi an
der Chamber knapps vun enger Partei esou gedeelt gëtt, esou wéi si gestallt guff: Lët-
zebuergesch als 1. Administrativ Sprooch, also och um juristeschen an anere
komplexe Gebitter. Dat ass et ni ginn, a mir hunn et wéinst der Formatioun vun ei-
se Spezialisten an e sëlleche Fächer am Fong och net néideg gehat. All dat soll/däerf
ower net heeschen, datt sech e ganze Quascht am Sënn vun eiser National-
sprooch kann/muss änneren, apaart fir de „grand public“!
Loosst mer bei deem ganze Gerondrëms emol en etlech ganz wichteg Saachen

net iwwergoen:
– Mir hunn zënter 1984 e Gesetz, dat dem Lëtzebuergeschen eng seriös Roll

gëtt; op deer Basis wier immens vill verstänneg ëmzesetzen … bis elo ass
rosewéineg geschitt! Wien huet et iwwregens ewell zerguttst gelies?
– Mir hunn äis net ëmsoss zënter ronn 15 Joer (100 % onpolitesch!) dofir kristil-

legt an agesat, datt d’Sprooch vun eisem Land och eng besonnesch Plaz an ei-
ser Verfassung soll kréien, esouguer eng Brochure driwwer gemaach (déi nach ze
kréien ass!); et ass, no de Wierder vum Commissiouns-President Alex Bodry, sou-
gutt ewéi sécher, datt d'Lëtzebuergescht an ee vun den éischten Artikele vun eiser
„neier“ Constitutioun festgeschriwwe gëtt … wourun dann och all Parteien hire Ver-
déngscht sollen hunn!
– No deenen zwou legale Méiglechkeeten dierft et net ze problematesch sinn,

och deen offizielle Gebrauch vun eisem nationalen Idiom verstänneg mat
„Arrêtéën“ a Reglementer kloer ze ëmschreiwen. Och dat, wat mir an deem
Sënn gär an der Europäescher Unioun géngen duerchsetzen.
– Eng Commissioun (déi schonn als „Conseil pour la langue luxembourgeoise“ be-

steet!) soll sech ëm den Detail vun de Propositioune bekëmmeren.
D'Actioun-Lëtzebuergesch seet jidderengem merci fir all verstänneg Proposen … a

wier dofir och frou, wann sech der vill als Stäip génge Member vun der AL maachen
… zwar keng 14000 … mä ëmmerhin.

Alles elauter Spezialisten
Wat iwwer d’Liesen- a Schreiwe-Léieren oder eis Sprooch um Schoulgebitt gesot,
geschriwwen … vrun allem „gemengt“ gëtt, dat geet bal op keng Kouhaut! Do
hu mir dee schéine Sproch: Wie mengt, dee …!
Gelungenerweis gëtt et dees Gemierwels vrun allem vu Leit, déi selwer nach

knapps oder bal net vrun enger Klass gestan hunn, fir Klengen a Groussen an
der Primär- pardon Grondschoul, dem Secondaire oder an Owescoursen eppes vun/an
eiser Sprooch bäizebréngen. Do solle „Soziologen“ sech wa méiglech eraushalen; hei
sinn „Didaktiker“ a Pädagogen, vrun allem PRAKTIKER an hirer Roll.
Mat eiser Alphabetisatioun iwwer d'däitsch Sprooch si mir bis elo net

schlecht gefuer; schléisslech ass d’Sprooch vum Land (wann och net an alle Fa-
millen) nun emol eng germanesch, genee wéi an Holland oder de skandinavesche Län-
ner. Datt d'Franséischt am 2. Schouljoer bäikomm ass, war keng iwwel Saach. D'Kan-
ner vum 3. Schouljoer un och mat deer Basis bei geschriwwent Lëtzebuergesch ze
féieren, hätt villes fir sech. E „basic“ Englesch wier vum 6. Schouljoer un, mat deem
Fong vu virdrun, och keng Hexerei. Firwat dann elo alles wëllen op d'Kopp geheien?
Natierlech kënnt elo d’Ursaach vun de villen „auslännesche“ Kanner an

d’Spill … an et gëtt vergiess, datt dat nach laang net elauter „romanophon“ Män-
nercher sinn! Wéi ass et da mat deene kroateschen, serbeschen, kosovareschen, eng-
leschen, a wéi mat deenen aus hei vir aus dem Osten, aus Asien oder Afrika?

Iwwerleet emol wéi et am Frankräich oder anglophone Länner ass: Bei deenen en-
ge ginn 30 Prozent vun de Bustawen iwwerhaapt net gelies; déi aner schwät-
ze Vokale bis op sechs verschidde Fassongen aus … an ower geet et. Firwat? ...
Also. Da loosst mir net esou „méckepéilereg“ an „äppeldänzeg“ sinn … an emol drun
denken, aus wéivill verschiddene Sproochen d’Leit/Kanner kommen!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Walfer Bicherdeeg (19.+20.November)
Eng vun deene beschte kulturellen Organisatiounen aus dem Land! Eng gelleg Gold-
grouf fir all Bicherfrënn. Maacht iech e schéine Samschdeg oder Sonndeg. D'ACTI-
OUN-LËTZEBUERGESCH ass och do; kommt bei äis … et wäert iech net leed dinn!

Muss dat sinn?
Egal wéi dir zu der „Petitioun 698“ stitt … et däerf net „egal wat“ vu Lëtzebuer-
gesch sinn! Wéi z. B.: eng Feier begoen, déi stattfënnt (si ass/gëtt gehal) – si
steet an d’Haus (ass geschwënn)– a gëtt flott verbruecht (gët flott gehal) – et
gëtt mat Schampes ugestouss (geprost)– bei groussem Wuelbefannen (et gëtt
sech gefreet) – an enger beuechtlecher Unzuel vun Amusementer (enger ganzer
Partie vun …). Huet dir iech och alt ewell gefrot, firwat mir sou liicht am Däit-
schen doruechter laatschen … a firwat esou sëlleche Leit sech iwwer déi vill méi
rar franséisch Ausdréck an d’Sträng geheien?
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Rondrëm eng Petitioun
Et ass keng iwwel Saach, wann emol een de Courage an
d’Hand hëlt, fir eng Petitioun iwwer eis Sprooch an der Cham-
ber „lasszeloossen“. D’Actioun-Lëtzebuergesch seet merci do-
fir an ass mam Prinzip vun der Initiativ averstan; den Detaill,
dat ass eng Saach fir sech! Datt seng Petitioun ower esou
eng „Streebomm“ giff ginn, dat hat och den Initiateur sech
net gedreemt; nodeem, wat hie selwer seet/schreift, ass den
Här Lucien Welter esouguer erféiert. Mir net! Ronn 14000
Ënnerschrëfte kann een iwwer ganz Famillen a Com-
puter-Kompetenz/Resistenz a Leit ouni PC eraus liicht
op 150000 Leit héichrechnen! En Zeechen, datt eis
Sprooch „in“ ass…mä geet dat duer? Et ass fir mech per-
séinlech ower och net domat gehal an net grad ganz fein, ee vum Radio aus um Të-
lefon ze „erwëschen“, dat Gespréich dann opzehuelen… an ongefrot fir op d’Antenn
ze zerschnëppelen. Do wier jo op d’mannst eng zerguttst virbereet „table-ron-
de“ ze organiséieren… net dowäert?Keng Zäit? Keng Plaz? Iwwer jidfer Film gëtt
all Woch laang a breet, philosophéiert …

Kloererweis hu mir och ewell zënter zeg Joeren dru geduecht, fir eng Petitioun iw-
wer eis Sprooch ze maachen … ower mir hu jo mat Rou a Verstännegkeet vun
den Autoritéite bis haut en décke Pak Sprooch-Wënsch erfëllt kritt; denkt
emol un d’Sproochgesetz vun 1984, un de lëtzebuergesche „Verbatim“ am „Cham-
berblietchen“, un eis Sprooch bei der Formatioun vu Beamten, un d’Uert-
schafts- a Stroosseschëlter, un „eis“ Nimm am Telefonsbuch, un d’Organisatioun
vu Lëtzebuergesche-Coursën iwwer d’ganzt Land, un d’Roll vum Lëtzebuer-
geschen op der Universitéit, un d’Aarbecht fir/iwwer eis Sprooch am „Centre
de langues“. Dee wichtegsten a fundamentale Wonsch ass den „Adelsbréif“
vum Lëtzebuergeschen am Grondgesetz, der Constitutioun vun eisem Land…
deem seng Roll esou gutt wéi decidéiert ass… wourop jo herno all Gesetzer, Arrê-
téen a Reglementer sech musse bezéien! E Verglach: Nouteblieder, jo. Partitur, jo.
Instrumenter, an der Rei …mä wie soll wat spillen, a wou soll dee Concert sinn? Re-
sonnanz, Lautstäerkt (pp-p-mf-f-ff-fff)?

Wa mir en Iwwerleeës mat de Sprooch-Zoustänn vu viru ronn 50 Joer maa-
chen, da kënnt ee mengen, et wier bal net méiglech; et hunn an der Zäit esouguer –
soss dichteg – Leit äis dohinnergebass, mir wieren (u-)topeg Dreemerten; d’Sprooch
giff souwisou d’Baach eragoen. Haut kënne mir – ouni bëlleg Bretzerei – behaapten,
datt d’Lëtzebuergescht ouni eist Gewudders, eis Actioun!, wierklech amgaang wier,
um ieweschte Späicher ze verstëbsen, ze verblatzen, ze vermuuschten. Mir waren
äis vun Ufank (1971) u bewosst, datt dem Lëtzebuergeschen net eleng mat
e puer schéine Bicher, engem „offiziellen Dictionnaire“ oder och mat héich-
getrëppelter a respektéierter Wëssenschaft gehollef wier. Mir hu mat eise
klenge Mëttele probéiert, alle Leit d’Lëtzebuergescht „dobaussen an der Pra-
xis“ bewosst ze maachen… datt onbedéngt misst iwwer si geschwat ginn, sou
oder esou: léif, sympathesch, intresséiert, spaasseg… och alt zynesch, arrogant, ee-
fälleg, domm an esouguer gemeng.

Mir wëssen zënter Joer an Dag, datt de Lëtzebuerger an hirer grousser
Majoritéit, d’Sprooch vum Land méi bedeit, wéi si gemenkerhand wëllen
zouginn: Firwat fanne mir dann haut ronn 90% vun de Familljenannoncen op Lët-
zebuergesch? Woufir halen der esou vill op eng Invitatioun, e Menü oder op Lieser-
bréiwer an eiser Sprooch? Zugudderlescht kënne mir net vun auslännesche Leit méi In-
tressen, Sympathie, Respektoder Léift fir d’Lëtzebuergescht verlaangen, wéi mir deer
Gefiller selwer dofir hunn!
Dofir: Loosst mer elo, wann no der Petitioun 698 iwwer d’Lëtzebuergescht an

seng Roll an der Chamber grad ewéi an der Press an de „soziale Medien“debattéiert
gëtt, verstänneg a manéierlech bleiwen… esou wéi dat Goldstéck vun eiser Iden-
titéit et verdéngt huet!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

An dir selwer?
Eng Petitioun ënnerschreiwen, dat kann eng gutt Saach sinn; perséinlech, konse-
quent, selwer eppes am Sënn vun deer Saach eppes maachen, dat ass eng
aner Gei. Jidderee kann sech dach emol mat de Leit vun sengem Gemengerot an
de Beamten iwwer d’Stroossennimm an der Uertschaft „ënnerhalen“; näischt géint
d’Franséischt, mä déi allermeescht Strossen hu bei de Leit e Lëtzebuerger Numm…
wann nei Stroosse solle benannt ginn, missten d’Flouernimm, op deenen si leien,
wéinstens deelweis erhal bleiwen; virun e puer Joer si fir de Kadaster ronn 40000
Flouer- a Stroossennimm op Lëtzebuergesch an d’Rei gesat ginn; mir huelen un, datt
déi hir voll Rechter an engem Akt a vrun allem bei neie „Lotissementer“ behale miss-
ten. Do ka jiddereen sech op deene richtege Plazen ëmfroen an eppes ver-
laangen! Net nëmmen an engem „Humpegespréich“. An eise Veräiner ka jidfer Mem-
ber sech fir Plakaten a Publikatioune an eiser Sprooch staarkmaachen. Et däerf een
och roueg systematesch no alle Bicher kucken, déi op Lëtzebuergesch er-
auskommen, sief et fir sech selwer oder fir ze verschenken.
Mir sollen äis emol Gedanken driwwer maachen, watfir e „visuellen Impakt“ d’Lët-

zebuergescht op jidfer Manéier dobaussen (Plakaten, Schëlter, Reklammen…) op déi
Leit huet, déi bei äis kommen oder och nëmmen all Dag op hir Schaff!
Et gëtt esou sëllechen ze maachen; et däerfen der esou vill aus Léift a Ver-

stand fir d’Saach mat upaken… datt all „Gesetzerei“ bal iwwerflësseg kënnt
sinn. Gutt gesot, gelldir, mä…

Maja, an dann?
Stellt Iech emol vir, elo giff an der Chamber a vun den Autoritéiten alles „pa-
letti“ gemaach ginn: e schéinen Artikel iwwer eis Sprooch an der Verfassung; e pri-
ma gedréintent Sprooch(e)gesetz; Arrêtéë vu jidfer Niveau a Reglementer fir all Ge-
bräicher, wat eis Sprooch an hire Gebrauch ugeet. Wow, hurra a vive!
An dann? Wie setzt dat dann elo alles wéi a wou „a Musek“? Bräichte mir

dann do elo keng zentral Plaz, wou d’Identitéitselement Sprooch souzesoen admi-
nistrativ verwalt/geréiert giff ginn. Ass et esou dolaanscht, fir un de Kultur- oder
Educatiounsministère en zolitt gebauten/strukturéierten Extra-Service fir
eis Sprooch op alle Gebitter „an d’Gitt“ ze huelen. Mir hëllefe ganz gär, esou
eng „offiziell“ Saach fir d’Lëtzebuergescht opzebauen.

Zum Beispill
… kënnte mir äis emol alleguer driwwer Gedanke maachen, wéi et da bei äis selwer
mam Lëtzebuergesche steet; domat och bei eise Kanner. Dofir brauche mir keng Ver-
fassung, kee Gesetz, kengerlee, keen Arrêté a kee Reglement.
Huelt emol nëmmen eng Saach, déi esou genësseg kréckelt, wamir dra bäis-

sen: ass déi „knuspereg“? Neen, déi ass kruppseg! Knuspereg ass nun emol kloer
Houdäitsch; genee esou wéi „croustillant“ franséisch a „crisp“ englesch ass. Mat
esou „Klengegkeeten“ kritt d’Lëtzebuergescht d’Messer an de Réck, grad ewéi wa
mir „hannescht, erëm“ fir dat allerweltst däitscht „zeréck“ einfach trëlle loossen, an
natierlech eis Kanner och net „erëmhuelen“ (wat iwwregens och en absolutt ty-
pesch lëtzebuergeschen Ausdrock ass). Alles net wichteg, gelldir. Mä wat ass dann
elo fir eis Sprooch esou wichteg? Reglementer, oder verstänneg dofir ze
schaffen, datt si net „vergeet“ … well dann hëlleft kee „legale“ Wee.

Kappduch oder…?
Jidderee ka vun deem Genikabs- a Burkas-Zodi hale wat hie wëllt; de Fong gehéiert
net an eis Klack. Intressant ass ower, datt d’lëtzebuergescht Wierder op deem
Gebitt huet… mä mir haten nach ni e „Kappduch“. Wann et hinnen e bëssen ze
frësch a lëfteg ginn ass, dann hunn eis Meedercher an Dammen nawell gär eppes
„op de Kapp gedunn“, an zwar net ëmmer direkt en Hutt, mä …e Këpp; hei musse
mir äis bei deenen entschëllegen, déi net gär hunn, wa mir hire „Carré Hermès“ do-
mat giffe mengen, wat jo méi e Schal ass! Och wann d’Gesiicht bis just op d’Nues,
de Mond an d’Ae rondrëm verstoppt war, haten an hu mir e Wuert dofir, z. B. bei de
Schoul- oder Krankeschwësteren: e Bok. Mä wann d’Gesiicht fir de Fues-Spunnes
ganz verdeckt ginn ass, da war/ass et e „Bokes/eng Bokemaul“. Sou nei si fir eis
Sprooch déi Saachen also och alt net… ower fir e bëssen ze schmunzen ass et jo alt
gutt!

Eisen Tit Schroeder
De Jos Keup, de Paul Noesen, de Marcel Reuland, den Tit Schroeder sinn
eis bescht Lyriker; op jidfereent vun hire Gedichter geng eng Melodie oder en Ta-
bleau passen. Si brauchen sech net vrun de bekannste „Lyriker“ aus anere Sprooche
fir dat „Bannescht“, d’Form an den Ausdrock ze bécken. Den Tit Schroeder ass vrun
e puer Joer an senger Heemecht Useldeng fir seng 100 Joer apaart dofir geéiert
ginn, an zwar mat enger wonnerléiwer Editioun iwwer säi Liewen a seng Gedichter
„Um gaunze Wee“. Wien et éierlech mat eiser Sprooch mengt, deen däerf dat
Buch (fir 30 Euro, mat engem flotte Glossar/Dictionnaire) net verpassen… ze be-
stelle beim Syndicat d’initiative Useldeng / Kont CCPL LU41 1111 0167 4965
0000. Hei en Hierschtgedicht vum Tit Schroeder, dat sech heemlech an dës Joer-
zäit eranduckelt. All net esou geleefeg Ausdréck sinn extra am Glossar (Vokabulär),
deen am Buch läit:

Den Hierscht ass amgaang ze saangen
An den Hecke sidderzt d’Feier Stonn fir Stonn,
Bëscher glousen, Pëpple liichten, feireg Zaange
stëpplen, Bierke flamen an der Owessonn …
den Hierscht ass amgaang all Haunk ze saangen.
An der Färe setzt sech d’Liicht lo zou …
däischter zitt eng Woulek op – a giel vu Schwiewel
brennt lo d’Sonn … am Schiet ass d’Laf wéi Lou …
an den Däiften, an den Dällte waalt e kalen Niewel.
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Fir d'45 Joer
Actioun Lëtzebuergesch

Vru 15 Joer hu mir den 30. Gebuertsdag vun der
Actioun-Lëtzebuergesch a Presenz vum Grand-Duc an
der Grande-Duchesse gefeiert. Aus deer (ni publizéi-
erter) Festried, fir déi äre Schreiwer deemools d’Éier
hat, sollt dir hei d’Häerzstéck ze liese kréien … vun
deem och fir eis 45 Joer AL kee Komma a kee Stréch
u Wouerecht verluer huet:
Erlaabt mir, op dëser Plaz e bekannten Auteur aus engem

Land ze ernimmen, dat d'Nazien sech ewell 1938 an d'Strass gedréckt haten, der dee-
moleger „Tschekoslowakei“, de Milan Kundera: „Pour liquider les peuples, on com-
mence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur his-
toire. Et quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture
et leur invente une autre Histoire. Ensuite le peuple commence lentement à ou-
blier ce qu'il est et ce qu'il était. Le monde autour de lui l'oublie encore plus vite…
Et la langue?… Pourquoi nous l'enlèverait-on? Ce ne sera plus qu'un folklore qui
mourra tôt ou tard… de mort naturelle.“

Dir kënnt Iech elo vläicht froen, firwat ech de Milan Kundera op Franséisch zitéiert
hunn; mä d'éischt emol, well mir dat Buch vun him op Franséisch liesen, hei mam Titel
„Le livre du rire et de l'oubli“, an net zugudderlescht, well ech nach ëmmer houf-
reg drop war, sinn a bleiwen, datt mir Lëtzebuerger äis, ee Gléck!, och e bësse „Langue
de Molière“ grad ewéi dem Goethe seng Sprooch kënnen, sollen a musse leeschten.
Dat ass iwwregens ee vun den Toleranz-Prinzipie vun eiser ACTIOUN, déi ni
géint eng aner Sprooch war, mä ëmmer dofir, datt d'Lëtzebuergescht op
eng verstänneg Fassong seng Plaz do soll kréien, wou et och higehéiert, fir
datt just keen äis eis Identitéit am Sënn vum Kundera-Zitat hëlt; datt eis Sprooch op
fréi oder spéit net nach just e Folklor bleift … qui mourra de mort naturelle!
An deene Gedankegäng hu mir vrun 30 Joer eng Zort Bilanz vun deer Situatioun op-

gestallt, an deer eis Sprooch deemools, och nees genee 30 Joer no deem Dag (1941),
gewiescht ass, wou d'Lëtzebuerger grad mat hir plebiszitär an a voller Liewesgefor
de Kapp fir d'Fräiheet an d'Heemecht duergehal hunn. De Sprooch-Bilan vun 1971
war zimlech séier gemaach: Hie war kloer an däitlech, ower zimlech mi-
serabel, guer net esou, wéi ee sech dat am Fong hätt kënnen nom Horror-Erliefnes
vum Nazi-Terror virstellen.

E Bilan, eng Bilanz, kënnt sproochlech riichtewech aus dem Ausdrock „Balance“, also
Gläichgewiicht. Och wann et aus verständlechen a verstännege Grënn 1971, grad ewéi
haut, kengem an de Kapp komm ass, eiser Sprooch hei am Land datselwecht Gewiicht
wëllen ze gi wéi dem Franséischen oder dem Däitschen, hu mir ower festgestallt, datt
d'Lëtzebuergescht, eng Haaptstäip vun eiser Identitéit, déck amgaang war,
just zu deem Folkor ze verknatzen „qui mourra d'une mort naturelle!“
Wann et fir déi Suerg vun deemools, fir all eise gudden, éierleche Wëll ee giedlege

Bewäis soll ginn, dann hei e puer Zitater aus engem Artikel aus der 1. Nummer vun
der Zäitschrëft „Eis Sprooch“, deen ech 1972 ënnert d'Fro gestallt hat: „Firwat eng
ACTIOUN LËTZEBUERGESCH?“ De Bilan fir d'30 Joer vun der Actioun Lëtzebuer-
gesch fannt Dir alleguer liicht an der Äntwert op déi Behaaptungen, Meenungen a Fro-
en, déi also zënter laang an dësem Fëllement-Schreiwes vun eiser Actioun stinn; et
haten der allerdéngs vill gemengt, dat kleespert Këndche vun „Actioun“
kéim net op d'Been, oder et geng op jiddwer Fall net lafe léieren …
A wéi leeft et haut … 2016 … no 45 Joer?!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

D'Actioun Lëtzebuergesch wënscht all hire Memberen, de Frënn a Lie-
ser en zefriddene Congé, eng schéi Vakanz, a si freet sech, si den
1. Oktober gesond a monter hei erëm ze begéinen.

Dat richt een op 1 km!
Iwwersetze kann net jiddwereen; et kann een et ower léieren, a vrun allem
muss een dofir déi zwou Sprooche kennen/kënnen, aus deenen een eraus/eran‚
eriwwersetze soll. Dat muss net onbedéngt Wuert fir Wuert sinn; meeschtens geet
dat esouguer net, an esou ass et tëscht alle Sproochen de Fall. Kuerz gesot: Iwwer-
setze muss GELÉIERT sinn … oder ginn!
E praktescht Beispill: Wann et éierens brennt, da mussen d’Pompjeeën erausfue-

ren / sech op de Wee maachen / dohinner fueren … Dann heescht et dacks am Däit-
schen: die Feuerwehr rückte aus … dat huet an eiser Sprooch ower näischt mat „ré-
ckelen“ oder récken ze dinn! Mir réckelen e Schaf eraus, fir dohannert propper ze maa-
chen; am Lëtzebuergeschen huet dat Verb ëmmer domat ze dinn, datt eppes op eng
aner Plaz kënnt. Wann also een dat „Geréckels“ an der Press esou dolaanscht bei
d’Pompjeeë verdréint … da richt een op 1 km, datt hien net iwwersetze kann … do-
mat hannescht op déi éischt Zeilen hei uewendrun.

Mat Courage virun!
E Wuert vum neie President Claude Bache

An hirer Sëtzung vum 16. Juni hunn d’Membere vum Comité vun der AL gemengt,
ech sollt d’Charge vum President iwwerhuelen, nodeems eise laangjäregen „Éischte
Mann“ a Grënnungsmember René Faber aus gesondheetleche Grënn seng Démissi-
oun aus dem Comité ginn hat. Et ass mir, ewell iwwer 35 Joer Member vun der AL
an zënter 22 an hirem Comité, eng Freed an Éier, mech als President fir déi nobel
Saach vum Lëtzebuergeschen z’engagéieren; dat zemools wou an eiser Generalver-
sammlung vum 28. Mee – nieft deenen „alen Huesen“, déi schonn am Comité wa-
ren – sech spontan fënnef nei a vrun allem jonk Leit gemellt hu fir matzeschaffen.
Mat hinnen zesumme wëll ech an de Joren déi kommen „fir alles antrieden, wat lët-
zebuergesch ass, apaart fir eis Sprooch, geschwat a geschriwwen“, wéi et als Zweck
vun der AL an eise Statuten (Artikel 3) heescht.
Op dëser Plaz soen ech dem René Faber e grousse Merci. Zesumme mam Lex

Roth ass hien deen Eenzegen, dee vun de Grënnungsmemberen aus dem Joer 1971
nach ënnert äis ass. Vun Ufank u war hien am Comité, an hien huet do joerzéngte-
laang d’Fonctioun vum Caissier gehat, éier hien dunn am Joer 1994 President gouff.
Mat vill Geschéck wosst hien, d’AL ze féieren. Ech wënschen dem René eng schéin
an nach laang „Pensioun“; dobäi sinn ech sécher, datt hie „senger“ AL och weiderhi
mat grousser Sympathie verbonne bleift.
Merci soen ech awer och dem Lex Roth, deen eisem Comité – gottseidank! – als

Vizepresident erhale bleift. Mir brauchen och weiderhin seng Mataarbecht a räich Er-
fahrung. Him verdankt d’AL et, datt et si iwwerhaapt nach gëtt, well ouni dem Lex
säin onermiddlechen Asaz fir dës „Klack fir eis Sprooch“ an der Press an op RTL.lu
wier et an de leschte Joere schéi roueg ëm eis Actioun ginn. Lex: op e weidert gutt
Mateneen am Déngscht vum Lëtzebuergeschen!

Zesumme mat eisem neie Comité, an deem eng ganz Rei vu Kompetenzen beienee-
kommen, wëll ech probéieren, wéi an der Vergaangenheet sou och an der Zukunft op vil-
le Gebidder – an der Gesellschaft, der Schoul, der Kierch, der Kultur, der Litteratur – mä-
in Deel derzou bäizedroen, datt eis Sprooch déi verstänneg Plaz kritt, déi si zegutt hu-
et. An eisem Land, dat ëmmer méi opgeet fir Net-Lëtzebuerger, ass et a mengen Aen im-
mens wichteg, eis Lëtzebuerger Sprooch och als Intégratiounsfacteur um Feld ze halen
– awer dat alles net mam Briecheisen, mä andeems mir do eng Hand reechen, wou
dat gefrot a gewollt ass – sou wéi d’AL et vun Ufank un ëmmer gemaach huet!
An deem Sënn huet eis AL – trotz hire 45 Joer um Bockel, ower mat ville jonke

Leit! – nach eng grouss Zukunft vru sech a vill „op der Lee“. Ech sinn iwwerzeegt,
datt mir als nei Équipe dat gutt meeschter ginn; ech zielen op „mäi“ Comité an op
eis Memberen – déi der AL zënter Joeren trei sinn, awer och déi nei, déi an den nächs-
te Méint a Joeren nach derbäi komme wäerten.

A wann dir net gitt!
Kann am Fong een engem soen, firwat bei äis e Wieder soll „um Virmarsch“ sinn? Ge-
schwë wäert et och nach „am Unzoch“ kommen; firwat soll et dann net och nach kën-
nen „ustoen“. Vläicht mengt elo dësen oder deen, dat wier nun emol „modernt Lët-
zebuergesch“. Modern ass do dach nëmmen dat muttwëllest Eriwwerbrue-
den aus däitschen Agence-Texter oder dem Radios- an TV-Däitschen.
Eng jonk Dämmchen, déi zu Paräis eng Diplomaarbecht iwwer eis Sproochsitua-

tioun geschriwwen huet, ass der Meenung gewiescht, eist „Gebruets“ hei an der
KLACK oder anerwäerts wier nun emol „récurrent“, am Sënn vu mir géngen äis
drunhale wéi de Geck un de Bengel. Esou einfach ass dat! Superliicht ass et
ower bestëmmt, dat vrun engem Professesch-Jury ze behaapten, an deem keen dee
mannsten Donst vun deem „Duché de m…“ huet, wéi dee Politgockel vu Laurent Wau-
quiez dem Jean-Claude Juncker et hannerëm dohinnergebass huet … Solle mir deen
anere Bak wierklech och nach dohinnerhalen?

Et wor emol …
Sou fänke jo déi meescht Märercher a Seechen un. Souzesoe fir all eis Leit, déi de
leschte Krich nëmme vum „Héiere-soen“ an dacks ëm dräi Ecke weider-
verziele kënnen, ass dat, wat batter Wierklechkeet war, am Fong nëmme
méi „intressant“. Si hunn/haten (emol) e Bopa, en Urbopa oder e wäitleefege Mon-
ni, deen „deemools“ och „dobäi“ war. Mä déi sinn natierlech (!) elo geschwënn alle-
guer an der Éiwegkeet. Wat vun der Wierklechkeet bleift … ass nun emol
Geschicht … bis op dat, wat „nach matzäit“ richteg opgeschriwwen, bewisen an ën-
nerstrach ginn ass. Wat dann iwwreg bliwwen ass, kënnen d’Generatioune duerno
nach just aus deem, wat si „verzielt“ kruten.
Dëst Joer, den 10. Oktober, sinn et der 75, datt d’Lëtzebuerger sech trotz Gefoer

an Angscht géint all Zort vu „Preiserei“ gewiert hunn, apaart mat eiser Sprooch,
dem Lëtzebuergeschen! Wéi steet et mat deer Erënnerung? Wat seet a léiert si äis iw-
wer eist Land, seng Fräiheet, seng Existenz? Wat huet dee „Referendum“ alias
„Personenstandsaufnahme“ bruecht? Et war beileiwe kee Mäerchen … och wann
een sech et haut bal net méi ka virstellen!



net dovu schwätzen? Eng kleng Bilanz
D’Actioun-Lëtzebuergesch huet dann elo 45 Joer, ass also, wéi ee seet,
am „beschten“ Alter. Dat hänkt natierlech dovun of, vu wou een et
kuckt, wéi een et gesäit an iwwerdenkt.
Am allereinfachsten ass et, ze kucken/bedenken, wéi et 1971 mam

Lëtzebuergeschen am Allgemengen ausgesinn huet, dann, wéi
dat Ganzt „sech gemaach“ huet.
Loosst mer emol mat deem ufänken,wat et an eiser Sprooch uganks

vun de 70er Joere guer NET oder knapps ginn ass:
–An der Schoul guff et kee Buch fir eis Sprooch … déi ower als Fach

houfreg op deer zweeter Plaz an der Zensur stong! Wéi soll een dat
nennen … Schilda!
–An der Kierch guff zwar dmeescht op Lëtzebuergesch gepriedegt;

de ganze „Rescht“ war op Latäin oder Däitsch.
–Dir wollt z. B. op Soller /Lëlz /Heeschdref /Habscht/Käerjeng/Bitscht fueren,

huet ower nëmme Sonlez/Lulzhausen/Heisdorf /Hobscheid/Bascharage/
Büderscheid op de Schëlter fonnt.
–Am Telefonsbuch huet dir net een eenzege lëtzebuergeschen Numm vun en-

ger Uertschaft gesinn …
–Op äre Vakanzekaarte guff et praktesch nëmme „bien le bonjour“; „bonne an-

née“ stong zesoen op allen Neijooschkaarten a „sincères condoléances“ an engem
Trauerfall.
–Fir d’Baschten hätt jo keen op engerMenüskaart eng Brittzopp oder eng Pasch-

téitche fonnt … vill konnten der sech net zesummereimen, wat dann z. B. dee „Con-
sommé royal“ soll sinn.
–Eng Menüskaart op Lëtzebuergesch? Dat guff et glat net; eng „Bouchée“

krut een iwwerall, mä eng Paschtéitchen hat keng Chance. Eist Heft, fir esou Saa-
chen op Lëtzebuergesch ze maachen, ass (a 5 Editiounen) 40000 mol kaaft ginn
(och nach do!)
–E lëtzebuergesche Flouernumm hat de Kadaster net „drop“; „um Knapp“war iw-

werall „rue de la Montagne“ asw.
–Op eise Geldschäiner, den Timbren, dem Pass stong iwwerall nëmme

„Luxembourg“.
–Den „Tout-Puissant“ huet „à une meilleure vie“ geruff … well och deen

huet déi Zäit nëmme Franséisch, heiansdo Däitsch geschwat.
–D’Familljenannoncen: zu 95% op Franséisch/Däitsch … an elo? Denkt emol u

Reklammen a Plakaten, d’Chamberblietchen …
–Lëtzebuergesch Bicher konnt een op der Hand opzielen.

– Keen Auslänner hat eng Méiglechkeet, an engem Cours Lët-
zebuergesch ze léieren; kee Lëtzebuerger huet e Schreif-Cours fonnt.
Mir hunn zu Bieles an Diddeleng domat ugefaang.
– Et huet keen sech drëm bekëmmert, wat mam Lëtzebuerge-

sche giff geschéien … et ass einfach alles (besonnesch am Radio an
op der TV) luppen a verhonze gelooss ginn.
– E Lieserbréif op Lëtzebuergesch? … a wann dir net gitt!
– Et huet praktesch keen sech ëm eis Sprooch dobausse „bei de

Leit“ bekëmmert.
– Dat offiziellt „Luxemburger Wörterbuch“ war 1972 fäerdeg; vun

2 000 Stéck waren der 5 Joer duerno … 150 verkaaft; no eiser Reklamm
um „UKW/Kanal 18“ war et an e puer Méint fort!
– D’Lëtzebuergescht ass a kengem „Arrêté“, a scho guer net an

engem Gesetz ernimmt ginn. Um Fong vum Sproochgesetz an der Aarbecht
fir an d’Verfassung: d’AL!
–Vun eiser Sprooch an der Bibel a fir d’Psalme keng Spur.
–Asw. Asw.
Eis Sprooch u sech, d’Lëtzebuergescht als Element vun eiser Identitéit; d’Lëtze-

buergescht, dat mir den Nazien den 10. Oktober 1941 tockskäppeg (an ënner Dou-
desgefor!) am „Referendum (Personenbestandsaufnahme)“ als EIS SPROOCH an
d’Fratz gehäit hunn … dat war einfach, bis op en etlech klinzeg Alibi-Grimme-
len, keen Thema. Et war keen ëmstand, e Bichelche fir d‘Primärschoul ze maa-
chen, wéi dat eefällegt Gestreits ëm d'Schreifweis (Margue-Feltes / Nik. Welter) lä-
cherlech (mä och aremséileg) an de Ginz gaang war … an zugudderlescht doduerch
esouguer dem Nik. Welter säin „Das Luxemburgische und sein Schrifttum“ net
huet däerfen(!) erauskommen. D‘Kand war praktesch, bis op e puer „wëssenschaft-
lech“ Aarbechten an e bësse Literatur, mat der Bidden ausgeschott ginn. Et huet ein-
fach keen sech déi allermannst Suerg driwwer gemaach, wéi et dann „an
der Praxis“ domat géng stoen a weider sollt goen. Gewëss: Mir haten direkt
nom Krich aner Suerge wéi „Sproochmatesgeschichten“, mä spéitstens ëm 1960 hät-
ten eis intressant, gutt a fläisseg Leit sech ëm dee méi „populären“ Deel vun eiser Hee-
mechtssprooch missen hir Gedanke maachen. Dat ass net geschitt … bis … dann iw-
werleet emol den Ënnerscheed vun 1971 bis haut, an da fannt dir: d’ACTIOUN-
LËTZEBUERGESCH op allen Ecken an Ennen! Zënter 45 Joer! Et war an ass net ëm-
mer einfach. Mä mir sinn net ze vill „stolz“ dodrop … vläicht just e bëssen
houfreg. Wéi sot de Minister Robert Krieps: Maach Guddes … a so jidderen-
gem et!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

„Frësch Loft“
Just bei enger Saach wéi der Aarbecht fir d’Erhalen an d’Virukomme vun eiser Sprooch
ass et wichteg, datt et och „personell“ weidergeet. Et sinn der nach just zwéi
vun deenen do, déi am Februar 1971 am Gebai vun der „Fortuna“ op der Gare
beienee komm waren, fir eng Actioun ze grënnen, déi sech ëm d’Lëtzebuergescht
„bei de Leit“ gedréint huet: de René Faber an Äre Schreiwert. Mä aus deenen zwéi
„Wullerte“ sinn dann och alt méi eeler Häre ginn.
Et ka jo knapps ee soen, datt mir mat eisem Veräin näischt Opweises hät-

ten; den Haaptartikel vun dëser KLACK schwätzt doriwwer dach – am Resumé –
eng däitlech Sprooch. Mir haten äis och an der Zäit beim Här Bëschof Hengen eng
Sprooch-Stäip an der Kierch gefrot, well sech just op deem Gebitt jo villes op Lët-
zebuergesch giff maache loossen. Mir kruten dann d’Hëllef vum Här Abbé Arthur
Reckinger, deen der Sprooch am Kierchlechen eng immens Hëllef war … bis hien
„am Alter“ mat engem Ramplassang komm ass, dem Claude Bache, engem beléifte
Geeschtlechen am „beschten Alter“, deem d’Lëtzebuergescht an der Kierch d’Haapt-
gebieder, d’Psalmen an d’Bibel an eiser Sprooch zum groussen Deel ze verdanken
huet. Elo hu mir dann eng flott Neiegkeet: 5 jonk Leit hu sech an eise Comité ge-
mellt! Dir fannt si hei uewen am „Impressum“. Dat ass fir d’Actioun just déi
Chance, déi eis Sprooch gebraucht huet! En neie Schwonk; jonk Iddien; e „Generati-
ounswiessel“, deen eng wonnerbar Garantie ass. Mir freeën äis op hir Mataarbecht!

Erbloost iech emol!
De leschte Samschdeg ass, bis op „eise“ wonnerleefege Kenianer, villen den Otem aus-
gaang. Géngt Dir dofir am Däitsche soen „sie mussten sich erblasen“ … an ower hu
si sech laang missen „erblosen“; natierlech ouni drun ze denken, datt dësen Aus-
drock typesch eiser een ass, dee gelungenerweis déi Kéier méi no beim franséi-
schen „essouffler“ läit. Dat Bescht schéngt ower no esou enger mäerdereger Leefe-
rei ze sinn, wann een net einfach stoe bleift a sech „ergeet“, grad ewéi dat net
schlecht no engem gudden Iessen ass.
Mir hunn do nach esou en intressanten Ausdrock, dee gebraucht gëtt/guff, wann

een en neit Puer Schong krut: Doran huet ee sech missen „ergoen“ … an dann hunn
si sech „erginn“, wann se laang genuch „agetrëppelt“ waren. Intressant oder net?

Onse Fuendel héich ze halen!
Wien op seng Heemecht an hir Sprooch hält, dee kann
dat an e puer Woche mat engem Fändel weisen,
deen dat symboliséiert. Et schuet jo och bestëmmt
näischt, wann „eis“ portugisesch Leit oder aner „Aus-
länner“ hire Fändel nieft dee vun deem Land setzen, dat
si fir hir Aarbecht, hir Famill, hiert Liewen an dat vun hi-
re Kanner a Kandskanner gewielt hunn.

Widder(t)?
Mir kennen dat Wiertchen natierlech aus dem Däitschen, wou et ower mat „wieder“
ze dinn huet a mat engem „d“ geschriwwe gëtt. Am Lëtzebuergeschen huet
et ower aner Bedeitungen … déi mir d’meescht net esou gesinn, well mir
äis keng besonnesch Gedanken doriwwer maachen, oder mengen, et wier souwisou
däitsch; ass et ower net! Iwwersetzt dach emol, et wier en Auto „widdert“ eng
Mauer gerannt; et hätt ee bei der Aarbecht ferm „dowidder“ gemaach; mir hätten
e Schaf „widdert“ eng Mauer geréckelt; mir wiere mat enger Saach „hannebäi a
vir widder“ gewiescht; et giff een um Kapp e „Widderbuuscht“ net meeschter.
Dat sinn esou kleng „Knatzerten“ am Vokabulär vun eiser Sprooch … déi ower

zimlech kloer drop weisen, datt d’Lëtzebuergescht säi klengt Liewe fir sech féiert.
Fuert dir mat?

Da sicht ...!
Géngt dir einfach esou „am Flock“ den däitschen Ausdrock fir eng „Strass“ fan-
nen? A wéi wier et mat der „Schléck“? Wësst dir, wat „Geschnierks“ ass? Dat wie-
ren Ausdréck fir lëtzebuergesch Quiz-Froen, wou der vill misste „passen“. Et wier
och vläicht keng iwwel Iddi, esou e Quiz op eiser TV ze organiséieren; op d’mannst
esou intressant wéi munnech aner „Emissiounen“, déi een hei héiflecherweis net
wëllt ernimmen. Et bräichte jo fir esou Quiz-Spiller net ëmmer gläich „Millionären“
erauszekommen; fir d’Nodenkes iwwer eis Sprooch wier et ower Gold wäert!

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 – lexroth@pt.lu
www.actioun-letzebuergesch.lu – Cotisatioun: 13 E (15 E
vum Januar 2017 un) – CCPL LU75 1111 0066 4448 0000

nFirwat n

Nr. 222

Comité a Redaktioun:
ATTEN Mariette, BACHE Claude, KAELL Patrick,
KEUP Fred, KLEIN Alexis, MANDY Christine, ROTH Lex,
WEBER Vic, WEIDIG Tom
Admin. Sekretariat an Internet:
WEIRIG Maryse, VOORWINDE Marvine
Nächst Klack (Nr. 223): Samschdes, den 2. Juli 2016

22
.J
oe
r



er Sprooch
Et steet nun emol „am Gesetz“, datt een ë. a. eis Sprooch
muss kënnen oder léieren, fir d’Nationalitéit vum Grand-Du-
ché ze kréien; mir ginn hei natierlech net op bestëmmte kom-
plex Fäll an, bei deenen d’Sproochelement fir d’Nationalitéit
keng Haaptroll spillt (Bestueden; Ofstamung; besonnesch
Verdéngschter …). Et geet also an dësem Schreiwes einfach
ëm déi „normal“, dat heescht déi allermeescht Fäll.
„Lëtzebuergesch léieren“, dat ass alt esou eng Saach. Wien

Däitsch, Franséisch oder Englesch an deene respektive Län-
ner wëllt/muss léieren, dee lieft an enger Gesellschaft, wou
rondrëm praktesch näischt anescht geschwat gëtt. Mat en-
gem durchschnëttlech normalen „Täti“ rääft hien op d’mannst
esouvill op „natierlechem“ Wee wéi an engem Sall mat enger Léierpersoun. An eiser
Gesellschaft huet dat sech ganz anescht: ass z. B. nëmmen een „dobäi“, dee just Fran-
séisch kann… da schalte mir all an deem seng Sprooch. Dat ass natierlech kamoud
fir äis, och vläicht fir déi friem Persoun… ower Pech fir deen, dee Lëtzebuergesch
wëllt léieren! Loosst mer emol dee bekannte Fall beim Bäcker oder soss enger Cais-
se op der Säit, och wann dat e sëlleche Leit dacks ongehal mécht, vrun allem, wann
een zimlech „katzeg“ dohinner gebaupst kritt; „En français, s’il vous plaît“ ... mä
setzt iech emol am „Frontalier“ seng Plaz: Zesoen duebel Pai wéi déi aner Säit; bal
der kompletter Klientell ass d’Sprooch egal, d‘Lëtzebuerger knujele bal all automa-
tesch hiert méi oder wéineger éierbaart Franséisch… an de Patron léisst säi Perso-
nal gewäerden. Soss enzwësch ass dat genee ëmgedréint: Am Frankräich oder an Eng-
land muss dee „Friemen“ sech sproochlech upassen, oder d’Leit maachen sech rar!
Zu Bordeaux kee Franséisch? Dann trëppel! Zu Hannover keen Däitsch? Nixda! Bei
äis, zimlech „egal wat“. Hand op d’Häerz: Huet dir ewell engem gesot/bäibruecht,
datt „siwen“ hei nun emol net „sept“ mä „si-wen“ ass?
Mä da sollen „se“ a Coursë goen, heescht et. Dat si genee 7 Wierder! Ower wéi

mécht dat sech an der Praxis? Haut gëtt et zwar uechter d’ganzt Land Coursën, an
eis Sprooch ass esouguer voll an universitäre Programmen dran, no deenen et de Ba-
chelor an de Master am Lëtzebuergeschen, grad ewéi a kultureller Identitéit gëtt;
och d’Promovéieren (Doktorat) ass net wäit ewech; Professere fir Lëtzebuergesch
sinn ewell ernannt. Dat giff sech an deer geschlaffener Ausdrocksweis „Paradigme-
wiessel“ nennen, fir ze soen, datt de Fong sech geännert huet. Den „Institut national
des langues“ platzt zesoen aus allen Néit, mä firwat? Meeschtens dréint et sech ëm
d’Sproochconditioun fir eis Nationalitéit. Oder?
Et gëtt ower en Ënnerscheed tëscht der Sprooch am Allgemengen an dem type-

sche Gebrauch fir z. B. e bestëmmte Beruff. Hei bräichte mir kleng Heftercher, déi
sech rondrëm d’Lëtzebuergescht a bestëmmte Situatiounen dréinen: An enger Metz-
lerei „falen“ aner Wierder a Sätz wéi hannert enger Bakes-Théik; an enger Caisse
geng et spezifesch mat zwou Dose Sätz duergoen; an engem Spidol ass d’Saach na-
tierlech vill méi komplizéiert … a verdäiwelt wichteg; et wier ower net onméiglech,
wann do e Bichelche geng entstoen, dat sech mam Sproochgebrauch vum Mede-
zinner, dem Paramedezinner an dem „Zëmmerpersonal“ giff ofginn; denkt emol un
d’Problemer/Geforen, déi an der Klinik duerch Schlecht-Verstoen opkomme kënnen!
Et gëtt Maandele voll Méiglechkeeten, déi intresséiert Sproochleit speziell fir dësen
oder dee Beruff kënnten opschaffen. Also: „Plein de pain sur la planche!“ Dann eran do-
mat!

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)
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E laangen Dag!
Kënnt dir iech virstellen, datt et keng Familljenannoncen op Lëtzebuer-
gesch an eisen Zeitunge gëtt, keng Lieserbréiwer an eiser Sprooch, Reklammen
oder soss Artikelen, déi net op Däitsch oder Franséisch sinn; Menüskaarten op Lët-
zebuergesch. Haut plazeweis 80%!
Erënnert dir iech nach drun, datt op den Uertschafts- a Stroosseschëlter nëm-

men Troine, Mondercange, Clervaux, Hollenfels, Insenborn an net och nach Trat-
ten, Monnerech, Clierf, Huelmes, Ënsber asw. stong? Datselwecht mat rue des Vig-
nobles, Grand-rue, rue Basse aplaz am Wéngert, Groussgaass, Ënneschtgaass? Jo?
Da sidd dir net wäit vun der Pensioun ewech, oder ewell eng Zäitchen dran. Dat ass al-
les eréischt an de 70er-Joere komm; et sinn deemno iwwer 40 Joer hier! Déi Uert-
schafts- a Stroossennimm op Lëtzebuergesch och nach am Tëlephonsbuch … do
guff ee bal ausgegréngt, wéi ee mat deem Uleies bei d‘Ministren an Direkteren oder
Schefferéit komm ass! Wéi dir uechter d’ganzt Land kënnt gesinn, ass et ower do-
wäert gewiescht. An den nächste Woche gëtt eng Lëscht mat all deenen Eeenzel-
heete vun „Actioune“ zesummegestallt an och publizéiert … do wonnert méi ewéi
een sech!
Denkt dir alt emol nach un déi Zäit,wou et a kengerlee kenger Schoul och nëm-

men en „Zigrettebichelche“ fir d’Lëtzebuergescht guff … dat ower déck an dichteg
als „langue et littérature luxembourgeoises“ op deer alleréischter Plaz vun der Zen-
sur stong?
Deer „Saachen“ an Dosenden anerer gëtt et kéipweis, iert eis Actioun-Lët-

zebuergesch sech se vru 45 Joer op hire Fändel geschriwwen huet… deen
si ni kritt a gebraucht huet! Well si an hir Membren sech „net ginn hunn“, huet eis
Sprooch haut eng (och gesetzlech!) Positioun, vun deer „an der Zäit“ dach emol kee
gedreemt hätt.We had that dream! ... and realized it!

Muss dat sinn?
„Dat ass bequem“ = kamoud/praktesch
„ab 2 Auer“ = vun 2 Auer un
„ausserhalb vun der Stad“ = bauss(en)t der Stad
„innerhalb enger Stonn“ = bannent/an enger Stonn
„mëttlerweil“ geet dat = elo/vun elo u geet dat

Da brauche mir et och net am Radio. Dann: Merci!

Eng Zockerschmier?
Mir hunn et – ee Gléck – zimlech einfach, deer markanter Sätz/Begrëffer/Spréch-
wierder aus deene Sproochen ze behalen, déi mir an deene Joere léieren, an deene vil-
les esou liicht an d’Käppercher geet … an dran hänke bleift. Domat hu mir et ower
och dacks schwéier, déi Elementer an eiser Sprooch ze gebrauchen. D’Lëtzebuer-
gescht huet ower maandelweis Ausdrocksweisen/Spréchwierder, déi ge-
nee datselwecht soe wéi däitscher oder franséischer. E formidabele Bewäis
huet de Mil Goerens äis an sengem Buch „Vun der Long op d’Zong“ geliwwert,
an deem dir esou zimlech alles begéint, wat et an deem Sënn am Lëtzebuergesche
gëtt; dir fannt et zesoen an all éierbarem Bicherbuttek, sief et fir iech selwer oder
als giedelegen (nëtzleche) Cadeau fir déi eng oder aner Geleeënheet.
Wat dir ower net am „Goerens“ braucht ze sichen, dat ass en ZOCKER-

BROUT! Genee esou gëtt et do kee „Botterbrout“ … well dat ass nun emol op Lët-
zebuergesch déi onverwiesselbar SCHMIER! Wann dann och nach een um Mikro
mengt, hie misst eppes vu „Päitsch an Zockerbrout“ vun sech ginn… da weist e just,
datt hien säin „Handwierksgeschier“ net am Grëff, oder sech einfach vergraff
huet! Huet dir iwregens ewell dru geduecht, datt eng „Schmier“ an z. B. och „Ge-
beess“ deer aller-typeschster lëtzebuergescher Ausdréck sinn?! Datselwecht kann
ee roueg vum SCHOCKLASBOTTER soen… deen op d’mannst esou gutt schmaacht
wéi den „Nutella“. Oder?

Sprooch kennen a kënnen
Eng Sprooch „kënnen“, dat ka Villes heeschen. Do gëtt et jo en immensen Ënner-
scheed tëscht „verstoen“ a „gebrauchen“. Mir gebrauche selwer an alle Sproochen,
déi mir „kënnen“ vläicht nach net emol d’Halschent vun den Ausdréck, déi mir ower
verstin. Méi blénkeg ausgedréckt giff ee vu passivem an aktivem Vocabulaire schwät-
zen.Wien an egal watfir engem „Idiom“ ronn 3 000 Wierder „kann“ a gram-
matesch zimlech éierbar asetzt, dee kann sech ganz gutt verständlech
maachen … versteet och, wat déi aner Säit gesot gëtt … well am gewéinleche Ge-
spréich ginn a kenger Sprooch och méi wéi +/- 3000 Wierder gebraucht … fir d’Lët-
zebuergescht ass nach net ënnersicht, watfir Ausdréck dat „der Trap no“ sinn; haut
wier et fir déi giedeleg Spezialiste mat deenen néidegen „Algorhythmen“ net wat-
derdäiwel schwéier, eng Lëscht dovun ze maachen. Hallo Uni.lu!
Ganz sécher giff een an esou enger „Gebrauchslëscht“ ower z. B. eist Verb „got-

zelen“ net fannen, och „gëmmeren“ net … well domat „heeschen“ an de
meeschte Fäll gemënzt ass. Falsch ass et, direkt domat ze kommen, déi Wier-
der, déi een net „kann“ als al, museal, evolutiouns-verschwonn/verblatzt
ze vernennen … well an deem Fall kënnten an deer e bësse méi „gehuewener“ fran-
séischer/däitscher oder englescher Press – vun der Literatur net ze schwätzen – säck-
weis Ausdréck an de Sprooch-Lompekuerf gehäit (geworf, gepuchtpuchen?) ginn. Ge-
nee datselwecht gëtt et natierlech och am Lëtzebuergeschen! Net jiddereen ass,
egal a watfir enger Sprooch eng „Wierderquell“!
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der?
Wann en Historiker sech domat op engem Mikro (um 100,7)
breet mécht, déi Leit hätten e ‚Fäschtelchen‘ an der Kopp,
déi drop halen, datt eis Sprooch eng Roll bei eiser Natio-
nalitéit spillt, dann huet hie sech mat sengem Gedäisch am
Toun vergraff, basta… dat Allermannst, wat ee ka soen. Deesel-
wechten ‚Allroundhistoriker‘ giff sech ower iwwer d’Resultat vun
enger Ëmfro wonneren, déi iwwer dës Fro gestallt geng ginn. Iw-
regens hunn déi jo dann alleguer e Fierzelchen am Kapp, déi dat-
selwecht heibannen oder an anere Länner fir hir Nationalitéit ver-
laangen. Well mir ower eng butzeg Natioun sinn, déi sech all gud-
den Dag huet misse behaapten, déi sech och haut nach muss
als eegent Land an Natioun beweisen, ass d’Sprooch-Fro fir äis
souzesoe existenzwichteg, n’en déplaise à des historiens-idéo-
logues visiblement détracteurs! Wéi ass et dann z. B. mat Malta… esouguer EU-Sprooch!
En Historiker soll sech ‚neutral‘ ëm Saachen/Zoustänn bekëmmeren, déi mat

Geschichtsschreiwerei ze dinn hunn; net mat ideologesch vertrëtzte Meenungen a
Behaaptereie wéitschen, déi nun emol kloer op politeschem Plang leien… esouguer laanscht
den Dill sinn: z. B. ass et falsch, d’Schwäizer Sproochsituatioun (och fir d’Natio-
nalitéit) mat eiser ze vergläichen: dat Land ass duerch en ‚Amalgam‘ (Confedera-
tioun/CH!) aus dem Kär ‚Schwyz-Uri-Unterwalden +++ entstan, woufir d’Sproochcondi-
tioune fundamental anerer sinn. Lëtzebuerg, just de Contraire! ass eng Reduktioun
aus dem ‚Gekëpps‘ fir Frankräich (1659), Preussen (1815) an der Belsch (1839); also just
de ‚Schuedi‘, dee vum Duché resp. Grand-Duché (vrun allem sproochlech speziell) iwreg
bliwwen ass. Dat misst engem historiographeschen Dausendféissler dach kloer sinn,
apaart wann et ëm Gespréicher iwwer eis Nationalitéit an Emissiounen um ‚100,7‘ oder
dem RTL geet. Et sief (vergonnt!), et wëllt ee sech fir dëst oder dat prett halen/maa-
chen. Ower wat soll deen esou schéin arrogant an engem Lieserbréif vum DS apostro-
phéierten ‚oncle Lex‘, deen Duerfschoulmeeschter, da schon dovunner kennen. Dajee alt.

Et guff emol gemengt, datt et näischt méi Ales ewéi d’Zeitung vum Dag virdru
giff ginn; dat huet säi Wouer… mä en Artikel kann ee wéinstens erausschneiden a ver-
suergen. Dogéint ass eng kleng Radios-Emissiéinchen dann ower wierklech nëm-
me waarm Loft; och wann hei e puer Leit iwwer eis Sprooch lassfueren, déi sech sou-
wisou driwwer eens sinn, datt d’Lëtzebuergescht um Verblatzen, wann net esouguer
um Verschwannen ass. Prost! Leider gëllt dës Bemierkung och fir Leit an deer Mikros-
Ronn, déi zwar soss hir Verdéngschter fir eis Sprooch hunn… ower éischter op engem le-
xikalesche‚ phonetesch-folkloristesche‘ Plang.

Datt mir hei vun deer Emissioun iwwer eis Sprooch schwätzen, huet just mat deem Äi-
fer ze dinn, deen eng Rëtsch Nolauschterer sech a ‚Commentairë‘ vum Leif schreiwen…
et sinn der gläich 50 gewiescht! Natierlech vergräifen sech der do en etlech (och wann
si Recht kënnen hunn!) un engem Toun, dee mir hei net wëllen huelen.
Eng Soziolinguistik-Doktesch ass net onbedéngt bei enger Sprooch-Emis-

sioun op hirer Plaz, wou et drëm geet, wéi d’Lëtzebuergescht vru Generatiou-
nen do stong; wat an de leschte 50 Joer domat geschitt ass, a wéi et sech weider ent-
wéckelt huet oder nach evoluéiert. Et ass emol net gesot, ob si weess, watfir eng Roll
do de Lentz, den Dicks, de Rodange, den C.M. Spoo, den Nik. Welter, de Paul Eyschen,
de Jos. Tockert, de Robert Bruch, all eis Schreiwerten (och déi mat Dausenden Emis-
siounen an Artikelen) an ‚déi vum 10. Oktober 1941‘ gespillt hunn. Si ignoréiert Dosende
vun Argumenter, déi een hir nach spilles kënnt an dee gescheite Käppchen triichteren; si
iwwergeet schänterlecherweis, wat an eiser Sprooch an de leschte 50 Joer geleescht
guff a geschitt ass… ower: Soziolinguistik ass nun emol keng SozioPÄDAGOGIK
oder -DIDAKTIK! Hiert Fach ass (dat technescht) Fonktionéiere vun engem ‚Idiom‘ an en-
gem Gebitt. Dat kann hire ‚Mentor‘ de Professer Fernand Fehlen, hir auserneendinn,
deen dem Schreiwert vun dësem Artikelchen handschrëftlech de ‚Pionéier‘ am nationale
Sënn attestéiert huet; de Prof. Dr. Peter Gilles huet am selwechte Sënn dem ‚geéierten
Här L.R.‘ eng handschrëftlech Zensur am (iwregens absolutt wertvolle) Buch iwwer eis Fa-
milljennimm ginn.

Dat, an nach vill méi – a 50 Joer Aarbecht fir d’Lëtzebuergescht ‚bei de Leit‘ – geet na-
tierlech net duer, fir bei engem Radios-Gespréich iwwer d’Nationalitéits-Lëtzebuergescht
sollen dobäi ze sinn… da wieren e sëlleche Kuebereien net ‚einfach esou‘ wësche
gelooss ginn. Mä sou léisst een Onkamoutes genëschelt ënnert den Dësch falen, nedir,
maja, jo; et soll der ginn, déi net do huckele bleiwen… an da leeft et (am falsche Sënn)
net ronn.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

De ‚queeschen ‚e‘
Wéi an den 90er Joeren e grappvoll Saachen an eiser Schreifweis sollt ‚ver-
einfacht‘ ginn, hunn ech un e Liddchen aus enger vun de fréiere ‚Revuë‘ missen den-
ken: <de Schaus, dee sot, ‚t muss anescht ginn; ‚t ass anescht mä… net besser
ginn>. Gutt war et, datt dee breeden (oppenen) ‚e‘ einfach ëmmer soll duebel ge-
schriwwe ginn, also net ënner d’Regel vun der Vokal-Verduebelung brauch ze falen.
Och am Däitsche gëtt et jo ‚Gewulls mat dem ‚e‘. Huelt emol: Schere-Sehne-See-

le…dräimol genee deeselwechte laang geschwaten ‚e‘… an dräimol anescht ge-
schriwwen! Mä wann dir et net ‚richteg‘ schreift, da gëtt et do e roude Strapp, bas-
ta! Hei freet kee laang an ëmstänterlech, FIRWAT dat esou ass; et ass esou, fäerdeg.
Just am Lëtzebuergesche gi mir de Lais nach d’Fléi sichen; mir stelle kéip-
weis Schreifweissaachen a Fro. Wa mir dann eréischt an d’Englescht kommen, da fan-
ne mir et normal, dat et 6 Fassonge gëtt, fir do de geschriwwenen ‚ea‘ anescht aus-
zeschwätzen (early, heard, heat, heart…),mä do gëtt net reklamméiert, net emol
dru geduecht. Passt emol op, wéivill Bustawen am Franséische geschriwwen ower
net ausgeschwat ginn (accueillir); ower an eiser Orthographie muss alles loooo-
oooooogesch sinn. Ass dat wierklech esou logesch geduecht?

Wat ass eng Haascht?
Mir iesse jo bal alleguer gär e genëssegt Stéck Ham bei de Spargelen, déi elo kom-
men; réi oder gekacht ‚Flaatschen‘, eng Schlabäizi! Och eng Mettwurscht oder e
Wirschtchen, eng Lyoner asw. Schmaachen der Mailche wonnerbar… owerwéi dacks
huet een sech da scho gefrot, wéi déi Saache gemaach ginn! Si passéieren
all an der Haascht; op d’mannst rondrëm Käerjeng kennt haut bal jiddereen dat
Wuert… och wann dacks net gewosst ass, wat domat gemengt gëtt: Wann d’Giss ge-
schluecht ass, ginn déi ‚gréng‘ Hamen an d’Solper geluecht, eng Flëssegkeet aus
Waasser, Salz, Kraider a Gewierz; dat nennt sech dann eng Solper (Saumure, Salz-
lauge); bei de Mëschungen hu vill Haiser hir kleng Geheimnisser, an et war an der
Zäit gutt, wann e ‚Monni beim Haus‘ sech déi Wochen drëm bekëmmert huet, fir d’Ha-
men all Dag ze dréinen; duerno koumen si (eng Zäit?) an de Reez – guffen also GE-
REEZT, net GERÄÄCHERT – well et an deem Raum kee ‚Rauch‘ gëtt, wou si deen ty-
pesch bränzleg-reezege Goût vum Holz a Seemiel matkréien, dat ënnendrënner net
brennt mä nëmme ‚säitert‘. Sinn se ‚zeideg‘, da ginn déi Dénger ewechgehaang. Fréi-
er uewen iwwer dem Kamäin an der Kichen, genee: der Haascht! Wéi laang?
E puer Méint fir déi ‚gekachten‘ an alt bis zu 2 Joer fir déi réi. Et gëtt et am Fong
keng richteg ‚gekachten‘ Ham; si däerf net ‚kachen‘, wa méiglech net iwwer 75° go-
en; dat Ganzt eng Spezialistenaarbecht! Haut op vill Fassongen industriell… mä wann
een en ‚Haus‘ huet, wou d’Hamen nach selwer ‚gemaach‘ ginn…kee Verglach!

Waarm Loft, od
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Dann „zünd“ alt emol
Wéi et schéngt huet eng ,Micros-Madame‘ an engem Reportage fir ,TéléVie‘ ge-
mengt, do wiere ,Käerze gezünd‘ ginn… dat ‚Méinsch‘ gehéiert einfach net vrun e lët-
zebuergesche Micro/eng Camera, wou d’Handwierksgeschier nun emol eis Sprooch
ass. Bis elo hu mir eng Käerz, e Feier, en Uewen, eng Zigrett, eng Päif, an na-
tierlech eng Käerz nach ëmmer ugefaang; ‚zünden‘ hu mir och, mä an aneren Ze-
summenhäng. Et geet net domat duer, dann erëm ze soen/mengen, eng Sprooch giff
‚evoluéieren/ sech moderniséieren‘; dat ass zwar net ëmmer falsch, mä op déi Ver-
einfachungs-Kar kann een net alles tässelen… wat een an enger Sprooch net kann
oder net kennt. An dësem Fall kënnt ee jo dann och behaapten, herno wieren déi
Liichtercher ‚geläscht‘ ginn (dat iwwerloosse mir de Pompjeeën!)… well dat nun emol
esou ‚evolutiv‘ ass. Madame, maacht oder bloost déi Käerzen do roueg aus!

Schwätzen, spriechen, sproochen
Et ass nun emol eng Saach vu Sproochgefill, fir sech däitlech – vrun allem rich-
teg – um Radio oder op der TV auszedrécken. Wann een dat net huet, da soll een
do ewech bleiwen; léieren ass méiglech, ower do ass et wéi mat der ‚Schreif‘: déi
huet een, oder net! Natierlech spillt bei deer Saach ower och de gudde Wëll eng
Roll… deen huet een, oder net! Dat gëllt fir all Sprooch op deene ‚Medien‘, och fir d’Lët-
zebuergescht. Wann et am Däitschen heescht, eng Persoun giff ‚heilig gesprochen‘,
ass dat nun emol net eng Saach vu ‚schwätzen‘; och en Uertel gëtt net ‚geschwat‘,
mä ‚gesprach‘, dat alles wann et zesoe ‚feierlech gëtt… souzesoen eng Saach vun
‚Zongespëtzegefill‘. Am Däitsche gëtt et d’Verb ‚schwätzen‘, ower dat kënnt méi
no un eist ‚poteren, diedegen‘ erun. Da gëtt et fir äis och nach d’Verb ‚sproochen‘…
wat am Fong näischt mat ‚schwätzen‘ ze dinn huet, éischter mat ‚verspriechen‘,
wann een z. B. bei engem Bauer eng hausgemaachten Ham ‚gesproocht‘ huet a ver-
sprach krut. Dat hei ass deer typescher Beispiller eent, fir an engem ‚Wuert-
feld‘ ze behandelen/léieren. Déi (einfach) Method bréngt engem beim Léiere fir
all Sprooch immens vill… et gëtt esou guer eng Zort Dictionnairen an deem Sënn.
Vläicht fannt dir deer och am Internet.
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h?
Mir wëssen haut ganz kloer, datt e Kand am Leif vu senger
Mamm déi alleréischt Elementer vun deer Sprooch matkritt,
déi dann herno „Mammesprooch“ genannt gëtt. Déi Elemen-
ter, dat sinn natierlech keng Wierder, keng Sätz, mä et ass
dat „Geräisch“, deen Tounfall, déi „Musek“, dee Rhyth-
mus, déi fir jidfer Sprooch verschidde sinn. Fir d’Lëtze-
buergescht ass et déi eegenarteg „Schaukelmelodie“, wéi de
Fernand Hoffmann dat emol ganz richteg genannt huet: Denkt
dach nëmmen drun, wéi déi eenzel Silben am Däitsche resp.
am Franséische betount ginn; graff gesot ass dat an deer en-
ger Sprooch déi éischt, an deer anerer déi lescht Silb. Am Ita-
liéineschen hu mir eng Zort „Singsang“… woufir et iwregens
och déi Sprooch ass, déi sech am Beschten un Opere-Musek upasst.
E Puppelche kritt dat mat, iert hien un „d’Liicht vun der Welt“ kënnt. Seng Mam-

mi schwätzt jo och; Schwätzen, dat sinn nun emol einfach Téin, an dës Téin
maache Vibratiounen, an zwar duerch de ganze Kierper vun der Fra, déi „er-
waart“, also och „duerch“ de Puppelchen! All déi Téin a Geräischer vun „dobaus-
sen“, déi verschidde Stëmme rondrëm, hu beim sougenannte „Fötus“ en Afloss. Dat
alles zesummegeholl gëtt fir d’Këndchen am Normalfall eng „phonesch“ Basis fir säi
Gehéier a… seng Sprooch! Loosst mer d’Mimmercher sech un deem schéinen
Ausdrock „Mammesprooch“ freeë kënnen, nom Michel Lentz déi Sprooch, mat
deer ons Mammen äis an d’Liewen eragekësst hunn, och wann et méi komplex
ass, wéi dat gemenkerhand… gemengt gëtt.
Vru bestëmmt méi wéi 20 Joer Joer huet äre Schreiwert sech ewell iwwer den Aus-

drock „Mammesprooch“ an senge klengen Aufsätz auserneegesat, och den Ënner-
scheed tëscht deer éischter Sprooch, déi mir „léieren“ an all aneren, déi herno do-
bäikommen ënnerstrach. Eis Mammesproch ass nun emol – einfach „technesch“ ge-
sot – eis alleréischt Manéier, Begrëffer mat Téin auszedrécken. Deen éischte
„Sproochkomplex“ setzt sech op enger bestëmmter Plaz am (kognitiven)
Deel vum Gehier fest; all aner Sproochen, déi duerno bäikomm sinn, am Sënn
vum Ausdrock, eng „Eriwwersetzung“ op eng aner Plaz am „Täti“.
Dir kënnt nach esou sprooch- a fiederféx an egal watfir enger „Friemsprooch“

ginn/sinn, d’Basis ass a bleift deen Idiom (een e bësse méi gekockelten Ausdrock fir
Sprooch am Allgemengen), dee mir zwar „Mammesprooch“ nennen, deen ower
a Wierklechkeet eis ÉISCHT, also eis PRIMÄRSPROOCH, oder einfach PRIM-
SPROOCH ass a bleift! Och dobäi gëtt et immens perséinlech Ënnerscheeder, z. B.
wéini, wéi laang an op watfir engem Niveau ee mat anere Sproochen a Kontakt
komm ass; de Prinzip ännert net. Dat schéngt mir och den déiwe Sënn vun deer Be-
mierkung ze sinn, déi ee vun eise prominenste „Fransousen“, de Lambert Schlechter,
emol gemaach huet: Mir sinn net „francophone“; mir sinn héchstens „fran-
cographe“. Intressant ass, datt een an allen anere Sprooche méi séier „midd“ gëtt,
wann et sech ëm eng laang Babbelerei dréint, oder net?
Wann dann elo an der Lescht e sougenannten „Dag vun der Mammesprooch“ um

Programm war, dann huet dat fir äis Lëtzebuerger vill méi eng wichteg Bedeitung
wéi fir d’Leit aus dem däitschen, dem franséischen oder englesche Sproochraum de
Fall ass. Wie vun hinne kënnt dann esou fréi mat „Friemsproochen“ (Sekundär-
sproochen?) a Kontakt wéi Lëtzebuerger Kanner? Dofir ass et jo bestëmmt net vu
Muttwëll, wann een sech hei an der KLACK mat deer ganzer Problematik ofgëtt.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

De Streichelzoo
Natierlech ass et eng schéin a gutt Saach, wann ee mat de Kanner an de Park op
Beetebuerg, op Amnéville oder soss enzwou an en Zoo ka goen, wou si d’Déieren
emol anescht gesinn a kucke wéi op de Biller. Datt ee plazeweis dëser Déieren och
däerf upaken, HEEMELEN oder STRÉILEN ass esouguer nach méi sympathesch. Mä
eis Kanner STREICHELEN nun emol net! Si „stréilen“ oder „heemelen“, wat ty-
pesch EISES war, ass, a bleift; dat muss dach net och nach muttwëlles vun der TV
oder Reklammplakaten ermëlzt ginn. Et ass un de Grousselteren an den Elteren,
de Kanner dat ganz natierlech bäizebréngen… an net nëmme fir sech iwwer
„déi vum Radio an der Tëlee“ opzereegen. Oder net?
Vläicht wier et net iwwel, sech emol auszedenken, wat et alles esou un eiser Aus-

dréck rondrëm d’Déierewelt gëtt. Wéi heeschen z. B. d’Mammen, d’Pappen,
d’Kanner oder d’Monnien am Stall a rondrëm? Wëssen eis Kanner nach, datt
eis Kéi „gestrach“ an net iergendwéi „gemelkt/gemolke“ ginn; datt e Randbéischt (!)
„Haren“ a keng „Hörner“ huet; wéi dat rout Déngen uewen um Kapp vum Hunn
heescht; datt e Guss „Buuschten“ a keng „Borsten“ huet. Mä et ass un äis, Jon-
ken, Eeleren an Alen, hinnen dat ze „vergonnen“!

Jeejeejeeee!
… iwwregens e flotte lëtzebuergeschen Ausdrock (eng sougenannt Interjektioun), fir
engem dohinnerzegeheien, datt eppes Kabes ass, wa méiglech esouguer gekrausel-
ten! Ower wéi dacks kënnt een esou reagéieren, wann et heescht, d’Ouschtere gif-
fen elo „ustoen“ (= geschwë kommen); d’Wëllschwäin hätte vill Schued am Bësch
„ugeriicht“ (= gemaach); d’Zäit wier elo „räif“ (= zeideg), fir de Gaart ze grue-
wen; et wier en „Ëmzuch“ (= nach ëmmer Cortège) zu Käl gewiescht; et hätt eng Fei-
er „stattfonnt“ (= si wier gewiescht) … a wat et dees Vizmates-Gedéngels nach al-
les gëtt. Déi meescht mengen, deen houdäitschen „Touch“ giff méi besser-gutt maa-
chen. Et ass ower just mat bëlleger volldäitscher Fuerf ugestrach… a mécht mutt-
wëlleserweis, wéi wann ee „muusseg“ Schong wëllt blénkeg wichsen.

Primärsprooch
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de Klemmes?
Fir Saachen oder Ëmstänn, déi et bei äis nach ëmmer gi sinn, hunn d’Lëtze-
buerger ni en Ausdrock brauche sichen ze goen. Si hunn zwar an engem Motzeck
vun Europa an senger Geschicht gehaust, guffe joerhonnertelaang hin an hier
getëltert … mä si waren net méi topeg wéi anerer … och haut nach net! En „dige-
legt(?)“ Beispill dofir sinn alt mol d’Wierder, déi si fir de Prisong gebraucht
hunn. Do guff et den „Duckes“, de „Klemmes“, de „Back“ asw. esouguer méi spéit,
vrun allem bei der Arméi, de „Bing“. Gitt emol an d’Däitscht, Franséischt oder Eng-
lescht glannen: Dir fannt der knapps méi, besserer oder méi folkloristescher!

Bretzel… oder Bratzel?
Dat sinn zwou ganz verschidden, wann och genësseg Saachen. Wa mir z. B. an
d’Däitscht oder d’Franséischt, vläicht och an d’Englescht kucke ginn, da fanne mir di-
rekt eraus, datt d’Bratzel e wierklech – am Sënn vum Wuert – stack-lëtze-
buergeschen Ausdrock ass, also een, deen et soss a kenger Sprooch esou gëtt.
Vum „Schnittlauch“ oder dem „Bieslock“ am Nidderlänneschen ass et meilewäit
ewech. Dat franséischt „ciboulette“ hält sech ganz kloer u „cebola“, grad esou wéi
den italiéneschen, spueneschen oder portugiseschen Ausdrock fir déi Planz, déi an
déi grouss (botanesch) Famill vu Poretten, Ënnen a Schalotten era passt. Eng vun dee-
ne gesonde Planzen, déi zënter Joerhonnerten och hei bei äis dem Stoffi (wäisse
Kéis) an der Omelett e ganz apaarten, liicht spatz-batterzege Goût ginn… an eiser
Sprooch dann nach dobäi en onverwiesselbart Wuert!
Domat huet ower elo dat kruppsegt Gebäck näischt ze dinn, dat an dëser Joeres-

zäit esou eng sympathesch Roll spillt: d’Bretzel/Brëtzel. Et soll de Brauch bestoen,
datt dee Jong, deen engem Meedchen eng Bretzel giff schenken, och bei hatt fir
d’Ouschtereeër invitéiert wier … eng Ëmfro uechter d’Land giff däitlech – bestëmmt
zu 95% – weisen, datt eng Bratzel an eng Bretzel nun emol net datselwecht
sinn… bis op der Musel. Well mir ower net fanatesch wëlle sinn, soll déi schéin Tra-
ditioun vum BRATZELsonndeg dann ower net gestéiert ginn. Vläicht kënnt d’Modi
dem Jéngi jo fir d’Ouschteren och e Putsch Bratzele bei d’Gackelcher leeën. Da wie-
re mir mat „Bretzel a Bratzel“ eens

Google-Iwwersetzung
Mol ganz einfach esou gesot: Et kann ee sech mat ville Saache lächerlech maachen;
eng dovun ass bestëmmt „Maschinnen-Iwwersetzung“.
Huelt iech emol einfach e lëtzebuergeschen Text op de Schierm an tippt op eng Iw-

wersetzung an d’Franséischt; dir laacht iech Knuppen a Bloderen: Do gëtt da „stellt
iech dat emol vir“ = posez-vous cela une fois devant / „a wann s du net gees“ = et
si tu ne vas pas / „laf mir de Bockel erof“ = cours moi le dos bas / „dir sidd mir
der ower vläicht“ = vous êtes moi mais peut-être des. Dat ass kee Witz vun ärem
Schreifmännchen, dir kënnt et selwer probéieren. Fir Google ass dat eng vun dee-
ne sëlleche Geschäftsbasen, déi eng global „Heespréngerfirma“ nun emol
brauch fir „ëmmer an ëmmer nach“… wéi sot den Dicks: eran a mäi Sak, eran a
mäi Sak! Apaart „gilligilli“ gëtt et,wann „hien ass“ regelméisseg mat „il cul“ iw-
wersat gëtt… mä hei si mir dann um richtege Wee fir dat, wat nach kënnt.
Mat deem Iwwersetzen ass dat nun emol esou eng Saach; eng Maschinn, och

wann se op nach esou engem gescheiten „Algorhythmus“ gebaut ass, kritt et knapps
eng Kéier eraus, en zerguttsterte Roman vun X>Y eriwwerzebrueden. All Sprooch
huet nun emol och eng 2. „Couche“, wann net esouguer eng drëtt. An dann:
Schonn de Sazbau vum Däitschen an d’Franséischt oder Englescht ass esou ver-
schidden, datt et „maschinell“ e Problem wäert bleiwen; dobäi kommen dann déi x-Be-
deitungen, déi Ausdréck an enger an deerselwechter Sprooch kënnen hunn; vu
„Sproochgefill“ emol net ze schwätzen… dat bleiwen „hëlze Kéi“!
Google kann zwar vill, mä hei steet dee „Veräin“ vrun enger Mauer, iwwer déi net

ze kommen ass… vill méi komplizéiert wéi all automatesche Chauffeur!

Generalversammlung vun der A-L
Samschdes, den 28. Mee 2016, um 15 Auer

am Stadgronn – 2, rue Sosthène Weis (riets vum Breedewee)
Bus 23 (Gare!) – arrêt vis-à-vis Cercle Münster
Parking „Hellege Geescht“ (Lift fir an de Gronn)



abee jo!
„Wer hat noch nicht, wer will noch mal“, ass dat dann
naaaischt?! Aplaz einfach ze soen, datt „Reklamm/Publicitéit
fir Lëtzebuerg“ soll gemaach ginn, gëtt alt erëm an den eng-
lesche Pull gelaatscht. Wéi et schéngt „mécht dat bes-
ser“; dofir versteet jo och knapps ee vun äis, aus deer nor-
maler „Hickecht“, wann d’Banken-, Versécherungs- oder soss
Economie-Branche-Leit wëllen uginn… fir och deenen ein-
fachste Begrëffer a Schreiwereien en „touch“ ze ginn
… oder sech selwer en „air“. Et geet jo am Fong drëm, Lëtze-
buerg als dat ze „verkafen“, wat et wierklech ass (historesch,
kulturell, wëssenschaftlech, sportlech, awanderungsméisseg,
asw.) … also beileiwen net nëmmen als eng Banke-Plaz oder
soss eng Form vu „Paradis“!
Kee verstännege Mënsch huet eppes géint dem Shakespeare seng Sprooch, mä

dee „franglais“, dat „Denglisch“ ass einfach fir ze laachen, also och „luxlais“, net ze ver-
wiessele mat eiser nationaler, iwregens ganz gutt „placéierter“ Molkereismark… oder
héchstens mat deer genësseger Brach, déi si produzéiert. Gewëss, et kritt een elo do-
hinner gebass, datt d’Englescht nun emol eng Weltsprooch ass, déi et a ver-
schiddene Gebitter iwwer de ganze Globus gëtt; averstan… ower beim „Branding“
fir eist Land hu mir et jo mat eppes ze dinn, dat och am Ausland déi sougenannt „nor-
mal“ Leit ugeet… an déi verstinn nun emol héichprozenteg garantéiert net,
wat „Branding“ heescht, héchstens „Brandy“, dee mir och hunn, ower wiem fällt
et dann an, eisen „Trester“ bei de „Marc de Champagne“ ze halen.
Wien sech éierlech d’Méi gëtt, fir nozekucken, wat et dann am Englesche mat

deem „Branding“ op sech huet, deen hei gebraucht gëtt: Et huet mat deem Zee-
chen, pardon: sigle/logo, ze dinn, dat d’(arem) Béischten an der Zäit, plazeweis och
nach haut, mat engem gliddeg-rouden Eise-Stempel agebrannt kruten, fir datt
si erëmkannt konnte ginn.
Mir brauche kengem eng lëtzebuergesch „Maark“ an den „Täti“ ze brennen, fir

datt hien äis soll am Verhalt behalen, oder sech fir dee „komesche“ Grand-Duché in-
tresséiere soll kënnen. Natierlech ass et flott, wann e gefällege „Logo“ fir eist Land po-
pulär gëtt ... mä eist Haaptmarkenzeechen ass nun emol d’éischt, datt hei bei
äis zesoe jidderee sproochlech eens gëtt! Lëtzebuerg ass an deem Streech ein-
fach dat Gelungenst/Bossegst/Eegenartegst/Koppegst asw. op der ganzer Äerdklatz
… an dat op ganzen 2586 Quadratkilometer! Explizéiert dir engem „Friemen“ dat,
dann hält deen äis ganz einfach fir „tibbi, schauten, doruechter“.
Produktiounsméisseg huet Lëtzebuerg fundamental op d’allermannst

esouvill Intressantes a Guddes opweises wéi aner Länner vun eisem „Ga-
barit“;mir sinn e Land, dat sech (theoretesch) absolutt selwer kënnt erhalen. Eis pro-
duktiv Säit ka sech roueg uechter d’Welt weisen; z. B. kann eist „Gedrénks“ et spilles
mat ville méi Milliounen-Hektoliter-Gulliveren ophuelen… ower déi hunn zënter laang
en anere… „Branding“! Dselwecht ass et mat eise landwiertschaftleche Produkten
an och deem, wat hei draus gemaach gëtt; um industriell-technesche Plang brauch
Lëtzebuerg sech net ze verstoppen… wéi ass et dann do mat Liechtenstein, San Ma-
rino, Moldawien, Malta? Eis Schoulen an eis intellektuell Leit kënne sech souguer bis

bei den Nobel-Präiss roueg iwwerall weisen. Do wier nach kéip-
weis opzezielen ...
„Mir“ haten iwregens viru ronn 25 (!) Joer mam „Ser-

vice Information et Presse“ vun der Regierung, just an
dësem Branding-Sënn eng 4-sproocheg Publikatioun an
d’Liewe geruff, déi „Voilà Luxembourg“ geheescht huet
a prima an der ganzer Welt ukomm ass (Regie Jean-Claude Mül-
ler/Rob. Kieffer), just bei verschiddene vun eise Ministeren net,
déi dëse „Branding“ deemools net bekäppe wollten… bis op
hire perséinlechen; schued, 25 Joer „Branding“ verluppt! An dë-
ser KLACK kritt Dir eng Titelsäit dovun. An der Nationalbiblio-

théik sinn déi Nummeren nach fir déi Intresséiert (?) ze fannen…
Reklamm/Publicitéit fir eist Land huet net nëmme mat Geld an Agencen

ze dinn, mä mat enger gudder „Schnuff“ Gefill, wéi een „engem“, hei weltwäit! ep-
pes bäibréngt. Da loosse mir de Laascht alt emol kommen.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)

Wänzelen…
Wa mir net mat Schlofen „ukommen“, da wänzele mer hin an hier; wann e Rad um
Velo/Auto net richteg zentréiert ass (Schimmi huet), da wänzelt et; vun engem,
deen zimlech schwéierfälleg do geet, soe mir, hie giff do wänzelen… et ass eng ty-
pesch gelungen Upasserei vum däitschen Ausdrock „wälzen“; dem Sënn no
geet et deem ower dmeescht aus de Féiss.
Mir hunn esouguer eng zimlech intressant Erweiderung vun deem ganze „Ge-

wänzels“: wann ee sech wëllt bäischmieren(!), dann heescht et, hie giff vrun dësem
oder deem „scharwänzelen“… oder „de Mippche maachen“, och dat ass a kenger an-
erer Sprooch ze fannen!
Eise „Problem“ ass et, datt mir äis deer Eegenartegkeeten einfach ze mann be-

wosst sinn … an dann heescht et: „O, maja, dat hunn ech nach net esou be-
duecht.“ Dat ass dee méi wëssenschaftlech gedeeften „Hallo-Effekt“ … fir d’Lëtze-
buergescht ganz gesond!

Alain a Mil
Wéi d’UKW/Kanal 18-Emissioun „Een Ament fir eis Sprooch“ no 12 Joer 1984
an de Wanterschlof geluecht ginn ass, huet RTL (deemools eisen eenzege „Ra-
dio“!) gutt dru gedoen, den Alain Atten op de Mikro ze setzen… dat heescht, datt de
Kolleg Atten elo 32 Joer de Fändel fir eis Sprooch op deer Radios-Statioun
dréit, déi nun emol am allermeeschte gelauschtert gëtt. Den Alain geet anescht un
d’Saach erun, wéi dat virdrun – oder hei an der KLACK – de Fall war/ass, mä hie
mécht dat exzellent! Den Alain Atten, alias „Sproochmates“, ass eng ganz seriös
Stäip fir eist Gewudders… an et soll jo nëmme kee mengen, mir wieren äis net
„gréng“ oder et giff do eng sougenannt „Konkurrenz“; just de Contraire! Ower leider
gëtt et Leit, déi onheemlech gär hunn/hätten, wann anerer giffen „hannerenee“ ge-
roden. Aarmutt.
Am Alain senger Spréchelcherscollectioun gëtt et knapps een, deen net

am Mil Goerens sengem herrleche Buch „Vun der Long op d’Zong“ ze fan-
ne wier. De Mil ass, wat een, am beschte Sënn e „wuddrege Wullert“ nennt; ower
mam Gewulls geet et net duer; et brauch e gudde Kapp an intelligenten Opbau-Sys-
tem dohannert. Hien huet äis e Buch geschenkt, dat e faméise Stack fir d’Lët-
zebuergescht ginn ass. Wat dat vun Aarbecht, vrun allem vu Léift fir d’Saach be-
deit, kann nëmmen ee bedenken, deen sech et uschaaft; et ass e gellegt „Famillje-
buch“ a verdéngt eng vun de beschte Plazen a jidfer Bicherschaf … fir et dacks er-
auszehuelen an sech all Kéier eng giedeleg Schnauf vun eiser heemlecher Sprooch
ze pëtzen.

Nation Branding…
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Triwweler…
Normalerweis weess jidfer Lëtzebuerger, wat dat heescht. Intressant ass jo och
nach, datt esou Ausdréck bei äis och nach dacks als Substantiv, alias Dingwuert am
Gebrauch sinn … an datt et am Lëtzebuergeschen eng ganz Kludder deer Wier-
der an dësem (zimlech granzegen) Ausdrocks-Eck gëtt. Also:
Triwwelen/Triwwel – kniwwelen/Kniwwel – knätzelen/Knätzel – kné-

chelen/Knéchel – knujelen/Knujel asw.… d’meescht hunn se och nach ver-
schidde Bedeitungen, a Persoune ginn esouguer duerno genannt (Triwweler – Kniw-
weler – Knätzeler – Knécheler – Knujeler…). Dann eng gutt Fro: Iwwersetzt se
mol op Däitsch, Franséisch, Englesch, Portugisesch, nixdegibbi! Et ass jo keen Zwei-
wel drun, datt et an deene Sproochen och deer, zimlech verbassener Ausdréck gëtt;
mä eis sinn nun emol eis, basta!
Just an dësen Deeg hu mir et jo nach mat engem Wuert ze dinn, dat eenzegarteg

Lëtzebuergesch ass: Verwuerelter! Esouguer bei de Minetts-„Tortelen“ oder den
Nonnefäscht hätt jidderee bausst eise klenge Grenze Krämpes fir d’Iwwersetzen.
Arem Sprooch, nedir!

Am Jumm!
Zu Bieles guff et alt emol e sympathesche Fuesbal(?), dee „Bieles am Jumm“ ge-
heescht huet… et huet ower knapps een dru geduecht, watfir en typesch lët-
zebuergeschen Ausdrock hei gebraucht ginn ass. Denkt dach emol driwwer no, op wéi-
vill (oniwwersetzbar) Manéieren dat „Gejumms“ bei äis lieft: Dir kënnt eppes „jum-
men“ = werfen,geheien; dir kënnt engem eng „jummen“ = klaken; et mécht natier-
lech besser, wann ee bei der Musek d’Timbalen huet…, mä mir hunn nun emol
d‘„Jummdeckelen“. Wa mir gutt drop sinn, da si mir „am Jumm“… a vun eiser Sprooch
kënne mir haut soen, datt si och zimlech ferm am Jumm ass; dat ass si leider vill ze
laang net/oder falsch gewiescht. Jummt är Zeitung elo net direkt ewech, a liest déi
aner Saachen och nach

Eng elle Bëls
„Trëllen“ ass gellegt Lëtzebuergescht; a soss näischt! Wann dir dann och nach zu
Stuttgart engem sot, dir wiert getrollt, hätt iech eng fatzeg ginn an eng déck Bëls
op der Kopp… da bekuckt deen iech wéi e Moundkällefchen. Dat ass nun emol deer
klenger Beispiller eent, mat deem ee ka beweisen, datt eis Sprooch ower en zim-
lecht eegent Liewe féiert, oder net?
Sot dir och nach, et wier eng ellen Téitsch ginn, an dir hätt en décke Roff, da

gëtt d’Saach mam Stuttgarter och alt net besser. Verzielt him näischt vun ärer
„wéischter“ Nopesch, déi eng „schro“ Fra wier an hire Mann e bretzegen Topert,
well do muss de „Ländler“ „passen“. A wann dir him da sot, d’Lëtzebuerger selwer gif-
fen hir Sprooch dacks fir en Heeschekand verkafen, da kënnt deen iech jo froen,
wéi et dann hei bei ville mam „Gelii(ch)ts“ wier. Majo, dajee alt, nedir.



Beruff
Natierlech „geet dat äis“ net, wann zevill liichtfankeg Aus-
dréck vun anere Sproochen an d’Lëtzebuergescht
eragebrätscht ginn … also, Wierder, Ausdréck an esouguer
ganz Sätz, déi mir guer net brauchen. Dat huet glat net do-
mat ze dinn, datt ee géint d’Däitscht, d’Franséischt oder soss
eng Sprooch wier; leider kritt een dat ower dohinner gehäit,
wann een de Mond doriwwer opdeet oder eng Schreif an de
Grapp hëlt. Et dréint sech ëm dee Muttwëll, deen do gedriw-
we gëtt; e Problem, deen et iwwregens och fir aner
Sprooche gëtt (Denglisch, Franglais asw.).
Déi grouss Sproochen – all Sprooche sinn „Idiomen“ – hunn

ower ganz aner Mëttele fir sech géint dee „Muttwëll-Schar-
riwarri“ op hirem Gebitt ze stäipen. Iwwerleet emol, wéivill Millioune Säite Press a Li-
teratur et am Franséischen oder Däitschen ze soen „all gudde Broutdag“ gëtt … ëm-
frot iech, wéi d’Conditioune fir TV-Leit sinn, déi anerwäerts op de Schierm
oder vrun de Micro gelooss ginn. Wien do säin Däitsch, Franséisch oder Eng-
lesch net „kiddelféx“ am Grëff huet, dee kritt keng Chance! Oder muss trëppelen.
Et ass een net richteg esou kéng, fir do iwwer eis Sprooch-Verhältnisser „riicht-

eraus“ ze ginn; direkt kritt dir dohinner gebass, et giff een de Leit un de „Broutkuerf“ go-
en. D’Fro ass ower vläicht erlaabt, wien de „Sproochladriën“ de Broutkuerf da just
op esou eng Plaz gesat huet; wien dofir – oder net! – gesuergt huet, datt net
nëmmen e schéint oder „rappegt“ Gesiicht zielt, vläicht och nach e gutt
„Mondstéck“ oder eng zerguttstert „Microsstëmm“. Wie professionell an en-
gem Press-Medium schafft, wou d’Lëtzebuergesch nun emol d’Handwierksgeschier
ass, dee muss dat an der Schwätz grad ewéi an der Schreif hunn … oder léieren, bas-
ta! Et gëtt jo och keen an der gedréckter Press agestallt – oder gehal –
deen net ëmstand ass, en Artikel op éierbart Däitsch, Franséisch oder esou-
guer Englesch ze schreiwen … dat ass dach esou kloer, datt et ewell rëm bal
schwéier verständlech klénkt.
All Respekt virun akademesche Studien am Fach „Communicatioun“, mä do blei-

we fir eng Carrière an der lëtzebuergescher Press dach eng Partie Froen op, an zwar
net nëmmen deer iwwer eis Sprooch: Souwäit ee weess, gëtt zu Bréissel, München,
Stroossbuerg, Paräis oder London net duerno gekuckt, op ee seng „Kuuscht“ mat sen-
gem Diplom zu Lëtzebuerg verdénge wëllt, dat weder historesch, politesch, geogra-
phesch, soziologesch nach … sproochlech! Mä da misst dat ower op d’mannst iw-
wer eng Zort spezielle „Stage“ op eiser Uni oder dem „INL“ geschéien. Mir ver-
laangen, mat Recht, eng Portioun Wëssen iwwer eist Land, seng Geschicht, seng Kul-
tur, d’politesch Verhältnesser, Zesummenhäng an Entwécklung am 19. an 20. Joer-
honnert vun de Leit, déi wëlle Lëtzebuerger ginn. Mat der Communicatiounstechnik
geet et nun emol op kee Fall duer, och wann den Diplom nach esou grouss an dich-
teg ass. Mir erlaben äis emol e klenge Verglach tëscht deene jonke Leit, déi wëllen
an den Enseignement goen an deenen, déi d’Press als Beruff wielen … ass et do mat
Concours a Stage-Prinzip oder mat prakteschen Examen an Ofschlossaarbechten?!
Dat alles wëllt heeschen, datt et natierlech net nëmmen ëm eis Sprooch um Gebitt
vun der Press, vrun allem deer „geschwatener“ geet. Do ginn nach vill Initiative
gebraucht … virun allem politesch couragéiert Leit, déi net fäerten, „op d’Schëpp“ ge-
holl oder op soss eng Manéier vun de Presse-Leit an de Mixer geholl ze ginn.

vum Lex Roth

(Zeechnung: O. Jaminon)
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Léiwe Butz!
Deer Ausdréck een, dee mir jidderengem dohinnerhale kënnen, dee behaapt, d’Lëtzebu-
erger hätte „jo mol“ keng Schwätz fir „je t’aime – I love you – ich liebe dich“. D’Ma-
dame Liliane Lauterbour hat no deer leschter „Klack“ drun erënnert, datt mir ausser
„ech hunn dech gär“ och nach „ech si frou mat dir“ hunn. Richteg a merci!

Gitt um selwechte Gebitt emol an anere Sproochen no all deene léiwe Wierder si-
chen, déi d’Lëtzebuergescht opweises huet: Butzi – Wutzi – Mausi – Kënni –
Schnucki – Stippi – Stuppes – Modi – Schowi ... Mä mir hu fir just dat Ëmge-
dréint ower och eng Maandel voll deer „décker“ Wierder: Topert – Bëlles –
Knaschtert – Dräibiz – Trëllert – Klautjen – Fatzert/Fatzbeidel ... do mus-
sen esouguer déi héich „kultivéiert“ Fransouse passen, deene jo (bis un d’Spëtzt vun hi-
rer Gesellschaft!) bal soss näischt afält, wéi sech mat Geschlechtselementer ze zer-
meeschteren. Iwwersetzt déi emol all Kéier riichtewech op Lëtzebuergesch ... an dann

Alt emol dru geduecht …?
– datt mir kee „Sauerdeeg“ hunn? Deessem geet duer;

– datt eng „Mull“, eng „Broutschéiss“, eng Kuuscht, eng Knaus/Bootsch
typesch „Eises“ sinn: „kruppsegt“, ower kee „knusperegt“ Lëtzebuergesch!

– datt eng Pautsch, eng Ees, eng Knupp net musse franséisch gedeeft ginn;
– datt Planze bei äis net mat enger „Géisskan“ begoss, mämat enger Strenz ge-

nat ginn;
– e Knäip dat lëtzebuergeschst Stéck am Kichentirang ass;
– datt et nammen, jicken, fruppsen, erafeieren a knaen nëmme bei äis

gëtt;
– datt keen „anere“ versteet, wat eng „Druddel“, eng „Warrel“, „Wull“ oder

„Knätzel“ ass;
– datt e Bréitchen aus Broutdeeg an e Kichelchen aus Kuchdeeg besteet;
– datt e „Kramp/Krämpchen“ net onbedéngt mam däitsche „Krampf“ ze dinn

huet.
wat dann eis „Knëppelsteng“ an dee „Glëtz“ vum Däitschen ënnerscheet.

Probéiert dat alles emol an eng aner Sprooch sichen ze goen! Dat gëtt…
„Krämpes“.

45 Joer!
Et kënnt ee mengen, dat wier eréischt gëscht gewiescht, wéi mir äis zu enger gud-
der Dose Leit am „Fortuna-Gebäi“ fonnt hunn, fir „eppes“ fir eis Sprooch ze
maachen … dat sinn elo 45 Joer hier, exakt de 17. Febuar 1971. Deer Sprooch –
mat deer d’Lëtzebuerger 1941 den Nazi-Fatzbeidelen de Kapp gewisen haten – ass
souzesoen den Otem ausgaang; hir allgemeng Roll war e Statistenzoustand; et gong
äis erëm gutt an ëmmer besser; der Sprooch … genee de Contraire!
D’Aarbechte fir den „offiziellen“ Dictionnaire ware fäerdeg; et hunn e puer ganz ra-

rer Schreiwerten en etlech Gedichter geschriwwen (déi knapps een ze liese krut); et
kënnt ee bal soen, d’Lëtzebuergescht wier zu engem méi oder wéineger fol-
kloristesche Witz verkomm gewiescht. Djee, et war ganz einfach schappeg, an
d’Käerchen ass schéi gemitterlech, lues mä sécher ... biergof gejuppelt … an eng
Wüst. Wat vun do bis haut fir eis Sprooch, rondrëm si an och am Lëtzebuergesche ge-
schitt ass, dat war fir deemools ganz einfach eng Fata morgana. Mir hunn dee „mi-
rage“ erugezunn, op x-Manéieren a Plazen an eng Wierklechkeet gesat. D’Resultat:
wonnerschéin, och wann nach villes ze maache bleift.

Aus der Grëndungsversammlung vun 1971 liewen nach zwéin Idealisten. All deenen
anere si „mir zwéin“, grad wéi eise „kéipweise“ Membren, e waarme Merci schëlleg!

Firwat…
... solle mir engem Veräin „bäitrieden“, wa mir einfach kënnen „dragoen“?
... gi mir Stroosse franséisch Blummennimm? Mir hunn der fir s’alleguer.
... stelle mir äis esou vill Froen iwwer eis Schreifweis ... a keng iwwer anerer?
... kann et zweeërlee „Bëllessen“ am Stot ginn?
... gi keng Strëmp méi „ertstëmpt“?, ower nach Zigrettestëmp ewechgehäit?
... gi mir eppes, ruffen a kommen „zréck“ ... (e-)rëm geng dach duer?
... menge mir „Stëbsmaschinn“ wier méi topeg wéi „Staubsauger“?
... „wäsche“ mir d’Zänn a „botzen“ se net ... oder wäschen de Kapp, an déi

aner d’Hoer?
... versteet keen „doiwwer“, wat e Krop/Kreepchen, de Kropemann oder kropen

ass?
Wa mir äis keng Froen iwwer eis Sprooch stellen ... ass si natierlech

„aarm“!

Och eng Form vu Kultur
Mir sinn houfreg, datt mir an eise Muséeën e Stack vu ganz
intressante Biller a Skulpturen opweises hunn, déi vu Lët-
zebuerger Kënschtler kommen. Natierlech soll een do „Fouss
bei Mol“ halen a keng Vergläicher maachen, wou si net passen.
Ower gutt zwou Dosen eiser Artiste giffen och am Ausland gu-
er keng schlecht Figur maachen; do ass jo ganz Villes (wann
net dat Allermeescht) eng Fro vu „Management“, vrun allem vu
„Kritiken“ a Galerien! Datselwecht kann ee vun enger Zort
„Klengkonscht“, dem Gebitt vun der Karikatur soen. Mat
deem néidege „Gemanegts“ hätt do z. B. en Albert Simon an Däitschland oder am Fran-
kräich e grousse Wee gemaach – d’Tageblatt hat Recht, him e ganze Band vun sen-
ge Bicher fir d’honnert Joer vun der Zeitung ze reservéieren; e puermol am „Paris-
Match“ … a scho wier hien e „Star“ à la Dubout gewiescht. De GabWeis, de Pe’l Schlech-
ter, de Foos Deloos hätte sech och nach laang net iwwel do duerchgeschloen. An ei-
ser Zäit bräichte Leit wéi de Roger Leiner (mat sengem Texter Luss Czuga), de „Ka-
rikatour-Mann“ Carlo Schneider oder de G. W. Stoos sech absolut net ze verstoppen;
hei gëllt déiselwecht Iwwerleeung wéi just virdrun.Wat wier iwwregens do vun en-
gem Nic. Feider ze erzielen, dee sech zesoen „hannerwands“ nieft sengem Arbed-
Beruff als „Nuckes“ an den 1980er-Joeren e flotten Numm am fréiere „Sonndesblat“ ge-
maach huet … leider eng ganz butzeg Oplag! Seng spaasseg Karikaturen, grad wéi
seng genësseg Witzgedichter waren ënner honnerten erëmzekennen … den „Nuckes“
giff 100 Prozent och mat an eng wëssenschaftlech Diplomaarbecht iwwer eis „Kleng-
kënschtler-Identitéit“ gehéieren, déi eng Éiereplaz beim „Luxembourg-Branding“
kënnt kréien. Ausser eiser Sprooch gëtt et nach esou vill Iddien, déi an deem Sënn
drop waarde fir „opgeschafft“ ze ginn. Dofir an dëser Klack en „Nuckesbild“!



chreif
Keng Sprooch kann ouni dees Schrëftleche „stabiliséiert“ oder
an der Riicht gehal ginn (net oprecht). Wat giff z.B. nach vum
Griecheschen oder dem Latäin bestoen, ouni dat Geschriw-
went? D’Bibel oder de Koran ouni hiert schrëftlecht Fixéie-
ren? Net dran. Datselwecht fënnt sech iwwer de ganzen asia-
tesche Kontinent an seng (héich!) Kultur. Wéi soll een Hiero-
glyphen oder arabesch Schrëft-Zeien dann anescht kucken?
Alles mat der Mooss, mä deem krappege Lëtzebuer-

gesche geet et net anescht… dat ower eréischt zënter
dem Ufank vum 19. Joerhonnert. Wéinst dem Tunn Meyer,
dem Diedenhofen, dem Gangler, dem Lentz, dem Dicks, dem
Rodange, dem Thyes an enger Rëtsch anere Schreiwerte kën-
ne mir haut zimlech gutt erausfannen, wéi eis Ur- an Ururur-Eltere geschwat hunn; na-
tierlech net onbedéngt wéi dem Dicks seng Theaterméchelen; och net all an iwwe-
rall wéi dem Rodange seng esou mënschlech Déieren … eent duerch d’anert kréie
mir domat ower eraus, wéi et sech mam „Vokabulär“, dem Sazbau, der „Melodie“
an dem Takt vun eiser Sprooch hat. Dat kënne mir no hannerzeg bis viru ronn 200
Joer op sichen, also méi ewéi aacht Generatiounen. An dann: Schléisslech hunn dem
„Blannen Theis“ oder dem Tunn Meyer hir Elteren ewell am 18. Joerhonnert gelieft;
dem Dicks, dem Rodange oder dem Lentz hir Eltere sinn deer „Aller“ och nach ge-
wiescht; dat geet bis an d’Maria-Theresia-Zäit! Et kënnt ee soen, déi méi spéit
Schreiwerten hätten d’Lëtzebuergescht da virum Verblatzen a Verschwan-
ne „gerett“.
Dee politesche Fong spillt natierlech och eng grouss Roll; Zäite wéi déi ëm 1815 –

1839 – 1867 – 1890 hunn nach aner Elementer fir d’Erhale vun eiser Sprooch mat
sech bruecht. An deer Zäit huet sech nun emol e „Bewosstsinn“ entwéckelt, dat een
am Ausdrock „De l’Etat à la Nation“ erausspiert. Natierlech ass dat hei e laaaaan-
gen Ulaf, fir bei „Lëtzebuerger Bicher“ ze landen, mä et schéngt nun emol net vu
Muttwëll, wann u bestëmmten Elementer fir d’Wuerzele vun eiser
Sproochentwécklung erënnert gëtt. Och eis „soziopädagogesch“ Aarbecht
fir d’Sprooch huet do eng „Krell“ zegutt!
Schléisslech ass et fir d’Lëtzebuergescht kee François Ier ginn, fir vun uewen erof

ze ordonnéieren, datt d’Franséischt (zënter dem 16. Joerhonnert) als eenzeg Iwwer-
sprooch vum Kinnekräich ze gëllen hätt … eng „Speis“, déi Frankräich bis haut an der
Riicht hält … an de Buedem fir eng formidabel Literatur sollt ginn. Mir haten och kee
Luther, deen d’Bibel an en Däitsch gesat huet, dat am Fong e „Gepechs“ vun den dee-
molegen Dialekter a selwer „gebakenen“ Ausdréck war… aus deem d’Houdäitsch
vun haut erausgaang ass, natierlech mat deer genialer Schreiwer- an Dichterei, déi
mir kennen. Reng politesch war dee Sprooch-Phenomän dselwecht an „England“,
wéi Kinneken aus franséischen Haiser aus dem Al-Engleschen dat modernt „ge-
mëscht“ a commandéiert hunn, dat mir haut kennen. Et kënnt een sech och nach
esou Gedanken iwwer d’Italiéinescht, d’Spuenescht oder aner Sprooche vun haut
maachen; eent ass sécher: D’Literatur, d’Bicher an dat Geschriwwent am All-
gemenge spillen dobäi iwwerall eng Haaptroll!
Wat ass da vru ronn 40 Joer op Lëtzebuergesch erauskomm? Dat konnt

een un de Fangeren opzielen. Dobäi waren et och nach bal nëmme Gedichter … a
wie liest da scho Gedichter? Wat guff et an der Press op Lëtzebuergesch? Rose-
rosewéineg, emol praktesch keng eenzeg Familljenannonce. An der Schoul? Zwar e
„Fach“ mat enger „Nummer“ op der Zensur… ower emol kee Buch (Schilda!). Haut
schwamme mir souzesoen a Bicher op Lëtzebuergesch; et ka kee méi soen,
et wier kee Material do, fir dem Lëtzebuergeschen an der Schoul déi Plaz ze ginn,
déi et zegutt huet. A jiddwer Bicherbuttek fannt dir stoussweis Publikatiounen an ei-
ser Sprooch… a mir si grad an deer heemlecher Zäit, wou ee mat engem lëtzebuer-
gesche Buch vill Freed an eppes fir d’Gewunnecht ka maachen, déi Sprooch ze lie-
sen, déi nun emol déijéineg ass, déi mir als éischt geléiert hunn, ouni dovun ze schwät-
zen, datt „eis“ auslännesch Leit d’Lëtzebuergescht doduerch och anescht
kucken, wéi wann et nëmme gebabbelt gëtt.

Gefillssaachen
Wann ee gutt iwwerleet, da spiert een en Ënnerscheed tëscht „léif mat engem
sinn“ an deem franséischen „être gentil“; esouguer dat däitscht „lieb zu jeman-
dem sein“ ass gefillsméisseg net datselwecht. Probéiert emol eis Verben „heeme-
len, stréilen, kruwwelen“ an aner Sproochen ze iwwersetzen. Dat ass net esou ein-
fach, wéi et op den éischte Siess schéngt.
Vun enger ganz anerer Säit gekuckt, hu mir wierklech eiser typescher

Ausdrocksweise fir wann et méi iescht gëtt: Ee lasszéien – engem Streech ginn
– engem der ginn – ee bäätschen – een zerschloen/zerfuppen… do fannt dir ein-
fach keng wuertwiertlech Iwwersetzung an iergendenger vun eise bekannste Friem-
sproochen. Et ka jo sinn, datt dat dësem oder deem klengkarréiert a guer net wich-
teg schéngt… deen ower vläicht soss esou gär vun eisem aarmen, wann net esou-
guer aremséilegen Dialekt schwätzt … zweemol falsch!

De Glühwäin an de Krëschtmaart?
Et ass net watderdäiwel „originell“, wa gemengt gëtt, mir missten och hei bei äis
en Oktoberfest hunn; eis „Fouer“ hält – an de Moossen – de Verglach aus!
Datt hei (dacks gelount an deier bezuelt) „Karnevalsprënzen“ op „Kapesëtzungen“
dorëmmer geeschteren an all Fues- oder Bokebal an den Eck gedréckt hunn…
d’meescht schlecht op Kavalkaden nogemaach a vun Originalitéit keng Spur!
Grad esou huet et sech mat deem „Glühwein“ vun deer „anerer Säit“; bei äis

„glüht“ guer a glat näischt, et gloust héchstens (op typesch EISES, esou wéi wann
ee Féiwer huet); dee Wäin ass „gliddeg“ (gliddege Wäin?) … esouguer am Däitschen
ass dat „Glühen“ alles anescht wéi sprooch-kauscher. Et soll esouguer Leit ginn, déi
mengen, datt eng „wodeleg“ Flëssegkeet ewell „läuwaarm“ wier … giff et iech ver-
wonneren, wann op eemol aus eise schméicheg-genëssege Gromperekichelcher ge-
schwënn och nach „Gromperepuffer“ genge ginn… egal, gelldir … éischter „egal wat“!
A wéi ass et mat eise „gebakene Fësch“, déi dach wierklech eemoleg sinn… wéi
wier et do mat engem „Patent“ wéi beim „Thüringer“? Loosst den Englänner och hir
„chips“; hire „fish“ muss, z. B., bei eisem „Fouerfësch“ „passen“… an iwwerleet emol
wéi „echt“ lëtzebuergesch een dat ka kommentéieren!
Dann: Wéi dacks muss een nach kloermaachen, datt „Chrëschtdag“ mat

„Christus“ ze dinn huet an näischt mat de Gissercher hirem gudde „Krësch“… si
hunn all Dag… Krëschdag ; dee griechesche „chi“ ass nun emol kee „Kap-
pa“! Wien sech dann nawell „pafefrupseg“ net packt, dee soll e Veräin grënden,
dee géint den Ufank vun eiser Zäitrechnung op d’Barrikade geet, all Feier- a fräien
Dag op reliéisem Fong ofschaaft! Verbruetheet ass nun emol eng Kränkt wéi eng
aner… a Fanatismus huet vill Gesiichter.
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vum Lex Roth

Dajee alt
Et huet emol e francophonen Intelligenzbéischt sech domat wichteg (oder lëschteg)
wëlle maachen, d’Lëtzebuerger hätte jo emol keen Ausdrock fir „je t’aime“…
do misst ee bal froen, wéi d’Fransouse fir en Dabo, en Eefalt, e Klautchen, en Topert
oder en Trëllert giffe soen.
Gewëss, mir hu kee Verb fir aimer/amare/to love… mä wat soll dann do-

run esou gelungen oder schimmeg sinn?Wat ass de gedanklechen (nennt et „se-
manteschen“) Ënnerscheed tëscht eppes oder ee „gär hunn“ an engem vun deene
Verben aus anere Sproochen? Keen!
Ëmgedréint wier et grad esou eefälleg, eis Sprooch ze veruzen, well mir näischt

mat deem franséische „chéri“ oder „chou“ kënnten ufänken… firwat iwregens de „Ka-
bes“ hei mat eranhuelen? An dann: Et gëtt e sëlleche Lëtzebuergerinnen a Lët-
zebuerger, déi fir „mon amour“ ganz einfach „Léiwi“ wielen; firwat soll dat manner
schéi si wéi dat Däitscht, Franséischt oder Englescht? Wéi soen d’Fransousen da fir
„Stupp/Stippchen, Stuppi, Maischen, Schowi, Butz…“? Deem Téinert vun hei ue-
wen äntwert een am beschten, hie soll äis „gär hunn“; dat soll hien dann emol an
d’Franséischt iwwersetzen.

E gelongene Concert
… gëtt et bei äis net. Bei äis „geléngt“ näischt; et geréit gutt … oder et ass/war ein-
fach gutt! Famill (fir d’Ouer) mat deem „Geléngen“ ass an eiser Sprooch héchstens
dat, woumat an der Zäit eng Zopp gemaach gouff, déi der vill net méi kennen: eng
„Gehäckzopp“. Do waren d’Longen an d’Häerz vum Giss/Kallef (= d’Ge-
léng!) kleng geschnidden dran, dat mat enger geschméicheger Britt a Quetschen.
Brrrrrrrr? Nixdegibbi, e Genoss! … ower nëmme wann et éierbar gemaach ass, also
„gutt geroden“, net gelongen. Kuckt emol am Ketty Thull oder dem Tun Nosbusch
hire Kachbicher; probéiert et genee esou, da „geréit“ d’Gehäckzopp ganz sécher; et
ass scho „gelungen“, si „geléngt“ ni!
Am selwechte Streech sollte mir emol vläicht driwwer nodenken, wéi et sech

mat zwee anere ganz typesch lëtzebuergeschen Ausdréck huet: gelungen a bosseg
… leider iwwerleeë mir net genuch, wéi wäit esou Wierder vun allen anere Sproo-
chen ewech sinn; dat ass dach… gelungen, vläicht och bosseg, souguer koppeg,
djee: eng arem Sprooch .



zen…
Hei an eiser KLACK geet et jo… zënter 22 Joer! ... menger-
wärreg net nëmmen ëm eis geschriwwe Sprooch, oder nennt
et „Literatur“. Dobäi kann ower net vergiess ginn, datt an all
Sprooch dat Geschriwwent den eenzegen Zeie vun en-
gem „Idiom“ ass, dee mir vu virum elektresch/elek-
troneschen Ophuele kennen; an dat gëllt och fir d’Lëtze-
buergescht.
Am Fong kann et jo och net „nëmmen“ ëm eis Literatur

goen, wou mir 1829 mam Tunn Meyer sengem „Schréck op
de Lëtzebuerger Parnassus“ dat éischt Bichelche fannen… deen
den Dicks – e Mann vu Praxis/Theater/Sammelen – da ge-
wëssermoossen un d’Adress vum Michel Lentz op d’Schëpp
hëlt: Kuck, wou s de stees a wien s de bass; den Zolwerknapp… ass kee Parnass!
Mir sollen also, baussent der sougenannter Literatur, och op dee gesellschaft-

lechen/soziologesche Phenomän „Lëtzebuergesch“ kucken. Dat ass z. B. an
de 40er Joere vum 19. Joerhonnert ewell ganz däitlech an der deemoleger „Cham-
ber“ gemaach ginn, an zwar net vu flappege „Knubberdullessen“: den Här André vu
Veiane war Jurist an de „Metz vun Eech“ ass Ingenieur gewiescht. Datt sech duer-
no ronn 50 Joer laang glat näischt an deem Sënn gewisen huet, firwat am
Fong? Et ass net bekannt, datt den Häre Staats- an anere Ministren eis Sprooch e
Paff wäert gewiescht wier … d’Land u sech iwwregens och net watderdäiwel, wat
mir un handschrëftleche(!) Bréiwe vum „gudde Prënz Hary“ un déi zwéi „Klauter-
cher“ beim Londoner Traité vun 1867 däitlech matkréien (de grâce, remuez-vous!).
Deemools fanne mir ower ewell e 26 Joer jonken Affekot, deem seng Mam-

mesprooch ganz vill bedeit huet, dee sech op eng politesch Carrière preparéiert
huet, an aus deem ee vun eise wichtegste Politiker fir den Opbau vum Grand-
Duché sollt ginn: de Paul EYSCHEN. Et
muss ee sech emol roueg a grëndlech vir-
stellen, wat dee Këppche Land dann dee-
mools war: eng „schaardeg“ Festung
mat rosewéineg rondrëm; eng Gesell-
schaft, déi dës Bezeechnung knapps
verdéngt… bis op e puer „besser“ Famill-
jen, mat deenen d’Madame Professer Jo-
siane Weber äis magistral an hirem ge-
nëssege Wierk iwwer déi „Déck“ bekannt
mécht. Sozial Struktur? Absence d’abon-
nés aux appels. D’Eisebunn huet nach uerg
gekëmmt; d’Industrie am „Youpla“ ge-
struewelt. Dem Wëllem III. vun Orani-
en ass Lëtzebuerg just lästeg ge-
wiescht; ee Gléck, datt säi Brudder
„Hendrik“ d’Hand iwwer „äis“ gehal huet
(e laaaaaangen Aufsatz!) … an datt mir e
Paul EYSCHEN haten. Hie war e gudde
Frënd vum Michel Lentz an huet déck Sté-
cker op den Edmond de la Fontaine (Dicks)
gehal, och wann d’Famillje sech soss aus privaten Ursaachen net „gréng“ waren.
1890 gong den Eyschen op Wien engem „zwangspensionéierten“ Herzog fléiwen,
datt deen d’Kroun vu Lëtzebuerg soll iwwerhuelen. Dem Haff stong den Eyschen
ower trotzdem iergendwéi an de Féiss; dem Bëschof Koppes nach e sëlleche méi;
schléisslech war hie „Logebrudder“ … mä dat ass eng aner Gei.
D’Schoulgesetz vun 1912, mat alleréischter Mentioun vum Lëtzebuerge-

schen dréit säi Stempel. Wien dem Paul Eyschen seng Roll an deer kräizaarmer
(och -braver) Zäit esou iwwergeet, wéi dat an eiser Geschicht iwwer 1888 bis 1915
de Fall ass, dee muss sech ower – och vun engem Historiker-Laien – déi eng oder
aner Verbruetheet gefale loossen. Fir eis Sprooch an hir Roll beim Opbau vu Lëtze-
buerg, kann den Eyschen net am Motzeck stoe gelooss ginn, a sief et nëmme wéinst
„sengem“ Monument „Dicks-Lentz“ op der Plëss (1903), dat Alleréischt, wat et fir
d’Lëtzebuergescht am Land gëtt! Wann een da kuckt, wat fir ee verschoterten a bal
verstoppte „Boulevard“ hien um Lampertsbierg krut … déi aner Säit, net wäit vun der
„Piffkaul“ … déi Verantwortlech a mir sollen äis ganz schéi brav schummen!

Net fir äis ze bretz
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Firwat?
Et geet hei ni drëm, fir enger anerer Sprooch den Ielbou an d’Säit ze ren-
nen, wa MUTTWËLLES hirer Ausdréck gebraucht ginn, déi d’Lëtzebuergescht net néi-
deg huet; eis Sprooch ass jo vill méi ausdrocksräich, wéi der ze vill mengen… déi et
net kënnen, oder deenen et souwisou egal ass. Iwwregens gëtt et do esou e klenge
verbruete Spréchelchen: Wie „mengt“, dee weess näischt! Dofir d’Fro: FIRWAT
esou komplizéiert (besser) wëlle schwätzen?
Kënne mir wierklech näischt anescht wéi „gewöhnungsbedürfteg“ soen, wann ee

sech „un eppes muss gewinnen“? Mir „bedürfen/bedierfe“ glat näischt, brauche
just eppes; et ass och kee „bedürf(t)eg/bedierfeg“. Wat maache mir mat deer gan-
zer „Nohältegkeet“ – Zinglabummerei? Dann iwwerleeë mir emol, wat dat „Nohäl-
tegt“ wierklech wëllt soen… an da lande mir beim Gedanke vun eppes, dat „bäihält“,
zolitt ass oder einfach „hält“; et wier also éischter vu „bäihälteg resp. Bäihältegkeet“
ze schwätzen. Gewëss, mir kënnen och engem eppes NOHALEN, ower dat ass eng
ganz aner Gei, eng Gefillssaach! Wat maache mir mat deene gelungene Klimabünd-
nis-Gemengen? Wéi ass et mat deem schnoffelege „marquage horizontal“ op de
Stroossen? Woufir „kachen d’Gemidder héich“, wann et einfach méi „hëtzeg“ gëtt
oder „an d’Luucht“ geet? ... mä wéi gesot: kengem zuleed a kengem zuléift … héchstens
eiser Sprooch!

(Zeechnung: O. Jaminon)

vum Lex Roth

Et war dach einfach, oder?
Ob si Corry, Elie, Ludmilla, Tatiana oder Tonio geheescht hunn; ob hire Familljen-
numm Kartchenko, Tedeschwilly, Gelejinsky oder Arritto war… éierlech: Dat war
äis Kanner net nëmmen egal; et ware Frënn a Komeroden, esou wéi all We-
ber, Kremer, Hansen, Roth, Müller, Ed(mond), Albert, Jeanly; do koum äis kengerlee Dif-
ferenz an d’Kopp. Wuel dat léifstent an einfachst Zeeche vun deem, wat mir haut
esou feierlech „Integratioun“ nennen; dovun hu mir näischt gewosst. Kanner „ver-
stinn“ sech.
Et ass eng Freed, wéi déi allermeescht vun hinnen, hire Kanner a Kandskanner et

wierklech wäit am Liewe bruecht hunn a bréngen. Deeselwechte Phenomän fanne
mir jo mat „eisen“ italiéinesche Leit am Minett, wou „Differenzen“ sech gene-
ratiouneweis verflaacht oder ganz intressant vermëscht hunn. Wéi ass et
dann do mat der Roll vun eiser Sprooch? Just dat ass zënter de 60er Joere mat deer
zweeter/drëtter Generatioun vu portugiseschen Awanderer de Fall. Déi allerbescht In-
tegratioun (net mat Assimilatioun ze verwiesselen!) war an ass nach ëmmer de
Schoulhaff, d’Spillen, d’Gerolz, d’Sports- a Kulturveräiner; hei fladderen d’Wierder an
d’Sätz nëmmen esou wéi liicht Plommen dorëmmer… zugudderlescht verstinn e
Capverdianer, e Kroat, en Albaner, e Bosnier, oder e Serb sech nach vrun
allem… op Lëtzebuergesch ënnereneen… wa mir d’Saach net verkomplizéieren.
Eis Sprooch spillt hei souzesoen d’Roll vun engem „Catalyseur“. Mä wat ass dat
dann erëm, gell? Emol nofroen.

Déi heemlech Zäit
Et ass nawell net ëmsoss, emol drun ze denken, wéi et da mat der „Heemlech-
keet“ vun engem November- oder Dezemberdag an eise Joeren ausgesäit.
Stëmmt et oder net: Déi ganz Geschäftemécherei huet déi heemlech Zäit (kënnt
nun emol vun HEEM) an Zodi, an Trallala an esouguer a Gewaltspiller ermëlzt, ouni
vun deem aneren Turlutti rondrëm ze schwätzen.
Leider wësse vill Kanner (och deer grousser) soss näischt méi mat sech unzefän-

ke wéi den hellegen Handy ze këddelen; gewëss, et ass eng kamoud Saach ... mä

wéi wäit geet déi Kamouditéit, wa mir ouni Gnod mat der kommerzieller
iPhonitis terroriséiert ginn? „Roueg an engem Eck“, ower knapps oder guer net
mat engem Buch; ze soen „autistesch“ mat Klabberen an Daddelen. Schued! Ower,
Hand op d’Häerz: Wie mécht do wat, wéini a wéi eppes, fir op d’mannst eng ge-
wëssen Uerdnung dran ze kréien? Och de Kanner hiert Schwätzen an d’Sprooch
am Allgemenge leiden dodrënner… wie schwätzt nach wéi vill mat wiem, wa bal nëm-
men Zäit fir TV an Handy/Tablett iwwreg ass. Fastfood op all Fassong ... an ouni
emol roueg matenee schwätzen: keng Sprooch! (natierlech hunn ech och en
iPhone.)

Eis Nimm
Ass et Iech nach ni gelunge virkomm, wéi mir mat eise Virnimm ëmsprangen.
Ganz vill vun äis ginn der am Fong „herno“ net esou genannt, wéi si „ugeschriwwe“
gi sinn. Bedenkt emol all déi Variatiounen, déi et aus eise bekannste Virnimm
gëtt… iwwregens bal alleguer nëmmen ee-silbeg! Kuckt emol, wat alles aus deem
„Joseph“ gemaach gëtt; d’Maria, d’Marguerite, d’Catherine, den Emil an de Jean-
Pierre kommen och alt net besser ewech… an da kuckt Dir déi Saach vun der „For-
mulatioun“ emol am Däitschen oder am Franséischen; komescherweis si mir mat ei-
ser „Nummerei“ méi no beim Angelsächseschen.
Äre Schreiwert erlieft ëmmer erëm, datt an Däitschland oder dem Frankräich net

vill ënner „Lex“ verstane gëtt … mä zéngerlee Manéieren an Ofleedungen dofir am Ita-
liéineschen oder Russeschen ze fanne sinn. Iwwregens kritt Dir am Bureau fir
d’Identitéitskaart oder de Pass refuséiert, fir mirnäischtdirnäischt Äre Ruff-
numm (Emile/dit „Mil“) bei de Gebuertsschäinsnumm gesat ze kréien;
Bustawereiderei! „Eegenarteg“ sot mäi gudden alen Däitschprofesser Paul Henkes fir
esou eppes. Oder „typesch“ Eises? Denkt emol esou rondrëm Iech an Äre Bekann-
tekrees no… vläicht ass et och eng Fro an der Chamber wäert …



unssprooch?
Hir Sprooch(en): Déi éischt Fro, déi ee sech bei deem onge-
heiere Misär vun de Leit soll stellen, déi hiert Land net vu Mutt-
wëll verlooss hunn; dann emol ugeholl, datt si all „kauschel“
sinn. Wéi wier et, wann ee sech emol selwer an hir Si-
tuatioun giff erandenken: friem op all Manéier, näischt ze räis-
sen, näischt ze bäissen, knapps (an ower och just) en Ënner-
daach, keng Aarbecht, keng Frënn, keng „Kënneger“ … mä a Sé-
cherheet a mat Aussiicht op eng Fräiheet, déi si zënter Joere ver-
mëssen, déi hir Kanner nach ni kannt hunn. Wéi geet dat do wei-
der? Dat ass vläicht elo nach net d’Haaptfro … mä dat gëtt de
Problem, fir „si“ a fir äis!

Natierlech mussen déi arem Leit sech „iergendwéi“ inte-
gréieren. Ower wat soll dat heeschen? Wéi kann dat goen? Et wier dolaanscht, un-
zehuelen, si missten elo kleng „Lëtzebuerger“ ginn; vläicht sinn der ower en et-
lech ënnert hinnen, déi dat wëllen, déi hei „hänke“ bleiwen; firwat och net. Déi aller-
meescht waarden ower bestëmmt a ganz normal nëmmen drop, datt et doheem bei hin-
nen erëm besser/sécher soll ginn. Schonn eleng duerch déi Ëmstänn ass déi „Saach“ vill
méi komplex wéi een dat esou iwwerflächlech kënnt denken oder falsch vergläichen.

Eent gëtt och net genuch beduecht: „Si“ schwätzen nach laang net alleguer déi-
selwecht Sprooch a verstin sech selwer dacks net ënnereneen … dat am due-
bele Sënn; gitt emol nëmmen op Wolz froen, wéi dat sech mat an ënnert „Agewander-
te“ vum Balkan huet … et geet net duer, fir do einfach vu „Yougoslaven“ ze schwätzen!
Eleng bei deenen aus Syrien hu mir et elo mat Leit aus enger ganzer Rëtsch vu ver-
schiddene Sproochgebitter ze dinn: Syresch-Arabesch, Aramäesch, Persesch (Farsi), Ar-
menesch, Kurdesch, Türkesch, Russesch an allméiglech Varianten dovun! Wéi ass et an
deem Streech mat den Afghanen, de Pakistaner, mat de Leit, déi aus Afrika erop an er-
iwwer kommen? Bonjour Integratioun! Do gëtt et och hei bei äis – grad ewéi iwwregens
an Däitschland a soss wou – nëmmen eng verstänneg Léisung: Si mussen d’Méig-
lechkeet kréien, sech an enger an deerselwechter Sprooch verständlech ze
maachen … an ënnereneen ze verstoen, deer vum Land; hei a Lëtzebuerg ass dat nun
emol Lëtzebuergesch. Ower wéi?

Zwou gutt Nouvellen: „Eis Flüchtlinge“ sollen esou séier wéi méiglech 100 Wierder Lët-
zebuergesch léieren … a mir gi gewuer, datt sech eng gutt Partie Intresséierter uginn
hunn, fir hinnen dee Wutz „Äisbriecher-Sprooch“ bäizebréngen. Bravo! Ower … hunn déi
léif Leit, nieft hirem gudde Wëll, eng Iddi dovun, wéi een engem mat eiser Sprooch ent-
géint geet? Si si sech bewosst, datt +/- 80 % vun deene Leit dach méngerwärreg
keng Universitäre sinn, vläicht emol net liesen a schreiwe kënnen, net an hirer Schrëft
a scho guer net an eiser „laténgescher“; also mussen si iergendwéi (och) an deem
Sënn „verdeelt“ ginn; ouni Biller/Illustratiounen a Gestë geet knapps eppes. Einfach ass
dat alles gottweess net!

Wier et net emol wichteg, dat intresséiert „Léierpersonal“ zesummenzeruf-
fen, fir gewuer ze ginn, wat a wéi een et soll upaken? Et geet net direkt ëm
„Sätz“; et kënnt och net op e „grammatescht Lineal“ un … dat ass dach och net de Fall,
wann eis Kënnercher schwätze léieren … et béit sech ower no an no riicht: fir d’éischt
e Grapp wichteg Wierder, an zwar Substantiven (Dingwierder), duerno eng Partie Ver-
ben, eng hallef Dosen Adjektiven/Adverben … a jo nëmmen net direkt mat „Konju-
gatiounen“ ëm sech schloen. Et geet am Fong ëm eng Zort „pidjin“ oder (wann
et erlaabt ass) „petit nègre“: Ech Kapp/Bauch/Zänn wéi … – sinn hongreg/du-
uschtreg/iessen/drénken – eent, zwee, dräi – ei, vill/net gutt; firwat net och direkt
„wannechglifft, merci“ … a „Moien“?
Allerwichtegst Haaptsaach: sproochlecht Äis krächen/briechen!
(Äre Schreiwert huet 1976 déi éischt Lëtzebuergesch-Coursë gegrënnt a 14 Joer

laang gehal … hätte mir haut de Josy Braun erëm!)

EISES … oder wat?
Ass iech ewell schonn opgefall, datt d’Lëtzebuergescht plazeweis e ganze Grapp
Ausdréck huet, fir eng an déiselwecht „Saach“ ze soen. Wann et z. B. emol
muss méi séier (net „schnell“!) goen, dann heescht et: Dajee – maach virun – tom-
mel dech e bëssen – fläiss dech – gëff dech e bëssen drun – träntel net asw.
Denkt emol driwwer no, wéi dat am Däitschen, Franséischen oder vläicht Englesche
gesot gëtt … och alt net einfach.
En anert Beispill: Ech maachen dobäi – ginn dowidder – fuere lass – gi mech

drun … a probéiert dat an deenen anere Sproochen; wuertwiertlech geet et net. Also
ass et EISES! Just dees „typesche“ Lëtzebuergesch ass an deem Buch, un deem
zu sechs Leit gesammelt a geschafft guff, an dat mir an der Zäit erausginn
hunn. Et heescht einfach EISES, mat e puer Dausenden eiser Ausdréck … déi
dir hannendru ganz kamoud op Däitsch+Franséisch iwwersetze/schreiwe kënnt: im-
mens „spannend“ a wonnerbar fir de Käppchen! Dir wäert iech wonneren … heians-
do och e bësse fluchen. De Präiss: Net méi ewéi eng Pizza!
Dir kritt et an all méi groussem Bicherbuttek (Libo; Ernster; Diderich; Fieldgen;

Alinea) … ower och op eisen Adresse vun hei uewen (+Porto)!

100 Wierder Integratiou
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(Zeechnung: O. Jaminon)

vum Lex Roth

Knätzelerei
Datt ass en Ausdrock vun deer Wierderfamill, déi eng grouss Plaz am Lët-
zebuergeschen huet, als Substantiv, als Verb an esouguer als Adjektiv/Adverb.
Eng Knätzel ass e klengt Meedchen; eng „Knätzel“ kann ower och eng „knätzeleg,
kniwweleg, kriddeleg“ Aarbecht sinn … a frot emol déi Dammen, wéi si heiansdo mus-
sen un de Knätzelen a laangem Hoer rosen, fir déi erauszekréien. Bei deene sëlle-
chen „alkoholeschen“ Ausdréck héiert een och dacks, datt een sech eng „geknät-
zelt“ huet bis en eng „am Kanälli“ hat. Deer „knatzeger“ Saachen (Äppel asw.) hu
mir an der Sprooch, wou och nach bei Schreiffeeler vu „Knätzele“ rieds ass.
Huet dir gewosst, datt déi verbruete Lëtzbuerger well vru méi ewéi 200 Joer

de Revolutiouns-Fransousen hir „Déesse de la Raison/Vernunftgöttin“ ver-
uuzt hunn, an zwar als … „Knätzelkett“, wéinst dem Tuppi vun deer „Marianne“.

Nawell …
Ass iech ewell (firwat ëmmer „schonn“? Miseler: eweil) opgefall, datt mir och Wierder
am Lëtzebuergeschen hunn, déi net nëmmen „oniwwersetzbar“ sinn, mä je no
Betounung och eng verschidde Bedeitung kënnen hunn. Eent dovun ass NAWELL.
Wann dir eng Saach „net iwwel“ fannt, dann heescht et z. B. dacks „nawell“ gär,

dat Meedche wier „nawell“ keen iwwelt (Af?). Wann een d’Betounug ower op
déi lescht Silb leet, da kritt d’Meenung en aneren Dréi: Hien hat kee Su a kee
Frang an huet naWELL gelieft wéi e Pascha; hie krut der op d’Sabbel an huet na-
WELL net gefollegt. Am Franséischen oder Däitsche giffe mir hei vu quand même res-
pektiv dennoch schwätzen. Gelungen … ower net wichteg, gelldir … mä wat ass da
scho wichteg?

Muss dee Muttwëll sinn?
Wann ee sech un eppes soll (ge-)winnen, da loosse mir dat zu Frankfurt „gewöh-
nungsbedürfteg“ sinn; mir „zéien den Hutt“ vru kengem, dinn en héchstens of; eng
laddereg Equipe ass nach laang keng „Gurkentrupp“ (Gurken hu mir souwisou net),
vläicht sinn et einfach (oniwwersetzbar!) Trëllerten. Eng zweet Etapp „steet (net)
un“, mä si kënnt elo. Fréier Frënn mussen keng „ehemoleger“ sinn, och wann et
nach heescht, datt si „dozou“ al sinn, aplaz „dobäi“. Wann am Eecherbierg en Daach
afällt, muss dat dach net soen, e wier „an der Côte d’Eich agestierzt“.
Wann dir gär hätt, et soll een d’Fanger vun enger Saach loossen, da schwätzt dir

him se aus … ower engem säi Bäileed „ausschwätzen“, dat kann nëmme knuppe-
kromm sinn, och wann et am Däitschen „aussprechen“ heescht … do gëtt et jo och
en Ënnerscheed tëscht „ausreden“ an „aussprechen“, oder? Am selwechte
Streech gëtt „ein Urteil sprechen“ am Lëtzebuergeschen net einfach mat „schwät-
zen/geschwat“ iwwersat, mä (feierlech) „gesprach“, grad ewéi de Poopst dach och
keen helleg „schwätzt“ mä „sprécht“. Huet dir bei dësem Schwätzen a Spriechen alt
emol dru geduecht, wat et heescht, wann een eppes „gesproocht“ huet; och dat
huet e sëlleche Bedeitungen … an absolutt keng däitsch!

Mammesprooch
An engem léiwe Gedicht vum Michel Lentz heescht et, dat wier déi Sprooch, mat
deer eis Mamm äis an d’Liewen era gekësst huet. Dat stëmmt natierlech, an
et ass richteg fir jiddfer Sprooch, déi am Puppelchen senger Famill geschwat gëtt …
mä haut bleiwe mir net bei deem sympathesche Lentz-Gedicht stoen, well d’Mede-
zinn, d’Psychiatrie an déi pediatresch Wëssenschaft sech op ganz däitlech-intres-
sant Elementer stäipen.
Datt e Këndchen am Bäichelche vun der Mammi eppes héiert, ass haut gewosst:

Et fiert zesumme wann et knallt, knuppt, jiipst oder soss méi haart hiergeet … an
net nëmmen dat: déi Sprooch – mat allem, wat dat heescht (typeschen Toun-
fall, Rhythmus/Takt) – kritt d’Kand ewell an de leschte Méint mat, wou d’Mamm er-
waart (firwat soll se „schwanger“ sinn?). Déi sougenannt „Echographie“ an aner Me-
thode vun „Imagerie médicale“ weisen äis haut kloer, wéi d’Kand am Läif vun der
Mamm op e sëlleche reagéiert, esouguer mat de Lëpse „mécht“, also och op hir
Sprooch, well zugudderlescht sinn dat jo – fir all Sprooch typesch – Vibratiounen an hi-
rem Kierper.
Mir wëssen an eiser Zäit och, datt déi éischt Sprooch, an deer e Kand „no-

babbelt“ a sech selwer „stéckelchersweis“ konkret ausdréckt, am Gehier
eng aner Plaz kritt/huet wéi all aneren Idiom, deen et duerno „léiert“; dat geet
däitlech aus japaneschen Experimenter eraus, déi ewell an den 80er-Joeren am „Bul-
letin de l’Unesco“ publizéiert gi sinn … deemno ass d’Mammesprooch, och fir d’Lët-
zebuergescht, en immens intressant Gebitt, op dat mir nach méi dacks ze schwätze
kommen.



er? Neen!
Natierlech huet d’Lëtzebuergescht am „Referendum“
direkt oder niewelaanscht eng Roll gespillt… d’Fro
stellt sech nëmmen, wat si all deene bedeit, déi sech jo in-
direkt fir si agesat hunn, oder ob et nëmmen eng bëlleg
Baatsch fir enkgerëppte Geeschtercher ass. Hei an der
KLACK huet Dir – wéi versprach – kee Wuert an deem
Sënn gelies.

Wann et ëm eis Nationalitéit an d’Sprooch geet, misst
ower onbedéngt méi konsequent iwwer d’Mëttelen an
d’Fassonge geschwat ginn, wéi een dann an der Praxis
als „Friemen“ un d’Lëtzebuergescht ka kommen…
an zwar net nëmmen iwwer „Coursen“. Schoul ass nun emol Schoul. Mir hunn al-
les, wat mir wëssen, kennen a kënnen, net onbedéngt an engem Schoulsall
geléiert, mä an der Wierklechkeet „ënnerwee“. Frot emol Leit, déi ni e Wuert Eng-
lesch an enger Schoul geraf hunn an duerch Ëmstänn an Amerika oder England ge-
lant sinn…

Dee gréisste Problem hei am Land läit emol d’éischt bei äis selwer: Mir qua-
ke jiddereen an enger Sprooch un, déi hien iergendwéi versteet,
Däitsch, Franséisch an och nach Englesch… da soll dee gudde Mënsch Kontakt
mam Lëtzebuergesche kréien? Vill vun äis – och dacks Äre Schreiwert – schwät-
zen dach bal automatesch Franséisch bei enger Keess… aplaz mam Lëtzebuer-
geschen UNZEFÄNKEN an sech da vläicht mat enger anerer Sprooch däitlech
ze maachen. Wéi maache mir et mat eisen Noperen, Bekannten, Aarbechts-
kollegen oder esouguer Frënn? Wann an enger „Gesellschaft“ och nëm-
men een dobäi ass, dee kee Lëtzebuergesch versteet… da schalte mir
alleguer ëm, oder net? Et ass een dach net onmanéierlech, gelldir … mä
vläicht just … op déi Fassong maache mir all Auslänner d’Dier fir an eis Sprooch
zou!

Wéi mir 1976 déi éischt Leit an de Coursë fir Lëtzebuergesch haten, ass et
ëm eng Haaptsaach gaang: d’Äis ze briechen. Mir hate bannent e puer Méint
e puer honnert Kandidate vrun der Dier (an deer aler Europa-Schoul beim Gla-
cis). Gehollef huet keen äis, bis op zwee gudder Leit vun der Gemeng Lët-
zebuerg, d’Häre Merres an Ney „getréischt“ ...; net ze vergiessen déi sympa-
thesch Concierge-Koppel Reuter! Mir ware just zu eiser dräi Proffe fir eng Dose
Gruppe Leit … vun deenen déi eng aus dem Franséischen, anerer aus dem Eng-
leschen oder aus engem Sproochraum rondrëm déi „Idiome“ komm sinn. D’Coursë
konnte mir nëmmen owes halen, well kee vun äis och nëmmen eng Stonn
an senger normaler Schoul dofir fräigestallt war; et guff kee Blat Material,
kee Subsid, a vu Bezuele war keng Ried. Dat Ganzt ass um Fong vun Iwwer-
zeegung a guddem Wëll gelaf! Bei deenen allermeeschte war d’Äis tëscht hirer
an eiser Sprooch no e puer Méint „gekrächt“ ... mä wouer war do och: Déi eng léie-
re séier, anerer méi lues, bei enger Partie ass, „einfach net méi dran“. Bei esou Ge-
danke muss engem dach d’Chance vrun d’Ae kommen, déi mir haut mat eisem
INL hunn!

Dat alles ass an enger Zäit gewiescht, wou eis Sprooch wierklech a
Gefoer war, am Gewulls vun eiser typescher Sprooch-Pluralitéit ënnerzegoen,
well ower och keen eppes fir d’plakegt Sprooch-Erhale gemaach huet; do gong
a geet et nun emol net duer, e puer schéi Gedichter a léif Bichercher
ze publizéiere, och wann dat natierlech seng Wichtegkeet huet (an Äre Schrei-
wer mat dobäi war/ass). D’Haaptfro ass ëmmer nach (gewiescht): Wie bring
ich’s meinen „Kindern“ bei? Dat huet mengerwärreg vill méi mat pädagoge-
schem Gespier wéi mat „Fachwëssen, Literatur a Linguistik ze dinn. Wann et ee
Beruff gëtt, wou (pädagogescht) TALENT dat Wichtegst ass, da schéngt et kloer
den Enseignement ze sinn. Sou laang eis Sprooch vun esou enger Beruffung pro-
fitéiere kann, ass a kënnt si ni a Gefoer!

Eng Gloscht, eng Gladder
Natierlech hu mir bei dëser Afenhëtzt dacks Gloscht op eng schmannteg/ ge-
schméicheg(?) Glace; et gëtt der esouguer, déi vun enger „Gladder“
schwätzen… an déi zwou Fassonge gitt dir ëmsoss iwwer d’Grenz eraus si-
chen ; d’Verb „gelüsten“ ass zwar an der Géigend; „gladderen“ ower guer net.
Beim „Gegladders“ geet d’Lëtzebuergesch esouguer nach méi wäit: De Claude
hat eng Glace geglëschtert/gegladdert an huet sech d’ganz Box voll
begladdert… an do guff et eng fatzeg op d’Gladder. Da sot emol, eis Sprooch
giff net och en eegent klengt Liewe féieren. Et geet ënner Ëmstänn nach méi
wäit, wann et heescht, de Jang hätt eng am Kanelli gehat an eppes zesumme ge-
gladdert, wou keen Hënnescht a kee Viischt dru gewiescht wier… Vill Spaass
bei der Traductioun aus eiser knatzeger Sproochelchen!

Am Spaass…
Et muss een dach bal „tibi“ sinn, fir op Lëtzebuergesch ze behaapten, déi ehe-
moleg Frënn Gast a Misch wieren engem gemeinsame Sport nogaang, a säit
kierzlech giffe si fir de Veräin verantwortlech zeechnen… da wier et dach bes-
ser, si hätten deeselwechte Sport gemaach a giffen elo de Veräin féieren.

Schlecht iwwersatent Däitsch gëtt nun emol nach kee Lëtzebuer-
gesch (an ëmgedréint), woumat näischt géint dem Günter Grass seng Sprooch
gesot ass… mä déi un den Ouere gezibbelt kréien, déi sech mat Vizmates-Lët-
zebuergesch vrun e Mikro stellen. Och eis Sprooch muss ee léieren/respektéie-
ren, wann et „d’Handwierksgeschier“ ass!

Eis Sprooch a Gefoe

Nr. 213

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. 214): Samschdes, den 3. Oktober 2015

21
.J
oe
r

(Zeechnung: O. Jaminon)

vum Lex Roth

Eis KLACK ass elo ganz „brav“ bis den 3. Oktober, seet iech merci fir
Ären Interessi a wënscht alle Frënn a Lieser eng genësseg Vakanz.

Fernand Hoffmann (1929-2000)
Laanscht deen Numm ass „an der Zäit“ kee komm, deen sech mat eiser Sprooch of-
ginn huet; egal, ob een e „gär“ hat oder net . Den „Hoffmanns Fern“ war e Be-
grëff, an dat net nëmmen duerch seng Emissioun „De Mischi a seng Leit“ um
„UKW/Kanal 18“; déi ass, wéi all Geschwates, mat der Zäit verflunn, mä seng li-
teraresch a wëssenschaftlech Aarbecht ass net aus eiser Sproochlandschaft
ewechzedenken, sou oder esou. E Stroossennumm, wéi de Robert Bruch,
hätt hien iwwregens ewell laang an der Stad verdéngt!
An de 60er-Joeren huet de F. H. eng 2-bänneg „Geschichte der Luxemburger

Mundartdichtung“ erausginn, déi e ganze Koup Gestécks fir dat geliwwert huet,
wat haut, no 50 Joer, aus dem Lëtzebuergesche ginn ass. Mir „haten äis dacks
mateneen“, et huet ower jiddereen deen anere fir seng Aarbecht respektéiert;
hie war e kriteschen, esouguer streiderege Wëssenschaftler; äre Schreiwert ass
vun der „Schoulmeeschtesch-Säit“ un d’Problematik „Lëtzebuergesch“ erugaang.
Seng lescht Wierder u meng Fra fir mech, am Hierscht 2000, e puer Woche vi-
run sengem Doud (beim Italiéiner vis-à-vis vum Athenäum): Madame, versuergt
deen do gutt, hie gëtt nach laang gebraucht.
Seng „Geschichte der Mundartdichtung“: Déi geet natierlech nëmme bis +/-

1965; bis elo huet sech kee fonnt, deen den 3. Band dovu „gemaach“
hätt, well just bannent deer Zäit méi an eiser Sprooch publizéiert ginn ass wéi
an 150 Joer virdrun! Wou bleiwen dee Grupp, dee Comité oder dee „Schaffert“,
déi sech endlech un dee „Rock“ Aarbecht ginn? Well just an deene Joeren ass
aus deer „Mundart“ deen „dialecte qui a réussi“ ginn, un deen de Fernand Hoff-
mann zugudderlescht esouguer ze gleewe geschéngt huet!

Drop an dowidder
Dat „dowidder/derwidder“ fannt dir net baussent eiser Sproochgrenz; dee gan-
zen Ausdrock hei uewe scho guer net. Stelle mir en an e Saz, da kënnt dir dee
mat an d’Vakanz huelen, wou et jo ëmmer erëm Leit gëtt, déi net wëlle
gleewen, datt mir nun emol eng Sprooch fir äis hunn: Mëttes war et
schmeier an dompeg; duerno huet et drop an dowidder gefacht, datt ee bal fort-
gewéitscht guff; dunn ass e schrot Wieder mat engem décke Schluet drop
komm. Vläicht léiss sech och nach soen, datt dir ferm dowidder/dobäi gemaach
hätt, fir alles vrun der Vakanz an d’Rei ze kréien.

Schonn driwwer nogeduecht…
… wat mir fir Ausdréck am Lëtzebuergeschen hunn, déi knapps oder guer
net mat anere Sprooche „Famill sinn“…eng „façon de dire“, déi jo iwwregens
och net esou am Däitschen oder op franséisch gedréint ze fannen ass. Iwwersetzt
dach emol e klenge Saz wéi deen hei an déi zwou Sproochen: Webesch si Famill
mat Müllesch. Gelldir, dat gëtt zimlech Krämpes (sind verwandt, sont apparen-
tés) do kënnt dat Wuert „Famill“ net vir. Mä well mir äis d’meescht keng deeër Ge-
danke maachen, fällt dat engem och net esou op, gelldir… nach esou en Aus-
drock!. Vläicht ass et jo och méi einfach, ze soen, d’Lëtzebuergescht wier
eng aarm Sprooch, nëmmen en Dialekt, eng Mondart. Prost.



mol!
Wann nom leschte Krich méi un d’Sprooch selwer an hir
Roll geduecht gi wier aplaz un d’Schreifweis, dann hätt d’Lët-
zebuergescht de Knuet éischter a ganz anescht opgemaach,
net esou aremséileg a schimmeg „gepauert“, wéi dat bis an
d’siwenzeger Joeren de Fall war. Et geet och net duer, ëm-
mer erëm ze soen, demools wieren aner Suerge wéi d’Sprooch
am Land gewiescht; wat hätt dann enger verstänneger
Aarbecht an der Wee gestan, dem Lëtzebuergeschen
demools direkt déi Plaz ze verschafen, déi et 1941 prak-
tesch per Referendum ënner gréisster Gefoer vun de
Lëtzebuerger kritt hat? D’Orthographie aus deem eenzege
Schoulbichelchen, dat zënter 1914 fir eis Sprooch bestong, hu-
et missen ewech! Dat war en aremséilegt Geméchels vu „Welter-Engelmann“ géint
„Margue-Feltes“, a Wierklechkeet e Gerëffels tëscht „Fachleit“, déi psycho-pä-
dagogesch leider net méi wäit gesinn hu wéi hir gescheit Nuesen.
Et ass ze verstoen, datt d’Lëtzebuerger sech déi éischt Joeren no 1945 virun al-

lem geschuddert hunn, wat un d’Preisen erënnert huet, och virun hirer Sprooch; de
Goethe war ower kee „Preis“, den Heine, de Schopenhauer an den Thomas
Mann och net. Et war gutt, datt d’Däitscht seng offiziell Roll an der Chamber ge-
këppt krut; mä an der Schoul wéi an der Press huet et seng Fonktioun ower ver-
stännegerweis weider behal … verstännegerweis! Verstänneg wier et also och ge-
wiescht, drun ze denken, datt eng Schreifweis fir eis germanesch Sprooch, dat Schrëft-
bild bäibehal hätt, dat den Nic. Welter fir „Das Luxemburgische und sein Schrift-
tum“ gewielt hat; en etlech „Aktualisatioune“ wiere jo och nach duerchgaang, ower:
1946 alles eraus ze „krazen“, dat nom Houdäitsche „geroch“ huet, an dat dann op
eng lächerlech Fassong duerch „englesche Charakter“ ze ersetzen, konnt jo nëmmen
zu deem Resultat féieren, dat de Fransous esou richteg ëmschreift: Il n’y a que le ri-
dicule qui tue!
Ee Gléck, datt de Robert Bruch (Dokter an der Germanistik a

Romanistik … an Enrôlé de Force!) an de 50er Joeren dee richtege päda-
gogesche Verstand fir eng Orthographie vum offiziellen Dictionnaire mat
erabruecht huet … déi „mir“ (d’Actioun-Lëtzebuergesch!) da vum (KZler!) Robert
Krieps 1975 offizialiséiert kruten. Op deem gesonde Fong huet sech och 1999 net e sël-
leche geännert, an dat bleift och d’Basis fir jiddfer „Aktualisatioun“ vun duerno.
Wien nach ëmmer mengt missen ze mengen, eis Schreifweis wier ower kom-

plizéiert, dee soll sech emol esou butzeg Beispiller aus der englescher Orthogra-
phie bedenken, mat deer de G. B. Shaw den Uz gemaach huet; e puer lëschteg Bei-
spiller:My two sisters are too little to drive = 3 x deeselwechte Laut, 3 x anescht ge-
schriwwen, an d’Silb „-ble“ um Enn och nach „verkéiert“ geschwat – I heard my
heavy heart in the heat = 4 x dselwecht geschriwen, ower 4 x en anere Laut! Am
Franséischen dann: Un ver se meut vers un verre vert … ass dach wonnerbar „lo-
gesch“, gelldir! Tu accueilles … wéivill Bustawe ginn do geschriwwen … ower net ge-
lies? Net iergeren, nëmme wonneren!
Gewëss: Dat muss een nun emol „léieren“ … ower méi mat den Ae wéi mam Ver-

stand, mat Logik scho guer net … also mat der Gewunnecht … a genee do ass
jo de Problem mat der Orthographie vum Lëtzebuergeschen: Mir sinn et net
gewinnt a schwätzen ongerechterweis vu „schwéier“. Mä mir sinn um richtege Wee:
Äre Schreiwert, dee sech zënter 45 Joer op all Manéier mam Lëtzebuergesche be-
schäftegt huet an nach ofgëtt, mierkt, datt eis Schreifweis ëmmer méi héichpro-
zenteg „eropgeet“, an den normale Gebrauch = d'Gewunnecht kënnt. Dat huet seng
Ursaachen, z. B. kéipweis Lieserbréiwen a Commentairen um Internet … dem Face-
book, dem SMS asw. Bravo! Wien hätt dat vru 45 Joer geduecht. Wéi „mir“
mat Wudderen ugefaang hunn. Well soss …

Wat ass e „LERNFEST“?
Datt mir nawell gär „déi aner Säit“ fir allerhand Organisatioune „knäipe“
ginn, ass gewosst; doriwwer ka jo och roueg jiddereen seng Meenung hunn. Et
schéngt mir ower méi originell ze sinn, wann déi Wëlzer (zënter 60 Joer!) e „Geen-
zefest“ op d’Bee bréngen, déi Trëntenger e „Kiischtefest“, déi Housener eng „Bauere-
kiermes“ oder anerer e „Gromperefest“. Et gëtt Dosende vun Iddien, aus dee-
nen een e Fest maache kann, ouni de Bayern hire versoffenen a verfroossene
Wies’n-Oktober (aremséileg) nozeafen an dat och nach hei „Oktoberfest“ ze ver-
nennen; Fues-Organisatioune giffe sech anescht a méi „vun hei“ maache loose wéi,
datt der en etlech als verkleete Kölner oder Meenzer mat „Spitzenkappe“ dorëmmer
lafen. Iddien, Iddien, Iddien!
Zu Wëntger war dann och déi lescht Woch deer „Fester“ eent, dat bestëmmt net

op „eiser Mëscht“ gewuess ass … e LERNFEST kann dach nëmme vun do kom-
men, wou den Numm hier ass. Iwwer d’Organisatioun selwer soll hei näischt ge-
sot ginn, ower wéinstens den Numm kënnt lëtzebuergesch sinn! Hei gëtt näischt „ge-
lernt“, also misst dat , wannechglift, och e LÉIERFEST sinn a soss näischt, schued …
ower eppes hunn ech do vu mengem Frënd André Bauler „gelernt“: Wat „Zonke-
stippe“ sinn. Wësst dir et? Neen? Da frot emol no.

Erënnert Iech em
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Geknadders
Ee vun eise Sproochproblemen ass, datt mir, wéi mam Velo an enger Trams-
schinn, net aus dem Houdäitschen erauskommen, wa mir bis dragewutscht
sinn. Wéi kënnt ee soss vun enger „iwwelrichender Spur hannerloosse“
schwätzen … oder vun „upassungsfähegen“ Déieren; soen, eng Ëmfro hätt „erginn“,
oder eng Kritik wier „kierzlech vun ehemolege Frënn erhuewe“ ginn, vill giffen der en-
gem „gemeinsame Sport nogoen“ oder „fir eppes verantwortlech zeechnen“. Zum
Beispill hu mir „sech erginn“ am Sënn vun „sich ergeben“, ower och am Sënn vun
neie Schong, déi sech „erginn“, ower net am Sënn vun engem Resultat. Mä, wéi sot
de Mann: Dat muss ee kenne fir ze wëssen … oder léieren aplaz Topereie vu
sech ze ginn.
Wien déi Ënnerscheeder net spiert oder kennt, dee soll och net (vrun allem als

anonyme Giifchen) mat enger queescher Schnuff vun „Dialekt/Mondart“ téinen. Wien
d’Franséischt aus dem „Nouvel Obs“, dem „Monde“ oder d’Däitsch aus der „Süd-
deutschen“ oder der „Zeit“ net kennt an net kann, deem geet et do grad esou. Och
d’Lëtzebuergescht muss een (wéinstens e bëssen) am Grëff hunn, fir et wël-
len engegermoossen éierbar an d’Schreif ze kréien.

Eist Land …
Zoufall vun der Geschicht!???

Sou kann nëmmen e Kultur- a Geschichtsflappes tuten. Wéi ass et da mat den
Zoufäll soss dorëmmer? Italien … en Zoufall. Däitschland … en Zoufall.
D’Belsch … en Zoufall. Déi skandinavesch Staaten … Zoufäll … an dobäi och nach
alleguerte méi spéit wéi „eisen“ „Zoufall Grand-Duché Lëtzebuerg“!

En Dënschdeg, den 9. Juni 2015, ginn et op den Dag genee 200 Joer,
datt den „Zoufall Lëtzebuerg“ international-rechtlech mam Schlussakt
vum „Wiener Kongress“ en eegene Staat guff. Den Detail dovun, grad ewéi
déi Geschicht, déi sech doraus entwéckelt huet: e puer intressant
Geschichtsstonnen … déi leider vun Historiker ze dacks „iwwer d’Käpp ewech zer-
dozéiert“ aplaz fir jiddferee verständlech „auserneegedoe“ ginn.

Gelunge Gedanken
Wann ee gär erausfënnt, wou a wéi eis Sprooch sech typesch vun aneren ënner-
scheed, da soll een emol probéieren, dat „normaalt/proppert“ Lëtzebuergescht an
eng aner ze iwwersetzen … wat ee jo iwwregens an eisem Buch EISES dausendfach
ka maachen … wann ee wëllt. Mir kennen z. B. am Däitschen dat Wuert „Gedöns“,
fir wann eppes lästeg an iwwerflësseg zermault gëtt. Mä da bedenkt emol, op wéi-
vill Fassongen d’Lëtzebuergescht sech do ze hëllefe weess: Gebraddels – Ge-
deessems – Gefiederméchels – Gedéngels – Geschnëss – Getuddels; a wéi wier
et mat Getässels – Gedéngels – Getëlters – Geféngers – Gekniwwels – Gewibbels
– Geklaaps … an eis Sprooch ass esou aarm, gelldir; et wier jo iwwerhaapt keng
Sprooch, schreift en Tutebatti an engem Commentaire iwwer d’Wielerei vu mar. Dat
giff eng Zermeeschterei, wou dee léiwe Blani de „Wänzeli“ ganz séier giff tëscht
d’Stempelen zéien.

Wéini gëtt „geheescht“?
Sollte mir äis net emol heiansdo iwwerleeën, ob riichtewech franséisch oder
däitsch Ausdréck net och e lëtzebuergescht Gesiicht zegutt hätten … vrun al-
lem, wann eng wuertwiertlech Iwwersetzung aus deene Sproochen e krommenolegt
Lëtzebuergesch gëtt? Wat soll een da vu „Mir heeschen Iech wëllkomm“ an deem
Sënn halen? Mir hunn d’Verb „heeschen“ … ower dat huet ganz aner Bedeitungen: hee-
schen ass dat däitscht „betteln“ an d’franséischt „mendier“; wéi e Mënsch „heescht“,
freet nom Numm, an hei gëtt et kloer Famill mam Däitschen – an der Zäit guff gefrot,
wéi een sech geng „schreiwen“ – mä eng Grimmel Sproochgefill misst engem
dach bal soen, datt dat „Wëllkomm heeschen“ net an eis Sprooch passt.

Intressant ass och nach, datt mir e Grapp Ausdréck hunn, déi sech mat deer
„Heescherei“ ofginn: Heeschepak, Heeschesak, heesche goen, sech verheeschen asw.
Et kënnt ee sech bei deem frëndleche „Moien“ an engem grousse Geschäft vläicht ep-
pes méi Originelles virstelle wéi dee „geheeschte Wëllkomm“, dee jo ower och guer
net no eiser Sprooch schmaacht, just „Wir heißen Sie willkommen“ an d’Lëtzebuer-
gescht gequëtscht. Firwat dann net „Mir freeën äis op Iech / Mir si frou, datt Dir bei
äis kommt“ … dat wier iwwregens och net méi laang wéi „Nous vous souhaitons la
bienvenue!“ Näischt fir ongutt, mä emol doriwwer nodenken ass jo net verbueden,
oder?



..
… wat dann elo bei deer Stëmmerei iwwer eist Wahl-
recht deen anere Mount erauskënnt. An der KLACK wäert
dir ëmsoss no enger pro/contra-Positioun sichen; dat sief
der politescher Säit iwwerlooss. Jidderee soll seng Mee-
nung iwwer d’Stëmmrecht hunn, ower och e bëssen Ar-
gumenter, aplaz nëmmen aus dem Bauch eraus ze grom-
melen; jidderee soll deem aneren seng Opfaassung och
respektéieren. Mir halen eis Sprooch fir en Haapt-
element bei deer ganzer Zermeeschterei… an et war
jo och eis „Actioun-Lëtzebuergesch“, déi ewell 1976 (!)
kloer gesot huet, datt et net an der Rei wier, wa mir ei-
sen auslännesche Leit keng schoulméisseg Geleeënheet
giffe ginn, fir d’Sprooch vum Land ze léieren… am Fong eng Fro vun enger Zort
Manéierlechkeet!
Dat war ower déi Zäit – vru 40 Joer! – vill méi séier gesot wéi ge-

maach. Mir hunn et gemaach! „We had a dream“; den Dram guff
Wierklechkeet… haut ass en erfëllt, an et mengt (ee Gléck) dësen an deen,
hien hätt deen Dram „jo och“ gehat… weisen a beweisen! Wien sech de „Spaass“
wëllt erlaben, dee kann an der Press vun deemools bis haut kloer erausfannen,
datt eis Sprooch an deene leschte 40 Joer e Saz gemaach huet, dee
keen hir zougetraut hätt; dat guer net nëmmen a Schreiwereien a Ge-
dichter oder esouguer „Literatur“ … mä vrun allem bei de Leit, well besonnesch
do – an der Praxis – war a bleift et fir d’Lëtzebuergescht wichteg!
Et guff 1976 – wéi mir den alleréischte Lëtzebuergesch-Cours um Lam-

pertsbierg an deer „aler“ Europa-Schoul ugefaang hunn – kengerlee kee
Material fir Lëtzebuergesch ze léieren; keen Ënnerdaach dofir ze fannen; Leit fir
Coursën ze halen, huet ee mat deer stäerkster Lanter knapps fonnt… vu Be-
zuele gong keng Ried; mir hunn eisen „Hobby“ fir näischt gemaach… net mat
„ëmsoss“ ze verwiesselen! Dat alles an nach eng Maandel voll Eenzelheete wa-
ren de Problem. Et hunn der och esouguer e sëllechen hiren Intellektbéischte-
Käppchen iwwer äis Dreemerte gerëselt. An haut?
Äis gong et deemools guer net drëm, e „perfekt“ Lëtzebuergesch

op d’Schoulbänk ze bréngen. Mir wollten d’Äis briechen, Mënschen, déi
aus deene verschiddensten Ursaachen an eist Land komm sinn, eng Méi-
glechkeet bidden, sech hei manner kal ze fillen; well einfach war/ass dat net,
an enger Gesellschaft, wou jiddereen sech mat „frieme“ Leit direkt an enger
Sprooch ënnerhält, déi si verstinn … nëmmen net an der Sprooch vum Land. Ka-
tastroph!
Wéi d’Nazien 1941 probéiert hunn, äis „Heim ins Reich“ ze lackelen, ze zéi-

en, ze forcéieren, huet vrun allem eis Sprooch eng Haaptroll gespillt. Et
misst emol méi an op méi Fassonge kuerz a kloer explizéiert ginn, ënnert wat-
fir engen Ëmstänn d’Lëtzebuerger deem Gauleiter-Gnom deemools „Nixdegib-
bi“ gesot hunn. „Gesot“? Neen. Däitlech mat hirem Numm uewendriwwer
„3xNee“ geschriwwen („Volkszugehörigkeit“, Nationalitéit, Sprooch). Wann ee
weess – mä wie „weess“ dann nach? – a watfir eng Geforen dat deemools
konnt féieren, da kuckt een dat mat aneren Aen, villméi mat méi Verstand.
Leider hunn eis Verantwortlech vun direkt nom Krich dat och net,

oder falsch gekuckt. Gewëss: Déi däitsch Sprooch ass (zäiteweis) an den
Eck gedréckt ginn … wat net dat Gielt vum Ee war; schued war vrun allem,
datt just dunn eis Sprooch net als dat Element behandelt an installéiert ginn
ass, wéi et sech den 10. Oktober 1941 gewisen hat. An der Verfassung vun
1947 stong da „schimmeg“, datt d’Gesetz de „Régime des langues“ giff
regléieren… an domat hat et sech … bis 1984! Sou war eng Brems agehäit, déi
d’Entwécklung vum Lëtzebuergesche ronn 40 Joer laang gehënnert huet. Mir
sinn haut méi wäit!

Abeejo!
D’Lëtzebuergescht kann een dach schreiwe wéi ee wëllt … Ech schreiwen
dat, wéi ech et schwätzen… Mir hunn dat ni geléiert… Majo dann!
Datt et elo well zënter 35, 40 Joer all gudde Broutdag Plakaten,
Annoncen, Menüen… a kéipweis Bicher an eiser Sprooch gëtt, dat
misst dach och deem „allermannst-gescheiten“ Tutebatti schonn an
d’Aen, wann net esouguer an de Verstand eragaang sinn… wann deen
„doheem“ ass . D’Uertschaft, de Veräin an den Numm vum Här
SEKRETÄR guffen hei ewechgelooss; d’Original ass ower ze kréien.

Eis Adress fir Hëllef ze offréieren ass zënter 45 Joer bekannt. Bei allem
Versteesdemech: dat hei kënnt een ower vir, wéi wann ee giff schreiwen:
Main Faather wahr aabe nischt damitt einferschtanden… vum Franséi-
schen net ze schwätzen, an un d’Englescht net ze denken. Wat dir dovun
denkt/haalt, dat sief jidderengem iwwerlooss… laacht einfach mat… an
näischt fir ongutt .

Madame, mir hunn Iech gäer!
Dee schéine Saz kënnt dir um Monument „Charlotte“ an der Stad ënne
rondrëm de Sockel liesen. An enger feierlecher Sëtzung am „Cercle“ hat
den deemolege Regierungs-Chef deen 1939 gebraucht… d’Lëtzebuerger
hu bei der Onofhängegkeetsfeier an der Angscht gelieft… an sech
an hire schrecklechste Joeren (1940-1945) un deem Gedanken ugepaakt!
Niewebäi gesot: Et war an den 80er Joeren net einfach, fir als Organisa-
tiounspresident d’Iddi vun deer Schrëft um Monument bei deenen Häre
Spezialisten an Architekten duerchzesetzen; dat giff zevill „monument
pompier“ maachen… an och nach op Lëtzebuergesch!

Sproochlech: Mir hu keng „direkt“ Iwwersetzung vu „lieben, amare, ai-
mer, to love“. Mä dat wëllt guer a glat net heeschen, datt de Lëtzebuer-
ger d’Léift net kennt… hien ass ower méi verhal dodran, net mat „verhuel“
ze verwiesselen. Wéi seet de Jong ower esou léif op der „Kiermes am
Duerf“: … ech hunn dech gär, mir gi mar bei den Här… naja, aner Zäiten.
Am Lëtzebuergesche kann een d’Saach ower och zimlech hannerwänneg
an de Contraire dréinen: Du kanns mech gär hunn Tu peux m’aimer…
you can love me? Nixdegibbi!

Mol kucken ..
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vum Lex Roth

Dann iwwersetzt emol ...
Si koume laanscht, ower mir waren net geriicht – deen do geet mir net – a
wann s de net gees – fuer vijenzeg an net hannerzeg – deen hat d’Moule ban-
nebaussen un – gëff dech mat deem h… Gejäiz – d’Kett huet de Jos an der
Riicht gehal – et war e sabbelegen Dag – dee Knéckjang ass schéi kuusch-
teg – dat ass e vermengtent Bëtschel – maach dech net esou – de Mett
mécht e laange Leeër – ech hunn deem et emol ferm gesot – de Will huet
eng flott Moss/Schécks, e flott Dickelchen – schlupp net wann s de ëss an
do gees – looss mech goen – hal se zou – ech hunn deem de Wouer
geblosen…bis eng aner Kéier.

Schlauderjuckes?
Dëslescht hate mir bei genëssege Wäffelcher rieds vun der „Schlagsan“,
mat deer een sech esou eng wonnerbar „Crèmeflütt“ kann op-
kéipen. Do huet eng Madämchen sech futti gelaacht, wéi si héieren
huet, datt plazeweis(op der Musel) den Ausdrock „Schlauderjuckes“
fir de „Klappschmant“ oder „d’Klappram“ giff gesot ginn.
Mä ass dann déi „Schlagsahne“ oder „Crème fouettée“ esou vill

aneschters oder vläicht besser? Och eng „Chantilly“ ass just als
Numm vläicht méi glënnereg … an domat gëtt och gemengt, d’Fran-
sousen hätten se erfonnt; dat stëmmt net, well si kënnt duerch
d’Medicis aus Italien! Eis „Klappram“ oder de „Klappschmant“
brauchen sech och net hannert dem éisträichesche „Schlag-
obers“, der englescher „whipped cream“, der italiéinescher
„panna montata“ oder soss eppes ze verstoppen. Klappschmant
oder Klappram misst am Fong duergoen; fir ze schmunze wier de
Schlauderjuckes grad de Kotteng, oder?



g g aach
Hei an och anerwäerts ass ewell zënter op d’mannst 20 Joer
laang dovu rieds gang, datt et keng Schan ass, wa mir e
Wuert aus enger anerer Sprooch eranhuelen, wou eis
Sprooch keen anert huet. Dees hu mir natierlech kéipweis,
apaart aus dem Däitschen (Sicherung…) oder aus dem Fran-
séischen (Trottoir …). Datselwecht gëllt fir nei Wierder, déi
bei äis wéi an anere Sproochen aus enger anerer, apaart dem
Engleschen, eragelaf kommen ( Computer, Mail, …). Mir hu
keng (politesch) Ursaach, äis géint alles ze wieren, dat
no Franséisch richt; dat gehéiert nun emol bei den „3-spän-
nege“ Charakter vum Lëtzebuergeschen, ower!
Ower, ower: Do wou eis Sprooch „zënter Uedem an Éiv“

en Ausdrock hat an och nach haut huet, ass et eng aremséileg Noléissegkeet,
wa mir z. B. op eemol eng „Ameis“, e „Maikäfer“, eng „Bouchée“, „Rog-
nons“ asw. sollen hunn, wou et dach eng Seejomes, e Meedéier, eng Paschtéit-
chen, Éiercher guff a gëtt. Sot emol ee mir, wat dat soll! Ass een da méi „modern“, man-
ner „almoudeg“, net esou „museal“? Neen, just méi sprooch-liddereg… an d’meescht
mat fuddelegen Ausrieden!
Dëser Deeg een, hunn ech da gelies, e Bauer vu Viichten hätt e Problem mat ei-

sem Kulturministère, well hien e Lach soll do gruewen, wou réimescht Gemaier a
vläicht och nach en ongeheier historesch-wertvolle Mosaïk am Buedem leie giff. Iw-
wer de Fong doriwwer ze diskutéieren, ass hei an eiser „Sproocherei“ net d’Plaz…
mä wann et ower dann heescht, do soll eng „LAGERUNG fir GÜLLE“ hikom-
men, da fällt engem d’Kap ower an d’Akaul! Gitt vun Ëlwe bis op Beetebuerg a vu
Rouspert bis op Habscht no deem froen, wat eis Gussen a Gissercher vu Flëssegem
hannerloossen… a wat natierlech op e sëlleche Manéieren e Problem fir de „Produ-
zent“ ass. Eent ass ower doudsécher: Et ass keng GÜLLE! Frot dach emol bei engem
Bekannte „vum Land“, dee laacht sech kromm, wann dir him vu Gülle schwätzt.
Wann dir him ower eppes vu PIFF oder vu „Maschtepull“ sot, da weess hien di-
rekt Bescheed… a firwat soll dat dann an deem schéine Viichten no Gülle richen
oder fachen (en 100 % lëtzebuergeschen Ausdrock!), wann d’Stécker „gepifft“ ginn?
Hannen um Lampertsbierg sinn op der Kopp natierlech och Schwäin an der

Zäit gehal ginn, déi „Mislerei“ vum Giss guff net grad alleguer mam „Piffaass“ dorëmer
geféiert. Dofir ass der e sëllechen de Fiels erof gelaf, well do eng giedeleg Kaul war.
Déi Plaz heescht nach haut „Piffkaul“… ower si huet haut e gaaaanz feierlechen
Numm: Rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Ass dat dann naaaischt?!
Am Eescht: Bräichte mir net och eng „Gülle-Lagerung“ fir dee Sprooch-

Piff, dee plazeweis an d’Mikroen oder an Zeitungen eraleeft? Firwat gëtt
sech einfach vun offizieller Säit net drëm bekëmmert, datt eis Leit, déi e Beruff an
deem Streech wëlle maachen, d’Méiglechkeet kréien, d’Lëtzebuergescht zerguttst
ze léieren. Dat wier net méi schwéier oder problematesch wéi eng aner kulturell Ini-
tiativ. Mir versuergen dach – mat Recht – alles, wat et dowäert ass, aus eiser Ge-
schicht erhal ze bleiwen… mä wéi ass et dann do mat engem vun den Haapt-
elementer vun eiser historescher Eegenart, eiser lëtzebuergescher Identitéit.
An eisem INL, dem Sproocheninstitut, misst sech dach do eppes organiséieren a maa-
che loossen!!!

Referendum, Identitéit… a Sprooch!
Et geet natierlech virum Referendum am Juni e sëlleche rieds vun eiser IDENTITÉIT.
Iwwer d’Stëmmrecht selwer hale mir äis hei net op; dat muss jiddereen, mat all
deem, wat och ewell hei doriwwer gesot a geschriwwen guff (zënter 22 Joer!), vrun
allem „gemengt“ ginn ass, mat sech perséinlech ausmaachen.
Ass et „EISES“ oder net, wa mir soen, et giff een sech ës net zoukommen – den dë-

sen oder dee giff äis net goen – en Typ giff sech mengen a seng Fra wier e ver-
mengtent Bëtschel – de Bréifdréier wier nach net erduerch – den Noper wier all
Dag matzäit um Dill – dee verbruete Soff wier gelantert ginn, hätt de Sak kritt,
mä dat giff näischt déngen, well hie giff sech ës gutt stoen – deen an der KLACK
giff sech einfach net ginn an drunhale wéi de Geck un de Bengel – de Mann hätt
d’Strass wéi an hie giff sech zufrecks schnuddelen – de Josy an d’Annette giffe
matenee goen, mä et wier net dowäert bei den Här ze goen, si giffen dat selwer an
d’Rei maachen. An da probéiert dir dat emol an eng aner Sprooch z'iwwer-
setzen. Wetten, datt…

Eis getéitschte Sprooch
Wann een eng zerguttstert Liewer huet, déi genuch Gal fir d’Verdauung, pro-
duzéiert, da sinn d’Gackelcher net nëmmen eng genësseg, mä och eng
gesond Saach… wann se mat Verstand gebraucht ginn… dat gëllt na-
tierlech dëser Deeg ganz apaart. Et erënneren sech der nach vill vun äis drun,
datt et eng Gellegt war, wa mir mat den Eeër técke konnten, an déi ganz Ge-
schéckerlech äis déi schéinsten Ouschtereeër esou séier zertéitscht hunn,
datt engem der net méi vill iwreg bliwwe sinn.
A propos „téitschen“: Et gëtt deen Ausdrock och a verschiddene For-

men anerwäerts, mä den allgemenge Gebrauch geet an eiser (getéitschter)
Sprooch vill méi wäit an d’Breet; si huet esouguer en „Dingwort/Substan-
tiv“ draus gemaach, an aus dem „Participe passé“ ass e flotten Adjektiv ginn
(getéitschten Auto)… dat ass zimlech eemoleg, fir net ze soen „typesch“.
Wann en Ee getéitscht ass, da kënnt een och nach soen, et wier „gekrächt“,
wat jo vu „kraache“ kënnt, wou dann och „kréckelen“ net wäit ewech ass…
Dat alles ass eng intressant a kreativ Sprooch-Ofleedungs-Uluecht, deer
et e sëllechen am Lëtzebuergesche gëtt … esouguer intressant genuch fir eng
Uni-Aarbecht.
Bei äis kréie laang net nëmmen Eeër deer Téitschen; och en Auto kann der er-

wëschen, déi dann zimlech deier ginn. Een,dee gefall ass, huet dann och gär ier-
gendwou Téitschen. Äppel, Biren oder Meloune mat Téitschen, déi léisst een
aus gudde Grënn am Buttek leien. Et kann een och vun engem, deen net
grad „liwreg“ an der Bëls ass, soen, hien hätt eng Téitsch an der Bëls.
Am selwechte Sënn kann ee roueg behaapten, datt eis Sprooch all Kéi-

er eng Téitsch erwëscht, wann ouni Iwwerleeës a muttwëlles friem Wier-
der oder esouguer ganz Sazfatze gebraucht ginn, déi d’Lëtzebuergescht guer
net brauch. D’meescht kënnt dat dovun, datt gemengt gëtt, et wier méi blén-
keg, feierlech… et ass just méi liddreg! Oder mengt dir vläicht, et wier ewell
besser, wann ee seet, den Här XY hätt „d’Zigele“ fest an der Hand, aplaz vun
der „Gitt“ oder einfach dem Seel ze schwätzen? Wat soll eng „Danksagung“
bréngen, wa „merci soen“ den normale Gebrauch ass? Et hëlt och bal kee
méi anuecht, datt am Lëtzebuergeschen näischt sech „lount“, mä héchstens
„dowäert“ ass; datt e Projet net „ugaange“ mä einfach „ugefaang“ soll ginn;
datt eng Traditioun op kee Fall „oprecht“ mä an der Riicht gehal gëtt; datt e
Joeresdag (Joerdag!) mat Sécherheet net „begaang“ mä „gefeiert“ soll ginn;
datt een engem net „läit“ mä einfach net „geet“ ...
Dat sinn elauter a villzevill deer Téitschen, déi mir (dacks onbewosst) ei-

ser klenger léiwer Sprooch maachen, déi dach e Stéck vun äis ass… an déi zu-
gudderlescht eent vun de Mëttele ka sinn, äis mateneen ze verstoen a ver-
droen. Iwwregens och eis auslännesch Leit, déi aus de verschiddenste Sprooch-
gebitter kommen: dem Däitschen, dem Franséischen, Portugiseschen, Engle-
schen, Italiéineschem, Spueneschen, Slaveschen, Skandinaveschen asw.

Et ass dach esou schéin, geldir
Wann een e Projet kann ugoen; wann een eng beandrockend Leeschtung bréngt;
wann de Frank de Peloton anhëlt; wann e Coureur e Réckstand guttmécht; wann
een eng Strooss iwwerqueert; wann een d’Besuergnes vun aneren deelt; an en
Zuch steigt; zréckgëtt, zréckfiert, zréckkënnt; en Haus astand sëtzt; bis Mëtter-
nuecht opbleift; sou villes sech lount. Muss dat sinn?

Eng „facheg“ Sa
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vum Lex Roth

Villmools merci,
léif Chamber!

2017 gi mir als Vollek fir eng „opge-
frëschte“ Verfassung stëmmen; dë-
ser Deeg konnt een an der Press
liesen, datt d’Spezialcommis-
sioun vun der Chamber hir Pro-
positiounen erausginn huet, an,
halt iech un… do steet eis Sprooch a
beschter Gesellschaft mat deenen
anere Symboler vun eiser Identitéit:
eisem Fändel, de Wopen an der „Hee-
mecht“ als Nationalhymn! Dat ver-
déngt en décken a waarme Mer-
ci fir all déi Politiker, déi an de lesch-
te Joeren a bis haut un deer ganz
komplizéierter Saach geschafft hunn.
Hei an eiser KLACK stongen iw-

wer déi laang Zäit 48 kleng a
manner kleng Artikele fir „Eis
SPROOCH an d’CONSTITUTIOUN“
(Ceterum censeo), déi mir jo och
als klengt Heft erausginn hunn; do-
fir maache mir an d’Membre vun der
AL äis dann och e butzege Knuet
an d’Nueschnappecht. Et ass do-
wäert, eng kleng Copie vum Text
ze liesen!



rder
All Sprooch „verléiert“ Wierder a mécht neier. Wann z. B. kee
Botter méi „hausgemaach“ gëtt, dann ass et kloer, datt dat
gutt aalt „Rompfaass“ aus dem Moud kënnt; huet nach
knapps een en Uewen an der Stuff, da verschwënnt och
d’Kuelegelb lues a lues. Grad esou wëssen dann eis Däm-
mercher net méi grad, wat dee „Stëppelkotteng“ da soll
sinn; de „Känki“ huet och säin Déngscht op all Manéier ge-
maach, a wann dir e bëssen iwwerleet, da fannt dir dees „Wier-
dergeräbbels“ nach e sëllechen.
Mengt jo ower beileiwen net, dat wier just am Lëtzebuer-

geschen de Fall; frot nëmmen e franséischen oder däitsche
Sproochmates.Wëllt dir ower Äre Kanner, Iech selwer oder
soss engem weisen, wat et vun esou ale Saache gëtt: Eise Staats-Musee um
Fëschmaart huet eng ganz flott Sektioun, wou zënter Joere gesammelt a
fachmännesch zesummegestallt guff/gëtt, wat et esou ginn ass (merci Luc
Mousset!) … deen Deel vum Musee (Wiltheim-Gebai) ass jo iwwregens elo ganz
flott nei organiséiert ginn. Mam Geschier kommen ower och d’Ausdréck an de…
Sproochmusee!
Eis Germanisten an aner Däitsch-intresséiert Leit kucken een nawell gär queesch,

wa gesot/geschriwwe gëtt, mir hätten en (natierlechen!) Hank, fir zevill Houdäitsch
an d’Lëtzebuergescht eranzeschmuggelen. Dat muss een ower méi „differenzéiert“ ku-
cken. Déi Fachleit fannen et ower normal, datt mir eng „Heizung“ hunn, e Schalter,
eng Steckdous, e Föhn, e Kühler, eng Kupplung asw.; da solle si äis och eng Bou-
gie, e Pneu, e Guidon asw. vergonnen.
Nei Wierder bei äis? Déi kommen hei wéi soss iwwerall mat de Saachen

an de Gebräicher. Et ass nun ower eemol esou, datt déi meescht nei Ausdréck an
der leschter Zäit aus dem Engleschen eriwwer lafen. Am Franséische wéi am Däit-
sche gëtt sech am Ufank dogéint gewiert; de „Fernsprecher“ huet den Telefon och
net gepackt; de „Fernseher“ an d’Fernsehe wäert och alt net méi ze laang géint den
„TV/Teevau“ bestoe bleiwen… grad ewéi de „Rendez-vous“ oder e „Stelldichein“
vläicht vum „Date“ ermëlzt ginn. De genialen Industrielle Ferrero huet et fäerdeg-
bruecht, datt en Ausdrock, deen eis Sprooch gemaach hat a „jonke Joere“ gestuer-
wen ass: De Schoklasbotter huet sech vrum „Nutella“ musse verkrauchen…
mä eist „Gebeess“ hunn d’Marmelade an d’Confiture net gepackt, Yuppi!
Eng intressant Fro ass déi, aus watfir enger anerer Sprooch mir Lëtzebuer-

ger dann elo nei Wierder eranhuelen. Mä och do geet et äis d'selwecht wéi den
Däitschen an de Francophonen: D’Englescht ass nun eemol Tromp! Den „Handy“ ass
zwar keen Englescht, wäert sech ower zugudderlescht esouguer och am Frankräich
géint de „portable/balladeur“ behaapten; ob d’Télécopie et laang géint de Fax
packt … mol kucken; de „courriel“ mécht dem Mail och net méi laang Konkurrenz. Fir-
wat soll dann dat schwaacht Lëtzebuergesch sech géint dës angelsächsesch Ten-
denz stäipen. Mat allem Respekt gesot: Dat wiere flamännesch Reaktiounen. Dobäi
gehéiert d’Englescht (Germanesch + Romanesch) exakt an de Lëtzebuer-
ger Sproochhank.
Wat da fir eis Sprooch maachen? Et geet am Fong net esou ëm déi nei Wierder;

de Fong-Problem läit do, wou mir Sproochgebräicher mat bal kompletten
däitsche Sätz verdreiwen. Et dréint sech z. B. ëm déi kéipweis aremséileg „Iw-
wersetzungen“ aus dem Däitschen an eiser Mikros-Welt. Et ass dach einfach eng
Schan, wéi d’Lëtzebuergescht do dacks an enger houdäitscher Schinn hänke bleift …
an datt et keng Ausbildung an deem Sënn fir de Beruff „Speaker“ um Radio, an der Të-
lee oder den Internet-Zeitunge gëtt. Wien ass do schëlleg? Keen… alleguer!

(Zeechnung: O. Jaminon)

vum Lex Roth

Eng Bëls, eng Téitsch, eng Knupp
Wien huet sech nach ni „eng ginn“, an hat duerno eng „Bëls/Knupp op der Kopp“
oder „eng Schréip“ déi nawell ferm „gepëffert“ huet. Wann een engem Däitschen
oder Fransous dann och nach vu sengem Misär wëllt eppes verzielen, da fällt en-
gem nawell gär op, datt et net esou richteg rëtscht… ower eis Sprooch, dee
kleesperen Dialekt, ass dach esou aarm, gelldir. Et léiss sech jo och villes net
dra soen… vrun allem wann een säi Lëtzebuergesch net zerguttst am Grëff huet.
Dat gëtt ower knapps ee gär zou… an dann ass et wéi am Spréchwuert: Wann een
e Mupp net ka brauchen, da seet een hie wier rosen.
Gewëss, eis Sprooch ass net gemaach (?) fir gestelzte philosophesch Gespréicher

oder Schreiwereien ze féieren; si ass nun emol en „Ëmganksidiom“, wat net mat
deem flappegen Ausdrock „Baueresprooch“ ze verwiesselen ass! Nach net emol méi
mat „Dialekt“! Wann dir lëtzebuergesch-schrëftlech Texter vum Robert Bruch, dem
Nic. Weber, dem Marcel Reuland oder anere liest, da spiert een, datt vill méi an ei-
ser Sprooch stécht an domat ze maachen ass, wéi a bëllegen Humpegespréicher be-
haapt ka ginn … iwregens ass Allerweltssprooch vun engem Däitschen och
net déi vum Böll an déi vum „normale“ Fransous net déi vum Mauriac. Do
gëtt et grouss Ënnerscheeder, deer mir och am Lëtzebuergeschen däerfe maachen.

Postkaarte mat „EISES“

An deer leschter KLACK huet dir eng „Billerkaart“ gesinn, déi op hir Manéier seet,
datt mir eng Sprooch hunn… fir Auslänner eng Zort gelunge Virwëtztiitchen. An dë-
ser KLACK-Editioun brénge mir nach emol eng aner aus deer Postkaarte-Serie. Mat
esou enger illustréierter Postkaart kënne mir selwer oder intresséiert „Gäscht“ en-
gem op eng flott Fassong e puer Grëtze vum Lëtzebuergesche schenken
oder schécken. Natierlech ass et gutt, wann eis Touristen uechter d’ganzt Land
Kaarte mat Landschaftsbiller, der groussherzoglecher Koppel an historesche Gebaier
kënne kafen an uechter d’Welt schécken… ower e klengen Zeie vun eiser Sprooch-
identitéit ass fir Dausende vu Leit dach intressant. Dofir guff elo eng éischt Serie
vu 7 Kaarte gemaach, déi jidderee geschwë fir e verstännege Präiss kafen a wei-
derschécke kann… wetten, datt dat säi Wee mécht!

Al an nei Wier
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I love you…Ti amo…
Et kënnt ee bal mengen, de Lëtzebuerger wier e kale Fësch an net ëmstand, en-
gem eppes Léiwes ze soen … mä da mengt alt. Ass et manner léif, wann ee seet
„ech hunn Dech gär“, „ech si frou mat Dir“, wéi dat zimlech plakatiivt „je t’aime –
I love you – ti amo – ich liebe Dich“? Do gëtt et an eiser Sprooch och nach esou
eng Zort Zwëschentéin wéi „ech kann Dech gutt brauchen – Du gees mir nawell –
asw.“ Gelungen ass et, datt mir zwar d’Verb „léiwen“ net hunn, ower „verléift“
sinn ass äis ganz kënneg. Den Dicks huet a senge „Rousen an der Stad“ gemengt,
si wieren all wert, „geléift“ ze ginn… „léiwen“ ass ower ni an eiser Sprooch gelannt. Fir-
wat? Doriwwer léisst sech diskutéieren; d’Haaptsaach: Mir hunn eis Fassong, fir en-
gem ze soen, et wier ee „frou mat him“, wat jo einfach oniwwersetzbar ass.
Am selwechte Streech wier et och nawell net ëmsoss, emol drun ze erënneren,

datt mir „kengem senger brauchen“, fir cajoler, liebkosen asw. ze iwwersetzen. Hee-
melen, stréilen, kruwwelen asw., ass dat manner? Nach eppes: Just de Con-
traire vun der Léiwerei ass net wäit vum Eescht ewech; „Du kanns mech gär hunn!“
eng vun de schlëmmste Riedensarten.

Ameséiert iech emol…
Mir menge jo d’meescht, et giff sech alles esou liicht vum Lëtzebuergeschen an
d’Däitscht oder Franséischt iwwersetze loossen. Dat ass ower net grad esou
wouer. Fir erauszefannen, datt et net esou ass, hu mir an der Zäit zu eiser 8 Leit
eng 180 Säite lëtzebuergesch Ausdréck gesammelt, déi Krämpes fir an déi
aner Sprooche maachen. Probéiert emol selwer, da wäert dir gesinn, datt déi
kleng Behaapterei hei uewe stëmmt. Wann dir „dees“ gär méi hätt, da frot iech
d’Buch „EISES“ an engem Bicherbuttek oder op enger Adress an de Kont
vun hei uewen; do gëtt et Dausenden deer Beispiller; dir kritt et (fir de Präiss vun en-
ger Pizza!) geschéckt (12 € +2 € Porto). Méi „spannend“ ass kee Kräizrätsel a kee Su-
doku!

eng Bascht e Rupp mammereg mockeleg
eng Kéng eng Sabbel maans schankeg
e Juck eng Mudder gelungen heeschen
eng Pautsch sech ginn hiwweleg schappeg
eng Kruppschank eng Schwéiesch kierpen stauteg
eng Schnauf e Stréckel klaken stëbsen



tzebuerg?
Wann et ee Land gëtt, dat sech prima „verkeeft“, dann
ass et bestëmmt d’Schwäiz. Mir wëssen: Si sinn der „fir
sech“ a kucken no sech … ower dat maachen si gutt a loos-
sen sech net esou geckeg aus der Rou bréngen! Datt si net
an der EU sinn, kann zugudderlescht keen hinne verdenken;
d’Schwäizer wëllen sech einfach net dra schwätze loossen; si
maachen hir Geschäftercher mat jidferengem a froen net be-
sonnesch no, wann et heescht, Milliarde vun „egal wiem/wat“
ze versuergen … och wann dat äis net onbedéngt an de Kreem-
che passt; souwäit ech weess, sinn si ower keng (direkt) „Waf-
fenhändler“ wéi aner esou „politeschkorrekt“ Länner … och
wann si Freed mat deenen hire „Mackessen“ hunn … soss
sinn et anerer
Wann een iwwer d’Geldgeschichten eraus un d’Schwäiz denkt, da kënnt engem

bal automatesch de Begrëff „seriös/zolitt/Qualitéit“ an de Kapp. Et fällt knapps
engem wéi deem héich-diploméierte franséischen UMP-Dëlpes vu Wauquiez oder
dem Klautche Marino an, iwwer d’Schwäiz als „Confédération de merde“ hierzefale
wéi iwwer Lëtzebuerg, dem Juncker säin Duché de m... Firwat? Mä d’Schwäiz ass
nun emol e „Markenartikel“ un sech selwer, deen e „branding“ huet, wat esouvill
wéi „agebrannt“ wëllt soen, sou wéi een z. B. en agebranntent Zeechen op Fleesch-
stécker fënnt. Sot emol, e wäisst Kräiz op engem roude Fong gifft dir net di-
rekt als „SWISS MADE“ erkennen! Alles, wat dëst Zeechen huet oder wou „Swiss
made“ drop steet, gëtt bal e Reflex fir „Qualitéit“ … et ass, méi kompli-
zéiert ausgedréckt, e „Synonym“ vu Wertaar- becht … och wann
„anerer“ dat vläicht esouguer grad esou gutt oder nach
besser maachen. Schwäiz ass Schwäiz,
an domat basta! Ass dann elo hi-
re Schockela onbedéngt
besser? Maachen
d’Fransousen net och
immense genëssege
Kéis „mat Lächer“?
„Schwäizer Kéis“ ass
ower nun emol e Be-
grëff. Ass eise Pinot
manner wéi hire „Fon-
dant“? Halen däitsch
oder englesch Quali-
téitsmesseren de Verglach mam
„Schwäizer Messer“ net aus? Eng Schwäizer Auer: e Wert-
begrëff … mä wéi ass et da mat Spëtzeprodukter aus Frankräich an Däitschland!
Gewëss: mir Lëtzebuerger kënnen a sollen äis net mam „Nationbranding“ vun der

Schwäiz an aneren EU-Länner moossen … bis op eise Markenartikel SPROOCH-
SITUATIOUN … do klappt esou séier keen äis. Déi Situatioun bréngt äis ganz kloer Vir-
deeler, déi anerer net hunn; si sinn ower éischter „abstrakt“. Mir hunn ower Pro-
dukter, déi sech als „deer aus deem klenge gelungene“ Land vill besser verkafe
genge loossen, wa mir eisen „Nationbranding“ méi systematesch „eraushänke“ gen-
gen. Et ass gewosst, datt Lëtzebuerger Béier a China gutt ukënnt; mir hu Mëllech-
produkter, déi an arabesche Länner deen allerbeschten Numm hunn; firwat soll for-
midabele Wäin aus deem butzege Schlaraffeländchen net an de skandinavesche Län-
ner, Schottland oder Kanada als „Fëschbegleeder“ mam „Piesporter“ kënne konkur-
réieren? Eis Zoossiss- a Reezfabrikatioun kann et mat egal watfir enger „Spezialitéit“
aus Italien oder Frankräich ophuelen. Iwwer d’Qualitéit vun eiser Luxus-Pâtisserie
kënnt déi Paräisser och net eraus … ower et ass „Paraaaiss“, gelldir … firwat net zu Lon-
don oder Tokio „Made in Luxembourg“ … aus deem klenge koriéisen EU-Land? A wéi
ass et mat deene sëlleche Spezialprodukter um technesche Gebitt? Eise kloer-ver-
ständleche Logo mat deer stiliséierter Kroun ass en „Hummer“ … wann nach eng
Strëtz Faarf (d’baussegt Spëtze rout a blo) dru wier, déi eis Identitéit besser eraus-
liichte léiss … esou wéi eis flott a vill beneite Sproochsituatioun! Identitéit op eng kom-
merziell Fassong? Firwat net?

(Zeechnung: O. Jaminon)

vum Lex Roth

TIT SCHROEDER – Dir erënnert iech vläicht drun, datt den Useldenger „Syndicat
d’Initiative“ seng komplett Gedichter an engem Band, zesumme mat enger won-
nerbarer Beschreiwung rondrëm säin apaarte Liewenswee, vrun 2 Joer am Kader
vun enger extra-sympathescher Feier erausgin hat. Deem wertvolle Buch ass dat
Allerbescht geschitt: Et ass vergraff! Ower déi fläisseg Useldenger hunn et net do-
bäi gelooss. „De gaunze Wee“ vun engem vun eise beschte Lyriker ass elo an 2. Edi-
tioun … an zwar mat engem spezielle „Glossaire/Vocabulaire“ ze kréien: 30 €
d’Buch+Glossaire oder 10 € fir de Glossaire eleng. Dat (mat Adress!) op de Kont
vum Useldenger S.I.: CCPL LU41 1111 0167 4965 0000

Freideg oder freides?
Do schénge munnech Leit Krämpes mam Gebrauch ze hunn. Mir fannen ower „frei-
tags“ am Däitschen (freitags geschlossen), mä och „am Freitag“; d’Franséischt an
d’Englescht kennen déi „adverbial“ Praxis net (le vendredi; on Friday). An eisem nor-
mal-praktesche Sproochfloss fanne mir d’meescht dee genitivischen Ausdrock:
sonndes, méindes, dënschdes asw. Deemno soll et och z. B. vläicht esou an en-
ger Fënster stoen: Mëttwochs, Donneschdes, Freides oder Samschdes zou. Net
wichteg? Et sinn ower „Knäpp“ an deer Zos.
Am Franséische gëtt et deer Sprooch-Lazereien och … wou mir an der Zäit e rou-

de Strapp drënner a Ponkten ofgezu kruten. Je pars à Paris heescht dach, datt ech
zu Paräis sinn a vun do fortfueren; fueren ech dohinner, da misst et dach je pars
pour Paris heeschen, oder net? Net wichteg? Garantéiert noléisseg! Probéiert dee-
selwechten Ënnerscheed och emol am Engleschen.

Nonnefäscht?
Wat hu mir als Kanner dach gefaart, wann ee grousse Lala gesot huet, mir kriten de
Fascht geschnidden … eng typesch Nullerei, ower – gilligilli – eiser gudder aler an
onverwiesselbarer Ausdréck een! Bal hätt ech gesot, et giff op der ganzer Welt soss
kee Faschtert wéi zu Lëtzebuerg
Wou si an der Zäit un déi „Nonnegeschicht“ komm sinn? Eng kriddeleg Fro. D’Non-

nefäscht waren ower gutt, an et wier och haut fir jonk Famillen eng häisser-
lech-heemlech Saach, wou d’Kanner beim Deeg a beim Baken eng Hand gengen upa-
ken … an den Handy souguer fir eng Zäitche vergiesse giffen.
Kennt dir deer verschiddenener Nimm fir dat genësseg Gebäcks? Fueski-

chelcher, einfach Fuesend, zu Wolz „Foasichtsbroden“, zu Didleng och Tortelen, Tët-
telen an Tëttelcher … an domat kënnt een esouguer déi sympathesch Nënnercher a
Rou loossen.

Da probéiert emol …
… dës Sätz an d’Däitscht oder Franséischt ze kéieren: Mat engem gudden
Deessem kritt d’Brout eng kruppseg Kuuscht an en éissege Bréissem … wann een
net ze kuuschteg mat der Wuer knéckt.
Mir hunn ugerappt, äis druginn, gehout, geflass a getommelt, mir hunn dobäi-

gemaach a sinn dowiddergaang wéi Mëller, kruten äis emol net ze erblosen … mä
dat huet alles näischt gedéngt.
Dajee … an denkt vläicht drun, datt eis Sprooch ower en eegent Liewe féi-

ert! ...

Markenzeeche fir Lët
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Firwat dann net?
An e puer Woche fanne mir op de Postkaarte-Stänneren oder de Stellage vun den Zei-
tungs- a Souvenirsbutteker 7 verschidde Kaarte mat Illustratioune fir Lëtze-
buerger Ausdréck (sou wéi hei um Bild). Sidd ës sécher, datt „eis“ Touristen
sech fir dat Stéckelche vun deer fir si esou gelungen-intressanter Sproochsituatioun
vun deem „Butze-Ländchen“ intresséieren. Made in Luxembourg!



2015 sinn et 200 Joer, datt…!
Et wier ze hoffen, datt déi Verantwortlech an dësem neie Jo-
er géngen drun denken, datt mir, an engems mat eisem
Nationalfeierdag an den 125 Joer Dynastie, 200 Joer
„Grand-Duché“ feiere kënnen. Gewëss: Lëtzebuerg guff
1815 nach keen „onofhängege Staat“, mä vun do u kann ee
soen, datt „mir“ – reng historesch an international-recht-
lech gekuckt – eng eege Plaz an der Rei vun den europä-
esche Länner hunn.

Deen neie Grand-Duché guff (minus 2 280 km2, déi un
d’Preise gungen) zwar als dem Kinnek vun Holland seng
perséinlech Propriétéit an de Schlussakt vum „Wiener Kon-
gress“ geschriwwen, mä Lëtzebuerg ass vun do un e Staat
fir sech, och wann dee verbruete Wëllem I. et behandelt huet, wéi wann et
seng 18. hollännesch Provënz wier … wat komplett géint de Sënn vum Kongress-
Akt gaang ass. Dat huet och indirekt dozou geféiert, datt „mir“ 1839 nach eng
Kéier 4 320 km2 erofgekëppt kruten; et ass also zugudderlescht nach eppes
manner ewéi en Drëttel vun deem iwwreg bliwwen, wat den Duché de Luxem-
bourg virun 1815 gewiescht ass, wéi alles déi Säit vun Our/Sauer a Musel fir d’Prei-
sen ewechgeschnidde guff. Eist Land – 2 586 km2 – ass deemno praktesch
als „Schuedi-Duché“ vun deem Kuch vun iwwer 9 000 km2 fir deen
tockege Wëllem I. bliwwen, eng „Groferei“, déi sech zënter dem spéide Mët-
telalter ënner alle méiglechen Haiser „Herzogtum“ huet däerfen nennen.

Et huet bis 1890 (Doud vum Wëllem III. an Throun-Iwwerhuele vum Adolph
vun Nassau-Weilburg) gedauert, iert Lëtzebuerg definitiv e wierklech onof-
hängegt Land mat eegener Constitutioun an domat eegene Gesetzer
ginn ass. Dat sinn, am ganz grousse Bou, d’Elementer, un déi mir äis sollen er-
ënneren, wann et drëm geet, un d’Chance ze denken, déi mir haten an hunn, uech-
ter d’ganz Welt als souveräne Staat unerkannt ze sinn … eng Chance, déi d’Lët-
zebuerger sech iwwregens och zënterhier duerch hir exemplaresch Aarbecht a Re-
sistenz géint all Tendenze vu méi spéidem Annexiounsappetit verdéngt hunn!

Dir kënnt natierlech elo froen, wat déi „Gedankespillereie“ mat eiser
Sprooch ze dinn hunn. Mä intelligent Leit wéi den Tunn Meyer, de Jacques Die-
denhofen, de François Gangler, de Michel Lentz, de Michel Rodange, den Ed-
mond de la Fontaine (Dicks), Nicolas Greth, C.M. Spoo, grad ewéi eis Lëtzebuer-
gesch-Schreiwerten aus dem 20. Joerhonnert haten an hunn e Gespier, eng Nues
fir de Rang vun eiser Sprooch bei der Formatioun vun eisem klenge Staat; be-
sonnesch och fir déi kriddeleg Zoustänn, bannent deenen déi „puer“ Lëtzebuer-
ger ëmmer erëm waren. Eis Sprooch war souzesoen een Deel vun der „Speis“,
mat deer d’Land gebaut an zesummegehal guff.
„Mir wëlle bleiwe wat mir sinn“ ... dat sinn net déi Kuebereien, mat

deenen dee Sproch haut ze dacks „bemokelt“ gëtt; de Michel Lentz wollt
deemools – 1859 ! – just ënnersträichen, datt eise Këppche Land äis a soss ken-
gem sollt gehéieren. „WÉI“ mir sinn, dat ass eng total aner Saach … an do hu
mir jo och eist gutt Recht, no de „Qualitéite“ vun aneren ze froen. Souguer wann
et ëm „Steier-Ruling“ geet?
„Je suis devenu Français en Amérique latine et tous les patriotes sud-amé-

ricains le sont devenus à Paris. Rien de meilleur que l’exil pour découvrir
d’où l’on vient et la langue dont on est pétri, ET QUI EST NOTRE VRAIE
PATRIE …“, da rot emol, wien dat gesot huet; kee klengkaréierte Fanatiker oder
„faschistoiden“ Nationalist … de Regis Debray („Le Point“ 27. Nov. 2014) ! Kuckt
vläicht an Ärem Internet, wien dee Mann war/ass. Dir wonnert iech!

Prost neit Joer?
„Däerfe“ mir esou soen? Et soll jidderee soen, wéi hie wëllt. Einfach Vill Gléck
am neie Joer oder All Guddes am neie Joer passen zwar besser an eis einfach
Sprooch. „Pro sit / Prost“ ass Latäin an heescht näischt anescht wéi „et soll
(gutt) fir dech sinn!“ Mir sëtzen ower sproochlech och hei an enger intressanter
Mëtt … och wann dat dem Lëtzebuergesche selwer dacks wéi deet an eiser ee-
gener Ausdréck muttwëlles mat däitschen, franséischen oder englesche Wierder
plattgemaach ginn.

Dir erënnert iech vläicht, datt mir e ganzt Buch voll méi oder wéineger ty-
pesch lëtzebuergescher Ausdréck mam Titel EISES erausginn hunn; mat iw-
wer 4 000 Beispiller … dat nach ëmmer ze kréien ass, a knapps de Präis vun en-
ger giedeleger Pizza kascht; de Bréifdréier bréngt iech et och heem, wann dir äis
15 € (mam Stéchwuert „EISES“ op de Kont vun hei uewen an der KLACK) schéckt.
Dora kënnt dir iech dann och d’Zänn e bëssen ausbäissen, fir d’Iwwersetzung op
Däitsch oder Franséisch ze fannen … esouguer méi wéi eng Wett gewannen!

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

Bravo, Här André Bauler!
An der Mëtt vum 19. Joerhonnert hunn zwee Deputéiert fir d’alleréischt e
puer Sätz Lëtzebuergesch (zu Ettelbréck) an der Chamber geschwat. Dat wa-
ren net deer „Mannster“ (och net onbedéngt deer Topegster!); si hu bei déi
knapps 2 % Lëtzebuerger gezielt, déi ëm déi Zäit hunn däerfe stëmme goen a ge-
wielt ginn: de „Propriétaire“ Metz vun Eech an den Affekot André vu
Veianen ... fir datt d’Vollek och sollt verstoen, wat am „héijen Haus“ géng
diskutéiert ginn. Et huet gutt 50 Joer gedauert, bis erëm een sech an der Hee-
mechtssprooch an der Chamber gemellt huet: de Caspar Mathias SPOO, a
senger éischter Ried, den 9. November 1896; si ass am Original am Archiv!
Mä de gudde Spoo guff dofir vun deenen aneren „décke Schweesserten“ einfach
verdommt … ower d’Äis war gebrach, an d’Lëtzebuergescht 1912 an dat neit
Schoulgesetz geschriwwen … Dicks, Rodange, Lentz, Nik. Welter asw. hate „ge-
wierkt“!
An der Chambersëtzung vum 27. November 2014 huet den Här Depu-

téierten André Bauler eng Ried fir eis Sprooch gehal, déi genee op d’Ge-
danken a Wierder vum C.M. Spoo passt. Mir sinn haut, ee Gléck! mam Lët-
zebuergeschen op ville Pläng méi wäit; et giff eng Abberzuel, fir se hannereneen
ze schreiwen … ower den Här Bauler gehéiert haut an d’Rei vun all deenen, déi
sech d’Sprooch vun eisem Land op hire Fändel geschriwwen hunn; net als sou-
genannten „Nationalist“, mä als verstännege Patriot am beschte Sënn, wéi alleguer
déi, déi dofir riichtgestan hunn … a woufir d’Lëtzebuergescht kloer an eis Cons-
titutioun gehéiert! Dem Här Emil Rinnen e Merci op „Cliärref“, well hien äis mat
esou begeeschterte Complimenter op d’Ried vum Här Bauler gestouss huet.

Hëllef fir d’Franséischt? Jo, mä …
Et ass net fir d’éischt, datt mir wéinst eiser Aarbecht fir d’Lëtzebuergescht duer-
gebass kréien, dat wier géint d’Däitscht geriicht; richteg ass: Mir sinn a blei-
wen dogéint, datt päckweis lëtzebuergesch Ausdréck muttwëlles vun houdäit-
sche Wierder ermëlzt ginn; d’Däitscht selwer respektéiert jiddwer eeneger-
moosse louse Lëtzebuerger, esou ewéi dat sech passt.

Elo gi mir dann an engem Lieserbréif gewuer, datt en Här fir d’Fran-
séischt hei am Land no Hëllef rifft. Hien huet recht! Mä net op déi Manéier,
wéi hien et zum Beschte gëtt. D’Franséischt quaxt hei net ënnert deem sëlleche
Lëtzebuergeschen, un dat eis Leit sech ewell och an de moderne Medien an op
soss verstänneg Fassonge ginn, léiwen Här Henri Entringer. De „Misär“ mat der
„Langue de Molière et de Camus“ ass an de 60er Joeren ugaang, wéi Superpä-
dagogennullerten ze no bei de franséische Linguisterte geschnoffelt haten … déi
iwwregens deemools en däitlechen Ënnerscheed tëscht „français = langue
maternelle ou étrangère“ gemaach hunn; wéi déi Liichtebengelcher dann op
eemol eis Kanner fir kleng Fransouse gehal a mat deer zackerdjësse „méthode
structuro-globale“ traktéiert hunn. Mir nenne keng Nimm, well der nach vun dee-
ne „Stiichterte“ liewen; leider haten si deemools fräi Hänn fir hir Dommereie
kritt; d’Katastroph war prophezeit ginn; haut ass d’Bëtschel fett. Näischt fir on-
gutt, Här Entringer !

Virstand? Abeejo!
Leider si mir ewell sou wäit, datt e „Mitglied vum Virstand den Uwiesenden
den Tätegkeetsbericht vum verflossene Joer ënnerbreet/virgedroen
huet“. De Problem läit doran, datt een deem aneren ofschreift. Soubal et da
schrëftlech gëtt, muss et jo och nach méi feierlech sinn … an da fale mir ge-
wéinlech an d’Houdäitscht. Ass et dann esou schwéier, d’Saach an d’Ëmstänn ze
schreiwen, wéi een engem se um Telephon géng soen ?

Natierlech kënnt elo d’Fro, wéi een de „Virstand“ soll nennen, well „Comité“
wier jo och kee Lëtzebuergesch. Dat ass net onbedéngt falsch … an ower net
ganz „dijeleg“ = richteg, well mir do erëm e gellegt däitscht Wuert huelen, dat
op der ganzer Welt soss kee versteet. Nach méi gelungen ass et, wa mir och
nach op eemol solle „Komitee“ schreiwen … dat ass déiselwecht Kniwwel wéi
aus der Photo eng Foto ze maachen … an déi griechesch Wuerzel ze zertrëppe-
len. Firwat? Ee Gléck hunn déi allermeescht verstänneg Leit an deem Sënn d’Saach
vu CHRËSCHTDAG aplaz Krëschtdag matkritt … a mir si glécklecherweis nach
net bei „Filosofie-Filharmonie-Fisik asw. …“ ukomm. De grousse Virdeel fir
eis Sprooch bleift déi oppe Fënster op Weltsprooche wéi Englesch, Spuenesch,
Franséisch … déi de Stack vu laténgeschen a griechesche Wierder zu 98 % re-
spektéieren. Firwat solle mir da just um Däitsche pechen?

2015 sinn et 200 Joer, datt…!
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D’Lëtzebuergescht
an der Chamber

Wat d’Sprooch ugeet, do hu mir zënter Joer an Dag
ganz gutt Relatioune mat eiser Chamber. Hei maa-
che mir ni en Ënnerscheed tëscht politesche Parteien,
well d’Lëtzebuergescht ass jidfer Partei hir Sprooch. Ee
Prinzip ass an dëser Saach wichteg: Eis National-
sprooch aus de Kazereien oder Profilneurosen tëscht
politesche Fraktiounen a Gruppéierungen erausloos-
sen; wa schonn, da soll dat bannent de Commissioune
geschéien.
Natierlech kann ee verstoen, datt dësen oder deen

eenzelen Deputéierten oder eng Mini-Oppositiounspar-
tei sech, nach méi bësseg wéi de Léiw a blénkeg-
poléiert rout-wäiss-blo als „Gëlleguedskand“ fir eis
Sprooch wëllt/muss profiléieren… ower der Saach
bréngt dat rosewéineg, wann net esouguer de Con-
traire. Eis grouss Hoffnung: D’Lëtzebuergescht als
Nationalsprooch an der CONSTITUTIOUN, zesum-
me mam Franséischen an dem Däitschen am offiziel-
len, adminstrativen a juristesche Gebrauch. Net méi,
ower och net manner!

De Membren an alle Frënn

vun eiser Sprooch

wënscht d’Actioun-Lëtzebuergesch

léif-heemlech Feierdeeg

an en zefriddent NEIT JOER 2015!

Eis Sprooch
Am selwechte Joer, wéi eis Sprooch an d’Gesetz komm
ass, kruten déi lëtzebuergesch Qualitéitsprodukter en
intelligenten, offizielle Logo, e Label, en nationaalt Mar-
kenzeechen; och haut nach, no 30 Joer, wëlle mir dem
deemolege Staatssekretär Paul Helminger an dem Chef
vun der Handels-Chamber Henri Ahlborn op eng origi-
nell Fassong dofir merci soen.

Stëbsen, saugen, suckelen
Sidd dir iech bewosst, wat mir alles rondrëm STËBS
kënne maachen? Mir stëbsen einfach, wann et
heescht, de Stëbs ewechmaachen (abstauben, épous-
seter). Dofir ass et iwregens net esou wäit dolaanscht,
wann dee blöde „Staubsauger“ op Lëtzebuergesch
„Stëbsmaschinn“ oder einfach „Stëbsert“ genannt giff
ginn… well mir „sauge“ guer a glat näischt; „su-
ckelen“ ass an deem Zesummenhank iwwerdriwwen,
well dat sech am Lëtzebuergeschen nëmmen op Flës-
seges oder Genësseges (eng Suckel) bezitt; dobäi kann
ee freche „Suckeler“ och nach eng „an d’Suckel“ kréi-
en.
Denkt och emol driwwer no, watfir aner Bedeitun-

gen d’Verb «stëbsen“ an eiser Sprooch nach huet, z. B.
„hien huet eng gestëbst“; wéi de Papp heemkomm
ass, dunn „huet et gestëbst“, da krute mir vläicht den
„Dokes gestëbst“; hie war presséiert an ass „séier
gestëbst“… probéiert dat emol Wuert fir Wuert op
Däitsch ze iwwersetzen; dir laacht iech wënsch (?) …
d’Lëtzebuergescht aarm?

Zréck, zréck, zréck…
a keen Enn!

De fréiere Minister Robert Krieps – deen der
Schreifweis vum Lëtzebuergeschen uganks vun
de 70er Joeren definitiv eng offiziell Basis ge-
schenkt huet an dofir och d’Sëlwer Éiereplack
vun der A.L. krut – konnt sech zudoud iwwer dat la-
zegt „Gezrécks“ iergeren/„entzannnen“. Hie giff dat och
nach haut! Am selwechte Streech dierf een drun erën-
neren, datt mir u keen „zréckdenken“, a wannn hien
äis nach esou léif war; mir „gedenken“ och kengem,
mä denken einfach erëm un hien/si. Soll dat méi feier-
lech wierken, oder wat? An déiselwecht Rëtsch ge-
héiert dat „Ausdrécke“ vu Bäileed, aplaz et einfach ze
„soen“… mir drécke just Gebeess oder Sauermous aus

Dat bescht Rezept: Einfach bleiwen, och schrëftlech
oder an enger Annonce!
Dir kënnt elo soen/mengen, déi Klengegkeete wie-

ren dach net wichteg… mä just esou Butzeknätze-
len huelen eiser Sprooch hirt typescht Gesiicht:
zréckkommen, zréckginn, zréckdenken, zréckhalen,
zréckfueren, zréckruffen asw.… do hu mir ower zwee
„Zauberwierder“, déi am Lëtzebuergesche souzesoe
„Speis tëscht den Zille“ sinn: HANNESCHT an ERËM!
Ass et esou schwéier, dat wëllen ze verstoen?

Wéi mir 1982/83 an der Spezial-Commissioun um „avant-projet“ fir eist
Sprooch(e)gesetz geschafft hunn, war kloer, datt déi legislativ Initiativ
net nëmme fir „heibanne“ wier, mä och eng Wierkung op eist „Ge-
siicht“ bausst eise Grenzen hätt. Gewëss, Lëtzebuerg an seng Sprooch wa-
ren, grad wéi 1941, vun Neo-Nazien an hirer „Soldaten-Nationalzeitung“
duerch den Dreck geschleeft ginn. Eis Autoritéiten haten dorophin, no en-
ger „Motioun“ vun den „Enrôlés de force“ an der Chamber, och an der Bun-
desrepublik reklamméiert. Dat war och gutt esou, ower dobäi ass et bliw-
wen. Wéi hat den Diplomat a spéidere Reichskanzler Bethmann-Hollweg
ewell 1914 iwwer esou „Gedéngels“ vun deem knatzege Lëtzebuerg ge-
sot: Verträge sind ein Fetzen Papier! E schrëftleche Protest ass 1981 an

deem Sënn also och nach net
emol e Confetti wert gewiescht! D’Ac-
tioun-Lëtzebuergesch ass verbruet do-
hannert bliwwen, datt eis Sprooch hir
Gerechtegkeet als nationaalt Identi-
téitselement sollt kréien. D’Saach ass
geroden! Gewëss, d’Ëmstänn ware ganz
anerer, ower hätte „mir“ nom Schoul-
gestetz vun 1912 ë. a. mat eiser Sprooch
eis souverän Identitéit konsequent ën-
nermauert, da weess nach keen, ob de
Liliput-Staat Lëtzebuerg deemools, na-
tierlech och ëm 1940, net anescht ge-
kuckt a behandelt gi wier. D’Nazi-Fat-
zerten haten emol net esou 100 % On-
recht, wéi et geheescht huet: Ihr betet
deutsch, also…; déi Escher Alzette-/
Graben-/Kohlenstraße, déi Wëlzer
Brunnenstraße a Scheergasse waren
ë. a. och alt net grad gëlle Bewäis-
stécker fir eis Eegestännegkeet… eis Zi-

Lëtzebuergesch méi grouss gesinn
vilakte waren op däitsch,
asv. asw.! Eist Sproo-
ch(e)gesetz vun 1984 guff
a gëtt äis definitiv e le-
gaalt Mëttel, fir och „do-
baussen“ ze ënnersträi-
chen – esouguer ze be-
weisen – datt d’Lëtze-
buergescht zu eisem kul-
turelle „Gesiicht“ gehéiert!
Op engem vun deene
leider! bekannste Mo-

numenter vun der Welt ass dat
och elo zu Auschwitz-Birkenau de
Fall. Dee gewielte Saz, deen do an
20 Sproochen op bronze Placken ën-
ne bei dem kolossalen Erënnerungs-
Konschtwierk steet, huet elo seng ee-
ge Plaz op Lëtzebuergesch. Eise Mer-
ci fir den Här Ambassadeur Georges
Faber an den Historiker-Direkter Steve
Kayser, deenen äre Schreiwer natierlech gär fir d’Iwwersetzung ugepaakt huet… eis
Sprooch: Erkennungsmaark fir eist Land a seng juddesch Affer!
Iwwer déi selwecht Gedankegäng ass de Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch

an den 90er Joere mat op de Wee gaang, wéi et geheescht huet, d’Psalmen op Lët-
zebuergesch erauszeginn, déi d’Professere Raymond Schaack a Felix Molitor mat
de Consultatioune vum Här Bëschof Jean Hengen an dem Här Rabiner Emmanuel
Bulz iwwersat haten, net nëmme reliéis Texter, WELTLITERATUR! … dem Marc Cha-
gall seng herrlech biblech Biller hunn deem Ganze wierklech e wertvollen Hanner-
grond ginn. Et guffen der genuch gedréckt, fir datt jiddereen se och nach haut kréien
a verschenke kann. Hei dann d’Biller, fir dës zwou Initiative fir eis Sprooch „heiban-
nen an dobaussen“ ze weisen.

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

An d’Klapp!
Bedenkt emol, wéi flott/léif mir äis an eiser Mam-
mesprooch kënnen ausdrécken, wann et heescht,
an d’Bett ze goen: D’Kënnercher ginn an d’Dada,
vläicht och an d’Heia; méi grousser ginn an d’Klapp, op
de Matratzebal, ënnert den Diwwi; an der Zäit hunn se
och alt vun der „Fatzekëscht“ geschwat, well fir vill
Leit eng Matratz ze deier war… an d’Kanner duefir och
d’meescht an engem „Kuewebettche“ geleeën hunn.



Mir ernimmen… Nimm
Fir d’éischt emol: Mir „erwähnen“ näischt. Leider gëtt ze dacks
iwwersinn, datt eis esou arem Sprooch dofir en typesche Ge-
brauch huet.
Déi eelst Ausdréck, déi mir an eiser Sprooch hunn, dat

schénge keltesch Nimm fir Géigenden a Plazen ze sinn,
an anere Wierder, deer sougenannter „Flouernimm“; d’Fran-
souse soe jo „lieux-dits“ dofir; wann et méi geléiert hiergeet,
da gëtt vun „Toponym“ geschwat – dat Griechescht mécht
déi Saachen ëmmer méi blénkeg –, mä „topos“ ass och alt
näischt anescht wéi „Plaz“, an „nym“ ass en Numm… mä dat
klénkt dann alles esou gescheit, gelldir, an dat richt no „Wës-
senschaft“. Dajee alt.
Vrun de Kelte sinn och nach „anerer“ hei gewiescht; et ka jo net sinn, datt

déi an deem Sënn näischt hei „hänke“ gelooss hunn. Wien an déi Saache wëllt kruw-
welen a kraze goen, deen däerf sech och nach „Etymolog“ vernennen… beim Duden
huet deen ower och besser nom „Herkunftswörterbuch“ ze kucken. Dat ass eng in-
tressant Beschäftegung, an et wonnert een sech dacks, datt een do besonnesch am
Al-Mëttel-Houdäitschen Ausdréck erwëscht, vun deenen ee gemengt hat, si wie-
ren „typesch eiser“.
All dat verhënnert net, datt et hei bei äis Flouer- a Familljennimm, Patro-

nymen, also Pappennimm gëtt, déi hei gestackt hunn a gewuess sinn. Fir-
wat? Mä well virun der Franséischer Revolutioun an der Verwaltung vum „Départe-
ment des Forêts“ vun duerno jo keng „weltlech“ Bicher geféiert gi sinn, wou déi
nei Kënnercher ageschriwwe guffen; si sinn ower gedeeft ginn… an dat guff vum
Paschtouer opgeschriwwen. Do sinn déi nei Kanner, am Sënn vum Ausdrock,
ernimmt… an si schéngen all nëmme „Pappekanner“ gewiescht ze sinn, well nëm-
men dem „Procreator“ säin Numm an deene Par-Daf-Bicher geschriwwe steet;
d’Mamm huet do keng Roll gespillt. Machoen! Dat huet sech dann am Ufank vum
19. Joerhonnert geännert, wéi dat „Weltlecht“ d’Haaptroll ze spille krut an dat och
bis haut esou ass. Just d’Sprooch vun deenen Akten huet geännert, ower zënter
dem leschte Krich ginn d’Lëtzebuerger net méi op Däitsch („gezeugt von X und sei-
ner Ehegattin Y“) „ugeschriwwen“, mä op Franséisch, an zwar als „procréé par X et
son épouse Y“.
D’meescht maache mir äis och keng sënnerlech Gedanken, wou dann elo eis Fa-

milljennimm hierkommen, wéi se entstane sinn an sech an der Schreifweis am Laf
vun de Generatiounen och nach esou verännert hunn, datt een dacks Krämpes huet,
fir d’Wuerzel erëmzefannen. Datt Beruffer do vru Joerhonnerten eng ganz wichteg
Roll gespillt hunn, ass liicht erauszefannen an ze verstoen: Schmit (a 5 Varianten a Fa-
ber op Latäin), Müller (cf. Molitor, Meunier), Wagner, Schlesser, Becker, Decker…
d’Schreifweis ass erëm eng Fro fir sech. Mir hunn och kéipweis „Patronymen“, déi
ganz kloer aus dem Virnumm vun deemolege Pappen entstane sinn. Déi en-
degen immens vill op „y“ oder „i“; dat kënnt vum laténgesche Genitiv (Wessen-Fall),
deen de Geeschtleche bei der Daf an den Dafregëschter geschriwwen huet: Filius Al-
berti, Mathei, Michaeli, Nicolai, Dominici, Bartelemey, Pauly, Martiny… bedenkt
emol déi sëllechen Nimm am slawesche Sproochraum mat „witsch“ a „vic“ han-
nendrun, an da kuckt dir déi skandinavesch Familljennimm mam „-son“ um Enn ... al-
les „Pappesaach“.
Fir Lëtzebuerg hu mir nach eng intressant Uluecht: kéipweis Familljennimm

sinn aus gedréinten, getrëtzten a gequëtschte Virnimm entstan, dosende-
weis och aus de maandelweisen Hausnimm: Kuckt emol, wéivill der vum „Henri“ hier-
kommen (Hein, Hengesch, Hengen, Heinesch, Heinen…), vum Georg (Giersch, Goer-
gen, Gerges…), Nilles an Nieles (vum lëtzebuergesche Corneille). Déi Gedankespiller
dréinen sech ganz einfach ëm eise „Patrimoine“ (= wat vun den Ur-Pappe bliwwen
ass); mir hunn et hei also mat engem Stéck vun eiser Identitéit – a vun
eiser Sprooch! – ze dinn.

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

Nei an al Wierder?
Do waren der jo, déi hu gemengt, nom „Fixfeier“ an dem „Gromperekiewer-
lek“ wier kee Wuert méi an eiser Sprooch entstan. Och wann dat „gestudéi-
ert“ Häre waren an esou Behaaptungen op all Manéier weidergeschleeft ginn, et
stëmmt net! Ganz bestëmmt ass de „Feiersteen“ och nei entstan; a wéi ass et mat ei-
ser (!) „Feierstengszalot“? Wat heescht dann e „Späizmännchen“ an anere Sproo-
chen? Zu Dikrech weess jiddereen, wat kann draus ginn, wann de Klosi kee „Boxe-
männche“ bréngt Firwat froe mir beim Bäcker keng „Aachtchen“, e „Schleek“
a maache praktesch keen Ënnerscheed tëscht „Kichelcher“ (aus Kuchendeeg!) a Bréi-
dercher (Broutdeeg!). Wéinst de franséische Vendeusen? Allez. Vill méi kamoud:
aarm Sprooch.
Eis Sprooch kann och net dofir, wann een net weess, datt mir keng

„Schramm/schrammen“ hunn, well dat „Schréipe“ sinn an en Auto „geschréipt“ an
net „geschrammt“ ass. D’Lëtzebuergescht leid och drënner, wann een aplaz eng
„Strenz“ eng „Géisskan“ hëlt, oder vu „geschwollene“ Féiss schwätzt, wann se „op-
gelaf“ sinn. Deer Beispiller gëtt et, leider, tonneweis!

De „Glühwein“…
… ass souwisou och am Däitschen e Wuert laanscht den Dill. Do „glüht“ dach
näischt; dat kann nëmmen e Feier oder eng Luucht, oder? Dat ass ongeféier grad
esou koppeg, wéi wann een am Franséische géng vu „vin braisé“ schwätzen; dofir
heescht et bei hinnen och einfach „vin chaud“.
Firwat solle mir dann (alt erëm) en däitschen Ausdrock huelen, an nach een, dee

falsch ass? Mat engem „waarme Wäin“ hätte mir och genuch; et sief dann,
mir génge vun engem Gedrénks schwätzen, dat „gloust“ … esou wéi d’Gesiicht,
wann ee Féiwer huet. Iwwregens: Huet dir nach ni e „waarme Miseler“ probéiert?
… mat e bëssen Hunneg, guer net iwwel!

Mir ernimmen… Nimm
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Hierscht an November, Blues?
Datt den November an eise Breedegrade fir vill Leit en „hänkege“ Mount ass,
brauch een net extra ze ernimmen; den Hierscht-Blues gëtt et. Et ass och keen Zou-
fall, datt et doriwwer an alle Sprooche wonnerschéi Gedichter gëtt; z. B. ee vum
Paul Verlaine senge bekanntsten Texter: Les sanglots longs des violons de l’au-
tomne blessent mon coeur d’une langueur monotone… Dem Mathias Claudius säi
Gedicht ass esou schéin a wouer, datt et ewell ëm déi 230 Joer „aktuell“ bliwwen
ass: Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der wei-
ße Nebel wunderbar. Net wäit dovunner ewech fanne mir beim Paul Noesen: Hie
kënnt mam groen Niwwel lues laanscht d’Baach, wou d’Weidekäpp verschlofe
stin ze dreemen; wou d’houfreg Pupplisjoffren Dag fir Dag hir gëlle Wuele mus-
sen nei ersämen. Et freet sech nëmme just, firwat bis elo nach kee vun eise Kom-
ponisten sech un dësen oder aner „lyresch“ Texter aus eiser Sprooch ginn
huet, sief et beim Jos Keup, dem Tit Schroeder… oder fir dësen, aus dem Marcel
Reuland sengem „November“:

Lo hu mer schonn rëm op de Griewer gestan,
an den Hierescht geet däischter duerch d’Land.
Den Himmel ass gro, a gro ass d’Gewan,
an um Wee danzen d’Blieder am Wand ...
Ma lo kënnt och geschwënn rëm déi heemlech Zäit,
wou de Kleeschen an d’Haiser geet,
wou den Herrgott als Kand an der Krëppche läit
an de Chrëschtbam voll Liichtercher steet.

De Gast Stammet mengt…
… giff kee Coureur „stierzen“, héchstens „falen“; an enger Course giff och vläicht alt
emol eng kleng Medezin „ageholl“, mä ni de Ploton oder en anere Coureur … dee
misst een „erëmkréien“; et giff och keen „an d’Hannertreffen“, mä vläicht „hannen-
dra“ geroden. Am „Virdergrond“ huet fir hien (an äis) hei och nach keen an näischt ge-
stan, mä einfach „virbäi/am Ufank“. Sot him och net, dir hätt eng „Klimaanlag“, well
eng „Klim“ geet him, esou wéi am Franséischen, Engleschen an esouguer Däitschen
duer. Dee Gast ass e feinen a friddleche Mann, ower hier verdréit net, wann eng Se-
rie/Geschicht „fortgesat“ gëtt; bei him geet dat einfach „weider/virun“.
Hien huet och mol schonn „um Radio“ ugeruff… ower ni ee kritt, deen

„eppes ze soen huet“. Et huet emol ee gemengt, den Telefon wier souwisou e
Lijener; dat ass net wäit dolaanscht an ni en Zeien do, mä schéckt äis esou „Knät-
zelen“ eran. Mir hänken s’an eis KLACK!

Eis Sprooch an d’Constitutioun
Deen Titel vun eiser Brochure, déi elo „bei de Leit“
ënnerwee ass, huet bewosst zwou Bedeitungen: Déi éischt
wëllt soen, wat d’Lëtzebuergescht mat eiser Verfassung ze
dinn huet; déi zweet verlaangt datt eisen identitären „Idiom“
seng Plaz am Grondgesetz vun eisem souveräne Staat ze-
gutt huet!
Mir sinn zwar frou, datt dës Fro net bei déi 4 an d’Rei ge-

stallt ginn ass, vun deenen elo fir de Referendum vun 2015
Rieds ass; da gëtt si och net an déi héich politesch Zer-
meeschtereie rondrëm dës Meenungen eragebruet. On-
méiglech wier et ower net, fir d’Lëtzebuergescht ouni Kéier
a Krëmmel als Nationalsprooch an d’Franséischt wéi
d’Däitsch mat eiser Sprooch zesummen am offizielle Ge-
brauch an d’Constitutioun eran ze stëmmen… fir dës Decisioun giff et sécher eng ab-
solutt (zwee Drëttel) Majoritéit ginn, also 40 Stëmmen! D’Brochure ass (gratis)
op enger vun de Post-,Fax- a Mail-Adressen hei uewen ze kréien.



Watfir e Lëtzebuergescht?
Et ass gewosst, datt een iwwer esou eng Fro hei zesoe mat
zwéi Féiss an d’Frittendëppe ka sprangen … ower si muss ge-
stallt ginn, wann et drëm geet, eiser Mëttelsprooch e Stéck
weiderzehëllefen. Als ee „voan do owen“ huet dee Problem
fir mech eng perséinlech Bedeitung. Et ass ewell zimlech
dolaanscht, wa gemengt gëtt, iwwer den Heischter-
gronn eraus misst et „van do uawen“ heeschen, wat
een ower nëmmen am Clierwer Kanton fënnt. Do si mir
schonn an der Fro iwwer „watfir eng Sprooch“ am Rad!
Mengt jo nëmmen net, ee „van Husen“ (Housen), dee giff

deem „Héineschter“ (Hengescht) oder ee „voa Woolz“ deem
„Neerter“ (Niertreg) säi Lëtzebuergescht ewell mirnäischtdir-
näischt ënnerschreiwen? Deen „Dauler“ gesäit och am „Ee-
schener“ (Äischen) net onbedéngt dat „Richtegt“. Méi wéi ee Schengener, Maacher,
Wormer, Riemescher, Bëlleger asw. huet an der Zäit dem gudde Will Reuland säi „Mi-
seler“ och net guttgehal. Fir de Stack-Erny vu „Veine“ muss ee sech „schuamen“,
d’Sprooch laanscht d’Veianer Schlooss net ze „schweezen“… sou kënnt een dann
elo e Gespréich a Geschreifs wéi en „8-Auer-Zuch“ féieren, wann et drëm
geet, dem Lëtzebuergeschen eng verstänneg Mëtt ze ginn. Wéi ugedeit: eng
rëtscheg, glëtscheg Probéierchen.
Dee Kierchtuerms-, Duerf-, Stad- a Regional-Phenomän gëtt et ower net nëmmen

hei am Ländchen. Mir fannen deer Sproochskalaen och an Däitschland, dem Frank-
räich, der Belsch, Holland, Italien, Spuenien… ower net am Duden, am Larousse,
am Harrap’s, den Zeitungen, der Tëlevisioun, de verschiddene Schoul-Gra-
den. Iwwerall, wou „eppes ënner d’Leit“ sollt/soll kommen, fanne mir de Gebrauch
vun enger sougenannter „Koinè“, wéi d’Griechen d’Mëtt aus hirem Sproochgewulls
ewell genannt hunn. Wat huet de Luther da gemaach, wéi hien d’Bibel „op Däitsch“ iw-
wersat huet? Op déiselwecht Fassong ass dat zënter dem François 1er mam Fran-
séische gang; beim Shakespeare fanne mir knapps Lokalkolorit; den Nidderlänner Eras-
mus ass net beim Rotterdamer hänke bliwwen; grad esou kënne mir beim Leonardo
da Vinci, dem Macchiavelli oder dem Dante fir d’Italiéinescht raisonnéieren. Da loosst
mer dach fir d’Lëtzebuergescht verstänneg sinn!

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

CPLL?
Eng aus deer Wull vun Ofkierzkniddelen, déi sech zënter deer gloriéiser NSDAP-
Zäit iwwerall breet maachen; an dësem Fall soll et „Conseil permanent pour la
langue luxembourgeoise“ heeschen. Dee Gremium steet op stramm-gesetzle-
chem Fouss; hien ass, sengem Numm no, geschafe ginn, fir d’Regierung ze beroden.
Et ass also kee Veräin oder Club, deen sech „einfach esou“ ëm eis Sprooch be-
këmmert; eng Dose vum Grand-Duc ernannte Leit, déi wéinst hire verschiddene Re-
latiounen a Kompetenze mam Lëtzebuergeschen eng Ernennung kritt hunn. De Pre-
sident vum CPLL ass fir den Ament en héige Regierungsfonctionnaire (Marc Barthe-
lemy); vertruede si Sproochwëssenschaftler, Schrëftsteller, Journalisten, Schoulleit
(Guy Berg, Germaine Goetzinger, Alain Atten, Josy Braun†, Josiane Kartheiser, Clau-
de Bache, Denise Besch, Peter Gilles, Gaby Künsch, Pierre Reding, Lex Roth). Deem-
no hu mir et op kee Fall mat „Fanatiker, Nationalisten, oder soss –isten“ ze
dinn!
Wann da just den CPLL sech och elo ouni Kéier a Krëmmel, SCHRËFTLECH!

bei der Regierung an der Chamber fir eis Sprooch an der Constitutioun
asetzt, da misst jo bal all verstännege Mënsch matkréien, datt déi Fro net eleng bei
der „Actioun-Lëtzebuergesch“ um Leescht ass… an den CPLL dofir en décke Merci ze-
gutt huet!

Watfir e Lëtzebuergescht?
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Statistiken… ticken
Um Gebitt vun eiser Sproochsituatioun däerf ee vu Statistiken hale, wat ee wëllt.
Déi maachen sech et, zimlech onwëssenschaftlech, bëlleg (?) mat de Prozentsätz,
wann et ëm eis auslännesch Leit an d’Lëtzebuergescht geet; et ass esouguer eng
Zort Gemengheet vis-à-vis vun de Portugisen, Italiéiner, Capverdianer, Balkanbierger
asw., déi och Lëtzebuergesch verstinn/schwätzen.
Mir sinn zwar „nëmme méi“ zu 55 % Lëtzebuerger… dat wëllt dach ower

absolut net heeschen, datt „déi aner 45 %“ näischt mam Lëtzebuerge-
schen ze dinn hätten. Wéi ass et da mat all deenen, déi zwar hei gebuer a joere-
laang am Land sinn, ower hir Nationalitéit behalen hunn, ni Lëtzebuerger guffen…
ower Lëtzebuergesch schwätzen? Mat hire Kanner an esouguer Kandskanner wäert
dat ronn d’Halschent vun hinnen ausmaachen, déi Lëtzebuergesch
verstinn/kënnen… do kéime mir da séier un 80% mam Lëtzebuergeschen! Jaja, déi
Statistiken, nedir … ower den Churchill huet jo ewell gesot, hie giff nëmmen un déi Sta-
tisti(c)kereie gleewen, … déi hie selwer gefälscht/manipuléiert hätt.

Da gitt iech emol drun ...
... fir d’éischt op Däitsch… a firwat net op Franséisch oder op Englesch. Dir
wäert e Stéckelche vun deer Wouerecht matkréien, datt d’Lëtzebuer-
gescht säin eegent klengt Liewe féiert… an dofir keen dat hei zu Berlin
oder Paräis matkritt:
–Hal op mat deem Geklunschs
–Gëff dech mat dengem Gejäiz
–Kuck, dass du verkënns, oder et rabbelt
–Maach kee Kaméidi, soss gëtt et Buttek
–Déi Porettekéil sinn nach ze kleesper
–Rapp dee Roff net rof, dat gi Läinzeechen
–Wann s de der 3 eran hues, dann hänks de
–Du kriss geschwënn eng an d’Akaul
–Déi zerronschelt Gromperen hu Kéngen
–Mir hunn eng Hamenhéiss am Schnatt
–Schlo deng Bouneschlupp eran

An? – Wéi ass et mam Referendum?
Et ass drop an drun, datt mir alle-
guer invitéiert ginn, op en etlech
wichteg Froen an engem oder
méi Referenden eise JO oder
NEEN iwwer wichteg Froe fir eist
Land a seng Leit ze soen. Nom
Text vun eiser Constitutioun/Ver-
fassung si mir, d’Vollek, Här a
Meeschter iwwer Lëtzebuerg: Mir
sinn de SOUVERÄN!
D’Gesetz bestëmmt, um Fong vun

der Verfassung – esou wéi an allen
ziviliséiert-demokratesche Staaten
– wien eng Nationalitéit kritt a wéi
dat ze geschéien huet… an alle-
guer d’Gesetzer mussen hir
Wuerzelen am Grondgesetz, der
Verfassung kënnen noweisen.
Lëtzebuerg huet bis elo ganz kloer
dräi Gesetzer, déi sech op eis NA-
TIONALSPROOCH, d’Lëtzebuer-
gescht, beruffen, net däitlech op
d’Verfassung: d’Sproochgesetz
vun 1984; eist Nationalitéitsge-
setz; d’Gesetz fir d’Institutioun
vum „Institut national des langues“… mä bis elo ass d’Lëtzebuergescht net
mat sengem éierlechen Numm, also formell, an eiser Verfassung ernimmt. Den Arti-
kel 29 vun eiser Constitutioun schwätzt just „elegant-rondrëm“ vum „emploi des
langues en matière administrative et judiciaire“.
Kee verstännege Mënsch huet eppes géint de Gebrauch vun anere Sproochen um

Gebitt vun eiser Verwaltung an der „Juristerei“. Ower zu deer allgemenger lëtze-
buergescher Identitéit an eiser spezieller Sprooch-Eegenart gehéiert d’Lëtzebuer-
gescht als d’Sprooch vum Lëtzebuerger Vollek, dem Souverän vum Grand-Duché… do-
mat huet et och, ouni Zweedäitegkeet seng Plaz als NATIONALSPROOCH an eiser
Constitutioun! Dat verhënnert net, datt d’Lëtzebuergescht an aner Sprooche fir ad-
ministrativen/offizielle Gebrauch esouguer an der Verfassung ernimmt ginn.
Argumenter iwwer de Prinzip, fir eis Sprooch an d’Constitutioun ze schreiwen,

fannt dir an dëse Wochen an enger Brochure mat e puer Dose klenger a grous-
ser Artikelen, déi joerelaang als Rubrik „Ceterum censeo…“ an der KLACK fir
eis Sprooch an eisen Haapt-Zeitunge komm sinn, deemno politesch op neutralem
Fong! Mat deer Brochure an der Hand kann da knapps nach ee soen, hien hätt dës

oder déi Ursaach net esou matkritt, gesinn oder beduecht
… besonnesch virun engem eventuelle REFERENDUM.
Eis Membren, mat deenen hirer Cotisatioun d’Bro-

chureméiglech ginn ass, kréien se natierlech alleguer
geschéckt. Wien sech doriwwer eraus dofir intres-
séiert, dee soll äis op eng vun eisen Adressen iwwer
Telephon, Fax, E-Mail oder soss Bescheed ginn; da
kënnt se GRATIS. Vergiesst net, wéivill dir der gär
hätt… a sot genee, wou dir wunnt!
Hei gesidd dir de Cover vun der Brochure iwwer

d’Lëtzebuergescht an eiser Constitutioun (lénks)…
mat engem Gedicht (uewen), dat ee vun eisen aller-
beschten an éierlechste Schreiwerten… 1972 ge-
schriwwen huet.



Kleng, ma reng dobäi…
Eng Fro : Wësst dir, a watfir engem Lidd dat esou steet ?

Staatsméisseg ass eist Land „kompakt aus engem Goss“,
och wa mir op eise butzegen 2 560 km2 gewësse Charakter-
oder kleng Sproochënnerscheeder hunn.

Lëtzebuerg ass kee „Bundesstaat“, och keng „Eidgenossen-
schaft“, kee „Federalstaat“, kee „United XY“. De Grand-Duché
ass och kee „Puzzle“ mat regionale „Separatiounstendenzen“ ;
och net wéi déi „federal“ Belsch, wou een net weess, ob se
mar oder iwwermar op d’mannst an zwéin Deeler bascht. Be-
denkt och emol Spuenien oder Italien, wou d’Rësser vun den
eenzelen Deeler ëmmer erëm opfueren. Et ass mengerwärreg
net vu Muttwëll, heiansdo eng Grimmel driwwer ze „kalenne-
ren“, wat déi eenzel Staaten dach ower zugudderlescht zesummenhält: D’Ge-
schicht, d’Sprooch an eventuell eng Monarchie ?

Wann an dësem Streech esou vill an dacks vun eiser IDENTITÉIT geschwat gëtt – ou-
ni ze definéieren, wat dat ass – da si mir séier bei „eiser lëtzebuergescher“ Vergaan-
genheet vun de leschten 200 Joer … a ganz kloer: eeriicht bei eiser Sprooch !

An deene leschten 9 Generatiounen ass ënnert de Lëtzebuerger eng Zort Famill ent-
stan, déi am Fong näischt a kee méi auserneendividéiert kritt. Zu deer Famill ge-
héieren natierlech och all déi Leit, déi selwer, oder deenen hir Grouss- an Urelteren
hier komm sinn, sech hei eragelieft a souzesoen e „Stack“ gemaach hunn … wat iw-
wregens erëm typesch fir d’Lëtzebuerger Eegenart ass; den ongewinnten
Numm huet dobäi keng Roll ze spillen, a sproochlech fällt spéitstens no 3 Gene-
ratioune kengem méi ënnert den „typesche“ Steffen, Matgen, Etgen, Goergen oder
Schmitz e „friemen“, Numm op: Van den Bulcke, Moutrier, Meunier, Schreitmüller, Schus-
ter, Kolakovic, Gelejinski, Kryloff, Grobelny, Tereba, Tedeschwilly, Poggi, Nardecchio, Co-
elho, Pinto, Garcia, Lopez asw.

Mir hunn als Kanner mat deene Komerode gespillt, getoozt a gerolzt, ouni datt
ower och nëmmen een e Spéngelskapp un déi „net-lëtzebuergesch“ Nimm geduecht
hätt. Do huet Integratioun sech supernormal an natierlech op der Strooss, an
der Schoul a besonnesch am Schoulhaff gemaach; datt d’Eltere vun deene Kan-
ner dacks nach en zimlech bossegt Lëtzebuergesch geschwat hunn, komplett egal!
Eng ongeheier wichteg Roll huet (wéi iwwerall) d’Veräinsliewen am Sport, a Muse-
ken a Gesank gespillt; Hand op d'Häerz: Wann e Jong e Meedchen, oder eng Modi e Käe-
relche „fir dran ze bäisse“ fënnt, da brauchen dach keng ielelaang Integratiouns-
Iwwerleeunge gemaach ze ginn; do hunn nach ëmmer ganz aner Elementer eng Roll ge-
spillt; déi gëllen ee Gléck och nach haut.

An eiser „moderner“ Zäit ass och déi „Numm-Geschicht“ – bis op déi ie-
wescht Träppleke vun eiser klenger Gesellschaft – keen Thema méi … also sol-
le mir äis net zevill Kappbrieches iwwer en Zoustand maachen, deen eng Saach vun Zä-
it, also Generatiounen, ass. Wat leider ower net verhënnert, datt déi „Klenggetëppelt“
(op den 2 Säiten) nach ëmmer net ausgestuerwe sinn … loosst se als Strof liewen.

Et gëtt hei am Land knapps een eenzegen „Agewanderten“ aus der 3. Generatioun,
deem et un „Integratioun“ fehlt; deen sech net hei eragelieft/ -gewinnt hätt. Eis Sprooch
ass eng vun den Haaptursaachen, datt et esou ass, an zwar net nëmme fir italiéinesch
oder portugisesch Leit, mä och fir déi „vum Balkan“ oder soss enzwou, déi hir Chance
hei gesicht a fonnt hunn. Fir sech ënnereneen ze verstännegen ass zugudderlescht eis
Sprooch dat bescht Mëttel, de Catalyseur … mä do musse mir Lëtzebuerger hëllefen,
aplaz d’Leit mat allem unzequatschen, ower nëmmen net mat … Lëtzebuergesch!

(Foto: Teddy Jaans)

vum Lex Roth

Wier et gutt wouer!
An engem Zeitungsartikel, no der Generalversammlung vun der Actioun-Lëtzebuergesch,
stong grouss an der Iwwerschrëft, d’Lëtzebuergescht giff als Nationalsprooch an
der Verfassung „verankert“, an anere Wierder: d’Saach wier gebongt. Dat wier
jo wonnerprächteg, leider ass et (nach) net de Fall… an et huet och keen dat gesot! Just
de Reporter hat dat esou (falsch) verstan, well de Problem jo laang a breet explizéiert
ginn ass; vläicht esou gutt, datt de Schreiwer sech dra verkuerbelt huet.

An deerselwechter GV sinn eis Leit da gewuer ginn, datt mir elo eng Brochure er-
ausginn. An deer sinn déi 50 Artikelen aus der KLACK-Serie „Ceterum cen-
seo…“ iwwer eis Sprooch an der Constitutioun zesummegepaakt, fir datt jiddereen d’Ar-
gumenter an der Hand huet, firwat d’Lëtzebuergescht als Nationalsprooch an d’Cons-
titutioun soll/muss kommen. Duerno kann dann ower och kee méi soen, hien hätt dës
oder déi Ursaach net beduecht oder gewosst…da mécht dat och als REFERENDUM e
Sënn! Et ass un der Regierung an enger 2/3-Chamber-Majoritéit, fir déi Identitéitsfro iw-
wer Nationalsprooch, Offiziell- an Administrativsprooch propper ze léisen, oder referen-
där kloer ze maachen.

Klengegkeeten?
Wësst Dir nach, wat en „Ëmstandswuert“ ass, oder an der franséischer Grammaire en
„complément circonstanciel“ (c.c.)? Dobäi gebraucht Dir deer Wierder all Dag, fir
d’Ëmstänn vun eppes däitlech ze maachen, wouvun Dir schwätzt oder schreift, an zwar
Wierder vun deene verschiddenste Kategorien, déi z.B. op Zäit/c.c. de temps, Plaz/c.c.
de lieu, Ursaach/c.c. de cause asw. weisen. Ganz dacks maachen déi „Klengegkeeten“
eng Schwätz oder Schreif ower méi räich, méi fuerweg, vrun allem méi genee a kloer!

Mir hunn am Lëtzebuergeschen natierlech och eng Schwadrull deer „Klengegkee-
ten“, déi op „wéi?“, „wou?“, „wéini?“, „firwat?“ eng Äntwert ginn … leider och
ëmmer méi muttwëlles op Houdäitsch! Wat maache mir mat deem „ausserhalb“ aplaz
„baussen(t)“; „inwendeg“ aplaz „bannewänneg“, „innerhalb“ aplaz „ban-
nen(t)“, „oberhalb“, „ënnerhalb“, wou mir dach „uewenzeg“, „(dr-)ënner“
hunn? All déi däitsch Ausdréck mat deem „halb“-Wutz haten a brauche mir net;
si maachen eis Sprooch just méi aarm … et sief, dat ass engem wurschtegal.

Sprooch-Muttwëll
• Huet dir well iwwerluecht, datt et keng franséisch, englesch, italiéinesch oder aner Iw-
wersetzung vum däitsche Wuert „Seelsorger“ gëtt? Bei äis war dat nach ëmmer einfach
„e Geeschtlechen’; e „Seelsuerger“ ass total iwwerflësseg.
• Wien op Lëtzebuergesch vun engem „beandrockende Spektakel“ schreift oder
schwätzt, weist, datt hie kee Gefill fir eis Sprooch huet, oder sech Ausdréck – wéi leider
sou dacks an der geschwater/geschriwwener Press – ze liicht aus dem Däitschen eraus
mécht. „Spektakel“ huet (trotz sengem laténgesche Fong vu „kucken“) bei äis ëmmer
nëmme mat engem Geräisch ze dinn; hei kënnt een ower och eng intressant Iwwer-
leeung mat eiser (exklusiver!) Spektiv maachen…
• Ass et iech schonn opgefall, datt mir ower och nullkommanäischt „fortsetzen“;
keen Zeitungsroman, kee Concert asw.; domat „fuere mir virun/weider“; dofir gëtt et
am Lëtzebuergeschen am Fong och keng „Fortsetzung“; et „geet weider“.
• Ee vun den intressantste Fäll, wéi dat Däitsch esouguer eis puer kleng franséisch-ge-
fierft Gewunnechten op d’Säit dréckt, ass d’Aluedung/alueden … averstan (d’accord?):
„invitéieren an Invitatioun“ ass pur Franséisch, mä gitt emol an d’Press vu virum „1. an
2. TV-Preis“ bliederen… alueden an eng Aluedung guff et net!

Eng Stell
Sou wäit ee sech kann erënneren, ass et beim Rechnen an der Schoul ëm „Stellen“ han-
nert dem Komma gaang … normal: dat ass nun emol op Däitsch geléiert ginn. Et huet
een ower näischt vu „Baustell“ gehéiert, mä „Schantjen“; dat war dees an d’Lëtze-
buergescht gequëtschte Franséisch wéi „Stong“, „Piakulliss“ asw.

Et däerf een sech an dësem Sënn och vläicht froen, firwat mir sollen aus enger Ben-
sins- oder Tankstatioun eng „Tankstell“ maachen; d’Äntwert ass natierlech, wéi bal ëm-
mer: TV! ... 3 Dosen däitschsproocheg Programmen … déi vun 90 % gekuckt ginn! Prak-
tesch d’ganz Welt schwätzt – mat de verschiddenste Betounungen – ower vun Tële-
visioun; souguer d’Programme vum „Spiegel“, dem „Focus“ asw. stellen sech als „TV“
vir … woufir solle mir da vu „Fernseh“ rieds hunn. Mir haten an hunn dach och kee „Fern-
glas, kee Fernschreiber, kee Fernsprecher“. Also.

Kleng, ma reng dobäi…
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Mamma, Kënni Schlippi?
D’Haaptelementer vun enger Sprooch sinn natierlech d’Substantiven/Dingwierder,
d’Verben an d’Adjektiven/Adverben. Ginn déi einfach ‘réi’ gebraucht, da kann een sech
domat a jidfer Sprooch zwar verstänneg maachen; mä da schwätze mir vu ‘petit nègre’,

‘pidjin’, wéi z.B.: Papa être fâché; Moi avoir argent; He go airport; Father read big book.
Dat seet natierlech, wat gemengt ass a gesot/matgedeelt wëllt ginn…ower esou eng
Sprooch kënnt ee vir wéi aus Schierbelen a Spläiteren zesummegelammelt. Et spiert
een, datt 'eppes fehlt'. Fir datt eng Sprooch/en Idiom gewieweg gëtt a ‘fléisst’, ginn
nach deer anerer ‘klenger Wierder’ gebraucht; Dingwierder, Verben an Adjektive ‘ge-
béit/flektéiert’, woufir och nach vu ‘konjugéieren’ an ‘deklinéiere’ geschwat gëtt… na-
tierlech och am Lëtzebuergeschen.

E Kand mat normalem Käppche weess ower näischt vun esou Iwwerleeun-
gen a komplizéierte Wierder a Begrëffer… an et léiert nawell no an no ‘richteg’
schwätzen. Genee esou kann een och an d’Lëtzebuergescht erakommen; souzesoen
‘d’Äis briechen’. Dausende Lëtzebuerger hunn op dës Manéier hirt Franséisch ‘op der
Walz’ oder hirt Englesch nom Auswandere geléiert… firwat soll dat net och de Fall fir ‘Frie-
mer’ sinn, déi hei erakommen. Et sief, mir ginn hinne keng Chance oder laachen domm…
wéi all déi, déi näischt verstanen hunn.

Bosseg… mä richtegt Lëtzebuergesch
Wann et dobaussen esou schmeier ass, kritt een nawell gär opgelafe Féiss. Vill ver-
fuussen sech der dann a schluppen e gliddegen Téi, well dat vu banne besser killt.
Anerer gi queesch a si bal net ze gebrauchen; si knouteren a knadderen u jidderen-
gem, kee kënnt hinnen aus de Féiss. Déi rose louder Grandsäck mam geschréipte Cha-
rakter giffen am léifsten un ee goen; do huet ee besser…unzegoen.

Dat emol op Däitsch oder Franséisch iwwersetzen? Kappbrieches! Dir kënnt et
ower mat an d’Vakanz huelen, fir wann do een iech freet, wat mir dann esou schwät-
zen.



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?
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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)



„Wëssenschaft“ a Wëssen
Fir d’wéivillt Mol ass ewell hei op x Manéieren explizéiert
ginn, datt een eis Sprooch net zevill eesäiteg soll ku-
cken: weder iwwer d’Wëssenschaft nach iwwer d’Literatur
oder d’Schoul, an och net nëmme bei de Leit, dem Radio, der
TV … mä datt et en Zesummespill vun deem Ganze muss
ginn. Dobäi gehéiert ower de Respekt vun deenen enge
fir déi aner a sougenannt intellektuell Éierlechkeet.
Mat der Wëssenschaft eleng kënnt keng Sprooch weider a

gëtt och keng Sprooch erhal, well se do net lieft an otemt.
Mir hunn dee gréisste Respekt vrun der Spezialisten-
aarbecht vun engem Robert Bruch, dem Fernand Hoffmann
an anere Philologen a Linguisten; esou laang wéi keng onnéi-
deg Iwwerhieflechkeet/Arroganz vis-à-vis vun de „Praktiker“ déi Spezialistenaar-
becht begleet, ass näischt dogéint ze soen. Wann deerselwechter Leit ower wéi dës-
lescht en Interview ginn an ausser e puer Bicher alles ignoréieren, wat an de leschte
45 Joer „dobausse“ mat dem Lëtzebuergesche geschitt ass, dann ass dat op d’mannst
onfair, fir net ze soen aremséileg an onéierlech.
Et ass net „brav“, bestëmmt net intellektuell éierlech, wann e Wëssen-

schaftler mécht, wéi wann Sprooch hei eréischt mat der UniLu un de Start
gaang wier. Du léiwer Mäini! Musse mir dann unhuelen, datt „si“ keen Donst vun
der Situatioun vum Lëtzebuergesche vu virun zwou Generatiounen hunn; „wëssen-
schaftlech“ wier et jo vläicht, emol ze ënnersichen, wat dann „deemools mat/an ei-
ser Sprooch lass war“. Onwëssenschaftlech ass et ganz bestëmmt, radikal alles ze iw-
wergoen, wat fir d’Lëtzebuergescht an deene Joere gemaach ginn ass. Onwëssen-
schaftlech ass et, de Mond bewosst iwwer all „Aarbecht um Terrain“ zouzepëtzen. On-
wëssenschaftlech ass et, Dausende bewosst „populär“ Radios- an TV-Emissiounen,
grad ewéi Artikelen ze ignoréieren, fir „de Leit“ hir Sprooch bei hinne selwer iwwer-
haapt emol an d’Gespréich ze kréien. Hallo, Soziologie!
Et verléiert kee vun deenen Herrschaften e positiivt oder negatiivt Wuert iwwer

d’Lëtzebuergescht deemools an der Schoul … wou Joerzéngte laang kee Buch do
war, bis d’Actioun Lëtzebuergesch de Minister Jean Dupong esouwäit kritt huet, den
Alain Atten unzestellen, eng kleng Anthologie fir d’Primärschoul zesummenzekréien.
Et guff op deem Gebitt näischt, bis mir mat Fachleit wéi Cornel Meder, Jul Chris-
tophory, Lydie Schmit, Mars Klein 1983 en éischt Buch fir Lëtzebuergesch („Tex-
ter“) am „Secondaire“ gemaach hunn. Wou gëtt dat bei esou Interview-Gespréi-
cher ernimmt? Dann ass et dach just niewelaanscht warem Loft, wann do gemengt
gëtt, d’Lëtzebuergescht hätt z. B. kee „Futur“ … wat huet d’Däitscht oder d’Eng-
lescht dann an deem Streech, ausser datt dat mat engem Hëllefsverb gemaach
gëtt; am Franséischen oder Italiéineschen ass et jo, vum Latäin erfort, eng aner
Saach … an eiser Sprooch maache mir dat spilles mat engem Zäitwuert/-adverb.
Esou Gedéngels intresséieren ower just Sprooch-Labos-Leit, mä soss kee Mënsch!
Bei aller Léift fir d’Saach: Och d’Literatur „rett“ d’Lëtzebuergescht net vrun

deem, wat iwwer däitschsproocheg TV-Kanäl hei erandréckt. Mir hunn (aus deene be-
kannte Grënn) och keng geschriwwe Press op Lëtzebuergesch; eis Sprooch ass, bis
op e puer intressant Initiativen, um Schoulgebitt nach manner ewéi en Heesche-
kand. Da musse mir alt bei d’Post biedele goen, fir eis sproochgeleefeg Uertschafts-
nimm an d’Telefonsbuch ze kréien; datselwecht gëllt fir d’Schëlter virun a bannent
den Uertschaften … do huet kee Wëssenschaftler och nëmmen e klenge Féngerche
kromm gemaach. An et gëtt natierlech, schéi wëssenschaftlech verhuelen, kee Pip-
jeswuert driwwer verluer. Literatur? Wéi vill Leit kafen a liesen dann e Buch op
Lëtzebuergesch? Knapps 2 Prozent ... mä ass et dann net ewell intressant, datt
ower eis Familljenannoncen an den Zeitunge vun 1971 u vun 2 op 85 Prozent erop-
gaang sinn; firwat? Wéi huet dat sech mat Menüskaarte gehat? Vrun 1980 gitt dir ëm-
soss no enger an eiser Sprooch sichen … firwat? Alles net „wëssenschaftlech“, mä ver-
däiwelt intressant, gelldir. Wann een als „Wëssenschaftler“ ower net e sëlle-
chen oder vläicht och näischt doriwwer weess (wësse wëllt) … dann däerf
een d’Geleeënheet net verpassen … de Mond ze halen.

Foto: Teddy Jaans

vum Lex Roth

Feierlech, ower dolaanscht!
De Schrëftféierer vum Virstand huet zousätzlech Muecht am Veräin beusprocht;
doduerch ass déi soss vermëttelt Gesellegkeet an d’Hannertreffe geroden. Dat
wier deer Sprooch-Goldstécker eent, iwwer dat mir äis bei engem Mikros-
mënsch net bräichten ze wonneren. Deer Saach wier ower opzehëllefen (op de
Virzock ze kommen), wann d’Conditioune fir op de Mikro op der Chef-Etage giffe
méi eescht geholl ginn.
All Respekt fir d’Studien am „Kommunikatiounsfach“ … mä leider hunn déi sprooch-

lech nëmme mat Franséisch oder Däitsch ze dinn. Lëtzebuergesch ass do keen
Thema! Lëtzebuergesch kann dach all Lëtzebuerger, gelldir … da mengt alt (en ty-
peschen Ausdrock vun hei)! Fir op „eise“ Radio oder d’TV misst onbedéngt eng
Sproochkontroll (iwwer Concours?) verlaangt ginn. Dat kascht … mä wou ass dann
do d’Éierlechkeet? Wat „kascht“ dann de Sport? Rechent emol ouni Detailer aus,
wat verschidde kulturell Werter (Musek, Theater asw.) äis an de Staats- wéi an de
Gemengefinanzen an de Budget schloen. Mä, nedir, wat bréngt dat Kulturge-
déngels, wa mir stëmme ginn?

„Wëssenschaft“ a Wëssen
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De rosene Wuerm
Wien dee Wiermche schonn hat, vergësst en net méi, an hie seet engem vill méi
wéi de „panaris“ oder den „Ëmlaf“. Iwwerhaapt ass den Ausdrock „rosen“ en ty-
pesche Lëtzebuerger; hien huet „rosewéineg“ mam Däitsche „rasen“ ze dinn. Iw-
wersetzt emol, dir hätt ee „rose gemaach“, a probéiert emol op Däitsch oder Fran-
séisch ze soen, dir hätt un engem Tirang „geroost“, fir en opzekréien, oder et hätt e
Stuerm un de Beem „geroost“. Wann dir eng „Roserei“ un iech kritt, da kann do kee
Verglach mat der däitscher „Raserei“ am Auto gemaach ginn. Och eng „rosen Zara“
ass verdäiwelt schwéier an eng aner Sprooch ze iwwersetzen, mä et giff ower gutt
passen, wann een z. B. déi franséisch „mégère apprivoisée“ oder déi däitsch „der Wi-
derspenstigen Zähmung“ misst an eis Sprooch eriwwerhuelen; iwregens fanne mir
am engleschen Titel fir dat bekannt Stéck „The taming of the shrew“ eisen Aus-
drock „schro“ erëm. Un esou engem klenge Beispill wéi eisem „Roserei, rosen (als
Verb oder Adjektiv an Adverb)“ kann ee weisen, vläicht och beweisen, datt d’Lëtze-
buergescht säi klengt Liewen an sengem heemlechen Eckelche mécht. Oder net?

Gestëppels
Datt hei an der KLACK och alt emol gestëppelt gëtt, weess jiddereen, deen sech fir
dat Gerëffels a Gestëppels intresséiert. Den Ausdrock selwer ass ouni Stëppe-
lerei intressant genuch, fir emol eng Grimmel dra … stëppelen ze goen.
Dir kënnt an engem däitschen Dictionnaire vun dausend Säite wullen, dir fannt

kee Spoun vun deer ganzer Stëppelerei. Do gëtt „gestochert/gestichelt“, ower néie-
rens „gestëppelt“. Mir stëppelen an den Zänn … ower da freet ee sech, firwat mir
dat mat engem „Zahnstocher“ solle maachen . Am Feier gëtt och am direkte Sënn
gestëppelt, mä am iwwerdroene Sënn kënne mir anerer domat schéin op dee ge-
lungene Beemchen dreiwen. Mir kennen alleguer deer feiner an deer flappeger Stëp-
peler … déi just selwer kee Gestëppels verdroen.

Läffelsgeschier, Besteck oder Couverten?
Fannt dir et net och gelungen – huet näischt mat deem däitschgeklaute „geléngen“
ze dinn – datt mir sproocheméisseg plazeweis op villerlee Houchzäiten danzen,
wann et ëm Ausdréck geet? Firwat iessemir Zoppmat engem „Läffel“ an d’Mäi-
fel Fleesch mat enger „Fo(r)chett“? Mir hunn eng „Saibecken“, ower dréinen eis
„Wiermerchesgromperen“ an enger „Passe-Vite“, wat iwwregens och en typesche
Fall vum Markennumm op en allgemengen Ausdrock ass.
Woufir fällt et kengem Lëtzebuerger an, vu „Marmelade“ ze schwätzen, déi et ni

géint eist „Gebeess“ an eis „Gebeesseschmier“ gepackt huet? En „Nodesch“ fir en
Dessert ass keen Thema fir äis, an eng „Virspeis“ aplaz „Entrée“ giff äis just laachen
dinn, firwat dat Franséisch? Mat „Blummekabes“ wësse mir näischt als „Choufleur“
unzefänken; grad esou ass et mat eise „Brockelcher“, déi hei keen als „Bréisseler
oder Rouse-Kabes“ giff erëmkennen. Eis Bratzele ginn och eng „ciboulette“ an
esouguer de „Schnittlauch“ meeschter. Et wier iwwregens net vu Muttwëll,
wann een an der Schoul – esouguer och am „Secondaire“ – am Sënn vum Ausdrock
sproochlech an de Gaart geng „kraude“ goen … dat giff eiser Sprooch gutt dinn!

De Geessemisch?
Am 1. Weltkrich, vun deem dëst Joer esouvill erzielt, geschriwwen a gewise gëtt,
war ganz vill Honger hei am Land, vrun allem an deene méi groussen Uertschaften;
„um Land“ war dat net esou problematesch … an duefir sinn déi „Stieds“ hams-
tere gaang … wat ower verbuede war, a wouvun den Adel Weis an sen-
gem genëssege Buch „Um Vaubang“ wonnerléif verzielt; dat ass iwregens
nach fir e puer Euro bei der Actioun Lëtzebuergesch ze kréien (Tel. 470612), an et
wier eng flott Geleeënheet, fir eiser Sprooch, zesumme mat „Vergaangenheets-
gefill“, eng zolitt Stäip an enger Klass ze ginn.
Deemools huet e Minister, den Dr. Mich. Welter, de Leit geroden, sech eng Geess

ze halen; dann hätten si Mëllech an zugudderlescht och nach Fleesch … de gudde
Mann huet mat senger intelligenter Iddi weider net vill erreecht … a fir de Spunnes
war gesuergt; hien ass vun do un de „Geessemisch“ genannt ginn! Eng gutt Fro: Wéi
heescht dann elo eng jonk Geess? Richteg: Zicke/Zicklein … dat muss net ëmmer
mat engem geessege Framënsch ze dinn hunn, wéi mir se iwwerall beim „People“ fan-
nen … mir hu fir d’Déierchen a fir déi bekannt „Huppegeessen“ e säftegen Numm: e Bët-
schel/eng Butsch! Dat eent ewéi dat anert kann e Genoss sinn, ower en „Zéckel-
chen“ ass et bei äis ni ginn!

GENERALVERSAMMLUNG

vun der Actioun Lëtzebuergesch – EIS SPROOCH
Samschdeg, de 14. Juni, um 16 Auer

an der Stad „Am Dierfchen“, rue du Nord/Cassinosgaass
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Mir hunn äis virun 21 Joer, also 1993, laang a breet, ower gu-

er net ëmmer lues a roueg, am Comité vun der Actioun-Lëtze-
buergesch iwwer de Sënn vun eiser deemoleger Zäitschrëft ‘Eis
Sprooch’ ënnerhal; net ze vergiessen: eng Veräinspublika-
tioun, also leider nëmmen op eis Membre begrenzt! Eis Sprooch
selwer ass dat ower beileiwen net! No enger Rëtsch Nummere
sinn eisem fläissege Redakter Henri Rinnen d’Auteure souwisou
zesoen ausgaang; hien huet bei Jänni a Männi gebiedelt a ge-
gëmmert fir ‘eppes ze kréien’; d’Saach huet ‘gepauert’; si ass ent-
schlof.

Dat bekannt ‘Stréifeier’ vu villen Ufäng war dunn och hei emol
keng Glous méi; déi meescht vun deene ‘Gudde’ware midd ginn;
anerer hu Saache geschéckt, déi beim beschte Wëll net era gepasst a kee Mënsch in-
tresséiert hunn. Si haten näischt mam ‘Versuergen’, verstännegem Ausbreeden
oder Weiderkomme vun eiser Sprooch ze dinn, dem Fong vun eise Statuten! An-
erer hu gemengt, si missten elo ‘dichten’, mir giffe jo all krommenolegt ‘Gekëmms’ bël-
leg publizéieren, deer Saachen op d’Manéier wéi de Pol Pütz et genannt huet: Du reims…
a wann s de frecks!… de Rinnens Heng hat ganz einfach d’Flemm, deenen engen noze-
lafen an aneren ëmmer erëm genëschelt ze verstoen ze ginn, datt hir ‘Saachen’ am besch-
ten am Papeierkuerf publizéiert wieren.

Mir sinn äis driwwer eens ginn, datt eis ‘ACTIOUN’ fir d’Lëtzebuergescht méi misst er-
aus ‘ an d’Loft goen’, also wäit iwwer en normale Veräinszweck eraus; datt eis Sprooch
eng Publizitéit misst kréien, déi iwwer d’ganzt Land kënnt ‘gräifen’, souzesoen
un der Dier giff ‘rosen’, fir eragelooss ze ginn . Do guff et ower nëmmen eng Méiglech-
keet: Eis geschriwwe Press! Mä dat ass méi séier gesot wéi gemaach. Äre Schreiwer
ass da bei d’Kapphäre vun eisen ‘normalen’ Dageszeitunge gepilgert: den Abbé André Hei-
derscheid, den Alvin Sold an de Rob Roemen… a ganz positiv, esouguer sympathesch fir
d’Sprooch ‘ukomm’!

Well eis Zeitungen nun emol ‘commerciel’ Entreprise sinn, war et normal, datt si
sech/mech gefrot hunn, wéi et da mam Bezuele wier. Mir guffen äis op e ‘gudde’ Prä-
iss eens, mä ouni d’Stäip vum Kulturministère an dem Guy Dockendorff wier
et net gang… souwisou haten der deemools vill gemengt, déi nei KLACK giff net eescht-
lech laang lauden… do haten sech der e sëlleche ‘gestouss’: si ass haut, no ronn 21 Joer
a mat dëser Nummer bei der 200. Editioun! Et huet ewell méi ewéi ee gefrot, fir-
wat dës Publikatioun net als Buch geng erauskommen; wann een de Quantum
vun Artikelen a méi klenge Schreiwereien oprechent, da bräicht een dofir ower op d’mannst
4 Bicher; vun der Aarbecht net ze schwätzen a vum Käschteponkt scho guer net

Eis KLACK huet sech esou populär ‘opgedinn’, datt si bal net méi aus eiser na-
tionaler Zeitungslandschaft erauszedenken ass; dat hu mir gudde Leit vum WORT,
dem TAGEBLATT an dem JOURNAL ze verdanken, déi äis haut dee beschte Präiss maa-
chen, deen et gëtt. D’KLACK guff eng Zort Institutioun, si ass lieweg, am Ge-
spréich… domat och eis Sprooch a villes rondrëm. Natierlech gëtt si och alt kritizéiert…
ower och gelueft! Wéi soen d’Leit: Wann net vun eppes geschwat gëtt, dann ass et ver-
giess. Mir schreiwen a schwätze weider iwwer a rondrëm eis Sprooch…fir datt si ken-
gem – fir dee schéinen Ausdrock vum Rinnens Heng ze gebrauchen – ‘aus-
denkeg’ gëtt !

André Faber

vum Lex Roth
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eis Solper
E säftegt Stéck Gesolpertes ass nach ëmmer e Genoss op engem Plättel mat Sauermous.
Ower d’Solper, an deer dat giedlegt Stéck vum Giss fir eng Zäitche mautschen an all Dag ge-
dréint muss ginn, dat ass eng Konscht. De ,Monni beim Haus‘, deen d’Hame ,ge-
maach‘ – an net getëltert huet – hat dann och nach esou seng kleng Tricken; hie war
apaart houfreg op seng Kennschaft.

Ouni hir Zäitchen am ,Monn‘ senger hausmaacher Solper, no deer se gedréchent an
duerno an de Reez komm ass (wat soll dat ,Geräichers‘?), war och net un eng gelleg Éis-
leker Ham ze denken… iwregens ass nach laang net jidfer ,Ardenner-Ham‘ eng ,Éis-
leker‘! Déi ,richteg‘ brauch sech nach haut net vrun deer beschter spuenescher oder ita-
liéinescher ze verkrauchen…’t freet sech just nëmmen, wou een nach eng wierklech
,stackéisleker‘ erwëscht, déi sech net zevill ,getommelt‘ huet; si ass rar wéi déi wäiss
Mais. Direkt aus der Solper ,gekacht‘ ass et eng Schlabäizi, fir déi munchereen en ,Ho-
mard‘ geng stoe loossen… si däerf ower net ,gekacht‘ mä muss ëm déi 70° stonnelaang
,goe gelooss‘ ginn; fir réi Ham kënnt d’éischt de Reez an da laang d’Loft. Mmm! Dann
nach eppes: Waart dir nach ni selwer ,am Solper‘?...an: Fällt iech op den éischte Siess
den däitschen a franséischen Ausdrock fir dat preparéiert Saaft an! ,Lake‘ a ,saumure‘ ass
himmelwäit vun eiser Solper ewech… a wéi gengt dir iwwersetzen, et wier ee ,fat-
zeg am Solper‘ gewiescht? Arem Sproochen...

Kul?
Wa mir e Wuert aus enger anerer Sprooch gebrauchen, esou ausschwätzen a betounen
oder ,zerknätschen‘, datt een et nach knapps erëmkennt, dann ass et normal, datt mir
deem Ausdrock och eng Schreifweis ginn, déi op eis Sprooch passt. Dat gëtt et iwre-
gens a jidfer Sprooch… e ,Stong‘ ass nun emol kee ,jeton‘ méi an eng ,Speio-
nett(?)‘ och keng ,espagnolette‘… war net och aus dem spuenesche Rodriguez esou-
guer eng ,rout Geess‘ ginn!

E Cadeau (Kado?), e Boulevard (Bullwar?), e Pneu (Pnö?), e Computer (Kompiuter?),
e Goût (Gu?), eng Baguette (Bagett?), Spaghetti (Schbagetti?), cool an nach kéip-
weis geléinte Wierder bleiwe kloer an der Original-Sprooch ze erkennen… da sol-
len se och schrëftlech esou gebraucht ginn, wéi mir se an deer Sprooch geléiert hunn,
ob dat am Franséischen, am Däitschen, Engleschen oder Italiéineschen ass…soss
maache mir z.B. eis Kanner, Schüler a Stodenten dronkeg. Dat ass eng einfach Fro vu Ver-
stännegkeet, esouguer vu Pädagogik. De grousse Brecht ass sech net ze schued ge-
wiescht, fir aus senger ,Mutter Courage‘ KENG ,Mutter Kuraje‘ ze maachen… firwat soll
et da bei äis ,Kuraasch‘ sinn? Eefällegkeet.

Bäissen…
Natierlech versteet en Däitschen direkt, wann dir sot, dir gengt ‘an en Apel bäissen’. Er-
zielt dir him ower, dir hätt an eppes ‘gebass’, dann ass et mam Versteesdemes vun der Be-
deitung schonn eriwwer. ‘Bësseg’ ass do iwwer en Hond oder vläicht d’Keelt; mä datt
dir vun engem ‘bësseg geäntwert’ krut, gëtt ewell méi problematesch. Hei hu mir et
mat deenen typesche ‘semanteschen’ Differenzen ze dinn, de Bedeitungswerter,
iwwer déi d’Lëtzebuergescht sech vum Houdäitschen ënnerscheet…deer gëtt et kuer-
belweis!

Wann dir verzielt, dir wiert esou ‘rose’ gewiescht, datt dir iech net méi ‘er-
bass’ krut an dunn engem ‘zerguttst watglifft gesot’, ‘de Wouer geblosen’ oder ‘fat-
zeg Bescheet’ gesot hätt…da gëtt et zu Leipzig Problemer. Et brauch een also dacks nëm-
men ze probéieren, fir dat op Däitsch/Franséisch ze iwwersetzen…da mierkt een ‘den
Ënnerscheed vun der Differenz’.

Stiichtert...
…ass e Begrëff, deen d’Beamten an d’Maîtren aus der Juristerei dacks fir déi ge-
brauchen, déi ,sech net geschéckt‘ hunn an erwëscht gi sinn. Op zolitt Lëtzebuer-
gesch heescht et dann, si hätten eppes/eng ,gestiicht‘, vläicht och ,eng komme ge-
looss‘ … zu Tréier stiicht keen eng, well et deen Ausdrock einfach net gëtt…iwwregens
kennt och do knapps een an de ,Klämmes‘, de ,Kitchen‘, de Back…a bei der Arméi hate
mir esouguer de ,Bing‘. Da sot emol, eis Sprooch hätt keng eege Wierder gemaach…an
der Arméi ,deemools‘ an haut kéipweis !

Natierlech huet dat ,Stiichten‘ net ëmmer mat Verbriechen ze dinn ; et gëllt
och am Sënn vun ,sech eng leeschten‘, eppes falsch, dolaanscht oder ,zum Onwee‘ maa-
chen, wat jidderengem passéiere kann…an dann ass ee frou gewiescht, wann een net ,uge-
klaapt‘ guff. Jojo, dat kleespert Lëtzebuergescht, gelldir.

déi léif Poschen
Bei enger Schwadrull vu Lëtzebuerger Ausdréck a ganze Sazdeeler si mir äis am Fong
net bewosst, wéi typesch se sinn. Zënter Joere gëtt hei an eiser KLACK mat kéip-
weis Beispiller dorop gewisen… déi keen op Houdätsch matkritt. Datt d’Madame Dr.
Kleine-Engel vun der UniLu sech deer Saach (endlech!) wëssenschaftlech ugeholl huet,
ass immens sympathesch, a mir wënschen dem Robert Clees fir seng Dokteraarbecht
an deem Sënn dat Allerbescht (cf.infolux.uni.lu + LW/17.09.13).

Beispill: d’Posch. Deen Ausdrock huet am Franséischen (wou mir et ,geklaut‘ hunn) all-
méiglech Bedeitungen, ower bei ,Vuitton‘ frot dir ëmsoss eng poche/Posch; am Däitsche
gitt dir mat Posch, sac à main oder handbag ouni Handtasche aus dem Buttek. Scho be-
duecht? Fir ze schmunzen, dann hei d’Gedichtchen (aus dem Buch ,Milly-Maus‘) iw-
wer den Dammen hir ,marotte‘:

Déi Dammen an d’Poschen,
dat ass eng ganz Welt;
‘t ass knapps eng ze halen,
wann eng hir gefällt.

De Goût fir déi Täschen,
dee kritt keen eraus,
well vill hunn der sécher
eng zwanzeg am Haus.

Ass dobäi eng ,Vuittongs‘,
déi kënnt méi dacks drun;
do ginn der vill gaschteg,
well si nach keng hunn!

Och wann dat Stéck Bretzecht
bei glat näischt soss geet:
D’Haaptsaach ass, ‘t gesäit ee
wéi d’Dämmchen sech steet!

Ob grousser, ob klenger
dat ass d’meescht egal:

Wann s’eppes dra sichen,
entwutzt ee sech bal.

Si féngren, si knéchlen
a koschtren sech midd;
mä wat si méi moschtren,
wat d’Saach manner zitt.

‘t stécht alles do dran
– dat Gewulls huet keen Numm –
just wat si net fannen,
dat mussen si hunn.

Ass endlech beim Tässlen
dat Richtegt erwëscht,
gëtt alt nees gesot,
‘t giff geraumt… grad wéi gëscht.

Fir mar gëtt da léiwer
eng aner geholl;
D’Madame ass déiselwecht…
mä d’Posch grad sou voll.



… e bësse rondrëm „eist“ Franséischt?
Datt „mir“ zimlech exakt op der Kräizung vun deer germanesch-
romanescher Kultur leien, misst am Fong jidderengem bekannt sinn,
deen sech eng Grëtz fir d’Vergaangenheet vun deem klenge souve-
raine Staat intresséiert, deen äis eng dausendjäereg Geschicht hei ge-
looss huet.

Datt mir dofir souzesoe „genetesch“ en anert Sproochegefill
hu wéi dat zu Leipzig, Würzburg oder Berlin de Fall ass, kann ee bes-
ser verstoen, wann een sech eng Grimmel an déi Rëtsch vun deenen
erafillt, déi hei „passéiert“ sinn. Dat waren net ëmmer nëmmen d’Ger-
manen, mä d’Kelten, d’Réimer, d’Merowinger … an duerno dann d’Fran-
ken … Germanen. De Karel de Groussen ass en direkten Nofolger vun
deene gewiescht, déi och d’Fransousen um Ufank vun hire groussen
Dynastië gesinn. D’Famill vum Grof Sigfrid ass eng „Ardenner“, d’Haus „Namur“. „Mir“ hunn
zu deer mëttelster vun deenen dräi „Strëppe“ gehéiert, déi beim Opsplécke vum
grousse Karel sengem Räich entstan sinn, also zesumme mat deem „Nord-Loth(a)ringen“
dat sech duerno forméiert huet … et huet, bis haut, knapps eppes Lëtzebuerg an den Osten
ower éischter an de Süden a Weste gezunn. Wéi virum Joer 1000 déi éischt Schoul um Plateau
„Almënster“ entstan ass, stong am Akt, datt do de „françois“ an den „thyois“ misste ge-
léiert ginn … wat kloer op déi ganz Problematik vun Zweesproochegkeet hiweist. Um „Haff“ hat
d’Franséischt ëmmer eng extra Plaz, a bis op déi 80 Joer Afloss vun den éisträicheschen Habs-
burger (18. Joerhonnert) ass dat och esou bliwwen. Et kann een et dréinen a kéiere wéi ee
wëllt: D’Franséischt huet bei äis op e sëlleche Fassongen eng historesch gestackte
Plaz. Et kënnt nach dobäi, datt déi franséisch Sprooch, wéi mir se zënter dem Ufank vun hirer Li-
teratur a Kultur kennen, ganz fréi (anescht wéi d’Däitscht) eng politesch Zentralfro war; datt si zu-
gudderlescht d’Sprooch vun der Diplomatewelt bis an d’Halschent vum 20. Joerhonnert déi
vum Villon, Molière, Rousseau, Voltaire, Hugo, Lamartine, Zola, Camus asw. gewiescht ass, also
déi vun den „héige Kreeser“ … an deenen, déi dozou gehéiere wollten, esouguer de Friedrich de
Grousse vu Preussen, dem Voltaire säi Frënd!

Dat 19. Joerhonnert hu „mir“ als „Département des Forêts“ ugefaang. Honnerte vu Lët-
zebuerger sinn an d’Arméië vum Napoléon gestach oder gelackelt ginn; keen Zweiwel, datt
do och bei „Klengen“ eppes hänke bliwwen ass, datt mir z. B. a Schrëftstécker vum Michel Ro-
dange e Franséischt fannen, dat ee paff mécht; säi „Schoulfranséisch“ ass bestëmmt net wat-
derdäiwel gewiescht … ower hie war de Jong vun engem fréieren „Napoleongsdénger“; datsel-
wecht fanne mir beim berühmten Eiffes vu Beefort, deen et esouguer bis zum Sergeant bruecht
hat. D’Franséischt huet nom Wiener Kongress vun 1815 ënnert dem Wëllem I. eng politesch
Roll vis-à-vis vum Däitsche gespillt, déi mir an de Programmë vum Atheneum erëmfannen; dat
konnten och Direkteren a Professere vun „do iwwer“ net verhënneren. Eis Juristen, Mathema-
tiker an eng Partie Politiker fanne mir dann d’meescht an der Belsch an am Frankräich, d’Me-
dezinner zum groussen Deel och … a wien eppes op sech „gehal“ huet, war mat Fran-
séisch ënnerwee, och wann déi normal Leit dat net am Grëff haten, vläicht grad dowéint!

Wuer sinn eis Meedercher oder d’Handwierksjongen da meeschtens an den
Déngscht oder op d’Rull gaang? Duer, wou si hirt Franséisch besser rafe konnten! Wuer
hunn déi „besser“ Famillen hir Kanner an e Pensionnat geschéckt? … dat gesi mir an deem ex-
cellenten Dokteraarbecht-Buch vun der Madame Josiane Weber, dat äis déi gehuewe Gesell-
schaft vun der zweeter Halschent vum 19. Joerhonnert (op Däitsch!) intensiv beschreift! Mä et
hu fir eis Franséisch-Situatioun an de leschten 150 Joer nach eng ganz Partie aner Elementer
mat eragespillt: Besonnesch duerch d’Schoul-Obligatioun an d’Schoulprogramme vun 1883 an
1912 krut d’Franséischt e Rang, deen ëmmer méi wichteg ginn ass. D’Awanderung vu
romanesch-sproochege Leit war sproochlech éischter op d’Franséischt geriicht, mä opfälleg
vill Italiéiner hunn direkt probéiert, Lëtzebuergesch ze schwätzen … well an hire „Kreeser“ jo
och meeschtens Lëtzebuerger waren, déi mam Franséischen net eens gi sinn; dat war zënter
de 60er-Joere mat de „lusophone“ Portugisen ower schonn nees anescht gedréint. Och net ze ver-
giessen, datt haut d’Meedercher an d’Jongen aus alle Schichten och mam Franséischen e sys-
tematesch méi laange Schoulkontakt kréien, deen et esou soss net guff … wat en etlech
intressant an nëtzlech akademesch Diplom-Ënnersichunge giff ginn.

An d’Lëtzebuergescht dobäi? D’Preisen hunn sech tëscht 1870 an 1945 och sproochlech bei
äis dräimol an de Fouss geschoss … wat no dräi Generatiounen ower glécklecherweis keng Roll
méi spillt; mat Dosenden däitschsproochegen TV-Programmen huelen si dat vis-à-vis
vum Lëtzebuergeschen a Franséischen hei am Land erëm op … leider och villzevill! Iw-
wer d’Roll vum Franséische musse mir, op d’mannst, d’Hand halen. D’Lëtzebuergescht war, ass
a bleift tëscht deenen dräi Sproochen (an allen aneren) ower den „Integratiounsmotor“.

André Faber

vum Lex Roth

Vill Gedäisch!
An der Lescht ass vill feierlecht Gedäisch ëm eis Sprooch gedriwwe ginn. Dat ass jo
net schlecht a scho guer net vu Muttwëll … wéi a wat mir zënter 1970 an deer „Dréisch
(Broochland)“ gegruewen, gekappt a gereecht hunn, pssst! De Käer vun der Saach bluff
schéi brav an der Schuel … d’Schuel vun eiser Sprooch, dat sinn d’Wëssenschaft an d’Lite-
ratur; de Käer ass den „normale Gebrauch“, vun den „normale Leit“ bei „norma-
le“ Geleeënheeten, an domat d’Bewosstsinn, datt d’Lëtzebuergescht eng (verstänneg)
Plaz bei enger Majoritéit vun den „normale Kosumente“ soll/kann hunn. Dat sinn nun emol
ower (leider) net d’Bicherlieser (keng 10%!) oder d’Theoretiker alias Wëssenschaftler/Lin-
guisten, mä d’Praktiker alias Pragmatiker, mam Gespier fir d’Léieren, also Pädagogik … ower,
wéi huet den Dicks ewell sou verpëtzt gesot: Wat blénkt, dat geet de Leit an d’An! An
deer nächster KLACK maache mir emol an deem Sënn e lëschtege Verglach mat enger
„Sprooch-Pizza“.

Firwat geet net emol ee vun deene Liichtebengelcher an d’Sproochdäischtert vu vi-
run 1970 a vun do bis 1999 piddelen? Wat war dann do? Wien huet sech drëm bekëm-
mert? Vu wiem, wéi, wou a wéini guffen déi éischt Coursë fir Auslänner organiséiert a ge-
hal? ... net 1999, wéi et an enger Zeitung heescht, 1976!!! Wéi ass et zu eisem Sprooche-
gesetz komm. Wéi, wou, vu wiem, bei wiem/wat ass dat schrëftlecht Lëtzebuer-
gescht am gudde Sënn POPULÄR gemaach ginn? Net vu Gedichter, net vu Ro-
manen, net vu Linguistik! Wéi et schéngt zielen do z. B. Dausende vu Radiosemissiou-
nen, Zeitungsartikelen an Iwwersetzungen net. Wou bleift do déi wëssenschaftlech „Strin-
genz“? ... oder ganz einfach d’Éierlechkeet. A wéi ass et zugudderlescht mat der Schimmt?!
An deer nächster KLACK (Nummer 200!!!) komme mir nach méi genee dorop ze
schwätzen.

Eng schro d’Fiseminn
Et gëtt nun emol Leit, deene steet de „Grant am Gesiicht“; si hunn eng schro Kuck. Ower
well kee sech säi Gesiicht selwer gemaach huet, soll een am Fong net zevill absolutt domat ëm-
goen … bis een e Mënsch e bësse méi genee kennegeléiert huet … an sech vläicht hannert
méi ewéi engem wonnert. Ëmgedréint ass och e „léift Gesiicht“ nach laang net ëmmer eng
Garantie fir e schéine Charakter; mir hunn äis alt ewell alleguer, am Gudde wéi am Schlech-
ten, hannert engem versinn … ower déi zwou Manéiere fir ze kucken hunn dacks och eng Par-
tie Wouer.

Besonnesch wa Leit méi al ginn, ass et méiglech, datt d’Liewen an Erlieftes Spuren an der „Fi-
seminn“ gelooss hunn, déi Ronschelen oder/a Falen ëm de Mond (plis d’amertume) ge-
maach hunn … Munnech eng Boomche gëtt engem domat nach méi sympathesch … wann

Plakeg Wouerecht
Kann een äis soen, firwat mir am Lëtzebuergesche weder mam Däitschen nach mam Franséi-
schen, och net mam Italiéineschen oder Portugisesche Famill fir „plakeg“ sinn? Also mat
„nackt – nu – nudo – despido“? Dat esouguer an enger Zäit, wou der esouvill dat Plakegt mat en-
gem Ideal fir „Schéinheet“ verwiesselen … an déi meescht dovu besser hätten, „uewe méi zou“
a vun hanne méi diskret ze bleiwen. Mä, wéi soen d’Leit: Mir liewen an enger anerer Zäit, an et
muss een e bësse mat der Moud goen. Dajee alt, ower d’Moud ass nun emol eng Geldge-
schicht, déi sech dréint wéi d’Welt rondrëm sech selwer a rondrëm d’Sonn; dofir war alles
schonn do … a kënnt erëm. Domat wësse mir elo nach ëmmer net, wou eise „Plakapp“ an de pla-
kege „Plakebäizi“ an der Kannerbidden oder „plakeg Nuddelen“ hierkommen. Flott wier et,
wann een äis dat kënnt schreiwen

dat Bannescht trotz engem vläicht schwéiere Liewe schéin ass. Eng glat Haut ass nun emol
net alles, a chirurgesch huet nach knapps een e gutt Gesiicht kritt, a ville Fäll esouguer eng plas-
tiks Bokemaul. Probéiert dat hei emol alles op däitsch/franséisch ze iwwersetzen … Spaass
muss jo sinn.

Kee „Räif“ gëtt „zeideg“!
„Wat e Wieder!“ soen d’Leit, wann et schmuddeleg-kal-naass dobaussen ass. „Besser wéi
keent“, äntwert vläicht dësen oder dee Flautert. Wouer ass jo op jidfer Fall, datt et nach ëm-
mer iergend ee Wieder ginn ass … an domat och, datt et an all Sprooch „Wuertfelder“
gëtt, déi sech mam Wieder (an de Liichtverhältnesser) ofginn. Natierlech och am Lëtzebuer-
geschen. Mir brauchen dofir net muttwëlles an d’Däitscht oder sosswou glannen ze goen,
wann et sech ëm d’Wieder dréint. Wéi ass et mam „Glëtz“, der „gliddeger Sonn“, „schmeier“,
„luusseg“, „fuusseg“, mat de Knëppelsteng, mam „schudderegkal“, „stéckseg“ dem
„Schlo(e)reen“ asw.?

Dofir wier et net „dolaanscht“, wann eist Léierpersonal d’Wiederzoustänn sys-
tematesch mat de Kanner an eiser Sprooch giff duerchgoen … wann et sech selwer
vläicht doriwwer méi schlau geng maachen … oder huet dat net genuch mat „Luxemburgis-
tik“ ze dinn?? Mir hunn z. B. kee „Räif“ am Lëtzebuergeschen, soen ower dacks, et wier
„geräift“ dobaussen; de „Reif“ selwer ass bei äis de „Bromee“, wat Famill mam Laténge-
sche/Franséische „bruma/brume, brumeux“ ass … hei hu mir et mam typeschen Hin-an-hier
an eiser Sprooch ze dinn, sou wéi mir e „Pneu“ a kee „Reef“, mä e „Schlauch“ a keng „chambre
à air“ am Lëtzebuergeschen hunn. Niewelaanscht gesot: Et gëtt an eiser Sprooch näischt
op Beem an a Gäert oder an enger Situatioun, dat „räif“ ass; dat war, ass a bleift nun
emol „zeideg“. Zevill „normativ“? Nee: Muttwëll.

… e bësse rondrëm „eist“ Franséischt?
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Fir d'Memberen vun der Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch:
Aus Gesondheetsgrënn am Comité ass

d'GENERALVERSAMMLUNG
op déiselwecht Zäit an op deerselwechter Plaz op de

SAMSCHDEG, 14. JUNI,
verluegt ginn.



Wësst dir nach?
Wéi de Paul Leuck an de 50er Joere samschdes „op der Mët-
telwell“ eng „Lëtzebuerger Stonn“ gemaach huet, duerno och
eng Zäitche weider, war dat eppes ganz apaart Neies; hie sel-
wer war uechter d’ganzt Land den Hunn am Kuerf; jidfereen,
dee mat him e puer Wuert ze schwätze krut, huet „Jänni a
Männi“ dat houfreg zumBeschte ginn. De Paul war e Be-
grëff, de Paul war souzesoen de Radio! Wann e Spunt
an der Zaldotenemissioun als „geschannten Hues“ och nëm-
me gemengt huet, mam Virnumm ernimmt ze ginn, Kanner-
gottes: dann huet hie sech net méi kannt an sech an sengem
Duerf als „Weltstar“ gefillt. Wat waren dat Zäiten, gelldir! Net
alles gutt, mä och net grad alles schlecht.
An de 60er Joere guff et dann eng kleng Revolutioun am Radio: Mat der tech-

nescher Entwécklung sinn do déi „ultrakuerz Wellen“ opkomm, den UKW; d’Qualitéit
vum Toun war net méi mat deem Gekréckels a Geschläifs vun der Mëttelwell ze ver-
gläichen; e Symphonie-Concert op engem „moderne“ Radio guff e Genoss, duerch
deen der vill hir Léift fir d’Musek entdeckt hunn; e „Schlager“ um UKW … wonner-
prächteg! Schnoke mam Leo Moulin, e Genoss; Museksgespréicher vum Jang Wes-
ter, eng Schläizchen; Sport mam Kellnesch Pier, eng Gellegt; de Pilo … a star was
born!
Déi Zäit huet dann och e gewëssenen Nic Weber e ganze Programm an

eiser Sprooch op deem UKW/Kanal18 op- an ausgebaut, un deem sech nach
haut op vill Manéieren e Beispill ze huelen ass. Den National-Nic war genee dee rich-
tegen, professionnell ausgebilte Mann, fir dem UKW eng Bedeitung, esouguer eng
Autoritéit ze ginn, déi een sech haut nëmme méi ka virstellen, wann een d’TV an all
Super-Evolutioun ewechdenkt; huelt dann och emol d’Zäit vum Pier Kremer, dem Pro-
fesser Jos. Hess; 1972 huet äre Schreiwer dann do och fir 12 laang an 3 mol d’Woch
säin „Ament fir eis Sprooch“ ugefaang … fir eis Sprooch an als Programm op Lëtze-
buergesch guff et nun emol nëmmen dat … mä dat war guer net esou iwwel! Haut
hält an deem Programm-Getässels an TV-Gekéips jo keng Gussemamm hir Fierkele
méi auserneen.
À propos: Eis Sprooch bei deer ganzer Saach? Mä de Paul Leuck, den Nic We-

ber an all hir „Akolythen“ hunn e Lëtzebuergesch geschwat, dat zerguttst a fest op
de Been war; duerno och de Pilo Fonck an de Roby Rauchs … mä dunn ass et lass-
gaang! Do krute mir eis Sprooch deelweis esou verladdert opgedréckt, datt
d’Leit sech vu Fréiseng bis op d’Wemperhardt mat Kräizer geseent hunn.
Et war nach knapps een ëmstand, déi d’meescht däitsch „Teletexter“ an en éierbart
Lëtzebuergesch ze setzen; méi schlëmm: do guffe Leit op de Mikro gelooss, deenen
eis Sprooch zoossisswurschtegal war! Et gong alt emol esou wäit, datt ee vun hin-
nen de „Gefahrenherd“ bei Da Nang, am Vietnam-Krich, als „Kachmaschinn vun der
Gefor“ gesinn huet; säi Rescht Sprooch war genee deemno, an de Chef huet se och
wéinst deem elo struppvolle Programm net méi „an d’Gitt“ kritt. Haut sti mir vrum
Problem, datt zwar eng Partie ausgebilte Journalisten op den Antenne sinn … ower
wéi ass et da mat hirem Lëtzebuergesch?! Do héiert, gesäit a liest een heiansdo Saa-
chen, datt d’Dronkenellen engem ausginn. Beispiller brauch een hei keng ze brén-
gen; deer ka jiddereen sech all Dag „eranzéien“; Nimm nennen ech och keng, well et
geet net ëm Eenzeler, mä ëm dat Ganzt, besonnesch „um den Herr und das
Gescherr“.
Firwat gi keng Leit agestallt, déi fir d’éischt musse beweisen, datt si

hiert „Handwierksgeschier“, eis Sprooch amGrëff hunn? Do wier e klenge Con-
cours mat ë. a. Iwwersetzungen aus dem Däitschen dach Gold wert … well dat muss
ee léieren … doru muss ee gehal ginn … an déi „um Kapp“ mussen d’Saach eescht
huelen … ouni sech mat ze bëllegen Ursaachen hannert d’Heck ze verfuussen!

André Faber

vum Lex Roth

Mir GEdenken net!
Kann een äis soen, wat „gedenken“ da méi soll ausdrécke wéi einfach „un
een/eppes denken“; z. B. „Mir denken och un eis Mamm, déi vru fënnef Joer an d’Éi-
wegkeet gang ass“? Nach méi gelungen ass et, wann et elo heescht, et hätt een „en-
gem geduecht“ … méi „feierlech“? Just méi sproochaarm! Ganz koppeg gëtt et och
am Lëtzebuergeschen, wann do déi Dativ(Wemfall)-Konstruktioun optaucht,
wéi z. B. „Si hunn him geduecht“… dat jäizt dach wierklech duerno … drun ze den-
ken, datt een net riichtewech Däitsch mat eiser Betounung fir Lëtzebuergesch ka ver-
kafen.

Wësst dir nach?
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Bei äis STIERZT näischt!
Dëslescht huet et geheescht, et wier e Flieger bei Tréier … erofgestierzt. Dat
gëtt et am Lëtzebuergeschen net an ass genee esou krommennoleg, wéi wann een
am Däitsche giff soen, deen Apparat wier „heruntergetrollt“. Natierlech gëtt et „trol-
len“ am Däitschen: Troll dich! = kuck dass du verkënns! – ich trollte mich = hu
mech ewechgemaach. Fir äis „fällt/trëllt“ eppes erof, Ponkt!

Buergbrennen
E flotten a sympathesche Brauch, dee leider (wéinst Feiergefoer) aus den Hänn vun
de Veräiner zevill an déi „offiziell“ Hänn geet. De Fong vun deem Gefeiers? Dee
kënnt aus der Däischtert vun de Joerhonnerten, bal Joerdausenden; de
Wanter soll verjot ginn, well d’Sonn äis all Dag eng déck Stonn méi laang trei bleift;
e Genoss!
Déi allermannst denken drun, datt déi Buerg, déi verbrannt gëtt, net direkt

mat enger Festung oder engem Schlass ze dinn huet; deenen hiren Ufank
war zesoen ëmmer … en Tuerm! Un deen Tuerm guffe Maueren a Gebaier ge-
baut, wouraus dann d’Festungsbuerg entstan ass. Den Numm ass bliwwen; en Deel
huet deem Ganzen den Numm ginn, wat d’Laténger „pars pro toto“ genannt hunn.
Den Ausdrock „Buerg“ fanne mir am Griecheschen: PURGOS. Wéi heescht dee
Gakert zu Dubai? „BURCH Kalifa“! A „LucilinBURHUC“ …?

Kierpen a kuerbelen
An der Zäit, wou nach un all Gefier am Bauerewiesen eng Handbrems war,
huet ee misse „bei der Kierp“ sinn, wann de Won/Teimer fir biergof déck geluede
war. Och déi al Autoen haten eng Kierp (Citroën, Döschëwo), un deer geroost ginn
ass, fir de Motor un d’Goen ze kréien. Dat „Kierpen“ hat deemno e bestëmmte Sënn,
an et wier kengem agefall, fir et mat „kuerbelen“ ze verwiesselen. Eng Kuer-
bel war an ass eppes anescht: do mécht de Bäcker den Deeg fir opzegoen dran, iert
en op d’Broutschéiss kënnt; hoffentlech huet hien sech da beim Salzen net … ver-
kuerbelt. Eis „Kuerbel“ huet näischt mat deer (eventueller) däitscher „Kurbel“ ze
dinn … dat kann een ower ganz schéi … verkuerbelen.
Wéi dat dann elo heihinner kënnt? Mä do huet dëslescht e Frënd gemengt, kier-

pen a kuerbelen, dat wier dach enges, also egal. Richteg: egal wat! ... iwwregens
och typesch EISES.

Sträppweis
Dat seet sech, wann eng Saach net direkt mä no an no geet, oder wann eppes
eemol sou an eemol anescht ass … wéi z. B. dëse Wanter, wou et vläicht nëmme
„sträppweis“ Schnéi gëtt.
Huet dir ewell dru geduecht, datt déi Saach mat de Sträpp an deem

„Sträppweis“ en typesch lëtzebuergescht Gesiicht huet: Dir zitt e Strapp un
enger Zigrett; et kann engem (esou oder esou) emol e Strapp ze séier goen; wa
mir ze spéit heem komm sinn … da guffen et Sträpp; eng Strooss gëtt sträppweis
gefléckt; e Granzert kann och sträppweis frëndlech sinn. Et dréint sech bei deene
Sträpp an dem „sträppweis“ ëm eng Sproochmanéier, déi e ganze Koup vu Bedei-
tunge kann hunn … mir denken ower nëmme … sträppweis, datt d’Lëtzebuergescht
net nëmme keng aarm, mä sträppweis esouguer méi räich ka si wéi sougenannt
grouss Sproochen, wann et net ëm zevill komplizéiert (abstrakt) Saache geet.

Regional, minoritär, offiziell Sprooch
Am „Tageblatt“ vum 22. Januar 2014 war en Artikel iwwer „La charte sur les
langues régionales à l’Assemblée“ (française); dobäi ass eng Zort Sprooche-
kaart vu Frankräich gewiescht, op deer een déi verschidde „Minoritär Sprooche“ lo-
kaliséiert gesinn huet. Intressant: et sinn der op d’mannst … 30! All déi Regioune
gehéieren zu deer selwechter „République Française“… an déi ass no hirer Constitu-
tioun „une et indivisible“; an der Logik vum éischten Artikel steet dann och ouni
Kéier a Krëmmel am Artikel 2, datt d’Sprooch vun der Republik d’Franséischt ass,
basta! An zwar dat „klassescht“ Franséischt, esou wéi mir et (mat senger Evoluti-
oun) zënter dem spéide Mëttelalter an offiziellen Dokumenter, der Literatur, der
Schoul an der Press kennen.
Dat hat an huet ganz kloer staatspolitesch Ursaachen: Eng eenzeg Sprooch

als NATIONALSPROOCH huet x-verschidde Regiounen zesummegepecht a -gehal,
déi esou verschidde sinn, datt keen ouni eng „Verbandsprooch“ emol deen anere
kënnt verstoen. De Fransous aus der Bretagne giff ouni hir fest verankert a konsti-
tutionnell Sprooch dee vu Montpellier (Languedoc) ganz sécher net „matkréien“;
dee vu Grenoble hätt och säi Krämpes mat deem vu Lille asw. Et handelt sech hei
also ëm de Problem vu „langues minoritaires“ vis-à-vis vun der offizieller
Sprooch vun engem Land, esou wéi och an England, an Däitschland oder Italien.
An d’Lëtzebuergescht bei deer Iwwerleeung? Dat ass (mat klenge „Koloriten“)

zwar e butzegen Idiom … ower net „minoritär“ bannent eisem international un-
erkannte souverainë Staat! Do läit d’Differenz; hei zielt net d’Quantitéit, d’Mass
vun de Spriecher, mä d’Positioun am Staat! Verglach mat Malta, Island oder Irland,
huet Lëtzebuerg eng „lesser used“ Sprooch, ower et gëtt prozentual vu méi Leit ge-
schwat a verstan wéi deenen hir „offiziell“ Sprooch. Ob et dofir och eng vun de EU-
Sprooche sollt ginn, dat muss virun allem mam Verstand an net nëmme mam Gefill ge-
kuckt a behandelt ginn!



Den Treff
Sot emol een äis, firwat dat „Getreffs“ soll méi wäert sinn ewéi e Rendez-vous
(natierlech franséisch … ower „Trottoir a Pâté“ och!); wien deen net am Gebrauch huet,
dee ka jo ëmschreiwen: Mir gesinn äis, begéinen äis, komme beieneen asw. ass vill méi
einfach. E „Klassentreffen“ ass och alt net dat Gielt vum Ee, wann et ëm e
„Konveniat“ geet; deen ass zwar Latäin (convenire = zesummen-/beieneekommen). Den
„Treff“ an „sech treffen“ ass ewéi eng Pautsch an deem schéinen einfachen an
natierleche Gesiicht vum Lëtzebuergeschen. 

Gewëss, et kommen a jiddwer Sprooch nei Ausdréck op, an anerer (aler?) verschwannen.
Den „Treff, Treffen“ ass ower guer net nei; dat guff genee ewéi Dosenden aner
iwwerflësseg Sproochfassongen einfach aus dem Houdäitschen erageholl. Eng Zort
Sproochmuttwëll!

19. Joer
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vum Lex Roth

André Faber

Eis Sprooch virun 100 Joer
Do kann ee mir äntweren, 1914 wier dach vrun allem den
Ufank vum Éischte Weltkrich gewiescht, mat deem eng
Zäit ugefaang hätt, déi d’Mënschheet wéi an enger
Kettereaktioun bis haut an och virun aus enger Kata-
stroph an déi aner dreift. Dat stëmmt natierlech; mä
d’Historiker an aner Spezialiste wäerten sech d’ganzt Joer
2014 op all méiglech Fassong doriwwer ausschwätzen,
zermeeschteren, schreiwen a weisen … esou vill a breet a
grujeleg, datt no enger bestëmmter Zäit keng „Span-
nung“ méi dran ass. Méi ewéi traureg, leider ower wouer!

Datt och d’Preisen 1867 den „Traité vu London“ iwwer
déi „éiweg Neutralitéit“ vum Grand-Duché mat ënner-
schriwwen haten, huet hire Kanzler Beethmann-Hollweg
net dru gehënnert, géint de Protest vun eiser Regierung,
ë. a. och dee Vertrag als „Fetzen Papier“ ze klasséieren … an domat Lëtzebuerg
als eng Zort „Jojo“ ze kucken an ze behandelen … an anerer domat an e Spillchen
eranzedreiwen, an deem eist Land nach just den „Hond am Keelespill“ war … dat war
d’Situatioun!

Datt deemools sougenannt „nationalistesch“ Tendenzen eng Roll gespillt
hunn, kann dach nëmmen ee verwonneren, dee keen Donst vun eiser
Geschicht am Ufank vum 20. Joerhonnert huet. Datt déi Zäit Leit ewéi de Lucien
Koenig (alias Siggy vu Lëtzebuerg), Demy Schlechter, Nicolas Ries, Batty Weber (!), Nik.
Welter, de Staatsminister Paul Eyschen an e sëllechen anerer sech fir d’Roll vun eiser
Sprooch als Identitéitselement an d’Sträng gehäit hunn … dat hat näischt mat
„Nationalismus“ ze dinn, wéi en haut vu Multikulti-Artisten nach ëmmer
bewosst falsch interpretéiert gëtt; et gong ëm d’Existenz vun eisem Land: dogéint,
datt mir e Stëbseck vu Frankräich oder e Motzeck vun der Belsch sollte ginn.

D’Preisen haten 1918 hir Klatzen all an de Kullang gesat, natierlech och d’Zollunioun, an
deer mir jo waren. Hei am Land selwer guffen d’Fransouse vu „Republikaner“
ugehimmelt an d’Belsch haten eng „Lobby“, déi ewell mam Leopold II. am Congo op
d’Juegd gaang ass … et ass eng verwurrelt an deelweis aremséileg Geschicht … mä
och eng houfreg Geleeënheet fir all déi, déi beim Referendum vun 1919 deem ganze
Gefiederméchels de „Reedel“ zougestouss hunn, de „Rusemi geschneet“, wéi et an
engem ale Sproch beim Professer Joseph Hess heescht! Datt do déi jonk „National-
unioun“ eng indirekt Roll gespillt huet, liest sech aus hiren eegenen an anere
Publikatiounen eraus, och wann een net mat deenen hëtzegsten, deelweis och
antisemiteschen Iwwerdreiwunge kann averstane sinn, déi gespruddelt hunn,
wéi wann d’Gromperen iwwerlafen … aplaz no eiser Sprooch an der Schoul ze kucken,
wou no dem Gesetz vun 1912 an dem Welter/Engelmann-Buch vun 1914 (!!!) näischt
Zerguttstertes méi gemaach ginn ass. Och net verwonnerlech, datt sech no 1920 eng
Partie aktiv Membren, net deer allermannster, aus der „Nationalunioun“ erausgemaach
hunn.

Ënner aneren Ursaache kann een dofir och verstoen, datt eis Sprooch bei deene
„verstännege“ Memberen souzesoen net méi an der Fieder war … stellt iech emol vir, de
Batty Weber hätt säin originellen „Abreißkalender“ vun 1917 bis 1940 wéinstens eemol
d’Woch an sengem genëssege Lëtzebuergesch gemaach, sou ewéi an sengem
„Schéifermisch vun Aasselburen“. 

Mir fanne vun no 1815 un am geschriwwene Lëtzebuergesch ëmmer erëm Leit,
déi e Gefill fir eis Sprooch an hir Roll als Element fir eng Heemecht haten. Déi
war fir si, ass fir äis a bleift fir eis Kanner méi wichteg, wéi datt Lëtzebuerg e provinzielle
Wutz vun iergendengem Staat vu rondrëm wier; da wiere mir d’Frontalieren! Wat 1914
am August ugefaang huet, hätt äis d’Existenz als Staat a Land Lëtzebuerg kënne
kaschten … a mir wiere flott erausgewiescht, oder!

Féngeren …?
Ass et iech ewell opgefall, datt een a propperem Däitschen näischt mat „fingern“ ufänke
kann; e franséischt Verb „doigter“ sicht dir ëmsoss. Bei äis huet dat „féngeren“ a
„Geféngers“ ower ganz intressant Bedeitungen.

De Misch huet e flott Geschäftche gemaach … do hat hien et geféngert. Wéi ech
dem Alice watgelift gesot hunn, hat ech et geféngert. Dat Geféngers déngt näischt,
maach dat Déngen zerguttst. Am Fong huet dat typesch lëtzebuergescht Verb déi eng
Kéier eng positiv Bedeitung; et kann sech anescht ower och ganz negativ weisen … op
jiddwer Fall: Lëtzebuergesch. Klengegkeeten? Mä dat ass d’Speis, déi d’Sprooch
zesummenhält. 

Ee lasszéien
Nach deer Riedensarten eng, déi eiser Sprooch hiert eegent Gesiicht weisen. Mam
Däitsche „losziehen“ (lassgoen) huet et an der Bedeitung nullkommanäischt ze dinn; et
gehéiert an d’Rei vun den Ausdréck, déi mam Kanner-Winnen ze dinn hunn …
dat „Winnen“ ass iwwregens och esou en typeschen Ausdrock, deen sech jo bal
historesch am Stadgronn weist, wou een aus dem Lift eraus laanscht déi sougenannt
„Winn-Schoul“ geet … do sollt „gewinnt a gezillt“ ginn, alt erëm speziell EISES. 

Sicht iwregens emol eis Ausdréck am Sënn vu Beetschen a Lasszéien. Mir wëllen hei net
iwwer d’Saach selwer schwätzen, ower dir wësst, wat et geheescht huet, wann de Papp
oder de „Kannerbeetschert“ ee „lassgezunn“ huet; dat war net eng Kleng „an de Bak“,
do huet et richteg „gebottert/geklaakt“… mä da probéiert emol, dat op Däitsch oder
soss eng Sprooch ze iwwersetzen. Dir gitt net lassgezunn, wann et dolaanscht ass.

Deessem, Bréissem, Kuuscht
Haut gëtt nach knapps en Deeg fir Brout mat Deessem „ugesat“; „Sauerdeeg“ ass hei
iwwregens ni a Fro komm. Schued fir déi gutt „Schmier“, well dee Goût ass mat kengem
Gepudders a soss Hief-Gedreifs nozemaachen, och wann zwou Dose Broutzorte feel
sinn; dat ganzt modernt „Gedeessems“ gëtt och dee fade „Bréissem“ net lass … deen
een dofir aus de Bréidercher erauskroopt, fir datt nach eng „Kuuscht“ iwwreg soll
bleiwen ... an der Zäit war fir vill Leit de Bréissem souguer dat Genëssegst! Firwat? 

Zënter datt d’Kuuscht mat Chimie kruppseg gemaach gëtt, ass se jo och sproocheméis-
seg nëmme méi „knuspereg“. Iwregens kënne mir hei och un eist typescht „kuuschteg“
Kuuschtert, d’Kuuscht verdéngen denken. Also nach eng Kéier: All Sprooch mécht nei
Wierder bäi a verléiert „aler“… bei äis heescht dat leider en Ausdrock vun „do
iwwer“ an d’Plaz vun eisem ze quëtschen; dat geet souzesoe mam „Tatort“
eran. Am Fall vun de Wierder hei uewen ass et nach kengem Fransous agefall, de levain,
d'mie an d'croûte ëmzedeefen. Mir loossen äis sproocheméisseg vum Däitschen
iwwerrennen. Näischt géint de Schiller, mä muss dat sinn?

Dann iwwersetzt …
Dir wiert iech engem senger méisseg gaang, wéi en iech op Strëmp gong – dir
hätt es elo genuch mat deem Gestëppels – äre queeschen Noper giff iech net
goen – d'Jeanny hätt sech fir op de Bal noneegemaach – de Klitschko hätt de
Smith noneegemaach – de Jos hätt sech geflass/getommelt, fir matzäit ze
kommen – dat neit Joer giff och alt net watderdäiwel besser – dir wiert rosen
iwwer dat Gejäiz op der Strooss – et hätt ee séier genuch, mä dacks géng et net
duer – de Jong soll sech méi druginn – de Jim wier e vermengte Bretzert –
d’Ditti hätt sech nawell ferm mam Danzen druginn – d’Ketti wier zwar ëmpeg,
ower net ze gouereg – de Pol wier an de Krich gang – haut wier hien en ale
Pätter, mä lous an der Bëls a glat net tierkleg …

Gelungen, ower wouer
Et fällt äis leider net ëmmer op, wéi speziell eis Wierder an Ausdrocksfassonge kënne
sinn: esou „extra“, datt keen aus engem anere Sproochraum derduerch gesäit.
Uganks de 50er-Joren ass jo vill a laang iwwer Europa-Zesummenaarbecht verhandelt
ginn; eisen Ausseminister Joseph Bech hat mat kenger Sprooch Krämpes, déi do
geschwat guff … de Robert Schuman och net, well hie jo hei gebuer a bis 20 Joer och zu
Lëtzbuerg doheem war. Wann déi zwéi grouss Männer net wollten hunn, datt déi aner si
konnte verstoen, dann hu si einfach Lëtzebuergesch matenee gediedegt, wat Adenauer,
Spaak, de Gasperi asw. … natierlech gefoxt huet. Déi hätten déi zwéin dacks am léifste
„gelantert“, mä de Schuman an de Bech hunn sech gutt dobäi ameséiert; Zeien: de
Pierre Werner! Wou mir un dat „Gelanters“ kommen, ass schwéier erausfannen; dat,
grad ewéi Dausende vun anere Beispiller ginn dem Lëtzebuergeschen ower en eegent
Gesiicht, dat onverwiesselbar ass. 
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André Faber

Eis Sprooch war, ass a bleift neutral!
Et ass net fir d’éischt (an och net fir d’lescht), datt hei betount
gëtt, eis Sprooch wier kenger Partei hir; keen Zoufall, datt Dir
eis „Klack“ an der Press vu jiddwer Tendenz fannt.
Zënter 40 Joer si mir och mat all Minister eens ginn, wann et
geheescht huet, eppes Verstänneges fir d’Sprooch vum Land
hëllefen ze maachen. De Robert Krieps an de Pierre Werner
kruten eis gëllen Éiereplack „Dicks-Rodange-Lentz“ net fir hir
schéi Gesiichter, mä well et duerch si eng Méiglechkeet ginn
ass, eiser Schreifweis eng (relativ) fest Basis ze ginn; a well mir
ouni den Här Werner kee Sproochgesetz hätten. De Jean
Dupong, de Jean Hamilius, de Jemp Büchler, de Fernand Boden,
de Jacques Santer, d’Octavie Modert an d’Mady Delvaux hunn
ëmmer „mat sech schwätze gelooss“, wann et ëm d’Lëtzebuergescht gong. Mat
Partei-Differenzen a politescher „Faarf“ huet eis Sprooch näischt ze dinn; déi
gehéiert jidferengem, deen si als Element vun eiser spezifescher Identitéit gesäit.

Natierlech huet déi nei Regierung elo mol ganz aner „Miissercher ze beetschen“an anert
„Brout op der Schéiss“, wéi sech e Kapp iwwer eis Sprooche-Situatioun ze maachen; dat
kann ower net verhënneren, datt d’Sprooch vum Land an der Spezialcommissioun
fir d’Verfassungsännerungen um Leescht ass. Et schéngt jo och, wéi wann iwwer
en etlech Froen aus eiser Constitutioun/Verfassung e Referendum kënnt entstoen. Mir
wëssen, wéi wäit et hei mat der Situatioun vun eiser Sprooch steet; och d’Propositioun
vum „Conseil permanent de la langue luxembourgeoise“ – kee „Veräin“: e
Gremium op der Basis vun engem „Règlement grand-ducal“! – ass deem Grupp
bekannt; doraus giff sech eng ganz kloer Fro fir eng kloer Äntwert vun eisem
Vollek zesummestelle loossen. De Fong: Lëtzebuergesch ass d’offiziell Sprooch vum
Land; d’Franséischt an d’Däitscht sinn dem Lëtzebuergeschen op administrativem Plang
gläichgesat = Jo oder Neen?

Hei an der „Klack“ ass ronn 50-mol als Rubrik „Ceterum censeo …“ iwwer
déi Fro argumentéiert ginn; do war kee Fatz vu klengkarréiertem Fanatismus dran; et
gong ni rieds géint eng aner Sprooch, just iwwer déi identitär a psychologesch
Wichtegkeet vum Lëtzebuergeschen als d’Sprooch vun engem souveräne Staat … eng
Fro, déi d’Lëtzebuerger ewell 1941 zesoe mat hirem Häerzblutt géint Nazi-Däitschland
beäntwert hunn!

Dogéint wierken all Dommereie vun „Nationalismus, faschistoiden Tendenzen asw.“
einfach lächerlech. Hei loosse mir, a garantéiert d’Majoritéit vun de Lëtzebuerger, net
iwwer fuddeleg Argumenter mat äis spillen, well eis Iwwerleeunge kënne mir géint all
sophistescht „Gesaffts“ – Gespréicher, déi wëlle schlau, mä kee Paff wäert sinn – aus
der Bunn bréngen. Dat si mir eisen Elteren an eisen Nokomme schëlleg … esouguer
deene Leit an hire Kanner, déi sech „vu baussen eran“, mat alle schéinen Erënnerungen
un hiert Land, eng nei Heemecht bei äis wëlle schafen. Denkt dach emol sou niewebäi un
d’Lëtzebuerger Auswanderer an Amerika …

Mir schloen äis d’Käpp net an, fir d’Lëtzebuergescht och als offiziell
„EU-Sprooch“ duerchzedrécken; mir hu kengerlee Zort politesch motivéiert Sturheet
(à la Irland, Malta asw.) néideg, fir äis als Grëndungsmember vu der Europäescher
Communautéit „wichteg ze maachen“. Eis Sprooch als „lesser used language / manner
gebraucht Sprooch“ aklasséiert ass korrekt ... a bei eiser formidabeler Sproochsituatioun
och realistesch; just en etlech allgemeng gehal Texter fir de „grand public“, wéi z. B.
d’Reglementer um Findel, kënnte/misste verstännegerweis, ower prinzipiell an der
Sprooch vum Land op d’Plakate kommen. Wéi „anerer“ et domat menge missen ze
maachen, dat bleift hirer Saach … eis Positioun fir d’Lëtzebuergescht soll vrun allem
verstänneg, ower zolitt, bleiwen!

Photo oder Foto?
Wann zevill „Sprooch-Wëssenschaftler“ sech ze laang an ze dacks iwwer eng Saach
zermeeschteren, da wier et ënnert dem Stréch heinsdo besser, si hätten dat Ganzt vun
Ufank un „ënnerwee“ gelooss. Dir erënnert iech nach, watfir e Käbbi vru Joeren
an Däitschland fir hir Schreifweis erauskomm ass: D’Press (an net déi mannst!)
huet sech radikal, ower ëmsoss, dogéint gestäipt; Schrëftsteller (och alt net déi
schlechst!) bleiwe bei deem, wat Generatioune laang zerguttst fonktionnéiert huet …
dunn hu Politiker dann dat lescht Wuert gehat, „Duden“ huet gewonn … a mat ëmmer
erëm neien Editiounen déck Geschäfter gemaach.

Wien sech fir d’Saach méi genee intresséiert, dee weess, datt et an Däitschland bei der
Lies- a Schreifkompetenz eng Katastroph gëtt wéi nach ni (cf. „Spiegel“ vun deer
leschter Woch); dat huet villerlee „methodesch“ Ursaachen, mä da guffen deer
Orthographie-Hiermiddegkeeten nach dropgetässelt.

A bei äis? Ouni elo op d’Fro vun „dualer“ Alphabetiséierung (Alfa-?) anzegoen – iwwer
déi mir hei och nach rieds kréien – hu mir äis och fir d’Lëtzebuergescht nach un
dee krommen Täissel vun do iwwer spane gelooss. Firwat solle mir de
griechesche „Phi“ an eiser Orthographie dann erausdicksen … iwwregens misst ee jo
dann och vläicht „Ortografie“ schreiwen, fir den „Theta“ och alt nach ze ermëlzen …
dat alles fir vläicht ze weisen, datt mir näischt mam Franséischen oder mam Engleschen
ze dinn hunn  Wat soll dat alles?

Chrëschtdag an de „Rutsch“
Nodeem mir äis hei an der „Klack“ joerelaang gefrot hunn, ob een dann elo eise
Christian/Chrëscht an d’Christiane oder „chroméiert“ och misst mat K schreiwen –
deemno „Kristian/Krëscht, kroméiert, kronologesch, Kromosomen, Krisanthemen asw. –
well jo iwwerall „Krëschtmäert“ giffe gehal ginn (an esouguer aus dem Chrëschtstär e
Weihnachtsstern geknätzelt gëtt!) … ass flotterweis den CH wéi bei Christus erëm an de
Gebrauch komm. Uff … a merci fir all déi, déi de „Chrëschtmaart“ erëm halen.
Éierlecherweis muss een ower och kënnen „eng Knätzel“zouginn, wann ee sech „wéi de
Geck un de Bengel“ dru gehal huet, mir hätte fir Neiooschdag kee Rutsch a giffen och
kengem wënschen, hie soll ausrutschen. Dat war falsch! Dorop guff äre Schreiwert vun
2 Korrespondente gestouss, déi him geschriwwen hunn, de „Rutsch“ wier op Hebräesch
(Rosch ha schana …) den Ufank vum Joer, also de Judden hiert Fest! Dat stëmmt, an am
WIKI hunn ech doriwwer ënner „Rutsch“ganz intressant Explikatioune fonnt  Mea
culpa!

Dann iwwersetzt emol!
… fir op Bremen oder Lyon: Wat gëtt dëser Deeg nammel/nawell erëm eng an de
Butteker opgefouert. Si kafe wéi geckeg; si tommelen sech a bëselen dorëmmer, wéi
wann de Portmonni net séier genuch eidel kënnt ginn. Et trëllt een iwwer deen aneren,
an et geet kengem schëtzeg genuch. Wien sech net schéckt, dee steet mat eidelen Hänn
do, wann all dat Gefeiers eriwwer ass, no deenen et alt erëm fir ze gaapse flemmseg
gëtt; ee Gléck sinn dann d’Fuesbalen net méi wäit, an d’Bokemailercher rëm um Dill.
Boxemännercher ginn hautdësdaags net méi duer, mä an der Kasär gëtt ower
geknoutert, wann de Kleesche sech weist, ouni eng Tiitche mat Schneekereie fir déi glott
Jofferen an houfreg Männercher laanschtzebréngen.

Eng Kniwwel 
Wann engem eppes net direkt „duerschléit“, well et eng Grimmel komplizéiert ass, da
gëtt nawell gär gesot, déi Aarbecht wier net watderdäiwel schwéier, mä et wier eng
„Kniwwel/Kniwwelerei/kniwweleg“ Aarbecht. En anere giff vun enger „Knätzelerei/Ge-
knätzels/knätzeleg“ schwätzen, a vläicht en drëtte Knécheler soen, ‘t wier vill
„Geknéchels/eng Knéchelerei“ … et ass ower dräimol déiselwecht Bedeitung. Wien
dat da wëllt op Franséisch oder op Däitsch verzielen, dee muss sech ewell
méi laang bedenken. Probéiert et emol selwer, da kritt dir eng Iddi vun typesche
lëtzebuergeschen Ausdréck.

Dees „Gedéngels“ hu mir ower kéipweis an eiser Sprooch, ouni drun ze denken, datt dat
zu eisem praktesch oniwwersetzbaren Ausdrocks-Räichtum gehéiert, vun deem esou
dacks gesot gëtt, et wier net „déck“ domat. Dir fannt deer Beispiller ower mat den
Dausenden an eiser Sammlung am Buch „Eises“, dat fir de Präis vun enger
gudder Pizza a jiddfer éierbarem Bicherbuttek ze kréien ass. Dir kënnt et ower och op
enger vun eisen Adressen hei uewen an der „Klack“ bestellen.

Kuck emol beim Goerens …?
Et ass net fir d’éischt, datt een sech mat
Léift a Fläiss drugëtt, fir an eis Sprooch no
alle méiglechen Ausdréck, Ausdrockswei-
sen, Sproochbiller a Spréchelcher glannen
ze goen an déi dann an e Buch ze paken.
Den Dicks huet sech ewell domat ofginn,
duerno fanne mir de Schoulmeeschter
Pletschette vu Rëmeleng, an de leschte
Joeren och d’Joffer Laure Wolter. Intres-
sant: Déi Bichelcher sinn ëmmer ganz
séier vergraff!

Elo fanne mir dann op déi Manéier an de
Bicherbutteker en „Drulles“ vun iwwer
400 Säiten, wou de Mil Goerens vu
Schieren sech am Laf vu Joeren e ganz
décke Batz Verdéngscht fir eis Sprooch
erofgeschnidden huet. Dat neit Buch
ass e Genoss a gehéiert a jiddfer
Haus, wou sech heiansdo Gedanken
iwwer „normaalt a gehäerzt“ Lëtze-
buergesch gemaach ginn. Den Titel
„Vun der Long op d’Zong“ passt ewéi
de Botter op d’Schmier! De Präis? Net
méi ewéi eng gutt Fläsch Wäin … déi ower séier gedronk ass, „de Goerens bleift“!
Woubäi et mat dem Mil Goerens sengem Buch och als Cadeau fir d’Feierdeeg vläicht méi
originell geroden ass, fir sech selwer an aneren eng Freed ze maachen.

vum Lex Roth
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Erënnerungen, Feieren, Sprooch
1 050 Joer Lëtzebuerg? Déi Gebuertsjoer-Geleeënheet geet an
zwee Méint eriwwer, praktesch ouni datt zerguttst
drun erënnert gi wier. Vru 50 Joer, 1963, guff de
„Millénaire“ gefeiert, datt et geglënnert a geliicht huet: Fir
d’Stad ass e wonnerschéine Monogramm-Schlëssel entworf
ginn; an engem Concours hunn sech déi bekannst a bescht
Theater-Schrëftsteller op Lëtzebuergesch gemooss; den „Neien
Theater“ um Lampertsbierg guff – esouguer iert e fäerdeg war
– op de Millénaire gedeeft; de Bockfiels ass frësch aménagéiert
ginn ... natierlech net ouni Geknadders a Kritiséiers vun enger
Partie Historiker … mä et kann een un näischt kregéilen, dat
net besteet, gelldir.

Déi ganz Eeler vun äis wëssen nach, wéi d’Land 1939 vun uewe bis ënne voller
„CENTENAIRE“ war. A jiddwer Kanton ass mat engem Cortège gefeiert ginn, an dat
mam Besuch vun der Grande-Duchesse Charlotte, eng Raritéit fir déi Zäit … ee Gléck, datt
den „Amateur“ Pierre Bertogne sech et deemools leeschte konnt, dat Ganzt ze filmen, an
datt déi Biller äis esou am CNA erhale bliwwe sinn! Et guffen op e sëlleche Plaze
Gebuertsdagsbeem geplanzt (vun deenen der vill e puer Joer duerno Nazi-grëndlech
ëmgeha gi sinn); a verschiddenen Uertschafte krut d’Indépendance e Stroossennumm;
vill Gemengen hunn e Steen an der patriotesch-gemengter „Schong-Form“ vum Land als
Monumentchen opgeriicht … mir fannen dann och fir d’alleréischt eis Sprooch op
Mënzen a Geldschäiner … frot iech emol firwat, vrun allem, wat „duerno“ domat
geschitt ass!

Déi allermannst hunn deemools dru geduecht, wat 1939 dann op eemol de Fong vun
deene grousse Centenaire-Feiere war. Den Ausdrock „Onofhängegkeetsfeier“ war –
wann och zimlech „wënsch“ gesat – zwar net iwwel gewielt, ower et hätt bal besser
„Fest vun der Doudangscht“ missen heeschen, well et déi Zäit vun Nazi-Däitschland
eriwwer schrecklech geblëtzt a gedimmert huet … den 10. Mee 1940 jo och ageschloen.
Sou wäit wéi bekannt ass, war keng vun de politesche Parteien, vu lénks oder riets,
deemools géint déi apaart „Indépendance-Feier“, hannert deer vrun allem den deemolege
Minister Nicolas Margue gestan huet; hie wousst, als Historiker, nëmmen ze gutt, datt
d’Onofhängegkeet fir Lëtzebuerg d’Erënnerung un de Londoner „Traité“ vun 1867 oder
den Dynastie-Wiessel vun 1890 éischter de Stack fir ze feiere gesat hätten. „Madame, mir
hunn Iech gär“ huet de Chef vun der Regierung am Cercle geruff … wéi Kanner, déi sech
bei d’Mamm duckelen, wann et duddert … dofir kann een haut och dee Saz ënne
laanscht d’Monument Charlotte liesen … an eiser Sprooch! A propos: Wie weess,
wéi munneches anescht gelaf wier, wann d’Lëtzebuergescht zënter 1914 a vrun allem no
1919 méi eescht geholl gi wier. Mir hate genuch dichteg Leit – Nic. Welter, Batty Weber,
Demy Schlechter, Lucien Koenig, Jos Tockert, Vic Neuens asw. –, déi eis Sprooch ewell
deemools op eng „Stellage“ méi uewe gesat hätten, duer, wuer d’Vollek se 1941 géint
den Erdrécker huet (misse!) wielen. „Eure Sprache ist Deutsch“ wier da vläicht kengem
(Simon/Kratzenberg) agefall!

An haut? Ech wisst net, datt d’Ur-Dokument vum Entstoe vu Lëtzebuerg
iergendwéi an iergendwou fir e puer Wochen eng Éiereplaz an egal wat fir
enger Ausstellung kritt hätt. Et ass mir och net bekannt, datt eis „Banque Centrale“
sech fir eng Euro-Melusina-Mënz mat Lëtzebuerger Text intresséiere giff. De Sigfrid ass
nun eemol 100 % gelleg-authentesch Geschicht, eiser Geschicht ... d’Legend dofir op déi
Manéier eenzegaarteg. „Du kriss jo dann elo Deng MELUSINA (-Statu)“ huet eng Madame
vun der Stad-Gemengenautoritéit mir dëslescht um „Kanounenhiwwel“ gelaacht … mä
et ass net MENG, et ass EIS legendär Sigfrids-Fra! Vru 4 Joer (!) hunn déi „Kompetent“
wierklech alleguer e frëndlech-fundéierte Bréif fir e Melusina-Monument kritt … an de
Schreiwert nach net emol eng Zeil Äntwert. Schued; elo muss et „ruppderdupp“ goen. Just
dofir guff dann och dat klengt „Buch-Monumentchen a Versen“ (de Grof Sigfrid
an d’Melusina) an d’Welt gesat, wéi dir et zënter dem Juni a jiddwer guddem
Bicherbuttek kënnt fannen … an zwar an eiser Sprooch, dem Haaptstéck vun eiser
Identitéit … sou wéi mir an deem Sënn eis Geschicht och sollen éieren!

An elo?
Fir eis Sprooch an eist Schaffe fir d’Lëtzebuergescht ännert sech nom Wahlresultat an och
an enger komplett anerer Regierungskoalitioun null Komma null näischt.

Zënter datt eis Actioun-Lëtzebuergesch besteet – also vun 1971 un – hu mir verstänneg a
fein mat de kompetente Ministeren aus alle Regierungen déi bescht Kontakter
gehat. De Robert Krieps huet d’Schreifweis mat engem „Arrêté“ (endlech) offizialiséiert;
de Pierre Werner huet dofir gesuergt, datt eis Sprooch eng Plaz am Gesetz krut; de Jean
Dupong huet fir e Léierbuch an der Primärschoul gesuergt; de Jemp Büchler an de Jean
Hamilius hunn dem Lëtzebuergeschen op d’Stroosseschëlter gehollef; d’Colette Flesch an
d’Lydie Polfer hunn eng Hand fir déi éischt Lëtzebuergesch-Coursen an d’Rettung vum
Rodange-Stierfhaus ugepaakt asw.

D’Häre Krieps a Werner kruten d’Éiereplack Dicks-Rodange-Lentz vun eiser
Actioun. Eise Sprooch war a bleift: D’Lëtzebuergescht kennt keng Parteien …
ower d’Parteie sollen eis Sprooch kennen. Egal wien elo „eis“ Ministere fir
d’Lëtzebuergescht ginn (Kultur, Educatioun …), mir offréieren eis Mataarbecht fir eis
Sprooch an eis Identitéit … zécken ower och net, e Féngerchen ze maachen, wann et dann
(hoffentlech net) muss sinn.

EISES
Et wier e flott, ower ganz nëtzlecht „Spill“, wa méi Leit sech géngen druginn, fir Sätz ze
bauen, déi a Wuert a Form nëmmen op Lëtzebuergesch méiglech sinn. Déi also
keen „aneren“, z. B. zu Leipzig oder Hamburg versteet. Et geet dach net duer, am
Lëtzebuergeschen eng „germanesch“ Sprooch ze gesinn, sougenannt „Interferenzen“
erauszepiddelen. Déi skandinavesch Sprooche sinn och an deer germanescher Kautsch
gewuess, dat Nidderlännescht grad esou, an d’Englescht kann ouni säi germaneschen
Afloss net existéieren … grad ewéi eis Sprooch. Hei sinn erëm en etlech EISER Beispiller; e
Spaass, fir der ze sichen, ouni „wëssenschaftlech“ vu „Phraseologie“ ze téinen:
Fläiss dech, soss kriss du den Zuch net – Maach dech elo net esou – Setz dech
zerguttst riicht – Ech hunn deem et ferm lafe gelooss – Dat do ass gefuddelt –
Gëff dech elo drun / Kuck, wat dee sech drugëtt – De Gast ass erëm dee
Séiersten – Ech hat mech bei deem Gebraddels elle verkuerbelt – Do hat de
Jang sech fatzeg gestouss – De Mich ass nawell kee Bongen – D’Modi hat sech
flott noneegemaach – De Vic an de Mil gläichen sech – De Jos ass e
Bossegen/Gelungenen – Hal de Bak/d’Schnëss/se zou – D’Kand guff queesch,
well et seng Suckel geséint hat – D’Kënni huet eng Lutsch an eng Rësel – Dee
Krappege souert am Juppla – De Pätter knätscht wéinst sengem schaardege
Gebëss – De Klos trëllt do wéi e Vollen – Blos deng Zopp a schlupp net – Ech
fruppsen eng Botterschmier mat Stoffi a Quetschegebeess – De Will héisst/
trëllt do wéi en ale Pätter – D’Giedel fläisst sech mat der Wäsch – Déi dech elo
un a kuck, dass de matzäit kënns ...

Gebrauchsanweisung
Alt erëm deer bekannter Ausdréck een, deer mir maandelweis an ouni ze
iwwerleeën aus dem Däitschen huelen … ower ganz sécher net bräichten.
Iwwregens ass eng „Anweisung“ och nach laang net den Dueder vum Gackelchen am
Däitschen; et wier dach méi mat „Erklärung/Beschreibung …“ unzefänken. De franséische
„mode d’emploi“ ass och alt zimlech dréchen, an de „mode“ gehéiert bei deene meeschte
frankophone Leit net an de Sproochgebrauch. Datt d’Hollänner vu „Gebruiksanwijzing“
schwätzen, passt bei hir Fassong, kéipweis däitsch Ausdréck einfach an hir Sproochver-
schlëppung ze béien.
Ouni e Sprooch-Kopplabunz ze maachen, fanatesch, puristesch, normativ wëllen ze sinn,
kënnt een am Lëtzebuergesche vläicht ganz einfach vun engem „Gebrauchsziedel“
schwätzen … eng Wett, datt jiddereen et giff verstoen, oder?

D’Heemecht um Euro
Eis Zentralbank huet en Zwee-Euro-Stéck erausginn, op deem eist Nationallidd eng
Éiereplaz kritt huet. Bravo! Donieft ass e Relief-Kapp vum Grand-Duc Henri, deen zwar
manner „modern“ ass ewéi deen op den normale Mënzstécker … ower et ass e
Meeschterwierk. Och fir eis Identitéit!
1991 krut de Staatsminister Jacques Santer vum „Service Information et Presse“
proposéiert, d’Symboler/Zeeche vun eisem Staat zesummen an e gesetzlechen Text
ze schreiwen. Dozou huet natierlech och eise Fändel gehéiert, apaart eng wëssenschaft-
lech Definitioun vu „Lëtzebuerger Blo“; dat war iwwerall egal wat, mä net eist
Himmel-/Azur-Blo; zënter 1993 ass et och bei der UNO, der EU, a Publikatiounen an um
Internet op der ganzer Welt exakt no deem Gesetz. Déi éischt a lescht Stroph vum Michel
Lentz sengem Text fir d’Heemecht hu mir och an all deemoleg Sprooche vun der EU
iwwersetze gelooss; et war déi éischte Kéier, datt d’Noute vun enger Melodie am
„Mémorial“ gedréckt guffen, deen e legalen Text am Grand-Duché jo definitiv markéiert.
Alles dat kann ee kucken a fannen, wéi ee wëllt, esouguer mat engem spatzen, iwwerleeëne
Mëndchen. Kuckt … a bedenkt ower, wéi dat an anere Länner hei rondrëm ass!

Dat aremt „Heeschekand“?
Eis Sprooch ass e Gefills- an Erziel-Idiom. Firwat hätt si sech och héich-intellektuell,
wëssenschaftlech oder philosophesch sollen entwéckelen? Déi dat hei gebraucht hunn – an
dat waren der rosewéineg – haten d’Latäin, d’Franséischt an d’Däitsch bei Hand. Dat ass
haut net vill anescht; esouguer d’Englescht ass nach bäikomm. Dat wëllt ower beileiwen
net heeschen, datt d’Lëtzebuergescht op all Manéier aarm wier; deen Aarmutt
läit éischter bei deenen, déi eis Sprooch net (wëlle?) kennen. En Hierscht-Gedicht wéi dem
Paul Verlaine seng „sanglots longs des violons de l’automne…“ kënnt engem mam
selwechte Genie och op Lëtzebuergesch geroden, grad ewéi Fréijoersverse beim Mörike
(„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte …“). Wonnerléif Zeile voller
Gefill fanne mir z. B. beim Paul Noesen, dem Marcel Reuland, dem Tit Schroeder an nach en
etlech aneren. Losst iech deer emol duerch d’Gemitt goen:
Hie kënnt mam groen Niwwel lues laanscht d’Baach,
wou d’Weidekäpp verschlofe stinn ze dreemen ... (P.N.)
Woch fir Woch gëtt d’Nuecht méi kéng,
stielt der Sonn hir gëllen Zäit ... (T.S.)
Lo hu mer schonn rëm op de Griewer gestan,
an den Hierscht geet däischter duerch d’Land;
den Himmel ass gro a gro ass d’Gewan,
an um Wee danzen d’Blieder am Wand ... (M.R.)
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19. Joer

André Faber

Wat war, wat ass a soll ginn …
Datt et einfach, mënschlech, vill manner akademesch,
glënnereg an op „Jaddermunnessebeen“ fir eis Sprooch
gong a geet, dat kënne mir beweisen. Elo si mir hei an der
KLACK, mat der Nummer 194 an am 20. Joergank.

An der Printpress wéi um Internet dréint et sech kéipweis
ëm dat, wat eis Sprooch bei den Ausdréck wéi an den
Ausdrocksweise vun aneren, besonnesch dem Däitschen
ënnerscheet. Dat huet guer a glat näischt mat enger
primitiver Anti-Preiserei ze dinn … just déi Schell, grad
ewéi déi „nationalistesch, normativ a puristesch“ kritt äre
Schreiwert dofir ower zënter Joerzéngten ugehaang. Och
ewell fir déi ronn 3 000 kleng Radios-Emissiounen
(RTL+DNR) an Honnerte vun Zeitungsartikelcher, an zwar
vun 1972 un. Et winnt ee sech ower un alles, gelldir. Et kann ower knapps ee
behaapten, zënterhier hätt sech um Gebitt vun eiser Sprooch näischt gemaach, oder?
Wa mir do wëllten an d’Eenzelheete vun den Ursaachen, vun eise „Methoden“ an
dem Erfolleg vun deer „pragmatescher ACTIOUN“ goen, déi sech zënter 1971 hiren
Numm éierlech verdéngt, da gëtt et eng Rëtsch „wéi en 8-Auer-Zuch“, vläicht och
Material fir eng vun de sëllechen Diplomaarbechten.

De Fong vun eiser „Actioun“ war deen, datt den „Terrain“ fir dat geschriwwent
Lëtzebuergescht misst do preparéiert ginn, wou d’Sprooch otemt a lieft. Do ass et nun
emol – bei allem Respekt – net mat Literatur a Wëssenschaft gehal, och net mat
engem décken Dictionnaire; net mat dréchener Theorie, déi souwisou erëm nëmme fir
… Theoretiker gemaach ass. Eng kleng Sprooch wéi eist Lëtzebuergescht lieft am
Vollek, dat se praktizéiert a vrun allem do, wou se normalerweis gebraucht get …
doriwwer muss een sech (vrun allem einfach) Froe stellen: Knapps 10 % vun de Leit
liese Bicher … vun deenen net emol d’Halschent deer lëtzebuergescher. Also muss een
do agräifen, wou e puer Wierder dees geschriwwene Lëtzebuergesch anescht/prag-
matesch kënnen an d’Gewunnecht „eragekniwwelt/-geschmuggelt“ ginn. Dat war
vru 45 Joer de Fall bei de Familljenannoncen an der Press; dat waren eis
Uertschaftsnimm op de Schëlter an duerno am Tëlephonsbuch; dat si Menüskaarte fir
en Iesse bei enger Feier gewiescht. Hei hu mir den Hiewel total „onwëssenschaftlech“
ugesat; et sief dann et giff een eis pädagogesch Schniffchen och als eng Zort
„Wëssenschaft“ kucken. Mir hunn och e speziellt Heft dofir gemaach (dat iwregens
35 000 mol gedréckt guff!), an deem eis Schreifweis verstänneg „fir jidderee
verständlech“ gemaach guff … Haut kennt keen déi Situatioun vun deem
Sprooch-Gedabbers vun deemools méi erëm … iwregens gëtt et och dee „Geck“ net
méi, dee vu Super-Intelligenzbéischte mat äis komesche Fanatiker gemaach guff.

Dat Allerschéinst: D’Annoncen, d’Menüen, d’Uertschafts- a Stroosseschëlter ginn elo
als NORMAL gekuckt … dat bewosst einfacht Gebabbels rondrëm eis Sprooch um Radio
an Honnerte vu klengen Artikelcher an alle méiglechen Zeitungen hunn déi Actioun, am
gudde Sënn „populistesch“, begleet a „populär“ gemaach. Esou Detailer fënnt een ower
net a Bachelor-, Master- an Dokteraarbechten erëm; hei spillt onglécklecherweis nëmmen
héichgebengt Linguistik- a Literatur-Gefändels eng Roll. Dat ass natierlech méi einfach …
mä fir eis Sprooch selwer laanscht den Dill. Bonjour Soziolinguistik a -pädagogik!

An dëser KLACK komme mir och nach op deen neie „Yuppla“ vun eiser Uni ze
schwätzen: Si hunn dann elo endlech ausser dem „Aneneegräifen / den Interferenzen“
och „Phraseologie“, dat Typescht an den Ausdréck an de Sazstrukture vum
Lëtzebuergeschen entdeckt … dat ass „eises Kotteng“! 

Vrun en etleche Joeren hu mir zu eiser fënnef (joerelaang!) e Buch mat Dausende vu
méi oder wéineger „echt“ lëtzebuergeschen Ausdréck zesummegeraf, opgeschriw-
wen an erausginn: „EISES“, dat bewosst dacks genuch gedréckt ass, fir nach ëmmer
„op Lager“ ze sinn. Et kritt een et an alle Bicherbutteker oder op enger vun eisen
Adressen hei uewen am „Impressum“ vun der KLACK.

Alphabetisatioun op franséisch?
Deelweis oder ganz hei op Franséisch liesen a schreiwe léieren … déi Iddi schéngt
bei gewësse Leit dorëmmer ze kruwwelen. Eng gutt Fro: Wéi ass et mam Geliichts?
Sou eng Kueberei kann nëmmen a Käpp dabberen, déi sech nach net weider mat
„Psychopädagogik“ wéi gedinn hunn; mat Praxis rosewéineg. „Si“ stäipe sech op
Statistiken a fannen, datt mir esouvill Kanner mat net-lëtzebuergeschem Sprooch-
fong an d’Schoul kréien … datt et net ouni franséischt Liesen- a Schreiweléiere geet
… mä déi I-Butze sinn dach nach laang net alleguer „francophon“, och net
„lusophon“ … gitt emol z. B. op Wolz froen. Stellt iech deen Duercherneen emol vir!

Mat engem 3-Semester-laangen Ufank iwwer Däitsch-schreiwen an duerno Fran-
séisch dropsetzen, ass hei zënter ronn 150 Joer éierbar gefuer ginn. Gewëss: D’Zäiten
hunn sech geännert, deelweis esouguer dramatesch, mä et freet sech, ob d’Eltere vun
auslännesche Kanner, am Fall vu franséischer Alphabetisatioun, alleguer mat deer
méi unzefänke wissten; ganz sécher net. Dovu soen d’Statistiken ower näischt.

Eng Saach schéngt kloer: Wann d’Kanner am „Précoce“ an am „Préscolaire“
wierklech konsequent (vläicht esouguer „stur“) OP – a besser MAT – Lëtzebuergesch
„behandelt“ giffe ginn, da wier dat eng vun de Léisunge fir den Ausgläich vun hire
(jo och!) verschiddene Mammesproochen, de speziellen Aussproochen, den
Tonalitéiten, de Betounungen asw.

Natierlech ass dee ganze Komplex … ganz komplex. Ze bedaueren ass vrun allem
d’Léierpersonal: Just dofir soll dee Problem aus der purer Politik erausgehal ginn a
vun deenen duerchdiskutéiert ginn, déi et „eppes ugeet“ an eppes dovu verstinn!
Alphabetisatioun ass (op d’mannst hei) keng Saach vu politescher Zermeeschterei,
vun elektoralem Gefladders, mä vu Leit mat Praxis an Erfahrung a vum Fach, vrun
allem vu gesondem Mënscheverstand … a vill guddem Wëll! 

Kropereien
An der Zäit vun eisen Ur-Elteren ass villes net dogewiescht, wat mir haut
selbstverständlech fannen, vrun allem „d’Waasser am Haus“ an d’Elektresch … a
„gare“, wann eppes net „geet“! Dobäi war et nach viru knapps 100 Joer normal,
datt d’Leit hirt Waasser aus dem Bur oder dem Pëtz geholl hunn … an d’Fraen hu
mat hire quetsche-blo-erkaalten Äerm och matzen am Wanter d’Wäsch „um Bur“
misse klappen a schwenken. 

E Pëtz beim Haus war e Luxus … an eng zimlech onheemlech Saach. Mat enger
„Dréin“, un deer „gekierpt“ ginn ass, guff d’Waasser a schwéieren Eemere mat
engem Krop un engem décke Seel eropgeholl … an duerno den Deckel zougemaach,
well ongeféierlech war déi Saach fir d’Kanner net! Mä dee léiwe Virwëtz, gelldir. Do
huet nëmmen eppes gehollef: Angscht maachen, fäerten dinn … mam Kropemann
dreeën. Wéi et schéngt e richtege Lëtzebuerger?; déi Réidener hu recht, datt si dee
Grujelpéiter apaart éieren an esouguer mat engem Monumentche feieren. An eiser
Sprooch huet de Kropemann eng Plaz, déi wierklech intressant ass: Huelt säin Numm;
bedenkt dat typescht Wuert „Krop“oder de „Kreepchen“; kuckt emol, wat een (sech)
alles „krope“ kann … och eng „gekroopt“ ka kréien, „sech eng kropen“, wann een
zevill „kropeleg“ schreift, also „kropelt“. Mir brauchen deemno keen „Haken“. Déi
„Kroperei“ ass EISES!

„Schreif Lëtzebuergesch“ …
ass den Titel vun engem ganz intressante Léierbuch vun der Schoulmeeschtesch
Nicole MIESCH fir eis Sprooch schrëftlech an de Grëff ze kréien. D’Miesche-Famill, dat
si Schoulleit, déi dat Pädagogescht an den Oderen hunn, Enseignantën, déi nun emol
wëssen, wéi een „engem eppes zerguttst bäibréngt“. Dat Talent huet een … oder
net. De Josy Braun war z. B. keen Akademiker, ni Schoulmeeschter oder Professer, mä
bis haut guff et nach knapps eppes Besseres fir en allgemenge lëtzebuergesche
Schreifcours wéi säin „Eis Sprooch richteg schreiwen“. Wéi gesot: Et muss een „et
hunn“; dat ass net onbedéngt eng Saach vun Diplome wéi eng „Wahlplakat“.

D’Nicole Miesch huet dann elo an hirem neie Buch gewisen, wéi een am
„cycle4“/5.+6. Schouljoer praktesch bis an de leschten Eckelche vun eiser
Orthographie ka „këddele“ goen, a vrun allem och, wat a wéivill hir Kolleginnen a
Kollegen sech kënnen hannert de Spijel stiechen. Do ass esouvill Guddes dran, datt
no dësem Wierk ower nach knapps ee knaddere kann. Vläicht ass et dees Gudden
esouguer fir dësen oder deen zevill … kee Problem: Hei kann een sech dat
erauspicken, wat engem wichteg schéngt. D’Buch ass bei den SNE (Syndicat National
des Enseignants)-Editions / CGFP publizéiert. D'Aktioun Lëtzebuergesch – Eis
Sprooch seet en décke Merci … an all Guddes!

Phraseologie?
Dobäi geet et ëm Ausdrocksweise vun op d’mannst 2 Wierder, déi „einfach esou“ net
kënnen an eng aner Sprooch iwwersat ginn, also „typesch“ sinn. Beispiller gëtt et am
Lëtzebuergesche mat den Honnerten. Hei ganz einfach en etlech deer „Stuelen“
( = échantillons):

Ech hunn deem watglifft gesot, him de Wouer geblosen, en op d’Plaz gesat, et
fatzeg lafe gelooss – Kuck, dass du verkënns – Maach dech net esou – Maach dech
ewech – Déi dech elo un – Deen huet d’Kap hannevir un – Et war mir net hanne wéi
vir – Ech gi mech nawell net – Maach dech eng Grimmel noneen – Schnëss net
esou séier – Do muss deen Topert de Blouse weisen – Déi houfreg Modi ass ewell
schéi maans – Hal dech dach net drun! – Gëff dech elo – Hal op – Et geet duer –
Dee packt sech net – Dee stëppelt, bis en der e puer erwëscht huet – Ech hu mir
eng Fatzeg ginn – Maach virun an hal de Mond – Hie gëtt sech net bis hien déi
erëmhuet – Hie gong un, wat gëss de wat hues de – Hal se zou!
Dat maache mir dann elo och fir haut … kënnen ower „bis an d’dausend“ virufueren
… an hëllefen? 

vum Lex Roth



19. Joer
Nr. 193Nr. 193

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 € – 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. 194): Samschdes, de 5. Oktober 2013

19
. J

oe
r

vum Lex Roth

André Faber

Mëttelsprooch an Dictionnairen
Wien an enger vun den Haaptsproochen, déi mir hei an de Schoule
léieren, eppes wëllt sichen oder kontrolléiere goen, dee fënnt dat
an deene bekanntsten Dictionnairen/Wierderbicher/Lexiko-
nen, déi et am Däitschen, dem Franséischen oder dem
Englesche gëtt: Duden a Brockhaus; Larousse a Robert; Oxford an
Harrap’s; am „Multi“-Langenscheidt souwisou fir déi meescht
Sproochen.

Natierlech begéint een do net Dresdener, Meenzer oder Berliner;
net Montpelliérain, Musipontain oder Marseillais; och net dat
Englescht vu Leeds, Glasgow oder Chester hunn do eng extra Plaz.
An all dëse Wierker, grad ewéi an den Haaptreferenz-Dictionnairë vun alle
gréissere Sproochen, ass et eng Mëttelsprooch, déi d’Haaptwuert huet. Firwat?

Gitt dir bei d’Klassiker, déi wichtegst Schrëftsteller oder Journalisten an all
deenen Idiome kucken, da fannt dir séier eraus, datt déi sech d’meescht „an der Mëtt“
vun hirer Sprooch ophalen. Dat war gëscht esou, ass et nach haut … a wäert och esou
bleiwen. Firwat? Mä et ass déi eenzeg Fassong, fir och eng „Süddeutsche“ un e Kölner
ze kréien; ee vu Marseille fir de „Monde“ bei der Staang ze halen … an esouguer e
Schott bei der „Times“. Mengt dir, et giff een d’Kronenzeitung op „Wieneresch“ zu
Innsbruck liesen?

Genee déiselwecht Gedankegäng passen natierlech op d’Schoul, wou keng eenzeg
Sprooch iwwer hir Regional- oder Lokalspezifeschkeete geléiert gëtt. 

Et heescht jo, dat bescht Englesch giffe mir op der BBC matkréien; de „Spiegel“ wier eng
Sproochreferenz fir d’Däitscht; de „Monde“ kënnt een als „Stuel“ fir gutt Franséisch
kucken. Dat muss net ëmmer 100% stëmmen, ower et ass op d’mannst eppes drun. An
deenen dräi Medien ass ower, bis op e puer bewosst Beispiller, keng Regional-
sprooch ze fannen; si halen sech un e Sproochduerchschnëtt, deen säi Fong bei zolitte
Schreiwerten huet. Dat verhënnert natierlech net, datt si hir Sproochen net „verdréche-
ne“ loossen a kengerleekeng Entwécklung/Evolutioun matmaachen, och net, datt si
Ausdréck bis Mokuchs-Dag „matschleefen“, déi sech duerch dës oder déi Ursaach, z. B.
Anachronismus,„iwwerlieft“ hunn.

Déi „grouss“ Sprooche leiden och op hir Manéier ënnert enger Zort vun „Eczema“,
wann net esouguer un enger „Sprooch-Psoriasis“, déi schwéier oder guer net an de
Grëff ze kréien ass: D’Englescht iwwerdubbert vill Franséisch an iwwer-
schwämmt den däitsche Sproochraum; d’Amerikanescht rappt verdäiwelt um
„propperen“ Englesch; wéiwäit ass dat Brasilianescht nach Portugisesch? Wéi steet et
mam Spueneschen an deer ganzer Latino-Sphär? Am slavesche Sproochraum ass et
garantéiert net anescht mat der Idiom-Turlatäin. Wéi kucke mir dann iwwer déi Honnerte
vun Zorte Sprooch-Babelen?

Mir da mat eiser „Nano-Sprooch“ an deem Gewulls? Mä mir hunn alt emol eng
grouss Chance: Mir musse wéinst eiser eegener Mini-Sprooch souwisou ganz fréi an
aner Idiomen eraklammen: mat 6 Joer Däitsch; am 2. Schouljoer Franséisch … wat erëm
dee beschet Fong ass, fir herno Englesch ze léieren. Domat ass d’Lëtzebuergescht
souzesoen e „Catalyseur“ fir eise Schwonk an aner Sproochen, an zwar dat
Mëttellëtzebuergesch, wat mir ewell am 19. Joerhonnert – am Schnëtt – beim
Gangler, dem Diedenhoven, dem Dicks, dem Lentz, grad ewéi herno beim Marcel
Reuland, dem Robert Bruch, dem Poutty Stein, dem Pol Greisch, dem Roger
Manderscheid an engem ganze Koup anere Schreiwerte fannen … net (mengt!)
Weelzer, engem aneren säi Veiner, der Mamm hiert Escher oder dem Will säi Miseler …
a wann et nach esou sympathesch ass. Firwat solle mir äis dann onverstännegerweis
d’Käpp fir oder géint „Gaart, Goart, Goort“ aschloen? Wann ee säi „Kolorit“ wëllt an
Éieren halen, dann do, wou deen doheem ass. Geet et ëm dat Ganzt, also fir jiddwer
Lëtzebuerger … da liest emol nach eng Kéier déi siwen éischter Zeile vun dësem
Artikelchen 

Eng Freed!
No nach net emol dräi Woche steet ärem KLACK-Leitsgeheier säi Buch iwwer de Sigfrid
an d’Melusina op der véierter Plaz an der „Bestseller-Lëscht“, déi eis Editeuren all
Mount publizéieren. Mat Stolz an Houfert huet déi éierlech Freed doriwwer näischt ze
dinn. Dat wäert dach erlaabt sinn.

D’Kritik iwwer déi nei Sigfrid-Melusina-Legend an 100 Strophen a 400 Versen
ass bis elo, mat deer flotter Illustratioun – an zwar vu ganz kompetente Leit –
wierklech gutt, grad esou an der Press wéi no der sympathescher Liesung am
„Cité-Cercle“.Et sinn deer „Presentatiounen“ elo schonn nach eng Partie „an der
Maach“; mat Geld huet dat näischt ze dinn. D’Buch selwer läit fir 20 Euro an allen éierbare
Bicherbutteker. Et passt fir d’Vakanz, vläicht och als Cadeau, giedleg an d’Valise. 

Deemools: en Numm fir e Camping
Viru ronn 30 Joer huet e fréiere Schoulkomerod ugeruff a gefrot, wéi hie säi Camping soll
deefen, deen hien zu Heischent wollt opmaachen. Wann deen Terrain am „Heischter-
gronn“ geleeën hätt, wier d’Saach jo zimlech einfach gewiescht; dat Stéck Sauerdall ass,
mat senger 8-eckeger Kapell superbekannt a bal a jiddwer Touristebichelchen ze fannen
… ower iergend en „Heckebësch“ tëscht Feelen an Heischent?
D’Fro war dunn, wéi déi Géigend am Kadaster geng heeschen … a schonn hate mir e
wonnerbaren Numm erwëscht, wéi en dosendemol op eise Kadasterkaarten ze fannen
ass: Fuussekaul, en Numm, deen eeriicht un d’Natur erënnert, grad ewéi iwwregens
„Wollefskaul“. Haut ass dee Camping „do uewen“ e Begrëff, an dee schéine
lëtzebuergesche Flouernumm kënnt ni an de Vergiess.

Intressant ass dobäi haut och nach, datt de President vum héchsten däitsche Geriicht
deeselwechten Numm huet … just op däitsch getrëtzt: Vosskuhle. Domat behält sech
anengems, datt eis „Kaul“ net esou 100 % lëtzebuergesch ass. Eng „Knupp/Knippchen“
ower bestëmmt éischter, oder?

rosen?
Mir sinn äis ës dacks net bewosst, wéi intressant vill Ausdréck aus eiser Sprooch sinn, déi
mir d’meescht ouni nozedenken all gudden Dag gebrauchen; lëschteg gëtt et dann och
méi ewéi eng Kéier, wa mir dës Wierder wëllen an eng aner Sprooch mat eranhuelen,
also iwwersetzen.

„Rosen“ ass deer Wierder eent, dat dobäi och nach x Bedeitunge kann hunn, also
„polyvalent“ ass; net nëmmen als Adjektiv/Adverb, mä souguer als gellegt Verb … et
huet dem Sënn no ower nëmme ganz wäitleefeg mam däitsche „rasen“ ze dinn: Mir
kënnen un enger Dier oder Paart „rosen“, fir se opzekréien; am Hierscht „roost“ de
Wand um Geleef vun de Beem.

Hat dir ewell schonn e „rosene Wuerm“, deen och nach Ëmlaf heescht…an op
franséisch, als „panaris“ grad esou wéi deet? Wat ass e „rosenen Hond“, a kennt dir de
Spréchelchen doriwwer? Wéini seet ee vun engem, hie wier vun der rosener Kou gebass,
oder et hätt ee laang misse vun der rosener Kou iessen? E flott Gesellschaftsspill: Wie
fënnt déi meescht Sätz, an deenen dat „rosen“ an iergendenger Form virkënnt 

Wat ass e Gespäer?
Eent vun den intressantsten Handwierker war/ass de Beruff vum „Zammermann“, alias
„Charpentier“… wouvun iwregens och eise Familljennumm „Scharpantgen“ hierkënnt. Net
esou bekannt ass, datt vill Lëtzebuerger „Zammerleit“ sech am 19.Joerhonnert en héich
respektéierten Numm bei de komplizéierte „Gespäerer (net Daachstull!)“ op de „grands
boulevards (Haussmann)“ zu Paräis gemaach hunn … a bekuckt iech emol, wat si duerno
mat hirer Kennschaft op deene komplizéiertsten Daachkonstruktiounen an eiser „Neier
Avenue“ a rondrëm gemaach hunn; och dat ass eiser Geschicht a gehéiert bei eis Kultur.

Hei kënne mir ower och iwwer eis Sprooch schwätzen, well zesoen alles, wat mat Holz an
deer Bëschgéigend (dem zäitweisen „Département des Forêts“) ze dinn huet, hat seng
eegen Ausdréck. Dofir wier et schued, wa mir – iwwer den Eisebetongsflaatschen – déi
„hëlzen Ausdréck“ genge vergiessen: datt e „Balken“ ëmmer eng „Dunn“ war, doriwwer
„Käfferen“ de queesche Wee komm sinn, op déi dann „Dille“ geneelt guffen, iert et un
d’Leeë gang ass. Eis Handwierksfederatioune kënnten sech mat engem Heftchen iwwer
hir Geschicht a Sproochgebräicher bei den eelsten, ower nach praktizéierte Fachgebitter,
hei am Land e gudden Numm maachen …

Leider …
... guff a gëtt et nach ëmmer Leit, déi iwwerzeegt sinn, datt et an hirer Sprooch
kee Wuert kann/däerf ginn, dat si net gebrauchen, oder op d’mannst net
kennen. Dat ass – fir all Sproochen – ganz einfach Kabes! Esou eng (dacks arrogant)
Meenung kéim drop eraus, datt all däitschsproochege Mënsch jiddwer Ausdrock misst
„wëssen“, deen am décken „Duden“ ze fannen ass; datselwecht gëllt da fir e
„Francophone“, deen de „Petit Robert“ vu vir bis hanne misst „kennen“, an en
Englänner kloererweis de ganzen „Harrap’s“ „intus“ hätt … Pustekuchen! Des clous!
Peanuts!

An eiser Sprooch gesäit dat nach méi koppeg aus: Wann een do z. B. vläicht d’Ausdréck
„schaufel, wënsch oder eeriicht“ nach net héieren huet, d’Mamm si net gesot huet, et
also och net a sengem Gebrauch ass … da gëtt et dat ganz einfach net … an hie setzt
ouni Féischten (?) en däitscht, franséischt, dacks ewell och en englescht an d’Plaz …
wat fir Leit aus anere Sproochen net esou natierlech ass … an da „ginn se kucken“. Bei
äis: sichen no engem lëtzebuergeschen Ausdrock … a wann s de net gees!
Iwwerleet emol, watfir e spezifesche Problem dat fir eis kleesper(?) Sprooch bedeit.
Dobäi ass d’Lëtzebuergescht beileiwen net esou aarm wéi déi allermeescht vun äis
sproochaarm sinn. Firwat? 

Da fuert emol duer …
De Jang huet sech dëslescht eng fatzeg ginn, an déi schro Bless um Kapp ass nach ee
Roff a gëtt sech net; dofir ass en och esou ondugen. Hien huet och mam Patschen
opgehal, well en ëmmer méi gekeimt huet, wann e fir heem d’Kopp aus gaang ass. Hie
war am Fong ni e ganz Kamouten, an huet déi aner Leit nawell gär fir topeg oder Daboe
gehal … bis en et eng Kéier bei engem geféngert huet, deen him beim Patt de Wouer no
den Noute geblosen huet … zënterhier ass de Jängel vill méi gedam … Stellt iech vir, dir
misst dat Gedéngels op Däitsch oder Franséisch iwwersetzen 



19. Joer
Nr. 192Nr. 192

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 € – 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. 193): Samschdes, de 6. Juli 2013

19
. J

oe
r

vum Lex Roth

André Faber

Eis Sprooch an déi „nei Apparaten“
Wat haut alles mat deer ganzer „Computerei“ leeft, konnt natierlech
vrun 30 Joer keen sech an deer Gréisst a Wichtegkeet drämen, et sief
dann, hie war e „Freak/Geck“ vu „Science Fiction“. Déi normal TV ass
ewell eng al Mimmchen, déi hannert „iPad/iPod,Skype“ asw. Héisst ...
a wat kënnt nach alles?! Mir erstécken an deer Mass vu Programmen,
an tëscht deenen ass e Konkurrenzgewulls, datt eng Mikrob hir
Nano-Mikreebercher nach knapps geng erëmfannen.
Superintressant: Relativ gekuckt, huet eis Sprooch mam SMS eng
Zort „Quantespronk“ gemaach. Et gëtt hei an haut bannent
engem Mount esouvill Lëtzebuergesch geschriwwen wéi net
an honnert Joer virdrun … ok, dir sot elo direkt, „mä watfir
eent?!“ Däitsch ass et op jidfer Fall ower keent. Psychologesch, esouguer psycho-pädago-
gesch ass deen (natierlech d’meescht total iwwerflëssege Phenomän) ower den Hummer
fir d’Bewosstginn an … d’Gewunnecht!!! vun der „Schreif“ an deer Sprooch, déi
jo, no den neiste Statistiken, vun 72 % vun eiser Populatioun geschwat gëtt. Bingo! E
wonnerbaren Usaz, e Sprangbriet!
Sech dru gewinnen, en éierbare Saz ze „simsen“, ass, wéi et schéngt, jo an alle Sproochen
eng Plo fir déi, déi se maachen ... ower och fir déi, déi se kréien . Et wier, och an den
anere Sprooche vläicht net vu Muttwëll, wann d’Sproocheleit an der Schoul sech emol
heinsdo e puer Minutten ëm en neit „Fächelche“ genge bekëmmeren: Wéi „klibberen“
ech en zerguttsterten SMS? Dat gehéiert haut dach esou bei dat normaalt Liewen, datt
den „Enseignement“ et net einfach kann iwwergoen ... wuelverstan: net (alt erëm) als nei
Branche, mä souzesoen als „Bäiluecht niewelaanscht e puer Minutten“. Et kënnt
ee sech virstellen, datt e Grupp vu Pädagogik-Stodenten op der Uni sech mat deem
„Fach“ an sengen Niewewierkunge fir an d’Praxis gengen ofginn ... non scholae sed
vitae! En intressant Kapitelche wier z. B.: Wou huet eng vun deene sëllechen, dacks
onméiglechen Ofkierzungen e Sënn ... a wou glat net? Geet et do drëm, d’Saach (nach)
méi kuerz a schëtzeg ze maachen? Firwat? Um Telephon schwätzt jo och keen seng
Sprooch wéi e Marsmënsch, deen e rëselege bëselege Schnëssert huet, oder dach ? Mä
och iwwer déi genervt an nerveg Waasserfall-Vitesse, grad ewéi déi onméiglech an total
onartikuléiert Aussprooch kënnt ee souwisou eng Zeitung voll schreiwen ... wou d’Fro alt
erëm wier, ob et gelies geng ginn ...
Dann den Internet am Zesummenhank mat eiser Sprooch: Et ass ganz einfach
verréckt. Apaart fir eis geschriwwe Sprooch ower super! Ob elo een dobäi un „Twitter,
Facebook ...“ oder soss e „soziale Kommunikatiounsplateau“ denkt, spillt fir de
Sproochgebrauch u sech keng Roll. „Médisez, médisez, il en restera toujours quelque
chose“, heescht et (Voltaire/Beaumarchais) ... fir eis kleng Iwwerleeungen: Schreift,
schreift a schreift, et bleift bestëmmt eppes fir d’Normaliséieren an d’Schreifge-
wunnecht hänken. Wann een déi Commentairen op Lëtzebuergesch (oder anerwäerts)
liest, da kënnt een sech dacks mat Kräizer seenen. Do gëtt dann esou onverständlech
geschriwwe wéi der vill schwätzen: haseleg, d’Halschent verschléckt, aplaz „säint“ esou
roueg ze schreiwen, wéi een et ouni Hetz/Hoosslecht a Stress (soll) geng soen.
De grousse Problem: Emol d’éischt säi Geschreifs selwer – a wa méiglech zweemol –
iwwerliesen; ass dat esou schwéier? Et freet ee sech heiansdo, wat déi professionell
Pub-Leit sech dobäi denken, wann et esouguer an hiren deierbezuelte Reklammtexten
nach vu „Knätzele“ grujelt.
All dat Negatiivt verhënnert ower net, datt dat „elektronescht Geschreifs“ deen
„Hummer“ fir eis geschriwwe Sprooch ass, dee kee Mënsch sech erwaart hat! Well wou
näischt ass, kann och näischt verbessert ginn.

Majo, dajee alt …
Leider fäerten eis „Wëssenschaftler“ d’Wierder, d’Ausdréck an d’Sazstrukture wéi
Fixfeier, déi als typesch fir eis Sprooch ze huele sollen/mussen/däerfe sinn. „Typesch“ ass
d’Lëtzebuergescht ower nun emol, wou et sech ganz oder deelweis vun anere
Sproochen, besonnesch dem Däitschen ënnerscheet. Mä fir dat erauszefannen an ze
„behandelen“, muss een d’Lëtzebuergescht an sengem Fong, senger Sprooch-
substanz kennen ... an déi kritt een nun emol net zu Stuttgart oder zu Münster; och
net wann een en etlech Texter bis op déi lescht Méckeschëss „analyséiert“.

Mat e puer Familljennimm / Patronymen (dat och nach mat enger Zeitungsrubrik)
ass et net gehal; grad wéi net domat, datt ee kuckt, wou se d’meescht am Gebrauch
sinn. Iwregens geet do en Tëlephonsbuch vu rondrëm eist Land duer, fir erauszefannen,
wou dësen oder dee bekannte lëtzeburgeschen Numm nach doheem kënnt sinn. Vill méi
intressant wéi de Bestand an d’Verbreedung vun Nimm ass d’Fassong, wéi se entstane
sinn ... mä dat ass eng Gei, op deer d’Seeten och musse stëmmen, an dat net op
d’Manéier wéi hei uewendru gesot ... dat kann net déi richteg „Musek“ ginn.

An der Sprooch selwer – deer vun all Dag! – hu mir Gebräicher, déi esou
typesch sinn, datt kee Mënsch se zu Düsseldorf oder zu Malbrouck, leider och
net méi zu Arel „matkritt“. Beispill: De Jamper trëllt dorëmmer, wéi wann en
doruechter wier; op der Musel hunn se och ewell doriwwer geklaapt, datt hie wënsch
wier; datt hien eng lass huet, bekäppt een direkt, wann en ufänkt ze braddelen; hien
tuddelt esou dolaanscht, datt ee mengt, hie wier bausst de Kapp. Iwwersetzen 

Wien dat do net versteet, dee kann net behaapten, hie „kënnt“ Lëtzebuergesch ... och
wann een hei en Ënnerscheed tëscht Kënnen a Kenne muss maachen. Mat
„Basic-Lëtzebuergesch“ kann ee sech, grad ewéi mat anere „basic-Sprooche“, ganz
gutt verstännegen. Fir eng Sprooch ower op d’Schreif ze huelen, mat deer mengentwéi-
gen als Literaturspezialist oder „Fach“ dorëmmer ze wéitschen, ass ower e bësse méi
verlaangt ... och dat gëllt jo fir jidfer Idiom! Leider muss een do d’Stolebiischt och fir
eiser Leit um Radio oder op der TV huelen: E coureur „geréit“ nun emol net an
d’Hannertreffen; hien hëlt déi viischt och net „an“ ... dat ass net gesond, well hie
misst se bal „erëmkréien“ wat näischt mat herumkriegen ze dinn huet; mir hunn och kee
„Bahnsteig“ a „steigen“ a keen Zuch, mä mir klammen um Quai eran; am Football
„steigt“ keng „Mannschaft“ erop oder erof, si klëmmt héchstens a fällt eraus, wann et
net „klavéiert“ ... jaja, dee léiwe „Sportstudio“; do hu mir ower esou eis kleng
Sproochgewunnechten, déi nun emol ni aus engem „Corner“ en „Eck“ gemaach hunn;
de „Goalkipp“ ass jo och ni en „Dier- oder Parthidder“ ginn, mä de „penalty“ en
Eelefter asw. 

Natierlech gëtt elo plazeweis gemengt, den „Hands / Corner / Back ...“ wier dach
Englesch, richteg! Ower vu wou kënnt dat Spill dann hier ... a firwat muss et ëmmer
„preisesche Wand“ sinn?

Konterbosseg
Mir hunn am Lëtzebuergeschen eng Hellewull Ausdréck, vrun allem Ausdrocksweise mat
Wierder, déi ee wéi Zwillingen am Däitschen erëmfënnt; mä, gelldir, et gëtt esouguer
richteg Zwillingen, déi sech net „gläichen“, déi aus zwee verschiddene Gackelcher ... a
scho si mir bei engem Verb, dat et och am Däitsche gëtt, ower sot emol op däitsch, „sie
gleichen sich nicht“ ... da sidd dir am Böll senger Sprooch ganz einfach „dolaanscht“ ... e
Wuert, dat „déi aner Säit“ ganz einfach keen an deem Sënn matkritt. Dees gëtt et
maandelweis, an dofir rëtscht en däitschsproochege Mënsch, dee Lëtzebuergesch léiere
wëllt, och esou dacks aus. 
Eise Sproochwutz „dee gëtt sech net“ ass z. B. total oniwwersetzbar, och wann een
dat op deen éischte Siess net esou gesäit; „der gibt sich nicht“ ass laanscht den Dill (= er
kriegt sich nicht ein); „il ne se donne pas“ ... à côté de la plaque; „he does not give
himself“ ... bullshit! Genee op dësem Plang läit Aarbecht fir en etlecht linguistescht
Gemasters a Gedokters, ower maja, nedir 

Gedéngels
Kritt dir e Medikament, dann huelt dir et an … mä wann e Coureur de Ploton soll
„anhuelen“ aplaz erëmzekréien, da muss e schlécken a gierksen (?) a wäert och dran
erstécken ... mä wat giff dat e Furri, wann en déi aner ower nach „ofkrit“ (abkriegt?), well
dat wier de Journalisten „hires“.
Och eng Coupe gëtt bei äis net „ausgedroen“ ... dat hunn se an der Zäit just mam
Nuetsgeschier gemaach ... loosst se dach spillen; a wann deen aneren Dag d’Zeitung dann
„ausgedroe“ gëtt, brauch dat do och keen „Androck ze hannerloossen / keen zum Laachen
ze bréngen / och wann et nach esou dréckend waarm ass“ ... déi schlecht iwwersaten
Ausdréck loosse mir do, wou se hi gehéieren: an d’Däitscht! Sou: da béit dat krommenolegt
Gedéngels hei virdrun emol riicht ...

Melusina
Dat ass eng wonnerléif Legend, eng
So, wéi si äis aus de Joerhonnerten
entgéintkënnt. Souwäit wéi ee weess,
ass déi Seechen hei zu Lëtzebuerg
ower eréischt zënter dem 19. Joer-
honnert doheem ... de „Reenert /
1872“ huet si bestëmmt och ewell
hei begéint. Méi ewéi sécher kënnt si
aus dem Südweste vu Frankräich
erbäi. Bei äis kritt si ower eng Fas-
song, déi si vun all hiren anere
Gesiichter ënnerscheet: d’Melusina
guff hei mat gelleger, authente-
scher Geschicht vertrëtzt, well de
Sigfrid ass nun emol kloer be-
weisbar „eiser“ Geschicht!
Den Tauschakt vum Grof senge Län-
nereie bei Feele fir de Bockfiels an dat
rondrëm, aus dem Joer 963, besteet,
an zwar nach haut! Dat Schreiwes,
op Pergament mat alle Sigelen an
Zeien-Nimm, läit am Archiv vun
der Stater Gemeng, déi et als „Dauer-Leihgabe“ vun der Stad Tréier kritt huet. 1963
guff dee „Millénaire“ hei mat Recht héich offiziell formidabel gefeiert ... dëst Joer hu mir
all Ursaach, un dat Schreiwes ze erënneren, dat de Kär vun der Geschicht vu Lëtzebuerg
ass. E flott Melusina-Sigfrid-Monument hätt dausendmol säi Recht … vläicht
gëtt dat jo nach do verstan, wou déi Decisioune musse falen ... d’Uelzecht waart op hiert
„Fëschschwanz-Meedchen“ – mol kucken.
Dir fannt an de Bicherbutteker elo e klenge schrëftlechen „Totem“ a klassesch
„verdichter“ Form als Buch, an deem op seng Manéier déi 1050 Joer Sigfrid-Akt a
Melusina gefeiert ginn. Et kascht net méi ewéi eng gutt Fläsch Pinot am Restaurant ... an
ass och vläicht e giedelege Cadeau. An der Schoul giff et eiser Geschicht ... an eiser
Sprooch „net wéi“ dinn!
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Mat eiser Sprooch ënnerwee
Wien sech fir ,eis‘ Geschicht intresséiert, dee kënnt net dolaanscht,
emol iwwer dat ze kucken an nozedenken, wat – op d’mannst
an de leschten dausend Joer – hei rondrëm ,lass‘ war.
Lëtzebuerg ass ganz sécher net den Zentrum (vergiesst dee ,Mëttel-
ponkt‘!) vun deem historesche Karrussel, ower mir leien op enger
Kräizung, déi sproochlech bestëmmt méi ,multikulti‘ ass, wéi
z. B. d’Situatioun vu Grenoble oder Duisburg. Hei bei äis krute
souzesoen zwou Kulturen sech ze ,paken‘. Bis haut sinn déi Spuren net
ze iwwersinn; sproochlech ganz bestëmmt. Enger Onmass vun
Ausdréck a Strukturelementer am Lëtzebuergesche kann een de
franséischen Afloss net ofstreiden. Leider ass dat bis elo nach knapps
oder guer net systematesch ënnersicht ginn, obschonn et ganz kloer e bedeitend Stéck vun
der ,Lëtzeburgistik‘ op eiser Uni.lu misst sinn! Ower, majo, nedir …

Den ,Thiois (Däitsch)‘ an de ,François‘ fanne sech ganz fréi – als Schoulsproochen! – am
Lëtzebuergeschen erëm, an dat bis haut! Am 10. Joerhonnert hu mir ewell däitlech
Spuren dovun, datt hei Däitsch a Franséisch a Schoulen eng Roll gespillt hunn. Och eis Art a
Weis an eis Identitéit si mat kenger anerer hei an der Géigend ze verwiesselen. Lëtzebuerg
ass a Westeuropa e ,melting-pot‘ wéi et soss kee gëtt, an zwar op ville Gebitter, ugefaang bei
deer (gesonder) Mëschung vum Mënscheschlag, iwwer d’Liewensart a -weis … bis
natierlech an eis Sprooch eran. Jiddereen, deen net ,vun hei/heirëmer‘ ass, rëselt
verwonnert de Kapp, wann en d’Wort, d’Tageblatt oder de Journal zerguttst kuckt. Geet
hien an en ,normalen‘, also net spezialiséierte Bicherbuttek, da gëtt e bal dronkeg vun deem
klenge Bicher-Sproochbabel: Ganz normal leien a stinn do Publikatiounen an op d’mannst 4
Sproochen! Am FNAC zum Beispill net.

Wat ass dann elo de Fong vun eiser Sprooch-Situatioun? Ganz sécher déi Sprooch, déi
weder däitsch nach franséisch ass, ower däitlech eng germanesch, mat engem ganz zolitten
Ausdrocks- a Sazbau-Aschlag an d’Franséischt/Romanescht. Iwwregens huet dofir och knapps een
et méi liicht wéi e Lëtzebuerger mat enger Mëttelausbildung, fir eng Weltsprooch ze léieren, déi
weder ouni hiert Germanescht nach ouni hiert Franséischt esou existéiere kënnt, wéi mir se kennen:
d’Englescht!Firwat? Et huet emol een dat ganz ,digeleg‘ esou ausgedréckt: Ouni d’Däitscht missten
d’Englänner just grommelen … an ouni d’Franséischt kënnten si just billen. Mir net 

Aus deene klengen Iwwerleeunge versteet sech däitlech, datt hei kee géint eng vun deene
Sprooche soll sinn, mat deenen d’Lëtzebuergescht ,Famill‘ ass … just datt och an
dësem Fall ZEVILL an NET GENUCH déi falsch Moosse sinn. Bei deem ,Zevill‘ muss een ower
aus ganz verständleche Grënn éischter op d’Däitscht wéi op d’Franséischt weisen. Éierlech
gesot: D’Däitscht huet vis-à-vis vum Lëtzebuergeschen haut eng Roll, déi eiser Sprooch un
d’Liewegt geet, an zwar duerch déi Zort vun Tsunami, deen sech elektronesch a
,elektro-presseméisseg‘ hei erandréckt. Déi zimlech katastrophal Situatioun ass an der Mëtt
vun de 50er Joeren opkomm, an zwar paralell mam Ufank a vrun allem mam Ausbau vun
dem ,Fernseh‘ … ob mir dat wëllen zouginn oder net! Huelt dach emol ären TV-Programm
an zielt déi däitschsproocheg TV-Statiounen; eng Hellewull!An déi franséisch? Jo, deer gëtt et
och maandelweis, ower, éierlech, watfir eng kuckt dir am dacksten? Also!

Gutt verstan: Eis Sprooch ass nun emol, wéi d’Hollännescht an anerer, eng germanesch;
dofir rëtscht en däitschen Ausdrock méi liicht era wéi e franséischen. Huelt nëmmen
d’Betounung vun deer éischter resp. deer leschter Silb vun de Wierder: Déi läit an eiser
Sprooch, grad ewéi am Däitschen, op deer éischter Silb … esouguer wa mir e franséischt
Wuert gebrauchen, z. B. TROttoir an net ,trottOIR‘; BALcon, net ,balCON‘ asw. Dat gëtt eiser
Sprooch natierlech och hiren eegenen Takt an hir Melodie, ,Schaukelmelodie‘, wéi de
Fernand Hoffmann et genannt huet. Mat dem ,Diebele‘ vu Vokale kritt d’Lëtzebuergescht eng
,Musek‘, déi et esou am Däitschen och glat net gëtt; do hu mir zwar Duebellauter
(Diphtongen) wéi au / ei / eu … ower keen éi/ou/äi/ue/ie, bei deenen der e sëllechen am
Sproochcours Kniet an d’Zong kréien, apaart déi franséischsproocheg Leit; dir laacht iech
kromm, wann si iech ,fuer iewer séier mat deer Kou duer‘ sollen nosoen. Et ass ower
knapps méi schwéier, wéi wa mir äis am Engleschen, och am Spueneschen, d’Zongespëtzt
musse forcéieren, fir z. B. en ,C‘ oder en ,TH‘ wéi een, dee sech ,stéisst‘, oder wa mir de
,Schleek‘ mussen dréinen a kéieren oder kréngele fir en ,r‘ ze schwätzen (eng Gromper an de
Mond huelen ); wa mir äis fir d’Franséischt wéi mam Schnapp an der Schniffchen un hir
Nues-Lauter/Nasale musse gewinnen (un bon vin blanc). Et gëtt deer Beispiller Dëppe voll, ower:
Gelungenerweis fanne mir dat alles zimlech ,normal‘ … dat ass och gutt esou! An déi ,aner‘?

Wéi d’Frisée nach gekrauselt war ...
Dëslescht, op engem sympathesche Kommiounsiessen, guff et e Mäifelchen, deen haut
zimlech am Moud ass: en Teller mat dees guddem Waassergedéiesch, dat d’éischt gekacht an
dann an eng Zalot geluecht gëtt … déi och zënter en etleche Joeren eng Moudesaach ass,
Rucola/Roquette/Rauke … Dat ass jo, dem Glach an der Mailchen no, näischt anescht wéi
eis gutt (duerchgezillt) al Bettseechesch.

Natierlech koum bei deer genësseger Geleeënheet och d’Gespréich drop, wéi déi batterzeg
Moudenzalot da vläicht nach op Lëtzebuergesch giff heeschen. Hätt dir et gewosst?
Déi huet ower nach op d’mannst 4 Nimm an eiser Sprooch, d’éischt mol ,Kettestackszalot‘
(well sech aus de Stille mat deer wäisser ,Hexemëllech‘ vun der ,Pissblumm‘ esou schéi Kette
knëppe gelooss hunn). D’Kanéngercher waren, firwat och ëmmer, wéi dës Däiwels op dee
Maufel aus…mä, haalt iech un: mir hunn (zu Wolz) ni vu ,Bettseechesch‘ geschwat, och net
vu Kettestäck, och net vu Wisenzalot … déi huet bei äis ,Schockereien‘, och nach
,Schickriszalot‘ geheescht. Déi si mir ,stieche‘ gaang, fir den ,Néngercher‘ ze ginn an deenen
nozekucken, wann se dru geknabbelt hunn … net ,geknabbert‘. Sou Spillercher waren am
Fong eisen ,Nintendo‘, eis ,Playstation‘; gelangweilt guff sech net; méi bëlleg a gesond war
et och nach, ,stresseg‘ scho guer net  an dat hei ass e Beispill dofir, datt eis Sprooch ower
net esou aarm ass/war, wéi mir sproochaarm sinn.

Oranje boven?
Dann hunn d’Hollänner jo elo en neie Kinnek … a mir hätten en neie Grand-
Duc … wann et den Nassauer Familljekontrakt vu 1783 net gi wier, deen ,äis‘ no dräi
Wëllemen 1890 den Nassau-Weilburger Adolphe ginn huet, den Ururgrousspapp vum
Groussherzog Henri. Eisen hollännesche Frënn an hirem Willem-Alexander wënsche mir
natierlech dat Allerbescht. Haut besteet de Risiko net méi, datt ee wéi säin Ur-Bopa, den
éischte Wëllem, aus sengem (perséinleche!) Këppche Lëtzebuerg eng 18. Provënz vun den
Nederlande mécht; et kann och kee Willem III. äis (wéi 1867) un e Fransous mat Bockbaart
verkafen, well kee boren Dalles méi fir säi méi wéi ,lëschtegt‘ Liewen an der Keess war (eelef
Kanner ,bausst der Clôture‘!) … wat Geschichten … déi ower e wichtegen Deel vun eiser
Geschicht sinn, esouguer vun deer europäescher! Nach haut. D’Wilhelmina, d’Juliana,
d’Beatrix … Stuele vu Fraen!

Op eis Sprooch gemooss, ass et net onintressant, drun ze denken, datt dat Nidderlän-
nescht hei zu Lëtzebuerg vun 1815 un och Schoulfach war, an eréischt de Wëllem II.
(Knuedler) deer Behandlung vun sengem ,Grothertogdom‘ Lëtzebuerg wéi eng 18. Provënz
vun Holland ,opgehollef‘ huet. Hei kënnt engem och de Gedanken, datt den Ufank vun
eiser geschriwwener Sprooch grad an deem Klatzkapp vu La Haye seng Zäit fällt,
apaart dem Tunn Meyer säin éischt Wierk(chen). Den Dicks, de Lentz, den Diedenhoven, de
Gangler, de Rodange haten deen Oranje-Gedanke bestëmmt iergendwéi och hannert der
Kopp a soss enzwousch, an iwwerhaapt: Eis Sprooch huet de Lëtzebuerger gehollef, sech
hirer bewosst ze ginn … an ze bleiwen.

Scho bal eng ,Turlatäin‘!
Huelt emol deer europawäit verdeelte Kleederbutteker een, a gitt a verschiddene
Länner akafen. D’Wuer ass jo dann iergendwéi déiselwecht, mä: Frot se op Däitsch zu
Nanzeg, op Franséisch zu Köln, op Italiéinesch zu London asw. Geet dat? Nixdegibbi! Dat
muss een ,eise‘ Grenzgänger/Frontalieren och emol heiansdo héiflech wäismaachen … net
dohinner bäissen!

Firwat mengt dir, datt esou sëlleche Lëtzebuerger ë.a. op Tréier akafe ginn, ower knapps
Fransouse bei d’Porta Nigra? Mä déi eng hunn et hei schwéier mat hirem Franséischen, an
d’Fransouse fannen sech net am Däitschen erëm. Hei bei äis geet dat alles … just vill ze
dacks net op Lëtzebuergesch. Dat ass nun emol e Problem, deen ee muss upake wéi eng
waarm Gromper … political correctness; ganz dacks vu Leit dorëmmer geblosen … déi
selwer keng hunn/haten. An der Rei, gutt, mä mat deer Korrektheet kënne vill Leit sech op e
sëlleche Plazen näischt kafen; an eise Spideeler an allgemeng um Gesondheetsplang ass et
esouguer däitlech eng Katastroph!

Vill auslännesch Beschäftegter ginn sech éierlech a gutt Méi, mam Lëtzebuergeschen eens ze
ginn, ower do spillen – nieft éierbare(!) Sproochcoursen – eng ganz Partie Elementer mat
eran: Patronat, Ëmfeld, gudde Wëll, ,Käppchen‘ …Verstännegkeet op zwou Säiten an eng
ferm getässelt Portioun Gedold. ‚Si‘ sinn net all dselwecht … mir jo och net.

Wie ,spillt‘ mat?
Dann iwwersetzt emol: dee gëtt sech fir d’Baschten net – dee Furri ass Sénges – hien hat
den Neelchen an e fatzege Krämpchen am Décke vum Been – de Mich ass nawell e
Wibbelegen – déi Noperen haten et déck openee sëtzen – de Jang huet dem Rob säin ale
Vëlo verklappt, dee klappt ower keen domat – d’Josette huet dem Claudine alles geklaapt –
ech hu léiwer Kaffiskichelcher wéi Zoossiss-Bréidercher – zënter wéini wëllt de Jos dem Jemp
ës dann; déi waren dach esou gutt mateneen – bei de Wahle krut eis Partei de Wibbeler – mir
si Famill mat Schéiesch – dat do ass Ménges näischt – hal op mat deem Gebierels – dat
Gejäiz geet mir ferm op d’Strëmp – mueres hunn ech gär en Zapp-Ee – d’Milli gesäit aus wéi
e gezapptent Hong – déi Toperten hunn de Plafang verschampeléiert.

Zufrecks dichten?
Fir déi allermeescht Leit heescht ,dichten‘ eppes, dat ,reimt‘. Do ass net alles falsch
drun, mä déi Reimerei geet nun emol net duer. A vill ze dacks ,berappt‘ de Saz(bau) d’Suerg
fir de Reim. De Frënd Pol Pütz huet dat op eng genësseg Manéier esou formuléiert: Du reims
a wann s de frecks! Wat hien domat soe wollt: Dacks verwässert dee Furri fir de Reim dat,
wat soll gesot ginn (Dir huet jo all de Jengi kannt, hie war bekannt am ganze Land). Méi
kriddeleg gëtt et nach, wann d’Sätz ,verdruddelt‘ ginn, bis datt et an eng Zeil an op e Reim,
vläicht och an den ,Takt‘ passt: Hei schwätzt de Kenner vun ,Inversioun‘, dat heescht e
Verdréine vun engem normal geschwate Saz (wéi mir si gaang an d’Stad = wéi mir an d’Stad
gaang sinn). Op dës Manéier liest een dacks déi gelungenst ,Gedichter‘ bei enger
guttgemengter, léiwer Annonce … mä leider och bei ,Dichter‘, déi et z. B. an Zeitungen
,net kënne loossen‘: Do reimt et op de Mordjëss, a matzen am Walzertakt kënnt do Tango.
Majo, an?

Den Dicks huet ewell an der Zäit dem Michel Lentz gesot, hie soll d’Wierder do stoe
loossen, wuer d’Leit se dinn, d. h. wéi an engem normal geschwate Saz! Beim Lentz
fanne mir dees Gedruddels kéipweis, am Dicks senge Lidder ass et bis op e puer rar Kéieren
exemplaresch (schéi Fiedere schéi Vulle man …); de Rodange erwëscht een net mat
Verdréinungen. Wien sech wëllt e ,Middel‘ fir den ,techneschen Deel vu strukturéierte
Gedichter‘ huelen, dee ka ganz vill beim Marcel Reuland, dem Tit Schroeder, dem Jos Keup,
dem Pier Kremer oder dem Pol Pütz léieren … wann dat him net ze ,domm‘ ass. Mä et ka kee
soen, am Lëtzebuergesche giff et keng zerguttst Beispiller!
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Eis Sprooch an d’Constitutioun
Dës Iwwerschrëft huet, deemno wéi een se liest, ganz bewosst
2 Bedeitungen:
1) de Prinzip vum Lëtzebuergeschen am Grondgesetz vun

eisem Land; natierlech am Sënn vun deem, wat d’Sproochge-
setz vun 1984 seet … dat näischt un der Situatioun vun den
zwou anere Sproochen ännert, déi och ,administrativ’ hei am
Gebrauch sinn.

2) de kloere Wonsch, datt d’Positioun vun eiser Sprooch am
Grondgesetz fir d’Identitéit vum souveräne Grand-Du-
ché all Zweiwel aus der Welt schaaft.

Sollt et eng Kéier zu engem Referendum iwwer Artikelen aus der Verfassung
kommen, wou jidderee kloer mat ,jo’ oder ,neen’ äntwere kënnt, da wier d’Fro vun
eiser Sprooch am Grondgesetz ouni Kéier a Krëmmel däitlech fixéiert; datselwecht ass
de Fall fir eist Nationallidd, d’Heemecht, a fir de Fändel vun eisem Land, fir déi d’Gesetz
vun 1993 jo ewell besteet. Wie mengt, dat wier net néideg, dee soll sech genee déi
Problematik an de Verfassunge vun hei rondrëm emol ukucken … well wien
nëmme ,mengt’, dee …

Keen anert Land aus der EU huet esou e Bewäis an seng Geschicht geschriwwen, datt
seng Bierger sech, trotz deer gréisster Gefor – mat NUMM an ËNNERSCHRËFT! – fir hir
Mammesprooch géint en doudgeféierlechen Ënnerdrécker à la Nazi-Regime agesat
hunn (10.Oktober 1941) … hei sief niewelaanscht bemierkt, datt et deemools och
Lëtzebuerger Matleefer, Gielemännercher, NSDAP-Fatzerten an esouguer ,Waffen-SS’
guffen, déi sech der ,geleescht hunn’ … ower eist Land brauch sech op kee Fall
als Ganzt fir Verbriechen oder Topereie vu Beamten ze entschëllegen, wéi se
aus dem Frankräich, der Belsch an Holland dokumentéiert sinn. Eng Zort ,Drancy’ hate
mir net … à bon entendeur! Iwwer 1940 hei am Land muss mat méi ,distinguo’
discutéiert wéi nëmmen ,doktoral festgestallt’ ginn. Och promovéiert Historiker, a
siefen si nach esou respektabel, sollen do méi lues trëppelen.

A kengem Land vun der EU si Friemsprooche méi respektéiert a prozentual esou staark
am Gebrauch wéi an eiser Heemecht, sief dat ,offiziell’, an der Schoul oder an der Press
… dobäi huet och kee vun den EU-Staaten déi sproochlech Immigrante-Situa-
tioun wéi Lëtzebuerg: net emol 10 % géint 43 % bei äis … an dat bei ronn 600
000 Awunner, wat den Zoustand jo och nach onheemlech ,relativéiert’! Am Grousse
Ganze bekloe mir dat net, och wann een ënnert deenen (eemolegen!) Ëmstänn seng
verstänneg a roueg ,Dispositioune’ soll huelen.

Jidderee vun äis war ewell an iergendenger Situatioun, wou d’Gal him Problemer
gemaach huet, well en Auslänner, Immigrant oder Frontalier, sech domm-frech iwwer
eis Sprooch ausgedréckt huet … et gëtt a komme vun iwwerall deer Dommer … dat
mussen ower net ëmmer ,Friemer’ sinn. Et kann ee jo net vu jidderengem verlaangen,
och vu Lëtzebuerger, datt e Manéieren huet oder iwwerleet, iert en eng ,komme léisst’,
gelldir. D’Leit kënne jo net alleguer wëssen, datt an Däitschland, Frankräich, Italien,
Spuenien, Portugal asw. hir Sprooch eng Haapt-Roll an hirer Constitutioun an esouguer
bei der Nationalitéit spillt.

Wann een éierlech wëllt Lëtzebuerger ginn, da solle mir him keng onnéideg Klëppelen
an d’Been geheien; do ,wiisst’ mat der Zäit bei deenen allermeeschten en
,Upassen’, eng Integratioun; an deer 3. Generatioun huet de Problem sech
souwisou ganz sécher geléist; da kann een esouguer vun ,Assimilatioun‘ schwätzen. Et
sief, et wëllt een einfach net ,matmaachen’, sou wéi mir dat alleguer (haaptsächlech
bei ,Francophone’) kennen. Do ginn et der, déi vläicht mat hirem lëtzebuergesche Pass
flankéieren an äis eng laang Nues maachen. Jo an? Wéi sot mäin ale Kolleg esou gär:
Looss déi als Strof liewen. 

Sproochkniwwel
De Männi hat eng komme gelooss a guff vu sengem Papp lassgezun – deen ondugene
Schnuddeler huet dacks misse gebäätscht ginn, well hien sech net geschéckt huet – wéi
hien sech dunn nach net ginn huet, krut en der alt nach ferm an d’Akaul … mä dat huet
alles näischt gedéngt!
Fir ze spieren, datt een d’Lëtzebuergescht net liichtfank mat Däitsche
gläichsetze soll, muss een sech dës kleng Beispiller an der Goethe-Sprooch virstellen;
op Franséisch gëtt et nach vill méi komplizéiert. Probéiert emol.

Niewebäi ass et net onintressant, sech ze froen, wou mir un dat ,Bäätsche’
kommen, dat och nach méi eng ,léif’ Form huet: Batschen, och nach baatschen an
eng Baatsch… am Däitsche geet een ëmsoss no all deem sichen. Kuckt ower emol an
engem engleschen Dictionnaire bei ,to bash/bashing’, an da bedenkt dir deen ,neien’
Ausdrock, dee gebraucht gëtt, wa Fatzbeidelen a Rassisten aner Leit zerschloen. Do liest
een an däitschen Zeitungen z.B. vun ,Türkenbashing, Negerbashing’ … woumat alt
erëm en engleschen Ausdrock geholl gëtt fir unzeginn … am Lëtzebuergesche wier et
ower … Bäätschen!

Kroperei
Zu Réiden/Atert gëtt et eng Statu vun engem Männchen, dee mir als Kanner alleguer
gefaart hunn: de Kropemann. Den Ausdrock ,Krop’ an d’Verb ,kropen’ hunn am
Lëtzebuergeschen eng Fonktioun, déi een am Däitschen oder Franséischen net fënnt …
datselwecht gëllt iwregens fir ,Kramp/Krämpchen/krämpen‘. Fir de ,Krop’ hu mir op
Däitsch den ,Haken’, am Franséischen de ,crochet’, am Englesche fënnt sech den ,hook’
(hey Captain!) … wou eise ,Krop’ hierkënnt? Kann do een äis hëllefen? Knapps, gelldir.

Et besteet, fir d’Fëscher esouguer eng Verklengerungsform (Diminutiv): de ,Kreepchen’, an
da gebrauche mir och nach d’Verb ,kropen’: de Papp kroopt sech de Jong fir e lasszezéien
… total oniwwersetzbar, gell; e Jong, dee sech e Meedche ,kroopt’ oder ëmgedréint; op
enger Stee ,kroopt’ de Jang sech e Këpp Land … an da mécht en och nach eng Ënnerschrëft
mat senger … kropeleger Schreif (Adjektiv!). Dir sidd all invitéiert, fir datselwecht an enger
anerer Sprooch ze soen … D’Lëtzebuergescht ass esou aarm nedir? 

Abeejo!
Nach eng Kéier: Am Däitsche gëtt et keng ,Geschirrkiste’, mä e ,Werkzeugkasten’
… dat Beispill, mat deem ,Germanisten‘ äis esou dacks wëlle wäismaachen, mir kënnten
am Fong keen Däitsch! Si hunn ower och kee ,Läffelsgeschier’; kee ,Päerdsgeschier’; en
,Nuetsgeschier’ hunn si ni gebraucht, vun enger ,Brunskachel’ net ze schwätzen. Bei äis
guff esouguer vun engem ,Houchzäitsgeschier’ geschwat (?). Dees ,Geschier’ gëtt et
nach méi.

Mir hunn esouguer e Verb ,(u-)schieren’: d’Ketti war ugeschiert wéi e Päischtochs.
Wa mir engem ,et wëlle lafe loossen’, dann heescht et jo och nach, mir hätten deen emol
,an d’Geschier geholl’. Leider ginn sech déijéineg, deenen hire Beruff dat ass, net mat
esou … Geschier of. Si siche léiwer no ,Interferenzen’, also Ausdréck, déi sech am
Lëtzebuergesche mam Däitsche gläichen; méi einfach, méi bëlleg a manner Aarbecht.
Dat anert, d’Sichen no fundamentalen Differenzen ass wéi et schéngt net akademesch
genuch, oder huet et mat enger Zort Lazegkeet ze dinn?

Lues oder haseleg?
Mir kennen am Däitschen den Ënnerscheed tëscht ,langsam’ a ,leise’; dat eent
huet mat der ,Vitesse’ ze dinn, dat anert mam Geräisch. Fir äis ass et normalerweis an
deenen zwéi Fäll ,lues’, an d’Bedeitung versteet sech aus dem Text rondrëm (Kontext).
Wien net watderdäiwel méi wäit nodenkt, deen ass séier mat enger Explikatioun do:
D’Lëtzebuergescht ass nun emol eng aarm Sprooch. Quatsch! Och wa mir gär zouginn,
datt eisen Idiom net esou räich an ,zerebral’ wéi eng Kultur-Héichsprooch ass; sécher
ass, datt déi meescht vun äis méi sproochaarm si wéi d’Sprooch aarm ass!
Dobäi hu mir et och nach vill ze liicht, am Handëmdréiës an 2 oder esouguer 3 aner
Sproochen ze sprangen.

Iwwerleet emol ee Saz wéi dësen: D’Claudine ass grad esou haseleg wéi et do bëselt; déi
Knätzel ass ëmmer an der Hoosslecht a kann einfach net lues maachen; hatt muss sech
ëmmer tommelen … esou eppes schmiere mir haut mat ,Stress/stresseg’ zou, fäerdeg.
Sot emol am Däitschen, et soll ee sech ,fleissen und mehr sehr’ maachen. Pustekuchen!

1 050 Joer …
sinn et dëse Mount, datt de Grof Sigfrid, zimlech genee an der Mëtt vum … Mëttelalter,
fir d’Bockfielsgéigend senger Lännereien zu Feelen mam Tréier Maximäiner-Klouschter
getosch huet; noweisbar Geschicht. Dee ‘richtegen’ Akt vun 963 läit am Archiv vun der
Gemeng Lëtzebuerg: den Ufank vu Stad a Land! D’Melusina an de Sigfrid? Eng Legend,
déi net eemoleg ass, well d’Seeche vun der Fra mam Fëschschwanz op ville Plaze bekannt
ass … just bei äis ass se mat wierklecher, authentescher Geschicht verbonn. Doriwwer
fannt dir an den nächste Wochen e Buch, wou d’ Saga Sigfrid-Melu a Gedichtform
gefeiert gëtt. Hei e puer Ufanks-Strophen draus, fir e populär-historesche Kader ze ginn:

Vun de Kelten an de Réimer
si vill Spuren hei verspreet;
aus Kéip Bicher an am Musée
fënnt ee wéi et domat steet.

Iwwer d’Héichte sinn s’all gaangen,
hu vun uewe wäit gesinn;
mä gehaust guff an den Dällten,
well do ass et Waasser ginn!

Aus dem Süden an dem Weste
sinn Haapt-Kieme bei äis komm;
do wou déi sech hei gekräizt hunn,
war et, wou en Tuerm entstong ;

Vun deem konnt ee rondrëm kucken,
sech och Zeeche weiderginn,
a fir alles, wat kënnt brucken,
d’Géigend wäit rondrëm gesinn.

Géi rof geet de Kiem bei d’Uelzecht,
iwwer d’Bréck de Kierchbierg aus;
dann op Aanwen-,Andethana’
bis an d’Tréier Keeserhaus.

D’Land rondrëm, dat ware Bëscher,
déif an déck, ‘t kumm bal keen duerch;
uew’t dem Bock, fir d’Nummer-Sécher,
stong den Tuerm fir Lëtzebuerg.

,Purgos’ heescht dee bei de Griechen,
,lucilin’ seet ,Hank virbäi’;
‘t guff de Kär fir Stad a Ländchen;
d’Zäit fir eis Geschicht war fräi.

D’Réimerräich ass ënnergaangen,
d’Gallo-Réimer si verschwonn.
D’Frankenzäit huet ugefaangen,
d’Merowinger sinn da komm:

Dës Period ass hei stachdäischter,
,Mëttelalter’ fir d’ Geschicht;
mä méi spéit fënnt sech dann éischter,
wat ee fir eis Wuerzle sicht.

Do geet rieds vu ,Pipiniden’,
wéi de Carl Martell draschléit;
dee war Grousspapp vun dem Karel,
deen d’Geschicht als ,Groussen’ dréit.

‘t heescht, hie wier och vill heirëmmer
op all Zort vu Juegde gaang:
fir seng bescht Frënn huet do ëmmer
d’Aussiicht op eng Kroun bestan.

D’Ierf-Gerapps nom Grousse Karel
huet säi Räich gesträift gespléckt;
an der Mëtt vun dëser Wurrel 
hunn d’Ardenner d’Trëmp gestéckt.

Wat ass wouer fir heibannen?
Wigrich oder Giselbert?
‘t schéngt, dat ass net liicht ze fannen;
mä ‘t guff ee vun hinnen Här!

Wéi d’Geschichtsleit äis verzielen,
wier de Sigfrid deem säi Jon ;
d’Maximäin-Geschäft mat Feelen,
guff fir d’Schlass um Bock de Fong.

9-6-3 ass d’Joer vum Handel ;
Dat beweist den Akt ganz kloer.
Mä fir säint um Fiels ze bauen,
war seng Geldmouk vill ze moer.



Repickéiert, gestackt, geprafft?!
Wat ass dann elo e „Stacklëtzebuerger”? – Wat ass iwregens e 
Stack-Fransous-Däitschen-Belsch – Wa mir mengen, dat misst 
ee sinn, deen e Stammbam bis an d’17. Joerhonnert opweises huet 
… da gëtt et deer bestëmmt knapps 5 %.

Et ass bal net méiglech, seng Wuerzele vu virun der Franséischer 
Revolutioun erëmzefannen, well et jo do virdru keen „État civil” 
ginn ass. Schrëftlech Gebuertszeien hu mir vu viru ronn 1800 
nëmmen a Par-Bicher, wou de Paschtouer d’Kanner bei der 
Daf, Erwuessener fir d’Houchzäit oder am Doudesfall opge-
schriwwen huet. Intressant ass, datt een dora ganz vill Virnimm 
mam laténgesche „Genitiv” fënnt, aus deenen eiser (op verschidde 
Fassonge geschriwwener) zimlech typescher Familljennimm gi sinn: Pauly, Nicolay, Mi-
chaely, Stephany, Matey, Venandy, Philippy … firwat dat just bei äis?  Wat mat all deene 
Par-Bicher geschitt ass? Déi allermeescht sinn, aus villen Ursaachen, net méi ze fannen; et 
huet e Geeschtlechen se (verbrueterweis) als privat gekuckt a matgeholl; si sinn als „ale 
Buttek” op engem Drecks-koup geland, oder an der Ardennenoffensiv (1944/45) am Éislek 
resp. laanscht d’Sauer vermuuscht a verbrannt. Do kommen och déi Allerbescht vun eise 
sympathesche „Genealogen/Ahnenforscher” knapps oder guer net méi weider. Grad esou 
typesch an intressant sinn déi Nimm, déi aus der lëtzebuergescher Form vu Vir-
nimm entstane sinn: Felten/Valentin, Nilles/Corneille, Hengen-Heinen-Hary/Henri, Ger-
ges/Georges … Halo UniLu!  

E Wutz vun allgemengen Ausdréck, déi eis sougenannt „Stacklëtzebuerger” vu 
virum 19. Joerhonnert geschwat hunn, ass nach stéckerchesweis an uralen Akte vu 
Verkäf ze fannen, wou e Schreiwer dacks déi klengste Klengegkeete bis an déi lescht Een-
zelheeten (zimlech knubbeleg) notéiert huet … mä wat huet dee geschriwwen? Dat war 
éischter Däitsch aus deer Zäit; mat Sécherheet net, wat déi „normal” Leit geschwat hunn. 
Dat huet en dann och méi op Däitsch wéi mat der Lëtzebuerger Betounung gemaach, 
ongeféier esou, wéi mir et an eisem Urkadaster aus den 20er Joere vum 19. Joerhonnert 
fannen: vrun allem ouni d’Duebellauter éi-ou-äi-oa-ue-ie (z.B. „ieweschte Bësch” = obers-
ter Busch). En „normalen” Text hu mir net als Zeien. An den 20er Joere vum 19. Joerhon-
nert begéine mir eréischt déi éischt Spure vu „geleefeg” geschriwwenem lëtzebuerge-
schen Text, iert den Tunn Meyer 1829 säi „Schréck op de Parnassus” erausginn huet … an 
dunn ass et „biergop” gaang! Vun do u kann ee soen, eis Sprooch hätt „gestackt” … well 
se geschriwwe guff!

Kloer ass, datt op d’mannst vum Hary VII., dem Jang de Blannen, dem Karel IV. un 
all „frieme” Kapphär senger Leit aus alle Géigende vun „Europa” matbruecht
huet; aus Spuenien, der Bourgogne, dem Frankräich, Éisträich, Holland, Preussen … déi 
guffen dann hei „repickéiert” … si hu Wuerzele gemaach … si sinn hei „hänke bliwwen”, 
ware „geprafft”. Dat ass esou gewiescht, bis d’Preussen d’Festung, ëm 1867, geraumt 
hunn. Duerno ass eng aner Zort Leit „Bäisaz” ginn: Immigranten, déi an deer neier Indu-
strie-Landschaft an am Bauwiesen eng Schaff fonnt hunn … an dat op all Manéier bis 
haut! Aus deer kuerzer Zesummefaassung muss ee verstoen, datt mir Lëtzebuerger 
en typescht „Mëschvollek” sinn. Hei hunn allméiglech Kéil (Pflänzlinge, plants) staark 
Wuerzele kritt, och schéi Beem gemaach! Wat schwätzen deenen hir Ur-Kandskanner 
dann haut? Lëtzebuergesch!

Kuckt emol, wat sech an deem Sënn z. B. an Däitschland oder am Frankräich gemaach 
huet. Mä do huet d’Sprooch vum Land eng aner Roll gespillt, duerch déi agewandert Leit 
et zugudderlescht méi liicht haten (Vogel friss, oder …) … a kuckt d’Familljennimm an alle 
„Schichte” vun de Länner, sief et op der TV, an der Wëssenschaft, dem Sport … superin-
tressant! Am Duerchschnëtt schwätzt a Frankräich keen eppes anescht wéi 
Franséisch; zu Dortmund kommt dir ouni Däitsch net wäit; mä mir „verwinnen” 
se bal alleguer: gelungenerweis hire Pech! An ower hu mir, ee Gléck! Schwadrulle vu Leit 
mat „friemen” Nimm. Eben deer gestackter, bäigepraffter … wéi mir der bal alleguer sinn. 
Och äre Schreiwert. 
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vum Lex Roth

André Faber

Eise „Futur“
… dee gëtt et net op d’Manéier, wéi mir et am Däitschen, am Engleschen, besonnesch am
Franséische gewinnt sinn … an nawell zimlech domat gepéngegt guffen. Ich werde kom-
men – I will come – je viendrai ass an eiser Sprooch einfach „ech kommen”; eise „Futur”
dréckt sech dann duerch en Zäitwuert (mar, déi aner Woch, herno…) oder de
Sënn (Kontext) vum Saz aus. Et gëtt Dosende Sproochen, an deenen dat de Fall
ass. Op kee Fall ass et „ech wäert kommen”; dat wëllt am Lëtzebuergesche soen,
datt ee bestëmmt wëllt kommen; et kënnt ee soen, et wier eng Verstäerkung an der Zäit
(reinforcment).
Iwwerleet ower emol, wéi dat nach gemengt ka sinn: Ech wäert dir et unhänken; deem
wäert ech et soen; hie wäert vläicht net kommen … dat „läit” zwar an der „Zukunft”, mä
et ass kee grammatesche „Futur”. Iwwersetzt emol (ëmgedréint) an d’Franséischt oder
Däitscht „ech wäert deene watglifft soen”; dee wäert sécher krank sinn, datt en net komm
ass.
Nach méi gelunge gëtt et, wa mir en anert Verb huelen, z. B. „hunn”, wou et mat j’aurai,
ich werde haben, I will have an deenen 3 anere Sproochen e festgeneelte „Futur” gëtt
Probéiert emol mat eppes dat „geschitt”, dat dir „kritt” oder „maacht” … op „eis Ma-
néier”!

Dréien oder dréinen?
Natierlech ass dat net esou eeschtlech wichteg; et kritt „een” ower alt emol d’Fro gestallt
Dat Däitscht „drehen” ass esou no, datt ee kënnt mengen, et misst dann och
an eiser Sprooch „dréie” sinn. Deer Meenung muss een ower net sinn, well, wéi nen-
ne mir dann eng „Kierp” (Kurbel) … dat war an ass nach ëmmer eng Dréin, oder? Wéi soe
mir, wann een „eng komme gelooss” huet? ... deen huet eng „gedréint”, net gedréit. Wann
eng Saach einfach net wëllt goen, da verziele mir, et hätt een et kënnen dréinen a kéiere
wéi ee gewollt hätt. Wéi nenne mir déi Uergel mat der Kierp: eng „Dréinuergel” … an da
kënnte mir emol un eist Verb „droen” denken … do dréit dach een eppes … wat sech
vläicht dréint … an hei läit och d’Ursaach, fir datt mir „hien dréint” net solle mat „hien
dréit” verwiesselen. 
Et schéngt, wéi wann dat däitscht „Drehen” sech hei mat der Mechanik vum „Dréier”,
dem „ajousteur/tourneur” eragelieft hätt. Et wier an deem Zesummenhank iwregens emo
ganz intressant, d’Handwierk an all senge Facetten op eis Sprooch ze ënnersi-
chen. Dovun ass e gudden Deel ëm 1970 an enger Diplomaarbecht gemaach ginn … déi
souguer eng Distinctioun krut.

Zuelt en Zueler?
Wien seng Steieren net matzäit zuelt, dee muss Zënsen zuelen … Do laacht dir? Mä fir-
wat solle mir da vun engem „Steierzueler” schwätzen? Ginn déi gezuelt oder be-
zuelt? Wann dir direkt zuelt, da sidd dir e gudden Zueler; sidd dir zéi am Zuelen, da kritt dir
e Bréif, dir wiert e schlechten … Zueler … an dann zuelt dir den Affekot an den Dierwiech-
ter nach dobäi!

De Geck op d’ Säit (firwat beisäit?): Hei hu mir et mat esou „Klengegkeeten” ze dinn, déi
eiser Sprooch en eegent Gesiicht ginn; an dësem Fall schwätzt de Sproochentinnes vu
„Präfixen”, deene klenge Silben, déi vir op der Nues vun engem Wuert pechen: op-/aus-/
erëm-/vir-… an natierlech och be(-zuelen, -gräifen, -sch…, -gladderen) … kuckt emol
weider an engem Dictionnaire. Mir hunn der ewell e sëllechen … an dir zuelt emol net
deier dofir.

Nei Wierder
Sinn a jidfer Sprooch eng intressant Saach; mä et ginn der net esou vill, wéi ee kënnt 
mengen oder behaapt gëtt. D’Spezialiste vum „ROBERT/LAROUSSE” am Franséischen 
oder vum DUDEN am Däitschen huelen zwar all Joer „modern” Ausdréck eran an hir nei 
Editiounen … d’meescht sinn et ower Wierder, déi (am Franséischen nieft der „Ju-
gendsprooch” an dem „verlan”) amerikanesche „Waasserschëtz” gläichen. Déi zécken 
net, fir egal wat „nei Wierder” ze nennen … déi dacks och „egal wat” oder onartikuléier-
ten, zesummegeknätschte „Slang” sinn! Kuckt dach nëmmen d’Texter vu sougenannte 
„Lidder” … eng Grujel! Mir hei an Europa schnapen dat alles op … a mengen, 
no-afe wier apaart dichteg, also „in”. 
Kuckt mengentwéigen och deen iwwerhiefleche Kuddelmuddel am Elektrone-
schen; datt z. B. „Mail” ganz einfach e „courrier”, oder riichtewech e Bréif ass … et gëtt 
sech zudoud „reloaded” a „geprint”, „geboost”, „gefaked”. Bëlleg! Et mécht ower „up to 
date”, souzesoen „durable in concert/session”. Wow!

A mir? Mä do ass de Prinzip einfach: Wou mir en Ausdrock am Lëtzebuergeschen hunn 
(„baussent”), solle mir deen net muttwëlles mat engem aus egal watfir enger Sprooch er-
mëlzen („ausserhalb”). Hu mir keen, da kënne mir roueg, wéi anerer och, glanne goen. Dat 
ass nëmmen normal … ower net esou heefeg, wéi dacks falsch gemengt gëtt.

Eis Internetsäit (Actioun.Sprooch.lu)
Mir hunn zënter en etleche Joeren eise „Site” um Internet, wou dir z.B. déi lescht 
Dosenden Nummere vun eiser KLACK fannt. Dir kënnt iech do och eist bekannt 
Schreifweisblat fir d’Orthographie vum Lëtzebuergeschen eroflueden (down- 
loaden ). Dat Blat (Format Din A4) guff bis elo iwwer 40 000 mol gedréckt … mä 
mam Internet an dem Erausdrécke geet et vill méi kamoud!

Knuppefreed! 
Wann een emol zerguttst iwwerleet, da fënnt een eraus, datt den Ausdrock (och
d’Verb) mat deer Knupperei den Zentrum vun enger ganzer Schwadrull EISES
ass, an zwar vun enger „Knupp op der Bëls” bis bei d’Schokelasknippchen.

Et kann een och, wéi z. B. zu Wolz oder Briedemes „op der Knupp” wunnen ... an dofir
esouguer zu de „Knupperte” gehéieren. Ass eng Strooss am Däitschen „holpereg”,
da fanne mir, datt se „knubbeleg” wier. Wann et haart kraacht, da gëtt och gesot, et
hätt „geknuppt” … an dofir heeschen déi zimlech geféierlech Dénger fir Sylvester oder
Nationalfeierdag dann och haut „Knuppert”. Ass dat dann elo en neit Wuert oder
net? Nei am selwechte Sënn wéi déi méi kleng Déngercher, déi mir „Këppercher” oder
franséisch verdréint „Ramosse” genannt hunn … wa mir net och nach „Feiersteng” haten,
déi wéinst dem Glach dann och nach deer genësseger Fleeschzalot hiren Numm ginn
hunn. Eng aarm Sprooch, gelldir!
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MELU, SIGGI a LUCILINBURHUC…
50 Joer sinn et 2013, datt mir de ‘Millénaire’ gefeiert hunn, 
a wéi! Mä firwat? Doru kënnen sech ower haut nach just déi ‘Eeler’ 
erënneren, déi deemools op d’mannst 10 Joer haten…’sech erënne-
ren’ heescht ower net onbedéngt drun ‘denken’. Wann een esou eng 
butzeg Ëmfro geng maachen, da kënnt ee sech vläicht driwwer won-
neren, wéivill Leit net wissten, wat a firwat dann am Fong 1963 
gefeiert ginn ass. Déi esou vill an dacks ernimmte ‘mémoire 
collective’ giff hei mat Sécherheet schaufel ewechkom-
men. Probéiert emol bei iech selwer, a virwëtzt vläicht bei äre Frënn 
a Bekannten 
Wann ee bei den ‘Offiziellen’ op dee ronne Joeresdag ze schwätze kënnt, dann hëlt een 
anuecht, datt déi sech aus deer Saach net méi maache wéi aus e puer Méckeschëss. Fir déi 
schéngt 2013 just d’Joer virun den nächste Wahlen ze sinn. Och déi, déi ewell zënter 3 Joer 
op dat 1050. Gebuertsjoer (esouguer op den exakten Datum) schrëftlech gestouss gi sinn, 
hu kee Fanger geréiert. Hei war/ass d’Gespier fir eis Geschicht ganz einfach stompeg! 
Dajee alt.
Ower, wat huet et dann op sech mat deenen 1050 Joer? Deemools, ‘et wor (och) 
esou ëm Päischten’, huet de Grof Sigfrid seng Lännereien zu Feelen iwwer en Akt mat der 
Miximäiner-Abtei vun Tréier fir de Bockfiels getosch…deen Akt vum 12. Abrëll 963 gëtt et 
nach; hie guff der Stad Lëtzebuerg vun Tréier als ‘Leihgabe’ fir an hiren Archiv offréiert; 
hoffentlech kréie mir e wéinstens dëst Joer eng Kéier ‘lieweg’ ze gesinn. Um Bock huet de 
Sigfrid mat sengem Schlass am Sënn vum Wuert d’Fëllement fir d’Entstoen an 
d’Entwécklung vu Lëtzebuerg gesat, also praktesch just an der Mëtt vum… Mëttelal-
ter. D’Geschicht ass an den Eeenzelheeten hei zimlech drubbeleg; wien dem Sigfrid säi 
Papp war, doriwwer sinn esouguer d’Spezialiste vum Mëttelalter - a mir hu ganz gudder! 
- sech net immens kloer. De Sigfrid war ower ‘Karolinger’, a mir kënnen hien als en Ur-
Papp vun deer Dynastie ‘Lëtzebuerg’ kucken, déi duerno eng immens Roll an der 
europäescher Geschicht sollt spillen (Kuckt, hirer véier droen d’Kroun…). Bis op e Strossen-
numm gëtt et ower näischt iwwer hien an eiser Stad, dem ‘Lucilinburhuc’, ze kucken. Nach 
eng Kéier: Dajee alt.
Duerch ee vun sengen Nokommen, dem Jang de Blannen säin Enkel, de Keeser Karel IV, ass 
d’Grofschaft Lëtzebuerg dann och en Herzogtum/Duché ginn (1354)… domat hat seng 
eege Famill en anere ‘Standing’, well dat war nun emol méi wéi eng vun de kéipweise klen-
ge ‘Grofschaftelchen’. Deen Duché, dee laang, apaart wéinst senger strategescher Festungs-
Positioun, hin an hier gerappt ginn ass, huet et nobäi 500 Joer ‘gepackt’; 1815 guff um 
‘Wiener Kongress’ praktesch d’Halschent dovu fir Preussen erofgeschnidden an, gelungen-
erweis aus dem Duché dofir… e Grand Duché geknätzelt, vrun allem fir dem Wëllem I vun 
Oranien zu Frankfurt eng Fotell aplaz e Klappstull ze ginn. Wichteg ass hei, datt Lëtze-
buerg selwer bei keen anere Staat geprafft guff, och net bei Holland! mä den 
hollänneschen Oranier-Nassau-Kinnek, souzesoe perséinlech als Trouschtpräiss … 
ower als Staat fir sech! Dat si mir, ee Gléck nach haut… a méi ‘souverän wéi jeemools; mir 
sollten dann d’Roll vum Sigfrid vläicht heiansdo anescht kucken…vrun allem d’Wichtegkeet 
vun deem dëst Joer 1050-jäeregen Akt bedenken, deen hei uewen ernimmt ass.
Wéi dann elo de Sigfrid an d’Melusina zesummebruecht guffen, ass schwéier ze 
soen. Vu wou a wéi de Professer Greth senger Zäit déi Legend fir säi ‘Sagenschatz’1883 
hierkrut, dierft knapps engem bekannt sinn. D’Melusina ass ower ganz kloer keng ‘Lëtze-
buergerin’ a bis wäit an de Balkan eng legendär Figur; mir fanne si zënter Joerhonnerten 
an de Legenden, apaart am Südweste vu Frankräich… ower néierens an engem Zesum-
menhank wéi bei äis: Hei verbënnt sech absolut authentesch Geschicht 
(Sigfrid+Akt vun 963) mat enger Legend, enger Seechen… an dat ass eemo-
leg! Et gëtt just vergiess, datt dat x-mol méi intressant ass, wéi d’Mierjëfferchen, déi e 
Béierbrauer 1914 zu Kopenhagen dohinnergesponsert huet.
Watfir eng Sprooch de jonke Grof geschwat huet? Ganz bestëmmt kee Lëtzebuergesch 
oder Westmusel-Our-Sauer-Fränkesch. Fir deen 1050. Gebuertsdag ze feieren huet 
äre Schreiwert him eis Sprooch geléint, an zwar an engem Buch, dat, voll illu-
stréiert, an den nächste Méint erauskënnt; vu ‘Geschäfte-maache keng Spur!
Wann da scho kee ‘Monument’, dann ower eent nom  laténgesche Sproch ‘verba volant, 
scripta manent / Wierder verfléien, Geschriwwenes bleift’. Den Nik.Welter huet dat 
‘Material’sengerzäit op d’Bühn gesat; vum Lucien Koenig (Siggy vu Lëtzebuerg) guff et och 
op seng Fassong behandelt. Dir wäert gesinn, datt eis Sprooch, esouguer a strenge Versen, 
d’Melusina an de Sigfrid prima verdréit 

En Top-Journalist…
ass de Luc Marteling ganz sécher… a géint déi Behaapterei héieren ech kee knadderen. 
Hien ass am ‘beschten’ Alter, huet eng gutt Formatioun, ass intelligent, seriös, fein… 
an e Schaffert. Hien huet ower nach eng sympathesch Säit: Eis Sprooch ass him wierk-
lech net egal! Wann een him en diskrete ‘Mail’ iwwert eng Sprooch-Kueberei vun senger 
RTL.LU- Redactioun schreift, kann een sech drop verloossen, datt de Journalist Marteling 
no senge Méiglechkeeten ‘duerno kuckt’. Dat ass rar wéi Kierchemais!

Leider mengen zevill Leit, wann si fir eng Reklammatioun vun hirem Roserei-
Beemchen ‘an de Radio’ gengen tëlephonéieren, da giff d’Saach sech schos-
selen… gutt gemengt, mä et bréngt zesoen ni déi Boun. Firwat ? Mä déi ‘Richteg’ 
kréien si sou oder esou ni ze paken. Do wier et besser, sech Beispiller ze notéieren, déi 
ze sammelen an se an d’Zeitung ze schécken…oder der KLACK se ze ginn; mir bekëm-
meren äis drëm, ouni mam Klëppel dranzeschloen, well domat fänkt ee keng 
Vullen.

Mir kennen alleguer d’Äntwerte vun de Leit, déi um Radio oder der TV (professionell!) 
Verantwertung fir eis Sprooch  hunn. Ganz sécher schéngt ower, datt d’Saach déi 
allermeescht weder bäisst nach kraazt nach këddelt. Firwat gëtt et keng speziell 
Iwwersetzungs-Formatioun aus dem Franséischen an apaart dem Däitsche fir Intressen-
ten, déi onbedéngt wëllen ‘op de Mikro kommen’… do, a soss néierens, läit d’Kromm 
an deer bekannter Heck. Ower, gelldir: solle mir dat dann elo och nach misse maachen? 
Jo!

Ei, wéi schéin!
Et ass fir sech eng Knupp ze laachen, wann een an Texter oder Annoncen e Lëtze-
buergesch liest, dat do kënnt wéi mat Talonge bis un de Kickes: Den Här Dén-
gensdéngen zeechent responsabel fir déi bevirstéiend Organisatioun; ass dat dann näischt?! 
Déi zwéi Schleck-Bridder gi gemeinsam deemselwechte Sport no; dëst Joer hoffentlech net 
esou flemmseg wéi 2012   . De Minister huet de Mietzuschuss konfirméiert…do ass 
dat schrecklech schudderegt Verb ‘bezuschussen’ net wäit ewech. D’Organspenderat(e)- 
moie RAT!- huet sech innerhalb vun de vergaangenen Zäitofschnëtter permanent halbéiert…
aplaz datt et bannent der leschter Zäit an engem Stéck nëmme méi d’Halschent vun Or-
ganspende gëtt (‘spend/t’ gëtt et am Engleschen och!).

Wéi een dat dann elo alles misst soen? Mä probéiert et emol sou,wéi wann et an engem 
‘normale’ Gespréich  wier. Da falen déi blénkeg Ausdrocksweisen direkt vum Stack.

Schinkenwurst & Cie
Wa mir dat einfach esou mat an d’Sprooch eranhuelen, da sollte mir och vun enger 
Bratwurst, enger Blutwurst, enger Dauerwurst an anerem Gewurschtels 
schwätzen, vläicht och nach eng bayeresch Hachs mat Weisswurst dobäi leeën. 
Mir hu kee ‘Schinken’; just wou et sech wierklech ëm en typescht a genëssegt auslän-
nescht Produkt wéi ‘Salami, Kasseler, Graubündner, Salcichi a soss Gewurschtels mat ‘copy-
right’ handelt, ass den originalen Numm och verstänneg… mä eis wonnerbar ‘Wäinzos-
siss’ hëlt et dach och mat deer gebrodener vun ‘do iwwer’ op. Déi Frankfurter froen eng 
‘Wiener; déi Wiener hätte gär eng ‘Frankfurter’... bei äis et nun emol e Wirschtchen (oder 
‘eng’ ), basta; ass dat Déngen duebel oder dräimol esou déck, da schwätze mir vu ‘Lyo-
ner’; stieche mir doran och nach Wëppele gekachten Ham, da gëtt et dach nach ëmmer 
keng ‘Schinken-‘ mä eng ‘Hamewurscht’; den ‘Deeg’ aus der ‘Cutter’ ass genee deesel-
wechte wéi fir d’Wirschtercher an d’Lyoner. Ei !
Déi ‘Schinkenwurst’, déi mir hei kafen, ass iwregens net onbedéngt importé-
iert; liest emol gutt, wou a vu wiem se produzéiert gëtt a grad esou säfteg-ge-
schméicheg ass, z.B. am bekannte ‘pickege’ Geschäft. Dat hat een notoresche Kregéiler 
am Sproochartikel vun RTL.Lu, wéi esou dacks, schlecht, nëmmen hallef oder guer net 
gelies .

Internet-Press
Wéivill Leit ewell hir Zeitung um Internet liesen, ass net gewosst…mä, datt et der ëmmer 
méi ginn, ass doudsécher! Natierlech gëtt dat e Problem fir déi gedréckt, déi sougenannt 
d’Printpress. Laanscht den elektronesche Fortschrëtt kënnt keen… an dofir fanne 
mir eis bekannst Zeitungen och ewell ganz staark um Computer. Und das ist gut so! Giff
dee bekannte Berliner Klatzkapp soen; an et ass net nëmme gutt, mä och nach richteg.
Vrun exakt 4 Joer si mir vun RTL.lu gefrot ginn, ob mir wëllten eppes iwwer/fir eis Sprooch
an hirer Sonndeszeitung maachen. Gär, well mir sonndes jo kengem aneren domat op
d’Féiss getrëppelt hunn, Vun ‘Honoraire’ gong a geet keng Ried; et muss dach ower net
iwwerall Geld am Spill sinn, et sief da Geldkränkt! Wann eis aner ‘Internet-Zeitungen’ 
dees Sproochgepoters wëlle fir deeselwechte Präiss hunn…gär!
Natierlech bleiwe Commentairen (comments) iwwer déi Artikelcher net aus; si sinn ower 
leider d’meescht esou aremséileg, datt et net dowäert ass, drop ze ‘lounen’; hei weist sech 
nämlech kloer, datt vu villen, bal ëmmer deenen nämlechte ‘gemault’ gëtt, ouni den Text 
zerguttst oder ganz gelies ze hunn… mä besser dat wéi näischt . Eis Sprooch huet 
de Profit!

vum Lex Roth

André Faber

Dëse ‘Weekend’ si mir mat eiser Sprooch
an der ‘Sonndeszeitung / RTL.lu’ bei der Nummer 199

(‘NEWS’ klicken, do op ‘Sonndeszeitung’,
an doran op ‘Eis Sprooch’).

Ech freeë mech drop, grad ewéi op ‘Äntwerten’;
vrun allem wann se zerguttst a verstänneg sinn. 
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E leckere Rutsch?
Wa mir jo dann net vun deem ‘Geleckers’ lasskommen, dann 
däerf dee Rutsch och lecker sinn, oder?
‘Eng Rutsch’ an der Strëmp war eng Schmot fir eng Madame oder 
e Meedchen, déi sech just fäerdeg gemaach hate fir ‘bausst 
d’Dier’ ze goen. Dann hunn d’Masche misse ganz geschéckerlech 
‘opgehuewe’ ginn, et guff gedëlleg a laang iwwer dem hëlzen Ee 
‘gestëppelt’, well déi seideg Dénger waren deier ; et war net fir 
déi Strëmp einfach ewechzegeheien an en anert Puer aus dem 
Schaf ze huelen. Den Nylon huet dat Ganzt (zum Gudden) 
esou iwwer d’Kopp gehäit, datt nach knapps een eppes 
dovu weess ; dobäi hunn dann déi chic laang Damme-Boxen d’Been mat oder ouni 
Rutsch verstoppt. Mat de ‘Strëmpeboxen ass et allgemeng méi kamoud ginn…

Dëses ‘Alen’ dann elo mol, fir ze soen, datt et wierklech ENG Rutsch an eiser 
Sprooch guff a gëtt; och eng ‘Gleis’ eng ‘Glëtsch’, eng ‘Schëffel’ ass alt emol 
ENG Rutsch gewiescht; ower EE Rutsch war ni am Gespréich… och net fir e gutt Neit 
Joer ze wënschen. Firwat och dora ‘rutschen’? Dat konnt bis haut nach kee mir expli-
zéieren; esouguer am Däitschen ass dee ‘gudde Rutsch’ dach am Fong soss näischt, 
wéi engem ze wënschen, datt en net soll op de Kickes falen
Et gëtt e sëlleche Fassongen, engem ‘all Guddes’ fir d’Neit Joer ze wën-
schen. Dat Éierlechst schéngt mir ower Zefriddenheet a Gesondheet ze sinn, also 
‘eng gutt Zefriddenheet a vrun allem Gesondheet’…’Gléck’ muss sech hei éischter 
als ‘Chance’ wéi als ‘bonheur’ verstoen; wann dir bedenkt, wéi einfach d’Fransousen 
sech et maachen, déi einfach ‘Bonne année’ soen, da wier fir äis ‘Prost neit Joer!’
vläicht éischter op senger Plaz… neen, dat huet net ëmmer mam ‘Geprosts’ bei 
engem Patt ze dinn, well et ass einfach en Zesummenzéie vun laténgesche ‘pro sit’ 
(ongeféier:et soll fir Dech sinn!), dat mir jo beim bekannte Brëllert ‘Prosit der Gemüt-
lichkeit’ begéinen… a wat Latäin ass, dorop huet eis Sprooch och e Recht. Ënnert 
dem Stréch: Alles, mä nëmme kee lächerleche ‘Rutsch’!
Déi laanglaanglaang Zäit, wou mir äis dann elo d’Gäbberche mat Schneekereie vollge-
stoppt hunn, ass endlech eriwwer; de ‘Glühwein’ mat sengem ‘Zimt’ aplaz Kanéil dran. 
Dat ‘Gegladders’ krut keen Enn. Et hunn sech der vill de Mo esou gekockelt, datt e fir 
eng giedleg Zäit ‘verbellt’ass; déi kucken dann och nach domm, wann se säiliewdag op 
d’Wo klammen.
Wat déi lescht Woche virun de Feierdeeg an iwwerdeems hei eragefeiert gëtt, ass bal 
net ze beschreiwen, ower zënter datt bal alles, wat gutt schmaacht, och nach eng 
‘Leckerei’ an ëmmer méi ‘lecker’ gëtt, si mir nach knapps ze bremsen. Et freet sech 
just, firwat eppes Genësseges, Säfteges, Schmannteges, Zockerséisses, Geschméiche-
ges, Gladdereges dann elo zënter e puer Joer soll ‘lecker’ sinn. Kënnt dir iech vir-
stellen, wat ‘lecker’ un enger Mettwurscht oder engem Brot soll sinn, wat 
eng ‘lecker’ Zalot ass oder eng ‘lecker’ Zopp ass? Esouguer am Däitsche selwer ass den 
Ausdrock laanscht all Dill, well, bis op eng Glace, dach net alles ‘geleckt’ gëtt… ower 
dee léiwe ‘marketing’. 

***

No all deem, wat een esou héiert, liest a gesäit, misste mir eisem Land ower och fir 
2013 dat Allerbescht wënschen a vrun allem eise verantwortleche Leit eng 
gutt Hand. Bis elo hate mir Chance… a just wéinst deer Chance hunn der zevill ver-
giess, datt d’Beem net (kënnen) an den Himmel wuessen… d’Wuerzele bleiwen nach 
ëmmer dat Wichtegst; wa mir déi net versuergen oder muttwëlles dru piddele ginn, da 
wäert et fir Lëtzebuerg bei de ‘Rating-Agencen (Moody’s - Standart&Poor asw.)’ nach 
ganz anescht fir Lëtzebuerg lauden… e schlechte Rutsch op de Kickes! Vläicht solle 
mir  (verwinnte Gissen) dann och emol mat eisem iwregbliwwenen AAA++ un déi 
Länner denken, déi am B- oder dem C-Keller sëtzen.

vum Lex Roth
SMS, Facebook a Getwitters

Natierlech ass et eng Bomme-Saach fir eis Sprooch, datt si haut schrëftlech 
esouvill gebraucht gëtt, wéi keen sech et déi Zäit gedreemt hätt, wéi mir mat eiser 
Aarbecht fir dat geschriwent Lëtzebuergesch ugefaang hunn; dat war… 1971! En 
héichrespektéierte Linguistik-Fachprofesser hat deemools gemengt, en ‘Dialekt’ giff 
duerch dat Schrëftlecht méi aarm ginn, an de Ginz goen, also futti... mä e gudde Lin-
guist ass beileiwen nach laang kee ‘Soziopädagog’, een, deen ‘de Leit’ eppes bäibrén-
gen an si iwwerzeege kann! 

Éierlech gesot: vill Schreiwerten op de Medien huele Lëtzebuergesch, well 
hirt Däitsch en Aarmutt an hirt Franséisch eng Katastroph wier. Dat soll net 
onbedéngt e Virworf mä emol en Tëppelchen op dee bekannten ‘i’ sinn. Et ass fir sech 
sproochlech an orthographesch ze schudderen, wann een z.B. déi meescht ‘Commen-
tairen’ an den Internetzeitunge liest… an deer ‘Siten’ hu mir well all Dag 3, déi 
d’gedréckte Press sollen an eng aner Lieserwelt féieren! Hei weist sech kloer, datt op 
d’mannst bal keen eppes emol roueg iwwerliest, iert hien et fortschéckt; si hunn nun 
emol eppes ‘do sëtzen’ an sech der Saach ‘lassgemaach’… ower wéi?! Dat schéngt 
leider egal… an da gëtt et egal wat 

EN oder EEN?
Datt een am private Geschreifs, deemno just fir sech selwer, alt net ëmmer grad alles 
schreifweis-méisseg op d’Wo leet, do léisst sech duerch d’Fanger kucken. Wann een 
sech ower schrëftlech wëllt mat senger Meenung melden - déi also fir ane-
rer ‘publizéieren- – da muss een drun denken, datt de Lieser dat esou liicht 
a flësseg wéi méiglech soll kënne liesen, ënner anerem och eng Form vu Re-
spekt. Dat ass ower net de Fall, wa gemengt gëtt, et giff een ‘säint’ esou schreiwe wéi 
ee wëllt…’wëllt’ de Lieser dat dann och, oder gëtt deen iergendwéi ‘queesch’, well 
hien da muss zugudderlescht bustawéieren… mä dat muss hie glat net… also fleet 
hien op är esou ‘perséinlech’ Schreifweis. 
Dréint et sech ëm eng Reklamm, also fir de ‘Kuckert’ un d’Liesen ze kréien, da missten 
déi sougenannt ‘Marketing-Spezialisten’ sech ower nach méi a méi ‘professionell Ge-
danke maachen, z.B. iwwer de kloeren Ënnerscheed tëscht ‘EN’ an EEN’…hei 
geet et net nëmmen ëm e Bustaf, mä ëm de Sënn! Wann eis CFL äis wëllt soen, datt 
all Stonn EN Zuch op Ettelbréck fiert, da sinn et der jo bestëmmt keng zwéin… also 
ass et net nëmmen orthographesch dolaanscht, wann déck fett gedréckt do steet, et 
krit een all Stonn EEN Zuch (Zuel) aplaz EN (Artikel) Zuch fir dohinner. Net wichteg?... 
Ower och net dichteg!

D’Kate ass ‘schwanger’!
Iert déi Dosenden däitschsproocheg Programmen ugefaangen hunn, eis Sprooch schéi 
lues a lues, mä geféierlech, an eng preisesch Solper ze lackelen, huet ower och kee 
Mënsch hei vun enger ‘schwangerer Fra’ geschwat. Déi huet ‘erwaart’, war 
‘anescht’, ass ‘iwwer engem Kand’ oder ‘an aneren Ëmstänn’ gewiescht… och wann et 
geheescht huet, d’Louise ‘wier esou’, da wousst jidderee Bescheed. Vläicht huet een 
alt heiansdo matkritt, d’Caroline wier ‘enceinte’. Mä dat huet d’Lëtzebuergescht och 
net gebraucht; dat guff et nëmmen a Kreeser, déi dacks net esou ‘ronn’ waren, wéi si 
sech gemaach hunn 

Wann dann eis nei Ierfgroussherzogin emol e Këndche sollt kréien -wat dem Ierfprënz 
Guillaume a sengen Eltere jo ze wënschen ass- da loosse mir si net ‘schwanger’ oder 
‘enceinte’ sinn… mä ganz einfach ‘anescht, an aneren Ëmstänn oder einfach ‘esou’.

‘eises’ Kascht
Dee geet wäit iwwer dat eraus, wat do d’meescht gesot gëtt. De Kachkéis 
an Éieren an och bestëmmt näischt géint de ‘Judd mat Gaardebounen’, mä eng 
‘cancoillotte’ kritt een och a Frankräich; an de skandinavische Länner ass dat ge-
solpert Schwéngefleesch mat Sauermous och ganz populär. Villes hänkt hei vun der 
Preparatioun of: mat oder ouni Moschter, Ee oder Knuewelek; komme bei de 
‘Schweinehals’ nach e puer Wirschtercher oder Mettwurscht bäi oder net? ass Purrée 
um Plat oder eng einfach gekachte ‘Speckgromper’… dat ass alles eng Saach vu 
Goût a vrun allem vun de gudde Kichegeeschter. Eent stëmmt: Mir brauche fir déi 
Saachen net iwwer d’Grenz ze wanderen, och net fir d’Qualitéit!

Wéi ass et da mat eise Weessekniddelen (nix Knödel oder Nocchi), de Stäerzelen, de 
Paschtéitercher, der Mousträip, dem Gehäck mat Quetschen, dem Kuddelfleck an 
anere Schlabäizercher ‘à la luxembourgeoise’, mat eiser Liewerwurscht/deer ’Groer’, 
dem Choufleur mat den haartgekachten Eeër an der wäisser Zos, dem ‘Käbbi’, eiser 
Fassong vu Feierstengszalot, der ‘Mummentaart, der ‘Fuesend’…? Och eng Partie 
italiéinesch, grad ewéi geschwënn deer portugisescher Spezialitéite wäerte mat der 
Zäit hei ‘integréiert’ an dann op eis Manéier gemaach ginn. En typescht Beispill: 
d’Lëtzebuerger ‘Pastaschutta’… déi dir esou néierens an Italien fannt, well déi 
gëtt et net!. Mir hunn eises Kascht kéipweis… hoffentlech behale mir an eis Kanner 
d’Saache fir en ze maachen.

Den Emil ANGEL
…ass e ‘Luusspätter’, mä am gudde Sënn. Hie kuckt sech d’Saachen, d’Ëmstänn an 
d’Leit ‘am Klengen aus dem Eck’ un, seet kee Wuert, ower schreift et esou flott a 
knackeg op, datt engem herno nach ëmmer eng Fro iwregbleift… d’Äntwert muss ee 
selwer sichen…jidfer Pouz Geschichtche giff fir en intresséierten Amateur e Wutz 
Filmche ginn, eng Zort ‘Clip’.

Datt deen ‘emeritéierte’ Professer Angel dat op zerguttst Lëtzebuergesch mécht, ass 
natierlech eng fein Saach, mä hie setzt nach eng drop: Seng ‘blënzlech’ Kuerz-
texter huet hien och nach op Däitsch iwwersat an déi zwou Sproochen an 
engem Bichelchen nieftenee gestallt; dat heescht ‘vun Hippches op Haap-
ches’; den 2. Bändchen ass just erauskomm… an et wier eng giedeleg Saach fir
jidfereen, deen sech op eng originell-genësseg Manéier mam Iwwersetzen aus dem 
Däitschen an d’Lëtzebuergescht wëllt -oder muss- ofginn. Wat et kascht? Net méi ewéi 
eng… Pastaschutta 

André Faber
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Referendum?
An deer leschter KLACK war hei Ried vun der Sprooch am 
Grondgesetz vun eisem Land, der Constitutioun. Dat Gesetz 
ass d’Basis, d’Fëllement vun allem, wat vun den Deputéier-
ten als ‘normaalt’ Gesetz gestëmmt gëtt… a vun alle Regle-
mentatiounen, déi sech op e Gesetz stäipen, dat déi Bestëm-
mungen erlaabt oder virschreift. Klavéiert do eppes net mat 
der Constitutioun, fort!

Gewëss, dat hei ass en dréchent Gespréich iwwer eng 
‘dréche’ Saach. Dofir war a ‘menger’ Schoul, souwäit wéi 
ech mech erënneren, dat Fach och net sënnerlech beléift… 
vläicht ower net ëmmer nëmme wéinst dem Fach senger  An engem normal 
opgebauten demokratesche Staat (Trennung vun de Gewalten/Pouvoiren), also 
enger fräier, parlamentarescher Demokratie geet et net dersonner (=ouni dat). Mir 
hätten alleguer emol besser, aplaz ‘Humpegespréicher’ doriwwer ze féieren, hei-
ansdo un d’Entwécklung dovun a vrun allem un eis Chance an deem Sënn ze 
denken; dat geet méi wäit wéi nëmmen un d’Namminamm, d’Schlippi an den 
‘Amusi’.

Eist Land ass eng sougenannt ‘konstitutionell Monarchie’. Am Fong gehol misst 
et heeschen, de Grand-Duché wier eng ‘konstitutionell-demokratesch-parla-
mentaresch Monarchie’, well den ‘Demos’, d’Vollek, zugudderlescht, den abso-
lutte Meeschter (Souverain) iwwer alles ass, wat ‘gesetzméisseg’ zu Lëtzebuerg 
entscheet gëtt. Dat geschitt doduerch, datt d’Vollek déi wielt, déi a sengem Numm 
(representativ!), als Volleksvertrieder, d’Gesetzer solle maachen an och (iwwer 
d’Verwaltung/d’Justiz) dofir suergen, datt hinne gefollegt gëtt. Mir - d’Vollek, den 
Demos - iwwerloossen ‘eise’ gewielte Leit de Pouvoir/d’Muecht, fir an eisem 
Numm festzeleeën, wuer et higeet, anescht gesot: mir stëmmen si, fir datt si sollen 
decidéiere wat geschéie soll… deemno net ‘direkt’! Et gëtt aner Forme vun De-
mokratie, wéi z.B. d’Schwäiz.

Wann d’Vollek ‘direkt’ entscheet, also net iwwer seng gewielte Vertrieder - wat 
bei äis super-rar ass - da gëtt vun engem REFERENDUM geschwat, engem 
Volleks-Ofstëmmen iwwer eng oder méi Froen, op déi mir mat JO oder NEEN 
äntweren; an der Zäit hat d’Chamber sech domat dann och selwer automatesch 
opgeléist. D’Resultat vum Referendum gëtt duerno definitiv esou an 
d’Constitutioun ‘iwwerdroen’, un déi absolutt jidfereen sech ze halen huet, esou-
guer de Chef vum Land ! Dëse Wee war bis virun en etleche Joeren esou an eleng 
de Fall… et ass an 90 Joer nëmmen 3mol dozou komm. Haut besteet och 
d’Méiglechkeet, datt d’Chamber, mat enger ‘absolutter’, d.h. 2/3-Majoritéit eng 
Ännerung un der Verfassung/Constitutioun ka maachen…genee doru gëtt fir den 
Ament geschafft, an dir kënnt iech virstellen, datt déi Spezialkommissioun, de 
Staatsrot an d’Voll-Chamber sech déi Saach net liicht maachen.

Wien sech och nëmmen eng Grimmel an Texter vun dem Grondgesetz era knéit 
-dir fannt se iwregens och um Regierungs-Internet- dee  versteet, datt net jidfer 
Fro a Problem einfach mat JO oder NEEN ze beäntwere sinn (z.B. den Opbau 
vun der Justiz, d’Roll vum Staatschef…), an anere Wierder: dat soll vun enger 
Spezial-Commissioun vun Deputéierten duerchgeschafft ginn, déi dann hir Pro-
pose maachen an dem Staatsrot, duerno der Chamber déi dohinner leeë fir of-
zestëmmen.

Bei allen anere Komplikatioune ginn et ower fundamental, däitlech an einfach 
Froen, déi dem Vollek fir e REFERENDUM mat JO/NEEN kënnte proposéiert 
ginn. Eng dovun ass déi, wou et ëm eis lëtzebuergesch Staatszeechen (emblèmes), 
eis Nationalhymn an …eis Sprooch geet, an zwar esou, wéi de Staatsrot der 
Chamber et ganz verstänneg virgeschloen huet (an deer leschter KLACK stong 
deen Text Bustaf fir Bustaf); deen an dëser Saach  iwregens op Constitutiounsele-
menter baséiert, déi et an den Demokratien hei rondrëm ewell laang gëtt, vrun 
allem a Frankräich.

No ronn 50 Artikelen an Artikelcher (“Ceterum censeo…”) rondrëm an iwwer déi 
Saach brauch äre Schreiwert jo ganz sécher net méi ze soen, wat him, grad ewéi 
Dausende vu Leit an deem Sënn apaart am Verstand an um Häerz läit. Firwat net 
e Referendum iwwer just déi Fro ?

vum Lex Roth A wann dir net gitt!
Et fällt knapps engem op, datt esou e Saz wéi hei uewen driwwer mat Sécherheet 
keen Däitsch ass, och wann et esou schéngt; grad esou wier et an der ‘Einzahl/ 
Singulier’: a wann s de net gees… und wenn ihr nicht gehet / und wenn du nicht gehst…
dat mécht am Däitschen absolut kee Sënn; grad esou wier et am Franséische mat 
‘et si tu ne vas pas’. 

Ob dat elo dësem / deem passt oder net: et ass eng typesch lëtzebuergesch Fas-
song, en Dréi, eng ‘tournure’, déi ganz einfach net Wuert fir Wuert an eng aner 
Sprooch eragequëtscht ka ginn, wéi z.B. och ‘deen ass mirnäischt dirnäischt 
einfach ugaang’ oder ‘ech hunn deem fatzeg watglifft gesot’... deer gëtt et mat
den Honnerten, grad ewéi mir Dausende vu Wierder/ Ausdréck am Lëtzebuerge-
schen hunn, déi een ëmsoss an aner Sprooche siche geet. Vläicht just dofir fanne
mir haut jo och deen hiermiddege Quatsch, wann een um Computer emol probé-
iert, eng ‘automatesch’ Iwwersetzung vun engem lëtzebuergeschen Text op fran-
séisch, däitsch oder englesch ze kréien. Dat jäizt no… Laachen! Wien et net
gleeft, dee soll emol selwer kucke goen… an sech dann och de Bauch unhalen.

Muss dat wierklech sinn?!
Eng bekannt Manéier: Wann eng Ried oder eng Schreif soll ‘gutt maachen’,
dann trëlle mir onheemlech gär a franséisch oder däitsch Saz-Wëppelen, déi
esou iwwerflësseg si wéi e Frigo um Nordpol…ouni vläicht ze iwwerleeën,
datt dat Däitscht oder Franséischt, an deem mir dann traatschen, esouguer an
deer Sprooch selwer zevill bretzeg ass. 2 Beispiller, déi wierklech net erfonnt 
sinn:

Zuckerkrankheit kennzeichnet sich durch übermässigen Durst… esou schwätzt  keen 
normalen däitschsproochege Mënsch; do heescht et einfach (!!!), déi Krank-
heet giff sech durch den vielen/starken Durst zeigen; dann ass et also och iwwerdri-
wwen, am Lëtzebuergeschen do vu ‘kennzeechnen’ ze schreiwen, oder net?

Eng ganz grouss a stacklëtzebuergesch Firma seet äis dann elo, wa mir en 
Apparat genge bei hir kafen, a mir wieren net satisfait, da giffe mir remboursé. 
Dir gleeft et net? Da kuckt emol bei Reklamme vun der P&T op RTL.lu… do
kritt ee jo dann näischt erëm, wann een net zefridden ass

Traditiounen
Den Dezember ass nun emol e Mount, an deem Traditioune leien, déi nach ville 
vun äis ‘no ginn’: De Kleeschen, Helleger Owend, Chrëschtdag selwer, an da
loosst mer an engems Sylvester/Neiooschdag mat eran huelen.

De geknäipten ‘Advent’ mat sengem Tralala rondrëm ass eréischt zënter de
leschten 2 Generatiounen aktuell, well deen huet een nëmmen duerch déi bekannt 
(däitsch!) Lidder aus der Kierch kannt (Tauet Himmel… Es ist ein Ros’ entsprungen…). 
Et ass dach gelungen, datt mir op Lëtzebuergesch e Grapp voll Texter fir Niklos-
dag a fir Chrëschtdag hunn a keent fir den Advent, oder? Mä dat war ‘soss’ déi 
Zäit, wou nach keng lächerlech rout Geschäfts-Männercher alias Weihnachts-
männer dorëmmer gehéisst sinn; et war ower och déi, wou ‘de Schong gesat ginn 
ass’ a wou mir äis deen Dag duerno besser geschéckt hunn, wann näischt dra war.
E Stéck deer ‘gudder aler Zäit’ 

Hand op d’Häerz: et ass eng ‘heemlech’ Zäit gewiescht… am wierkleche Sënn vun
‘Heem’! Wat ‘guff’ et fir Chrëschtdag? Freed un engem Beemchen ass soss net vill 
oder näischt. Wien dann op Neiooschdag e léiwe Pätter oder eng gutt Giedel hat, 
deen ass ‘wënsche’ gaang a krut vläicht e ‘Këndel’, also en iwwerdimensionéier-
te… Boxemännchen (wat e schéint lëtzebuergescht Wuert!). Nëmme fir ze laa-
chen: Mä wier dat net d’Léisung fir dëst Joer zu Dikrech um ‘Botterweck’? 

Iwwerflësseg
Lecker, lecker, lecker a keen Enn. Da soll emol ee kommen a soen, dat wier äis 
net vun ‘do iwwer’ aus deene maandelweisen däitschsproochege Reklammen 
agetriichtert ginn. Dobäi ass dat ‘Geleckers’ esouguer am Däitschen zimlech
dolaanscht, well et jo zugudderlescht mat eppes ze dinn huet, dat ee lecke kann,
also eng Glace oder eng Lutsch! Logescherweis kann dofir e Kallefsbrot net ‘lek-
ker’ sinn, an e ‘leckere’ Bond gëtt et och net… ower d’Publicitéit an dee léiwe 
‘Marketing’ sinn, am Sënn vum Ausdrock do, fir äis eppes ze verkafen… och 
sproochlech Hier-Spawecken! Da geet natierlech ‘genësseg, geschméicheg, säf-
teg, éisseg…’ net méi duer… oder einfach ‘gutt’. 

Et ass kloer, datt mir elo déi gelackte ‘Germanisten’ erëm an der Akaul sëtzen
hunn; am Fong ower, well si net wëssen, wourëm et äis geet: net géint dem Grass 
oder dem Walser hirt Däitsch, mä géint de Muttwëll, op déi Manéier wéi hei han-
nendrun: eis Wiertschaft ‘no vir bréngen’ aplaz weider;  sollen d’Leit elo hei ‘verstier-
wen aplaz stierwen’, een ‘hirer gedenken aplaz un si denken’, vläicht ‘uschléissend
aplaz duerno’ d’Geleeënheet ‘notzen aplaz huelen/profitéieren’, fir ‘gemeinsam
aplaz zesummen’ an eng Mass goen? ‘Evolutioun’ vum Lëtzebuergeschen? Dat
do net. Doriwwer eng Diplomaarbecht schreiwen? Da mengt alt!

Ma jëmme mäini!
Esou e lëtzebuergeschen Ausdrock à la ‘Mammelikanner’, deen ee knapps an eng
aner Sprooch kann iwwersetzen, oder? Ma hei geet et elo net dodrëm; et soll sech,
wéi esou dosendeweis, ëm e Gedanken iwwer eis Schreifweis/Orthographie
dréinen. Deenen allermannste fällt jiddefalls op, watfir en onméiglech-domme 
Kuddelmuddel am Schreiwe vun der englescher Sprooch dorëmmer schlauft 
(nom G.B.Shaw senger Meenung!)… et seet ower keen eppes, well um Däit-
schen, Franséischen an Engleschen gëtt et dach näischt ze kritiséieren, gelldir… 
Fehler, Ponkt a roude Minus-Strapp!

Beispill: Huet dir ewell beduecht, op wéivill Fassongen de Vokal ‘o’ am Engle-
schen ausgeschwat gëtt? Hei sinn der emol 5! Long (=o), over (=ou), loser (=u), 
more (=oa)…an esouguer als ‘a’ (cover, lover…)! Ass dat dann näischt? Et schéngt
net, well jidderee schléckt, léiert a behält et, ouni sech ze wonneren, ze gromme-
len an ze reklamméieren. Just Lëtzebuergesch schreiwen, dat ass eng Schmot, 
gelldir. 

A wéi soe mir dacks: Ëmmer op déi Kleng an déi Bluttaarm 
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Majo dann …
Deen - typesch lëtzebuergeschen - Ausdrock gëtt dacks gebraucht, wann 
eppes geschitt, wat een sech net onbedéngt esou erwaart huet. Dat hänkt 
ower vun der Betounung of, well ‘majo dann’ kann heeschen, datt een 
d’accord mat eppes ass, an op deer leschter Silb betount (majo dann) wëllt 
et soen, datt een zimlech paff ass…probéiert et emol selwer 

D’Lieser vun eiser KLACK wësse ganz bestëmmt, datt sech fir eis Sprooch 
an der Constitutioun/Verfassung hei dru gehal guff, wéi ‘de Geck un de 
Bengel’. Fir genee ze sinn: 48 mol huet een hei op eiser Sproochsäit 
en Artikel fonnt, wou ‘Ceterum censeo…’ driwwer gestanen huet, 
dee bekannte (?) laténgesche Sprooch vum ale Cato, deen sech egal bei 
watfir enger Geleeënheet drugehal huet, d’Stad Carthago misst zerstéiert 
ginn… doraus guff e festen Ausdrock fir eng gewësse Form vu Verbruetheet. Iwregens huet eng 
lëtzebuergesch Studentin op der Sorbonne net schlecht mat Iwwerleeungen a Beschreiwungen iw-
wer eis ‘récurrence= Verbruetheet’ mat engem säitelaangen Interview fir hire ‘Master’ ofgeschnid-
den (Äntwert op 45 kloer Froen!); do ass et och ëm d’Suerg fir d’Lëtzebuergescht an der Verfassung 
gaang. 

Et sief hei drun erënnert, datt sech ewell eng laang Zäit virun der Artikelserie hei an der KLACK ëm 
de Problem vun eiser Sprooch an der Constitutioun bekëmmert ginn ass. Dat war jo nëmmen nor-
mal, well eist Sproochegesetz vun 1984 noweisbar zugudderlescht op dat ‘Gedirängels’ 
vun der Actioun-Lëtzebuergesch an d’Chamber kumm a gestëmmt ginn ass. Dat war beilei-
wen net esou liicht wéi ee kënnt mengen. Intelligenzbéischten an aner Kregéiler hu probéiert 
d’Saach an d’Lächerlechkeet ze zéien…  haut wësse mir alleguer, datt dëst Gesetz eng ganz aner 
Wichtegkeet wéi klenggepierpelten Uz hat!

‘2003 hate mir da ganz gutt Gespréicher mat den Haapt- Fraktiounen an der Chamber. Leider hu 
Leit, déi virdru mam Prinzip ‘Constitutioun/Sprooch’ averstane waren, op eemol Buuschten an der 
Zopp fonnt… a schonn ass e (politesche) Rëss an der Saach gewiescht. Anerer wollten, fir sech ze 
profiléieren, méi lëtzebuergesch si wéi de Roude Léiw a jidfer Fändel… dem President vun der 
Verfassungscommissioun ass natierlech näischt anescht iwreg bliwwen, diplomatesch-juristesch 
‘Damp aus der Saach’ ze huelen… wat hien och intelligent gemaach huet.

Wéi fir jidfer Gesetzprojet ass dann de Plang fir eis Sprooch an der Verfassung an de 
Conseil d’Etat an d’Regierung gaang. Haut wësse mir, wat de Staatsrot dorop geänt-
wert huet…op der Basis vun deem, wat an anere Länner rondrëm (apaart Frankräich) iwwer 
d’Sprooch vum Land an hirer Verfassung steet; wuertwiertlech seet de Staatsrot dat hei:

vum Lex Roth

Il (Conseil d’État) propose d’intégrer dans le Chapitre 1er cet article qui se lirait comme suit:
« Art. 4. (1) L’emblème de l’Etat est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(2) La loi définit les armoiries  de l’Etat.
(3) L’hymne national est ‘Ons Heemecht’.
(4) Le luxembourgeois est la langue nationale. La loi règle l’emploi des langues luxembour-
geoise, française et allemande en matière législative, administrative et judiciaire. »

Majo dann…an den 2 Betounugen!… Et bleift elo just ze hoffen, datt ‘si’ sech an der Chamber 
selwer, iwwer all ganz normal Verschiddenheeten an Zermeeschterei eraus ‘rappen’ a fir dem 
Staatsrot seng Propos eens ginn - déi näischt ewech hëlt, ower all Méiglechkeeten op léisst. We 
had e dream!

Familljen-Nimm
Nach eng Kéier: Brauche mir gescheit a gepierpelt Universitéits-Gestudéiers, fir äis emol 
roueg ze iwwerleeën, wéi et mat de Familljen-Nimm vun hei steet, déi et wierklech och 
(bal) nëmmen an eiser Géigend gëtt. Ënner ‘Géigend’ sinn do natierlech och déi Streecher Land ze 
verstoen, déi 1815 resp. 1839 u Preussen/Däitschland an un d’Belsch gefall sinn; am Fong esouguer 
eng Partie, déi mir an deem Deel fannen, dee 1659 franséisch ginn ass.

Bei engem méi graffe Verglach fënnt ee séier eraus, datt et ‘déi aner Säit’ kéipweis ‘Patronymë’ gëtt, 
déi vun engem Beruff/enger Beschäftegung kommen, vill méi (a gelungener) wéi de Schmit, 
de Wagner, den Zimmer, Kieffer, Streicher asw. bei äis. D’meescht stellt sech eraus, datt de Stammbam 
an deem Fall seng Wuerzelen och ‘do iwwer’ huet. Grad esou ass et mat den Nimm, déi exakt déi 
vun Dosenden Uertschafte laanscht d’Our, d’Sauer an d’Musel sinn. Aplaz deeglaang ‘Su-
doku’ wier et vläicht net onintressant, emol einfach nëmmen am Tëlephonsbuch dofir op d’Sich ze 
goen 

Dann huelt elo mol Nimm wéi Michaely, Stephany, Nicolay, Gerges, Mathay asw…, grad ewéi 
Ofleedungen dovun (Goergen, Nickels, Steffen, Mathes, Matgen) … déi sinn der elauter aus den 
Dafregëschtere vu virun der Franséischer Revolutioun, also iert et en ‘Etat civil’ am Sënn 
vun haut ginn ass. Hei huet dann dee méi blénkegen Ausdrock ‘Patronym’ och seng richteg Bedei-
tung: Pappennumm! Also: Kuckt iech dat emol an engem Tëlephonsbuch un.

Ursaache fir ze gebrauchen
Mengt dir wierklech, jidfer Fransous giff all Wuert gebrauchen oder och nëmme ver-
stoen, dat een am ‘Larousse/Robert’ fënnt? Ass dat am Däitschen de Fall fir den ‘Duden’? 
Vläicht fir d’Englescht am Harrap’s… a wann der net gitt 

Just fir d’Lëtzebuergescht giff et net gëllen, datt een Dosenden an Honnerte vun Ausdréck net ver-
steet, kennt a scho guer net gebraucht… déi een ni gesinn, héieren oder gelies huet! Dat ass op 
d’mannst net éierlech, fir net ze soen ‘décke Mumpitz’. Do däerf een dann och seng Zweiwelen 
hunn, wann an dësem Sënn ‘Mutterspracheler’ fir eng Dokteraarbecht sollen zesumme-
gelammelt ginn!

Fir sech aus deer Kallefskundel (=Strack!) ze zéien, gëtt och nach vill behaapt, déi Ausdréck wiere 
vereelzt, vergreezt, almoudeg oder ganz einfach gutt fir an de Musée… a geheit dann ower mat 
houdäitsche Wierder, esouguer ganze Sätz dorëmmer, déi en duerch TV-Infektioun net  aus der Kopp 
kritt… domat ass d’Bier geschielt! Op déi Manéier gëtt elo e Buch verschéckt, aplaz einfach ge-
schéckt; mir ‘schwätzen engem e Bäileed aus’ (da vergeet et him ); mir ‘empfänken’ ewell Päck, 
esouguer ouni Waardezäiten a schnell… majomajo. A fir dee ganze Sproochaarmutt gebrauche mir 
dann déi Ursaach…vun hei uewendrun!

Kennt / gebraucht dir dës Ausdréck?
Hien huet sech déi bescht Mäifel genopert – de Jang hat eng Ham beim Bauer gesproocht – ech 
hu mir dee Schnëssert emol gekroopt – hiren Numm ass mir ausdenkeg ginn – an deer Saach 
hunn ech mech verkuerbelt – de Mett ass en Haus zu Bieles ugaang – eng Kludder Schlësselen 
ass ongemälleg an der Täsch – de Pitt kluddert all Dag dorëmmer an huet dacks eng am Batz/
Biz… a probéiert emol, erauszefannen op wéivill Fassongen een eist Verb ‘noneemaachen’ an e 
Saz pake kann… oder sot dir einfach: ale Buttek!?

WALFER Bicherdeeg
Och dëst Joer gëtt et zu Walfer déi wonnerbar Geleeënheet, fir sech eng ganz Tut voller 
Bicher mat heem ze huelen. Praktesch all eis Editeure si mat hiren neie Produktiounen do;  dir 
fannt eng Abberzuel Dëscher voller ‘Okkasiounen’, déi ee wierklech fir en ‘Apel an e Stéck Brout’ 
kritt; munchereen huet do ewell dat fonnt, no deem hie Joer an Dag gesicht huet!

Natierlech gëllt déi Iddi apaart fir Bicher an eiser Sprooch, no deenen dir dacks ëmsoss a Bichebut-
teker gefrot oder gewullt huet; si sinn/waren entweder vergraff, oder de Libraire huet sech net fir déi 
‘onrentabel’ lëtzebuergesch Saachen intresséiert. Dofir: Gitt  SAMSCHDES, de 17. oder SONNDES, 
den 18. November op Walfer. Dir wäert et net bereien!

‘Depressioun’ oder Nodenkes?
An eiser Zäit, déi zimlech bëselt wéi wann se leefeg wier - just datt se net weess wouhin - ass et 
ganz bestëmmt net ‘dolaanscht’, wann een emol déi eng oder aner Kéier den Otem anhält 
fir sech ze berouegen, d’Hoosslecht, d’Hou an d’Hetz, pardon de STRESS, eng Grimmel an de 
Grëff ze kréien…vläicht och e bëssen un déi ze denken, déi virun äis do waren; deene mir villes ze 
verdanken haten an hunn. Dat muss net ëmmer op Allerhellege sinn… d’Joer huet 365 Deeg dofir. 
Et gëtt an alle Sproochen Dichter, déi äis an deem Sënn hir Gedanken a Wierder a Forme geschenkt 
hunn, déi op ee kënne wierken, wéi wann een en Tableau kuckt, vläicht och eng Bibelillustratioun 
oder eng Kierchefënster vum Marc Chagall. Eise Marcel Reuland kënne mir mat Sécherheet an hir 
Rei stellen; z.B. mat dësem Gedicht: 

Verloosse Griewer
Verloosse Griewer si vill am Land,
déi kee méi versuergt wéi de Reen an de Wand,
op deene keng aner Blimmche bléit
wéi déi, déi de Wand tëschent d’Onkraut séit.

Verloosse Griewer si vill am Land,
op deene kee kräischt a klot wéi de Wand,
op deene kee Mënsch ze biede steet,
wann den Här Allerséile laanscht d’Reie geet.

Verloosse Griewer, vergiesse Leed,
vergiesse Mënschenhäerzlechkeet!
Eng Handvoll Buedem deckt d’Äschen zou;
Gott gief de Séile seng éiweg Rou!

All eis Membren a Frënn sinn op d’Generalversammlung 2012 invitéiert, déi
– samschdes, de 24. November 2012
– ëm 16.00 Auer!!! ...also net 15.00 Auer
– an der Stad / Casinosgaass (rue d’Eich)
– an der Brasserie ‘am Dierfgen’ gehal gëtt…
bei äis ‘fënnt déi net statt’ a gëtt net ‘ofgehal’; mir lueden och net an.
Bis op déi ‘normal’ Ponkte sinn en etlech wichteg/nei Iddien a Pläng um Pro-
gramm.

De Comité ass frou, Iech deen Dag do ze gesinn !

Generalversammlung
Actioun-Lëtzebuergesch
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Integratioun ass net Identitéit
Wann ech mech net ieren, da war et de Professer a spéidere Minister Nico-
las Margue, deen an den 30er Joeren d’éischte Kéier vun eiser 
Sprooch am Zesummenhank mat der Lëtzebuerger Identitéit ge-
schriwwen huet. Dat ass fir mech, vru ronn 50 Joer, e ganz anere Bléck op 
d’Lëtzebuergescht ginn an huet mech dozou bruecht, vill méi wäit an déi 
Problematik eranzekucken, wéi dat mat e puer - a wann och nach esou 
gudden/schéinen Dichtereien, apaart dem Reenert - de Fall war. Haut sti 
mir, wat dëse Begrëff ‘Identitéit’ ugeet, op engem ganz aneren Terrain. 
Deemools, virun der Katastroph vun 1940, hunn der leider net ge-
nuch agesinn, wat e permanent, ‘recurrent’ Ënnersträiche vun 
eiser Identitéit (vläicht) hätt kënne verhënneren. An eiser Zäit gëtt 
Identitéit zevill mat ‘Integratioun’ vermëscht, wat net wëllt soen, datt déi zwéi Begrëffer sech friem 
wieren.

Een, deen net ‘vun hei’ ass, kann eis Identitéit ni ganz kréien, soss misst hien seng eege komplett 
verléiere kënnnen… dat wier schued, well aus deer intressanter Vermëschung vun Identitéits-Ele-
menter entsteet jo eng Zort ‘Mësch-Identitéit’, vun deer déi eng an déi aner Säit positiv profi-
téiere kënnen; déi ass fir Lëtzebuerg vläicht méi typesch wéi egal wou. All Verschiddenheete ‘ren-
ken’ sech an; alleguer hu mir zugudderlescht eppes dovun. Spéitstens déi 3. Generatioun huet de 
gréissten Deel vun de verschiddenen Identitéiten zesoe gläich gemaach, net platt! Dat bescht 
Beispill hu mir un ‘eisen’ Italiéiner aus deer 4. oder 5. Generatioun; bei de portugiseschen 
Awanderer (vun ca. 1968 un) ass oder gëtt et just datselwecht. Mir sollen dobäi ower net vergies-
sen, datt et och nach Zéngdausenden aner ‘friem’ Leit a Famille ‘vu baussen era’ gëtt… mä do geet 
et dann och esou.

Datt eis Sprooch eent, wann net dat wichtegst Element vun deem Gedankefeld rondrëm Identitéit 
oder Integratioun ass, kann nëmmen engem egal sinn, dee kee gudde Wëll huet. Zugudderlescht hu 
mir sproochlech jo hei net nëmme mat Italiéinesch, Portugisesch an deem Zesummen-
hank ze dinn, mä och mat Däitsch, Franséisch, Englesch asw. Deen eenzege ‘Catalyseur’ fir 
d’Zesummeliewe vu Leit aus deene verschiddenste Sproochraim kënnt hei deemno nëmmen eng an 
déiselwecht Sprooch sinn. Dräimol däerf ee roden, watfir eng dat ass   

An dësem Zesummenhank hunn déi sougenannt ‘grouss’ Sproochen ower en immense Virdeel: si 
ginn an hire Länner eescht geholl… ower domat hunn d’Lëtzebuerger et méi schwéier. Mir quat-
sche jiddereen an enger Sprooch un, wou mir mengen, hie giff eppes verstoen… mä jo 
nëmmen net an eiser! Wa mir äis dann och nach bei ‘frieme Leit’ domat wëlle ‘bäimaachen’, datt 
d’Lëtzebuergescht jo ‘nëmmen’ dëst oder dat wier, brauche mir äis net driwwer ze verwonneren, 
datt déi ‘aner’ et net fir méi eescht huele wéi mir selwer. Moien Identitéit an Integratioun!

An den USA hunn sech an de leschte ronn 200 Joer Awanderer aus Dosende verschiddene Kultur- a 
Sproochkreeser zesummefonnt; et guff kee sougenannte ‘Babel’, an et ass knapps eng Natioun méi 
houfreg op hir Nationalitéit wéi grad si… Dat war nëmmen der Grondiddi ze verdanken, 
datt op offiziellem Plang, ugefaange beim Schoulwiesen, ‘eent duerch d’anert’ eng 
eenzeg Sprooch sollt gëllen: d’Englescht. Ouni Englesch kënnt dir normalerweis net do blei-
wen a scho guer net Amerikaner ginn! Denkt emol un all déi Länner hei ronderëm, wou d’Nationalitéit 
haut och fest un hir Sprooch gebonnen ass; datt d’Lëtzebuergescht an deem Sënn elo däitlech am 
Gesetz steet, ass also nëmmen normal… mä aus deene Grënn vun hei uewe wéinst eiser (rela-
tiver) Méisproochegkeet/ Polyglossie vill méi problematesch… ower och, well der zevill 
vun äis hir eege Sprooch selwer net fir ‘voll’ huelen. Domat ass hei de Problem vun der Integratioun e 
ganz anere wéi soss enzwousch; vun Identitéit emol net ze schwätzen… dajee dann, bis a 50 Joer 

vum Lex Roth

Werfen, puchen… oder geheien?
Mir hu vill Wierder, bei deenen ee mengt, et wier jo nëmmen dëses oder dees: Däitsch, Franséisch, 
Englesch…dat stëmmt net ganz. Huelt emol eist ‘séier’: dat gëtt et jo dann och am Däitschen, ower 
d’Bedeitung ass am Lëtzebuergeschen eng total aner, oder net?

Intressant ass an dësem Streech  z.B., datt mir en nidderlännescht Verb gebrauchen, dat an eiser 
Sprooch vill méi wäit wéi am Hollännesche geet: eist ‘geheien’ (werfen, puchen) ass ganz 
einfach ‘gooien’ zu Amsterdam, mä datt een dee vill schafft,sech plot, vläicht och ‘geheie’ 
muss, ass an deem Sënn net am Hollänneschen ze fannen! Wann e Giss vu Jong sengen Eltere Misär 
mécht, dann huet hien si vill ‘gehäit’…wat mir alt erëm net esou am Nidderlännesche fannen. 

E ganz grousse Merci
si mir an dëser KLACK dräi Männer schëlleg

deenen eis Sprooch e sëllechen ze verdanken huet. Leit vun hirem Kaliber hunn ë.a. däitlech
bewisen, datt d’Lëtzebuergescht voll amgang ass, sech wäit iwwer de gemenkerleche Stand
vun engem sougenannten ‘Dialekt’ erauszeschaffen... am Sënn vun ‘le luxembourgeois, un
dialecte qui a réussi’. Si sinn allen dräi an de leschte puer Méint an d’Éiwegkeet gaang;
d’ Actioun-Lëtzebuergesch/ Eis Sprooch ass mat Recht houfreg drop, jidderengem vun hinnen
ewell vru Joeren déi ‘Sëlwer Éiereplack DICKS-RODANGE-LENTZ’ fir hir Verdéngschter  ginn ze
hunn!

de Pol Pütz †
war e jonke Kärel vu 25 Joer, wéi mir 1971 eis Organisatioun fir d’Lëtzebuergescht am deemolege
‘Pôle Nord’ gegrënnt hunn. «Wien ass dat do dann?», huet et geheescht, wéi dee ‘Spunt’ sech
d’Wuert gefrot an duerno an den éischte Comité gemelt huet; de Pol hat en intelligent ‘Mondstéck’
a flott Iddien. Et huet net laang gedauert, dunn huet dat sech, d’éischt zesumme mam Pir Kremer
an duerno och an senge Publikatiounen, kloer gewisen… hie war, am beschte Sënn ‘ee fir séch’ a
stong och geschwënn, am duebele Sënn, an der viischter Rei op der Bühn vun de Lëtzebuergesch-
Schreiwerten. Grad esou ass a bleift säi Sprooch-Cours zu Walfer wéi am IFA, dem ‘Institut de for-
mation administrative’, a beschter Erënnerung. Eis Actioun an all Sprooch-Frënn wäerten de Pütze
Pol héich an Éieren halen!

de Josy Braun †
huet ausgelidden. Wien de Jos an de leschte puer Joer gesinn huet, deem huet dee schwéierkranke
Mann misse Leed dinn… hien sech selwer ower net! Hien huet souzesoe bis seng lescht Stonn
geschafft, an eiser Sprooch, fir eis Sprooch. De ‘Brauns Jos’ guff a gëtt op anere Plaze vu kompeten-
te Leit verdéngt gelueft a kommentéiert; laanscht hie kënnt keen, deen sech mat der lëtzebuerge-
scher Literatur ofgëtt! Sief dat fir seng Romanen, fir seng Theaterstécker, seng ‘Fisserchers-Dichte-
rei’, besonnesch ower och fir seng genësseg Kuerztexter an der Zäitschrëft ‘Ons Stad’.
Een anert vum Josy sengen Talenter huet sech bei senger Aarbecht fir d’Schreifweis vum Lëtzebuer-
gesche gewisen: Uechter d’ganzt Land huet hien Honnerten an Honnerte vu Leit an d’Orthographie 
vun eiser Sprooch geféiert; “ech war beim Josy Braun am Cours”… eng Referenz! Säi Bichelche fir
eis Schreifweis bleift e pädagogescht Meeschterstéck bei der schrëftlecher Evolutioun vum Lëtze-
buergeschen. Eis Sprooch a mir vermëssen Dech, Jos!

de Patrice Schonckert †
huet zwar joerelaang brillant franséisch Sportreportagen am ‘Répu’ gemaach; hien ass och Direkter
vum Kadaster gewiescht… mä ‘de Pat’ huet ni ‘Gedäisch gemaach’ a bluf zesoen ëmmer hanner-
wands… hien hat e luese mä aussergewéinlech sympathesche Charakter; dat ass dann och an
engem bestëmmte Sënn eng grouss Chance fir eis Sprooch gewiescht. Eist verbruet Gemëffers géint
déi onnëtz verdäitschte Flouernimm aus dem Ufank vum 19. Joerhonnert op den offizielle Land-
Lëschten huet den Här Schonckert zugudderlescht definitiv iwwerzeegt, datt do eppes Verstänneges
misst passéieren… dat ass geschitt! 3 Joer hu mir un de ronn 40 000 Flouer- a Stroossennimm
geréckelt a gefréckelt, fir se ‘an d’Fassong’ ze kréien. Eng grouss Chance: Den Här Schonckert hat
als exemplareschen Direktesch- Kolleg ëmmer e gudden Drot bei sengem Nofolger… an dofir ass
‘villes méiglech gewiescht’ oder ginn… wat iwwer all déi nächst Generatiounen eraus ee vun den 
intressantsten Deeler vun eiser Sprooch ofséchert. E ganz décke Merci, Pat!

Zevill an net genuch…
…si keng Moossen, heescht et an engem verstännegen a gescheite Spréchelchen. Dat gëllt zesoe 
fir alles, natierlech och fir eis Sprooch. Et kann, apaart an eiser Sproochsituatioun, keen 
eppes géint Ausdréck aus anere Sproochen hunn: wéi giffe mir soss fir Trottoir, merci, Tële-
phon, Computer, Zossiss, Spaghetti, Spargelen, Friture, Orangen, Glace, wahrscheinlech, Fehler, Zei-
tung asw. soen?

Hei ass ower ewell dacks iwwer en anere Phenomän rieds gaang, an zwar dat iwwerméissegt, 
muttwëllest ‘Léine-goen’ an aner Sproochen, wou d’Lëtzebuergescht en eegent Gesiicht 
huet, eng aner Bedeitung dra leet, also Wierder oder Bedeitunge ‘fir hei’ gemaach huet; dat ass e 
Muttwëll, deen eiser (klenger!) Sprooch onheemlech un den Ausdrockspelz geet (z.B. ‘schnell, oft, 
ausserhalb, leschtendlech, während, Lenkrad, Bouchée, mëttlerweil, aplaz séier, dacks, bauss(ent) asw.)

Wat ower ganz sécher dolaanscht ass, sinn Ausdréck wéi ‘Abschied feieren / en Angebot maachen / 
eng Genehmegung ufroen, en Antrag stellen asw…. do misst een sech vläicht emol iwwerleeën, ob 
‘eng Pensioun feieren / eng Offer(t) maachen / eng Erlaabnes froen / eng Demande maachen net 
ower e bessert Gesiicht hätt… souguer wann do Franséisch an d’Spill kënnt… mä grad esou Bei-
spiller ënnersträichen eis ‘Mëtt’ tëscht deene Sproochen, déi typesch fir eis Schoulbildung a fir eisen 
administrative Gebrauch sinn. Wéi gesot, an esouguer wann et apaart feierlech soll sinn: Dees en-
gen an dees anere genuch, wou d’Lëtzebuergescht knapps eppes huet… ower och net zevill!

Hierscht oder Herrescht?
Dat ass zweeërlee! Op der Musel - op dat neit ‘MISELERLAND’ kënnte mir fleeten! - ginn si an den 
‘Herrescht’, net onbedéngt an ‘d’Lies’. D’Vakanz ass eriwwer, de Glacis, d’Fouerplaz eidel; d’Schoule
sinn erëm un; et ass alles ‘am Rad’… leider verléieren der dës Zäit och vill d’Pedallen, hunn
‘de Kéis’, si flemmseg, wann net esouguer ‘depriméiert’; d’Pëllemécher dogéint reiwen
sech d’Hänn. Ganz vill Dichter aus alle méigleche Sproochen hei ronderëm gesinn dat anescht, mat 
herrlechen Texter, déi een dacks ewéi Tableauë virkommen… och mir hunn deer am Lëtzebuerge-
schen, an déi brauche sech glat net ze verstoppen! Huelt emol dëst Hierschtgedicht vum Marcel
Reuland, loosst iech  et op der Zong zergoen: 

Wann de Summer geet
Dräi Deeg laang ass e raue Wand wéi wëll duerch d’Gaasse gejot,
d’Gewëlleks ass schaarf duerch den Himmel gerannt, an d’Beem hu gekeimt a geklot.
Ma op eemol ass alles méi roueg ginn, hënt geet keng Lëftche méi,
keen Hauch laanscht den Däich, wou d’Pëppelter stin, an ‘t ass mer, ech weess net wéi.
An ‘t ass mer esou ongemälleg hënt, an ech weess dach genee Bescheed:
Dräi Deeg hault de Wand, wann d’Fréijoer kënnt, an och , wann de Summer geet.

(aus dem Buch: DEM MARCEL REULAND SÄI WIERK)

Muss dat sinn?
Vill, dacks, an engem Stéck maache Leit sech selwer an och äis en Ouer mat dem Lëtzebuerge-
schen um Radio an der Tëlevisioun. Eng Partie soen, si hätten ewell ‘dohinner tëlephoné-
iert’… mä wie war dann déi aner Säit um Apparat? Ganz sécher deen net, deen um Mikro war, wéi
si en décken Hals kritt hunn; vläicht just een aus der ‘Zentral’, oder een ‘aus der Loge’…an domat
ass d’Saach da gelaf. Et kënnt nun emol drop un, ob een eppes seet oder ze soen huet! Mir hunn
do näischt ‘ ze soen’; dat ass dem Chef senger Saach… deem ass et d’meescht egal… an un dee 
kënnt ee souwisou net, basta.

Wann dir dann ower ewell am Programm vun engem Radio en Titel  vun enger Emissioun liest, déi 
riichtewecht a Wuert fir Wuert Däitsch ass, kënnt dir iech denken, watfir e Vizmates- ‘Lëtzebuer-
gesch’ do wäert kommen. Beispill: d’Aschoulung aus der Siicht vun den Elteren … ass dat dann
naaaischt?! Dach, mä bestëmmt kee Lëtzebuergesch. Da gëtt gefrot, wéi déi ‘Aschoulung’ da geng
an eiser Sprooch heeschen; déi gëtt et net… well mir eng arem Sprooch hunn! Mä wéi ass et dann
domat am Franséischen, am Engleschen, am Portugiseschen? Do sinn dat nun emol och ‘arem
Sproochen’, fäerdeg. Wéi giffe mir et dann elo vläicht soen? Ganz einfach iwwer de Sënn noden-
ken: Wat-soll-do-gesot-ginn? D’Kanner gi fir d’éischt an d’Schoul; wéi d’Elteren dat gesinn
/ vun den Elteren aus gekuckt. Vläicht ass et ower och méi kamoud, fir d’Emissioun aus engem 
däitschsproochege Fachbuch ze knäipen… an net aus der däitscher Sprooch-Schinn erauszekom-
men 
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Fir mat an d’Vakanz
Wéi all Joer, maache mir och 2012 eng 
Summerpaus mat eiser KLACK… 
mä net, ouni en etlech Gedanken iwwer 
Ponkten aus dem Fong vun eiser 
Sproochsituatioun mat an d’Valise ze 
stiechen.

Mir kënnen haut roueg behaapten, datt 
d’Lëtzebuergescht en enorme Wee 
zënter de leschte ronn 200 Joer ge-
maach huet. Vergiessen däerf een dobäi 
net, datt an der Zäit knapps 1% vun de 

Leit liesen/schreiwe konnten, déi hei gelieft hunn, iert d’Schoul fir 
d’Allgemengheet eng Roll gespillt huet, an zwar an de 40er Joere 
vum 19. Joerhonnert! Soubal deemools eppes op déi eng oder 
aner Manéier ‚offiziell‘ war, guff et nëmme Franséisch, Däitsch an 
deelweis och nach Hollännesch…bis op d’Kierche-Situatioun hat 
„dat gemengt Vollek“ weder eppes mat enger anerer Sprooch ze 
dinn, nach d’Méiglechkeet, d‘Mëttelen oder en Intressen drun, 
sech ëm Geschriwwenes ze bekëmmeren…vun Texter op Lëtze-
buergesch net ze schwätzen. Hei kënnt een dem Brecht säi 
Spréchelchen ofgeännert zitéieren: Fir d’éischt kënnt de Maufel 
an dann eréischt d’Sprooch.

Vun deem éischte „Buch“ – no e puer ‚lëtzebuergesche‘ Sätz an 
enger Zeitung – dat 1829 an eiser Sprooch erauskomm ass (e 
Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus), guff den Tunn Meyer gan-
zer 35 Stéck lass… iwregens hat dat sougenannt „Buch“ och 
nëmme… 35 Säiten. Den Universitéitsprofesser (!) Meyer huet de 
Courage fir seng Sprooch ni verluer!

Gelungenerweis begéine mir duerno da Leit aus der 
intellektueller Mëttelschicht (Gangler, Diedenhoven, Lentz), 
déi sech fir d’Lëtzebuergescht asetzen; et sinn net zoufälleg deer 
gewiescht, déi verstan hunn, wat d’Sprooch fir déi Identitéit geng 
bedeiten, déi lues a lues gewibbelt huet: de Gangler guff 1847 
den éischte Lëtzebuerger Dictionnaire eraus; den Diedenhoven 
ass duerch säi „Bittgank no Conter“ ni vergiess ginn; de Lentz 
mécht sech en Numm mat däitlech patrioteschen Texter (Feier-
won, Uelzecht/Heemecht, Heemwéi…).

Wat ee ka verwonneren, ass an dëser Rei vu Pionéier den Dicks, 
dem offi ziell ieweschte Personnage vum Grand-Duché-
Ignace de la Fontaine säi Jong: Hien huet zwar keng patrio-
tesch Trompett geblosen, ower säin Afloss war fir eis Sprooch a 
Kultur duerch seng Situatioun/Positioun an säin Talent net ze 
iwwerbidden; seng populär Theaterstécker, vrun allem d’Lidder 
draus, hunn am Sprooch-Sënn ageschloe wéi eng „Streebomm“! 
Mat Sécherheet huet dat sech och ënnert dem Wëllem II an III zu 
La Haye erëmgeschwat an eng psychologesch Wierkung gehat; 
de Prënz Hary hat et jiddefalls brillant verstan: Um Oranier-Haff 
haten se iergendwéi matkritt, datt mir äis net ouni ze maule wëllte 
verkëppe loossen!

Mir kënnten elo an dësem Sënn weiderfuere bis haut: Et steet 
poulriicht fest, datt nëmmen eng Abberzuel vu PRAK-
TESCHE Schréck d’Lëtzebuergescht weiderbruecht hunn, 
och wann een den néidege Respekt vrun ANALYTESCHER, reng 
theoretescher oder linguistescher Aarbecht kann hunn. Dat kënnte 
mir ouni Krämpes bis an eis Zäit eran noweisen. Méi reng ge-
trëtzt dierft een hei vu PRAGMATISMUS schwätzen, deen sech, 
no allen zerguttsten Definitiounen, un d’Realitéit, d’Praxis an 
d’Actioun hält… eis Aarbecht zënter wéinstens 45 Joer!
Firwat sollte mir an deer nächster Nummer vun der KLACK 
(N°184), de 6. Oktober, dee bewosst „populären“ Iwwerbléck vu 
ronn 1870 bis haut, net weider an d’Breet schreiwen?

vum Lex Roth

Dr. Günter Knackstedt †
1979 huet den deemolege Staatsminister ugeruff, fi r ze froen, ob et dra 
wier, deem neien däitschen Ambassadeur Günter Knackstedt 
an eis Sprooch eranzehëllefen. Dat ass natierlech geschitt, nodeem mir 
och ewell d’Éier haten, déi franséisch Ambassadrice, d’Madame Die-
nesch, an eise Coursën ze begréissen. Fir en intelligenten a super-feine 
Mann wéi den Här Knackstedt, deen och am Engleschen, Spueneschen 
asw. doheem war, ass et e Genoss mat eiser Sprooch gewiescht. Eng 
Saach huet hie goldrichteg gemaach: Bei all Lëtzebuerger 
huet hien einfach säi Lëtzebuergesch zumbeschte ginn. De 
Clou: Nodeem hien zu Bonn gepréift gi war, krut den Här Botschafter 
eis Sprooch offi ziell an sengem Ministère als ‚Fremdsprache‘ unerkannt 
an eng extra Prime dofi r… dëst 5 Joer virun eisem Sproochegesetz vun 
1984… dat him indirekt eppes ze verdanken huet, well den Här Staats-
minister Werner doriwwer verwonnert an houfreg war! Eise Souvenir 
un den Här Knackstedt bleift deer allerbeschter een. 

Hon(d)séislek?
An deer leschter KLACK (182) war rieds vum typesche Sproochge-
brauch, deen et plazeweis am ‚Hon(d)séislek‘ gëtt. Wa mir 
d’Sproochgewunnecht vun do emol op der Säit loossen, da bleift ower 
d’Fro vum Niewen-Numm fir d’Nordspëtzt vun eisem Land.
E sympathesche Kolleg an dichtege Wëssenschaftler, de Professer-Dok-
ter Jos. Massard huet der KLACK eng immens intressant Explika-
tioun iwwer den Numm „Hon(d)séislek“ geschéckt, aus deer emol 
kloer gëtt, datt deen Ausdrock knapps eppes mat engem Hond ze dinn 
huet. Et dréint sech ëm den urale germaneschen Numm vum 
bronge Bier, deen et op déiselwecht Fassong an der ganzer Äifel op e 
sëlleche Plaze gëtt a wouvun den „Hunsrück“ dee bekannsten ass. De 
Professer Massard an seng Fra Gaby Geimer schaffe ganz äerdeg op 
ville Pläng, déi mat Biologie ze dinn hunn, wat och dem Här Massard säi 
Spezialfach war a wäit bis an d’Pensioun era bliwwen ass. 

Hei dann d’Internetadress fir déi genee Explikatiounen op en etleche Säiten 
ze liesen: http://massard.info/pdf/heimatkalender_2010_footnote.pdf; 
Säit 6... (vläicht wier et och net vu Muttwëll, sech domat an der Zäit-
schrëft „Cliärwer Kanton“ ofzeginn). Woumat mir hei dann (net ouni 
eise Merci!) enger gudder Saach op de Spronk hëllefen.

Op Franséisch
liesen/schreiwe léieren?

Mir sinn an der KLACK net dofir bekannt, datt mir hei periodesch vrum 
Däitschen um Bauch leien; och net all Kéier eng Ouschterkäerz fir 
d’Franséischt ufänken. Dat ass eis Roll net: Mir wëllen ze verstoe 
ginn, datt d’Lëtzebuergescht eng Haapt-Stäip vun eiser Identi-
téit a Kultur ass a bleiwe soll; datt do, wou mir Wierder, Ausdréck 
an eege Sproochbedeitungen hunn, géint iwwerflëssegt, muttwëllest 
Däitsch oder Franséisch schaffen… also net primär (a primitiv!) géint déi 
eng oder aner vun deene grousse kulturellen Héichsprooche wudderen.

Wien hei fir d’Lëtzebuergescht an dofir géint d’Däitsch/Franséisch ass, 
deen huet sech de Fong vun deer Sproochsituatioun ni richteg iwwer-
luecht. Et ass eng eemoleg Situatioun an Europa… et ass och nach déi 
bescht ‚Mëschung‘ fir Englesch ze léieren. 

Wéi ass et dann elo mat der Alphabetisatioun vun eisen I-Butzen? Zën-
ter 8 Generatiounen ass déi logescherweis iwwer d’Däitscht 
gelaf, well den Tounfall vum Lëtzebuergeschen nun emol vu senge ger-
manesche Wuerzelen kënnt… a mir sinn absolutt net schlecht domat 
gefuer! Datt d’Franséischt an der Mëtt vum 2. Schouljoer dobäi komm 
ass, huet fir en ‚normale Kapp‘ kee Krämpes kascht a keen dru gehën-
nert, ‚herno‘ e ganz passabelt bis excellent Franséischt ze gebrauchen; 
firwat also elo doru fréckele goen? Esou eng Kueberei kann nëmmen a 
Käpp geeschteren, deene psycho-pädagogesch-didaktesche Grëtz friem 
ass. Méi bräicht een am Fong net doriwwer ze soen.

Natierlech kënnt elo déi bekannt Ursaach: Mir hu vill ‚romanophon‘ 
Kanner an der Schoul, an déi sinn dann am Nodeel. Da misst ee jo 
och emol nom Türkeschen an Däitschland an nom Spueneschen an den 
USA kucken; ower da mengt alt! Wéi wier et dann, wann een deene  
‚frieme‘ Kanner déi éischt 3 Joer um Stonneplang eppes weider am Däit-
schen an de Lëtzebuerger eppes méi am Franséische géif bäiginn... an 
d’Alphabetisatioun loosse wéi se ass?

eng ‚gelunge Saach‘
Ee vun de meescht verschampléierten Ausdréck ass ‚gelungen‘. Dat huet 
bei äis strikt glat näischt mam däitsche Verb an sengem ‚Partci-
pe passé‘ gelingen ze dinn… an deem Sënn ass et op Lëtzebuergesch 
total nieft den Dill, dat däitscht Verb wëllen op iergendeng Manéier an 
eis Sprooch eranzequëtschen… well mir et guer net néideg hunn. Hei 
ass nun emol eng Saach net ‚gelongen‘, déi einfach ‚geroden‘ ass, 
oder wou een eppes ‚fäerdegbruecht‘ huet.

Wa mir d’Affär ëmdréinen, da si mir jo och um Holzwee, fir ze soen: das 
ist ein Gelungener (Eigenartiger…; der sieht so gelungen aus (komisch…); 
der geht so gelungen da. Huet dir ewell dru geduecht, datt et deen Aus-
drock bei äis an dräierlee Wuerttype gëtt: als Substantiv, als Verb an 
Adverb. E gehéiert deemno bei den identitäre Räichtum vum Lëtzebuer-
geschen!

Äddi, Fernand Theato
Et heescht ëmmer, déi Gutt gengen ze fréi goen. Fir de Fernand Theato
stëmmt dee Sproch op den Dibbelchen. Hien hat säi Pafendall an seng
Heemecht net nëmmen iwwer alles gär;deer hu mir leider net genuch,
déi sech esou asetzen, wéi de Fernand dat gemaach huet. Hie war, mat
sengem Wëssen a Kënnen en Organisatiounstalent, wéi een der net vill
siche geet. Wat hien – ouni sech dat Allermannst dofir ze erwaarden – 
ugepaakt huet, dat huet geklappt wéi ‚Papjemusek‘. Fir d’Actioun-Lët-
zebuergesch war hien e feine Frënd a begeeschtert vun eiser konsequen-
ter Aarbecht. De Laurent Menager, den National- Komponist aus senger 
direkter Heemecht, de Meeschter! huet de Fernand veréiert wéi en Hel-
legen…an dat nach vrun e puer Méint op eng exemplaresch Fassong an
der Pafendaller Kierch bewisen. Eng Tragik, datt esou e wertvolle Mënsch
esou fréi huet misse ‚goen‘. Senger Fra an de Kanner soe mir eis déifste 
Sympathie! Si kënnen houfreg op hie sinn.

Wie verhondst eis Sprooch
 am meeschten?

  Léon Doemer
Heiansdo kënnt een op déi zynesch-provokativ Iddi kommen, fir 
e Concours auszeschreiwen, dee soll erausfannen, wien eis 
Sprooch an der Ëffentlechkeet am meeschte verhondst. Dat
wier awer netgrad richteg an netfair, well et muss ee soen, dass zënter 
laangem immens Effort’e fir eis Sprooch gemaach ginn, an doriwwer 
kënne mir äis nëmme freeën, besonnesch wa mer feststellen, dass eng 
gutt Partie vun eisen auslännesche Matbierger sech vill Méi ginn, fir eis 
Sprooch ze léieren a se ze schwätzen.

Och am Facebook, Twitter oder an de sou genannten ëffentleche 
Foren gëtt fläisseg Lëtzebuergesch geschriwwen, grad esou 
wéi an de sëllechen SMS- oder E-mail-Noriichten. Dat ass och
gutt esou, an dass et do mat der Schreif- an Ausdrocksweis méi oder 
wéineger happert, ass net weider tragesch; et wier dach awerflott, wa
sech d’Leit e bëssche méi géifen ustrengen, besonnesch wann se eent
an datselwecht Wuert op dräi verschidde Manéiere schreiwen, esou wéi 
et hinne grad an d’Kopp kënnt, fräi nom Motto: Déi aner versti schonns, 
wat ech wëll soen. Och am Schreiwen oder am Schwätze soll een sech
eng gewëssen Disziplin opleeën, och am private Beräich. Et ass eng Fro 
vu Mentalitéit, eng Fro vu Respekt vis-à-vis vun deenen anere Leit; ech 
hunn d’Gefill, wéi wann ëmmer méi dacks nom Motto gehandelt géif: 
„Déi aner kënne jo kucken, dass se eens ginn!“ Et ass grad esou séier
richteg wéi falsch geschriwwen. Méi wéi eemol hunn ech missen héie-
ren, dass ee mer gesot huet, nodeems ech hien op déi Saach do op-
mierksam gemaach hat: „Ech weess zwar, wéi et richteg ass, mee et ass
mer egal.“

Nach méi schlëmm awer ass et, wann et an ëffentlechen Doku-
menter, an Invitatiounen oder Rapport’en op Lëtzebuergesch,
vu Feeler nëmmen esou wibbelt. Déi Saache sinn nämlech, ob ee 
wëllt oder net, e Virbild, no deem sech d’Leit am Allgemenge riichten,
an ouni et emol ze wëssen, fixéieren se och déi falsch Schreif- an Aus-
drocksweis an hirem Sproochverhalt. Op déi Manéier gëtt dat Falscht
weidergereecht, um Enn geet dat Korrekt d’Baach erof. Et gëtt elo net 
verlaangt, dass jidfereen, dee fir d’Ëffentlechkeetsaarbecht verant-
wortlech ass, e Sproochgénie ass, mee et gëtt sécher iwerall eng Per-
soun, déi déi elementar Regele vun eisem Sproochgebrauch kennt a 
bestëmmt gär bereet as, deen een oder aneren Text nozekucken. Et kann
dach net sinn, dass een invitéiert gëtt „op e gemittlech Owend bei sëffe-
sche Patt“. Muss eis Sprooch sech dat gefale loossen? Nach eng Kéier: 
Wann ee mir dat do privat seet, ass dat ganz an der Rei, well et kann een 
nëmme frou sinn, wa friem Leit sech d’Méi ginn, Lëtzebuergesch ze léie-
ren. Et ass nach kee Meeschter vum Himmel gefall; wann d’Lëtzebuerger
eng friem Sprooch (musse) schwätzen, ass och net alles esou brillant,
wéi der vill dat mengen.Wann et awer ëm en offiziellt Dokument geet,
dann héiert de Spaass op, dann dierfe keng esou graff Feeler dra stoen,
dass et bal ausgesäit, wéi wann de Geck mat der Sprooch gemaach géif.

Dass an de Medien mat der Sprooch – net nëmme mam Lëtzebuerge-
schen! – ëmmer méi noléisseg ëmgespronge gëtt, schéngt no an no 
kee méi ze stéieren, a verschidde Journalisten hunn dat eent oder anert  
Kapitel vun der Grammatik verschlof; awer och hei gëllt: Dee falsche
Gebrauch vun Ausdrock a Grammatik setzt sech lues a lues fest; mat der 
Zäit weess kee méi, wat elo richteg oder falsch ass. Vläicht ass et och 
deene meeschte Leit egal. 

À propos Grammatik: Eist Lëtzebuergescht mat senger typescher Plural-
Endung „-en“ suergt ëmmer erëm fir déi bekannt Feeler am Däitschen. 
Amplaz „die Fenster“ heescht et dann: „die Fenstern“, wat och net 
verwonnert, well mir jo d‘„Sprachbuch für den Deutschunterricht 
in Luxemburg (3 Bänn)“ längst ofgeschaaft hunn, e Schoulbuch, dat 
duerch seng innovativ Interferenzmethodik speziell op déi „falsch
Frënn“ opmierksam gemaach huet. 

Et kënnt een heiansdo mengen, et géif hautdesdaags duergoen, wann
d’Leit esou ongeféier verstoe giffen, wat gemengt ass. Si mer ewell
schonnsesou op den Hond komm?

De Léon Doemer, ë.a. „Germanist“ vu Formatioun, ass – mat senge 
Kollege „professeurs-docteurs“ Joseph Groben a J.-P. Hurt – Co-Auteur
vum herrleche Wierk, dat hei uewendrun ernimmt gëtt; et ass eng Arem-
séilegkeet, wéi iwwerhieflech am Ministère vun der Education nationale
vun didaktesch-pädagogesche Loftnummeren domat ëmgesprong guff! 
A wien do d’déckt Wuert huet, ass nach net emol… vun hei! (L.R.)

En neien Ausdrock?
Wësst dir, wat eng ‚petite caisse‘ oder eng ‚grosse caisse’ oder ‚tambour‘ 
am Franséische bedeit? Net eng kleng oder déck Këscht. Am Däitsche 
gëtt et scho méi däitlech: do hu mir eng ‚grosse Trommel‘ an eng ‚kleine 
(Schnarr-) Trommel‘.

Bei äis heeschen déi Dénger ‚déck Tromm‘ a ‚kleng Tromm‘… mä 
dëslescht hunn ech an engem Artikel vun eiser Sprooch-Frëndin Moni-
que Hermes gelies, zu Gréiwemaacher giff et dann och nach eng…
‘RABBELTROMM‘ ginn; nei erfonnt oder am Gebrauch? Op jidfer Fall 
wonnerbar! Wéi solle mir dann elo déi rhythmesch-immens Rëtsch vu 
klengen Trommen nennen, déi ee vrun allem bei flotten an disziplinéier-
ten hollännesche Musekstruppe gesäit a wéi e melodescht Donnerwie-
der klénken, dat jo iwregens och nach plazeweis ‚Dimmer‘ heescht? 
Vläicht eng ‚Dimmertromm‘… oder net?
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Dat ass dach egal…
…ob mir soen (schreiwen !), et wier een ‘am Bäisinn’ vun der Famill ‘verstu-
erwen’; mir giffen engem ‘eist déif gefilltent Bäileed entgéintbréngen’; um 
‘géigeniwwerleienden Haus’ wier ‘en Daachschiefer’ erofgefall.

Et schéngt och ‘eendunn’ ze sinn, wa Kanner ewell ‘frühstücken’; wann een 
eng an seng ‘hässlech Fress’ kritt; ob eis Däbbëssen d’Léierin froen, ob si 
‘verheirat’ wier… dat hei sinn authentesch Beispiller aus dem Schoul-
Milieu!.. ower leider och no der Meenung vun enger Partie ‘Léierper-
sonal’: et ass dach…egal !
Natierlech huet jidderee bei äis d’Recht, op seng Fassong ze denken an sech 
auszeschwätzen.Wann dann ‘egal wat’ dobäi erauskënnt, hunn all aner, a mir 
och! ower och d’Recht fir ze soen, wat si vun esou enger labberer Sprooch-
Mentalitéit denken. Nach laang net ‘egal wat’! Wiem en éierbart Lëtzebuergesch an eis Sprooch 
iwwerhaapt ‘egal’sinn, dee soll dat riichteraus soen… Mä dann ass et him jo och wurscht, wat 
Leit ewéi de Rodange, den Dicks, de Lentz, den C.M.Spoo, den Nik.Welter, de Robert Bruch, an iwwer-
haapt, wat alleguer eis Dosende vun Dichter a Schreiwer vu gëscht an haut op Lëtzebuergesch ge-
leescht hunn. Da waren a sinn dat am Fong elauter naiv Toperten.Am Sënn vum Ausdrock: EGAL WAT!
Den 10. Oktober 1941 hunn d’Nazien op engem perfide ‘Stëmmziedel’ och probéiert, d’Lëtzebuerger 
just domat ze ‘kréien’, datt si fir eis Sprooch an enger hannerwänneger ‘Explikatioun’ kleng drop ge-
schriwwen hunn, d’Lëtzebuergescht wier nëmmen en däitschen Ënnerdialekt – also egal 
wat! Eis Mammesprooch giff net als Äntwert zielen… mä d’Äntwert vun de Leit war nach laang net… 
‘egal wat’! Souguer géint d’Gefor vu Prisong, KZ a Schlëmmerem hunn ‘eis Leit’ vun deemools den 
Nazien eng Blamage vrun d’Stiwwele gehäit, déi de Fatzerte bäigehal huet an deemools weltbekannt 
guff. Si konnten sech mat soss näischt wieren, wéi mat hirer Léift fir eis Heemecht. Och ‘egal wat’?

Leider verhënnert dat net, datt gutt mockeleg gezillten a placéiert Yuppien aus de 5 besch-
ten Dosende Joere vu Westeuropa sech deem ganze ‘lästege Sprooch-Quatsch’ méisseg ginn.
D’Welt, d’Geschicht, d’Land, d’Gesellschaft, d’Liewen iwwerhaapt huet dach, wéi et schéngt, eré-
ischt ugefaang, wéi si an der Wéi geleeën hunn. Déi Mentalitéit ass alt erëm hirt Recht; ower 
d’Majoritéit vun äis däerf esou Mentalitéiten och op d’Broutschéiss huelen… vläicht fir datt se méi 
zerguttst gebak gëtt 

Et gëtt iwwerall an ëmmer Leit, deenen alles wurscht-egal ass, wat net direkt mat 
hinnen an hirem ‘Yupplabumm’ ze dinn huet. Dat Allermannst, wat een do vermësse kann,
ass e Stéck vun allgemenger Kultur, zu deer nun emol och dat gehéiert, wat et ginn ass, iert d’Welt 
an d’Liewen déi grouss Chance haten, si ze empfänken… also d’Bedenke vun der Vergaangenheet,
der ‘Geschicht’, wéinstens vun de Generatioune bis bei eis Grousselteren. Ouni dat ass ‘e Krack am 
Dill’. Wien net emol heiansdo driwwer nodenkt, ‘wéi et war’, wéi a firwat et esou ‘ginn ass’ 
– mä jo och wéi et anescht kënnt sinn, deen tierkelt am ‘Haut’ dorëmmer a fällt an e Lach,
wann et ower vläicht eng Kéier sollt anescht kommen, wéi hien sech et (net) geduecht huet.
Mir kennen alleguer Leit, deene wierklech, bis op hire ‘Guddiguddi’ alles ‘eendunn’ ass (wéi de Josy 
Braun giff soen). Ower gare wann si och nëmme mengen, et giff net grad esou fonktionéieren, wéi 
si sech dat virstellen… dann hunn si d’Flemm, pardon: eng déprime, dann ass d’Welt ze kleng,
d’ganz Gesellschaft ongerecht an décke Kabes ! Fir den Ament gesäit et dach net esou marzipan- 
roseg aus… oder?

vum Lex Roth

Abeejo!
Dat Gegrangels (Geknouters, Gemëffers, Geknadders) aus dem Haaptartikel vun dëser KLACK ass 
net aus der Loft gegraff. Et guff äis vun engem jonke Mënsch geliwwert, deen sech Suerge 
fir eis Sprooch mécht, seng ‘Mammesprooch’, wéi hie betount.
Mä, lo haalt iech un: Säi Virnumm ass KIM (a Korea esou heefeg wéi Jang a Pier bei äis)… de Kim 
ass wierklech a Korea gebuer; hie guff mat e puer Méint hei zu Lëtzebuerg adoptéiert. Stäipt iech 
dann emol nach eng Kéier: dem Kim seng Adoptivelteren heeschen… NARDINI; si sinn italiéinesch 
Immigranten. Wann de Kim elo vu senger ‘Mammesprooch Lëtzebuergesch’ schwätzt a grujeleg 
Sproochbeispiller aus deem Haus schreift, wou hie mat Kanner schafft, da kënne mir säi gerechten 
Äifer dach wierklech nëmme bewonneren... an äis eng déck Schläiss dovun erofschneiden, aplaz 
d’Nues ze rënschelen... an ze soen, et wier dach ‘egal’. Dat ass et net! ‘Integratioun’?

Eise Fändel
An de Statuten, déi d’Actioun-Lëtzebuergesch sech 
virun 41 Joer ginn huet, steet ganz däitlech, datt si fir 
alles ‘wuddert’, wat lëtzebuergesch ass… apaart fir 
eis Sprooch. Haut ka jo wierklech kee maachen, wéi 
wann et äis an eis Aarbecht bannnt deer Zäit net gi 
wier. Do hätte mir esou Kéip Stengercher fir an 
d’Flitsch, datt keen Argument dogéint giff stoe blei-
wen… Dat verhënnert ower net, datt op munnech 
Manéiere vu Gaschterten oder arroganten 
Ignorante gemaach gëtt, wéi wa keng Actioun-
Lëtzebuergesch gewiescht wier oder geng existéieren;
am Fong ass dat och eng intressant Äntwert, gelldir.
Et geng bal duergoen, déi 182 Nummere vun eiser 
KLACK an d’165 Säiten Artikelen op RTL-lu erausze-
drécken: do ass alles dran ernimmt, wat mir zën-
ter 1971 ‘verbrach’ hunn. Mir sinn houfreg drop!

Eis AL huet, trotz eise Statuten, mat kengem Wuert an deem Geschnadders iwwer eise Fän-
del matgemaach, dat sech ëm eis ‘Tricolore’ respektiv de ‘Roude Léiw’ gedréint huet. Dem 
Här Juncker seng ‘salomonesch’ Léisung war éischtklassesch. Déi zwou Versiou-
ne gëllen un der Fändelsstaang … wann eng do ass  Huet dir eng? Ass bei iech e 
Fändel am Haus? Dir kritt der an alle Gréisste bal op jidfer Stroosseneck; all Sportsfan weess 
Bescheed. Vrun allem: Genéiert dir iech net, fir den 23. Juni manéierlech ze weisen, wou mir 
hei sinn? Kuckt et net queesch, wa portugisesch Matbierger deen Dag hire Fändel eraushän-
ken… mam lëtzebuergeschen donieft!... dat ass dach wierklech sympathesch a gëtt 
vläicht munnech engem e Beispill! Kann dat net och eng Manéier sinn, fir Lëtzebuerg e 
klenge ‘Merci’ ze soen?

Moien ‘Daachstull’!
Eent vun den eelsten Handwierker, déi mir beim Bau vun engem Haus kennen, ass dat vum Zam-
mermann. Iwregens schéngen déi lëtzebuergesch Spezialiste vun deem Fach ganz ge-
schéckerlecher gewiescht ze sinn: Mir fannen si um Enn vum 19. Joerhonnert, zu Paräis, bal op 
alle Spëtzten (‘Fiischten’=First) vun deene wonnerbare Boulevards-Gebaier, déi deemools mam 
Baron Haussmann entstan sinn. Do war, iert et hei am Minett lassgaang ass, zwar vill gutt Geld ze 
verdéngen… dat ower e sëlleche ‘brav Jongen’ duerch Finanz- an Zënsbanditten esou séier verluer 
gong wéi et erakomm war.

Zu Paräis guffen ower keng ‘Daachstill’ gezammert, dat si ‘charpentes’ gewiescht; hei bei 
äis ass et och ni en ‘Daachstull’ ginn; dat war an ass nach ëmmer e GESPÄER! D’Ausdréck vun den 
eenzelen hëlzen Elementer vun engem ‘Gespäer’ sinn iwregens och intressant: do guff et Dunnen,
Käfferen, Madrillen, d’Schéier an de Männi, djee, et war eng vun deene genëssegen Handwierker-
sproochen. Äre Schreiwert huet sech 1970 immens gewonnert, wéi hie fir en Examens-Mémoire vu 
ronn 250 Säiten iwwer eis Sprooch an 8 Handwierker bei eeler Fachleit getrëppelt ass, fir e Plai-
doyer hir d’Lëtzebuergescht an den haapt- manuelle Beruffer ze schreiwen; et guff esou-
guer eng ‘Distinctioun’ dofir an eng Nominatioun am Institut grand-ducal.
Natierlech verschwanne Wierder mat de ‘Saachen’; Neies kënnt dobäi, ower de Fong bleift… esou 
wéi d’Gespäer’ beim Zammermann (vun deem iwregens déi Leit hiren Numm hunn déi…
’Scharpantgen’ heeschen… wann et kee platte Betongsdaach gëtt 

Verlaangeren
Wann een d’Aen an d’Oueren zerguttst opdeet, fënnt een an eiser Sprooch maandelweis Aus-
dréck, déi engem d’éischt als einfach däitscher virkommen… an hirer Bedeitung ower
eppes ganz aneschtes heeschen. Beispill: Ech hunn no mengen Eltere ‘verlaangert’; sot datselwecht
emol op Däitsch; do huet dat näischt mat ‘verlangen’ ze dinn… dat mir ower och, am Sënn vum 
franséischen ‘exiger’, am Lëtzebuergeschen hunn. Am Däitsche fanne mir dofir dat sougenannt 
Pronominal-Verb ‘sich (nach den Eltern) sehnen’.
Eist ‘verlaangeren’ hu mir och nach als Dingwuert/Substantiv, an zwar ‘d’Verlaangeren’… iwregens
den Titel vun engem wonnerschéine Lëtzebuerger Lidd. Am Franséischen ass den Ausdrock zimlech 
komplizéiert mat ‘se languir de’ (je me languis de mes parents). Op Englesch wier et ‘I long for my 
parents’… deemno alles anescht wéi eist ‘verlaangeren’. Hätt dir dat geduecht?

rocken
…do weess jiddereen iergendwéi, wat gemengt ass; et ass zesoen och bal a jidfer Sprooch 
iwwergaang, esouguer an Dictionnairen, an et mécht garantéiert och näischt am Lëtzebuer-
gesche futti. Vläicht kënnt een ower emol drun denken, wou dat Verb ‘rocken’ hierkënnt, aus deem 
an de leschten puer Dose Joeren och en Dingwuert entstan ass: de Rock.

Wann e jonke gewiewege Begeeschterte seet, den Owend giff hien de ganze Sall op Belval ‘rocken’,
wëllt dat jo heeschen, datt hie richteg ‘lassgeet’; hie muss jo net wëssen, wat deen engleschen 
Ausdrock am Fong wëllt soen; och net, datt mir do Famill mam däitsche ‘rücken, verrücken, ruckeln 
asw. dra begéinen. Am Lëtzebuergesche giff vu ‘fréckelen, réckelen, rëselen oder och nach ‘stucke-
len’ Rieds goen. Et fällt ower kengem verstännege Mënsch an, eppes an deem Sënn um franséische 
‘Johnny national (iwregens e Belsch)’ oder um hellegen Elvis hirer ‘Liturgie’ wëllen ze kniwwelen.
Et ass ower dowäert, emol op déi Manéier un déi Rockerei ze denken..an dann…e fatzegen ‘on 
the rocks’…ze rocken!

Jang schwatt yett/gett vill.
Natierlech si mir do am Stack-Honds-Éisleker, géint dat keen eppes huet, apaart wann et am 
Cliärrwer Kanton bleift, well schonn am Wëlzer an am Dikrecher klénkt et iergendwéi exotesch; do
ass keng Spur vun deer Sprooch-Uluecht ze fannen.
Wou dat ‘Hondséislek’ hierkënnt, wier nawell intressant ze wëssen… schéin oder léif ass den Aus-
drock net. Mir hunn et an deem klengen Iwwerschrëftsaz mat zwou Eegenarte vun ‘do uawen’ ze
dinn: ‘Si’ loossen den typeschen Artikel beim Virnumm de Jang, den Heng, d’Ketti ewech, wat
soss keen am ganze Land mécht, firwat? Dat ‘richt’ ower no Houdäitsch; jidderee kann do maache 
wéi hie wëllt… mä och emol Froe stellen, oder net? Den ongewinnten ‘Imperfekt’ vun enger Partie 
Verben (si schwatten an ech ouss) ass intressant, mä wäert sech och alt mat der Zäit am ‘passé
composé’ verdënnen (si hu geschwat an ech hu giess). Et huet net vill ‘op sech’, fir hei ëmmer erëm
mam ‘Ripuaresche/Saleschen opzetrompen; dat loosse mir de Spezialisten. Probéiert iwregens emol
erauszefannen, bei wéivill Verben et an eiser Sprooch nach e kloren Imperfekt gëtt (z.B.
stoen, goen, sëtzen, leien…). An der Nordspëtzt vum Land wäert dee Gebrauch sech nach méi 
laang halen, ower dat ass net den Haaptverloscht fir eis Sprooch; hei geet et vrun allem ëm dat
muttwëlles zevill Däitsch, mat deem mir eiser Ausdréck total onnéideg erwiergen. Och wann eis 
‘Germanisten’ dat net gär héieren… äis geet och villes un hirer Uluecht net!
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Guillaume a Stéphanie, dat Allerbescht!
1981, deemno vrun 31 Joer, hat äre Schreiwert am Fréijoer d’Chance, mat
enger léiwer jonker Madame hir éischt Schréck an eis Sprooch ze
maachen. Dat ass net sënnerlech schwéier gewiescht, well si hat e gudde
Kapp, huet perfekt Franséisch geschwat, e ganz flott Englesch gebraucht,
an am Däitschen huet si sech och éierbar erëmfonnt.

No 5 Joer allgemenge Lëtzebuergesch-Coursë, déi vun 1976 u gelaf sinn,
ass et mir och näischt Neies gewiescht, fir e Mënsch an eis Sprooch eran-
zeféieren. Domat sinn d’Aussiichte fir e brillant Sprooch-Resultat bei deer
Fra déi allerbescht gewiescht, an et waren der e sëlleche paff, wéi d’Madame
sech e puer Méint duerno bei enger Reunioun vun deer neier Fondatioun
Henri-Maria Teresa vrun de Mikro gestallt huet an hir kleng Ried… op Lët-
zebuergesch gehal huet!

An de Léierstonnen ass hire Mann, de Krounprënz Henri, och heiansdo luusse komm, fir ze héieren,
wéi déi Sprooch-Saach sech geng maachen, a wéi d’Léier an der Praxis sollt weidergoen. Et war
immens sympathesch bei deer jonker Koppel zu Heeschdref.

Wéi dat dann nëmmen natierlech ass, hat ech geschwënn eng jonk ‘Schülerin’ viru mir sëtzen, déi
frou a glécklech e Puppelchen erwaart huet. Mir hunn och alt tëscht Grammaire a fräiem Gespréich
geroden, wat et sollt ginn. Ech hunn op e Béifche getippt, well ech alt gemengt hunn, si hätt deen
typeschen Ausdrock vun enger Mammi am Gesiicht, déi ‘iwwer’ engem Jéngelchen ass. D’Madame
war sech deer Saach net esou sécher; wéi et geschéngt huet, hat d’ganz Famill un e Meedche ge-
gleeft. Den 11. November ass et esouwäit gewiescht: et war e Jong, an domat hat eist
Land och en neien Ierfprënz: de Guillaume!

Gleeft mir ës: Dat sinn deer Erënnerungen, déi een net vermësse wëllt, an ech bleiwe mäi
Liewe laang och houfreg drop.

Datt de Prënz Guillaume, an herno och seng Gesëschter, ‘einfach esou’ mat Kanner an d’Primärschoul
gaang sinn, fir déi d’Lëtzebuergescht als Sprooch dat Normaalst vun der Welt gewiescht ass, war
eng ganz intelligent Decisioun vun sengen Elteren. Hir Kanner hunn domat eis Sprooch ‘sur le tas’
geléiert, wouduerch haut kee sech brauch ze wonneren, datt si alleguer Lëtzebuergesch schwätze
wéi dir an ech. Psychologesch en intressant Beispill!

Datt dee klenge Prënz herno och nach begeeschtert vun deenen éischten Tintin-Albummen
an eiser Sprooch war a mir dat och nach geschriwwen huet, war eng grouss Freed fir den Iwwer-
setzer, deem de Guillaume ni vergiess huet ze ‘klécken’, wa mir äis iergendwou begéint hunn. Haut
ass et en apaarte Souvenir, dee Béifchen och alt emol um Schouss gehat ze hunn, deen haut eisen
Ierfgroussherzog ass.

De Guillaume huet seng grouss Léift laang net an d’Fënster gestallt, an si hunn hirt jonkt Gléck an
enger Familjen-Intimitéit versuergt, déi si éiert. Mat senger ganz natierlecher Einfachheet huet den
Ierfgroussherzog äis dann seng Freiesch virgestallt : Wow!...a wéi sot e Minister: de Guillaume huet
kee schlechte Goût… ech geng wetten, dat huet hie vun sengem léiwe Papp matkritt!

Hei op dëser Sprooch-Säit bleift ower nach eppes ze bemierken, dat ville Leit dëser Deeg immens
imponéiert a Freed gemaach huet: D’Comtesse Stéphanie de Lannoy huet bei hirer Presen-
tatioun direkt drop gehal, ze betounen…datt si ewell amgaang wier Lëtzebuergesch
ze léieren. Dat verdéngt Bewonnerung an eise Merci! Sou wéi mir gewuer guffen, ass d’Madame
e Sproochtalent a ‘polyglott’; dat passt wonnerbar op eng nei Lëtzebuergerin, déi si jo nach dëst
Joer wäert ginn.

Guillaume a Stéphanie, mat Ären Elteren an Ärer Famill freeë mir äis op dee groussen
Dag a stinn an deer éischter Rei fir all Guddes ze wënschen!

vum Lex Roth

Mäi Bouf?
Wann ee Kanner huet, ass et jo normal, datt een och alt mat anere Leit iwwer si an d’Gespréich 
kënnt. Soulaang si an d’Primärschoul ginn – dat ‘Grondschoul’ läit engem net richteg; mir hunn äis 
et, alt erëm, wéi sou villes! vu ‘Spezialiste vun deer anerer Säit’ am Schoulministère an d’Käpp 
schloe gelooss – soulaang ass et natierlech egal, ob ee vun sengem Meedchen, senger Duechter 
oder vu sengem Bouf oder Jong schwätzt.

Duerno kënnt ower en Alter, wou et eng Saach vu Sproochgefill gëtt, ob e jonke Mënsch 
och nach mat 25 Joer oder esouguer selwer als Mann a Papp zimlech vun uewen erof 
nach als ‘Bouf’ tituléiert ka ginn. Ech muss dach e bësse spieren, datt z.B. e ‘Fils’ vu 45 Joer 
kee ‘Bouf’ méi ass, héchstens de ‘Jong’; déi ‘Bouwerei’ wierkt vun engem gewëssen Alter un zim-
lech krommenoleg, fir net ze soen topeg. Och wann en etlech Leit, deenen eis Sprooch soss zimlech 
egal ass, behaapten, ‘an der Stad wier ‘ëmmer’ vun engem ‘Sonn’ geschwat ginn, da war dat héch-
stens bei sougenannte ‘Besseren’, déi sech domat eng bëlleg ‘contenance’ wollte ginn. Mat ‘Bouf’ 
bis ronn 15 Joer, duerno dem ‘Jong’ an herno eventuell dem ‘Fils’ geet gutt duer… 
iwregens soll och dem Härgott säi Fils säi Jong sinn… an net säin (hollännesche?) ‘Sonn/Zon’.

Japaner, Koreaner
Eng jonk Japanerin, mat engem ‘Master’ an der Germanistik, huet dëslescht bei engem super-in-
tressante Gespréich iwwer eis Sproochsituatioun gemengt, mir giffe sproochlech net genuch 
op eis eegen Identitéit halen. E puer Wochen duerno war e sympathesche japaneschen Dokto-
rant bei engem perséinleche Rendez-vous genee deerselwechter Meenung…an, haalt iech un: dat 
alles an engem absolutt passabele Lëtzebuergesch! Zënterhier sinn déi zwee jonker Leit,d’Kayo an
den Atzushi erëm a Japan, ower eise Kontakt ass schrëftlech bliwwen…an si hunn drop gehal, dat 
och an eiser Sprooch  weider ze maachen!

Natierlech schwätzt kee Mënsch dovun, de Generolsekretär Ban Ki Moon vun der UNO wël-
le Lëtzebuergesch ze léieren. Dat huet ower net verhënnert, datt dee Mann drop gehal huet, an 
eiser Chamber symbolesch e puer Sätz an eiser Nationalsprooch ze soen. Ganz einfach
eng sympathesch, mä och intelligent Reverenz a Respekt fir eis kulturell Situatioun; dobäi gehéiert 
och e Merci fir déi Leit, déi als Beamtem oder Politiker dëse ‘Fuedem an d’Nol’ gemaach hunn. Eist 
Sproochgesetz vun 1984 lieft!

An deer nächster KLACK kritt dir dann eppes dovu mat, wat e jonke Mann äis geschriwwen huet,
bei deem eis Sprooch op deer richteger Plaz sëtzt. Hien ass gebuerene Koreaner, guff als Puppel-
chen hei vun enger…italiéinescher Famill adoptéiert…a fënnt et schuddereg, wéi mir mat eiser 
Sprooch ëmsprangen, mat senger Mammesprooch, wéi hien dat schreift. Wéi gesot: Vum Kim Nar-
dini liest dir den 2. Juni eppes weider.

Sidd dir och alt gladdereg?
Wann net, da schéngt iergend eppes net ‘kauschel’ ze sinn. Dat kann dann un ärem Kierper leien,
um Mo, un der Liewer…oder un der Mailchen an der Zong. Vläicht huet bei iech doheem och keen 
extra vill op e gudde Maufel ginn. Vläicht ware Salz a Peffer dat eenzeg ‘Wierzegt’ am Kicheschaf;
Kraider zesoen ‘Onkraut’; bis op Grillen a ‘Fastfood’ ass ni vill Freed mam gudde Maufel um Pro-
gramm gewiescht; eng herrlech Zos, eng genësseg Zalot, geschméichegt Geméis sinn Äres näischt… 
schued!

Et ass dach e Genoss, eng Gladderchen ze hunn, déi ‘gestoppt’ gëtt; no eppes ze gladderen,
datt engem d’Waasser am Mond zesumme ka lafen…et soll een sech ower iwwer dem Iessen net 
begladderen an och net beim Dësch leie wéi beim Trach…soss kënnt et emol eng kleng op 
d’Gladder ginn. Dann iwwersetzt dat ganzt Gegladders elo mol op Franséisch oder Däitsch… an 
denkt dobäi un eis aaaaarm Sprooch!

Den IGOR, e Lëtzebuerger…
eng Zort Kazen-Harry Potter!

Neen, et geet hei net ëm e Komponist, och 
net ëm iergend ee russesche Prënz…dësen 
IGOR ass e Kueder, ower e ganz apaarten:
Nëmmen d’Sara gesäit hien, well hien ass e 
Geescht an engem vun senge 7 Kaze-
liewen… just ëm d’Geheimnis vun deene 
Geeschterliewen dréint et sech am Buch, dat 
ee wierklech wéi e Kazen-Harry Potter
virkënnt…ower hei zu Lëtzebuerg, an der 
Péitruss, de Kasematten, den Uelzechtdall 
erop, laanscht d’Sauer bis erof op Iechter-
nach, wou d’Geschicht, am Sënn vum Aus-
drock, e fantastescht Enn kritt… oder och 
net. D’Buch kënnt a franséischer, däitscher 
an englescher Sprooch uechter d’ganz Welt 
eraus…a läit elo och op LËTZEBUERGESCH 
an de Bicherbutteker. Et huet 250 Säiten, ass 
mat den éischte Biller vum Igor-Film illus-
tréiert… a kascht nëmme 16 €. Loosst iech 
an de Kanner dat net entgoen; et ass wier-
klech Spannung fir jidfer Alter dran! 

Wat ass eng ‘gefährdet’ Sprooch?
Mä dat ass dees Lëtzebuergeschen, dat op déi do Manéier eng op d’Dunn kritt! Wann eng 
Partei sech an hirem Wielerblietche scho wëllt fir eis Sprooch asetzen, da soll dat ower an engem
Lëtzebuergesche sinn, dat net um Ku’damm op enger Kavalkad matgeet. Et gëtt keng ‘gefähr-
det’ Sprooch. D’Fransouse schwätze jo och net vun enger ‘langue dangerisée’ a keen Englänner
weess, wat en ‘dangerated language’ ass. Dat ‘gefährdet’ existéiert nëmmen am Däitschen. Am 
Lëtzebuergeschen ass dat ‘a Gefor’; am Franséischen ‘en danger’, an am Engleschen ‘in 
danger’… a wat d’Lëtzebuergescht ugeet, ass déi koppeg UNESCO-Lëscht ganz einfach nach net 
emol éierbar gekachte Kabes!

Nach eppes: Et soll keng Partei an och keen eenzele Politiker maachen, wéi wann si d’Wichtigkeet
vun eiser Sprooch fir d’Lëtzebuerger Identitéit erfonnt hätten. Dat stëmmt dach vir net,
an hannen ass et net wouer. Noweisbar kënnt dee ‘Juppert’ hei aus der KLACK, an zwar
konsequent op d’mannst zënter enger Dose Joer! Déi alleréischt Motioun an der Chamber, fir
eis Sprooch an d’Constitutioun ze setzen, ass op eng privat Initiativ zesumme mam Willy Bourg 
deposéiert ginn… an de Frënd Willy ‘getréischt’ ass ewell 10 Joer an der Éiwegkeet…     

eng ‘Tankstell’
Firwat musse mir hei eng ‘Tankstell’ hunn? Mir hu keng ‘Stelle’ a keng ‘Stell’, héchstens eng 
‘Plaz’, z.B. fir ze schaffen oder op enger bestëmmter ‘Plaz’ an enger Sport-Tabell. Och eng ‘Halte-
stell’ ass komplett iwwerflësseg; eng ‘Halt’ geet gutt duer… kuckt dach emol déi sëlleche Pla-
zen, wou an der Zäit d’Postkutsch gehal huet… dat guff eng ‘Halt’ an d’meescht och nach e
‘Café-Halt’ dobäi. Och eng houdäitsch ‘Baustell’ brauche mir net, well mir hunn de ‘Schantgen’;
dat ass jo zwar de franséische ‘chantier’… ower grad esou léif verdruddelt wéi de ‘Stong’ alias
‘jeton’.

Wat dann elo aplaz eng ‘Tankstell’? Mä ganz einfach eng ‘Statioun’, a wa méiglech eng ‘Bensins-
statioun’… Mä do héiert een elo, dat wier dach Franséisch; dann denkt drun, datt et och
Englesch ass, an Italiéinesch… et kënnt vum Latäin (stare)… ass zugudderlescht international 
a vrun allem net nëmmen däitsch, dees äis esou (ze-)vill iwwer de ‘Fernsee’ eraleeft!
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Allerhand Sprooch-Gackelcher
Bis 1984 ass eis Sprooch am Fong eppes gewiescht, dat esou ‘niewendru 
gelaf’ ass, souzesoen en ‘Epiphenomän’, eppes aus deer zweeter, drëtter 
Rei , wann ee vun deene ‘wichtegen’ Elementer vu eiser Eegenart ausgaang 
ass… bis op den 10. Oktober 1941, wou d’Nazi-Preisen äis mat deer omi-
nöser ‘Personenstandsaufnahme’, am Fong en hannerwännege Referendum 
iwwer eis ‘Muttersprache’, gekëddelt an op de Beemche gedriwwen hunn.
Virdrun, leider och duerno, hunn op d’mannst (och!) 98% vun de Lëtze-
buerger hir Heemechtssprooch erëm als Heeschekand gekuckt:
Wien huet sech da schonn zerguttst drëm bekëmmert? An enger butzeger 
Zeitung, der UNIO’N/Obermosel, huet de Camille Linden sech entwutzt, fir 
eiser Sprooch e Gesiicht an der Press ze ginn… eng intressant Initiativ,
ower et huet ee besser, net vun zevill no dra kucken ze goen (cf. Nationalbibliothéik); dat ‘Lëtzebuer-
gescht’ war wierklech grujeleg, an ee Gléck net vu laanger Dauer! Dat néidegt ‘didaktescht Gespier 
fir bei d’Leit’ war net dohannert; e Jurist a feine Mann geet net fir alles duer.

Dunn ass dann en Usaz an der Schoul gemaach ginn… deen an der Aremséilegkeet vun engem 
lächerlechen Orthographie-Sträit ënnergong, tëscht Welter-Engelmann /Margue-Feltes… hei hu mir 
e giedlegt Beispill, wéi d’Kand (Sprooch) mat der Bidden (Schreifweis) ausgeschott
ginn ass. Iwwer den Detail huet ee besser net ze schwätzen, well d’Nokomme sinn deer ganz krid-
deleger…

Glécklecherweis huet d’Spezialiste-Commissioun fir den Dictionnaire Fouss bei Mol 
gehal an sech vun deem Trauerspill net ënnerkréie gelooss; si ass mat hirer an den 30er 
Joeren ugefaangener Aarbecht virugefuer an huet 1951 dat éischt Heftche vun hirer enormer Sam-
melaarbecht an den Drock ginn… domat hat d’Lëtzebuergescht trotz alle streiderege Kauzekäpp 
eng Zort offizielle Fong; dichteg a fläisseg Leit hu geschafft ewéi Benediktiner… leider zevill ‘dis-
kret’ a schlecht gestäipt, souzesoen als Alibi. Hire Sekretär, de Professer Robert Bruch – ee vun eise 
beschte Käpp aus dem 19. Joerhonnert – huet d’Schreifweis-Fro op eng magistral Fassong direkt fir 
deen 1. Band vum ‘offiziellen’ Dictionnaire an d’Rei gesat… dat war d’Sprangbriet fir déi schrëftlech 
Situatioun vum Lëtzebuergesche wéi mir si haut kennen. Si ass wonnerbar, an d’Actioun-Lëtzebuer-
gesch ass net onschëlleg bei der Preparatioun vum ‘Terrain’ fir déi Entwécklung!

Mat senger wëssenschaftlecher, ower net manner populärer Leeschtung huet deen eminenten, lei-
der mat 39 Joer gestuerwene Linguist, villen Intressente Courage gemaach, sief et den normale 
Schreiwerten, den Dichter oder den Editeuren. Ee vun de wichtegste Ponkte bei deer ganzer Situa-
tioun war ganz sécher dee klengen Deel vu Lëtzebuerger Texter am BRUNNEN 1 vum Nik.
Hein a Jos. Groben, wou een nei Gesiichter (Reuland, Keup, Schroeder…) an engem frësch-genës-
sege Lëtzebuergesch konnt ‘schmaachen’; dat alles dierft och e Fernand Hoffmann net kal ge-
looss hunn, deen sech duerno un 2 Bänn vun der lëtzebuergescher Literaturgeschicht ginn huet… 
déi leider zënter bal 50 Joer op eng Aktualisatioun an en 3. Band waarden. An dunn?

Mä dunn hu mir 1971 eis Actioun-Lëtzebuergesch gegrënnt, déi eiser Sprooch iwwerall 
do weidergehollef an eng Plaz verschaaft huet, vun deer kee virdru gedreemt hat an 
hätt. Dat gong natierlech net ëmmer ouni Knäll a Kniet a Knätzelen, Agressivitéit, Verdréinugen an 
esouguer Gemengheeten; mir hunn äis all eefälleg, total iwwerflësseg Topereie vun arrogante Klatz-
käpp oder einfach Näid a schlechtem Wëlle misse gefale loossen; de ‘Weenchen’ ass ower konse-
quent a roueg virugefuer, dofir liest dir jo och haut an eiser KLACK N°180. Eise ‘Jabel’ hat 
esouguer 1984 d’Gesetz vum Lëtzebuergeschen als Nationalsprooch gelueden an ‘opgeriicht’, ower 
ni ouni eis praktesch Sproochesituatioun ze respektéieren!

Datt de Poopst muer (grad ewéi fir Chrëschtdag) ‘Urbi et Orbi’ d’Lëtzebuerger och 
extra an hirer Sprooch begréisst… eng super-sympathesch Saach, déi ee vun eisen éischte 
Membren, den Här Bëschof Jean Hengen, 1985 extra zu Roum beim Jean-Paul II an d’Rei gemaach 
huet. Fir dësen oder dee jo vläicht ‘net wichteg’? Mir bleiwen tolerant… och fir déi, déi generell 
net e sëllechen iwwerleeën!

vum Lex Roth

Feierlech!!!
Firwat gi mir bei bestëmmte Geleeënheeten esou schrecklech feierlech, zesoen op Stel-
zen, an anere Wierder esou ‘houdäitsch’? Et geng dach kengem afalen, engem ze soen, hie giff him 
säi Merci ‘entgéintbréngen’, oder? Och Sympathie weist oder gëtt een engem Mënsch; firwat 
och déi ‘erweisen/bidden/entgéintbréngen’. Grad esou ass et mam Bäileed, dat een engem einfach 
ka ginn, soen, weisen oder schreiwen.
Et heescht nawell gär, eis Sprooch wier fir déi ‘héich’ Saachen net gutt genuch. Dat stëmmt natier-
lech fir philosophesch Texter… mä, wann et da muss sinn, da kënne mir äis déi dach op d’mannst 
an 2 oder esouguer 3 Sprooche leeschten. Deelweis léisst sech alt nach doriwwer diskutéieren, well 
d’Griechescht oder d’Latäin do och iwwerall mussen eng Hand upaken.

Wat ass ‘einfach’ dach ower dacks… schwéier, gelldir! Hei gëtt et esou e schéinen ‘Denk-
saz’ am Franséischen: Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… et les mots pour le dire viennent
aisément.

Eises
Dir wësst, datt mir zu eiser fënnef Leit vrun e puer Joer e ganzt Buch (180 S.) zesummegesat hunn,
an deem Dausende vun Ausdréck ënnerenee stin, déi ganz oder deelweis typesch fir 
d’Lëtzebuergescht sinn. Dofir heescht dat Buch dann och einfach EISES. Natierlech bleift esou e
Buch ëmmer ‘aktuell’, well de Käer dovun deeselwechte war an ass. Dofir hu mir et schonn dacks 
genuch drécke gelooss, fir datt mir der ëmmer ‘op der Säit’ hunn. De Präiss ass esou gehal ginn, datt 
jiddereen sech et leeschte kann: 7,50 € /+eventuell de ‘Porto’; dat gëtt ee fir eng Spaghetti oder 
eng Pizza! Dir kritt et a jidfer éierbarem Bicherbuttek (EISES / Actioun-Lëtzebuergesch ISBN-10 :
2-87989-038-1) oder op enger vun eisen Adressen hei uewen… an da kënnt dir iech
oder och anerer emol selwer froen, wat all déi lëtzebuergesch Ausdréck op Däitsch 
oder/an op Franséisch heeschen. Plazeweis eng haart Noss. Dir wäert iech wonneren!

Huelt emol z.B. e Wuert wéi ‘eng Kopp’. Natierlech gëtt et ‘Kuppe’ am Däitschen, mä wéi ass et
da mat ‘eng iwwer d’Kopp kréien / eng an der K. hunn / iwwer d’K. goen? Probéiert engem op 
Däitsch/Franséisch ze explizéieren, déi kleng Modi hätt ‘eng Schëpp’ gemaach’. Da versteet jid-
deree séier, datt d’Lëtzebuergescht, bei allem Afloss aus deenen anere Sproochen, och säin eegent
Liewe féiert… datt mir EISES hunn. Verschaaft iech et! 

GENERALVERSAMMLUNG 2012
Mir haten äis op den 21. Abrëll fir eis Generalversammlung eens gemaach.
Gesondheetlech Problemer bannent dem Comité maachen dat ower fir den 
Ament praktesch onméiglech.
Mir soe merci fir d’Versteesdemech vun eise Membren a Frënn, datt mir 
d’Versammlung am Hierscht halen, an datt si dofir an dëser Zeitung iwwer 
de Wee vun der KLACK vum 6. Oktober invitéiert ginn (Eis Caisse ass statu-
teméisseg kontrolléiert a kärgesond).
Wien seng Cotisatioun nach net iwwerwisen huet, sollt dat wannechglifft 
maachen.

Sproochentwécklung/-evolutioun
Wann ee mam Sproochféngerchen op muttwëlles erbäigebruetent Däitsch oder Franséisch weist,
komme vun deenen onméiglechste Leit Ursaachen, déi dacks einfach topeg sinn. Eng dovun: Eng 
Sprooch evoluéiert, si entwéckelt sech. Natierlech kommen a jidfer Sprooch nei Ausdréck fir
nei Begrëffer op; dat gëtt et, mam selwechte Versteesdemech, och an eiser.

Alles, wat et an der Zäit vum Michel Rodange, dem Dicks, dem Lentz nach net ginn ass, krut och bei 
äis en Numm; huelt emol dat immenst technescht Gebitt. D’meescht si mir do mat deenen anere 
Sprooche ‘weidergelaatscht’ (Tëlephon , Radio, Auto, Pedal, Tëlevisioun, Pneu…). Guff et eppes
net méi, da sinn d’Wierder dofir och no an no verschwonn (Känki, Schacko, Rompfaass,
Haascht, Räilach, Tucker, Bëlles…).

Datt ower ‘schnell, oft, inner-/ober-/ausserhalb, andauernd…’ – aplaz (anstatt?) séier, dacks, ban-
nent/uewent, bausst, an engem Stéck… – mat der Evolutioun vun eiser Sprooch ze dinn
hätten, ass einfach eng Kueberei, net wouer an esouguer onéierlech. Iwregens: ‘Kueberei’ ass e 
lëtzebuergescht Wuert, dat knapps 50 Joer al ass… wësst dir wou et hierkënnt?

Mäifel kachen…
Dat Wuert aus dëser klenger Iwwerschrëft ass ewell typesch eiser eent… ower wien denkt dodrun? 
Oder wie weess (nach), wat ‘eng Wal ofkachen’ heescht, a wie schwätzt nach vu ‘lues goe loossen’ 
oder ‘brutschen’ aplaz vu ‘köcheln’; iert d’Waasser un d’Kache kënnt, fänkt et un ze ‘wibbelen’, och
nach ze ‘sidderzen’… gewosst? Eng Zos, déi ee méi laang ‘goe’ léisst, déckt net op däitsch an, gëtt
och net ‘reduzéiert’, mä si déckst. Firwat ass eis ‘Zalätche’ verluer gaang a vun der ‘Zaloteschossel’ 
verdréckt ginn? Schmaacht et besser, wann een e ‘Couvert’ huet wéi ‘Läffelsgeschier’?

Natierlech gëtt et och an der Kichen nei Saachen, déi eis Ur-Bomi net kannt huet; dat huet net ver-
hënnert, datt nach Dosende Joeren no hir vun hirem Kascht geschwat ginn ass… well si wousst 
och nach, wéi d’Kraider op Lëtzebuergesch gengen heeschen… a mir? Si hat kee Mixer 
an emol keng ‘Passe-vite’, dee gelungenen Ausdrock, wou am Franséischen aus der ‘passoire’ de 
Markennumm hänke bliwwen ass. Bei eise sëlleche Kachbicher wier an der Plaz vun e puer ‘Meesch-
ter-Photoen’ eise Kiche-Vocabulaire vläicht och emol eng gutt Saach…

Spueren/spieren/späeren
Wann een eng Grimmel oppasst, dann hëlt ee ganz liicht anuecht, datt mir Lëtzebuerger e sëlleche
Vokalen einfach net unhale kënnen, si wutschen äis ewech… bis bei de Weelzer, déi se droleger-
weis einfach laangzéien: d’Kaand hoat ee schwoarzen Hoond kri(i)t.

Si hunn do-owen och kee Krämpes fir ‘sporen, spiren a speeren’ auserneenzehalen; déi Wëlzer
kennen am Fong deen absolutt typesche ‘Rutschvokal’ net, dee praktesch soss am ganze Land do-
heem ass. Do gëtt aus i en ie, aus dem u en ue, dann och nach en oe an en ae aus dem o oder dem
a; dat ginn dann am Fong Duebellauter (Diphtongen) wéi den ei, den au, den eu…mat deenen een
an engem Cours e Fransous ka geckeg maachen; sot emol et soll deer een iech noschwätzen: Muer
fuere véier Fraen d’éischt e giedelegen huelen… da laacht dir iech futti!

Dohier schéngt dann och eisem Korrespondent, dem Här Ed. Kayser seng Fro iwwer den Ënner-
scheed tëscht ‘spueren, spieren’ ze kommen, vläicht och nach ‘späeren’. Wéi giffen déi Wëlzer
soen? Mir hoa gespuurt, datt mir misste sporen, dunn hoa mir d’Keess gespoart. Mä, wéi ewell sou
dacks gesot (a vläicht ellen dofir bekuckt ginn): domat keent een nick iwwert Wolz eraus… 

Fir ze grimmelen
Probéiert emol déi kleng Saachen hei an eng aner Sprooch ze iwwersetzen…dann iw-
werzeegt dir iech selwer, datt d’Lëtzebuergesch ower net esou aaaaaaaarm ass.

– De Männi hat dem Papp seng Spektiv fale gelooss, dunn huet hien eng fatzeg gefacht kritt. 
– De Mett huet um Claude gebengelt, bis datt en him seng Jicken/Bueteren/Mierbelen/Agaken ofge-

gotzelt hat; duerno guff dann domat geritzelt, bis dee Klatzkapp déi blénkeg Bommen och ewech-
gebotzt hat.

– Deen ale Klunschert hat eng ferm am Biz; d’Kanner op der Klunsch hunn hien ausgegréngt.
– Dee Klengen hat eng gestiicht, du krut hien eng gewéitscht… mä de Papp huet ower bekäppt, datt 

hien dem Jong am Fong ongläich gedunn hat.
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Schläifen a schleefen…
… heescht am Däitschen nun emol dselwecht: ‘schleifen’; dat ka jidde-
reen a sougenannte Referenz-Wierderbicher wéi ‘Duden’ oder ‘Wahrig’ 
fannen. Wien sech de Spaass mécht, fir et am Franséischen oder Engle-
schen ze sichen, dee fënnt do zwee total verschidde Verben, fir déi zwou 
Aarbechten.

An der Zäit huet emol ee vun eise Staatsministeren an engem Interview op 
der däitscher TV gesot, ëm 1870 wier d’Festung Lëtzebuerg ‘ge-
schliffe’ ginn… d’Hénger hu vu Beetebuerg bis op Houfelt gekäckst a 
gemengt, si missten elo och véiereckeg Gackelcher leeën.

Schläifen huet an eiser Sprooch zwou Bedeitungen:
1) eppes schaarf oder spatz maachen, dat besser schneide soll…

2) ‘engem et schläifen’, am Sënn vun ‘engem et lafe loossen’, wat iwregens eng oniwwersetzbar 
lëtzebuergesch Ausdrocksweis ass.

Schleefen ass am Lëtzebuergesche grad esou méideiteg (polyvalent):
1) am Fréijoer ginn d’Wise geschleeft, fir d’Maulëpskéip flaach ze schäeren, deemno also flaach,

platt, dem Buedem gläichzemaachen

2) beim Klapen, Klaatschen hu mir et da mat besch….. Leit ze dinn, déi nawell gär anerer schleefen.

An engem Saz zesummegesat, kënnt ee soen, hien hätt engem et gutt geschlaff, deen hien iwwerall 
geschleeft hätt.

Et kënnt ee mengen, op dës Manéier genge mir äis ënner verstännege Leit verstoen, an do hätt kee 
besonnesch vill ze mëfferen, well et einfach ze kontrolléieren ass… ower: Wéi et dëslescht um 
Schierm an enger Konferenz geheescht huet, Lëtzebuerg hätt no 1867 seng Festung misse ‘schläifen‘,
hunn ech ferm an d’Frittendëppe getrëppelt, wéi ech (ënner 4 Aen!) da gesot hunn, eis Festung wier 
net spatz oder schaarf gemaach ginn, well si ni geschlaff gi wier, mä op de meeschte Plaze flaach 
gemaach guff, well ‘mir’ si hu misse schleefen. Ech hat geduecht, dat wier engem a Germanistik/
Geschicht gemasterten an doktoréierten Dozent séier kloer. Da mengt alt! D’Äntwert: Dat ass dach 
egal, d’Sprooch huet sech entwéckelt, si evoluéiert.

Wann esou eng Kueberei ënnert engem Dokterhutt gemautscht huet, dann…loosst mer héiflech 
bleiwen ; geschleeft gëtt ee souwisou .

D’Entwécklung vun alle Sprooche mécht sech iwwer nei Wierder (entstanen, eriwwergeholl oder 
ugepasst) an iwwer anerer, déi aus gudde Grënn verblatzen oder verschwannen. Déi Evolutioun 
leeft ower laanscht den Dill, wann ee mengt, et kënnt een egal watfir en Ausdrock aus 
enger friemer Sprooch an d’Plaz vun eiser engem setzen, dee gestackt ass a ganz normal 
gebraucht gëtt (oft/dacks - anstatt/aplaz -zeréck/hannescht,erëm - Maikäfer/ Meedéier - Ameis/Seejo-
mes…). Dann elo natierlech och schläifen (geschlaff) aplaz schleefen (geschleeft).

Aner Äntwerten, déi een dacks ze héiere kritt: D’Leit soen esou… super bëlleg! Watfir eng 
Leit? Woufir elo op eemol? Zënter wéini soen déi dat dann esou? Wou hunn si dat hier?… a wat 
hunn hir Grousselteren an esouguer hir Mammen a Pappen nach geschwat ? … Al! Museal... mat 
deem ganze ‘Batterklang’ vun Ursaache fir ze gebrauchen!

vum Lex Roth

EISES
Et ass natierlech bal eng ‘Turlatäin’ (fréier eng ‘Trant’), datt et am Lëtzebuergesche säckweis ty-
pesch Ausdréck a besonnesch Ausdrocksfassonge gëtt, déi et komplett vun anere Sproochen ënner-
scheet, esouguer, wann ee geng ‘mengen’, et wieren dach Wierder aus aner Sproochen dran.
Mengen, mengen a mengen... Dobäi zielt net nëmmen dat eenzelt Wuert, mä de ganzen, dacks 
laange Saz. Probéiert emol, dës Beispiller op proppert Däitsch oder éierbart Franséisch ze 
iwwersetzen: Mat deem Topert ass net vill ugefaang - d’Ried kënnt him net gutt, hie stéisst sech, 
schaddelt an tuddelt - de Bopa deet kee Gutts méi, hie guff versinn-hannert deem Jong hunn ech mech 
al versinn… dajee, maacht emol dobäi!

…wat lëtzebuergesch ass.
an zwar, no de Statute vun der Actioun-Lëtzebuergesch: alles wat eises ass, deemno och eise 
souveräne Staat, eis Identitéit, bei deer (haut) d’Sprooch natierlech en Haaptelement bleift.

Mä et ass net genuch gewosst, vrun allem net be-wosst, wéi et duerzou komm ass. Vum
Himmel ass eis Souveränitéit net gefall; ower si ass net méi en ‘historeschen Zoufall’ wéi z.B. Italien 
oder esouguer dat däitscht ‘Reich’, d’Staatsform bis haut, un deer de Bismarck am 19. Joerhonnert 
dee gréisste Verdéngscht hat. Kuckt dach vläicht emol nëmmen am Internet, wéi et sech an deer
Saach mat Italien hat, mat Holland, mat der Belsch, vläicht och mat Spuenien asw. Sinn dat dann 
net och deer historischer ‘Zoufäll’. Déi Ausdrocksweis kënnt nëmme bei Neider, Streider a soss 
‘Queeschleke’ vir… och ‘déi vun 1940/45’ hunn esou räsonnéiert.

Emol ‘iwwer den Domm’ ganz eenzel Elementer vum Staat Lëtzebuerg: D’Grëndung fällt
ganz sécher an de Wiener Kongress (1815); fir 1839 gëtt esou gär vun ‘Onofhängegkeet’ geschwat.
Ower firwat? Ëm 1867 wiere ‘mir’ mat Haut an Hoer verjobert a gefriess ginn an haut e Motzeck 
vun der Belsch oder e Stëbseckelche vun der ‘douce France’! Am Michel Rodange sengem REENERT
fënnt ee genuch, fir doriwwer nozedenken… dee war zwar net onbedéngt ‘Royalist’, ower dee
gescheite Jong vu klenge Leit huet gewosst, wou d’Lompe genge sténken… dofir huet hien de 
Prënz Hary veréiert! Ouni de ‘gudde Prënz Hary’ wier et am Mee 1867 fir äis geschitt gewiescht;
d’Politiker vun deemools haten entweder glat näischt ze soen… oder hunn sech net gemuckst;
d’Ursaache sinn och zimlech bekannt. Beweiser gëtt et och!

Zu London hat de Prënz - indirekt - e Wuert matzeschwätzen… säi Grousspapp war de russeschen 
Zar; deen Zar duerno säi Monni… a Russland eng vun de ‘Groussmächten’ zu London. Da maacht
iech är Gedanken, ouni iech ‘Historiker ze vernennen… Fir de Prënz Hary gëtt et bis haut nach 
kee Steen a keng Statu… hie gehéiert bei d’Amalia!

Muss dat sinn?
E schéine Sproch: Zevill an net genuch si keng Moossen… dat gëllt och op eng bestëmmte 
Manéier fir d’Sprooch. Gewëss, mir hunn net fir alles e Wuert/Ausdrock; mir hu ganz vill riichtewech 
däitsch a franséisch Wierder am Lëtzebuergeschen: do wou mir eiser keent hunn; dat soll een ower 
net ze liichtfank huelen! 

Et gëtt och kee Land an Europa, wou den Duerchschnëttsbierger sech praktesch a 4 Sproochen 
doduerchschloe kann; wat ower och heescht, datt eis eege Sprooch ës op déi Manéier ëmmer erëm
kritt. Et ass och net richteg, unzehuelen, all Lëtzebuerger giff mat deene sëllechen Ausdréck eens,
déi vrum Mikro aus dem Franséischen oder Däitsche matgeschleeft ginn. Den Här René Roeder vu 
Bettenduerf huet äis eng laangeg Rëtsch vu Beispiller (ronn 150) geschéckt, déi hien am Radio oder 
op der TV erausgepëtzt huet; déi ass esou grouss, datt se onméiglech ganz hei kënnt matgeholl 
ginn; dofir kënnt dir iech se op eisem ‘Site ‘www. Actioun.Sprooch’ erbäihuelen.

Hei elo en etlecher dovun; do mierkt dir, grad wéi mir, datt apaart dat iwwerflëssegt/ muttwëllest 
Franséisch eisem Korrespondent eng Spläiter am An ass: embauchéieren, Attitude, inauguréieren,
menacéieren, inculpéieren, témoignéieren, Ordre du Jour, unanime, decisiv, Elargissement, Sequellen,
Epicen , assuméieren, Exploit, Mesuren, estiméieren asw… Et schéngt, wéi wann eise Frënd vrun al-
lem dat zevill Franséischt um Napp hätt (?); dat iwwerméissegt Däitsch knabbelt ower vill vill méi 
um Lëtzebuergeschen... reng Bemierkung, déi Herrschafte vun der sakrosankter ‘Germanistik’ net 
verdroen. Meeschtens ass et och eng Fro vum Sazbau, wéi een sech deene Knätzelen hirer lass-
mécht. No Honnerten an Honnerten aus dem Franséischen iwwersate Säite kënne mir iech eng
schéi Rei Lidder dovu sangen!

Beetschen, batschen, baatschen
Wou dës Ausdréck hierkommen? Dat ass eng Sich, déi an alle Sprooche speziell ass. Et gëtt an 
deene meeschte Sprooche Bicher, déi äis en Ausstreech iwwer hir Ausdréck ginn: den 
‘Duden’ als ‘Herkunftswörterbuch’; de ‘Petit Robert’ am Franséischen, Oxford English
Etymologie asw. Mir? Hunn näischt vun deer Zort. Dobäi gëtt een all gudden Dag gefrot, wou 
dëst oder dat hierkéim… net einfach, mä da misst emol do dru geschafft ginn, wou Wëssenschaft-
ler mat ‘Luxemburgistik’ an der Linguistik rondrëmmer dréine wéi Dillendäpp.

Ausdréck wéi déi dräi hei uewendru schéngen sech aus dem Engleschen erausgeschielt ze hunn, an 
zwar aus dem Verb ‘to bash’, wat do nun emol ‘beetschen’ heescht… da si mir net wäit vu ‘batschen’ 
a baatschen, oder? Bei deer Geleeënheet dierft een sech och froen, ob den Ausdrock ‘Räbbi’ net 
grad esou am englesche Buch ze siche wier (rabbish). Am Franséische fënnt een de Fong vu maan-
delweis eiser Wierder… mä wiem seng Aarbecht ass dat alles?

Dësen Artikel ass haut och an der Rubrik ‘Eis Sprooch’,
déi all Woch op RTL.lu kënnt!

Eis Familljennimm
Et ass natierlech eng sympathesch Saach, wa Wëssenschaftler sech druginn, fir erauszefannen an 
ze explizéieren, wou eis Familljennimm hierkommen. Do hunn si dann eng fäerdeg Lëscht vrun sech 
leien, déi da verschafft gëtt. Dat ass vill, laang an intressant Aarbecht; eng aner wier, datselwecht 
iwwer eis Flouernimm ze maachen: déi wier ower vill méi schwéier, well d’Flouernimm ongeféier 
dat Eelst sinn, dat d’Sproochen opweises hunn. Den Här Kadasterdirekter Nico Folmer (an der Éi-
wegkeet) hat sengerzäit domat ugefaang; mä ee Mann eleng, esouguer wann hien Ingénieur an 
nach esou fläisseg ass, kann dat net packen.

‘Si’ hunn och erausfonnt, datt mir vill Familljennimm hunn, déi strikt op eist Land be-
grenzt sinn, abeejo! d’meescht well déi vu Virnimm hierkommen, déi hei op all méiglech Fassonge 
‘vernannt’ guffen (Steffen, Matgen…). Kéipweis anerer stamen aus den urale Parbicher, wou de 
Paschtourer bei der Daf ëmmer de laténgesche ‘Genitiv’ vum Papp sengem Virnumm agedroen 
huet: Jacoby, Barthelmy, Heinricy, Mathey, Nicolay asw.asw. Ganz ‘echt’ ass et och, datt bal all Uert-
schaftsnimm laanscht déi däitsch Grenz hei als Familljennumm erëmzefanne sinn; huelt emol eng 
Kaart, da wäert dir iech verwonneren.

Also: déi ‘Patronym-Initiativ’ ass gutt, si weist och e Stéck vun eiser Identitéit… ower si muss ‘ënner 
d’Leit’ an däerf net a Bibliothéike verstëbsen.

Eng Britt… 
bestellt dir ëmsoss, wann et net hei zu Lëtzebuerg ass; datt een éierwou mat enger Erkältung ‘seng 
Britt’ kritt hätt, liicht an Däitschland och kengem an… mä wien denkt da schonn drun, datt mir et
hei 100% mat engem typesch lëtzebuergeschen Ausdrock ze dinn hunn?

‘Capeletti in brodo’… eng Schlabäizchen, mä do muss een hei Britt dofir huelen. An Däitschland
gëtt ‘Brühe’ dofir gebraucht; am Franséische geet dat nëmme mat ‘bouillon’, d’Englänner hunn et
do geknäipt. Dat de ‘Bouillon’ äis och geleefeg ass, kënnt vrun allem duerch d’Cuben, wou d’Wuert
um Päckelche steet; wa mir e ‘Bouillon’ drénken, dann ass et net als Zopp gemengt. Ënnert dem
Stréch: Mir eleng hunn eng Britt, ob déi elo an engem ‘Consommé’ oder fir bei Capelettië geholl
gëtt. Deer einfacher mä intressanter Iwwerleeungen eng, déi jidderee matmaache kann, oder?
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Lëtzebuergesch ‘Rechtssprooch’?
Mir däerfen d’Begrëffer net duerchernee geheien*, apaart* wann et ëm 
esou eppes Wichteges wéi déi Sprooch, dee Jargon geet, an deenen z.B.
en Uertel gesprach (net ‘geschwat’!) gëtt, vun deem ganz dacks* vill, fir 
net ze soen alles ofhänkt!

Wann dir d’Geleeënheet kritt, da liest emol eng Kéier an engem däit-
sche Gesetzbuch oder engem ‘Rechts-Wörterbuch’; do gesäit ee 
ganz séier*, datt et net duergeet, ‘Däitsch ze kënnen’. Rechtssprooch ass 
eng Sprooch fir sech; et kënnt ee bal soen, et wier keng Sprooch, mä en 
‘Instrument’… op deem et grujeleg* schwéier spillen an dat schlecht ze 
bekäppen ass. Do steet en ‘normale’ Bierger oder Däitsch-Kenner, esou-
guer en net dorop spezialiséierte ‘Germanist’ widdert* enger 
Sproochmauer!
Mir fannen datselwecht an anere Sproochen, an am Franséische geet et äis bal* grad ewéi am 
Thomas Mann sengem Idiom. Wa mir do dann och nach d’Latäin gengen erauspiddelen*,
da missten d’Juriste billen. E klengt Beispill, wou et dann och nach heiansdo méi komplizéiert 
gemaach gëtt, wéi et schonn ass: Wësst dir, wat en ‘antipénultième alinéa’ ass? Deen Ausdrock 
gebraucht een, deen et (sech?) besser fënnt, wéi wann hie geng ‘avant-dernier’ schreiwen 
Deeselwechten Zock* fënnt een an Akten, déi e Verkaf solle festhalen. Dofir steet dann do och,
den Akt wier dem Verkeefer oder Keefer ‘dans une langue de par lui connue’ explizéiert ginn; dat 
seet jo ewell genuch, ower et ginn och Ursaachen, déi engem kënnen aliichten, vrun allem 
d’Exaktheet vun engem Text, duerch déi hien net anescht ka gedréint/interpretéiert ginn, wéi en 
nun emol ass…well deen ee Jurist jo probéiert, am Sträitfall deem aneren e ‘Formfehler/vice de 
forme’ an d’Jillistäsch ze dixen*. D’Fro vun den net-lëtzebuergeschen Affekote stellt sech 
hei net; dat ass eng ganz aner Diskussioun. Zugudderlescht ass et jo nach ëmmer um ‘Client/
mandataire’ fir sech säi Jurist ze wielen…an ze bezuelen.

Wéi ass et dann elo mat deer Saach bei äis? Brauche mir och esou eng ‘hëlze’ Sprooch fir 
Gesetzer, Uertelen an Akten? Verstännegerweis: Neen! An zwar well mir an enger Sproochsi-
tuatioun sinn, déi äis eng lëtzebuergesch Rechtssprooch erspuert, an dat aus enger Partie vu 
Grënn, vun deenen eist Rechtssystem dee wichtegsten ass. Wien als Lëtzebuerger Jura/Droit stu-
déiert, mécht dat do, wou eist System eng historesch Basis huet: am Frankräich oder an der Belsch.
Wien seng Studien dann nach wëllt op europäeschem Plang weiderféieren, dee kann dat op Spe-
zial-Fakultéiten esouguer och am Englesche maachen.

An eisem Sprooche-Gesetz vun 1984 steet zwar, datt Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch op 
administrativem Plang gläichgestallt sinn ower verstännegerweis ass do och festgeluecht,
datt am Sträit- oder Zweiwelsfall déi franséisch Versioun vun engem Text den Aus-
streech* gëtt (…fait foi!). Och de franséischen Text vun eise Gesetzer ass definitiv deen, dee 
gëllt. Dat verhënnert ower net, datt Texter, déi de ‘grand public’ eppes uginn, och eng lëtzebuer-
gesch Iwwersetzung solle kréien: huelt z.B. Plakaten iwwer d’Rechter vun ‘de Leit’ iwwer a ron-
drëm de Verkéier um Gebitt vu Reesen (Findel).

Vläicht fënnt deen een oder aneren, datt déi Meenung/Uluecht* hei net grad an eng ‘KLACK fir eis 
SPROOCH’ gehéiert. Doriwwer kënnte mir äis laang zermeeschteren*, gengen ower net do-
laanscht* kommen, vrun allem eis eemoleg SPROOCHSITUATIOUN ze bewonneren: Mir kënnen 
äis déi franséisch Rechtssprooch ganz ‘einfach’ leeschten, déi däitsch och, wann et misst 
sinn; un déi englesch giffen eis Lëtzebuerger Studenten sech sécher nach vill méi séier winnen, wéi 
dat fir hir franséisch resp, déi däitsch Kollegen de Fall wier.
* de Stäerchen hannert engem Ausdrock erënnert un en e bësse méi speziellt/typescht Lëtzebuergesch

vum Lex Roth

Wat ass da besser?
Den Här Willy Allamano (!!!), en treie Lieser vun den Artikele rondrëm eis Sprooch an der Sonndes-
zeitung vun RTL.lu an hei an der KLACK, huet gemengt, ‘AusstellONG, BedeitONG, FestONG
asw. wier vläicht besser wéi ‘BedeitUNG, AusstellUNG, FestUNG asw. Doriwwer kann een sech 
natierlech ënnerhalen; net zerstreiden ! Et huet och knapps mat ‘zevill Däitsch’ ze dinn; dat ass 
éischter eng Fro, wéi a firwat mir esou sëlleche muttwëllest Däitsch gebrauchen, wou 
d’Lëtzebuergesch en Ausdrock huet… E gudde Rot: kaaft iech d’Buch mat kéipweis* typeschem 
EISES!  
Fir kloer ze bleiwen: dës EndONG/-UNG ass eng Fassong vu Géigend; an dësem Fall geet et ëm dat 
‘Stieds’ vis-à-vis vum Rescht vum Land. Da wiere mir fir d’Haaptstad bei héchstens 10% vun 
de Lëtzebuerger, déi –ONG unhänken; déi aner fanne mir all bei –UNG. Datselwecht Resultat krite 
mir bei WOR/WAR, dem Imperfekt vum Verb ‘sinn’. Dee méi breeden ‘ai’ oder ‘au’ ass nach 
vill méi rar, well een dat bal nëmme méi an den ‘Ënner-/Virstied’/ Faubour(g)e begéint (‘t wor waaiss 
geraaift dobaaussen). Falsch wier et, wa mir äis/ons gengen driwwer zermeeschteren, wat dann elo 
‘besser’ soll sinn; déi Fro stellt sech guer net/nit/nick/néck… et soll just een deem aneren seng 
Manéier vun Aussprooch respektéieren, well fir d’Erhale vun eiser Sprooch a vrun allem engem 
‘Mëttellëtzebuergesch’ ginn et ganz aner Problemer a Suergen, iwwer déi hei zënter* Joer an Dag 
geschriwwe steet!

Stousst net un…
well dat gëtt dmeescht Knuppen an esouguer geféierlech Blessen* ! Wéi dacks héieren oder liese
mir dach, datt Kanner oder eeler Leit bei enger rouder Luucht* ugestouss guffen, well si oder e 
Chauffeur net opgepasst hunn. Op eng aner Manéier ‘stéisst een un’, wann ee bei Leit zevill riich-
teraus ass, dat heescht dann och nach flappeg*. Et kann dann och nach vläicht e Football-Match
feierlech vun enger Persoun ‘ugestouss’ ginn , déi extra dofir invitéiert ginn ass…ower do si mir mat
deer Ausdrocksweis ewell op der Grenz vun éierbarem Lëtzebuergesch, well bei äis gëtt kee Ball 
‘gestouss’, dee ‘renne’ mir, oder net?

Gelungen* ass et, datt plazeweis* och ewell* ‘ugestouss’ gëtt, wann et sech ëm e Patt oder en 
Humpen dréint. Dat passt garantéiert net an d’Lëtzebuergescht, ass riichtewech Däitsch, an huet
glat näischt mat ‘Evolutioun’ vun eiser Sprooch ze dinn, wéi esou Kuebereie* gär ëmschriwe ginn.
Mir ‘prosten’ nun emol a soen héchstens ‘Gesondheet’; ‘ustoussen’ ass ëmmer falsch an 
dolaanscht ! Natierlech gëtt elo gemëffert*, ‘Prost’ wier dach och kee Lëtzebuergesch; dat stëmmt,
mä wien ass sech da bewosst, datt hien do ‘gerompelt’* Latäin schwätzt, an zwar ‘pro sit’ (ongefé-
ier: et sief fir Dech/Iech). Eist Verb ‘prosten’ ass zimlech eemoleg, e bëssen op d’Fassong wéi dat
däitscht ‘zuprosten’. Et kann ee sech iwregens och driwwer wonneren, datt et am Franséischen
absolutt näischt ze proste gëtt; do spillt d’Gesondheet déi gréisste Roll: Santé! à la bonne vôtre… 
alles an der Rei, mä stousst wannechglifft net un.

Kommunikee
Bei deene sëllechen* Topereien*, déi vru Joeren (vrun allem joerelaang) an der däitscher Orthogra-
phie geknätzelt* guffen, ass dann och aus dem ‘Communiqué’ e Wuert gemaach ginn, dat 
een deelweis u ‘Karaokee’ a ‘Kommunismus’ erënnert: de KOMMUNIKEE. Dat ass wierklech 
dat Allerallerlescht! Déi héichgeléiert Ierbëssenzieler, déi sech do hir bréckeleg* Bëls zerbrach hunn,
haten zugudderlescht e Schreifweis-Gedruddels* fäerdegbruecht, dat ee wierklech wéi en tope-
gen* Express virkënnt. Leider huet et näischt gedéngt, datt déi seriös Press-Organen sech dogéint 
gestäipt hu wéi eng Band wëll Stéieren…d’Geschäftsiddi vun Duden ass meeschter ginn. Datt haut 
nach dosendeweis Schrëftsteller konsequent an deer ‘aler’ Orthographie schreiwen, muss dach 
jidderengem ze denke ginn… a wéi et schéngt, gesäit et an de Schoulen och schaufel* domat aus.

Musse mir dann elo dee ganze Klimbim matmaachen? Déi Fro stellt sech am Fong nëmme 
fir d’Däitsch an de Schoulen. Wa mir an eiser Sprooch riichtewech* däitsch Wierder gebrauchen,
solle mir déi nom Duden schreiwen, soss gëtt et ‘Bullibräi’* an de Schoulen. D’Fro stellt sech ower,
ob mir dann och mussen de ‘ph’ ewechlossen, deen am Däitsche gestrach ginn ass… mä alt erëm
ouni Iwwerleeung: Foto? Geografie? Grafik? mä Philosophie, Pharma-, Phosphor, Phänomen… Do 
solle mir bei deem bleiwen, wat am Franséischen an Engleschen de Brauch ass a bleift. De Rescht 
ass Muttwëll!

Zeechen ‘erweisen’
Mir ‘erweise’ guer a glat näischt, grad wéi mir och kengem ‘gedenken’. Dat wëllt just e 
bësse feierlech sinn, ass ower just däitsch formuléiert, also Lëtzebuergesch op Stelzen… an dat 
brauche mir an eiser esou sympathesch einfacher Sprooch dach net.
Mir soe villmools merci fir déi Zeeche vu Sympathie, déi Dir äis ginn huet, wéi mir fir XYZ am grousse 
Leed waren/getrauert hunn… dat geet dach duer*, well et wëllt alles soen. Leider schreift bal jidde-
ree bei aneren of, an dat gëtt dann eppes wéi e bëllege Stempel. Kuckt dach emol, wéi léif et ass,
wann an enger Annonce steet, den XYZ wier am Fridde mat eiser Härgott an der Welt an d’Éiwegkeet 
gaang (aplaz ‘vun äis’). Dat Ganzt ass nun emol eng Saach vu Gefill… och sproochlech.

Abeemaja!
Sot emol engem Däitschen, dir hätt iech die Zähne gewaschen, oder dir misst iech den Kopf waschen;
kaaft iech emol zu Tréier Zahnseife a frot Schuhwichse, Pechpapier, e Wasserstein… dat geet einfach 
net, well op Däitsch ass déi Ausdrocksweis dolaanscht*! Et ass ower net watderdäiwel* komplizé-
iert, dat korrekt ze soen. Op jidfer Fall ass et net un ‘hinnen’, fir äis dat hei genëschelt* dohinner ze
geheien*. Iwregens: geheien ass am Däitschen onbekannt, vu genëschelt huet knapps een en Donst.
Geheien ass ë.a. vum Hollänneschen hei hänke bliwwen (gooien); dat Genëschels huet seng Wuer-
zelen am däitschen nesteln.

Dat sinn esou Klengegkeeten, mat deenen een sech ganz flott ameséieren a Sätz baue kann, wou
een, deen net grad mat de Féiss ‘déi aner Säit’ an der Our, der Sauer oder der Musel piddelt*, säi 
Krämpes* huet, fir eppes matzekréien. D’Buch EISES / Actioun-Lëtzebuergesch – an deem mir 
zu eiser 5 Leit Dausende vu méi spezielle lëtzebuergesche Wierder gesammelt hunn – ass eng
wonnerbar Geleeënheet, fir sech an deem Sënn mat eiser Sprooch ofzeginn, an engems* eisem
Däitschen a Franséischen op de Bustaf ze fillen. Frot et an de grousse Bicherbutteker oder direkt hei
op enger vun eisen Adressen. De Präiss: Fir dee kritt dir just en Teller Spaghetti mat e bëssen Zos 
drop 

rondrëm de Wanter
Zugudderlescht huet de Wanter äis ower nach ze pake kritt. Iwwerall gëtt et Geschudders, Ge-
schnuddels a Geschnoffels. Wien sech schuddert, dee soll alt emol un e ferme gliddege Grog 
denken, op d’mannst e waarme Wäin… dee koppege Glühwein deet et och, mä mir brauchen 
en net, well am Lëtzebuergesche glüht glat näischt; do gloust héchstens e Rescht vun engem
Feier, richteg: eng Glous*. Wann ee Féiwer huet, kann d’Gesiicht och glousen… ower ni glühen.
Wat mir ower hunn, ass gliddeg (heiss), an dann däerfe mir an engems u wodeleg* denken, dat 
sech ëmmer méi hannert dem lauwaarm verkraucht. Firwat?

Denke mir alt nach drun, datt eng Rëtsch* eiser typescher Ausdréck sech mam Wanter ofginn? Wat
ass dann den Ënnerscheed tëscht Glëtz a Bromee? Glëtz ass ‘Äisreen’ a Bromee ass gefruere-
nen Niwwel (bruma am Latäin, brume op franséisch)… den däitsche ‘Rauhreif’. Wat haut dacks 
Äiszap(f)e vernannt gëtt, ass e Spuerk*…an huet och sécher dem Febuar säi lëtzebuergeschen 
Numm ‘Spierkel’ ginn…e Spuerk nenne mir nach ëmmer e spatzen Zannt, deen eleng do steet. An
da kuckt emol, wat ‘spear’ am Engleschen heescht… an dir sidd am selwechte Wuertkrees wéi beim
däitsche ‘Speer’; moie ‘Germania‘… net ‘Guten Tag, Deutschland‘!
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Historiker an eis Identitéit
Datt Geschichtsspezialisten d’Joerhonnerte vun eiser Géigend, an domat
och eisem Land, net all a scho guer net ëmmer dselwecht gesinn, ass jid-
derengem bekannt, deen sech mat hire Publikatiounen ofgëtt. Dat ass och
iergendwéi normal, well si hu jiddereen seng Ae fir sech ze doku-
mentéieren, ze iwwerleeën an ze beschreiwen. Eise Respekt si mir
hinnen natierlech schëlleg… wat net heescht, datt een sech aus den Iw-
werschneidungen ower och seng perséinlech Kuck a Meenung maache
kann.

Quokeleg gëtt et d’meescht, wann e ‘Spezialist’ sech op eng onverant-
wortlech Fassong ausgerechent an enger weltbekannter Editioun wéi
d’Rei ‘Que sais-je ?’ / P.U.’ erausléisst, deen emol besser hätt, sech d’éischt
vru Leit wéi Herchen, Margue, Albert a Christian Calmes, Paul Weber, Trausch, Krier, Pauly, Haag an
‘deer’ nach an d’Bänk ze setzen.

Lëtzebuerger ‘Identitéit’ kënne mir souwisou eréischt vun do un ufänken ze ernim-
men, wou et offiziell e Grand-Duché ginn ass (1815), do ower och nach nëmmen zënter
deer sougenannter Onofhängegkeet vun 1839, zerguttst ower vun 1867 un, wou eist Land no
internationalem Recht en ofgesécherten eegene Staat guff an, 1890, mat dem Grand-Duc Adolphe
säi Chef fir sech kritt huet, dem Ururgrousspapp vun eisem Grand-Duc Henri. Gewëss ass dat
zimlech fest resuméiert, mä et gëtt jo Bicherbutteker a Bibliothéiken, geldir…

Wou d’Historiker sech ower net sënnerlech iwwerschloen, dat ass d’Roll vun eiser 
Sprooch fir d’Identitéit vum Land. Si hunn sech d’meescht an deem Streech net schlau ge-
maach. Am Frankräich, deem eelsten zentralistesche Staat heirëmer, fanne mir op d’mannst vum
François Ier un den Zock, d’Kinnekräich iwwer eng Sprooch eleng zesummenzebauen an ze halen;
dem Richelieu seng ‘Académie Française’ hat duerno als Fong keen aneren Zweck. Dat Dätschland,
dat mir haut kennen, ass zum groussen Deel  duerch eng Mëttelsprooch entstan, deer hir Wuerze-
le mir beim Luther fannen ; et ass och keen Zoufall, datt dem Konrad Duden säin ‘Urduden’ 1880
ënnert dem Kanzler Bismarck, praktesch dem Grënder vum ‘modernen Däitschland’, d’Chance
krut, iwwer d’Sprooch an hir Schreifweis ze hëllefen, eng identitär Unitéit ze demonstréieren.

A bei äis?

Klorerweis hu mir vu virum 19. Joerhonnert bis op en etlech Spréchelcher oder Sprooch-
elementer aus notariellen Akten zesoen näischt Schrëftleches vun enger ‘Lëtzebuerger 
Sprooch’ opweises. Wien hätt et geschriwwen a vu wiem wier et gelies ginn?
No engem ëmmer erëm zitéierten Zeitungsartikelche vun 1824 fanne mir dann 1829 déi alleré-
ischt Kéier eis Sprooch gedréckt an engem Buch vum Atoine Meyer; ‘Buch’ ass vill gesot :et waren
nëmmen 38 Säitercher, en Heftchen am Format vun enger Postkaart… mä et geet duer, fir de
Mathematiksprofesser Meyer als de Papp vun eiser ‘Literatur’ ze kucken an ze éieren (huet dir
d’Plack um N°3 an der Dräikinneksgaass/rue Chimay an der Stad ewell gekuckt, déi mir
vrun exakt 2 Joer do opgehaang hunn ?).

Wien dann op all Manéier tëscht Zeile liesen an iwwerleeë kann, dee kënnt -besonnesch als Histo-
riker- dach net dolaanscht, d’Roll vun eiser Sprooch fir eis Identitéit anescht ze behande-
le wéi mat der ‘superbe du savant’, an eis Nationalsprooch da just mat e puer ‘Kollateralzei-
len’ ze sträifen. No engem François Gangler, dem Michel Lentz, dem Michel Rodange, dem C.
M.Spoo, dem Nik.Welter, dem Isidor Comes, dem Lucien Koenig, deer ganzer Commissioun vum
‘Institut grand-ducal’, villen aneren an der Actioun-Lëtzebuergesch hir verstänneg Sprooch-Identi-
téits-Aarbecht vu 40 Joer bleift engem do just eent: Héiflech de Kapp ze rëselen! Sorry!

vum Lex Roth

De Siegfrid an d’Melusina 2013!
Dëslescht war hei rieds vun den 1050 Joer zënter deem Akt mat ‘Sankt-Maximäin’ vun 
Tréier, iwwer deen de Grof Siegfrid 963 de Stack-Steen vu Lëtzebuerg, an domat och zugudder-
lescht vun eisem Land geluecht huet. 1963 ass de ‘MILLENAIRE’ vum Staat a vun der Stad Lëtze-
buerg super gefeiert ginn. Dat sinn ower elo 2 voller Generatiounen hier; et kann ee mat Recht 
drun denken, datt déi jonk an (ewell!) manner jonk Lëtzebuerger och eng historesch Souvenir-
Feierlechkeet vun deem Geschichtsdatum zegutt hunn, vun deem Land, dat si ierwen an hiren
eegene Kanner a Kandskanner weiderginn; mir ‘Eeler’ sinn hinnen dat schëlleg!

Mir hunn an deer Saach och nach d’Chance, an deem Ëmfeld eng wonnerschéi Seechen
ze fannen, déi zwar Europa-wäit op munnech Fassonge verbreet ass, mä hei bei äis eemoleg! Si
verbënnt eng So, eng Legend, mat engem absolutt historesch-authenteschen Akt…
deen iwregens als ‘Leihgabe’ vun Tréier am Archiv vun der Stad Lëtzebuerg versuergt gëtt. Do kann 
ee sech fir dat anert Joer vill afale loossen. Mir sinn amgaang!

Gutt!
An der Saison, wou zimlech vill Theaterstécker bei wibbelege Verainer iwwer d’Bühn ginn, begéi-
ne mir ewell en Ausdrock, deen ee soss net esou héieren huet, souzesoen en neit lëtzebuergescht 
Wuert: eng ‘PËSPERKËSCHT’, ganz einfach a logesch mat zwee eiser Wierder zesummegesat.
Bravo! Mir flüstere jo net, da brauche mir och kee ‘Flüsterkasten’.
Wann dann Ziedelen ënnert d’Leit ginn, fir si op en Theaterowend ze ruffen, muss dat och net 
onbedéngt erëm en däitschen Ausdrock sinn, wéi sech deer esou vill (zevill) eraschlaufen: mat 
enger Aluedung alueden; virum ‘Fernseh’ war dat ëmmer eng ‘Invitatioun’ an et guff ‘invité-
iert’. Dat bësse Franséisch, wat d’Lëtzebuergescht a sengem ‘Gesiicht’ huet, muss net systema-
tesch mat däitsche Plooschteren zougepecht ginn… deer kréie mir mat 25 däitschsprooch-
egen TV-Programme méi ewéi genuch eran a ginn hirer, wéi de Loriot d’Spaghetti a sengem flotte 
Sketch, net lass!

Dat muss net sinn.
Éierlech: Wie vun äis rëtscht net alt emol an d’Däitscht oder d’Franséischt, wann et e 
bësse méi ‘dichteg’ soll sinn. Beim Schwätzen ass dat ganz séier geschitt, fällt ower net apaart
op .Wann ower geschriwwe gëtt, da ‘pechen’ déi Knätzelen, da kritt déi Uluecht méi eng laang Nues;
nach vill méi, wann den Text eng Reklamm soll sinn.

Firwat solle mir elo op eemol eppes an der Kichen ‘(mat Léift) zoubereeden’? Mir brauchen et och net
onbedéngt ze ‘preparéieren’, well et geet gutt mat ‘maachen’ duer… eis Sprooch ass nun emol
einfach; mir brauche wierklech keng aner, fir si wëlle méi blénkeg ze maachen; op deerselwechter
‘Afeklunsch’ sëtzt iwregens och, dat glëtschegt däitscht ‘hierstellen’. An deem Sënn deet et engem
dann och e bësse Leed, wa mir vun eise Miseler Riewen elo sollen ‘zum’ Wäin aplaz ‘bei’ de Wäin
kommen… mir gi jo och net ‘zum’ Dokter, net ‘zu’ eisen Elteren oder ‘zum’ Coiffeur, geldir.

Sou oder esou…
Natierlech ass et net genuch domat, ëmmer op deem erëmzedanzen, wat kee Lëtzebuergesch 
ass, esou wéi mir dat esou gär (an och mat Recht !) iwwer d’Mikros-Sprooch maachen. Et kann
een et och emol vun der ëmgedréinter Säit aus probéieren: Erauskruwwelen, wat dann u 
Spezifeschem an eiser Schwätz oder Schreif ass… well mir hunn et nun emol ze liicht, Wierder
aus anere Sproochen an d’Lëtzebuergescht eranzezéien, déi mir net brauchen… a mat deene
mir eiser Ausdréck an de Motzeck stellen. Déi gaaaaaaaanz Iwwerleeën hunn dann direkt hir 
Stempele fir op esou eng Uluecht: Kierf, Hatten a Këschte voll; si schwätze vun ‘al, museal, baue-
reg asw.’… a weisen domat just, datt si eis Sprooch net kennen.

Da bedenkt emol iwwer déi Gedanken esou Ausdréck wéi stuckelen, rëselen, trëllen, knätschen,
trätschen, kniwwelen, hippen, knaschteg, verdruddelt, stënterlech asw. asw…. an da probéiert dir,
déi an en zerguttstert Däitsch, Franséisch oder Englesch ze setzen. Fir et op déi Fassong ze maa-
chen hu mir vru Joeren, zu eiser 5, Dausenden eiser manner oder méi typescher Ausdréck 
an engem Buch zesummegeraf, dat fir eng zolitt Reserve dacks genuch gedréckt guff: EISES!
Et kann een sech et esouguer als intressant Gesellschaftsspill virstellen; fir de Käppchen ass et
op d’mannst esou gesond wéi ‘Kreuzworträtselen’ oder ‘SUDOKU. De Präiss? Dir kritt knapps
eng Pizza fir déi Dosen €. Frot iech et an engem Bicherbuttek oder sproocht et bei äis op enger
vun eisen Adressen hei uewen; déi international Buchnummer ass ISBN-102-87989-038-1

EISES am Wanter!
Heiansdo ass et net vu Muttwëll, wa mir äis froen, ob en Ausdrock wierklech typesch fir 
d’Lëtzebuergescht ass: Dëse ‘Wanter’ si mir jo net watderdäiwel mam ‘Neelche’ geplot, well den 
Thermometer bis elo nach knapps ënner Null gaang ass.

Ower huet dir schonn dru geduecht, datt deen ‘Neelchen’ näischt mat enger anerer Sprooch ze dinn 
huet ewéi mat eiser ? Am Däitsche fannt dir… ’Nagelspitzenstarre’, zimlech komplizéiert, ower den
‘Nägelchen’ hat nach ni een zu Freiburg! D’Fransouse kommen do ewell méi no mat hirer ‘onglée’;
am Engleschen geet een ëmsoss dorëmmer bliederen. Intressant, oder net ? Et kann een sech och 
froen, wéi si esou an Däitschland oder am Frankräich dorëmmer soen, wann si an der Keelt no hire
‘Moule’ sichen… ouni dovun ze schwätzen, datt zolitt Kärele bei äis och d’meescht flappeg ‘Mou-
len’ hunn… déi an eng ‘Boxmoul’ genge passen, déi bei äis ni eng Händsch, also ni e ‘Boxhand-
schuh’ war 

Wënscht de Comité vun der AL de Membren,
Sympathisanten a Lieser:

genee dat, wat mir fi r äis och vu Guddem erwaarden…
am 41. Joer zënter, datt et eis/är Actioun-Lëtzebuergesch gëtt.

All Guddes 
fir dat neit Joer 2012 !

Eis Sprooch an der Press
WORT-TAGEBLATT-JOURNAL an RTL.LU

Dir huet elo d’KLACK N° 177 an der Hand… bedenkt iech och alt emol, wéivill 
Bicher vun  300 Säiten dat gi wieren… déi lescht 100 fannt dir ower op eisem
‘Site’ um Internet (www. Actioun.Sprooch). Fir eis Sprooch op rtl.lu (ënner’News’) ass a
jidder ‘Sonndeszeitung’ en Artikel (bis elo 146), an eemol am Mount den Haaptartikel hei
aus der KLACK. Mir soen den Editeuren am Numm vun eise Membren, Frënn a Lieser dofir
e waarme Merci !
Iwregens: Mir froen a kréie keen Cent… si och net; et geet hinnen an äis ëm d’Saach!
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Idiomen… ?
Loosst mer emol direkt feststellen, datt d’Ausdréck ‘Mondart/Dialekt’ 
en zimlech negative Geschmaach/Geroch hunn, esou op d’Fassong
‘et ass jo nëmmen…’. Do steet een an enger Rei mat kompetenten an
eminente Wëssenschaftsleit, Linguisten, wann dir wëllt, déi kloer soen, et
giff nëmme SPROOCHEN, nëmmen IDIOMEN, déi op déi verschiddenst
Fassonge gebraucht ginn, déi eng op engem ganz héigen Niveau/Level,
déi aner méi ‘am praktesche Liewen’… esou wéi eisen IDIOM,
d’Lëtzebuerger Sprooch; ‘Idioma’ ass iwregens nach haut dat grie-
chescht Wuert fir eng ‘Sprooch’. Doriwwer kann een sech  zermeeschteren
a streiden, bis datt keng Fatz Verstoes a Verstand méi iwreg bleift… mä
dorëm geet et glat net!

Déi sougenannt ‘grouss’ Sproochen hunn alleguer mat der Zäit eng ‘Mëtt’ fonnt, eng
‘Standardsprooch’ gemaach. Dacks aus deene verschiddensten Ursaachen, ower ëmmer mat
deene selwechten Iddien als Basis. Déi Mëttel- oder Standardsproochen, déi fir äis am einfachsten
ze explizéiere sinn, dat ass d’Franséischt an dat ass dat Däitscht… laang virdrun ewell d’Englescht.
Et ass zënter Honnerte Joere kengem groussen Auteur an deene Sproochen agefall, sech nëmmen
an enger enk begrenzter Ënnersprooch auszedrécken.

Am 16. Joerhonnert huet de François 1er – natierlech vrun allem aus politesche
Grënn – dem ‘Standardfranséischen’ e breede Boulevard gebaut an all Mëttelen agesat,
fir eng Sprooch ze favoriséieren, déi säi Räich geng mat zesummenhalen an esouguer vergréisseren;
net ëmsoss ass d’Latäin op all Fassong ‘gestaucht’ ginn, an net fir näischt huet hien déi talentéiertst
Schreiwer op säin Haff gelackelt… d’franséisch Literatur konnt zerguttst starten an sech opdinn
ewéi ‘Kuchendeeg’. Am 17 Joerhonnert fanne mir beim Richelieu an ‘senger Académie française’
deeselwechten Zweck. Natierlech ass dat ‘vereinfacht’ an a Wierklechkeet vill méi komplex, mä et
ass de Fong vum Phenomän.

An d’Däitsch? Gelungenerweis fanne mir do d’Formatioun vun enger Standardsprooch am sel-
wechte Joerhonnert wéi am Frankräich, mä aus ganz aneren Ursaachen. De Luther huet fir 
seng Bibeliwwersetzung genee gespiert, datt do nëmmen eng ‘Mëttelsprooch’ a Fro 
geng kommen, fir senger Aarbecht a sengen Iddien dee breetste Raum ze verschafen, woubäi
d’Dréckerkonscht dee beschte ‘Weenche’ war, fir seng Bibel mat deem standardiséierten Däitsch
‘ënnert d’Leit’ ze kréien. An de Joerhonnerten duerno fanne mir dann och knapps ee groussen
Auteur, deen eng aner Sprooch schreift wéi en Däitsch, dat iwwer deeselwechte Leescht, also
‘Mëtteldäitsch’ gezu war… en ongeheiert Resultat, wann ee bedenkt, aus wéivill Dosende vu
‘Grimmelstaaten’ dee Raum nach bis an d’19. Joerhonnert bestanen huet!

A bei äis…mat aller Bescheidenheet fir ‘Proportiounen’… wéi ass et do mat engem ‘Standard-
Lëtzebuergeschen’? Mä watfir e Lëtzebuergesch hunn dann eis bekannst Auteure ge-
schriwwen? Ugefaang beim Tunn Meyer, iwwer den Diedenhofen, de Gangler, de Lentz, den
Dicks, de Rodange, de Spoo, Willy a Max Goergen, Batty Weber, Joss Keup, Marcel Reuland an all 
bekannt Auteure vun haut…déi schreiwen eng Zort Mëttelsprooch! Dem Dicks ass kee
‘Miseler’ agefall, dem Rodange kee ‘Bëlleger’, dem Reuland keen ‘Iechternoacher’… ärem Schrei-
wert ‘kengt Weelzer’, an dat bei allem Respekt fir lokal a regional Sproochvarianten. Déi hunn hir
Fonktioun am Fong nëmmen do, wou si ‘doheem’ sinn. Éierlech: wat hält dann en Ëlwenter 
vum Iechternoacher, e Wëlzer vum Veiner, en Dauler vum Stackstaadter asw. Do ass
dach am normalen Ëmgank nëmmen eng Mëttelsprooch, déi et bréngt… a mat deer mir eis
Heemechtssprooch ofsécheren!

vum Lex Roth

Verléifte Saachen
An de ‘Rousen an der Stad’, engem vum Dicks senge beléifste Lidder geet rieds vun de ville
schéine Meedercher an der Stad; si wiere ‘wäert, geléift’ ze ginn’. Mir sangen dat a flotter Ge-
sellschaft a mat Begeeschterung… ouni drun ze denken, datt et déi Ausdrocksweis an eiser
Sprooch iwwerhaapt net gëtt . Am Lëtzebuergesche kann e Jong ee Gickelchen oder och
nach zwee op e Meedchen hunn, mä hie ‘léift’ et net; hien huet et ganz einfach (esou 
wéi eis Sprooch ass) gär oder ass, grad esou einfach, ‘frou’ mat him! Iwregens kritt
dat léift Kand dann och nach eiser typescher Nimm wéi Stupp, Stuppes, Stippchen, Maus, Hues, 
Modi asw. Stellt iech emol vir, et giff ee vu sengem léiwe klenge ‘Kabes(chou)’ oder ‘Hunneg
(honey)’ schwätzen a mengen, dat wier  méi elegant. Erënnert iech och nach un esou Ausdréck
wéi ‘dee gesäit dat gär, si gi mateneen, si freien asw. Intressant, oder net? Mä probéiert dat emol
an anere Sproochen. Do huet jiddereng hir Fassong.

Vläicht mengt elo den Dësen oder Deen, dat alles wier e Bewäis, wéi ‘aarm’ eis Sprooch jo soll
sinn. Wourop kënnt et dann un: op ‘je t’aime / ti amo / I love you’ oder op d’Gefill,
dat ee wëllt soen… an ob et verstane gëtt? Da probéiert emol, d’Ausdréck aus dësem
Wuertfeld vum Däitschen an d’Franséischt an ëmgekéiert ze iwwersetzen, datselwecht mam
Engleschen ze maachen… frot Leit, déi Italiéinesch, Spuenesch oder Portugisesch kënnen.

Am Marcel Reuland senger ‘Kiermes am Duerf’ steet et esou wéi et soll sinn: ’ech hunn Dech 
gär… mir gi mar bei den Här’. Mir däerfen net vergiessen, datt den Edmond de la Fontaine an
engem Haus matzen an der Stad opgewuess ass, wou (bei sengem Gouverneur vu Pappes) Dag
fir Dag däitschsproocheg Garnisouns-Offizéier aus an a gaang sinn. Dem Lentz wier dat ‘léiwen’ 
net agefall; dem Rodange scho guer net… an ower waren si ‘frou’ mat hirem ‘Mënsch’, wéi
d’Fra och alt genannt guff.

Nei Scheffen- a Gemengeréit
Si sinn och alt net ëmmer ze beneiden, déi Leit aus de Gemengeréit, mä ‘si wollten et jo
esou hunn’, soen der vill… et mussen der et ower maachen, mengen anerer. Dat stëmmt alles,
a loosst mir hinnen alleguer dat Bescht fir déi nächst 6 Joer wënschen. Iwregens huet ‘Schef-
fen’ näischt mat engem Schaf mä mat Chef ze dinn; deemno en ‘e’ a keen ‘ä’.

Wat eis Sprooch ugeet, do geng ee sech ower wënschen, datt si an de Gemengeréit net ver-
giess gëtt, apaart wat d’Stroossennimm ugeet: Eng Haaptsaach ass, datt z.B. eis Flouernimm
net bei neie Lotissementer a Strossennimm vergruewe ginn; wann do ‘zoubetonnéiert’ gëtt an
Haiser gebaut ginn, da soll d’Gemeng verstännegerweis dofir suergen… datt de ‘Volleks-
numm’ vun deer Géigend, net mat ënnert dem Gestengs verschwënnt; wéinstens 
eng Strooss vun all Lotissement soll deen Numm erëmginn… dacks ee vun den aller-
eelsten Zeie vun der Sprooch, déi sech duerch d’Joerhonnerte gemaach huet. Dat ass ganz
sécher kee bëllege Folklor mä Geschicht an esouvill wert wéi ‘alt Gemaier’!

All Flouernimm aus dem Land hunn haut offiziell an eisem Kadaster hir verbessert a richteg
Nimm am Computer. Dat verdankt d’AL der immenser Mataarbecht vum Här Éierendirekter
Patrice Schonkert an de Kollegen no him alleguer! Dat Ganzt geet ewell an den Notariats-
Annoncen un an da bei de ‘Bauhäre’ virun. Dat lescht Wuert huet ower d’Gemeng… wann et
muss sinn, dann hëllefe mir gär a gratis!

klappen
ass deer Verben eent, dat mir all gudde Broutdag gebrauchen, ower knapps driw-
wer nodenken datt dat Wuert et fauschtendéck hannert de Bustawen huet. Natier-
lech fanne mir et och am Däitschen, wann etwas klappt oder Schwéngereien am Mier ‘verklappt’
ginn…mä dann ass et net eist ‘verklappen’ an och ewell bal eriwwer, mir fanne just nach
‘klopfen’, ganz rar ‘kloppen’. Do ‘klappt’ keen un der Dier, et huet och ni een eng Séissel ‘ge-
klopft’, well ‘dengeln’ dach vill méi elegant war; si ‘verklopfen’ och kengem en Auto a ‘klopfen’
néierens eng Partie Kaart. Datt do jeemools eng Auer ‘geklopft’ hätt, ass och net bekannt.
Mir hunn déi zwee: ‘schloen’ a ‘klappen’.

Am Sport huet dat ‘Klappen’ sech bei äis ganz flott eragefuusst; do huet deen een en aneren
ëmmer ‘geklappt’, dee gewonnen huet. Gelunge wier och nach e Saz, deen haut nach knapps
ee versteet: Wa fréier d’Wäsch gemaach guff, dann ass beim Bur iwwer dem Bauche geklappt a vill 
geklaapt ginn.

Hei wier et nach intressant, drun ze erënneren, datt d’Lëtzebuergescht bei der Ännerung vum
‘pf’ op de ‘p’ deeselwechte Wee gaang ass wéi déi nordöstlech Géigend uewen un äis, wou
deen ‘Tëschen-f’ ewechfällt (Pferd, Pfahl, Pfütze, Pfanne, Pfand, Pfingsten, Pfuhl, Pfarrei…). Et däerf
ee jo och emol no deer Fassong op d’Lëtzebuergescht kucken…an da ganz séier mat ‘Laut-
verschiebung’ an dees no bei déi pur Sproochwëssenschaft geroden.

Melusina
Viru ronn 130 Joer huet en héichgeléierten Här Professer, den Nic. Greth en décken Drulles vu
Buch erausginn, dat eng Zort vu ‘Patrimoine immatériell’ vu Lëtzebuerg ee fir allemol
ofgeséchert huet: de ‘Sagenschatz des Luxemburger Landes’. Den Här Gredt hat a joerzéngte
laanger Aarbecht zimlech alles zesummegelammelt, wat vu Soen a Seechercher uech-
ter d’ganzt Land ze fanne war; datt et op däitsch erauskomm ass, mécht der Saach keng
Kniwwel; wichteg ass net d’Schuel, mä wat dran ass.

Hei fanne mir dann och d’Geschicht’ vun der Melusina an dem Grof Siegfrid, dem
Grënner vun der Stad Lëtzebuerg. Dat ‘Melu’ – wat e flotten Nimmchen hunn eis jonk Leit
do gemaach! – ass iwregens net vun hei, well mir fannen et och ewell méi fréi am Südweste
vu Frankräich (Poitou)… ower och schonn éischter um Balkan. De Fong schéngt vun nach vill
méi fréi a wäit ze kommen. Wéi et bei äis gong, huet bis elo nach keen erausgekruwwelt, mä:
den Zesummenhank vun der Legend mat eiser absolutt authentescher Geschicht
(Akt vum Tosch mat den Tréier Maximiner, 963, vu Lännereie bei Feelen an dem
Bockfiels) ass en eemolegen Dréi an deer ganzer Melusina-Geschicht! Do läit dann
och d’Bedeitung vun enger Initiativ, déi dir an deer nächster KLACK méi genee matkritt…
schléisslech sinn et 2013 genee 1050 Joer, datt… an dat muss ënnerstrach ginn!

Abeejo!
Gutt Frënn, de Professer Fons Biver a seng Fra hunn eng jonk Japanerin kennegeléiert, déi
Doktorandin hei op der Uni ass. Si ware paff, datt déi no eppes weider wéi engem Joer Lëtze-
buergesch geschwat… a geschriwwen huet ! Natierlech hunn si mir déi jonk Madame recom-
mandéiert, fir mech mat hir iwwer d’Problematik vun eiser Sprooch an iwwer hir Studien hei
ze ënnerhalen. Ech mengen, et wier dowäert, eise KLACK-Lieser dee klenge Mail am Original
ze liesen ze ginn, deen d’Joffer duerno dem Här Biver geschéckt huet… an sech selwer eng
Meenung driwwer ze maachen. Dann, wéi d’Maybrit Illner seet: Bleiben sie heiter…irgendwie.
Gudden Owend léiwe Fons, ech konnt gëschter de Moien den
Här Roth gesinn. Hien ass ganz fein an d'Gespriech mat him
war ganz interessant an animéierend. Ech hat bis dohin
nëmmen déi Perspektiv als "Fuerscher" oder "Linguist",
awer dat Gespriech mam Här Roth huet mer een neien a wich-
tege Gesiichtspunkt gebruecht. (quod erat demonstrandum! L.R.)

Villmools Merci, datt dir mech him virgestallt hutt.



Eis Sprooch léieren ?
Dat ass nun emol net datselwecht wéi sech schoulméisseg un 
d’Däitscht, d’Franséischt, d’Englescht ze ginn. Souwisou ginn zu-
gudderlescht allméiglech ‘Spezialisten’ sech net iwwer de Wee eens: déi 
eng schwätze vun analytescher, anerer vu synthetescher oder strukturo-
globaler, induktiver, deduktiver a wat-weess-ech-nach Manéier/Method… 
mä wéi huet den Helmut Kohl nawell gär gesot: Wichtig ist, was hinten 
rauskommt!

Wien 1945 am 6. Schouljoer war, deen hat bis dohinner kee Spoun vu 
Franséisch matkritt. Déi Schoulmeeschteren a Professeren, déi äis duerno 
an e puer Joer um Camus seng Sprooch kritt hunn, dat ware beileiwe keng 
glat-poléiert pädagogesch Theoretiker, mä riichtewech fläisseg (dacks streng an heinsdo onge-
recht) Praktiker!

No all deem Gefiederméchels, wat een haut héiert a matkritt, misste ‘mir aner’ am Franséischen 
déi allerlescht Nullerte sinn.Dat si mir ower net; glat net.Also kann d’Fassong, wéi mir d’Franséischt,
souzesoe mat der ‘Schwéngsboll’ bäibruecht kruten, net esou grujeleg dolaanscht gewiescht 
sinn. Si war am Fong ‘schrecklech’: Schaffen aplaz braddelen. Et guffen onbekannt Wierder ënner-
strach an als Vokabele gebéchst; nach haut ass dem Ernest Pérochon säin ‘à l’Ombre des Ailes’ fir 
mech eng Grujel. ‘Stammzäite’ si wéi Allerhelleg-litaneie gedresch an erofgeleiert ginn; all gudden 
Dag guff et e puer Zeilen aus engem Text auswänneg ze léieren, déi een dann och huet misse 
schreiwe kënnen… et konnt all Ament e Kontrollblat op d’Bänk geflu kommen. Exercicen an Tra-
ductioune si ‘gebaatscht’ ginn… Geographie a Bio krute mir gelungenerweis op franséisch dohin-
ner geklaakt (well nach keng däitsch Bicher do waren). Mir guffen also praktesch dra gezappt,
e bësse wéi den Asterix… et huet zerguttst ‘bäigehal’! Wien sech no enger gewësser Zäit (no 
4e/3e) da fir stilistesch a literaresch Turnerei interesséiert huet, deen ass op d’Schinn komm.

Wat huet dat ‘Gemëlters’ dann elo mam Léiere vun eiser Sprooch ze dinn? Mä gaaanz vill! Ouni 
‘Vokabele’ geet et net; ouni heiansdo e puer Zeilen (net nëmme Gedichter!) aus en-
gem Buch (Manderscheid, Rewenig, Mil Angel asw.) auswenneg ze léieren a propper 
‘opzesoen’, vläicht och ze schreiwen, ass net vill dran. Wéi léieren d’Kanner ‘hir’ Sprooch 
dann: Lauschteren (kleng Kesselen hu grouss Oueren…), e Wuert noplapperen, en etlech Wierder,
d’éischt ouni Verb, unenee setzen, ‘grammatesch’ heiansdo fir sech ze rulle vu Laachen… mä no 
an no kritt dat Gedruddels eng Uerdnung; et zitt sech riicht wéi e geknujelt Kleederstéck. Am 
Normalfall ass dat deen natierleche Wee, fir eng Sprooch ze léieren, och eis! Mä besser ass jo, wéi 
et schéngt, dat Einfachst komplizéiert maachenJ

Wat ee plazeweis vu Sproochcoursë matkritt, dat geet an deem Sënn op keng Kouhaut. Da kënnt 
nach dacks dobäi, datt d’Léiermeeschtere perséinlech net déi allerdënnste pädagogesch Oder
hunn, fir engem eppes bäizebréngen. Wéi am ganzen Enseignement geet et nun emol net mat 
‘Fachwëssen’ an engem schéin agerummten Diplom duer; et war, ass a bleift eng Fro vu Gefill fir 
déi, déi vrun engem sëtzen, also ‘Empathie’.

A Frankräich, Däitschland, England oder soss enzwou kritt een d’Sprooch vum Land laanscht 
d’Ouere geha… bei äis gëtt e ‘Frieme’ bal vun de Leit alleguer an senger oder soss 
enger verständlecher Sprooch vun eiser Sprooch… ewechgehal! Hei geet keng Ried vu 
‘Schold’ mä nëmme vun engem Problem, deen et op déi Manéier an anere Länner net gëtt: also 
keng natierlech Widerhuelung vum Schoul-Cours!

Sicht emol…
Apaart an der Sprooch vum normalen ‘Alldag’ huet d’Lëtzebuergescht e Fong, dee verwonnerlech 
eegen/typesch ass… wa mir äis emol éierlech domat ofginn. Bei allen Ausdréck ëmmer erëm an 
nëmmen duerno sichen ze goen, wou se dann hierkéimen, dat ass eng Uluecht, déi 
dem ‘normalen’ Däitschen, dem Fransous oder Englänner jo och net an d’Kopp kënnt;
dat iwwerloossen déi enger Zort Wëssenschaftler, déi mir ‘Etymologen’ oder ‘Sprach-Herkunftsfor-
scher’ nennen.

Et gëtt an all Sproochen déck an dichteg Dictionnairen doriwwer (Duden 7, Petit Robert1, Oxford 
Etymological). Do fënnt een dann dacks Explikatiounen, déi glaskloer sinn; anerer schéngen zim-
lech mat den Hoer erbäigezun; erëm anerer sinn aus dem fréien, am beschte Fall aus dem spéide 
Mëttelalter, also erëm nëmme fir Spezialisten ze genéissen… mä do musse mir ëmmer drun den-
ken, datt Kulturgeschicht a politesch ‘Verwuerelter’ net aus de Sproochiwwerleeungen ewechze-
denke sinn… just fir d’Lëtzebuergescht huet nom immens fläissege Pofesser Joseph Hess (dem 
gudde ‘Bulli’) nach knapps een sech konsequent dofir an d’Sträng gehäit… eis UniLu schéngt net 
drun ze denken.

Kann z.B. een äis soen, wou eist Wuert ‘éimeg’ hierkënnt (ugeholl, datt et bekannt ass), wéi et sech 
mat den Ausdréck ‘nëmmen’ an ‘erëm’ huet, a woufir een sech an eiser Sprooch ‘dacks hout’, ower 
nach ëmmer keng Midderchen huet… sou wéi mir hei an ärer KLACK… ewell 18 Joer an 175 
Nummere laang…

Dat giffen, als DinA5-Bicher gesat, 4 Stéck mat 300 SäitenJ

Probéiert emol…
Dëser Sätz op Däitsch oder Franséisch ze iwwersetzen: Mam Jang fiers de am beschten, wann s de 
mat em fiers. Dee gräissleche Mued huet sech erëm net ginn. Hënnt huet et elle gefacht an d’Dieren hu 
gerabbelt. De Misch ass wéischt; dat gesäis de well u senger schroer Kuck. Dat verfroossent, mockelegt 
Kett huet sech de Mo verbellt; elo souert et.

Wann dir zu Walfer op de Bicherdeeg bei äis laanscht kommt, da kritt dir d’Buch EISES fir e Brade-
ries-Präiss a kënnt dëser (oniwwersetzbarer) Sätz kéipweis zesummebauen!
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vum Lex Roth
Bedenkt emol…

datt et ganz sécher knapps ee Fransous, een Däitsche an och bestëmmt keen Englänner gëtt, dee 
jidfer Ausdrock kennt, deen hien an engem décken Dictionnaire vu senger Sprooch begéint. Dat 
ass einfach net dran, well den ‘normale’ Mënsch (net de Spezialist) gebraucht a versteet
– esouguer a senger eegener Sprooch – knapps méi ewéi 20 000 Wierder… dat sinn der 
nach vill, well e gudde ‘basic langage’, dee ‘bréngt et’ mat 6 bis 8dausend Wierder. An egal watfir 
engem ‘Idiom’!

Firwat dës Bemierkung? Mä well e sëlleche Leit mengen, e Lëtzebuerger misst jidfer Wuert
aus senger Sprooch kennen, déi och e ganz respektabele Vocabulaire huet. Klortext: Wa mir e 
Wuert héieren oder gesinn, dat mir net kennen oder gebrauchen, da wëllt dat ëmgottesbiddeswël-
len net heeschen, datt et deen Ausdrock net giff ginn! Méi koppeg nach: «Dann ass dat en aalt 
Wuert, an iwregens meng Mamm huet dat och net gebraucht», jo an? Déi gutt Mamm, dee brave 
Papp, d’Leit aus eiser Strooss oder dem ganzen Duerf… déi hunn och eis ganz Sprooch net kënne
kennen. Hei kënnt nach dobäi, datt d’Lëtzebuergescht keng grouss Schrëftsprooch war/
ass, an deer een automatesch (am ‘Kontext’) Wierder entdeckt/léiert, déi da wéi vumsel-
wen an de Sproochverstand a -gebrauch eralafen.

Eng aner Iwwerleeung: Wann et eng Saach oder eng ‘Handlung’ (bal) net méi gëtt, ass et iwwerall
normal, datt den Ausdrock verblatzt an zugudderlescht verschwënnt. Huelt emol Wierder wéi ‘eng 
Gelp’- ‘en Heehapp’- eng ‘Kierp’- Gehäck, ‘Bräch’- fléitzen, feeën, fooschen, bauchen… déi si 
praktesch net méi am Gebrauch, well een se net méi néideg huet. Eng aner Ursaach sinn dann eis 
Ausdsréck, déi duerch de Radio, d’Tëlevisioun an aner Medien an anere Sproochen an de Motzeck 
gedréckt ginn, wat ower keng Ursaach ass, fir ze soen, dat wier ‘nach ëmmer’ esou gewiescht… 
wéi heescht et esou schéin: Ursaache sinn do, fir ze gebrauchen.

Hierscht-Sprooch…
An all ‘eise’ Sproochen, déi mir duerch eis Sproochsituatioun begéinen, fënnt ee fir dës Zäit
vum Joer ‘Gefills-Gedichter’ iwwer den Hierscht. Wie kennt net deer Leit, déi ‘flemmseg’ 
ginn, depressiv, oder de ‘Blues’ hunn, wann d’Sonn sech méi rar mécht an d’Däischtert Tromp 
ass. Wa mir a Prosa oder Dichtung iwwer Gefiller a Stëmmung schreiwen, also ‘Lyrik’, dann ass 
dat natierlech eng aner ‘Gei’ wéi dat, wat mir iwwer dat ‘geckegt Bicki’ vu Fréijoer kennen.
Gefiller – deer méi ‘hänkeger’grad ewéi deer méi ‘geckeger’ – kann ee klorerweis 
och op Lëtzebuergesch ausdrécken; dat Talent huet ower net jiddereen, deen et vläicht gutt 
mengt, mä mir haten an hunn (och nach haut) en etlech Leit vu Qualitéit an deer ‘Branche’ op-
weises. Een dovun ass den Tit Schroeder, deem säin 100ste Gebuertsdag vrun engem Mount zu 
Useldeng vun der Gemeng, dem Syndicat, zesumme mat engem Georges Calteux ‘op Zack’
schéin a verdéngt fir ‘hiren Tit’ gefeiert ginn ass. D’Buch vun deer Feier a mat der ganzer Lyrik 
vum Tit Schroeder kënnt dir iwwer den Telephon bestellen (Jos.Wampach 23 63 06 22). Hei e
Gedicht vum Professer Schroeder, dat an dës Woch era passt... loosst iech et emol ganz lues 
laanscht d’Gefill lafen,

Ëm Allerséilen:
‘t ass dréif an däischter, schuddregkal

an d’Dueref läit am naassen Niewel…

haut gëtt et nit vru Mëtteg Dag,

‘t gesäit ee knapps den Nopeschgiewel.

All Blat a Blumm ass dout an dier,

den Hierscht huet Bam a Stack geschuer…

kee Bommel, Päipel a keng Bei,

de Gaart huet all seng Gäscht verluer.

Walfer Bicherdeeg
Dat ass eng formidabel Geleeënheet, fir hei am Land an déi schéi Welt vum 
Buch ze klammen, och déi a Lëtzebuerger Sprooch ! Ob een sech fir eng ‘Ok-
kasioun’ oder eng nei Editioun intresséiert… déi zwéin Deeg si genuch Editiou-
nen, Publikatiounen, Okkasiouns-Stänn an e sëlleche Leit ze fannen, fir sech en 
etlech genësseg-intressant Stonnen ze maachen.

Zu Walfer hunn der ewell Honnerten hirt onverhofft ‘Bichergléck’ mat neien 
an Okkasiouns- Saache begéint... et ass wierklech dowäert! Iwregens kënnt dir 
do och ganz gutt nammen J

Wéi all Joer, si mir och dës Kéier mat eisem klenge Stand fir iech do: samsch-
des/sonndes, den 19. an 20. November… mat gaaanz flotte Präisser. Kommt 
kucken!

Ee wielecht Blietchen hänkt um Bam,

deen haut elauter Drëpsen dréit…

‘t ass luussegkal an dréif an naass,

den Niewel reest, den Drëpsschlag schléit.

Mä onversinns huet d’Blietchen sech gedréint – 

ma neen ! Et ass en Zounkbutz, deen lo kréint !

Et ass nit vill, wat nach vum Summer blouf – 

An dach – eng Grimmel, déi nit wielech gouff.
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70 Joer, ‘3x Lëtzebuerg’… jo an?
Dat war 1941. Deemools hat eist aremt kleespert Vollek de preisesche
Strack ëm den Hals, nodeem Lëtzebuerg zënter dem 10. Mee 1940, grad
ewéi déi aner Länner rondrëm vum Nazi-Wouscht iwwerrannt gi war.
Deen Horror huet gedauert bis 1944 resp. 1945, mä vum éischten
Dag un, esouguer ewell géint d’Enn vun den 30er Joeren huet sech
d’Resistenz vun de Lëtzebuerger géint dee bronge Pak forméiert, z.B. am
Kolléisch zu Iechternach (LPL); natierlech muss een déi opfälleg grouss
‘Centenaire-Feieren (1839-1939)’ uechter d’Land och an deem
Sënn gesinn. D’Nazi-Wolleken hongen do… si sinn äis op de Kapp ge-
fall!

Lëtzebuerg war en international unerkannte Staat, grad ewéi alleguer déi rondrëm; mä eis ‘Frënn 
vun deer anerer Säit’ wollte just aus äis Däitscher maachen an d’Lëtzebuerger ‘Heim 
ins Reich’ féieren; ‘Reichsdeutsche’ sollte mir ginn! Fir d’éischt guff gelackelt, dunn ower
gelëmmelt an zugudderlescht mat alle Mëttelen terroriséiert… et huet näischt gedéngt; de Lëtze-
buerger Klatzkapp kruten si net kleng. 1945 huet keen heibannen a keen dobaussen, wéi z.B.
1919, méi dru geduecht, de Grand-Duché ze verschnëppelen an d’Stécker als Stëbsecken un
d’Belsch oder Frankräich ze pechen! Wat 1867 zu London just um Papeier vun de ‘Groussmuechte’
festgehal gi war, huet eist Vollek duerch seng individuell a kollektiv Resistenz mat sengem
Leed, der schrecklecher Péng an dem Häerzblutt vun senge Beschten ee fir allemol selwer ënner-
schriwwen! Wéi ass et mat eiser ‘mémoire collective’?

Den Nazi-Chef vun der ‘Zivilverwaltung’ hat mat senge Gielemännercher, wéi bei Kanner mat
Marzipan, Schockela an Zockerstaangen alles probéiert, fir dem Himmler an dem Hitler déi ver-
bruet ‘Lützelburger’ als Dëlpëssen op engem gëlle Plateau ze offeréieren; seng Blamage
war den 10. Oktober 1941 dann och deemno komplett, an déi schrecklech Reaktioun vun deem
frustréierten Hermeskeiler Gnom huet mengerwärreg net op sech waarde gelooss!

Déijéineg, déi sech nach perséinlech gutt un dat Ganzt erënneren, sinn ëmmer méi dënn geséint,
well si jo alleguer wäit iwwer 80 Joer hunn… mä ass dat eng Ursaach, fir e Resistenzakt vun 
eisem ganze Vollek un d’Verblatze kommen ze loossen? Et kënnt een sech a kéngen
Dräm den 10.Oktober esouguer als eisen eenzeg wierklech vum ganze Vollek verdéngten ‘Natio-
nalfeierdag’ virstellen; dat soll weessgott näischt géint eis héich respektéiert Dynastie an déi im-
mens Verdéngschter vun der Grande-Duchesse Charlotte heeschen, deer hire Gebuertsdag (23.
Januar) jo d’Basis vum Feierdag ass, dee wéinst de Wiederverhältnesser an de 60er Joeren op den
23. Juni verluecht ginn ass… heescht jo ower haut och offiziell ‘Nationalfeierdag / Fête nationale’!
‘Journée de la Commémoration nationale’?…frot emol déi ënner 60 Joer…

Bei der Erënnerung un den 10. Oktober 1941 spillt een Element mat Sécherheet eng Haaptroll: 
Eis SPROOCH! D’Nazien haten dat, wat ee ‘Fangfragen’ nenne kënnt, ganz genëschelt an eng
onschëlleg ‘Personenstandsaufnahme’ gewéckelt, fir d’Lëtzebuerger nun emol… ze wéckelen. Ze-
soe reng ‘niewelaanscht/zoufälleg’ sinn an déi 11 Froen aus deer sabbeleger Mëllechzëppchen
esou kleng Dommheete wéi ‘Staatsangehörigkeit, Volkszugehörigkeit a MUTTERSPRACHE’ gegrim-
melt gewiescht. Virdru war de Leit op all Manéier gedreet ginn, wat si ‘im Falle wo’ geng erwaar-
den. Wéi d’Fatzbeidelen an der Woch virdrun op Prouf eng Partie Ziedelen agesammelt hunn…
haten do méi ewéi 98 % ganz einfach 3x Lëtzebuerg geschriwwen… a mam vollen Numm ënner-
schriwwen. Dee Courage muss een sech emol ënnert deenen doudgeféierlechen Ëmstänn vir-
stellen!!!

Domat kënne mir ouni Kéier a Krëmmel behaapten, datt eis Sprooch vum Vollek gewielt an e Stéck
vun äis ass… mä ass een dann net ‘Nationalist’?

vum Lex Roth
Queesch!

Et gëtt deer Leit, wou een sech heiansdo freet, ob si sech selwer riche kënnen, well 
si an engem Stéck un allem knouteren a knadderen, wat anerer maachen, wa méiglech och nach
schéi feig anonym! Vu sech hunn si näischt opweises bis op… hir queesch Reaktiounen, déi dann
och nach dmeescht nieft dem Dill sinn. Si verdréinen engem d’Wierder bewosst zynesch am Mond
(oder um Bic) a kréien da Knuppefreed, hir eege queesch Behaaptungen auserneenzeplättelen.
Wien dogéint ass, datt mir muttwëlles däitsch Wierder huelen, wou d’Lëtzebuergescht seng Aus-
dréck huet… deen ass an de ‘Queescherten’ hiren Ae géint d’däitsch Sprooch, basta. Nix da!

Firwat geet et an deem Sënn bal ëmmer ëm iwwerflësseg däitsch Ausdréck? Mä well
déi aner Sproochen, bis op e bësse Franséisch, dem Lëtzebuergeschen net wéi dinn; dat ‘hunne-
wutzen’ Englesch deele mir mam ‘Franglais’ a mam ‘Denglisch’. D’Schoul, d’Press, de ‘Fernseh
vun do iwwer’ krazen, stëppelen, rëffelen a schappen esou um Fong vum Lëtzebuergeschen, datt 
kee Verglach mat soss enzwou méiglech ass… op dat elo enger Botschaft oder däitschen
Unisproffe passt oder net.

De Problem fir d’Lëtzebuergescht vis-à-vis vum Houdäitschen ass esou kloer, wéi en et net besser
kënnt sinn. Eis Sprooch ass eng germanesch a grad esou no beim Thomas Mann senger wéi 
d’Nidderlännescht, ‘keine Frage’, an dat ass mengerwärreg keng Schan! Et fällt ower kengem an,
ze soen, d’Hollänescht wier en ‘däitschen’ Dialekt… et ass e germanesch-nordfränkeschen Idi-
om… woubäi erëm dat ‘Fränkesch’ dacks ze enk an der Géigend vu Frankfurt gesi gëtt. Firwat 
heescht Frankräich dann am Fong Frankräich?

Den Tit SCHROEDER
Gebuer 1911 zu New York, an 1920 nom Doud vu senger Mamm mam Papp erëm hannescht op
Useldeng komm. Hien ass ee vun deene feinste Schreiwerten an Dichter a Lëtzebuerger
Sprooch. Den T.S. war Professer am LGL um Lampertsbierg an, no de Spezialiste Fernand
Hoffmann, Joseph Groben, Jean Rinnen, ee vun de beschte Lyriker, déi eis Sprooch nieft Talenter
wéi dem Marcel Reuland oder dem Jos Keup opweises huet.

Seng Heemechtsgemeng éiert hien haut op den Dag mat enger intressanter a feier-
lecher Sëtzung, enger Austellung (ë.a. iwwer d’Auswanderung an d’USA), a mat
engem Büst op deer Plaz ënnert dem Schlass, déi vun elo un dem Dichter säin
Numm dréit. Jiddereen ass häerzlech invitéiert.

Déi komplett Sammlung vu senge lyresche Gedichter (‘De gaunze Wee’, Spezialeditioun 2011,
zesumme mat der Actioun-Lëtzebuergesch) ass och an engem Buch mat senger Biographie an
Illustratiounen iwwer d’Auswanderung an seng Zäit ze kréien; et ka portofräi mat der Iwwerwei-
sung vu 24 € beim Syndicat Useldeng bestallt ginn. (CCPL LU41 1111 0167 4965 0000).

de Professer Henri KLEES
ass vrun e puer Méint an d’Éiwegkeet gaang. Him verdankt eis Sprooch vill méi wéi déi meescht
wëssen… well de Kolleg Heng war e ‘rouege Schaffert’, deen dem Lëtzebuergeschen an senger
Wëssenschaftskabaischen Déngschter geleescht huet, vun deene mir all an nach laang profité-
iere wäerten: en immenst Beispill ass säi Buch mat de lëtzebuerger Planzennimm, déi
hien an hirem Zesummenhank mat de franséischen, den däitschen an dem wëssenschaftlechen
(laténgesch aus der ‘nomenclature Linné’) an de Publikatioune vum ‘Institut grand-ducal’
erausginn huet; leider ass dat ewell vill ze laang vergraff.

Fir den Henri Klees ze éieren, wier et wierklech fein, wann deeselwechten Institut dat Wierk 
giff endlech nei editéieren! Schléisslech war de Spezialist Klees jo och laang, nieft senger
Aarbecht als Dozent am ‘ISERP’, Sekretär vun der Sprooch-Sektioun an deem Institut.

D’Actioun-Lëtzebuergesch, déi him op seng perséinlech Manéier um Häerz long, seet dem Här
Klees merci fir seng Verdéngschter an der Famill hirt éierlecht Bäileed.

Plättercher?
Dat ass dach Däitsch. Stëmmt schonn, ower net an eisem Gebrauch! Si leeë keng Plättercher a peche
keng un eng Mauer; dat sinn héchstens Platten oder Kacheln; mir schwätzen nëmme vu Placken a Plättercher,
denken ower net un den Ënnerscheed. Wéi nenne mir de ‘Kachelofen’? Dat giff e ‘Plätterchesuewen’, sou wéi
mir de ‘Plätterchesleeërt / Plätterchesbuedem’ gebrauchen. Fir déi Dénger ze leeën, brauche mir och (ausser dem
‘Coll’) kee Mörtel, mä eng gutt… Speis… déi erëm näischt mat ‘Speise’ ze dinn huet. Beispiller ënner Honner-
ten, wou ee ‘mengt’. Nodenken ass besser, well ‘wien nëmme mengt, dee weess näischt’ J.

EISES…
Et ass bestëmmt net vu Muttwëll, a bewosst spaasseg, wa mir hei an der KLACK eiser 
Ausdréck bréngen, mat deenen een am Ausland net wäit giff lafen. Dat seet - ëm Gottesbid-
deswëll! - näischt géint eng aner Sprooch a riicht sech esouguer no deer ‘kultureller Diver-
sitéit’, op déi jo och d’UNESCO an eis Europäesch Unioun déck Stécker halen…
qu’on se le dise!

Denkt emol iwwer dës zwéi klenger Sätz no: Wann d’Frae samschdes den hëlze Buedem 
propper gemaach a gewichst haten, da sinn si mam schwéiere Bëlles driwwer ge-
fuer, fir e blénkeg ze kréien; déi Bëllesse vu Männer hunn si domat gewäerde ge-
looss. De Jang hätt dee Këppche Wiss nieft sengem Haus gär gehat, mä de Pier hat sech deen
ewell genëschelt genopert…Vläicht fannt dir dës an aner Wierder an eiser Sammlung EISES
(5000 Ausdréck!), déi dir op den Adressen hei an der KLACK kënnt kréien.

Eise ‘Futur’
Mir kënnen äis nach erënneren, wéi ee sech am Franséische mat de ‘Stammzäiten’ huet misse
ploen; fir d’Joergäng, déi an der Preisenzäit bis 1945 kee Franséisch an der Schoul matkritt
haten, ass et eng richteg Schmot gewiescht… ower et guff duerno méi geschafft wéi ‘päd-
agogesch’ rondrëm de Bräi gefuer! De ‘Futur’ war dacks dat Allerschlëmmst; mat vill ‘Bé-
chsen’, Exercicen an Traduktiounen ass et ower gaang.Am Däitschen ass et méi liicht gewiescht;
am Englesche war de Futur mat ‘will’ aus an un.

Am Lëtzebuergeschen huet am Fong kee Krämpes mat deer zackerdjëssen Zäit. Do seet iergend
en Zäitausdrock, wat kënnt: herno, den Owend, muer, déi aner Woch, an enger Minutt… Wann elo
ee mengt, hie misst mat ‘wäert’ e Lëtzebuerger Futur erausbrueden, dann huet e kee Gespier fir
Bedeitungen, oder hie gëtt senger Iwwersetzung aus däitschen Texter net lass. ‘Hie wäert kom-
men’, dat läit zwar am Futur, mä et ËNNERSTRÄICHT just, dat hie kënnt oder soss eppes
‘bestëmmt’ geschitt, e ‘reinforcement’ wéi dat poléiert giff heeschen; ‘ech wäert dir et soen’,
domat dreet een engem souzesoen, mä mir brauchen et absolut net fir e lëtzebuergesche Futur.
Leider schéngt deen Ëmstand esouguer op eiser Uni net bekäppt ze sinn! Dat ass ower kee
Wonner, well…

Fir d’70 Joer vun der Nazi-‘Personenstandsaufnahme’,
alias ‘Referendum’ iwwer eis ‘Volks-/Staatszugehörigkeit an d’Sprooch huet de

Conseil pour la langue luxembourgeoise ënnert der Autoritéit
vun de Ministeschen Octavie MODERT a Mady DELVAUX d’Initiativ fir

eng Konferenz
mam Top-Spezialist Professer Dr. Paul DOSTERT
Direkter vum ‘Centre de documentation et de recherche sur la Résistence’ geholl.

Déi intresséiert Leit sollen sech den Donneschdeg, 13. Oktober, 19.00 Auer
am Centre Neimënster / Sall Edmond Dune notéieren.



17
.J

oe
r

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

CAISSE-REVISIOUN: HEYNEN Roger, KAELL Jean-Claude

Nächst Klack (Nr. 173): Samschdes, den 1. Oktober 2011Nr. 172

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 € – CCPL LU75 1111 0066 4448 0000

Knadderknadder…
Mir sinn esou schrecklech frou mat all deem, wat zu Bréissel gekniw-
welt gëtt… och wa mir d’Knätzelen herno dacks net méi erauskréien.
Wat e puer Dose Joer laang do als ‘Direktiven /Richtlinien’ esou onschël-
leg verkleet aus Eurokrategackelcher gekroch ass, kritt haut ‘force de loi’,
well him zu Stroossbuerg eng parlamentaresch Käppchen opgesat gëtt.

Datt mir op verschiddene Gebitter wéinst eiser zimlech spezieller Situa-
tioun de ‘Féissi’ net heiansdo gerechterweis an d’Dier gesat hunn, fir eng 
verstänneg ‘Extrawurscht’ ze kréien… ze spéit. Ower nach ëmmer 
Zäit, fir sech plazeweis domat ofzeginn: z.B. wat eis Sproochsituatioun 
ugeet.

Déi Lëtzebuerger Affekote sinn natierlech vru Joere vu Freed an d’Luucht gesprong, wéi et
geheescht huet, d’Grenze wieren an der EU fir hir ‘Konfrateren’ (also och fir si!) elo ‘weidenaffen’ 
op. Klorerweis ass et fir e lëtzebuergesche Jurist (k)eng Affaire, fir op Dijon oder Düsseldorf plä-
déieren ze goen, sproochlech, versteet sech; ower en ungaresche Rechtsspezialist, deen eng 
‘Saach’ a Portugal soll stemmen… wéi stelle mir äis dat vir… ouni elo vun de verschiddene 
‘Rechtslagen’ an de 27 Länner ze schwätzen, Grujelgrujel!

Datselwecht gëllt och fir e Lëtzebuerger a Bulgarien… mä wou fënnt dann do eng Gisse-Mamm 
hir Fierkelen erëm? Do och nach a kyrillescher Schrëft; wéi wann et net ewell mam griecheschen 
Alphabéit duergaang wier. ‘Si’ schloen sech natierlech mat Kollege-Vertriedungen doduerch, mä 
et ka kee behaapten, datt an deem Gewulls näischt vum Fong a Fuedem vun enger 
Saach geng verluer goen… loosst mer léiwer net drun denken, wat bei deem Hin an Hier mam 
Präiss vun den ‘Honorairen’ lass ass… Mä dat soll jo da Juriste-Saach bleiwen, wéi och ëmmer.
Nëmmen?

Et geet knapps rieds vun der ‘Klientell’ an de juristesche Sträitsaachen. Wie versteet nach 
wien… oder net ? Wien d’Pan ower muss klaken, dat wäerten déi zwou Parteien ower all Kéier 
gewuer ginn, wann déi sougenannt ‘Mémoires d’Honoraires’ an d’Haus gefladdert kommen;
schléisslech mussen se alleguer liewen, gelldir, majo nedir.

Elo ass dann nach eng aner genial Saach fäerdeg: Och d’Notairen hunn elo alleguer an 
deene 27 EU-Länner d’Dieren op. Wéi dat ‘geet’, misste Spezialisten äis erzielen, am Sënn 
vum Ausdrock: ‘auserneendinn’! An eisem Sprooch(e)gesetz vun 1984 steet ganz däitlech, datt an 
administrativen a juristesche Froen zwar ‘eis’ 3 Gebrauchssproochen zougelooss sinn… mais que 
‘le français fait foi’! Dat muss dann elo och ze denke ginn. An den notariellen Akte steet ëmmer 
esou ‘getreisch’, datt de Keefer/Verkeefer säin Akt vum Notaire explizéiert guff ‘dans une langue 
par lui/elle connue’. Et versteet sech, datt dat hei och d’Lëtzebuergescht war/ass. Mä wéi steet et 
dann elo mat der Praxis? Wéi erklärt e spueneschen oder sloweneschen Notaire dem ‘Déngens 
Mett’, wat do an engem Akt steet… a stellt iech emol vir, de gudde Mett ass net grad am Fran-
séischen oder Engleschen ‘doheem’; datselwecht kann een sech just ëmgedréint denken… dat ass 
wierklech Babel. Oder hätte mir besser, dat wéi esou sëllechen an deem Ganze Gedéngels
‘EU-Schilda’ ze nennen.

Och hei stéisst et engem rëm erop, datt en Europa ouni eng obligatoresch ‘Iwwersprooch’ net 
éierbar ka fonktionnéieren; vun deer ganzer Iwwersetzerei hale mir jo, wat mir wëllen/ kënnen.
Datt mir et ouni mat den Oueren ze wackelen zougelooss hunn, datt (bis op eis!) Sproochen an der 
EU als ‘offiziell’ zougelooss gi sinn (Irlännesch, Maltesesch, och nach Serbo-Kroatesch an Islän-
nesch), déi net vu méi, wann net nach manner Leit gebraucht gi wéi d’Lëtzebuergescht… dann ass 
dat ganz sécher ee vun de villen ‘Trapewitzen’ aus der ganzer EU-Zäit! Mä mir si kleng… a 
reng… a vrun allem fein, gelldir!

vum Lex Roth

Sprossen?
En aktuellen Artikel, 

deen an der Woche-Rubrik ‘Rondrëm eis Sprooch’/Sonndeszeitung RTL.lu war.
Ech weess, an dir och, datt eis Sprooch eng ganz déck ‘Leitung’ vum Däitsche aus huet; dat ass net 
verwonnerlech: Wann dir an d’Nidderlännescht, dat Dänescht oder Schwedescht, firwat net och an 
d’Englescht kucke git, da wimmelt et och do vun Ausdréck, déi direkt aus der haaptgermane-
scher Sprooch, dem däitschen Idiom, kommen.

An dëse Wochen ass erëm eng ‘gutt’ Geleeënheet gewiescht, fir sech sproochlech mat enger
Saach ofzeginn, déi vill Misär mécht: den ‘Ehec’. Fir d’éischt sollten et jo d’Cornichonge 
gewiescht sinn; iwregens och deer Wierder eent, wou ee sech ka froen, firwat mir dee franséischen
an net direkt deen däitschen Ausdrock gebrauchen… iwwer déi Fro wier jo allgemeng e ganzt Buch,
a firwat net eng Diplomaarbecht ze schreiwen. Et schéngt, wéi wann op der Musel plazeweis vu
‘Gorreke’ rieds wier. Déi arem Spuenier an och d’Polen hunn dann emol d’Pan misse klaken… bis
datt et un den Tomate war… an dann endlech un de ‘Sprossen’!

Knouterknouter: Mir hu keng ‘Sprossen’. Dat si bei äis ‘Kéngen’! Am Franséische geet vu ‘pous-
ses’ rieds, vläicht och nach ‘germes’.Wat ausschéisst, wann de Som quëllt a schafft, dat sinn hei nun 
emol Kéngen, an zwar net nëmme bei de Gromperen am Leeër oder bei den Ënnen a Schalotten oder 
dem Knuewelek, wann se ze laang gutt temperéiert am Schaf leien, aplaz an der Loft ze hänkenJ.

Bei enger Leeder schwätze mir och net vun engem ‘Spross’, mä vun engem ‘Sprass’; de Pluriel
ass ‘Sprëss’. Komesch: Mir hunn och esouguer näischt mat ‘Sommersprossen’ ze dinn; gelungener-
weis sinn dat am Lëtzebuergeschen dach ‘Speechelen’, vläicht och nach e bësse méi graff
‘Méckeschëss’. D’Verb ‘spriessen’ ass eises och näischt; do soe mir einfach ‘kommen’ a jeenodeem 
vläicht nach ‘opgoen’, ‘ausgoen’ oder… kéngen.

Intressant wier et an dësen Zesummenhäng iwwerhaapt nach, sproochlech op dat onappetittlecht
Gebitt vu Verdierwen a Vermuuschte vu Liewesmëttelen anzegoen. Kennt dir den Aus-
drock vum ‘greezege’ Miel oder Brout, vu ‘muedzegen’ Äppel oder Biren, ‘mouerzege Kochelen/
Dréischelen’, ‘faulzegen’ Eeër, Drauwen. Beim Botter ass eise Gebrauch einfach Däitsch: ranzeg… 
mä an engems franséisch, well do ass et ‘rance’.

Ech sinn iwwerzeegt, datt et a villen Haiser nach ganz intressant Ausdréck rondrëm de Gedanke vu 
verduerwene Saache gëtt a wier virwëtzeg, deer emol nach ze héieren, well engem dee ganze
Quascht jo hei net fir déi ‘Mipserei’ afale kann.

An dësem Zesummenhank: ‘Mipsen’ ass typesch Lëtzebuergesch, grad ewéi ‘mouerzen’, ower
‘fachen’ aplaz einfach sténken ze soen, dat ass vill méi schaarf, a wien sech laang net gewäsch huet
a keng besonnesch gesond Haut, do schwätze mir jo och nach vu ‘wëlzen’, wat mir ower eng Grim-
mel ze rassistesch virkënnt, well déi ‘Schwaarz’ jo net nëmmen ‘Negere’ genannt gufen (Latäin 
‘niger’=schwaarz), mä och nach déi ‘Wëll’; dat ass ee Gléck eriwwer.

Loosst mer hoffen, datt ‘si’ geschwënn en zerguttstert Mëttel géint dee Sch… vun Ehec fonnt hunn;
entschëllegt d’Ausrutschen, ower hei ass et dach wierklech op der richteger Plaz. Vläicht ass
dat ower éischter de Fall, wéi datt eppes géint den Ehec vum Lëtzebuergeschen entdeckt 
gëttJ.

Vosskuhle?
Dat ass mir dëslescht als däitsche Familljennumm opgefall; si hunn deer Nimm kéipweis, déi 
genee op d’Urelteren an hirt Ëmfeld weisen. Mir hunn deer net esou schrecklech vill… ower bal
jidfer Duerf déi Säit vun der Our, der Sauer an der Musel ass hei am Land als Pa-
tronym (=Familljennumm) vertrueden; huelt emol eng Kaart a kuckt.

Deen Numm vun hei uewe kënnt et ower och bei äis ginn: ‘Voss’ ass nidderdäitsch fir ‘Fuuss’,
‘Kuhle’ ass genee eis ‘Kaul’. Domat giff deer ee bei äis ‘Fuussekaul’ heeschen. Hei am Land gëtt 
et am Kadaster eng Maandel voll Fuussen- a Wollefskaulen, mä kee Familljennumm, deen dorop
weist. An der Zäit hat dee fréiere Propriétaire vum Terrain bei Heischent mech gefrot, wéi hien
säin neie Camping bei de Feelenerhecke soll nennen. ‘Heischter Camping’, ‘Camp forestier’,
‘Camp de l’Oesling’…? Ech hunn hie gefrot, wéi et dann am Kadaster sténg: Fuussekaul. An,
dat war et… bis haut!

Fuer duer!
Am Putty Stein sengem Wierk, dat de Guy Schons mat esou vill Léift a Kënnen dräibänneg
erausginn huet, fanne mir e Gedicht, dat heescht ‘Fahr ihm dar’, an anere Wierder ‘fuer duer’ (leg 
los!), oder ‘gëff ëm ës’ (gib ihm Saueres!)… fir kee vu Münster oder Leipzig ze verstoen… well et 
EISES ass… huet dir d’Buch, dat esou heescht?.

Leider denken net schrecklech vill Leit iwwer dëse Phenomän aus eiser Sprooch no, wann et driw-
wer hier geet; déi allermeescht kucken ower grouss (a frëndlech), wann een hinne ganz roueg mat 
deer Beispiller kënnt. Dat lëtzebuergescht ‘duer’ huet nach en etlech Bedeitungen, déi 
mir all kennen, wa mir äis druginn, fir emol ze sichen: ha ferm duer!… et geet elo due! ech 
ginn elo net duer… et geet elo déck duer… dat huet laang duergehal asw. Dir fannt der Beispiller an 
Ausdréck nach. E Sport wéi en aneren.

Hei ka jo kee behaapten, dat wier ze al, museal, puristesch, normativ, a wat et dees Gescheite mat 
spatzem Mëndchen nach fir déi gëtt, deenen d’Lëtzebuergescht souwisou egal ass… mä dat soen 
se net J.

Niewelaa(n)scht…
Dir gitt net bal eppes méi Typesches wéi deen Ausdrock an eiser Sprooch sichen. Gewëss ass 
dat ‘niewe-‘ just dat Houdäitscht ‘neben’… mat deem spezielle mëlle ‘w’, deen de ‘b’ aus der 
däitscher Héichsprooch ersetzt… Abend, über, aber, färben, Reben… = Owend (avond, evening!),
iwer, ower, fierwen, Riewen… op wëssenschaftlech gestelzt geet do rieds vun ‘intervokali-
scher Lenisierung der Labiallaute mittels Frikativen’; dat mécht besser, gelldir.

Mä huelt emol ‘niewelaanscht’ a bedenkt, watfir Bedeitungen dat kann hunn: een, deen niewe-
laanscht schafft oder eng Wiertschaft huet; e Luussert, deen niewelaanscht geet; eppes esou nie-
welaanscht soen… dat ‘laanscht’ ass wierklech intressant, och nach zesummegesat mat 
‘do-‘ oder ‘hanne-‘. Wat ass dann een, dee fir d’Fransousen ‘à côté de la plaque’ …mä dolaanscht,
oder laanscht den Dill! Wann iwwer ee geklaapt gëtt, dann heescht et och nach, et giff ‘laanscht’
e gemaach… dir fannt dees garantéiert nach e sëllechen. ‘Da kommt emol eng Kéier laanscht’,
soen der vill… a si frou, wann dir wierklech laanscht gitt an net era kommtJ. Zu Wolz gëtt et
eng schmuel Gaass, déi hannert den Haiser vun der Groussgaass leeft: den Hannelaanscht
=Hannelaa(n)st; praktesch oniwwersetzbar!

413… abeejo!
Souvill verschidde Ponkte ginn an deer Broschür behandelt, an deer vun 2 Ministèren en ‘Nachhal-
tigkeitsplan’ mat ‘Leitfaden’ als ‘strategescht Dokument’ virgestallt gëtt.Ass dat dann näischt? Dach,
et ass eppes, a wien sech Suerge fir eise Kanner a Kandskanner hirt Land mécht, dee kann d’Iddi an 
d’Praxis nëmmen ënnerschreiwen.

Vun eiser Säit ower eng Fro: Wéi ass et mat dem ‘strategesche Plang’, fir datt et och eng Broschür 
fir d’Weiderbestoen, dat verstännegt Erhale vun eiser Sprooch, dem beschte Stéck vun eiser identi-
tärer Ëmwelt ka ginn? Ouni eng zerguttst Aarbecht fir de Fong vum Staat Lëtzebuerg, seng 
Geschicht, seng sozial an economesch Entwécklung, säi spezifescht kulturellt ‘Ge-
siicht’, bleift eng Kéier rosewéineg vun engem souveräne Grand-Duché Lëtzebuerg iwreg. Wien 
hëlt sech deer Saach-éierlech!- un… eis Constitutioun? J

Dir ‘wibbelt’ fir an d’Vakanz? Mir och… a vergiesst vläicht net,
iech e Buch op Lëtzebuergesch anzepaken. Wie weess?
Op jidfer Fall: All Guddes!…bis den 1. Oktober JJJ



NACH EPPES
1. Dir fannt all Samschdeg op rtl.lu/ Sonndeszeitung en Artikel ‘Rondrëm eis Sprooch’.
2. Wéi ass et mat ärem Fändel fir Nationalfeierdag?

…Dir fannt een ënner ‘drapeaux et bannières’ (Säit 335) an de ‘Giele Säiten’.
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Nei Wierder?
Wann ee vun neie Wierder an egal watfir enger Sprooch schwätzt, muss 
een iwwerleeën, vrun allem ënnerscheeden/differenzéieren, wat ee seet, vrun 
allem vu watfir enger Zort Wierder rieds ass: Normaalt Gespréich,
Natur, Beruffer, Technik, Wëssenschaft. Wie simplistesch (oder verbruet) 
mengt, en däitscht, franséischt oder englescht Wuert wier an eiser Sprooch 
automatesch eppes ‘Neies’, wann et just ee vun eise gestackten Ausdréck 
erausdixt… deen huet sech am Klatzentrach vergraff a geheit ganz einfach 
laanscht den Dill.

An alle grousse Sproochen huet en neit Wuert fir eng nei Saach oder nei
Ëmstänn geschwënn seng Plaz, well do all Dag Millioune vun Dages- a 
Wochenzeitungen, Literatur a Schoulbicher en neien Ausdrock verbreeden, dee bis dohinner net an 
deenen Idiome war… egal aus watfir enger Sprooch en erakënnt: de Sputnik huet sech aus dem 
Russeschen erageschafft; den Tsunami wäert e Begrëff a jidfer Sprooch ginn, de Fax huet sech 
eragesat, Sushi kennt all Mënsch, grad ewéi de Bancomat. Kee Problem. Ëmgedréint hu ‘Kartoffel’ 
oder ‘Butterbrot’ nach haut hir Bedeitung a slavesche Sproochen; dir kritt op der ganzer Welt
‘Spaghetti ’, wann dir se frot. NEI ass am Lëtzebuergeschen ower net, wa mir aus enger 
Heederzalot eng laitue maachen, oder eng Ham räächeren aplaz ze reezen…

An der Zäit ass et am Franséischen an Engleschen net déi Boun Krämpes gewiescht, fir z. B. TELE-
VISIOUN unzehuelen, dat och ouni Kéier a Krëmmel an den normale Sproochgebrauch ze katapul-
téieren. Mat Ënnerscheeder an der Aussprooch huet dat neit Wuert sech och an de meeschte Sprooche 
vun der Welt festgekrallt… just am Däitschen, grad do, wou d’Saach erfonnt gi war (Braunsche Röhre!),
guff an enger iwwerdréinter Pangermanismus- an Nazizäit de ‘Fernseher’ an d’Fënster 
gestallt, géint de griechesch-laténgeschen Ausdrock; deeselwechten Zock fanne mir jo am 
Streech mat ‘Fernschreiber, Fernsprecher, Fernglas (eis wierklech typesch Spektiv!)’… déi d’Lëtzebuerger
iwregens ni ugeholl hunn… einfach ass ower ze verstoen, datt si an de 50er Joeren deelweis op de 
Fernseher (Fernseh) ze schwätze komm sinn: et guff dees jo soss näischt wéi dat, wat mir vun den 
Antennen um ‘Hartkopf’ a ‘Feldberg’ eriwwer kruten. ‘De Fransous’ an télévision hu mir méi laang
duerno op dee schwéngseg deieren 43cm-Schierm kritt… mä do war et zesoen och nach bal 
ëmmer Wanter: vill Schnéi! Et kënnt nach dobäi, datt fir déi allermeescht Leit dat Däitscht nun 
emol méi liicht ze verstoe war (an ass!) wéi d’Franséischt. No an no schéngt ‘Televisioun’ sech ower 
och déisäit der Musel genëschelt eranzeschaffen, wat mir bei ‘Spiegel/Stern-TV’ kënne gesinn.
Dobäi ass nach ze bedenken, datt d’Längt vun de Wierder, d’Zuel vun de Silben, eng ganz 
grouss Roll spillt; am ‘Verkierzen’ sinn d’Anglophonen nun emol Assen, an d’Fransousen net wäit 
hannendrun. Gutt Beispiller sinn den Auto(mobile), d’Photo(graphie), de Plane(Aero-); deer fannt 
dir kéipweis; sou sinn dann och d’Protex (Protection civile) an aner Beispiller bei äis ze explizéieren… 
wat spezifesch näischt mat der Lëtzebuerger Sprooch ze dinn huet.

Mir Lëtzebuerger hunn op deem ganzen technesche Gebitt kee Problem mat ‘neie’ Wierder. Mä 
wéi definéieren ech nei Wierder? Sinn dat deer, déi mir muttwëlles an d’Plaz vun eise 
gewuessenen Ausdréck brätschen? Gelungen, fir net ze soen ‘topeg’, ass et, ze mengen,
Ameis, Maikäfer, räächeren, oprecht, ëmsteigen, rognons, bouchée asw., dat wieren ‘NEI’ 
lëtzebuergesch Ausdréck. Do schloe mir just a muttwëlles eiser een dout, fir op eng zimlech 
fuddeleg Fassong een an d’Däitscht oder soss eng Sprooch klauen ze goen. Nach méi koppeg ass et,
wann dann zënter Joer an Dag bëlleg vun ëmmer deene selwechte queesche Muppe behaapt gëtt,
e Meedéier, eng Seejomes, e Reez, dat wier alles ze al, gro a stëbseg, konservativ, puristesch,
nationalistesch an esouguer geféierlech ‘facho’. Quatsch!

Wat soll do dat ‘fortschrëttlecht’ Gemierwels vu Leit, déi sech et hei nawell net schlecht goe 
loossen an näischt Positives opweises hunn; deenen eist Land, seng Geschicht, seng Identitéit, säi 
Streiden a Leide fir seng Fräiheet, säi Respekt vru Generatiounen hire Verdéngschter strutz-egal 
ass. Dat ass deenen Herrschaften hirt Recht… mä eiseree kann och dovun halen, wat e wëllt. Mir 
wënschen hinnen dat, wat si fir sech – a vrun allem nëmme sech – reklaméieren: dat Allerbescht!

vum Lex Roth

Glëschteren oder gladderen?
Déi zwee sinn am Lëtzebuergesche richteg a ginn och gebraucht, souguer wann dat ,Gegladders’
net grad ëmmer fir an d’bescht Stuff passt. Eent ass sécher: Zu Berlin versteet keen et… 
mä dees si mir äis vill ze dacks net bewosst, well mir ze liichtfankeg unhuelen, eis Sprooch wier
jo dach déi vun ,deer anerer Säit’; et freet sech iwregens, firwat deen Ausdrock nëmmen an exakt 
fir eis Ost-Säit gëllt; Frankräich an d’Belsch sinn dach och ,déi aner Säit’.

Gloscht, glëschteren a glëschtereg wieren also ,an der Rei’; Gladder a gladderen ass méi
familiär, fir net ze soe graff. Et huet ower méi eng grouss ,Famill’: eng Gladder ass eng Gloscht,
kann ower och e gudde Maufel sinn, deen een apaart gär huet; ,eng op d’Gladder’, dat brauch een
net laang ze explizéieren; ,sech begladderen’ heescht jo sech ,knaschteg’ maachen… wat och
däitsch ausgesäit, ower keent ass. Bei deem Gegladders hei däerf een ower ee léiwen Ausdrock
net vergiessen: déi kleng oder grouss ,Gladdermailercher’!

Wiem gläicht dee Klengen?
Wann e Puppelchen op d’Welt kënnt, gëtt direkt gekuckt, wiem hie gläicht. Doriwwer huet den 
August Liesch sech an äis a sengem ‘Bëbé’ (cf. d’Maus Ketti an Allerhand) formidabel ameséiert… 
dat gelungent Gesichs nom Glach ass nach haut grad esou aktuell wéi viru 75 Joer.

Sproochlech gekuckt kënne mir ower soen, datt eist ‘gläichen’ dem Däitsche… gläicht, datt 
mir ower dacks musse sichen, wéi et dann elo richteg am Goethe senger Sprooch heescht. Et ass 
dolaanscht, wa mir mengen, d’Kand giff ‘der Oma gleichen’; dat gëtt et ‘do iwwer’ einfach net; do 
geet vun ähnlich a vun ähneln an Ähnlichkeit rieds. Schonn doriwwer nogeduecht?

Rapp dech!
Ass iech ewell obgefall, watfir e ‘Liewen’ dat Verb ‘rappen’ an eiser Sprooch féiert? Gewëss:
mir ‘rappen’ emol alles (Kéis, Zelleri, Muerten…) am Sënn vum franséische ‘râper’; mä domat huet
et sech. Mam Däitschen huet d’Wuert nullkommanäischt ze dinn, et sief, dir gitt bei ‘rupfen’ kucken,
mä do hu mir jo och ‘ruppen’. Eist ‘rappen’ ass éischter d’Iwwersetzung vu ‘reissen’… an 
och dat hu mir, mat eisem typeschen Ëmlaut ‘äi’ an eiser sou aaarmer Sprooch… deen et am 
Däitschen iwregens net gëtt.

E klenge Spaass: Iwwersetzt emol op däitsch oder franséisch, dir hätt iech eng gerappt; et wier 
‘Rapp a Klapp’ an enger Famill; de Jang soll sech emol rappen; äre Billjee wier nach net gerappt; de 
Misch geng an engem Stéck (firwat ‘andauernd’?) Witze rappen; en aalt Gemaier giff ofgerappt;
de Patron hätt een ëmgerappt… dir fannt der nach… wann dir iech zesummerappt, léif grouss a 
kleng ‘Rappdeckelen’.

ANIL… watglifft?
Wat dat ass? Mä eng immens wichteg Associatioun, mat deer jiddereen ewell (onbewosst) ze 
dinn hat oder kritt, deen an engem Spidol geleeën huet oder läit. De vollen Numm: Association
des Infirmiers et Infirmières luxembourgeois.

Natierlech geet et hei net ëm de Fong vu Lieserbréiwer, an deene vu baupsegem oder soss 
granzegem Personal rieds ass; et gëtt an all Beruff ‘deer enger an deer anerer’. Op eiser Sprooch-
Säit hale mir äis un déi Saach, déi äis op jidfer ‘Niveau’ am Spidol uewe läit: Eis Sprooch.

Et ass jo mengerwärreg net fir d’éischt, datt hei – zënter Joeren! – esou ganz ‘siddeleg’ gefrot 
gëtt, wat en däitsche Medezinner oder Paramedezinner zu Lyon geng maachen, dee kee Franséisch 
versteet a keent schwätzt… a wat e franséischen Dokter, Infirmier oder Assistent zu Köln mécht,
dee keen Däitsch kann. Dräimol näischt! Ponkt. Basta.

E Lëtzebuerger, deen hei seng Schoul normal bis an d’Halschent vum ‘Secondaire’ hannert sech 
huet, däerft kee Gedéngels mat Sproochëmstänn hunn. Wéi ass et ower mat deenen, déi direkt
no der Primär-, pardon Grondschoul op d’Aarbecht gang sinn? Wéi steet et mat deene Leit 
iwwer 70 Joer, déi duerch de Krich oder d’Liewensëmstänn net vill vu Franséisch mat-
kritt hunn?… a wéi ass et mat deenen Zéngdausende vu franséisch- oder däitschsproochege 
Matbierger, déi hei an eng Klinik kommen, wou keen nieft dem Bett hirer Sproochen eng versteet… 
a keen eppes vun deem anere matkritt? Dat gëtt natierlech Kuddelmuddelbullibratsch… ouni vun 
de Geforen ze schwätzen, déi duerch dës Ëmstänn laueren! Do ass de Patient natierlech 
ëmmer op der verluerener Säit; et geet ewell domat un, datt een am Spidoolsmilieu verschotert
ass, iert et ufänkt, oder? Wat hei op dësem Plang leeft, dat huet keen Numm… oder et huet der 
vill, déi mir ower net wëlle schreiwen.

Bäisst et iech?
…da kraazt iech. En anere Sproch: Deen do ass nach ze liddereg, fir sech ze krazen, wou et bäisst.
Dat sinn deer verbruete Spréchelcher, déi esou typesch fir eis Sprooch sinn, wat mir ower knapps 
denken, well gemengt gëtt, dat wier souwisou Däitsch… jo, mä.

Dat ‘bäissen’ hei huet an dësem Gebrauch glat näischt mam däitsche ‘beissen’ ze dinn; do ass et 
‘jucken’, am Franséischen ‘démanger’… mir hunn also 2 Bedeitunge vun deemselwechte Wuert;
mir kënnten nach méi wäit goen, an äis mam Ënnerscheed tëscht ‘Bass a Bëss’ am Lëtzebuerge-
schen ofginn. Fir d’Saach méi praktesch ze maachen, ass et jo net schlecht, wa mir e Beispill 
huelen, dat dann eng däitsch/franséisch Iwwersetzung soll kréien: De Jong huet jidderengem
duergebaass, et giff hie bäissen, a vun elauter Bass kënnt hien net schlofen. Da fuert emol duer 
(alt nach esou e gelungenen Ausdrock aus eiser aaarmer Sprooch).

Gequellte Gromperen…
Wéi am 18. Joerhonnert d’Gromper hei opkomm ass, war e gutt Stéck Gefor fir Hongersnout 
verschwonn… de symbolesche Merci vum ‘Vollek’ fannt dir nach haut zu Potsdam (Sansouci )
um Grousse Fritz senger Grafplack. Dat huet deemools net verhënnert, datt och duerno nach 
schrecklech aarm Joere komm sinn, déi praktesch en Drëttel Leit vun hei iwwer de grousse Pull
gedriwwen hunn. Et huet ower net laang gedauert, do hat eis Sprooch sech och un déi
sëlleche Fassonge gewinnt, op déi d’Bippercher (wouhier?) um Dësch gestan hunn:
gekacht (gefoxt), mat Mëllech geträtscht a getrippst, als Pürree verfeinert; gebootscht, och op e
puer Fassonge gebroden, mat Schalotten, Bratzelen, enger Poutz Mëskot: méi genësseg wéi déi
allerbeschte Fritt a méi gesond wéi all ‘Chipsen’.

Mir kennen natierlech d’Ausdréck rondrëm d’Gromper aus anere Sproochen; mä der Däiwel weess,
wou mir hei un déi ‘gequellte’ Grompere kommen, déi jo am Däitsche logescherweis ‘gepellt’
gin a Pellkartoffeln genannt ginn, well si ‘in der Pelle’ gekacht sinn; d’Fransousen hunn an hirem 
poeteschen Hank der Gromper esouguer eng ‘Nuetszack’ ugedunn an se ‘en robe des champs / de
chambre’ vernannt. Dat ass alles net wichteg, mengt dir… mä dir loosst keng Gromper stoen, déi 
éierbar, apaart op Lëtzebuergesch, noneegemaach ass, gell!
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40 Joer Actioun-Lëtzebuergesch…
wiere jo eng Geleeënheet, fir zerguttst ze feieren. Ganz dacks gëtt 
et dann och en neie Fändel an eng Zort Fest mat enger ,,akademescher'' 
Sëtzung. ,,Akademesch'' ëmschreiwe mir léiwer, am Sënn vum Wuert, mat 
,,demokratesch'', firwat net ,,demokritesch''? Mir haten an hu kee Fändel,
wäerten ni ee kréien, a ginn och mat kengem Cortège.

All eventuell Rieden aus enger feierlecher Sëtzung liest dir sou-
wisou an hirem Kär hei an der KLACK, op eisem ,,site'' an all 
Samschdeg ,,online ‘rtl.lu''; eise Fändel gëtt vun der Aarbecht fir eis 
SPROOCH gedroen... an déi ka jo, och mam schlechste Wëll, keen äis of-
streiden, oder?

Wéi stong et da vru 40 Joer, also 1971, mam Lëtzebuergeschen?
Wien huet sech drëm bekëmmert? Wat war geschitt... oder villméi: Wat ass net gewiescht? Wat 
ass net geschitt? Dat sozio-pädagogescht Sproochgefill ass net iwwer e puer guttgemengter Hef-
tercher an en etlech genësseg Gedichter erauskomm… natierlech nëmme fir déi net emol 3 % 
Lëtzebuergesch-Lieser. Firwat ass geduecht ginn, et giff mat engem (wann och nach esou gudden) 
Dictionnaire duergoen, fir eiser Sprooch en zolitte Fong ze ginn an si éierbar ze verankeren? Wou-
fir guff fir d’Lëtzebuergescht ‘bei de Leit’ nullkommanullnäischt gemaach? Firwat ass 
d’Lëtzebuergescht nëmme vun e puer ,,Fiederfoxerten'' an engem Miniveräin gestäipt ginn, deen 
zesoen ni iwwer d’Gréisst an d’Wichtegkeet vun engem bessere mä zimlech exclusive Keeleclub 
erauskomm war? Wien huet sech och nëmmen e Wutz vum klenge Féngerche fir eis Sprooch an 
der Schoul kromm gemaach? 

Et wier op d'mannst eng zolitt Master-Aarbecht, fir d'Roll an d'Wierklechkeet vun deer 
Sprooch vun 1945 bis 1971 emol éierbar, vrun allem éierlech, ze analyséieren... mat 
deer d' Lëtzebuerger dem Nazi-Wouscht den 10. Oktober 1941 däitlech dohinnergebass haten:
Lëtzebuergesch a soss näischt! Mä wat ass aus deem geféierlechen an hellegen Eed vun 1941ginn? 
Wat an deem Sënn bis elo ënner ,,wëssenschaftlechem'' Deckel rauskumm, ass leider fuddeleg a 
voller Lächer wéi eng Saibecken…, dee jonke gedokterte Mënsch (aus Respekt fir de Papp loosse 
mir den Numm ewech), deen an enger Publikatioun wollt ,,les errements'' vum Lëtzebuergeschen 
an de leschte 65 Joer dokumentéieren, huet e sëlleche Klatze laanscht den Dill gehäit an der kéip-
weis ,,am Trach leie gelooss'', schued! Firwat och ëmmer: d’Actioun-Lëtzebuergesch guff prak-
tesch trotz honnerte vun Aktivitéiten an dausende vu publizisteschen Agrëff ignoréiert; dat muss 
een emol fäerdegbréngen! 

Iwwer deen Aarmutt, deen nom Krich eleng mat der Schreifweis fir d'Lëtzebuergescht opgeféiert 
guff, huet dir besser net an den Detail ze goen; souwisou kritt ee vun den Nokomme vun de 
,,Schëllegen'' just e laangt Gesiicht dohinner gehaang, wann een sech ënnersteet, der Saach ,,ier-
gendwéi'' op de Fong ze goen; hinne geet et net ëm d’Saach, net ëm de Wouer, mä ëm hir Famill.
,,Passons'', seet de Fransous.

Eng Commissioun vun dichtegen a fläissege Leit hat bis 1971 um 5-bännegen Dictionnaire ge-
schafft, fir deen ee vun eisen Allerbeschten, de Professer Robert Bruch (1920-1959) eng verstän-
neg a verständlech Orthographie opgestallt huet. Déi gëllt, bis op e puer Klengegkeeten, och haut 
nach offiziell. Deen Arbechtsgrupp vum Dictionnaire huet seng enorm Leeschtung ower leider 
,,hannerwands'' gehal, souzesoen an enger klenger Broutkëscht; si waren ze fein – oder wat 
och ëmmer – fir dem Wierderbuch an senger Schreifweis eng breet Resonnanz do 
ze verschafen, wou eis Sprooch lieft an otemt: bei de Leit, dem Vollek, deem se 
ge héiert. Bei allem héige Respekt: dat war en Dauereschued. ,,Si'' hunn sech nom leschte Band 
vum Dictionnaire praktesch selwer opgeléist, aplaz dee weider ze verschaffen an ze aktualiséieren.
Der Rest ist Schweigen!

vum Lex Roth
De Professer Leo Doemer schreift äis:

Ech weess net, ob et besonnesch gutt deet, wann een eng Fauscht op d’A kritt, et misst een 
emol déi froen, déi regelméisseg u Kläppereie bedeelegt sinn. Ausser dass et wéi deet, gëtt et jo 
normalerweis och nach e blot A. Conclusioun: Mat enger Fauscht kann ee villes maachen, ech sinn 
awer der Meenung, dass se net op en A passt, et sief dann, et ass een e Masochist. Säit enger 
gudder Zäitchen awer schéint et deer Zort Leit e sëllechen ze ginn, well et héiert a liest een op 
Schrëtt an Trëtt, dass eppes passt wéi d’Fauscht op d’A wann ee wëllt soen, dass eppes beson-
nesch gutt passt. Dat ass menger Meenung no awer falsch. Deen „alen“ Dictionnaire hëlleft do 
net weider, well en sech mat der Iwwersetzung op Däitsch zefridde gëtt a mat kengem Wuert op
d’Bedeitung vun der Riedensaart ageet. Deen neien Online-Dictionnaire (LOD) liwwert zwar eng 
Bedeitung, awer e passt sech och deem neie positiven „Trend“ un a fënnt, dass eng Fauscht ganz
gutt op en A passt. Ma jo dann. Dat eenzegt, wat ee kënnt hei als Argument gëlle loossen, bezéit
sech op d’Form: Déi ronn Form vun der Fauscht passt eventuell net schlecht an déi méi oder wéine-
ger ronn Form vun der Hiel, an däer eis Guckelcher leien. Ma dat ass awer och schonn alles.

Dee bekannten däitschen Universitéitsprofesser Lutz Röhrich mengt a sengem „Lexikon der sprich-
wörtlichen Redensarten“, dass et „nicht zueinander passt“, an en zitéiert eng Partie Auteuren, déi
och deer Meenung sinn, wéi de Luther, den Abraham a Santa Clara an nach anerer, a bréngt dat
méi lëschtegt Beispill hei: „Wie eine Igelshaut zum Küssen“. E gutt Stéck méi graff a guer net léif 
illustréiert e schleseschen Dichter am 18. Joerhonnert déi Riedensaart mat deem Bild hei, wann e 
vun ale Frae schwätzt: „Die schicken sich zur Liebes-Pflicht beinah wie die Faust aufs Auge.“ Déisel-
wecht negativ Iddi dréckt de franséische Pendant aus: „Cela rime comme hallebarde et miséricorde.“ 

Wien déi positiv Bedeitung vun deer Riedensaart elo wëllt mordicus verteidegen, kann argumen-
téieren, dass d’Sprooch eppes Lieweges ass an dass se sech ëmmer an ëmmer erëm verännert,
esou, wéi d’Leit se Dag fir Dag benotzen. Vläicht muss esou een Argument och fir déi schlëmm 
Feeler hirhalen, an deenen hire „Genoss“ ee bei RTL ka kommen: Do ginn z. B. Argumenter géint-
eneen „ofgeweit“ aplaz „ofgewiën“, d’Temperature „klammen nees liicht un“, oder am Sport 
„stellt“ nach ëmmer een deem aneren „e Been“. Op Lëtzebuergesch gëtt „de Fouss gesat“. Basta!

Et geet menger Meenung no awer ze wäit, wann een och Spréchwierder a Riedensaarten an hirer
Bedeitung esou ouni Weideres op d’Kopp dréit!

Fir d’40 Joer vun der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH
wier eng negativ oder sougenannt rethoresch Fro

fundamental dat Allerbescht:

Wat wier ouni si NET fir eis Sprooch geschitt?

Duerf, Döörf, Doref, Dorref oder Duarref?
Jidderengem vun äis läit déi Sprooch am meeschten uewen, déi hien als éischt geléiert huet:
d’Mammesprooch; dat ass hei nun emol (majoritär) d’Lëtzebuergescht. Wa mir nach weider brue-
den, da kënnt hei ower och de regionalen, wann net esouguer dee lokalen Deel eraus,
deen der vill net lassginn, a wann se 50 Joer éierens ganz anescht gelieft hunn. Ob ee Weelzer 
sengt Weelzer (mam ,,ripuareschen'' Aschlag) ower muss no 50 Joer an der Stad oder zu Beete-
buerg ,,wegder'' schwätzen, doriwwer kënnte mir äis stonnelaang zermeeschteren. Datt Ministere 
mat hirem Regional-Kolorit onbedéngt, no Joer an Dag, wéi mat engem Veräinsfändel wëllen 
duerch hir Polit-Carrière wéitschen, dat léisst jo jiddereen hinne gär als ,,Wahlpropaganda'' duerch-
goen. Eiser Sprooch bréngt dat rosewéineg.

“Déi oachzing Junge sënn hakt nick laank do owe geweest”, dat klénkt ganz heemlech fir e 
Wëlzer; engem Miseler oder Rëmelenger seet a bréngt et näischt. Och eng Doudesannonce op 
,,Eechternoacher'' oder Ëlwenter léisst de Rescht vum Land zimlech kal. E Ministesch-Artikel op 
,,Maarnecher'' an enger Publikatioun fir de Poretteclub vun Useldeng wierkt éischter 
lëschteg wéi ,,zerjéis'', wann net esouguer dolaanscht… jidder Respekt fir all Variante vun eiser 
Sprooch… an hirer Uertschaft oder Géigend selwer: soss enzwësch dividéiere mir auserneen,
aplaz drun ze denken, datt nëmmen eng ,,Mëtt/Koinè'' dem Lëtzebuergeschen hëllefe 
kann, op de Been ze bleiwen. Praktesch déi aus dem Uelzechtdall!

Kruppschank
Normal ass et, datt an all Sprooch Wierder verblatzen, verginn, oder an de Vergiess geroden.
Och am Lëtzebuergeschen. Dat huet seng Ursaach d’meescht doran, datt d’Saach, ëm déi et geet 
oder d’Ëmstänn fir den Ausdrock net méi bestinn. Am Lëtzebuergeschen huet dat ower dacks ganz 
aner Grënn: Et gëtt einfach en däitscht Element an d’Plaz gesat, besonnesch do, wou däitsch Agence-
Texter an de Radio oder op d’TV lafen… an d’Leit, déi se solle verschaffen hir Mikro-Sprooch schlecht
oder guer net am Grëff hunn. Et kënnt ee Bicher mat Beispiller fëllen, an et vergeet praktesch keen Dag,
wou een net vun zimlech queesche Mënschen dorop gestouss gëtt. Och hei ass gudde Rot(h) déier.

An der Rubrik ,,Rondrëm eis Sprooch'' op rtl.lu / Sonndeszeitung war et ëm Jelli a ‘Knorpel’
gang, deen natierlech op Lëtzebuergesch ,,Kruppschank'' heescht; et ka jo kee soen, dat giff et net
méi ginn, also ass ,,Knorpel'' hei preisesche Quatsch. Et kann een och drun erënneren, datt et bei 
äis nach ëmmer ,,kruppseg'' Bréidercher ginn oder deer gebrodener Saachen; mat deem kom-
plett iwwerflëssege ,,knuspereg'' hu mir näischt ze dinn. Eleng op dem Gebitt vun der
Kiche sinn eng Hellewull Ausdréck ze fannen, déi muttwëlles verbrannt ginn… vläicht well et sech
aus däitschsproochege Kachbicher besser knäipe léisst. Mengem Korrespondent ,,Mars'' vun rtl.lu 
e sympathesche Merci, well hien sech erëm un d’Kruppschank erënnert fonnt huet. An dann…?

Geschier
Natierlech luusst direkt e Lëtzebuerger eraus, wann hie schreift, datt hien ,,seinen Geschirrkasten
vergessen hatte''. Den däitschen Handwierker huet nun emol kee ,,Geschier'' an dofir och knapps 
e ,,Geschirrkasten''; dat ass (vill méi feierlech) e Werkzeugkasten.

Mä huet dir ewell dru geduecht, watfir e Kéipche Bedeitungen et an eiser Sprooch rondrëm dat 
‘Geschier’ gëtt. Mir wieren alleguerten net do, wann den Elteren hirt ,,Houchzäitsgeschier'' net
fonktionéiert hätt … a wat haten se sech all ,,ugeschiert'', wéi se fir dee groussen Dag ,,an
d’Geschier gaang'' sinn. Vläicht hat de Paschtouer se virdrun och ewell am Brautexamen 
,,an d’Geschier geholl''. Wa mir wëllen eppes ernimmen, dat net extra vill wert ass, gëtt och 
mat enger krommer Schnuff einfach vu ,,Geschier'' geschwat, wat ower net fir dat gëllt, wat haut 
d’meescht ,,couvert'' oder ,,Besteck'' vernannt gëtt… war eist ,,Läffelsgeschier'' net méi gutt
genuch? Mä eng aner: Wësst dir nach eppes mat ,,Nuetsgeschier'' unzefänken? Wat ass eis 
Sprooch ower esou arem, gelldir.

Zahnstocher?
Jidfer zweete Lëtzebuerger schwätzt (leider) vun engem ,,Zahnstocher'', mat deem
hien an den Zänn… stëppelt! Nennt dat wéi dir wëllt, ower besonnesch ,,hell'' ass et net, well
dat ,,Gestëppels'' ass eng vun den intressantste Wuertfamillen aus eiser Sprooch. Mir ginn ower
driwwer ewech, wéi wann et ‘EISES? keent wier; jëmmenauen: dach! Huet dir d’Buch?

Loosst der Bundesrepublik hirt ,,Stochern, Sticheln, Stöbern…'', mir brauchen et net, well mat ei-
sem Stëppele kënne mir äis wonnerbar verstännegen: Strëmp ginn zwar keng méi gestëppelt,
Stëppelkotteng sicht dir laang, mä d’Gestëppels tëscht de Leit ass ni vergaang, grad 
wéi d’Stëppelen an engem zackerdjësse verstoppte ,,Waassersteen''. D’Leit aus dem Staadter
Neiduerf ginn nach haut ,,Feierstëppeler'' genannt, mä och do stëppelt nach knapps een am
Uewen, héchstens an der Schminni oder an der Päif; a ville Wiertschafte fanne mir ower nach 
ëmmer Stëppeler beim Zap. Hei an der KLACK geet et jo och alt net grad ëmmer ,,dersonner'';
wéi giff den Alain Aten hei soen: deroonst… ower loosst mer net stëppeleg sinn.
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Gaart an Heem a Sprooch
Mir kenne knapps ee Gebitt, an deem eis Sprooch esou eng flott 
Roll spillt wéi am Gaart. De Gaart war an der Zäit den Houfert vu ville 
Leit, an et sinn der ëmmer ginn, deenen d’Fréijoer wéinst hirem Gaart net 
séier genuch konnt kommen. Leider wësse mir och, datt der e sëlleche mat 
engem ‘Schlag’ nieft de Spuet gefall sinn, well si sech nom rouege Wanter 
an der Fotell ze schëtzeg zevill gehout* hunn. Eng ‘Mottokulter’? Quet-
schen och!

Wien erënnert sech net un deen heemleche Geroch vu verbrann-
tem, wielegem Gaart-Offall? Do huet een d’Fréijoer wierklech bis 
haut an der Nues. Wie gesäit de Papp oder d’Mamm net am Gaart wud-
deren, fir ‘hausmaacher’ Saachen ze zillen* (net ze ‘ziichten’)? Vläicht 
erënnere mir äis och nach drun, wéi de Papp d’Kautsch noneegemaach* huet an dofir de Buedem 
Schëpp fir Schëpp duerch d’Huurt* gehäit guff, fir datt de Som méi séier Kéngen* am mierfe* 
Buedem soll maachen.

Zielt emol engem dovun, wéi d’Zëtär* opgemaach an de Schmorri* beim Gruewen an de 
Schlag* verdeelt ginn ass… vu Kanalisatioun ass jo op ville Plazen nach keng Ried gaang;
loosst mer léiwer och net vum hygieneschen Element bei deer Saach schwätzen. Zwou Zorte Spue-
de guff et: deer gezackter an déi riicht, wou de Buedem méi mëll gewiescht ass; natierlech wëssen 
eis Gaarde-Foxerten dat alleguer, mä vun engem Gaardeplou wéi haut konnt an der Zäit jo nach 
net emol een dreemen. D’Geschäft muss lafen…

Tëscht Nopere guff et dacks e richtege Concours: wien dann elo déi éischt jonk Zalot aus 
sengem Gaart an der Zalätsche* sollt hunn; et hätten der vill déi spizeg* gréng Wutzen* 
am léifste mat den Aen aus der Kautsch gezunn, fir datt et séier Heeder* sollte ginn. Richteg 
lieweg guff et, wann d’Kéil* sech an der Kautsch ‘gutt geschéckt’ hunn an disziplinéiert wéi gréng 
Zaldote laanscht eng Ficelle an hirt Lach komm sinn, alias ‘repikéiert’ guffen.

Duerno ass deen éischten Hoff* eriwwer gewiescht, de Summer konnt sech erbäi maachen; mä 
wann et net genuch gereent huet, dann huet d’Strenz* missen dru gleewen, dat war a 
gëtt keng ‘Géisskan’; frot hei emol een, wéi dat ëmgedréint triichterméissegt, gelächert Stéck 
da geheescht huet, dat uewendrop d’Waasser méi reng fir op dat jonkt Geméis erausgelooss 
huet… E Schlauch ass en zimleche Luxus gewiescht; e war net bëlleg, d’Material war schaufel*,
huet no e puer Joer gëeelzt*, guff séier sprock*. Haut hu mir zeg Marken, all Gedéngels* vu gud-
dem Netz-a Strenz-Geschier, e Genoss !

Wann d’Gedéiesch* net zevill uerg war, gong elo alles säi gudde Wee. Och d’Bratzelen* hunn sech 
druginn, an d’Kréischelstäck* Zorte guffe lieweg, de Sauerampel an de Rubarb sinn nees komm.
Heiansdo huet mam Heel* tëscht de Reie musse gekappt* ginn, souzesoe fir de Buedem ze lëften,
djee: de Gaart ass e schéint Stéck Erënnerung bliwwen… fir vill Leit och nach haut eng Freed um 
Liewen !
De * hannert enger Partie Ausdréck soll just op dat e bësse méi typescht oder speziellt Lëtzebuegescht weisen, dat 
zum gréissten Deel nach do ass, ower… Hallo CTF!

vum Lex Roth
de Schmetterling

«Ech schwätzen esou, wéi meng Mamm mech geléiert huet»… muss dat ëmmer richteg
sinn? Meng gutt Mamm war (natierlech) déi bescht Fra vun der Welt, a bei hir hunn 11 Kanner schwät-
ze geléiert! Si hunn alleguer ‘Schmetterling’ gesot… mä z.B. ni ‘Maikäfer’, ower ‘Meedéier’. Ass et
dann elo e Verbriechen, wann een erausfënnt, datt mir dee Schmetterling net brauchen, well eist Land
voller Nimm fir dat wonnerbart Déierchen ass ?

D’Madame Josée Kratochwill vun Dippech, eng intresséiert Lieserin vun eiser KLACK, huet äis
e lëschtegen Text geschéckt, an deem 30 verschidde lëtzebuergesch Nimm fir de Schmet-
terling virkommen. Mir wëssen net, vu wiem déi Schreiwerei ass, egal, eng Partie dovu fannt dir
dann hei ; lo huet dir d’Wiel: Päiperle(n)k, Päipel, Pimpampel, Pippel, Pléipeplap, Féipeler, Plimplam, 
Fléifank, Mëllerdittchen, Mëllerek, Millermoaler, Millack, Milor, Pimpernell, Flippert…dat wieren der
dann emol 15… an et ginn der nach… Schmetterling ass net derbäi. Dat hätt meng Mammchen, dat
Heischter Kättche ‘getréischt’, zugudderlescht och esou vun hirem Zweetjéngste verstan… wann si
net mat 49 Joer an d’Éiwegkeet gaang wier.

Brockelcher
Déi sinn net nëmme gutt, mä och nach gesond! Ower si hunn hei zu Lëtzebuerg eppes Extraës:
Mir sinn déi eenzeg, déi dat genëssegt Geméis esou ‘vernennen’. Wann dir Brockelcher 
zu Freiburg bestellt, kritt dir doudsécher keng, well do heeschen déi Kabesknätzele ‘Rosenkohl’.
Verwiesselt se nëmmen net mat ‘Brocoli’ zu Paräis, well dann iesst dir ‘Wirsing’, djee, et ass e
queeschen Numm mat vill ‘Geméch’. Sécher: déi Planz gehéiert bei d’Famill vum Kabes… mä déi 
ass am direkte wéi am iwwerdroene Sënn enorm grouss !

Am Eescht : Frot iech also am Frankräich oder an der Belsch ‘Choux de Bruxelles’, an engem
däitschsproochege Land ‘Rosenkohl’. Dir wonnert iech: Och wa ‘Brocoli’ schrecklech italiéinesch 
klénkt, musst dir do ‘cavalo’ bestellen, mä an England oder Amerika ‘sprouts’. Déi geschméicheg
Brockelcher schéngen also wierklech richteg EISES ze sinn… well soss enzwou gëtt et keng, wa 
mir den Numm vun do net kennen… a ‘geschméicheg’ ass e schéinen Ausdrock, deen ech 
vum Jeanine Theis-Kauth ‘gëierft’ hunn.opriichtegt Matgefill?

Et ass net fir d’éischt, datt hei dovu geschwat gëtt, wéi mir bal automatesch an d’Däitscht 
rutschen, wann et eng Grimmel méi ‘feierlech’ soll klénken, an zwar mat Wierder, déi mir 
am normale Gespréich oder Geschreifs ni gebrauchen. Da vergiesse mir eis gewéinlech Sprooch a 
gi souzesoen op Stelzen, d’ Sprooch ower op Krätschen. Wa mir dat Gefill och nach ‘entgéintbrén-
gen’, dann ass et op Lëtzebuergesch wierklech laanscht den Dill !

Kann ee mir soen, firwat eist Matleed soll ‘opriichteg’ sinn? Firwat gëtt et op eemol e ‘Matgefill’? 
Wat ass ‘opriichteg’? Giff et do net einfach mat ‘éierlech’ duergoen? ‘Opriichteg’ erënnert äis 
dach u ‘geruet’, wat näischt Anescht ass, wéi dat däitscht ‘gerade’… a wëllt just soen, datt et net 
‘kromm’ ass. Dacks krute mir als Kanner gesot, mir sollen äis ‘riicht’ halen oder duer sëtzen, ganz 
sécher net ‘oprecht’. An dësem Streech freet ee sech och, firwat mir eppes sollen ‘oprecht 
erhalen’, wann z.B. ‘an der Riicht’ déck duergeet.
Wat soll dat ‘opriichtegt Matgefill’ also? Mir hunn en Ausdrock, deen am Fong - a sengem eegene 
Fong ! - gutt drop passt: ‘Sympathie’. Dat heescht wuertwiertlech ‘Matgefill’. Et ass zwar Grie-
chesch, ower weltwäit international, Däitsch hu mir méi ewéi genuch. De Fall vum ‘Fernseh’… 
aplaz Televisioun

Sot dat emol ‘normal’.
Bei dëser klenger Iwwerschrëft spëtzen eng Partie Leit de Mëndchen, déi gär mat ‘wëssenschaftle-
chen’ Ausdréck dorëmmer flankéieren, wann et äis drëm geet, iwwerflësseg ‘friem’ Ausdréck oder 
Ausdrocksmanéieren op den Aarm ze huelen, déi mir wierklech net brauchen, fir äis an normalem
Lëtzebuergesch verständlech ze maachen. ‘Normativ a puristesch’ sinn deer Gëlleguedswierder,
wann si da lassfueren; anescht gedréint wëllen si net, datt mir z.B. eist typescht ‘bis / op’ aplaz 
‘vir/no’ bei der Auerzäit als sproochlech Eegenart versuergen; grad esou gi mir (bis op e puer Fäll) 
net ‘no’ Paräis mä ‘op’ egal watfireng Uertschaft. Normativ ? Puristesch ? Quatsch ! Falsch,
basta!Kommt dach emol vun enger anerer Sprooch hier: you go on Paris? sur Paris? auf Paris. Falsch 
! Strapp drënner. Ponkten ewech ! All Sprooch, déi eppes op sech hält, ass géint muttwëllessen Duer-
cherneen dofir ‘genormt’. Genee esou dolaanscht kann et dofir op Lëtzebuergesch sinn, ‘egal wat’ ze 
schwätzen… souwisou sinn eis Sprooch-Knätzele bal nëmmen aus dem Däitschen eraus ze verstoen,
leider. Natierlech si mir elo rëm géint d’Däitscht… Eefällegkeet !

Praxis: Firwat solle mir ‘engem zum Dank verpflicht’ sinn? Wa mir d’ETA gengen ‘zerschloen’, da
wieren déi nach do, well et wieren der jo nëmmen ‘op de Bak / laanscht d’Panz’ ginn. Woufir ‘genéis-
sen déi Hannerbliwwen dat opriichtegt Vertrauen’ a maachen nach e ‘Rondgank’ iwwer de Kierfecht.
Wou ‘herrscht eng grouss Nofro bei der Faarfhierstellung’? Wat geet äis e ‘Réckbléck’ oder eng
‘Virschau’ un? Firwat drénke mir ‘Glühwein’, deen héchstens… gliddeg ass an esouguer am Fong am
Däitsche laanscht den Dill? Musse mir gezielt géint eng Krankheet virgoen? Probéiert et mol ‘normal’ 
ower ‘geben si sich nicht zuviel dran’!

den Thomas Mann
ass unerkannt ee vun de weltbeschte Schrëftsteller vum 20. Joerhonnert.Wien sech seng 
‘Buddenbrooks’, den ‘Tod in Venedig’ oder den ‘Zauberberg’ z.B. eragezun huet, läit flaach vrun esou 
engem Genie ! Biographesch ass ower intressant, datt den Th.M. weder en ‘Abitur’ nach en akademe-
schen Titel hat… maja. Wéi ass et da mam Günter Grass ? Mam Heinrich Böll? Mam Verlaine? Mam 
Rimbaud, an, an, an…? Anerer vun deem ‘level’ ware Medezinner,Architekt, Jurist…ower net ‘Lingu-
ist’, ginn ower ‘wëssenschaftlech’ vun deenen auserneegeholl bis et ‘stëbst’.

Huet dir iech ewell Gedanken iwwer ‘Bildung’ beim Michel Rodange, dem Michel Lentz, dem 
Putty Stein, dem Nic.Pletschette, dem Norbert Weber, dem Paul Greisch, dem Pir Kremer asw. ge-
maach? Wat haalt dir an deem Sënn vum Mathematiker Tunn Meyer, vun de Juristen Dicks an Auguste 
Liesch? Natierlech ass en akademesche Grad an der Linguistik (alias Philologie) eng héich 
respektabel Saach (Nik. Welter, Lucien Koenig, Tit Schroeder, Marcel Reuland, Raymond Schaack, Jh-
emp Hoscheit, Roland Harsch…) ower de Master oder Dokter gëtt deem kee Schreiftalent, dee keent 
huet. Et brauch een et net fir ze schreiwen. «Und wer’s nicht fühlt…»

Eis Generalversammlung
Mir invitéieren eis Membren a Frënn
fir samschdes, de 16.Abrëll, um dräi Auer,
an de Restaurant-Brasserie ‘am Dierfgen /Fugger’,
an der Casinosgaass (r. d’Eich) an der Stad.

De Comité vun der Actioun- Lëtzebuergesch

Dir fannt, schonn zënter ganz laang,
all Woch fir samschdes/sonndes,

en Artikel iwwer d’Lëtzebuergescht
op der rtl.lu-Sonndeszeitung, Rubrik ‘Rondrëm eis Sprooch’.

Do kënnt dir och mat ‘jadderen’ (=eist ‘chatten’).

Wann eis KLACK-Zeitungen äis déi Méiglechkeet offréieren,
da geet dat natierlech och bei hinnen.
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Si mir dräisproocheg?
Jidfer ‘gestackte’ Mëttel-Lëtzebuerger huet eng eenzeg Sprooch, an 
deer hie fillt, bannewänneg ‘fir sech’ schwätzt, dreemt... Et ass déi 
Sprooch, déi an engem ‘normale’ Lëtzebuerger Elterenhaus geléiert 
a geschwat gëtt; den Ausdrock ‘Mammesprooch’ ass an deem Sënn 
ze verstoen. Haut wësse mir, datt de Puppelchen ewell banne 
bei der Mamm Geräicher an op d’mannst den Tounfall vun 
deer Sprooch matkritt, déi rondrëm geschwat gëtt… an dat 
ass e ganz anere Klank wéi deen däitschen a franséischen; denkt 
hei emol nëmmen un d’Betounug vun den Ufanks- oder Schluss-
Silben aus deene Sproochen; an eiser Sprooch gëtt et do eng Më-
schung. Wann et stëmmt, datt d’Kand an der Mamm hirem Bauch 
op Geräischer an esouguer op Musek reagéiert (Echographie!), dann hunn och déi Lauter 
en Afloss, déi aus engem ‘haut-parleur’ (Radio, TV) kommen. Dës Iwwerleeunge ginn na-
tierlech wäit, ower si musse beim Begrëff ‘Mammesprooch’ mat eragezu ginn.

Dir wësst, wéi d’Schwätz sech bei de Kanner entwéckelt, zwar net bei jidderengem dsel-
wecht an der Zäit wéi an der Qualitéit, ower, graff gesot: iwwer eenzel Wierder (der Rei 
no: Substantiven, Verben, Adjektiven, Konjunktiounen…), déi no an no ‘gruppéiert’ a mat 
Infinitiven dotëscht optrieden, wat dann zum Saz féiert. Wat sech do zesummelammelt,
gëtt déi sougenannt ‘Primärsprooch’, no deer sech all déi ‘riichten’ déi eng Kéier 
‘geléiert’ ginn; si soll esouguer am Gehier eng eege Plaz fir sech hunn…an all aner 
Sprooch, déi – souzesoen – ‘dropgeprafft’ass, ass am Fong eng ‘Eriwwer-Setzung’, déi op 
deer ‘anerer’ Säit vum Kapp hir Plaz huet. Dat huet sech bei Experimenter a Japan gewi-
sen, wou amerikanesch a japanesch Kanner ‘wiesselsäiteg’op hir Primär- an ugeléiert 
Sprooch ënnersicht gi sinn; d’Resultat dovun ass ewell als Dossier am ‘Courrier de 
l’UNESCO’/ Februar 1982 bruecht an explizéiert ginn. Haut a mar wäerte mir mat Elektronik 
a ‘Resonanzmagnetismus’, ‘Gehierbiller’, nach vill an e sëlleche méi genee gewuer ginn…

Firwat dann elo dat e bësse komplizéiert an dréchent Geschreifs? Mä fir deem e Fong ze 
ginn, wat an alle Sproochen deen Numm iwwer deeselwechte Leescht huet: Mamme-
sprooch, Muttersprache, langue maternelle, mother-tongue, madrelingua… Do-
mat gëtt ënnerstrach, datt ee kann e puer Sprooche GEBRAUCHEN, ower jiddereen huet 
nëmmen eng ‘Mammesprooch’, an zwar déi éischt (primär), an deer hie begraff, verstan a 
geschwat huet!

Dat kimm dann am déiwe Sënn drop eraus, datt et keng absolutt ‘Méisproochegkeet/ 
Polyglossie’ gëtt. Och net fir d’Lëtzebuerger! Mir léieren a GEBRAUCHEN -ee Gléck!- vill 
Däitsch, Franséisch, vläicht och nach Englesch, mä mir sinn net ‘dräisproocheg’. Deen ee 
‘ka’ besser Däitsch oder Franséisch, mä mir sinn am beschte Fall -sou wéi de Professer 
Lambert Schlechter et emol ausgedréckt huet- ‘francographes’, net ‘francophones’… als 
engem vun eise prominentste Franséisch-Schreiwerte misst een him dat bal ofhuelen,
oder?

Deemno gehéiere mir och net bei d’Länner aus der purer Francophonie, mä bei 
‘pays faisant usage de la langue française’… wourop mir roueg kënnen houfreg sinn. Déisel-
wecht Iwwerleeung gëllt iwregens fir ‘deutschsprachige Länder’, esouguer wa mir eng 
germanesch Sprooch schwätzen… d’Hollänner jo och, an d’Englänner net vill manner.

Ceterum censeo… 48
No eisem (neien) Nationalitéitsgesetz kann een nëmme Lëtzebuerger ginn, wann 
een d’Sprooch vum Land schwätzt, an zwar d’langue nationale, esou wéi den Artikel 1 
vum Sprooch(e)gesetz vun 1984 dat definéiert. No neie Bestëmmungen däerf een eis 
Nationalitéit elo och kréien, wa Grousseltere virun 1900 Lëtzebuerger waren… Sprooch 
hin oder hier!… et sief dann, et ass een op eng ‘Plaz beim Staat’ aus? Do ‘klavéiert’ 
dach eppes net. Entweder oder. Oder solle mir soen ‘egal wat’?

Natierlech hu mir guer näischt géint nei Lëtzebuerger Matbierger, mä mir sinn net 
glécklech iwwer dat Gewulls, dat sproocheméisseg um Gebitt vun der Nationalitéit 
amgaang ass. En zolitte Jurist kënnt iwregens dee ganze legale Kuddelmuddel op 
eiser ‘Cour constitutionnelle’ oder zu Stroossbuerg iwwer d’Kopp geheien. Fir-
wat? Mä well eis Constitutioun d’Lëtzebuergescht net ouni Kéier a Krëmmel definitiv als 
‘langue du Grand-Duché de Luxembourg’ fixéiert oder och nëmmen ernimmt. Wourop 
waarde mir dann nach?

buuschteg Saachen
Mir kennen alleguer Leit, déi sech selwer net kënne brauchen; dofir sinn se och d’meescht 
‘buuschteg’ mat deenen aneren. Natierlech läit deen Ausdrock am Wuertfeld vum däit-
sche ‘Bürste’ an ass Famill mat ‘kratzbürstig’, ower en ass an der Aussprooch grad 
ewéi an der Bedeitung zimlech wäit ewech… keen zu Düsseldorf versteet, wann dir 
sot, dat Meedche wier ‘eng buuschteg Zara’, wat och nach eng ‘rose Louder’ heescht.
Wann dir behaapt, dir hätt engem ‘de Buuscht noneegemaach’, gitt dir grad esou grouss 
gekuckt, wéi wann dir iech driwwer iergert, datt bestëmmten Hondsrassen ‘d’Buuschte 
goe loossen’.

Mir hunn Dausenden deer Beispiller, ower mir sinn äis hirer net bewosst… dat ass eng 
elegant Manéier, fir ze soen, et wier äis zimlech egal/eendunn. Natierlech gëtt 
ëmmer direkt gemengt, et wier souwisou däitsch. Mä wien ëmmer nëmme ‘mengt’…

vum Lex Roth
Bokemaul?

Wou de ‘Bok’ hierkënnt? Do wier ech frou, wann ee mir et kënnt soen oder explizéieren 
(d’Mail-Adress steet jo hei uewen an der KLACK). Déi allermeescht vun äis wëssen 
ower nach, wat e ‘Bok’ ass. Et gong och nach rieds vun engem ‘Bokes’, enger ‘Boke-
maul’, vläicht baussent der Fueszäit och vun engem ‘Bokegesiicht’, wann een net grad
mat Schéinheet geplot war. Dee ‘Bok’, deen ower d’ganzt Joer iwwer ze gesi war, haten 
d’Klouschter-schwësteren op… heiansdo hätt een nawell gär gewosst, wéi dës oder déi
Schoul- oder Spidools-Schwëster ouni Bok ausgesinn hätt; et si bestëmmt schéi Fraen
drënner gewiescht… fir anerer war de Bok déi bescht Léisung.

Haut gëtt bal nëmme méi vun enger ‘Mask’ geschwat, ower dat huet sech an der Zäit 
nëmmen op deier a schéi Gesiichter bezunn; et giff och kengem afalen, déi herrlech
Konschtmaske vu Venedeg als ‘Boken’ ze verkafen. Mir kruten an der Zäit fir e puer 
Frang e Bok aus Cartrong ze kafen… de Geroch vun deene mat Läim gepresste ‘Gesiich-
ter’ ass mir bis haut net aus der Nues gaang.

Bis een de Contraire beweist, schéngt et, wéi wann déi ganz Bokes-Geschicht en typesch 
lëtzebuergescht Gesiicht hätt. Dat wier jo och alt net schlecht, bei esou villen Ausdréck,
déi onnéideg mat enger ‘Bokemaul’ dorëmmer geeschteren…

Rabbelen a rubbelen
Bei engem Teimer voll Ausdréck, déi mir zesoen all Dag gebrauchen, ass äis guer net 
bewosst, datt si typesch EISES sinn… nom Titel vun deem Buch, dat mir vrun e puer
Joer erausginn hunn, an dat, mat sengen Dausende vu Wierder nach ëmmer fir de Präiss
vun net emol enger Pizza an alle gudde Bicherbutteker ze kréien ass (iwregens och hei op
eisen Adressen). Mä, gelldir, schwätzen ass eent, maachen eppes anescht… eis Sprooch 
ass nun emol fir zevill Leit just e gutt Kapitel fir Humpen- a Präbbelisgespréi-
cher. Leider bleiwen si dann op engem eenzelen Ausdrock hänken, oder si zermeeschte-
ren sech iwwer d’Schreifweis vun engem Uertschaftsnumm; eiser Sprooch, a wat aus hir 
gëtt, bréngt dat rosewéineg!

Eng aner Manéier: Iwwerleet emol, wéivill Schwätzfassongen et mat eisem Verb 
‘rabbele’ gëtt. Wa Schrauwen un enger Saach labber sinn… da rabbelt se; eng al ‘Ca-
retta’ heescht och nach eng ‘Rabbelkëscht/-kar’; den Zinniklos ‘rabbelt’ un der Dier; wann
een sech net schéckt, da ‘rabbelt’ et. Dir fannt bestëmmt nach Sätz, wou dat ‘Gerabbels/ 
Geräbbels’ era passt. Am Däitsche gëtt et zwar ‘rappeln’, ower et huet näischt mat der
Bedeitung am Lëtzebuergeschen ze dinn. Iwregens gitt dir och eist ‘rappen’ ëmsoss am
Däitsche sichen.

Rubbelen? Dat huet näischt mam däitsche ‘rubbeln’ ze dinn; et ass also am Lëtze-
buergeschen dolaanscht, och op engem Lous ze ‘rubbele’ fir eppes ze gewannen.
‘Rubbeln’ heescht am Fong ‘reiben’… a wien nëmmen op engem Lous ‘reift’, aplaz ze
‘krazen’, kann ni gesinn, ob hien eppes gewonn huet oder net. D’Fransouse leie mat
‘gratter’ richteg. Bei äis huet ‘rubbelen’ zesoen ëmmer mat engem Laut ze dinn. Sicht
emol selwer, da gëtt et iech klor…

fir ze schmunzen…
Frot emol zu Paräis ‘des porettes’ oder zu Ulm ‘eine Botte Poretten’. Wann dir do 
näischt vu ‘poireau’ oder ‘Lauch’ wësst, da bleift de Kuerf eidel! Porette gëtt et nämlech
nëmme bei äis, an eng Sectioun vum CTF (Coin de terre et du Foyer) heescht och nach
esou ganz sympathesch ‘Poretteclub’, typesch!

Eng ongemiddelt Quisel gëtt och alt nach ‘al Porett’ genannt, ower mat ‘vieille poireau(te)’
oder ‘alte Lauch(e)’ kënnt dir am Frankräich oder an Däitschland kengem op d’Féiss trëp-
pelen. Frot och keng ‘Poretten-Zapp’, dat ass ëmsoss!

Knäpp?
Et ass erëm sou lues un der Zäit, fir drun ze erënneren, datt bei äis nach kengerlee-
keng Planz Knospe kritt huet; dat waren, sinn a bleiwe Knäpp! Intressant ass et och,
emol drun ze denken, wat mir nach esou ënner Knäpp verstinn: Wann een d’Gesiicht
voller Knäpp huet, da gëtt et Zäit, fir bei den Hautdokter, den Dermatolog, ze goen, dee
weess, wat ee mat esou engem knäppege Gesiicht mécht. Iwregens hu mir nach en etlech 
Ausdréck fir deer Hautgeschichten: Pautschen, Eessen asw. Wéi ass et mat enger Zos, déi
net richteg glat wëllt ginn? Am Däitschen huet déi doudsécher keng Knäpp! Dir gitt do 
iwwer och ëmsoss no enger ‘Knäpperchesharmonika’ sichen, an do dréckt och rar een op 
e Knapp/Knäppchen, fir eppes un d’Goen ze kréien. En intressant ‘Wuertfeld’.

Wa Kaartemudderen hannerenee sinn, knäppt och een deem aneren säin Asaz of, mä do
hu mir jo och den däitschen Ausdrock vun ‘abknöpfen’; ower een, deen sech ës gutt steet,
vun deem heescht et, hien hätt Knäpp. Mä dat geet net eeriicht am Däitschen, well do vu
‘Bimbes’ an dees rieds ass.
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Bimbambiren…
d’Klacke lauden zu Schiren… e Kanner-Vers, deen zesoen all Lëtzebuerger 
ewell héieren huet. Firwat zu Schiren? Just well et reimt! Hei an eiser 
KLACK ,,bimbamt" et dës Kéier fir d’167st Mol, ewell 17 Joer 
laang, an dat all Kéier iwwer 100 000 mol gedréckt. Dat misst jo 
bal e giedelege Klacke-Klank fir eis Sprooch ginn… ower gitt emol mat 
engem Dawen an e Concert, frot e Blannen, wéi et am Kino war! Vill méi 
schlëmm ass et, wann een net héiere wëllt oder einfach net dohinner 
kuckt, wann eppes engem net geet.

Vill Zéngdausende Lëtzebuerger hu garantéiert haut eraus, datt eis 
Sprooch e Stéck vun äis ass…a wien dat Stéck Gesiicht mat äis 
wëllt deelen – also Lëtzebuerger ginn – deem schreift eist Gesetz jo vir, datt hien 
eis Sprooch muss kënnen oder d’éischt léieren… wuel verstan: fir ,,einfache" Bierger vun 
eisem Staat ze ginn, net fir eng offiziell Positioun.

De ,,Clou", souzesoen den Nol op de Kapp: Elo fanne genee déiselwecht, déi dës Sprooch-
Conditioun vrun e puer Joer an d’Gesetz geschriwwen hunn, datt d’Lëtzebuergescht keng 
onbedéngt Musse-Saach ass, fir sech an engem Gemengerot iwwer Wahlen all Rechter vun engem 
,,Konseljen" ze noperen; dat ass eng politesch Fro, déi hei guer net am Spill ass. Ower egal wéi een 
et dréint a kéiert, dat kann einfach net stëmmen, dat geet net op! No dësem neie Gesetz 
mussen de Buergermeeschter an seng Scheffen onbedéngt dräisproocheg sinn, an zwar ,,coulant" 
A wéiville vun eisen 116 Gemengen ass dat dann de Fall?…mir nenne keng Uertschaften a keng 
Nimm, mä dat gëtt et einfach net… an et ass och keng Schan. Ower…

Wat versti mir ënnert eiser vermengter 3-Sproochegkeet?… déi dach net am vollwertege 
Sënn existéiert: Fir sech an der Vakanz oder op enger Croisière mam Patt am Grapp duerchzepoteren,
do kann een unhuelen, datt der 7 vun 10 dobäi sinn… ower eng zerguttst Gemengerot-Diskussioun 
iwwer e Schoul- oder Stroossenneibau, iwwer d’Gemengegestioun am Grousse Ganzen, do wënnt 
een all Wett, datt et an deene meeschte Gemenge ganz penibel Problemer op franséisch,
vläicht esouguer och nach op däitsch giff ginn.
Mir kënnen iwregens och keng sougenannt ,,Dräisproochegkeet" vun engem Mënsch verlaangen,
deen no senger Primärschoul ,,op d’Schaff" gaang ass, wou d’Sprooche-Jongléieren entweder 
keng oder nëmmen eng ganz butzeg Roll gespillt huet. Nom Geescht ( ?) vum neie Gesetz 
kann esou e Lëtzebuerger weder Buergermeeschter nach Scheffe sinn… wat natierlech 
eng Ongerechtegkeet ass, well de gesonde Mënscheverstand a gutt Iddien dach net onbedéngt 
mat ,,Sproochkompetenz" ze dinn hunn.

Anescht gekuckt: Do setze vläicht Leit am Gemengerot, déi eis Sprooch, d’Ëmgankssprooch 
an engem Gemengerot, einfach net kënnen. D’Sprooch am Conseil ass ower zu 99,9 % 
Lëtzebuergesch…do kréien déi ,,Unilingues" näischt mat; am Gespréich mat dobäi sinn,
ausgeschloss… an domat si och! Legal heescht et ausdrécklech, datt keng Iwwersetzung däerf 
gemaach ginn: Stellt iech emol sou en hiermiddegt Gewulls vir.

Zielt engem dee ganze ,,Bimbam" am Frankräich, an Däitschland, an Dänemark, a Spuenien oder 
Portugal… dee kuckt iech ewéi e Moundkällefchen. Wéi heescht et am Asterix: Ils sont fous, ces 
Romains! A mir?

vum Lex Roth
Ceterum censeo… (47)

Dann hu mir jo elo 4 legal Texter, an deenen d’Lëtzebuergescht als d’Sprooch vun eisem
Land zielt: d’Sproochgesetz vun 1984; d’Gesetz iwwer eis Nationalitéit; d’Kadergesetz fir d’Schafe
vum ,,Institut national des langues (INL)"… zugudderlescht d’Gemengegesetz vun deer leschter
Woch, wou d’Lëtzebuergescht – wéi och ëmmer – als déi normal Ëmgankssprooch an de Gemenge-
réit ernimmt (ëmschriwwe) gëtt. Jo, an?

Da sot elo mol een äis, wat, vrun allem wien, d’Chamber drun hënnert, d’Lëtzebuergescht als
,,la langue du Grand-Duché" an d’Constitutioun vun eisem Land ze schreiwen. Ouni dës klor Ausso 
stinn déi 4 ernimmte Gesetzer juristesch op ganz schwaache Féiss… Wannechglifft!

De Pitti schreift
Vru ronn 50 Joer guff et an der REVUE eng lëschteg Rubrik, wou all Woch e Pitti oder soss e
,,Metzleschjong" mat sengem koppegen Däitsch op d’Schëpp geholl ginn ass. Éierlech gesot: Dat war 
den Ufank vun ärem Schreiwer sengem Gewudders fir d’Lëtzebuergescht; vill aner Intresse sinn dunn 
duerno komm… just am genee ëmgedréinte Sënn! Hei dann ower, mat den Hoer erbäigezunn, esou 
e Pittis-Beispill:
Der Topert hat mir Frechheiten gemaacht und mich Schimmel und Bless vernannt; ich hab ihn 
angesucht, aber der Richter hat ihm die Partie gehalten; da wurde ich wibbelig und habe sie
allen zwei erwettert dass es gerabbelt hat; ich habe ihnen mal ferm watglifft gesagt, aber
das hat nichts gedient.

Wat soll dat? Mä béit dat emol riicht… a laacht eng Grimmel; maacht vläicht aus Spaass och esou
Sätz… déi mir ganz gär hei bréngen; datselwecht ower och am ëmgedréinte Sënn.

Si ass erëm do!
An de Statute vun eiser ,,Actioun-Lëtzebuergesch" steet klor an däitlech, datt mir
äis fir alles asetzen, wat lëtzebuergesch ass, natierlech appaart fir eis Sprooch… mä ,,alles",
dat heescht jidfer Element, dat ee fir eis Identitéit kann erëmfannen, also och Symboler vun deer 
Eegenart… zu deene gehéiert eis ,,GËLLE FRA", op d’mannst zënter d’Nazien se ëmgerappt hunn,
fir äis als Lëtzebuerger ze erniddregen. Et war den Ufank vun Horror-Joeren.

Gelungenerweis war et den AL-Sekretär vun deer Zäit, den Här Marcel Lamy, deen déi ganz Saach
deemools un d’Rulle bruecht huet… iwwer all deen iwwerflëssegen Aarmutt rondrëm soll hei en
Deckel bleiwen. Äre Schreiwert hat als Commissiouns-President d’ganz Rekonstruktioun um Bockel;
en aneren AL-Grëndungsmember, den Här Aloyse Raths, déi Joere Resistenz-Commissär, war ee
vun den ,,ommelzegste" Mataarbechter bei der Saach. Mir begréissen d’Iddi vum Här Robert 
Goebbels, eist nationaalt ,,gëlle Meedchen" als Symbol fir Lëtzebuerg, fir Fridden a Fräiheet, op 
d’Weltausstellung zu Shanghai bruecht ze hunn… a mir si frou, datt dem Här Michel Wolter
– Politik hin oder hier – säin Dram opgaang ass, dem Käerjenger Claus Cito säi Wierk an 
senger Käerjenger Heemecht auszestellen; et war eng ,,Bomme-Saach". Merci un alleguer déi,
déi matgemaach hunn… an déi Zéngdausenden, déi do waren.

Wann d’Wieder sech elo rëm dréint an d’Sonn matmécht, dat gitt vläicht emol eng Kéier an der 
Stad méi no bei d’Monument; liest, wat a gëllene Bustawen do rondrëm steet, vrun allem den 
Text vun der Grande-Duchesse Charlotte. Kuckt iech am Buedem déi Placken emol un:
Do steet op 4 Sproochen a kuerze Sätz, fir haut a fir ëmmer, wat et mat deer Saach op sech hat an 
huet… och op Lëtzebuergesch. Dorop hu mir 1985 gehal, an do freet méi ewéi een Tourist sech, wat
dat dann ass…da gëtt hien och gewuer, datt mir EIS Sprooch hunn.

Bidden a bieden
Ech sollt mengen Oueren net trauen, wéi ech virun enger Zäitchen an de Nouvellen um Radio 
héieren hunn, dass an engem Nopeschland verschidde Steieren sollen erhéicht ginn, an dass dofir 
déi déck Entreprisen zur Keess gebuede géifen. Ech hu geduecht, ech hätt schlecht héieren, an 
hunn d’Neiegkeete nach eng Kéier méi spéit gelauschtert. Ech hat mech awer net verhéiert, hei 
goufen d’Verben bidden a bieden matenee verwiesselt.

Et hätt een natierlech och dat méi einfacht Verb bezuelen oder den Ausdrock méi déif an d’Täsch 
gräifen kënne wielen, da wier der Redaktioun bei der Iwwersetzung aus dem Däitschen (…würden 
zur Kasse gebeten) kee Feeler ënnerlaf. Dem däitsche Verb „bitten“ (bat, gebeten) entsprécht 
nämlech dat lëtzebuergescht Verb „bieden“ (gebieden), z. B. ech bieden Iech – ich bitte Sie – je vous 
en prie – du bass gebieden, deng Rechnung ze bezuelen). Esou géifen d’Leit dann och zur Keess
gebieden an net gebueden, wann een onbedéngt mengt, et misst een déi Wendung aus dem
Däitschen an d’Lëtzebuergescht iwwersetzen.

Eng aner Saach ass dat däitscht Verb „bieten“ (bot, geboten), wat dem lëtzebuergesche Verb 
„bidden“ (gebueden) entsprécht. Hei heescht et dann z. B.: vun deem freche Kärel loossen ech 
mer näischt méi bidden, oder: op där Versammlung gouf net vill Neies gebueden, oder: d’Haus gouf net 
versteet, et huet kee genuch gebueden.

Um Enn kann een nach dat lëtzebuergescht Verb „bieden“ (gebiet) ernimmen, wat dem Däitschen 
„beten“ (betete, gebetet) entsprécht. Z. B.: si hunn de Rousekranz gebiet.

Wann ee joerzéngtelaang versicht huet, eise Kanner am Däitschen déi richteg Formen vun deene 
sou genannte „staarke“ Verben „bitten“ a „bieten“ bäizebréngen, wat net ëmmer mat deem 
erhoffte Succès verbonne war, da brauch een sech net ze wonneren, wann déi Formen och am 
Lëtzebuergeschen an de Leit hire Käpp wéi Hee a Stréi duerchenee leien.

Et ass awer och net verbueden, eppes an engem Dictionnaire nozesichen, wann ee senger Saach 
net sécher ass.

et lount sech
… dat ass kee Lëtzebuergesch, mä Houdäitsch! Mir soen, et wier ,,dowäert", e bëssen esou wéi am
Engleschen ,,it is worth it", am Franséischen eng Grimmel méi complex: ,,ça vaut la peine". En aneren 
Ausdrock wier, et hätt sech ,,rentéiert"... oder net. Eist Zécken an den dacks falsche Gebrauch kënnt 
natierlech duerch déi enk Grenz (Interferenz) mam Däitschen; dat och nach, well mir ,,lounen" op
eng aner Manéier am Lëtzebuergeschen am Gebrauch hunn…wou dat alt erëm am Däitschen
,,dolaanscht"ass. Dir kënnt ,,do-iwwer" net soen, dir hätt en Haus ,,gelohnt" aplaz ,,gemietet";
et versteet och keen, wann dir sot, et hätt een iech net ,,gelohnt", wéi dir him d’Zäit gebueden / Moië 
gesot huet. Et soll iech iwwerlooss bleiwen, dat elo riichtzebéien.

Mir soen eisem sympathesche Kolleg a Frënd Léon Doemer, dem Däitschprofesser a 
Co-Auteur vun deer formidabeler 3-bänneger Serie ,,Sprachbuch für den Deutschunter-
richt in Luxemburg", merci fir deen intressanten Artikel hei hannendrun. Iwwer déi 
arrogant Kueberei, déi mat deem Musterwierk geschitt ass, wäert nach rieds goen.

Aus eenheemeschem Ubau!
Da loosst dach den däitschen ,,einheimischen Anbau" stoen! Éierlech gesot: Wësst dir, wat et mat
deem ,,integréierten Ubau" op sech huet? Wat ass iwwerhaapt en ,,Ubau"? Wat heescht
,,ubauen"? En Haus? Eng Garage? E Schapp? Dat anert Ubauen ass am Lëtzebuergeschen einfach 
glënnerege Quatsch… mä et mécht esou gutt, gelldir. Eisen uralen Ausdrock vun ,,Zillen" 
ass am däitsche Reklamm-Schaum erstéckt. Zu Märel fannt dir elo bei neien Haiser am
Virgäertchen e Schëld, dat iech seet, déi frësch Planze wieren aus ,,eenheemeschem Ubau", aplaz ,,hei
(bei äis) gezillt"… Wéi soen d’Leit: Wien sech näischt mécht, deen ass näischt. Dat do ass ower nach
manner wéi näischt. Et ass ganz einfach lächerlech!

Plazeweis geet och nëmme méi rieds vun ,,ziichten". Dobäi guff hei Weess, Huewer asw, gezillt,
Schwäin a Kaalwer gezillt, Kanner (leider dacks net genuch) gewinnt a gezillt…
firwat ,,erzunn"? Hénger oder Kanéngercher gehal… net a ,,Buedemhaltung", mä einfach ,,dobaussen".
Wann dir gutt nodenkt, da wësst dir ganz séier, wou dat aremséilegt preisescht Gedéngels hierkënnt.
Natierlech ass dat alles net wichteg, vläicht esouguer nationalistesch-fanatesch. Dajee alt. D’Frënn vu 
,,Gaart an Heem" wiere gutt beroden, emol eppes fir eis Sprooch am Gaart ze maachen. Mir hëllefe
ganz gär.
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Batty WEBER
Mir hunn dat lescht Joer un e Lëtzebuerger erënnert a geduecht,
deen an eiser Kulturlandschaft eng ganz extra Plaz huet; ,,extra/
apaart", well de Batty Weber an engems e Sprooche-Mann war an dobäi 
eist Land a seng Leit ënnert der Lupp an op der Schreif hat. An deem, wat 
hie geschriwwen huet, fanne mir d'Atmosphär vu Lëtzebuerg aus enger 
Zäit erëm, wou eist Land sech am Fong politesch erfonnt huet,
an zwar vu virum 1. Weltkrich bis genee den Ufank vun deer 2. Katastroph,
déi mir de Preisen ze verdanken hunn.

De Batty Weber ass 1860 gebuer an 1940 gestuerwen. Wann dir déi 
,,Zäit-Schéier" huelt, dann huet dir zimlech exakt déi Joeren,
wou et fir Lëtzebuerg praktesch ëm alles gaang ass: ugefaang mat 
dem ,,70er Krich" vun de Preise géint dem NapoleonIII säi Frankräich, iwwer déi ,,Grande guerre" vu 
14/18 a bis bei d'Nazi-Okkupatioun vun 1940. Den Här Weber huet als Cheffë vum Land den orane-
sche Wëllem III, de ,,gudde Prënz Hary, d'Groussherzogen Adolphe, Guillaume IV, Marie-Adelheid a 
Charlotte ,,erlieft", grad ewéi den Ufank vun eiser Eisenindustrie, der Eisebunn an d'Formatioun vun 
alle bedeitende ,,Gewerkschaften". Mä hien huet dat net nëmme ,,matkritt"; een wéi hien huet dat 
gelieft… a 27 Joer laang, vun 1913 bis 1940 regelméisseg 5mol an der Woch an sen-
gem ,,Abreisskalender" kommentéiert… dat waren (nom Evy Friedrich) deer Artikelen, ëm 
déi 7.500. Wien sech fir eis Geschicht vun deer Zäit intresséiert, deen hëlt se mam Batty Weber aus 
hirem dréchenen historeschen Eck matzen an dat Liewegt eran. Well hien och nach Stenograph an 
der Chamber war, huet de B.W. natierlech d'Ouere fir alles musse spëtzen, wat sech déi Joeren an der 
Politik gemaach huet… an dat war mengerwärreg kéip- maandel- an teimerweis!

De Batty Weber war, iwwer seng Brout-Aarbecht eraus, ower net nëmmen en ,,Enregistreur"; hien 
huet och ,,Bicher" geschriwwen, Romanen (,,Fenn Kass") an nach laang net déi mannst; seng 
Theaterstécker gehéieren zum Beschten, wat mir hunn, mä leider, leider ass bei deem 
Bommen-Talent eis Sprooch net genuch duerchgebrach. Hie war en Ass an de klenge Schnoken op 
Lëtzebuergesch (z.B. ,,dem Yabbo seng Kap"); säin ,,Teschtement" oder ,,de Schéifer vun Aasselburn" si 
Goldstécker an eiser Theaterliteratur… mä dat sinn zimlech literaresch isoléiert Wierker; si setze 
leider mat der Zäit Gréngespoun un.
Bei deer Sproochuergel an deer ,,Schreif", déi de Batty Weber hat, hätt d'Sprooch 
vum Land well zënter 90 Joer eng schrëftlech Plaz gehat, déi d'Lëtzebuergesch-Schreiwe 
fir all ,,Net-Bicherlieser/ Theaterfan" zu enger Normalitéit gemaach hätt… wourop et haut, ee Gléck! 
lassgeet. Ganz sécher hätten d'Nazien sech ower 1941 deen dackelege ,,Referendum" gespuert… 
Doriwwer kënne mir nach hatteweis Artikelcher schreiwen.

Et ass einfach net ze verstoen, datt ee Mann, deen zesummen zu Briedemes mam Dicks senge 
Kanner a praktesch bei hinnen am Haus opgewuess ass, deen de Michel Lentz, den C.M. Spoo, de 
Paul Eyschen, den Nik. Welter, de Jos.Tockert asw. haut-no kannt an erlieft huet, net op d'Iddi 
komm ass, fir op d'mannst en Drëttel vu sengen ,,Abreisskalenderen" a sengem genëssege
Lëtzebuergesch ze schreiwen, well dann… denkt emol doriwwer no!

vum Lex Roth
Ceterum censeo… (46)

…= iwregens sinn ech der Meenung… datt déi Sprooch-Toperei, déi fir d’Gemengeréit geplangt ass,
ni a Fro komm wier, wann d’Lëtzebuergescht als ,,langue du Grand-Duché" an eiser Ver-
fassung geng stoen. Domat ass dat Wichtegst aus eiser Rei vu 46 Artikele fir eis Sprooch an der
Constitutioun op déi allerkierzt Fassong gesot. Vläicht kennt dir de Sproch vun den ,,dommste Käl-
wercher"?

Eis Uertschaftsnimm
Mir ginn ,,all gudde Broutdag" gefrot, wou dësen oder deen Uertschaftsnumm giff 
hierkommen. Et ass flott, datt iwwerhaapt emol doru geduecht gëtt, well ,,an der Zäit" ass déi Fro 
knapps engem agefall.

Eng vun eisen éischten Actioune war, esou ëm d'Mëtt vun de 70er Joeren dofir ze suergen, datt am 
Tëlephonsbuch iwwerhaapt emol eng Lëscht mat de lëtzebuergeschen Nimm giff erakommen; et 
war net einfach, d'Post dodrun ze kréien… mir soen ower haut nach iwwer d'Graf ewech dem Här
Direkter Joseph Heinen en décke Merci fir säin Asaz. Haut ass dat nach vill besser: Dir fannt all Numm 
nieft dem franséischen… also huet och kee méi eng Ursaach, eis Nimm um Radio oder 
der TV ze vernennen.

Grad esou si mir den Häre Ministere Jemp Büchler a Jean Hamilius e Merci schëlleg, datt een eis
Uertschaftsnimm zënter Joeren op de Schëlter fënnt… formidabel ass et, datt déi zwou 
jéngst Generatioune vun äis dat als dat Natierlechst vun der Welt fannen!

Elo geet et ower ëm eng Aarbecht, déi eeriicht an d'Wëssenschaft erageet, an zwar déi
sougenannt Etymologie/ d'Wuerzel vun den lokalen Nimm. Dat ass natierlech eng Fro fir 
Leit, déi am Kelteschen, dem Latäin an dem Al-Däitsche kënneg sinn a schaffen; et ass och eng Saach,
wou eis spezialiséiert Familljefuerscher (Genealogen) en Aarbechtsgebitt hätten, dat äis alleguer eng 
déckeg Freed kënnt maachen. Eise Kulturministère giff sech net ,,verheeschen", wann déi néideg
Krediter dofir gestallt genge ginn… d'Fro gehéiert jo ganz klor an de Krees vu ,,Sites et Monuments
nationaux"… oder sinn all déi Nimm keng ,,Monumenter"?

riichtduerch
Mir gebrauchen onheemlech vill Wierder oder ganz Ausdrocksmanéieren, wou knapps een
drun denkt, datt si typesch fir d’Lëtzebuergescht sinn. Huelt emol déi däitsch Fassong fir ze 
soen, d’Geschäfter giffen iwwer Mëtteg net zoumaachen; do heescht, ,,es ist durchgehend geöffnet"…
et fällt hei ower net ville Leit an, fir doraus en ,,duerchgéiend op" ze maachen; mir soen, et wier
,,riichtduerch op".

Am selwechte Streech fanne mir dann eise ganz eegene Gebrauch vum Begrëff ,,riicht",
deen dat däitscht ,,gerade" mengt: riichtaus, riichtewech (einfach), riicht stoen, riicht eraus (schwätzen),
an der Riicht halen, d’Riicht halen, riicht d’Luucht aus, eeriicht… mä wéi dacks denkt een dann drun, datt 
déi Ausdréck guer a glat an iwwerhaapt näischt mat Däitsch ze dinn hunn… just mat äis an eiser
Sprooch!

De Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch wënscht alle 
Membren a Frënn en zefriddent Joer 2011 ,,wéi eng Sonn"! 
De ,,Rutsch" ass jo zwar eriwwer, an dee brauche mir 
och net…well 99% vun de Leit mengen, et hätt eppes mat 
,,rutschen" also och falen ze dinn, dobäi ass et einfach e 
jiddescht Wuert fi r ,,Rees", an zwar ,,rosh". Egal: maacht 
et mega-krass-kruppseg !

Et ginn elo 40 Joer, datt mir ugefaang hunn, fi r eis Sprooch 
ze wibbelen an ze wudderen. Wann Dir d"Resultat iwwer-
denkt, da ka kee soen, et wier net dowäert gewiescht…vrun 
allem ower, well der esouvill mat äis dru gegleeft a mat-
gemaach hunn!

Henriette WALTER…
heescht déi Universitéits-Professesch (Haute-Bretagne, Sorbonne, Hautes Études, Société Inter-
nationale de Linguistique Fonctionnelle…), déi en Donneschdeg, den 13 Januar, owes um
19.30 Auer eng Konferenz iwwer déi europäesch Sproochen am Atheneum an der 
Stad hält. Ënnert de Sproochspezialisten ass si net nëmmen eng vun de respektéierste vun Europa,
mä eng unerkannt Weltautoritéit! ,,An déi gëtt sech mam Lëtzebuergeschen of ?" frot dir elo 
vläicht. Mä just, an nawell ouni datt iergendeen déi Madame extra dozou gestëppelt hätt… well eis
Sprooch huet schonn z.B. an hirem Buch ,,L’Aventure des langues en Occident (Édition Laffont,
1994)" eng herrlech Plaz!

Den Titel vun hirer Konferenz – déi iwwer de Vertrieder vun der Actioun-Lëtzebuergesch an eisem 
Conseil permanent pour la langue luxembourgeoise organiséiert ginn ass – heescht dann och guer
net zoufälleg ,,Les langues de l’Europe et l’exemple remarquable du luxembourgeois".
D’Madame Walter ass an hirer Aarbecht op eis Sprooch komm, wéi si vun eisem Sprooch-Gesetz vun 
1984 gewuer ginn ass… dat mir äis och kënnen op de Fändel schreiwen… a woumat d’Wichtegkeet
vun deer Legislatioun alt erëm eng Kéier ënnerstrach wier…

Feierlech, feierlech…
ower kee Lëtzebuergesch!

Fir der Saach keen Ofbroch ze dinn, hu mir deene Leit en Zeeche vu Repekt erwisen an den 
Owend mat hinne verbruecht, ower net do iwwernuecht. Dat ass eng Sproochmanéier, déi, wéi de 
Lentz am Hämmelsmarsch seet, ,,Bänn a Flätschen" un huet, e Lëtzebuergescht op Stelzen, mat Zylin-
der an Dunn, blénkeg a glënnereg! Mä wéi dann?… Fir der Saach net ze schueden an de Leit eise 
Respekt ze weisen, ware mir deen Owend bei si gaang, hunn ower net do geschlof.

Vläicht fannt dir nach eng besser ,,Iwwersetzung", ower dir wësst, wat am Fong geduecht ass: firwat 
dann esou opgeblose feierlech, wann et och einfach (riichtewech) geet? E gudden ,,Exercice" ass an 
deem Fall ëmmer, vläicht eng Iwwersetzung an d’Franséischt ze probéieren, a wien et kann, datsel-
wecht op Englesch… oder ganz einfach sech emol ze soen, wéi een engem dat um Tëlephon geng 
verzielen. Do ass een d’meescht selwer paff, wéi ,,normal" esou eppes ka klénken.

Sprooch am Gemengerot
Dat aktiivt a passiivt Stëmmrecht fir auslännesch Matbierger um Gemenge-Plang ass
eng Saach, iwwer déi roueg jidfereen seng perséinlech Meenung kann a soll hunn, obschonns hei ganz
sécher e ,,Referendum" fälleg wier… ee vun de rare Fäll fir ,,Direktdemokratie"!
Datt eventuell ower Leit an engem Gemengerot solle sëtzen, déi kee Lëtzebuergesch verstinn an na-
tierlech och keent schwätzen, dat kann nëmmen ee ,,vun der Dommeneksmillen" an e Gesetz wëlle 
stellen oder als Deputéierte stëmmen. Stellt iech emol esou eng Situatioun an iergend engem anere
Land vir… net denkbar, an dat aus ville gudde Grënn. Iwwerleet emol ganz roueg, wéi dat soll an der
Praxis ausgesinn. Schilda. Clochemerle. Ubu… Kabes! 

Den Här Jean-Marie Halsdorf, e ganz feinen a sympathesche Mann, huet d’Méiglechkeet, mä leider och 
d’Verantwortung, fir déi absolutt Hiermiddegkeet ze verhënneren… sou wéi jidfer Deputéierten 
d’Geleeënheet huet, fir säi riichte Réckstrank ze weisen… D’Sproochegesetz vun 1984 a seng Artike-
len 3 a 4 ginn hei ,,pour les douteux besoins de la cause" total an hirem Sënn verdréint; do geet rieds
vu ,,langues administratives et judiciaires", an de ,,commentaire des articles" bezitt sech op dat 
Schrëftlecht, net op den Dialog an enger Sëtzung!!!

All Guddes am Neie Joer
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Lies a fléi!
Wien huet nach net erlieft, datt hien e Film iwwer e Buch kucke 
gaang ass, dat hie virdru gelies hat; als gutt Beispill kënnte mir hei ee vun 
den Harry Potter-Filmen huelen. Do gëtt et knapps een, dee ganz zefrid-
den ass, wann net esouguer déck enttäuscht. Dat net, well de Film 
schlecht gewiescht wier oder d“Acteuren dolaanscht… et war dann ein-
fach net dat, wat ee sech erwaart hat. A wat hat een sech erwaart? 
Mä dat, wat ee ,,gesinn, erlieft, gefillt“ huet, wéi een d’Buch 
,,geknat“ huet!
Bekannt an normal ass et, datt jiddereen, deen eng flott Geschicht liest,
sech automatesch seng eege Biller - eng Virstellung! - doriwwer an sen-
gem Kapp mécht; déi sinn esou perséinlech, datt am Fong keen aneren, och dee beschte Regisseur,
se kann nomaachen. Natierlech ass et intressant, wéi anerer (also Regisseuren) ,,eist“ Buch op de 
Schierm bréngen, wéi d“Acteuren an d’Ëmgeréits ausgesinn, watfir eng Stëmmen a Geräischer do ze 
héiere sinn asw. Mir huet kee Karl May-Film oder en Tarzan 100% gefall, well ,,meng 
Leit“ do net dra waren. Wann d’Acteuren dann och nach an enger anerer Produktioun iwwer 
datselwecht Buch changéiert hunn… eng Katastroph. Den Tarzan war de Johnny Weissmüller a soss 
keen!

Jidderee mécht sech iwwer dem Liese 
vun engem ,,spannende“ Buch säi Film 
selwer. Sou ass et mir z.B. och beim Jhemp 
Hoscheit sengem ,,Perl oder Pica“ gewiescht;
zoufällegerweis hunn ech vill Personagen och 
nach zimlech däitlech kannt. Grad esou ass et 
mir mam Roger Manderscheid sengem ,,Schak-
ko Klak“ gaang… ech hunn (vum nämlechte 
Joergank!) ëmmer de Rosch, Hesper a meng 
eegen Erliefnesser vum Krich an duerno vru 
mir gesinn.Vläicht wier et besser gewiescht, fir 
d’éischt de Film kucken ze goen… an dann 
d’Buch ze liesen. Ower da wier et ,,mäi“ Buch 
net méi gewiescht.

Wat soll déi ganz Gedankespillerei dann elo 
mat eiser Sprooch ze dinn hunn? Mä et ass 
den Titel vun deer Brochure vum Educa-
tiounsministère, déi dir hei fannt: Lies 
a fléi! Lies an deer Sprooch, déi deng ass wéi 
keng aner… a fléi mat denge Gedanke wéi an 
engem Dram, deen deng Phantasie dir schenkt.
Maach dir e Film aus deene Geschichten, déi 
an Dosende Bicher an denger Sprooch ze kréie 
sinn, an deer Sprooch an deer s du denks an 
dreems. Watfir e ,,banneschte“ Wert dat fir 
d’Entwécklung vun eise Kanner a Jugendle-

chen huet, dat giff e ,,gestodéierte“ Psychopedagog elo vläicht vill méi komplizéiert explizéieren… 
ower et wier dat nämlecht. Iwwer 145 Bicher op Lëtzebuergesch hu mir an deem Katalog 
fonnt, natierlech vun deene verschiddensten Zorten a Qualitéiten… ower si sinn alleguer ze kafen! 
Och fir de Kleeschen an d’Feierdeeg. Fir dee Katalog ze kréien, giff ech iech d’Nimm vun deenen 2 
Auteurën aus dem Minstère hei mat hiren e-mail-Adresse ginn… an hinnen e ganz décke Merci fir 
hir Aarbecht soen: jeanne.offermann@men.lu / josiane. schaul@men.lu

vum Lex Roth
Ceterum censeo… (44)

Fir an d’Sproochgesetz vun 1984 hate mir an der Commissioun proposéiert, d’Lëtzebuergescht
net als ,,offiziell“ mä als ,,national“ Sprooch ze ernimmen. Mat ,,nationalistesch“ huet
dat nullkommanäischt ze dinn.Mä well am selwechte Gesetz steet, datt d’Franséischt an d’Däitscht
um administrativen a judiciairë Plang och giffen ,,offiziell“ gëllen… war do dann eng verstänneg 
Ofgrenzung fälleg, déi jo och kee Mënsch stéiert.
Um Fong vun deem Gedanken ännert sech guer a glat näischt, wann eis Constitutioun am nämlech-
te Sënn seet, d’Lëtzebuergescht wier d’Sprooch vun eisem Land - also Nationalsprooch! - de Ge-
brauch vun anere Sprooche wier deeselwechte wéi am Gesetz festgeluecht. Net méi, mä och net
manner. Sot emol een, wou dann do nach ee Problem ass… et sief dann de schlechte Wëll
wier méi staark. Loosst mer - alt erëm eng Kéier - betounen, datt kengerlee keng Partei (oder ,,Par-
teichen“) sech do extra ze profiléiere brauch; dat ass bëllege Populismus, deen der Saach vill
schuet! 

Si waren ewell 1999 ALLEGUER domat averstanen!

Réckbléck an Ausbléck?
An dëse Woche lafen engem op der TV grad ewéi an der ,,Printpress“ d’Emissiounen an d’Artikelen 
iwwer d“Joer bal no, dat elo op en Enn geet. Wann déi meescht eis Zeitunge gengen uerdentlech lie-
sen, aplaz nëmmen Iwwerschrëften a Biller ze kucken, da wieren déi ,,Réckblécker“ zesoen iwwerflës-
seg. ,,Réckblécker“? Dat ass dees koppege Lëtzebuergesch, dat, eng Grimmel anescht 
gefierft, muttwëlles aus dem Houdäitschen eriwwergeschleeft gëtt. Firwat heescht dat 
net einfach ,,Hannescht op 2010 gekuckt“, oder vläicht ,,Revue vun 2010“.

Datselwecht gëllt fir dee kauzegen ,,Ausbléck“, deen engem nach méi krommennoleg schéngt. Do 
kënnt een dach eeriicht vun ,,op/an d’neit Joer gekuckt“ schwätzen. Vläicht fällt et och engem an, ,,no 
vijenzeg op 2011“ ze kucken, oder ,,Wat bréngt 2011 äis?“ Et ass net verbueden oder dolaanscht, an 
esou Fäll emol eng Grimmel ,,kreativ“ ze ginn. Oder?

Lycée Vauban…
Et ass net verwonnerlech, datt mir och alt gefrot ginn, wat mir vun deem ,,frieme“ Lycée hei
giffen halen, dee jo elo en neit Gebai kritt, dat och nach deelweis vun eisem Staat bezuelt gëtt. Ganz
einfach: Mir sinn houfreg, datt Lëtzebuerg och e franséische Lycée huet!
Gelungen? Mä dann ass et och komesch, datt Frankräich zënter Generatioune lëtzebuer-
gesch Juristen, Dokteren, Ingenieuren, Professere vun alle Fächer Studien offréiert.
Mir kënnen/sollen net ëmmer nëmmen huelen…
Datt an deer Schoul kee Lëtzebuergesch dozéiert gëtt, dat deet eiser Sprooch net wéi… wann
d’Lëtzebuergescht an eisen 30 klasseschen an technesche Secondaire-Schoulen eng zerguttstert Plaz
hätt an éierbar giff ugepaakt ginn, da bräicht et engem fir dat Gebitt net baang ze sinn. Mir wësse jo
ower laang, datt eis Sprooch just do nach ëmmer en Heeschekand war an och haut nach ass. Dofir 
kënnen de ,,Vauban“ an d’American School net.

SMS, E-mail, Facebook, Twitteren asw…
,,t ass net fir d’éischt, datt mir hei vun deenen enormen elektronesche Mëttele schwätzen, déi eist 
Liewen an de leschten 20 Joer bannebausse gedréint oder esouguer op d’Kopp gehäit hunn. Egal wéi 
se gebraucht ginn, zerguttst, doruechter, hiermiddeg… dat ass eng Fro fir Gesellschaftspsychologie,
vläicht och fir Pedagogik.
Fir eis Sprooch huet déi ,,Apparaterei“ net nëmmen eng Spléck Mauslach opge-
maach; si huet zesoen eng Scheierpaart fir an eng aner ,,Jadderwelt“ opgestouss! À 
propos: wier ,,jadderen“ kee giedelegen Ausdrock, fir ,,twitteren“ am Lëtzebuergeschen ze ersetzen;
dat heescht jo och nëmme just ,,zwitschern“; mat ,,schnëssen/Schnëssegt“ giff sech och nach eppes an 
deem Sënn maache loossen. Frot elo net direkt no der Qualitéit vun deem Gejadders, dat milliouneweis
dorëmmer fladdert; maacht iech och net zevill Suergen iwwer d’Schreifweis; do béit sech nach villes
riicht. Wichteg ass d’Gespier, datt eis soss praktesch nëmme gebabbelt Sprooch eng
gaaanz normal Plaz am Geschriwwene kritt. ,,Normal“ am Sënn vun deer direkter Commu-
nicatioun, net nëmmen a Press a Literatur. Dat ass e ganze Koup Nodenkes wert! 

Zréck = hannescht oder erëm!
De Minister Robert Krieps, e gudde Frënd vun der Actioun-Lëtzebuergesch, huet sech 
ëmmer zudoud driwwer gëiergert, wann dat ,,zréck“ him iwwer de Wee gelaf ass. Vun 
deem Mann konnt ee jo alles soen, mä net, datt hien e klengkarréierte Fanatiker gewiescht wier; hien 
hat ganz einfach Recht! 
Wa mir äis éierlech froen, wat mir mat deem ,,zréck“ solle maachen, da kommen äis bal automatesch 
d’Wuert ,,hannescht“ an dee sougenannte Prefix ,,(e-)rëm-“ an de Kapp. Mir ginn dach kengem eppes 
,,zréck“, mä ,,erëm“; mir kommen och net ,,zréck“, mä ,,erëm“; dat ass eng laténgesch-franséisch 
Fassong. Nach vill méi typesch fir eis Sprooch ass den Ausdrock ,,hannescht“ fir den däitsche 
Begrëff ,,zurück“ ze gebrauchen, dee mir also glat net néideg hunn…et sief dann, et ass äis 
schnurriwurscht, wéi a wuer et mam Lëtzebuergesche geet. Dat misst ower bal jidderee mat sech 
ausmaachen. Oder net?

Kichelcher si keng Bréidercher
Wéi de Bäcker Joe Fischer an de 70er Joeren d’Pâtisserie an der Groussgaass kaaft hat, wollt
hien deem neie Geschäft e lëtzebuergeschen Numm ginn. Well hien äre Schreiwert vum Radio hier
kannt huet (,,een Ament fir eis Sprooch“) an och d’Famill vun Dikrech aus, huet hien dann ugeruff.
Hannert der Kopp hat hien déi däitsch ,,Backstube“ an domat ,,Bakstuff“. Dat hunn ech him séier 
ausgeschwat, well esou eppes ass et ni an eiser Sprooch ginn ! Joe, nenn dat Déngen esou wéi dir 
Bäcker sot, wann Dir mueres an dee stëbsege Raum bei d’Mull gitt… an dat ass dach net an eng
,,Bakstuff“, mä eng… BAKES. Domat war den Numm fonnt, dee mir haut gutt kennen a behalen,
ganz sécher och en Ausdrock versuergt.
Bei deerselwechter Geleeënheet hate mir rieds iwwer d’lëtzebuergesch Nimm vu Gebäck, vrun allem
iwwer den Ënnerscheed vun allem, wat mat Kuchen-Deeg oder Brout-Deeg preparéiert gëtt; dofir 
sinn dat eent Kichelcher an dat anert Bréidercher. Mir schwätze jo och vu Kaffiskichelcher (Aacht-
chen, Streisel, Schleeken, Zockerschlappen…) a mir iessen e Bréitche mat enger Mettwurscht, Kéis
oder engem Wirschtchen drop, kee Kichelchen! Et wier jo schued, wa mat deem Ënnerscheed och alt
erëm e Stéck Lëtzebuergesch giff verluer goen.

,,Gehäck“
Wéivill kënnen der vun äis sech nach drun erënneren, datt an der Zäit an de kale Wanterwochen
eppes Wonnerbares op den Dësch komm ass, wann op den Dierfer geschluecht guff. Do konnt 
een de Sproch verstoen, datt vum Schwäin alles verbraucht guff… bis op dee leschte Kreesch. Hamen
a Kotlette sinn äis all bekannt; mir wëssen, datt den Daarm fir d’Zoossiss versuergt guff an d’Blutt fir 
Träipen ; mä de Mo, d’Häerz a vrun allem d’Geléng (Longen) si gekacht an da kleng geschnid-
de ginn. Dat guff, mam néidege Gekraiders a Geméis eng genësseg Britt… an dat Gehäck huet
immens geschmaacht! Déi eng hate gär e puer gedréchent Quetschen an deer Zopp; aneren ass et 
mat engem Schotz Esseg duergaang… mä da gitt dat haut emol sichen. Scho guer net bei de Kach-
Zirkus op der TV.
An eisen traditionelle Kachbicher (Ketty Thull, Tun Nosbusch…) kënnt dir d’Rezept nach fannen. Et
gehéiert absolutt bei eis Iess-Identitéit, ower do maachen der vill ,,brrrrrr“; si denken net
drun, datt eng Gehäckzopp wonnerbar ,,bäihält“ a gutt schmaacht, wann se zerguttst gemaach
ass… apaart ower, datt et ganz Naturvëlleker gëtt, déi vrun allem dat iessen, wat mir dacks mat 
engem spatze Mëndchen ,,Innereien, Bannescht, abats“ nennen… si loossen d’Fleesch (Muskelen) 
dofir stoen! 
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Verwurelt Gedanken?
Fir an eng Sprooch eranzekommen, gëtt et e sëlleche Weeër a Pied. Fir ze 
weisen oder ze behalen, wéi voller Faarf an Ausdrocksméiglechkeeten eng 
Sprooch ass, sinn déi sougenannt ‘Wuertfelder’ ëmmer e giedelegt 
Mëttel. An der Pedagogik hu mir geléiert, datt Stonnen a Lektiounen 
iwwer e bestëmmte ‘Centre d’intérêt’, praktesch rondrëm e Wuertfeld
d’Sprooch vun de Kanner méi räich giffe maachen… an d’Praxis huet äis 
gewisen, datt dee Wee stëmmt. Huelt emol z.B. als ‘Zenter’ d’Kichen:
alles wat dran ass, steet a läit… a wat domat gemaach gëtt; dat féiert,
och am Lëtzebuergeschen, bei e gutt gefëllte Vokabulär a bei Gespréi-
cher, an deenen d’Ausdréck lieweg ginn. Klorerweis entstinn dobäi 
sougenannt ‘interaktiv’ Niewe-Wuertfelder, wou een Ausdrock deen aneren
ergëtt a logescherweis ee Wuert/Saz un deem aneren ‘hänke’ bleift.

Leider ass et ower an der pedagogescher Wëssenschaft vill esou, datt eppes (eng ‘Approche’, eng 
Method asw.) 15 Joer laang ugehimmelt gëtt… fir dann ower och grad esou konse-
quent verdäiwelt, veruuzt a vun eppes verdréckt ze ginn… dat alt erëm no enger bestëmmter 
Zäit veräppelt gëtt. Et konnt z.B. ni ee mir explizéieren, firwat et op eemol streng verbuede sollt sinn,
‘Vokabelen’ oder ‘Stammzäiten’ am Franséischen ze léieren, Traductiounen ze maachen… an dat 
alles durch déi sougenannt ‘méthode structuro-globale’ ze ersetzen, Kanner vun 12–13 Joer z.B.
wëlle wäisszemaachen, wat den Ënnerscheed tëscht ‘langue parlée’ a ‘langue écrite’ soll sinn.
Et huet zu deer mëttlerer Katastroph am Franséische geféiert, déi net konnt/sollt ausbleiwen…

Och am Lëtzebuergesche kann een d’Spillwiss’ vun de Wierder grouss oder kleng maachen.Ass iech 
z. B. ewell opgefall, wéivill a watfir eng Ausdréck mir hunn, fir mat Stofft oder Pabeier ëmzegoen? 
Wann d’Hiem net éierbar an der Box ass, da schwätze mir vun ‘druddelen/gedruddelt/Druddel’… 
a sot dat emol op däitsch. Et geet ower nach méi wäit:

Iwwersetzt, e Paltong wier ‘ge/zerknujelt’, well een sech am Auto net richteg gesat huet… vläicht 
sot dir vun engem, hie giff ‘knujelen’, well hien net däitlech schwätzt. Da si mir ower och gläich bei 
‘kniwwelen, verkniwwelen, zerkniwwelen’ am selwechte Sënn… dat huet ower och nach d’Bedeitung 
vun enger méi komplizéierter Aarbecht, also enger ‘Kniwwel’… mat deer e richtege ‘Kniwweler’
ower d’meescht eens gëtt.

Vläicht huelt dir ower léiwer eist ‘knätzelen’… a kommt domat vill méi wäit, wann dir vun enger 
‘Knätzel’ schwätzt; ‘Knätzel’ kann eng kleng Modi sinn, deer… d’Knätzele mussen aus den Hoer 
gekämmt ginn; wann dir vun engem sot, hien hätt sech eng fatzeg ‘geknätzelt’… da gitt dir zu 
Frankfurt grouss gekuckt, ower et huet keen eppes verstan. Am selwechte Wuertfeld leien dann och 
nach Ausdréck wéi ‘verwurrelen, Verwurrelter, wurreleg’.

Huelt emol e Wuertfeld wéi d’Bewegunge vun engem Mënsch oder engem Déier. Dat gëtt eng 
grouss Kuerbel voll Ausdréck, mat deenen ee maandelweis lieweg, plazeweis esouguer ganz lëschteg 
‘Sätz maache’ kann…

Firwat dann elo dat ‘Geknätzels’ hei? Mä fir eng butzeg Iddi dovun ze ginn, wéi een och ganz 
intressant Schoulstonnen am Lëtzebuergesche kann/kënnt maachen… ouni gläich ‘literaresch’ ze 
ginn, oder en (total iwwerflëssege) ‘Master’ ze hunn. Shame on me!!!

vum Lex Roth
www.actioun-letzebuergesch.lu

Wéi d’KLACK N°25/1996 eraus war, huet eise sympathesche Comités-Member Claude Bache sech
gefrot, ob een net e Buch doraus kënnt maachen. Ech hunn deemools gemengt, et soll ee
wéinstens bis d’Nummer 50 domat waarden. E Buch? Dat ass séier gesot, ower et kascht e sëllechen
Aarbecht, fatzeg Geld… an et muss jo och emol kaaft ginn.

Elo hätte mir 6 mol méi fir an dat Buch; et giffen der 4 vu ronn 300 Säiten, ower: Mir hu ganz gutt
Relatioune mat eiser Haapt-Press gehat, déi dréckt jidfer KLACK zesummen iwwer
100 000 mol, sou datt jidderen, deen eist Haapt-Produkt wëllt liesen, dat och ganz sécher all éischte
Samschdeg vum Mount ka fannen. Vill Leit hunn sech d’KLACK zënterhier all Kéier eraus-
geschnidden a versuergt; heiansdo hunn si dat ower dann och vergiess… an da guff et
Krämpes… dat ass elo besser! Viru 15 Joer huet jo och nach kee vun deene Méiglechkeete
kënnen dreemen, déi mir haut mam Computer a vrun allem mam Internet hunn! Wien sech haut eng
bestëmmten Nummer vun eiser KLACK wëllt eraussichen, dee brauch nëmmen op eise ‘Site’ ze goen;
do fënnt hien se alleguer.

Och d’Artikele ‘rondrëm eis Sprooch’ aus der Sonndeszeitung vun RTL.lu sti vum anere
Mount un alleguer ‘am Netz’; et sinn der bis elo 91!

Zéckt net, heinsdo op eise Site luussen ze goen: www.actioun-letzebuergesch.lu

Ein Plettel voller Forellen?!
Zënter méi ewéi 30 Joer guff um Radio, an Zeitungsartikelen, grad ewéi hei an der KLACK gesot, datt
een aus notariellen Akten am Staatsarchiv eng déck Partie lëtzebuergesch schrëftlech
Zeie vum Lëtzebuergeschen aus dem 17. an 18. Joerhonnert kënnt eraus ‘këddelen’.
Deemools guff all Boxeknapp an en ‘Inventaire’geschriwwen, wann et ëm e kriddelegt Schreiwes fir
eng Ierfschaft gaang ass, esou op d’Manéier: ein dikt irden Dippen Gebeess hannert der Dir enert
der Trap… Firwat? Mä well de Schreiwer zwar schreiwe konnt… ower a sengem Geschreifs net vu
sengem Lëtzebuergesch ewechkomm ass! 

Zwéin Iechternacher Professeren, d’Häre Pol Schiltz a Pierre Kauthen hunn sech an deem
Sënn mat den ‘Ephemeriden des Placidius Eringer’ ofginn, deen do an der Abtei ufanks vum 18. Joer-
honnert eng Zort Econom war. Do sange ‘Merelen’, et geet rieds vun engem ‘Greef ’, och dovun, datt
déi vun Tréier mat ‘Bengelen und Streiche’ verjot gi sinn, datt et och eng ‘Klopfjagd’guff, d’Bauere mam
‘Theimer an d’Scheuer’ gejabelt sinn, an dees ‘koppegen’ Däitsch nach méi. Mä am Däitsche guff
a gëtt et keng Märel, keen Teimer, keen esou Bengel a keng Streech. Dat ‘Däitsch’ ass ganz
einfach eises Lëtzebuergesch, sou wéi mir et nach haut kennen! An dat ënnersträicht de Gedanke vun
den Notärs-Akte vun hei uewen.

Hei wuertwiertlech, wat de Professer Pierre Kauthen an sengem Artikel fir de Bulletin (29) vun den
‘Anciens de l’Athénée’ schreift; e seriösen Intellektuellen, e bekannte Willibrord-Spezialist… mat
Sécherheet kee klengkarréierte ‘Fantiker’: Es wäre eine spannende Aufgabe für einen DOKTO-
RANDEN, den Sprachgebrauch Eringers zu untersuchen, dessen Ephemeriden einen eigenen
Stellenwert in unserer heimischen Literatur einnehmen dürften. Genee dat ass, wat hei zënter
Joere proposéiert a verlaangt gëtt. Am Dokument Eringer, grad ewéi an eisem Staatsarchiv, wier
Schaffes fir 10 Doktoranden an der ‘Luxemburgensia’ vun der UniLu!!! Mol kucken.

Fach emol duer!
Et wäert dach knapps ee wëlle behaapten, hien hätt nach ni eppes am Zesummenhank mat deem 
komesche Verb ‘fachen’ ze di gehat, a wann et nëmmen ass, datt hie verzielt, hien hätt der e sëlle-
chen doheem oder an der Schoul ‘gefacht’ kritt. Am Schoulhaff guff dann och alt emol ‘rëmgefacht’,
datt et eng Freed war. Besser war/ass et ower, wann een déck hongreg ass, an et kann een eng zolidd 
Moolzegt à la ‘Lëtzebuerger Spezialitéiten’ erafachen.

Méi rar ass ewell, datt ee soll ‘ewechfachen’, d.h. den Humpen eidel maachen, wann een aneren
‘ee gëtt’. Geet een dann heem, an et reent a stiermt dobaussen, heescht et, datt et ‘ferm gefacht’
hätt… a vläicht ‘facht’ et ënnerwee, wann ee laanscht eng mippseg Mëschtekaul kënnt. Loost mer alt 
emol net ze wäit goen, an net verzielen, wat nach esou doruechter ‘gefacht’ gëtt… ower eent ass 
doudsécher: dat Verb gehéiert an eis Sprooch – an nëmmen an d’Lëtzebuergescht – wéi d’Uelzecht 
an d’Mëtt vum Land!… Natierlech ass dat net wichteg, gelldir. Dat behaapten da gewéinlech deer,
déi an anere Sproochen all Ierbes extra schielen; mä dat ass da ‘Linguistik’, gelldir.

Wat eng Chance!
De Computer, den Internet, den E-mail, den SMS,Twitter, Facebook asw. sinn eng Goldgrouf 
fir eis Sprooch. Net datt mir do elo genge kéipweis Neies fannen, jëmmen neen! Och net, datt 
d’Schreifweis vum Lëtzebuergeschen elo eeeendlech um beschte Wee wier; um Internet gesi mir, datt 
nach ganz vill Aarbecht op deem Gebitt ze maachen ass; do sinn der, déi schreiwe wierklech gutt;
anerer krozelen eppes zesummen, datt d’Grujelen engem ausginn… mä ET GËTT GESCHRIWWEN! 
Do ass de Ponkt, op deen et ukënnt. Iwwerleet emol: Wien huet da virun 30 Joer Lëtzebuergesch 
geschriwwen? Bestëmmt keng 2 % vun de Lëtzebuerger! Haut gëtt eis Sprooch, zesummegerechent/
eent duerch d’anert, bestëmmt an engem Dag 5 mol méi geschriwwe wéi ‘soss’ an engem Joer.
«Dat ass de Kotteng!» guff an der Zäit gesot.

Op dës Manéier weist sech natierlech och, datt déi eng méi eng ‘gewieweg-lëfteg Schreif’ hu wéi déi 
aner… mä dat ass an anere Sproochen net besser an net schlechter. Wann een z.B. bei de Commen-
tairen iwwer e populäre Sujet (Gëlle Fra, Index, Gesondheetsreform…) an den Internetzeitunge kuckt,
da fënnt een der alt 50 an nach méi… op Lëtzebuergesch! Mir schwätzen net vun de Gedankegäng,
déi, grad ewéi an der Schoul, dacks laanscht den Dill sinn; et geet hei drëm, datt Leit sech schrëftlech 
an deer Sprooch Loft maachen, déi vun der Long… op d’Knäppercher geet. Dat gëtt ëmmer besser,
och wann et seng Zäit brauch.

Habgierig?
Sidd ës sécher, datt mir an eiser Sprooch fir all mënschlech gutt oder aremséileg Uluechten
Ausdréck hunn. Dat giff deer grousser ‘Ëmfelder’ eent, vun deenen an dëser KLACK rieds ass. Huelt
de Fong vun deer economescher Kris, duerch déi mir an de leschten 30 Méint gaang sinn… an nach
net um Enn. D’Ursaach ass dach, datt schrecklech vill Leit ni genuch hunn, a wann se vun Dommheet
drun an dran erstécken; si kréien den Hals einfach net voll, a wann d’ganz Welt giff dru futti goen.

Do schwätzen d’Fransouse vu cupidité, d’anglophon Leit vu greediness, déi Däitsch vu Gier/Habgier/
habgierig… brauche mir dat? Neen, well mir hunn den Ausdrock Abgauschdegkeet/abgauschteg!
Dat huet glat näischt mat ‘al’ ze dinn, well d’Saach selwer sou al ass wéi d’Mënschheet.

Vrun Dausende vu Joeren huet en Inder dat billerméisseg an eng Fabel gesat, déi ewell bei Griechen a
Réimer, duerno och am 17. Joerhonnert eng Plaz beim Jean de la Fontaine krut: La poule aux œufs d’or.
A mengem Buch ‘Milly-Maus’ fannt dir se, ënnert villen aneren, als ‘Kluck mat de gëllen Eeër’
op Lëtzebuergesch (et ass zesoe vergraff, mä fir d’Feierdeeg-Cadeauë vum Dezember nach ze kréien);
liest déi Fabel mol schéi lues; si passt op d’Krise-Situatioun wéi d’Fauscht op d’Aen: L.R.

E Kuuschtert ass e Kranken
an d’Geld seng Medezinn.
De Geier ass säi Féiwer,

dat hien net lass ka ginn.

Sou war ees mol e Knéckjang,
deen hat eng Wonnerkluck:

si luecht all Dag e Gackel
vu Gold an hire Juck.

Hien duecht, ‘t wier an deem Hénkel
eng Goldmaschinn verstoppt;

fir dann do drun ze kommen,
schléit hie säin Hong op d’Kopp,

dréint d’Dicki baussebannen,
rappt Long a Liewer raus…

Mä d’Hong war wéi all anert,
an d’Goldgeschicht ass aus.

Ville Leit ass et grad wéi dem Geldsak mam Hong,
déi ze séier steeräich wollte ginn;

well dem Krupps a seng Zaang ass scho muncheree komm,
deen och Fiisschen an Hiesche wollt sinn!
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Wëssenschaft… maja
Wa mir vu Wëssenschafte schwätzen, muss am Fong en Ënnerscheed 
tëscht deene sougenannten ‘exakte’ Wëssenschaftsgebitter 
gemaach ginn an deenen, déi ënnert dem Sammeltitel ‘Sciences 
humaines’ figuréieren. Mathematik, Physik, Chimie, Medezin sinn 
ë.a. bei ‘Sciences exactes’ ze klasséieren… obschonns och do perio-
desch een deem aner ‘d’Schnell schléit’ = weist, wou dee bekannte Bock 
d’Lach huet. Mir héieren a liesen dacks, datt et an deenen ‘exakte’ 
Wëssenschaften och alt net grad ëmmer sou fair an exakt leeft, wéi een 
sech dat bei dësen Intelligenzbomme kënnt erwaarden. Huelt emol 
d’Genetik…

Gi mir dann en Tierche bei ‘Sciences humaines’ maachen, da freet ee sech verdäiwelt heefeg, wat de
Begrëff ‘humain’ do ze sichen huet. An der ‘Philo /-sophie /-logie’, grad ewéi an der Psycho /-logie
/-therapie, esouguer an der Geschicht an nach enger Rëtsch vu ‘sciences humaines’ klaken se mat 
hiren Thesen a Käpp widdereneen, datt dat Ganzt een dacks virkënnt wéi beim Técke vun Ouschter-
gackelcher: ee wëllt deem aneren esou séier a fest wéi méiglech Téitsche maachen, de 
Gummi aus der Flitsch huelen: deen ee behaapt dëst, deen anere just de Contraire… a mir sollen 
dat dann alles schlécken, gleewen, unhuelen… wat vill ze dacks kee vun de Super-Gackelcherskäpp 
deem aneren ofhëlt. Als bescht Beispill kënne mir dat Gewulls rondrëm de Papp vun der Psychana-
lyse, de Sigmund Freud huelen; dee gëtt jo all 10 Joer helleg gesprach, dann erëm vum Altor 
gejuppt, bis… no 10 Joer. D’Geschicht vun der Philosophie ass voll mat Geraibers vu gescheite
K/Glatzkäpp, an zwar vu viru ‘Chrëschtes’ bis haut! Gutt drun ass ower ëmmer eent: ‘du choc des 
idées jaillit l’étincelle!’

Wa mir dann an d’Philologie kruwwele ginn – definitiounsméisseg der Wëssenschaft vu Sproochen 
op der Basis vu Wierkanalysen – da weist sech, wéi deen ee ‘Spezialist’ en Auteur als d’Spëtzt vum 
literaresche ‘Burj Dubai’ gesäit… deen anere Philolog fënnt de ‘Kolleg’ Schreiwert den allermannste 
vun den Allerleschten.

Huelt nëmmen d’franséisch an déi däitsch Literatur vum 19. Joerhonnert bis haut: eng 
Kläpperei an elauter! Kuckt, wat am Hierscht bei de sougenannte ‘Prix littéraires’ geschitt… do 
gëtt geschluecht, datt d’literarescht Blutt fir Tonne vun Träipe giff duergoen, vum ‘Gehäck’ net ze 
schwätzen. Mënschlech! Am Klenge wéi am Groussen. An der Konscht, an zwar all hire Formen 
(Musek a ‘Molen’), ass et an deem Sënn nach vill méi schlëmm… mat deene Konschten. Well och 
nach d’Geld seng Roll spillt, gëtt et grujeleg!

Bei der ‘Wëssenschaft’ rondrëm eis Sprooch gëtt ëmmer erëm vergiess, datt d’Wëssen an d’Gespier 
fir Pedagogik, am wäite Sënn also d’Sozio-psycho-pedagogik, bei deem d’meescht 
sterile Gedeessems vun dréchenen Theoretiker, e Schmuddelkand ass. Der Wëssenschaft 
ass et häerzlech egal, wat eiser Sprooch eppes bréngt, wat mat hir geschitt, a wéi een sech dogéint 
kann/muss uleeën. Wëssenschaft gëtt sech nëmme mam ‘Ist-Zoustand’of, ass deemno eng ‘statesch’
Uluecht. De ‘Patient’ läit roueg op der Brëtsch, an da gëtt geschnidden, geschnëppelt, sezéiert,
auserneegeholl, djee: eng Zort vun Autopsie gemaach.

Dat ‘bréngt’ dem Lëtzebuergesche glat a guer näischt, well eis Sprooch déi ongeheier alldeeglech 
schrëftlech Stäip vun der Schoul an der Press net huet, wéi dat fir déi grouss geschriwwen 
Idiomen de Fall ass. Leider gëtt si ‘wëssenschaftlech’ ower esou behandelt… an déijéineg, déi en 
anere Wee mat hir maache wëllen, als stresseg Fanatiker gekuckt. Dajee alt.

Irland, Malta, Island… a mir?
Wéi d’europäesch Constructioun ugefaang huet, stong d’Fro vun der Sprooch an deer hën-
neschter Rei. Do war et Franséisch an Däitsch, fäerdeg! D’Italiéiner an d’Hollänner hunn net do-
géint gemëffert, well d’Communautéit war jo eng Initiativ vu Frankräich an Däitschland… bis no an 
no déi aner Länner bäikomm sinn, besonnesch England, de United Kingdom. D’Angel-Sachsen
hunn (iwregens mat Recht) drop gehal, datt d’Englescht eng Haaptroll ënnert den
EU-Sprooche soll spillen… wie verstänneg ass an d’Weltroll vum ‘Angelsächseschen’ unerkennt,
dee misst normalerweis dofir sinn, datt d’Englescht déi sougenannt ‘lingua franca’ vum offi-
ziellen Europa soll spillen: déi Sprooch déi jiddereen, op d’mannst offiziell, aus egal watfir engem
Member-Staat misst léieren a gebrauchen.

Quetschen och! Bis haut stäipen d’Fransousen an déi Däitsch sech géint déi ‘Iwwersprooch’, wat eng
vun de kloorsten Ursaachen ass, datt d’EU ni richteg zesummewiisst. Et ass genee wéi bei der
Geschicht vum Tuermbau vu Babel… mä ëmgedréint. D’Malteser hunn sech sproochlech 
schlau ugeluecht a fir hir Sprooch – déi vu knapps 300 000 Leit geschwat gëtt – en europäesche
Status verlaangt; d’Irlänner – mat ronn 3 % ‘Spriecher’ – hunn dat Gaelescht dselwecht duerchgesat.
Elo ass et dann un den Islänner, mat ongeféier 275 000 ‘Islandophonen’; si wäerten hir Kiischt och
op de Kuch kréien. Wa mir déi Kéier mat enger verstänneger Fuerderung fir d’Lëtzebuergescht 
als Conditioun fir eist Averständnes net profitéieren… dann ass äis einfach net ze hëllefen!

vum Lex Roth

Iwwersetzt op däitsch oder franséisch
De Max war fatzeg verspellegt an huet sech d’ganz Zäit getommelt /geflass. Hien huet sech fir
d’Frecken net mat sengen Topereie ginn. Deen hannerwännege Knätzeler huet sech ni verschwat.
De Jang huet sech ellen druginn. D’Kätt huet sech gestallt wéi eng Butsch. Mat wodelegem Waasser
gëtt keng Gromper mëll. An deer Saach do ass eppes net grad liwwereg. D’Kréischele gi wieleg, mir
mussen se verdinn. Uewen op der Kopp stongen e Minnech an eng Mier mat engem Fuel. Hien huet
sech eng flappeg Flaatsch Ham erofgegarrelt a mir just eng butzeg Schläiss geloos, de veraffrontéierte
Knéckjang!

Dat hei giffe flott Diskussiounen doheem… a vläicht och beim Patt. Schneit et eraus.

Kniwwelereien
Sidd dir ‘engem zu Dank verpflicht’… oder e Merci schëlleg? ‘Kennt dir iech aus’… oder sidd dir 
kënneg? Gitt dir an e ‘Wäibierg’… oder an e Wéngert? Freet dir iech op ‘d’gëlleg Fra’… oder 
op dat gëllent Meedchen? ‘Zitt dir engem den Hutt’… oder ditt dir deem den Hutt of? Huet dir 
eppes ‘dobäi’… oder bei iech? Maacht dir ‘e Rondgang’ oder en Tour(rondrëm)? Gi bei iech 
Faarwen ‘hiergestallt’… oder gemaach/fabrizéiert? Gëtt et bei iech ‘eng grouss Nofro’…oder 
vill gefrot? Wie sinn déi ‘Hannerbliwwe’ bei engem Stierffall… ass dat vläicht d’Famill? Muss 
et da Vizmates-Lëtzebuergesch sinn?

Ceterum censeo…
…Marinum esse ignorandum. Wat esou vill geng heeschen, wéi datt mir dee ‘marinéierte’ 
Kauzekapp vu Campiègne einfach sollen iwwergoen… et la caravane passe, giff de Fransous 
soen. Mä… et soll ower kee mengen, de Marini (mat deem stackfranséischen Numm!) wier
deen eenzege vun ‘hannert der Heck’ deen esou denkt wéi hie getoozt huet. Passons.

Dat huet seng Ursaachen: eng dovun ass, datt mir äis ‘dobaussen’ dacks fir egal wat 
verkafe loossen… well et äis och heibannen zimlech eendunn (= egal) ass. Wéivill wëssen
der dann (nach), wat dat mam Wëllem III an der Letizia Ramolino hirem ‘ragazzo’, deem
grousse Korsikaner sengem Neveu – dem Napoléon III – ze dinn huet. Déi hu Lëtzebuerg 
nëmmen als ‘Département des Forêts’ kannt… a mir waren d’Dëlpessen aus dem Fuusselach.

Wéi dacks ass hei ewell geschriwwe ginn, datt mir solle soen a weisen, wie mir sinn… 
soss setzt jiddereen äis déi Bokemaul op, déi him grad passt. Dat gehéiert och zum Fong 
vun deene Gedanken, déi zënter Joeren – ewell 43 mol! – d’Basis vun dëser klenger Rubrik 
an eiser KLACK sinn: Eis Sprooch muss zerguttst an d’Grondgesetz vun eisem Staat
kommen. Wourop waarden eis Regierung, de Staatsrot an d’Chamber dann nach?!

Eis aarm Sprooch
Wien am Däitschen, dem Franséischen oder Engleschen net ‘doheem’ ass a just e bëssen dra ‘knujele’ 
kann, fir dee sinn dat natierlech aarm Sproochen. Si sinn nun emol esou aarm, wéi hie sproochaarm 
ass… a genee dat gëllt och fir d’Lëtzebuergescht.Wien et net zerguttst kennt a kann, fir deen ass et 
nun emol aarm oder alschléiesch. Dat nennt ee bëlleg!

Et fällt knapps engem an – an der Wëssenschaft scho guer net – emol eng ‘Recherche’ iwwer dee 
Vocabulaire ze maachen, deen de spezielle Räichtum vum Lëtzebuergeschen ausmécht,
Wuertfelder ze maachen an déi opzefëllen… do wonnert een sech. Gitt dach z.B. emol Ausdréck aus 
anere Sprooche fir déi hei sichen: hannevir – baussebannen – d’ënneschtdiewescht – bonzënnebonz-
uewen… gell, do kritt ee Krämpes… mat deer anerer Sprooch. En anert Beispill: Wësst dir d’Nimm 
vun de männlechen, weibleche, ‘sächleche’ a Jongen vum Päerd, dem Fuuss, der Int,
dem Schwäin? Watfir en Déier ass ‘bëseleg’, ‘raujesch’, bréieg’… mä wat een net kennt, dovu
schwätzt een net, gelldir… oder et seet een z.B., eis Sprooch wier jo nëmmen en Dialekt… an eben 
aarm.

Internet… Internet… Internet
Dir sicht no engem Artikel aus eiser KLACK. Dir huet eng Schreiwerei aus der Sonndeszei-
tung vun rtl.lu verpasst… alles dat fannt dir op eiser INTERNET-SÄIT, wann dir einfach 
‘www.actioun-letzebuergesch.lu’ agitt.

Mir sinn natierlech och frou, eppes Perséinleches vun iech ze kréien, sief et eng Fro oder eng 
kleng Granzerei. Dir fannt äis… a mir bleiwe keng Äntwert schëlleg.

Mens sana…
…in corpore sano (e gesonde Geescht an engem gesonde Kierper), ass e bekannte Sproch vum Laténger
Juvenal, ower haut, wou, leider, ëmmer méi vun ‘Demenz’ rieds geet an sech, ee Gléck,
ganz vill a gutt ëm ‘verkënnte’ Leit bekëmmert gëtt, ass ëmmer méi ge-/bewosst, watfir eng 
Chance jiddereen an all Famill huet, wou deer Fäll keen ass.

Kënnt dir iech nach erënneren, watfir Ausdréck an der Zäit dofir gebraucht gi sinn, iert vun ‘Alzhei-
mer’ rieds gaang ass? Mir haten een, dee ganz genee datselwecht gesot huet wéi ‘Demenz’: de 
Pätter ass ‘bausst de Kapp’, vläicht och ‘doruechter’, wat 100% typesch EISES ass (kuckt emol 
an eisem Buch mam selwechten Titel, an engem Bicherbuttek oder direkt bei äis). Am selwechten
Zesummenhank war do och nach eng ganz intressant Manéier, fir ze soen, et hätt een eppes ‘ver-
giess’… da war et engem ‘ausdenkeg’ ginn. Et verlaangt kee verstännege Mënsch, datt déi ‘Schwätz’ 
erëm soll gebraucht ginn… mä et weist alt erëm, datt déi ‘Al’ sech net alles aus dem Däitschen 
undréine gelooss hunn.



17
.J

oe
r

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

CAISSE-REVISIOUN: HEYNEN Roger, KAELL Jean-Claude

Nächst Klack (Nr.163): Samschdes, den 2.Oktober 2010Nr. 162

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

Cotisatioun: 13 € – CCPL LU75 1111 0066 4448 0000

Wonnerbar…mä…
Wien hätt sech vru 40 Joer gedreemt, datt d’Lëtzebuerger hir Sprooch zu 
Honnerten an esouguer Dausende genge schreiwen? Domat sinn net 
d’Fiederfoxerte vun allen Zorten, déi sougenannt ‘Schrëftsteller’ 
gemengt:

Dichter, Prosa- Theater- a Roman-Schreiwerten à la Dicks, Rodange,
Lentz, Keup, Schroeder, Reuland, Kremer, Weber, Braun, Pütz, Theis-Kau-
th, Angel, Manderscheid, Hoscheidt, Rewenig, Schaack, Muno, Ehlinger,
vläicht och äre Schreiwert an eng Hellewull anerer, déi d’Lëtzebuergescht 
op hire Pläng an eng literaresch Situatioun ‘gelicht’ hunn, aus deer eraus 
een, wéi déi weltbekannt (an unerkannt!) franséisch Universitéits-Pro-
fessesch Henriette Walter, ka behaapten, eis Sprooch wier en ‘dialecte qui a réussi’ (Henriette Walter, 
L’aventure des langues en Occident)!

Dat pucht all eidel Humpegespréicher an eng Schaumbidden, wou nëmme verläsch-
ten Argumentercher an aremséileg Iwwerhieflechkeet dra puddelen.

Ower. Bei allem Respekt fir eis Bicher- a Wierker-Schreiwerten, kënnt een dach éierlecherweis 
net laanscht en etlech Froen: Wéivill ‘Leit’ kafen e Buch op Lëtzebuergesch? Et sinn der zwar 
vill, wann een sech esou ëm d’Verkaafszuelen doruechter ëmfreet… mä ginn se och gelies? Wuer 
klasséiere mir an dësem Sënn déi sougenannt ‘Para-Literatur’, déi Dosende ‘Superjhempen’, BD-
Iwwersetzunge wéi Tintin an Asterix, Prosa- a Gedicht-Iwwersetzungen? Et ass dach e Genoss,
wann ee gesäit, datt déi Saache ‘ginn’ wéi kruppseg-waarm Bréidercher. Iwwer dee Phenomän 
rappen sech eis Bachelor-Master an Dokteren am Lëtzebuergeschen op der UniLU ower kee Been 
aus, nach net emol en Hor. Si kristillegen sech léiwer domat, wéi een dem Brudder Hermann seng 
‘Yolande von Vianden’ als den Ufank vun eiser Literatur aus engem Geléiertenhutt kann erauskëd-
delen. Dajee alt. En aktuellt Wierk iwwer eis Literatur an de leschte 50 Joer, eng ‘Antho-
logie’, eng Fortsetzung vum Fernand Hoffmann sengem Zweebänner (1967!)… dat wier et… mä 
dat ass eng aner Gei, gelldir.

Firwat dann elo déi Iwwerschrëft hei uewen? Mä well zënter ronn 10 Joer eppes sech gemaach 
huet, dat mir der Elektronik ze verdanken hunn: den SMS, den E-mail, den Twitter, déi prak-
tesch Fassong, fir e Lieserbréif oder e Commentaire an eng ‘Internet-Zeitung’ ze 
schreiwen. Dat ass wierklech eng ‘Dimensioun’ vum geschriwwene Lëtzebuergesch, déi een sech 
ni erwaart hätt. Wat do iwwer ‘Tickeren’, butzeg a pratesch grouss Schiermer an eiser Sprooch an 
d’Welt geet… enorm! Do gesäit ee ganz séier, datt onheemlech vill Leit eng propper a flott ‘Schreif’ 
hunn, ower…

Leider, leider, leider fënnt een do och Saachen, datt engem d’Grujelen de Réck erof lafen. Vill 
schreiwen der einfach esou haseleg a schrecklech onbetount wéi si schwätzen…
egal wéi, einfach ‘drop lass’; d’Halschent vun de Wierder gëtt ‘verschléckt’, anerer verknujelt a 
vernannt, datt een se net méi erëmerkennt.An 90% vun de Fäll kënnt dat dohier, datt kee ‘Mamme-
gissefierkel’ sech déi puer Minutten Zäit hëlt, fir ze iwwerliesen, iert op de Knäppche ged-
réckt gëtt, fir fortzeschécken. Nëmme séier, séier, séier; nëmme stresseg an driwwer an drën-
ner. Et verlaangt kee verstännege Mënsch, datt dat dann och nach misst 5-stäereg an der 
Schreifweis sinn…Mä denkt emol drun, datt et fir jidderee problematesch gëtt, wann all Schreiwert 
seng eegen Orthographie wëllt huelen…an da mussen déi ‘aner’ bustawéieren! Firwat?

Probéiert dach emol, äre kuerzen oder och méi laangen Text op Lëtzebuergesch schéi roueg a lues 
ze iwwerliesen, iert dir e ‘lafe’ loosst. Da gesitt dir besser aus… an eis Sprooch gaaaaanz sécher
Merci fir d’Matmaachen!

vum Lex Roth

Ceterum censeo…(42)
An e puer Deeg geet eis Chamber dann och an d’Vakanz; Zäit fir eis Deputéierten, sech vläicht alt 
emol d’Fro vun eiser Sprooch an der Constitutioun roueg duerch de Kapp goen ze 
loossen. Net wichteg? Mä da misst et jo super-einfach sinn! Do geet et jo net ëm Geld, Gehälter,
Pensiounen, Index-Fro a Steieren oder soss kniwweleg politesch-technesch Froen, mä ganz einfach 
ëm e Prinzip, deen dach zënter 26 Joer, vum generelle Sproochgesetz un, op e sëlle-
che gesetzlech Manéiere festgemaach ass. Op deer schéiner ‘Pièce-montée’ misst als Kréi-
nung nach just d’Lëtzebuergescht als d’Sprooch vun eisem Land d’Kroun maachen… well ee sech 
jo soss ka froen, wat deen ‘Trape-Bond’ vu 4 gestëmmten a publizéierte Gesetzer rondrëm eis 
Sprooch da soll!?

Et brauche keng iwwerflësseg oder esouguer bëlleg parteipolitesch Wullereien ëm dee 
Sprooch-Prinzip ze entstoen… mä et fannen sech dach ganz bestëmmt genuch Deputéierten aus 
alle Reien, déi schrëftlech zesumme verlaangen, datt d’Fro vum Lëtzebuergeschen an eisem Grond-
gesetz eeeendlech geléist gëtt!

Eis ‘Ënnerdialekter’
An Däitschland, Frankräich, England (UK), Italien, och Spuenien a Portugal fanne mir ausser deer
Sprooch, déi mir an hirer klassescher Literatur oder an der ‘iwweregionaler Press’ 
begéinen, klorerweis sougenannt ‘Ënnersproochen’. Dat Däitscht oder Franséischt, dat mir 
an Uertschaften oder Géigenden (lokal / regional) héieren, ënnerscheet sech dacks esou wäit vun der
‘Iwwersprooch’ aus der Press oder deer allgemenger Schreiwerei, datt een et bal net erëm-
kennt, knapps oder guer net versteet.

Natierlech kann een dat och esou am Lëtzebuergesche gesinn. Wann e ‘Wormer’ e ‘Veiner’ e ‘Weel-
zer’ an en ‘Ëlwenter’ sech an hire Lokalmondarte ‘mateneen hunn’, da fënnt sproochlech e Giss seng
Fierkelcher net méi erëm… zwar guer net onsympathesch an nawell ganz gär lëschteg… mä fir 
d’Allgemeng-Lëtzebuergescht mëttelprächteg Katastroph. Seet een dat dann elo wéi hei,
da kritt een eng hänkeg Schnuff dohinner gehaang, eng Schëpp gemaach, eng geschnidde wéi siwen 
Deeg Reen (fir emol typesch ‘Eises’ ze gebrauchen).

Zevill Leit wëllen einfach net wouer hunn, datt eng kleng Sprooch wéi d’Lëtzebuergescht 
nëmme ka mat enger ‘Moyenne’, enger Zort ‘Mëttelsprooch’ op de Been bleiwen.
Wien se verbruet lokal/ regional opspléckt oder vergrimmelt, deen hëlt se vun de Been. Dat huet net 
mat Gefill, mä mat Iwwerleeës ze dinn. Och hei ass ‘zevill an net genuch’ keng Mooss. Ee Gléck, datt
95% vun eise Schreiwerten a Schreiweschen dat geklickert hunn!

e bësse Spunnes…
…da probéiert emol, dat hei an e proppert Däitsch ze setzen, well dat versteet op d’mannst a 14 ‘Bun-
desländer’ kee Mënsch. Schneit iech et eraus; stiecht et an d’Täsch fir mat an d’Vakanz oder op d’Schëff


Elo geet et duer mat deem Soueren. Du hues dach nëmmen Topegkeeten an der Kopp, dofir gëtt dat 
säiliewen näischt mat deem wat s du wëlles hues. Hal op mat deem Gegrangels a Geflemms. Wann
s du däi verwurrelte Kabes net zerguttst an d’Rei méchs, da brauchs du och net rosen ze ginn, datt 
et Jänni a Männi egal ass, ob deng Kueberei dir duerschléit oder net.

*

De Jang war eng Grimmel mat sengem butzege Männi trëppelen. Deem ass dat net gaang, an hien 
huet an engem Stéck geroost a gerappt fir lasszekommen. Well hien sech net ginn huet, krut hien 
eng vum Papp op d’Sabbel, an hien huet gejaut a Kreesch gedi wéi e Giss, dat déi lescht iwwer 
d’Kopp kritt huet. Wéi et dem Pappi duergaang ass, huet hien dem Krappert eng gefacht, datt deen
de riichte Wee dohinner getrollt ass a sech eng fatzeg ginn hat.

*

De Mil hat d’Kättche richteg gär, an hien huet A wéi e spillege Kueder gemaach. Hatt huet hien och
nawell keen Iwwele fonnt. Si hunn sech ëmmer méi verknallt gekuckt… bis si sech allen zwee ver-
kuckt haten. Hien huet hatt gestréilt, an d’Modi huet hie geheemelt, datt d’Dronkenellen him
ausgaang sinn. Et war sech net ze verwonneren, datt doraus geschwënn eppes ginn ass.

bosseg a gelungen
Huet dir iech ewell Gedanken driwwer gemaach, op wéivill Fassongen een sech op typesch
Lëtzebuergesch iwwer seng ‘léif Matbierger’ënnerhale kann. Do brauch ee wierklech net 
an aner Sprooche glannen ze goen, well bei äis ewéi do guff jo och nach ëmmer besch…, beklaakt,
noneen- a bei déi aner gemaach, gelldir.

Dir kënnt zu Düsseldorf roueg zu engem soen, hie wier ‘e Gelungenen’, dat mécht deem guer näischt
aus, well hie mengt vläicht just de Contraire vun deem, wat dir wollt lassginn Mat engem ‘Bos-
segen’, do weess hie glat näischt unzefänken. Datt hien ‘ee fir sech’ wier musst dir him schonn als 
‘Eigenbrötler’ auserneendinn… a ‘wënsch’ dat hält hie vläicht fir e léiwe Wonsch, ‘dolaanscht’ an
‘donieft’ seet him och näischt.

Vläicht schéngt dat iech net watderdäiwel wichteg, ower et dréint sech och op dësem, ganz ‘mën-
schleche’ Gebitt ëm Eegenarten/ Partikularitéite vun eiser Sprooch… an deer ‘Sproochfelder’ hu mir 
kéipweis...just eis UniLu weess näischt dovun

Eng intressant Anekdot, déi (vum Här Pierre Werner aus) authentesch ass: Am Ufank vun den 
europäeschen Institutiounen hunn sech d’Fransousen, déi Däitsch, d’Italiéiner, d’Belsch, d’Hollänner 
dacks begéint; fir Lëtzebuerg a Frankräich waren et deemools natierlech déi Häre Joseph Bech a 
Robert Schuman.Wann déi zwéin ‘Europa-Pätteren’ sech eppes Extraës an d’Ouer ze soen haten, da
waren déi aner net apaarti glécklech… si hunn dat op Lëtzebuergesch gemaach!

de Roger Manderscheid
huet äis vrun e puer Wochen no laanger Krankheet verlooss. Mat him ass ee vun eise beschte Schrei-
werte fort gaang. Eng Anthologie iwwer lëtzebuergesch Schrëftsteller wäert ni dolaanscht kommen,
dem Rosch eng vun de viischte Plazen ze ginn. Hien huet sech am Däitsche wéi am Lëtzebuerge-
schen en Numm gemaach, deen op all Éiereplacke vu lëtzebuergeschen Intellektuelle gehéiert a wäit 
iwwer eis Grenzen eraus gëllt. Hien huet als ee vun den Alleréischten och gewisen, datt de klasse-
sche Roman an eiser Sprooch eng absolutt Berechtegung huet. Dat Schéinst dobäi: Hien ass domat
net eleng bliwwen!

Mir soen senger Famill, senge Frënn an dem ‘ultimomondo-Verlag’ eisen déiwe Respekt an eist
Matleed fir dem exemplaresche Schrëftsteller Roger Manderscheid säin ‘Äddi’!

D’Actioun-Lëtzebuergesch huet ewell eng INTERNET-SÄIT.
Déi baue mir konsequent op. Domat fanne mir iech…an dir fannt äis.

Firwat net elo an der Vakanz emol ‘drop goen’? 

Hei ass eis ADRESS:
www.actioun-letzebuergesch.lu
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SCHILDA… net fir ze laachen!
E sief emol direkt gesot, datt mir hei ganz éierbar Kliniken hunn an och 
Dokteren – natierlech och net ëmmer ‘eiser’ – déi et roueg mat hire 
Kollegen am Ausland kënnen ophuelen. Wann ‘eng geschitt’, da gëtt 
ower d’meescht gemengt, dat giff et ‘am Ausland’ net ginn. Dat ass glat 
net esou sécher, well vun do héiert a liest een och net nëmme lauter 
Brillantes, an et sinn ewell vill Leit mat e sëlleche Problemer a Kritik erëm-
komm.

Wat et am Ausland ower ganz sécher net gëtt: e Patient, deen säin Dok-
ter net versteet… an den Här Dokter de Patient net. Nach méi koppeg:
zwéin Doktere beim selwechte Patient, wou deen een deen aneren net ‘matkritt’! Dat heescht och 
nach, datt deen een d’Sprooch net kann, an deer deen aneren him eng Notiz mécht… da muss een 
sech emol iwwerleeën, watfir eng Kuebereien do kënnen erauskommen. Vill méi dramatesch ass 
ower de Risiko fir de Patient: Et ass méiglech, datt säin Dokter net ‘klickert’, wat hie wëllt soen… 
an ëmgedréint. Datt esou da méi ewéi kriddeleg, vläicht doudgeféierlech Situatioune
kënnen entstoen, dat bekäppt dach deen Aller-Topegste vun äis. Just déi, déi organisatoresch eppes 
kënnten dorun änneren, déi schéngen dat net wëlle wouer ze hunn. Oder et ass hinne ‘mettwurscht-
egal’!

Wann et sech ëm d’däitsch Sprooch dréint, kënnt de Lëtzebuerger jo knapps an d’Labberänten.
Geet et ower ëm d’Franséischt, da sinn der gaaanz vill schlecht drun: déi eng hunn dat 
ni esou geléiert, datt si sech spilles kënnten op Franséisch ënnerhalen; et gëtt ower och Leit, déi 
Krämpes beim Schwätzen hunn, well si dat net gewinnt sinn… mä wat do maachen? Dat ass eng 
Fro fir den ‘dispatching’ an der Klinik, also d’Verdeelung vun den Dokteren op d’Patienten. Natierlech 
ass dat net esou einfach, mä et kënnt ower emol probéiert ginn, e Patient ze froen, ob hien 
am Franséischen ‘doheem’ wier; zwéi Medezinner, wou keen deem aner seng Sprooch kann,
däerften net zesummen un deeselwechte Kranke gelooss ginn, well do Gefore kënnen entstoen, déi 
jo kee verstännege Mënsch ofstreide kann! Et ass net esou liicht, ower wann et ‘un d’Liewegt’ geet,
dann ass et dach bestëmmt dowäert, sech emol en etlech zerguttst Gedanken iwwer all déi trauereg 
Situatioune ze maachen, déi et an deem Sënn a ville vun eise Spideeler leider vill ze dacks 
gëtt.

Wat huet dat dann elo mat eiser Sprooch ze dinn? Mä fir eng ‘normal’ privat Consultatioun 
wielt zesoe jiddereen sech en Dokter eraus, mat deem hien sech kloer verstännege kann. An 
enger Klinik do stinn dacks op eemol Leit beim Bett, déi hien nach ni gesinn huet an net versteet.
Dat ass d’Kromm an der Heck! Dat däerft et net ginn. Stellt iech emol zu Lyon e Patient fir, deen 
(ongefrot!) no senger Operatioun en engleschen an en italiéineschen Dokter vrun sech huet… déi 
hie selwer net versteet, an déi sech ënnereneen net verstin. Einfach net ze gleewen!

Eis Sproochsituatioun huet ganz sécher vill Guddes. Schlecht drun ass ower, datt am Ausland 
déi gelungenst Saachen dovu gehal ginn, z.B. mir giffen alles verstoen oder esouguer schwätzen.
Fir Bréidercher oder Zoossiss ze verkafen, ass déi falsch Meenung net wichteg… mä am Kliniks-
Milieu ass et eng Katastroph… a Lëtzebuerg an deem Sënn Schilda!

Ceterum censeo… (41)!
Léif Deputéierten a Regierungsmembren! Et ass gewosst, datt dir den Ament ganz aner Suergen
wéi eis Sprooch huet… mä vläicht ass et grad an enger kriddeleger Zäit wéi dëser net ëmsoss, datt 
dir drun denkt, deem wichtegsten Element vun eiser Identitéit eng zerguttstert Plaz am Grondgesetz,
der Constitutioun vun eisem Land ze ginn. Et gëtt dach näischt (méi?), wat äis doru soll hënneren. Hei
rondrëm äis steet d’Sprooch vum Land als Selbstverständlechkeet an der Verfassung! Am Frankräich
esouguer am Artikel 2.

D’Sprooch vum Grand-Duché ass nun emol Lëtzebuergesch… an dir selwer huet och nach en 
Nationalitéitsgesetz gestëmmt, dat jidfereen zwéngt eis Sprooch ze kënnen, fir Lëtze-
buerger ze ginn. Sot emol, wat nach an de Féiss steet, fir iech an deem Sënn an der Constitutioun 
konsequent ze ginn, also: La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois; en 
matière administrative et judiciaire, l’emploi d’autres langues est défini par la loi. Dat ass géint 
näischt a géint guer a glat keen!

vum Lex Roth

Eng Decken um Kapp
Et ass e Gefill, dat mir alleguer gär hunn: d’Decken iwwer d’Oueren zéien a gutt schlofen. Ower hei
hu mir deer Wierder eent, dat et am Däitschen (ouni ‘n’) och gëtt, mä mat nach enger weiderer 
Bedeitung, déi d’Lëtzebuergescht an deem Sënn iwwerhaapt net huet. Do ass ‘Decke’
och nach dat, wat mir ouni déi mannsten Ausnahm ‘e Plafang / Plafong’ nennen; dee gudden Hand-
wierker, deen de Plafong mat sengem Gips bewerft, ass jo och net ëmmer nëmmen e ‘Gipser’, mä e
‘Plafonéierer’… iwregens eng héich respektabel, ongesond a schwéier Geschéckerlechkeets-Aarbecht.

Mir dann hei domat? Mä do huet een säi formidabelt Lëtzebuergesch um Mikro zumbeschte ginn 
a gemengt, et wier engem an enger bestëmmter Situatioun ‘d’Decken op de Kapp gefall’ 
Dat deet kengem, an eiser Sprooch, wéi, well déi ass aus Stofft. Datt de Plafong engem kann op 
d’Bëls trëllen, dat Gefill huet een iwregens dacks, wann een um Mikro Leit héiert, déi net ëmstand 
sinn, aus dem Däitschen en éierbart Lëtzebuergesch ze maachen… dat Ëmgedréint vläicht och 
net. Wéi d’Madame Hoffmann-Felten aus hirem Äifer eraus war, huet si äis dat geschriwwen… 
a mir ginn et fir iech weider.

Mir maachen de Baart…
Hei hate mir jo ewell rieds dovun, dat mir Lëtzebuerger et fäerdegbréngen, e Stéck Rëndfleesch 
vum Päerd z’iessen: e Päerdsbüffdeck. E Genoss. Vun äis wäscht jo och keen sech d’Hoer; mir 
maachen dat wierklech zerguttst a wäschen… de Kapp! Dat gëtt et nëmmen eemol op der Welt,
an zwar bei deene gelungene Klatzkäpp vu Lëtzebuerger.

Elo nach esou eng Bosseg: Hei ass sech ni raséiert ginn; et guff – a gëtt och nach d’meescht
– de Baart gemaach; e ‘Raséierapparat’ ass nach bei villen e Baartapparat; schued, wann dat soll 
verblatzen. Wat ower ganz sécher net vergeet, dat ass eisen Ausdrock, fir een emol gutt ‘erbäi-
zehuelen/ ze erwiederen’ an him emol ferm ‘de Baart ze maachen’… esouguer wann et 
eng Jëfferchen oder eng Madämchen ass. Dat ass nun emol EISES, esou wéi dir ës kéipweis
an eisem Buch mam selwechten Titel a mat Dausende dëser Beispiller fannt. Präiss:
En halwe Päerdsbüffdeck.

Denkt den 23. Juni w.e.g. drun!
Mir fannen et jo ewell ganz normal, och spaasseg, wa sportbegeeschtert Leit op enger 
Course oder engem Match ee vun eise Fändele schwenken, oder sech esouguer dran amum-
melen. Net esou wichteg schéngt et deenen Allermeeschten, fir um Nationalfeierdag e Lëtzebuer-
ger Fändel erauszehänken; e sëlleche portugisesch Leit hunn der deen Dag esouguer 2 um Haus:
eisen an hiren niewteneen, bravo! Datt der ‘an der Zäit’ aus Express a Roserei de rout-wäiss-bloe 
Fändel erausgehaang hunn an dofir an de Prisong oder d’KZ komm sinn… vergiess? Et geet äis 
jo gutt, gelldir.

«Wou kritt een dann esou eppe?» Mä kuckt emol d’Adressen am gielen Tëlephonsbuch, op 
der Säit 360. Dir wäert gesinn, datt et emol guer net esou deier ass. Vläicht kënnt dir och an oder 
un enger Verwaltung ‘stëppelen’ wat sech deen Dag fir si passt; et sief, e Minister giff dat mat 
senger Kompetenz maachen!

Déi ‘gëlleg’ Fra?
Wat huet dat aremt Meedchen dann nëmme verbrach, datt et esou ‘geschleeft’ gëtt. Et ass jo gutt,
datt si fir op Shanghai mol erëm éierbar erausgebotzt ginn ass; wéi wier si da soss ‘do 
komm’? Deene Millioune Leit op Besuch solle mir dem Claus Cito säi Meeschterwierk och fir en 
etlech Méint vergonnen… et gëtt äis jo net ontrei . Et ass och nawell keng esou eng iwwel Iddi,
eng Etape mat hir zu Käerjeng ze maachen… endlech kritt de Kënschtler – deen an sengem 
Heemechtsduerf net zumbeschten ugesi war a praktesch an der Aarmutt gestuerwen ass – eng 
Unerkennung, déi hie veréngt huet!

Wat dat mat eiser Sprooch ze dinn huet? Mä dat, wouriwwer dir vläicht hei an der Iwwerschrëft 
gegrinst huet: déi ‘gëlleg’ Fra . Dir mengt, dat giff et net ginn? Mä den Här Norbert Doemer an 
anerer hunn äis gesot, datt een eis ‘Gëlle Fra esou’ op der TV vernannt huet.Well dat esou…bëlleg
ass, hu mir et hei op d’Schëpp geholl. «Wéi ass et da mam Geliichs», huet emol ee gesot; deen 
aneren huet gemengt, et wier «keen doheem»… schued, datt eis Gëlle Fra de Kapp net rësele kann.

beinhalten – eingeigelt – geimpft
…dat ass absolutt richtegt Däitsch. Do stéiert keen sech drun, datt deen ‘ei’ beim Liesen
einfach auserneegeholl gëtt. Just mir mengen, mir missten an eiser Schreifweis de Fléi nach
d’Lais siche goen, an zwar mat säckweisem ‘E anTrema-Markéieren’ fir dee sougenannte ‘betoun ten
zouenen E’. Dat féiert dann zu Knätzelereien, déi am Fong iwwerflësseg sinn: Geleeënheet
(6 mol!), Pompjeeën, feeën... méi onnëtz ëmstänterlech geet et net.

Dee Béckelchen hätt 1999 beim VEREINFACHE vun eiser Orthographie net misse sinn. Leider war 
deemools de Josy Braun deen Eenzegen an deer Commissioun, deen eng Praxis am Bäibrénge vun 
eiser Schreifweis hat… hie krut sech net duerchgesat.
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KLACK… Nummer 160!
Vru 16 Joer hätten der net vill eppes op d’Zukunft vun deer neier KLACK 
fir eis SPROOCH gewat: «No enger Dosen Nummeren ass de ‘Gummi aus 
der Flitsch’; dat gëtt just e Stréifeier; deen Äifer hält net bäi; nei Bieseme 
kiere gutt… mä net extra laang». Dat sinn esou deer Commentairë vu viru…
16 Joer gewiescht. Dofir fänke mir mat dëser Nummer dann och eise 
17. Joergank vun ‘eng KLACK fir eis SPROOCH’ mat e bësse ‘Bilan’ un.

Haut liest dir an der Nummer 160… an dat 100 000 mol am WORT+ 
TAGEBLATT + JOURNAL zesumme gedréckt… dat sinn 250 000 
potentiell ‘Kuckerten’! An ‘Impulsen’ oder ‘Multiplikatioun’ ausgedréckt 
sinn dat fir all déi Joere 16 x 10 x 100 000 = 16 000 000 Säiten!!! So emol een, dat hätt der 
Positioun vun eiser geschriwwener Sprooch mat de Gedanken iwwer déi Problematik näischt bruecht.
Méi gespëtzt geng een hei vun engem ganz intressante publizisteschen ‘Impakt’ schwätzen, deen 
dës Säiten a wäit iwwer dausend Artikelen an Artikelcher eiser Sprooch a rondrëm si bruecht 
hunn. Datt et haut ganz ‘normal’ Lëtzebuergesch an eisen Zeitunge gëtt, dat ass ‘an der Zäit’ 
wierklech glat net esou gewiescht. An eiser Nationalbibliothéik fannt dir Stellage voll grouss Bänn 
mat alle Joergäng vun eisen Haaptzeitungen. Uganks vun de 70er Joere musst dir dann emol mat 
der Lupp no geschriwwenem Lëtzebuergesch dora piddele goen! Broochland! Do ass de Bewäis!

An deem Sënn hei geet ower dann eisen Extra-Merci un d’Direktioune vun deenen 3 Dages-
zeitungen, déi domat e wichtegen Deel fir eis kulturell Identitéit stëften. Ouni de verstännege 
gudde Wëll vun den Hären André Heiderscheid, Alvin Sold a Rob Roemen, hätte mir vill méi Krämpes 
mat deer Saach gehat. Déi op esouville Plazen an dacks strapazéiert ‘Identitéit an Integratioun’ 
kréien an den nächste Méint och nach eng wichteg (a verstänneg) Plaz hei an ärer KLACK!

Et huet an der Zäit (ëm 1993) nach geheescht, eise Veräin misst eng ‘Zeitung’ erausginn, fir datt eis 
Membren eppes an d’Hand genge kréien. Dat ass u sech jo eng sympathesch Initiativ, mä d’Actioun-
Lëtzebuergesch huet keng ‘Schëffer um Rhäin’ an ass nun emol an deem Sënn kee ‘Veräinsclub’, am 
Sënn vun enger Sports- oder Kulturfederatioun. D’AL huet e ganz aneren Zweck: hir Adressaten,
dat sinn d’ganzt Land an all seng Leit. Si guff 1971 gegrënnt, fir eiser Sprooch iwwerall do 
eng Stäip an e ‘Juppert’ ze ginn, wou d’Lëtzebuergescht verstännegerweis e Recht drop huet… 
dat geet nun emol einfach net mat enger reng interner Veräinszäitschrëft, déi (maximal) 1500 mol 
gedréckt gëtt, grujeleg vill Geld fir d’Drécken an d’Fortschécke kascht, iwregens eng Publikatioun,
déi einfach net ‘aktuell’ ka sinn, a wou dem Redakter d’Texter a Gedichtercher dacks ausginn.

Eis Memberen hunn am Ufank vun der KLACK deelweis och eng Grimmel gemëffert. Mä si hu ganz 
séier verstan, datt hir Cotisatioun fir d’KLACK a gudden Hänn wier! Si hunn ewell laang matkritt, datt 
si bei der Aarbecht fir eng wichteg Saach um Plang vum ganze Land hëllefen, eng Zort patriotesch 
Bäiluecht. Domat kënne mir äis ‘réieren’ a geréieren, hinnen all Joer en eenzelen oder duebele 
Cadeau maachen (dat och nees dëst Joer!)… grad wéi eis ‘Extra-Nummeren’, déi mir aktualiséieren 
an erausginn.

Ech mengen, et wier net vu Muttwëll gewiescht, bei dëser Geleeënheet emol erëm dorun ze 
erënneren… vergiess gëtt leider – gewollt oder ‘aus Versinn’ – esou séier.

Ceterum censeo… (40)!
Hei muss och emol eng Kéier dës oder déi aremséileg Wouerécht gesot ginn, vrun allem, well et 
an dëser Nummer vun der KLACK fir d’40st Mol ass, datt mir fir d’Lëtzebuergescht an eiser
Constitutioun pénken, zwar net ganz ëmsoss, ower…

Et misst haut jo bal esou lues a lues jidderengem bewosst sinn, datt eis Sprooch glas- a waasserkloer
e Stéck – wann net esouguer d’Haaptstéck – vun eiser Identitéit ass. Dat huet eis Chamber
zënter 1984 och mat 3 Gesetzer däitlech ënnermauert. Mä si ass nach ëmmer rabbelkäppeg, wann et
drëm geet, de Geescht an de Kloertext – an déi fälleg juristesch Justifikatioun! – vun deene Gesetzer 
ouni Kéier a Krëmmel an eiser Verfassung ze ënnersträichen. Dat soll emol een äis auserneendinn!

Den héchsten – elo just frësch iwwer ‘arrêté grand-ducal’ ernannte – ‘Gremium’ fir d’Lëtzebuergescht,
de ‘Conseil permanent pour la langue luxembourgeoise (CPLL)’ huet sech ewell laang däitlech 
dofir agesat. Wat muss dann nach geschéien, fir datt d’Lëtzebuergescht als ‘la langue du Grand-
Duché’ an eist Grondgesetz kënnt… an net just niewelaanscht ernimmt gëtt.

vum Lex Roth

Klunsch, Klunschert, klunschen
Déi Ausdréck kennt dir ganz sécher, sief et als Substantiv oder Verb. Mä zu Freiburg gitt dir ëmsoss 
ee sichen, deen e versteet. Et ass nun emol 100 % EISES, esou wéi dir dees maandelweis an
eisem Buch mam selwechten Numm fannt… dat kritt dir an alle gudde Bicherbutteker oder bei 
äis fir de Präiss vun nach net emol enger ‘Spaghetti’!

Leider soe mir ewell ze dacks zu eise Kanner, eng Klunsch wier eng Schaukel, firwat am Fong? Wou et 
hierkënnt (Etymologie), misst emol een äis soen. Ower dat freet een sech jo och net ëmmer an deenen
anere Sproochen, gelldir. Gelungen an intressant ass hei, wéi bei esou ville vun eise Wierder, datt
‘Klunsch/Klunschert’ och nach aner Bedeitungen huet: fir eng Persoun, déi vill ‘ënnerwee’ ass, vill an
de Wiertschaften hänkt… also ‘klunsche geet’. Bei deene Klunscherte ginn et deer ‘Léiwer’, ower 
och deer mat engem ‘béise Soff’… déi kënne ganz ‘wéischt’ sinn a ginn sech dann u jiddereen.
Huet dat ‘Wéischt’ dann elo mam däitsche ‘wüst’ ze dinn? Knapps oder guer net, och wann et vläicht
esou schéngt. Ower da sot emol engem vu bësse méi wäit ‘do iwwer’ eran, à la ‘Pittys Aufsatz’: Dieser
Klunscher klunscht dacks am Comptoir und wird gern séier wéischt.

vir, hannen, oder hannevir?
Dee lästege ‘Vierdergrond’ huet der well vill ongehal gemaach, déi dat als ‘virbäi’ verstinn; et ass 
einfach kee Lëtzebuergesch, well eis Sprooch deen Ëm- oder Zoustand selwer kloer an däitlech ausdrécke 
kann. Et ass ongeféier esou koppeg, wéi wann een op däitsch giff soen, et hätt een eppes ‘hintenvorne’
gemaach aplaz ‘verkehrt(-rum)’. Probéiert, am ëmgedréinte Sënn och emol, eisen Ausdrock ‘bausse-
bannen’ an d’Däitscht ze setzen.

Et gëtt e sëllechen muttwëllesser Ausdréck, déi engem wierklech wéi an den Oueren dinn, well si eist 
Sproochgefill vergewaltegen. D’meescht sinn et deer däitscher, déi an de Mikro gebrätscht ginn,
well et do vill Leit gëtt, déi dacks zwar eng journalistesch Ausbildung opweises hunn, ower hirt 
Lëtzebuergescht ass ‘ënner aller Klarinett’! Ursaach? Entweder si kënnen net, si wëllen net, oder et 
ass hinnen egal. Näischt géint flott Däitsch, ower…

D’Nolauschterer hunn e Recht drop, dat nun emol net EGAL ze fannen. Dir kënnt iech denken,
datt mir kéipweis Tëlephonë kréien, wou Leit sech iwwer dee Mikro-Sproochaarmutt an d’Sträng geheien… 
si hätten natierlech gär, mir sollen ‘eppes maachen’. Wann d’Reklammatiounen ower ëmmer vun 
deene selwechten an d’Redaktioune kommen, dann ass dat warem Loft oder kale Kaffi («sinn déi 
schonn erëm amgaang»). Do gëllt nëmmen d’Schreiwen an Zivilcourage, d.h. den éierlechen Numm 
drënner. Dir kënnt dat net? Dach! Schreift just, wéi dir ‘hinnen’ oder äis et um Tëlephon gengt soen!

gebeemte Sprooch
Et ass ze verstoen, datt ee fir eng Ried oder e bësse méi ‘festleche’ Text eng Grimmel drop hält,
déi Saach och sproochlech am ‘bessere Gezei’ kommen ze loossen. Mir kënnen äis vläicht nach drun 
erënnren, wéi eng Léierpersoun an der Schoul drop gehal huet, datt een an engem ‘Aufsatz’ net 
ëmmer déiselwecht a wa méiglech deer ‘schéiner’ Wierder soll gebrauchen, ob dat elo am 
Däitschen oder Franséische war… Lëtzebuergesch hat jo (leider deemools) do näischt ze sichen.

Doraus ass vläicht ze verstoen, datt et z. B. a lëtzebuergeschen Annoncen oder engem Artikel fir e léiwe 
Verstuerwenen nach ëmmer zimlech ‘feierlech’ hiergeet… leider dann an enger Sprooch, déi besser 
direkt op Däitsch wier: Wann een e Mënsch gär hat/huet, da brauch een deem wierklech net ‘zougedoen’
ze sinn; un een denken, dat muss net ‘zum Gedenken’ un ee ginn; engem e Merci schëlleg sinn 
heescht net onbedéngt ‘zum Dank verpflicht’ sinn; et freet sech och, wat dee ‘grousse Schmäerz’ soll,
wann eppes engem einfach wéi deet oder no geet. Nach eng butzeg Fro: wie sinn déi ‘Hanner-
bliwwen/Ugehéiereg’, déi heiansdo dorëmmer geeschteren? Do geet ‘Famill’ dach duer, oder?

Schaack, Schaak, Schack
…deen Numm gitt dir ëmsoss am Frankräich, an Däitschland oder soss hei rondrëm sichen… et sief 
dann, et ass e Lëtzebuerger dohinner ausgewandert. Dat huet seng Ursaachen, an zwar an der lëtze-
buergescher Aussprooch, sengerzäit, vum franséische Virnumm ‘Jacques’. Dat ass mir eréischt agefall,
wéi ech héieren hunn, datt den Helmut Kohl eise Jacques Santer ëmmer ‘Schack’ vernannt
huet, aplaz dee weeche ‘J’ ze gebrauchen. D’Schreifvariante vun dësem ganz heefege Familljen-
numm maache jo méi wéi engem vun äis Kappbrieches; si sinn ower genee esou (on)wichteg wéi 
Biwer-Biver-Biever-Biewer/Schmit-Schmitt-Schmidt-Schmid.

Intressant wier et ganz sécher, wann emol eng gutt Séil sech (mam Tëlephonsbuch) giff dohannert 
setzen, an eraussichen, watfireng a wéivill typesch lëtzebuergesch Familljennimm aus eisem 
Gebrauch vu Virnimm entstan (kënne) sinn, déi mir d’éischt aus der Napoleonszäit an den 
Zivilregëschtere begéinen. An deem Sënn: Vu wou kommen z. B. eis Nimm NILLES, STEFFES, GERGES 
oder HENX hier? D’Wëssenschaft schwätzt do vun ‘Onomastik’… Allo! wéi ass et do mat eise sympa-
thesche Frënn Familljefuerscher?

Michel Hamilius
…huet deen eeleren Här geheescht, deen äis vrun e puer Joer an eiser Haaptversammlung mat 
engem ongewéinleche Bichelchen opgefall ass: Lëtzebuergesch op Chinesesch an ëmgedréint
iwwersat! E Mann aus enger vun eise bekannsten an dichtegste Familljen; en héichgeléierten
Ingenieur, op deen déi deemoleg ARBED sech voll a ganz a China verloosse konnt; e léiwen a beschei-
dene Mann, dee mir mat sengen Iddiën a Meenungen an eisem Comité gutt ‘brauche’ konnten.

Hien huet net vill dovu geschwat, datt seng Gesondheet ëmmer méi ofgeholl huet, war ëmmer 
entschëllegt, wann hien net konnt bei äis sinn… an huet äis esou onopfälleg verlooss, wéi hien ëmmer
wollt sinn. Mir soen der Famill vum Här Hamilius eist Matleed an halen hien a ganz sympathescher Erënnerung!

Pol Pütz
…heescht de ‘Laureat’ vun eiser Sëlwerplack Dicks-Rodange-Lentz dëst Joer. D’Traditioun
vun dëser Auszeechnung fir Verdéngschter un eiser Sprooch hat ewell vrun 2 Joer hiren eegene 
‘Sëlwerjubileum’. All déi, déi se kritt hunn, konnten/kënnen sech roueg eng ‘Hatt voll mengen’, well si 
mat dichtege Perséinlechkeeten an Institutiounen am Sprooch-Eck vun eisem kulturelle Liewen an enger 
Rei stinn.

Mir vernäipen äis mat Respekt vrun all deene ‘Récipiendairen’, déi zënter 1984 an d’Éiwegkeet gaang
sinn… an engems ass eis Actioun-Lëtzebuergesch houfreg drop, datt a ville vun deene Leit Doudes-
annoncen oder Erënnerungsartikelen d’Decoratioun ‘Dicks-Rodange-Lentz’ eng Éiereplaz kritt huet.

De Pol Pütz brauche mir elo net extra virzestellen; dat geschitt fir säi groussen Dag. Hien ass äis ower,
iert hien als fläissege Lëtzebuergesch-Schreiwert bekannt guff, ewell 1971 an eiser Grëndungsver-
sammlung am ‘Pôle-Nord’ mat senge 24 Joer, och als ee vun eisen éischte Membren, mat engem 
sympathesch-flénke Mondstéck opgefall… nodeem et beileiwen net bei der ‘Gäbberche’ bliwwen
ass. Mir éieren elo mat Freed e feine Frënd, e gudde Literat, e fuussege Revue-Schreiwert an e
respektéierte Léiermeeschter vum Lëtzebuergeschen!
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PURrismus… oder POURRIsmus?
Kuckt gutt: Nëmmen 2 Bustawen Ënnerscheed, ower déi hunn et an sech! 
Am Lëtzebuergesche kënne mir deen zweeten Ausdrock (Pourrismus) 
och mat enger Partie Verben an deem Sënn ëmschreiwen: verbellen, ver-
muuschten, verdierwen, vermëfferen, ermëlzen, zermujelen, zerknujelen,
verhondsen asw… esouguer e ganz ‘aalt fir an de Musée’, an zwar 
verfomfachen. Eis Iechternoacher Frënn missten dat nach bal kennen.

Emol anescht gekuckt: Wat waren all déi, déi als Resistenzler am Krich de 
Kapp fir eist Land dohinnergehal hunn, verhaft, gepéngegt an esouguer 
ëmbruecht gi sinn: Nationalisten?

Wat sinn déi, déi op engem Match oder bei enger Course hir Begeeschterung mat engem rout-
wäiss-bloen oder Léiwefändel friddlech weisen: Nationalisten?

Wéi ginn dann zugudderlescht déijéineg veruuzt, déi zënter Joer an Dag op eis Sprooch halen an 
sech fir si asetzen: natierlech puristesch Nationalisten!

Quatsch!

Wat war dann den Thomas Mann, wat den Heinrich Böll, wat den Albert Camus, de François Mauriac,
de George-B. Shaw, de James Joyce an honnerte vu geniale Schrëftsteller an alle Sproochen hei 
rondrëm: Sprooch-Puristen! All Sproocheproff, deen op eng gewieweg a ‘richteg’ Sprooch hält,
ass deemno jo och e klengkarréierte… Purist.

Bei äis: de Michel Rodange, den Tit Schroeder, de Marcel Reuland, de Robert Bruch, de Paul Noesen,
de Joseph Hess, de Pir Kremer, de Pol Pütz, de Paul Greisch, d’Janine Theis, de Fernand Lorang asw… 
waren a sinn dat elo Puristen oder net?

Weider: Wat sinn eis Schreif-Journalisten, déi op en uerdentlecht Däitsch, en éierbart Franséisch,
e proppert Englesch, esouguer en zerguttstert Lëtzebuergesch halen? Puristen!

Muss een esou en iste-Stempel op d’Stier kréien, wann een op eng engermosse gutt 
Sprooch hält? Wat ass esou schlecht oder topeg drun, d’Lëtzebuergescht net mat egal wat, egal 
vu wiem an egal wou a wéi muttwëlles verhondsen ze loossen.

Setzt emol am Frankräich ee vrun de Mikro (oder an eng Zeitungsredaktioun), deen aplaz normal-
éierbart Franséisch e Gehäck ‘queesch duerch den Hexagone’ schwätzt oder schreift… deen däerf 
ganz séier ‘trëppelen’! Wat giff passéieren, wann en esou e ‘Multikuddelflecki’ geng zumbeschte 
ginn: Eraus! Datselwecht an der BBC, bei RTB oder dem ARD… just bei äis, do ass et scho bal eng 
Auszeechnung, wann een e Lëtzebuergesch schwätzt wéi e ‘Vizmates’ oder en ‘Heckenegalwat’.

An deem Sënn: Léiwer Purist, also fir eng propper Sprooch, wéi Pourrist, deem seng Sprooch 
éischter op e Kompostkoup hannenaus am Gaart, wann net esouguer op eng Mëschtekaul gehéiert.

Ceterum censeo… (39)
Natierlech kann een deene Leit (eisen Deputéierten) op d’Strëmp goen, déi well joerelaang d’Fro
vun eiser Sprooch an der Verfassung ‘dohinnergeplättelt’ kréien… wat e flotte lëtzebuergeschen
Ausdrock, gelldir. Et wier dach esou einfach, fir si a besonnesch fir de Schreiwert, wann d’Lëtzebuer-
gescht logescherweis ouni Kéier a Krëmmel als d’Sprooch vum Grand-Duché an eis
Constitutioun stoen kéim; d’Nummer vum Artikel spillt keng grouss Roll.

Mir si jo elo gewuer ginn, datt d’Madame Schoulministesch Mady Delvaux-Stehres drop
gehal huet, dem Lëtzebuergeschen an der Praxis vun der Grondschoul a vum Secondaire eng
bestëmmte Roll ze ginn, an zwar, datt de Gebrauch vun eiser Sprooch och a Fächer zum Deel erlaabt
ass, wou dat bis elo en ‘Tabou’ war. Merci. Och wann dat elo kee Gesetz ass, da wësse mir ower,
datt esou Reglementéierungen e seriöse legale Fong hunn!

Ass et dann elo nach ëmmer ‘dolaanscht’, wa mir zënter Joere verlaangen, datt eis Sprooch
einfach als ‘langue du Grand-Duché’ soll däitlech ‘et sans équivoque’ an eisem Grondgesetz
figuréieren; dat natierlech net, ouni datt aner Sproochen do verstänneg ernimmt kënne sinn. Mir 
erënneren an deem Zesummenhank un d’Sproochegesetz vun 1984, un d’Lëtzebuergesch beim
Nationalitéitsgesetz, deem vun den allgemenge Coursën an der Legislatioun iwwer den ‘Institut de 
langues’. Et wier also nëmmen eng Fro vu Konsequenz.

EISES…
Mat laangen a komplizéierte Fach-Explikatiounen, z. B. iwwer de Sazbau (Syntax), bréngt
een eiser Sprooch nëmmen eppes fir Leit, déi sech ‘fachlech’ wëllen domat ausernee-
setzen… wat dat och ëmmer heesche soll. D’Lëtzebuergescht brauch vrun allem Hëllef, déi op
d’Praxis ausgeriicht ass, net nëmmen dréchen Analysen. Do sinn Zeitungsartikelen, Annoncen,
Plakaten, perséinlech Schreiwereien, kleng Gedichter (wa méiglech eng Grimmel kauzeg-lëschteg)
Gold wert.

Eng aner Stäip ass déi systematesch Sich an Auswertung vun typesche lëtzebuergeschen 
Ausdréck an hirem Gebrauch. Et gëtt an esou ville Fäll einfach net dru geduecht, datt eisen 
‘Idiom’ e ganz spezifesche Charakter huet, besonnesch vis-à-vis vum Däitschen. Do wier et flott an 
onheemlech nëtzlech, wa mir äis emol giffen druginn a kleng Texter zesummestellen, déi en däitsche
Glach hunn… ower 50 km bannent der Bundesrepublik vu kengem Mënsch verstane ginn. Iwwer-
setzt dat hei emol am Martin Walser seng Sprooch: De Papp war mat sengem Jéngi um Tour. De Krappert
huet sech net geschéckt, du krut hien eng geklaakt. Hien huet gerappt, geroost a gejaut, bis datt en eng
an der Hauf hat; dunn ass en och nach de laange Wee dohinnergeschlo an hat eng fatzeg Bëls op der 
Kopp. Déi hat e jo och zegutt, an huet de Bak net méi opgedunn…

Eieieiei, dat gutt Gefréiss…
… huet de Frënd Pir Kréimer vum Kachkéis gesot, deen iwregens guer net esou nëmme lëtze-
buergesch ass. Wat d’Sprooch bei der ‘Namminamm’ ugeet, hu mir ower maandelweis Ausdréck,
déi op eisen Dësch, op den Teller a vrun allem an e Lëtzebuerger Menü passen… an déi an eisem
Heft ‘Actioun-Lëtzebuergesch Extranummer 3’ bei enger Abberzuel vu prakteschem Lëtze-
buergesch ze fanne sinn; et ass, a 6. Editioun!, nei iwwerschafft a gedréckt. Frot et an de grousse
Bicherbutteker, oder bestellt et iwwer eng vun eisen Adressen… et kascht nach net emol ee Pak
Zigretten!

An deem Zesummenhank da vläicht eng Fro: Kaaft dir iech en Hame-Bréitchen oder en
Hame-Kichelchen? Natierlech e Bréitchen, gelldir. Firwat? Mä well et d’Verklengerung vu ‘Brout’
ass. De Kichelchen ass datselwecht vu ‘Kuch’… also sinn d’Streiselen, d’Schleeken, d’Aachtercher,
déi esou gutt beim Kaffi schmaachen, och ‘Kaffiskichelcher’… a keng Bréidercher oder ‘Mëtschen’,
well dat ass just en aneren Ausdrock fir ‘Bréitchen’. D’Explikatioun kënnt vun der Form dovun an 
ass zimlech graff… dir huet et geroden.

Déi ‘Aachtchen’ dann. Dat ass eng typesch lëtzebuergesch Saach. D’Verklengerung (Diminutiv)
kennen eis Kaartemudderen och fir aner Zuelen: eng Zweetchen, Drëttchen, Véiertchen, Fënneftchen,
Siwentchen, Aachtchen, Néngtchen, Zéngtchen an Eeleftchen… hätt dir dat esou geduecht. Eis Sprooch
huet méi ewéi der vill mengen!

e Stouss
Natierlech hu mir dat Verb an de Substantiv ‘stoussen/Stouss’ an deerselwechter Bedeitung 
wéi am Däitschen. Dogéint ass glat näischt ze knadderen. Da sot ower engem ‘do iwwer’, hie soll 
sech ‘einen Stoss geben’… dee kuckt grouss aus der Wäsch, well dat gëtt et nëmmen esou am 
Lëtzebuergeschen, grad ewéi den Ausdrock ‘Stoussnéckel’ net eeriicht an d’Däitscht eriwwer ze 
kréien ass. Wie weess nach, datt eng Schuppkar an der Zäit och nach ‘Stousskar’ genannt guff? 
Wéi steet et mat der Ausdrocksweis: ‘ech hu mech gestouss’, am Sënn vu ‘gëiert’, vläicht esouguer 
‘vertrëppelt’? Alles net wichteg, gelldir. Dajee alt. Mä huet dir iech iwwerhaapt ewell gefrot, wat 
dann an iergendenger Sprooch wichteg ass?

ACTIOUN LËTZEBUERGESCH – Generalversammlung
e Samschdeg, den 10. Abrëll, mëttes um 3 Auer,

‘am Dierfgen’ an der Stad / Nordstrooss, 6 (Casinosgaass)
steet eise Comité de Membren a Frënn Ried an Äntwert.

Wat war am leschte Joer lass? Wat hu mir wëlles?
Mir freeën äis op iech alleguer, grad ewéi op all är Meenungen, Iddien a Froen!

Emäischen! Äddi Éimaischen?
Eng vun den eelsten Traditiounen ass fir vill Kanner vu gëscht a Leit vun haut a mar, dee sym-
patheschen Ouschterméindeg an der Stad. Ausgerechent och nach do – vum Fëschmaart bis 
erof op de ‘Bock’ – wou mam Sigfrid am Joer 963 d’Geschicht vum historesch klor ‘aktéierte’ 
Lëtzebuerg ufänkt.

D’Éimaischen ass souzesoen deen éischte grousse folkloristesche Feierdag am Joer, deen 
dausende vu Leit kucken a genéisse ginn. Datt den Numm vun de ‘Jünger vun Emmaus’ hierkënnt,
wëssen déi allermeescht vun äis… mä d’Stad Lëtzebuerg schéngt Krämpes domat ze hunn, fir äis 
dat schrëftlech op enger (ganz schéiner) Plakat richteg geschriwwe matzedeelen. Kuckt emol den 
Ënnerscheed hei an der Iwwerschrëft: Da musse mir alt nach op Nouspelt bäiléiere goen.

De sougenannten ‘Ëmlaut’ vun engem ‘AU’ ass nun emol ‘AI’: Maus – Maischen, Haus – Haischen,
Laus – Laischen, Strauss – Straisschen, Knaus – Knaischen… net wichteg? Mä da schreift emol 
zu Paräis ‘Marrè’ fir de ‘Marais’, zu London ‘Pickadilli’ an zu Bréissel ‘Meneqe Pice’.

KlackeWÉIH… abeejo!
An eiser Schreifweis gëtt et ee ganz einfache Prinzip: de Bustaw ‘H’, dee mir jo am Däitsche vill
matzen an de Wierder fannen, ouni datt een en héiert (Wahl,Weiher, Reiher, weihen asw.) gëtt am 
Lëtzebuergeschen nëmme geschriwwen, wann en och ausgeschwat gëtt, also ze héieren ass.

Eng Ausnahm ass – aus pädagogesche Grënn – do am Lëtzebuergesche virgesinn, wou den ‘H’ 
am Däitsche gebraucht gëtt, fir den e-Laut oder en anere Vokal ze verlängeren (Dehnungs-H),
z.B. fehlen, dehnen… soss maache mir eis Kanner beim Däitsch-Schreiwe wibbelbänzeg. Iwregens 
soll een net ze kriddeleg mat esou Reglereie sinn, soss kréien déi d’Flemm, déi eventuell éierleche 
Spaass mam Schreiwen hunn.

An deem Sënn, a grad giedeleg fir en Ouschtersamschdeg, krut ech eng Photo vu Kollege geschéckt,
wou (2006) virun enger Kierch eng grouss ‘banderole’ an déck-fetter Schrëft eng feierlech KLACKEWÉIH 
ukënnegt, aua, utsch!… dir kënnt iech denken, datt dat och eng Geleeënheet fir en hannerwännege 
Witz ass… deen net grad op e Kommiounsdësch passt.

vum Lex Roth
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Et wor emol…
…e Kanonéier, heescht et am Dicks sengem bekannte Lidd. D’Meedchen,
dat hie bestuede sollt, huet de Leit ower all topeg Klapereien iwwer dee 
‘stuetse’ Maansmënsch gegleeft… d’Saach ass dramatesch an d’Bréch gaang.

Wa mir vru ronn 38 Joer all Behaaptungen a soss Eefällegkeete 
gegleeft hätten, fir déi Saach ‘rëlles’ ze maachen, da wier dee 
Schwonk fir d’Sprooch och séier iwwer d’Kopp gaang. Mir hunn 
äis ower séileroueg dohigesat an iwwerluecht, wat ee verstännegerweis 
fir d’Lëtzebuergescht kënnt maachen. Ponkt fir Ponkt sinn déi eenzel 
Gebitter erbäigeholl ginn, wou eis Sprooch ouni ‘Vive!’ an ‘Hurra!’ eng 
éierbar Plaz zegutt hätt… et ass gaang! Fir d’Schoul, fir d’Press, fir d’Privatleit, no an no och op 
offizielle Pläng hu mir deem kleesperen ‘Dialekt’, deer ‘Hallefsprooch’ e Pad getrëppelt, deen 
haut eng schéi breet Strooss mat zolittem Fëllement ass, déi vrun 1971, dem Grëndungsjoer 
vun der Actioun-Lëtzebuergesch, keen am Eescht fir méiglech gehal hätt.

Hei als ‘Facsimile’, en 1972 handgeschriwwene Bréif, deen un eis Deputéierten an d’Gemenge 
gaang ass (eng Schreifmaschinn hate mir nach net). Eis Dokumenter sinn an deenen 3 Dose Joere 
4mol geplënnert a gesënnert ginn, sou datt déi Copie fir äis haut e wertvollt Erënnerungs- an 
esouguer Beweisstéck ass. Mir soen dem Här Arthur Müller vun Ettelbréck villmools merci dofir;
hie mécht do an de Gemengenarchiven eng wertvoll Aarbecht. Kuckt iech et un… an da maacht dir 
iech selwer är Gedanken, ob mir bäigehalen hunn oder net… mir hunn dës Verspriechen (an nach 
eng gutt Partie weider) gehal. D’Resultat kënnt net besser sinn!

vum Lex Roth
Ceterum censeo… (38)

An der Chamber-Propositioun, déi d’Spezialcommissioun fir eis Sprooch an der Constitutioun/Verfassung 
gemaach huet, steet dëse Saz: L’État veille à promouvoir la langue luxembourgeoise… mais
qu’en termes galants ces choses-là sont dites! heescht et am Molière sengem Misanthrope. Wuel verstan:
an engem Theaterstéck. Mä eis Constitutioun ass jo kee Mono- oder Dialog fir op eng Bühn! Vun
de spezialiséierte Juriste gëtt gesot, eng Verfassung däerft kee literareschen Text, keng Literatur sinn.

Wat soll dat dann heeschen, l’État ‘veille’? Wat ass mam Verb ‘promouvoir’ gemengt?… op jidfer Fall 
näischt Exaktes, well dat veiller/promouvoir kann einfach alles heeschen: Schrëftsteller stäipen, hei oder
do e Subsid ginn, Sproochecoursën organiséieren/finanzéieren… dat mécht de Staat jo och (gutt) fir 
eis aner ‘Gebrauchssproochen’. Klor ass net, wéivill a wéi wäit dat ‘promouvoir’ soll/muss goen. Dat geet
nëmmen iwwer en däitleche ‘Stack’, e ‘Status’, also e ‘Statuéiere’ vum Lëtzebuergeschen 
als d’Sprooch vun eisem Land… déi mir jo iwregens per Gesetz! strikt vun deene verlaangen,
déi eis Nationalitéit gär hätten. Mir? A wie ware ‘mir’ dann, déi dat gestëmmt hunn?

et knuppt!
Emol vun de Geforen ofgesinn, déi et fir Sylvester, Nationalfeierdag oder aner Geleeënheete gëtt,
wou iwwerall ‘Knupperten’ an d’Luucht ginn… et ass e fuschneit lëtzebuergescht Wuert, grad ewéi
an der Zäit ‘Këppercher/Ramossen’ a Feiersteng… mä do hat jo emol ee behaapt (an en Dichtegen!),
eis Sprooch wier net ëmstand, nei Wierder ze maachen.

Denkt emol un dat Wuert ‘Knupp’ aus deerselwechter Famill, u ‘Knippercher’, u ‘Knuppefreed’… firwat
net u ‘knubbeleg’ (net ‘holpereg’!). A villen Uertschafte fanne mir Kadaster- oder Stroossennimm 
‘op der Knupp’. Zu Wolz guff et ‘d’Knupperten’ ewell vru Generatiounen: dat waren ower déi Leit,
déi nun emol ‘op der Knupp’ gewunnt hunn… iwregens do, wou eisen Tour de France-Champion
François Faber op d’Welt komm ass. E ‘Knuppert’ also, eng Saach fir de Velos-Spezialist Henri Bressler!

Begruewen ass net ‘bäisetzen’
E Frënd vun eiser KLACK schreift, wëllt dat ower ouni säin Numm:

Et ass gutt, datt ëmmer méi Leit Doudesannoncen op Lëtzebuergesch an d’Zeitung schreiwen;
dat ass och e schéinen Hommage un déi léif Verstuerwen, fir et an deer Sprooch ze maachen, déi 
si hirt Liewe lang gebraucht hunn. Leider huet sech iergendwann ee koppegt Wuert an déi Texter 
geschlach; den Eescht vun deer Matdeelung géif et wuel verlaangen, datt och nach déi Klengegkeet 
verbessert géif, fir et perfekt ze machen.

Rieds geet vum Wuert ‘bäisetzen’: Et kritt een eppes vum Patron an der Pai bäigesat, wann dee mat 
engem zefridden ass; en Dësch kritt ee Stull bäigesat, wann ee Gaascht méi opdaucht wéi virgesinn.
Mä heiheem ginn dei Verstuerwen oder hir Äschen begruewen an net bäigesat; et schreift een och 
vun engem Begriefnes an net vun enger Bäisetzung.

Dat komescht Wuert do, wat riicht ewech aus dem Däitsche kënnt, gëtt ëmmer erëm ofgeschriwwen,
well een sech jo an deer Situatioun vum Verloscht vun engem léiwe Mënsch net all zevill Gedanke 
mecht an sech vun Texter aus der Zeitung vun Deeg virdrun inspiréiert. E falscht Wuert gëtt awer 
net doduerch richteg, datt et dacks ofgeschriwwe gëtt. Et géing vläicht ewell duer, datt dräi oder 
véier Woche laang net méi Bäisetzung mee Begriefnes geschriwwe géif, an dee Fehler wär aus den 
Zeitunge verschwonnen.

Pickelen, Äässen oder Pautschen?
Duerch d’Reklamme fir all Hautproblemer, kréien d’Ausdréck op deem Gebitt och alt, wéi sou villes,
en däitscht Gesiicht… an eis Sprooch Schadder (Schorf) a Pautschen! Et soll keen heihannert iergend
eppes géint d’Däitscht siche goen, mä just eis aremséileg Gewunnecht, zevill muttwëlles an de 
Lompekuerf ze geheien, wat et nach ëmmer och op Lëtzebuergesch ginn ass. Dann heescht et
nawell gär, déi Wierder wieren ‘ze al’ an et wier dach nach ‘ëmmer’ sou gesot ginn.
Stëmmt net… well sou al ass d’TV jo net.

Spéitstens am ‘Lëmmelsalter’, der Pubertéit, huet bal jidferee mat esou ‘Gedéngels’ op senger Haut
ze dinn, natierlech eng gutt Geldquell fir d’Fach-Medizinner (Dermatologen) an déi sougenannt 
‘Pharmaindustrie’! Déi ‘Pautschen an Äässen’ / acné juvénile gouff et nach ëmmer, och hei,
deemno och d’Ausdréck dofir. Bis op bedauerlech Fäll sinn se och ëmmer vumselwen ewech gaang,
wann de Jong oder d’Meedchen ‘de Knuet opgedunn’ hat… an net zevill dru gepiddelt huet.
Ville vergeet dat ‘Gerëffs’ net séier genuch, an da gëtt drop geschmiert, datt d’Tüben net matzäit 
genuch erbäikommen… ouni datt et vill déngt. Mä kuckt iech emol déi Publicitéit dofir an der 
Press oder op der TV un: eng Goldgrouf. Leider gëtt et keng Salef, keng Crème (kee ‘Schmier’)
géint Sprooch-Pautschen an -Äässen .

390000!?
Souvill Leit sollen dann elo Lëtzebuergesch schwätzen. Dat wieren esou ëm déi 80 % vun 
den Awunner vum Land; schéi wier et… ower et stëmmt mat Sécherheet net. Mir wieren 
ewell frou, wann et der 290 000 wieren… oder gëtt déi ‘Grande Région’ do mat era gezielt?

Saache ginn an d’Welt gesat, déi mat schéiner Regelméissegkeet ännere wéi d’Neit Liicht an de Voll-
mound. Watfir ee Lëtzebuergesch a wéivill Lëtzebuergesch ee kann, dovu geet net rieds;
e puer geleefeg Sätz gi jo och net duer, fir ze behaapten, et wier een däitsch- oder franséischsproocheg.
Dem Soziologie-Professer Fernand Fehlen seng Propos, fir eppes Zolittes iwwer Sproochkompetenzen
ze maachen, ass eng Rubrik beim ‘Recensement’, deen all Joer am Oktober auszefëllen ass. Mä da
maacht et, kannergottesnamol!

D’UNESCO soll jo elo deklaréiert hunn, d’Lëtzebuergescht wier am Fong net méi op deer Lëscht
vu Sproochen, déi a Gefor sinn… schéin! Mä datt eis Sprooch esou séier vun enger groer op
eng wäiss Lëscht ‘evoluéiert’… eng Leeschtung! Ower dat muss äis jo bal soen, datt dee ganze 
Jirimiri décke ‘Dummi’ ass. Dofir: Les chiens aboient et la caravane passe. Wa mir ‘eis Aarbecht’ 
maachen, dann ass a bleift d’Lëtzebuergescht ‘normal gesond’!

bäissen a bäissen ass zweeërlee…
ower nëmmen am Lëtzebuergeschen! Natierlech hu mir dat Verb och am Sënn vum Däitschen, also
dem franséische ‘mordre’. Mä wéi iwwersetzt dir dann op däitsch oder franséisch, et giff 
iech ‘bäissen’? Do ass et mat ‘beissen’ net gedunn! Dat ass ‘jucken’. Es juckt mich / ça me démange,
dat heescht dach bei äis ‘et bäisst mech’, oder net?

Esouguer Spréchwierder ernimmen eisen typesche Gebrauch: Wann dat dech bäisst, da kraz dech…
de Claude ass nach ze liddereg, fir sech ze krazen, wou et hie bäisst. Mä wann ‘et ee bäisst’, da gëtt 
och nach gesot, et hätt ee ‘Bass’; dat huet alt erëm näischt mam däitsche ‘Biss’ ze dinn. Sot emol 
zu Dortmund: Ich habe Biss… dat versteet keen, well déi verstinn do, dir wiert e ganz Kéngen a 
géngt net zécken.

Aplaz datt d’Linguisten op der Uni sech mat sougenannten ‘Interferenzen’ofginn, wiere si gutt beroden,
wann si déi semantesch Säit vun eiser Sprooch vis-à-vis vum Däitsche gengen op de Leescht huelen.
Dat giff och méi bréngen, wéi wann den Uz mat engem Lëtzebuerger sengem ‘schlechten Däitsch’
gemaach gëtt, wann hie vun engem ‘Werkzeugkasten’ seet, et wier ‘eine Geschirrkiste’.
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d’Lëtzebuergescht eng Sprooch?
Dat ass déi Fro, déi ëmmer erëm gestallt guff. Si hänkt och nach 
ëmmer an der Luucht, apaart°, wann ee wëllt stëppelen°. Dofir gi mir 
deer Saach gläich ‘op de Virzock°’. Vrun allem wann iergendee ‘bei Leit’ 
wëllt den Hunn am Kuerf spillen an dësem oder deem Sproochmates ‘se mol 
wëllt esou richteg stoppen’. Dajee° alt°. Just an deem Zesummenhank 
wäerte mir vun elo un an eiser KLACK d’Wierder an d’Ausdréck, déi 
zimlech oder ganz typesch fir d’Lëtzebuergescht sinn, esouguer och 
nach extra markéieren, an zwar ganz einfach mat engem °, dem Zeechen,
dat gemenkerlech° fir ‘Grad/degré’ geholl° gëtt.

Dat erënnert een dann un dee Sproch, datt een Domme méi Froe ka stellen, wéi siwe Louser° 
kënnten drop äntweren. Hei kann een deer Saach dann ower aus de Féiss° kommen, wann een 
dem Stëppeler° einfach eng aner Fro stellt: Wat ass dann eng Sprooch? … an da kann ee ganz 
liicht eng topeg° ‘Kuck°’ gesinn, et sief dann de Froestellert mengt nach eng missen dropzeginn°:
d’Lëtzebuergescht ass jo ‘nëmmen°’ en Dialekt; an der Rei°… mä wat ass dann en Dialekt? 
Wat ass iwregens den Ënnerscheed tëscht° enger Sprooch an engem Dialekt? Do kritt den Tutebatti 
dann och alt nach keng méi klor Gickelcher°.

Weltbekannt an unerkannt Linguisten sinn sech ewell° laang eens, datt dat Mëttel, mat deem 
d’Mënschen sech ënnerenee verstännegen nun emol eng SPROOCH ass, e ‘Communikatiounsmëttel’,
ob kleng, ob hallef oder ganz, ob komplizéiert ‘flektéiert’, differenzéiert oder gottweesswat vu 
wëssenschaftleche Bänn a Flätschen° nach an deem Bitzkuerf° läit.

Et ginn och sougenannt ‘Kritären’ e griechescht Wuert fir ‘Zeechen’: Gëtt deen ‘Idiom’ (en 
allegemengt Wuert fir eng ‘Schwätz°’) an engem bestëmmte Staat allgemeng gebraucht,
dat och op jidfer Niveau? Gëtt en och geschriwwen? Besteet eng gewësse Literatur, en Dictionnaire? 
Gëtt d’Wëssenschaft sech domat of?… D’Äntwert op all déi Froen ass fir d’Lëtzebuergescht klor,
an dat haut jo nach méi wéi et jeemools de Fall war. Oder net?!

Beim Lëtzebuergesche kënnt nach eppes ganz Wichteges dobäi: Et ass d’allgemeng Sprooch vun 
engem souveränen, international unerkannte Staat, och wann deen nach esou kleng ass! 
Denkt och un d’Gesetz vun 1984! Et huet seng Plaz a seng Roll op héchstem Niveau (beim Chef 
vum Land; an der Chamber…): Net ze vergiessen, datt eis Sprooch fir d’Schoulen unerkannt ass… 
wéi dat elo an der Praxis ausgesäit, dat ass en Artikel fir sech.

Gewosst ass, datt all wichteg Sproochen hei rondrëm° vrun allem duerch dat Schrëftlecht 
fixéiert gi sinn: d’Englescht am Mëttelalter, d’Franséischt am ganz spéide Mëttelalter; dat Däitscht 
nach méi spéit, well ‘Däitschland’ jo eréischt laang duerno aus Dosende vu Mini-, Kleng- a gréissere 
politeschen Unitéiten zesummegewuess ass. Fir dem Goethe seng Sprooch (18./19. Jh.) spillt en 
etlech Joerhonnerte virdrun de Martin Luther mat senger ‘uniformer/universal-däitscher’ Bibeliwwer-
setzung d’Haaptroll.

Aus all deenen Iwwerleeungen ass liicht ze verstoen, datt d’Schreiwe vun enger Sprooch 
– an dat och vun eiser – dee wichtegste Ponkt fir d’Wuessen an Erhale vun egal 
watfir engem Idiom ass. Do kënne mir äis fir d’Lëtzebuergescht haut mengerwärreg° net 
bekloen a roueg jidderengem an d’Gesiicht gréngen°, dee mengt, et giff souwisou verschwannen;
wie mengt… Dofir sief hei och niewebäi deenen Dosende vu Schreiwerte merci gesot, déi sech mat 
hirem méi oder manner groussen Talent un hir/eis Sprooch erumaachen.

vum Lex Roth

Ceterum censeo… (37)
Léif Deputéiert vun der ‘Constitutiounscommissioun’! Gitt ärem Häerz e Stouss° an dem gudde Wëll 
eng Chance. Setzt eis Sprooch als ‘langue du Grand-Duché’ aus all deene logeschen Ursaachen 
an eist Grondgesetz, déi mir ewell° mat iech beschwat hunn; dee Prinzip verschaaft eisem Sprooch-
gesetz grad ewéi dem Nationalitéitsgesetz eng zollitt a verstänneg Basis. Mir verzichte gär op 
all Publikatioun vun ‘ëffentlechem Rapport’, deen eventuell eng vergëfte Situatioun ka schafen… 
dat huet eis Sprooch net verdéngt. Dir och net!

UniLU: Majo dann!
A leschter Zäit hu mir an der Press gelies, datt fir déi nächst Joeren op eiser UniLU d’Mënz gezielt 
an iwwer d’Fachgebitter gerëselt° ginn. Wa mir richteg matkruten°, wat do dann esou kréckele° 
wäert, da kritt eis Sprooch eng op den Deckel; wéi et mat der ‘Germanistik’ geet, dat ass 
nach net esou klor, ower d’Spezialitéit ‘Études luxembourgeoises’ schéngt nach just e 
Klappstull ze behalen!

Et soll jo kee mengen, mir gengen äis zufrecks° dofir freeën. Rose° si mir ower net, datt mir mat eiser Kritik
vun Ufank un net esou falsch geleeën hunn, oder? Déi ganz Saach ass dach, personal- a fachméisseg,
wënsch° ugepaakt ginn. Op d’mannst° net richteg. Vrun allem net mat deene Leit, déi et besser
gemaach an sech ganz sécher anescht beholl hätten. Datt de Gascht°, de Beruffsnäid, d’Arroganz,
Dokter- a Master-Hunnekamp an aremséileg Charakterschwächt net onschëlleg un deer 
Situatioun vun elo sinn, dat päifen esouguer déi Spatzen, déi nëmmen am Kullang° krazen. Kënnt
nach dobäi, datt um Kapp vun der Uni Leit ‘sëtzen’ an decidéieren, déi nëmmen eng verkuerbelt° 
Ahnung vun deem hunn, wat dës akademesch Institutioun op deem Gebitt kënnt bréngen.

En ‘Dauereschued’! Mir hätten esouvill kompetent Leit fir dat Fach ‘Lëtzebuerg/-esch’, mä leider ass
do een deem aneren säin Däiwel. Nach méi schlëmm: Et ka keen deem aneren eppes vergonnen.
D’Ge-Masters a Ge-Dokters schénge méi wichteg wéi de Fong vun der Saach. Dajee alt°!
Videant consules…

stëbsen°
Dat gëtt et am Däitschen zwar och als Verb (stauben, abstauben), mä et huet praktesch näischt mat 
der Bedeitung an eiser Sprooch ze dinn… dat ass en immenst Kapitel, déi sougenannt Semantik 
(Bedeutungslehre), ëm déi sech leider keen do bekëmmert, wou et ëm dee Jaddermunnessennumm 
vun ‘Études luxembourgeoises’ op eiser UniLU geet. Firwat? Mä dat giffen eng hallef Dose KLACKen!

Ech hat eng gestëbst, dunn hunn ech d’Stuff misse stëbsen, an dunn huet et gestëbst, well net
éierbar gestëbst war… ok, mat de Buuschten erbäi gezun, ower dir verstitt jo, wat gemengt ass.
Zu Freiburg kee Mënsch! Dir gitt do och ëmsoss froen, wat eng ‘Staublumpe’ ass, och wann hei all
Fra versteet, wat mat enger ‘Stëbslomp’ gemengt ass. ‘Eine Lumpe’ siche mir ëmsoss am Duden;
dogéint gëtt et bei äis ‘kee Lomp’ am Sënn vun engem, dee ‘lompe°’ geet asw… do ass esouguer
e Maansmënsch eng Lomp°! Denkt am selwecht Sënn emol un eng ‘Fatz°’…

Wa mir nach méi wäit ginn, kënne mir äis och alt erëm froen, ob mir de ‘Staubsauger’ bräichten… 
do gëtt dach mat enger Maschinn aplaz mat enger Lomp ‘gestëbst’… déi heescht ganz logesch
‘Stëbslomp’… firwat dann elo net ‘Stëbsmaschinn’? ‘Stëbssuckeler’ passt net richteg, well 
e ‘Suckeler’ huet bei äis eng e bësse méi queesch° Bedeitung… Gelungen°, gelldir… ower genee 
déi ‘Saache’ maachen d’Differenz. Net nëmmen ‘Interferenz’!

3 mol Wick!
Déi Kéier° hu mir wierklech e ‘Wänterchen’, deen säin Numm net gestuel huet. Et kann ee roueg 
behaapten, et wier e gellege° ‘Lëtzebuerger Wanter’, wéi déi ‘Eeler’ der ewell e sëlleche° matkritt
hunn. Do uewen am Éislek hu mir en etlech Plazen, wou dann de Wand de Schnéi op laange Kéip 
opjeet, esou wéi de Sand an de Wüsten. Dat nennt sech dann am Däitschen ‘eine Schneewehe/-
verwehung’, am Franséischen ass et eng ‘congère’… mä mir brauche keent vun deenen zwee:
dat ass an eiser Sprooch eng ‘Wick’, vläicht och nach ‘Schnéiwick’.

Am Däitsche gëtt et zwar och ‘Wicken’, mä dat ass eng Planz, déi ee mat hire Wuerzele beim Gruewen 
am Gaart schéi rose maache kann… a bei äis genee dselwecht heescht. Déi drëtt lëtzebuergesch
Bedeitung vu ‘Wick’ ass ower typesch EISES! Well en ‘Docht’ vun enger Käerz ass nach ëmmer
keen ‘Duecht’ oder soss eppes Verdruddeltes ginn: All Käerz huet bei äis nun emol eng Wick!

Am Wanter kënne mir äis och nach Gedanken iwwer aner Ausdréck maachen, déi an eiser Sprooch
am Gebrauch sinn: Glëtz°, Bromä°, Spuerk° (Spierkel!), Gleis°/ Schëffel°/ Rutsch, Schnéiklatz°,
Neelchen°… a (leider) Vive déi preisesch TV!

Mëttel-Lëtzebuergesch
Dat ass e kriddelegt° Gebitt. Net well et onméiglech wier, dat festzeleeën (kodifizéieren)… mä well
et dmeescht° eng Saach vu Sentimentalitéit, aplaz° vu Verstännegkeet ass, fir net vun Duerf- oder 
Kierchtuermsfanatismus ze schwätzen. De Begrëff ‘Héichsprooch’ moosst sech vrun allem un 
enger geschriwwener Sprooch an do, wou am selwechte Land e puer Zorte vun total verschiddenen 
‘Ënnersproochen’ doheem sinn. Vergläicht emol dat ‘Däitsch’, wat a Baden-Württemberg geschwat
gëtt mat der ‘Schwätz’ vun Hamburg, dat Marseiller mat dem Franséische vu Lille… esou Ënnerscheeder
hu mir net! Déi grouss Zeitungen (‘Süddeutsche’, ‘Monde’) an déi allgemeng unerkannt Schrëft-
steller schreiwen eng Mëttelsprooch, déi zugudderlescht d’Héichsprooch ass/gëtt.

Theoretesch a mat den Internet-Mëttele vun haut wier et net watderdäiwel°, fir en zerguttstert° ‘Mëttel-
Lëtzebuergesch’ aus all deem ze filteren, wat sech am Laf vun de Generatiounen an eiser 
Sprooch ‘ënnen am Faass gesat’ huet. An der Zäit huet esou eppes missen ëmstänterlech mat 
Korrespondenz vun iwwer d’Land verdeelte ‘Vertrauensleit’ gemaach ginn. Haut kënnt een eng Zort
Referendum, fir e Pak Lëschte vu Wierder organiséieren, déi een (mä wien?!) op e ‘Site’ geng
setzen, wou am Fong nëmme ‘Kräizer’ bräichte gemaach ze ginn. Dann hätte mir séier° eraus,
wou/wéi d’Mëtt vum Lëtzebuergesche giff leien, z. B. ob dann elo eis – ons – is – éis déi meescht
‘Prozenter’ kriten, oder Numm – Nuem – Nam – Noam. Elo an engem neien Dictionnaire jidfer 
lokal/regional ‘Variant’ mat eranzehuelen, dat ass, héiflech gesot: Schmorri!

Wou et ‘dämpt’, ass Feier.
Iwwersetzt dee bekannte Sproch emol op däitsch. Da mierkt dir, datt eis Sprooch ganz anescht mat 
deem Begrëff ëmspréngt. Dir fannt och Riedensgebräicher, déi et am Sënn vun ‘Damp’ iwwerhaapt
net am Däitsche gëtt: Ech wollt eng am Restaurant dämpen, dunn hunn déi mech (eraus-)gedämpt 
(=erausgehäit°). Dat giff jo dann: Ich wollte eine dampfen, da haben die mich gedampft… et geet 
iech dselwecht°, wann dir ‘een’ dämpt . Et fällt äis net liicht bäi, datt eise Gebrauch vun 
Damp/dämpen typesch EISES ass; am Däitschen huet ‘Dampf’ nëmme mat Donst ze dinn. Bei äis 
kommen nëmme ‘gedä(ë)mpte Schikrien, Bounen a Muurten’ an d’Géigend vun deer Bedeitung.

Hänkt dir eng Ham oder eng Säit° Speck duer, wou den Damp e gudde Geschmaach soll ginn, da 
gëtt op däitsch ‘geräuchert’… mä bei äis gëtt ‘gereezt°’, op kee Fall ‘geräächert’, well soss misste 
mir fir e ‘Reez(-haischen)’ och ‘Räächerfank’ soen. Quatsch! Loosst iech léiwer e genëssegt Stéck 
‘Gereeztes’ schmaachen: Ham, Speck, Mettwurscht, bescht Zoossiss… a firwat net och emol eng 
Schläiss° gereezte Salem/Saumon… deen absolut net ‘saumon fumé’ muss heeschen!

Et gëtt esouguer Leit, déi soen, si hätten eng ‘gereezt’, wann si eng gefëmmt hunn… bei dëser 
Saach maache mir erëm muttwëlles e Stéck Sproochgebrauch futti. Mä dat ass jo alles 
ale Plonner, gelldir… an da gëtt och nach behaapt, dat wier museal, net modern, esou wéi e 
sëllechen°, dat onbewosst op de 25 däitschsproochegen TV-Statioune geraf gëtt.
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Merci!
Joerelaang konnt dir hei an eiser KLACK liesen, datt CHRËSCHTDAG 
nun emol net KRËSCHTDAG ass. Dat huet zwou Haaptursaachen:
1. Wa mir ‘Krëscht’ aplaz ‘Chrëscht’ schreiwen, da musse mir äis konse-
quent bleiwen an och ‘krëschtlech, Kristian(e), Kristof’ bustawéieren… 
an da wäert dir emol gesinn, wéi d’Reklamatiounen eragereent kommen; 
2. ass et net verstänneg, wa mir deen ‘CH’ opginn, deen et am ganzen 
engleschen, franséischen, däitschen, spueneschen, portugisesche Sprooch-
raum gëtt, nom Prinzip, datt mir eis Schreifweis esou ‘international’ wéi 
méiglech hale sollen, wat mir Lëtzebuerger äis jo iwregens duerch eis 
Sproochlandschaft leeschte kënnen.

Op deerselwechter Léngt hänkt d’Gelëmps, ob mir ouni ze iwwerleeën alles sollen iwwerhuelen, wat 
an de leschte Joeren an der däitscher Orthographie verschampeléiert ginn ass. Déi hunn sech ë.a. wéi 
de Geck un de Bengel drugehal, fir déi sougenannt ‘Frikativ’, de ‘Reibelaut’ PH sou wäit ewéi méiglech 
ze knécke wéi eng lästeg Laus (Foto, Geografie, Elefant, Grafik…). Mä Philosophie, ass bliwwen;
Philologie, Philanthropie, Physik, Philharmonie a kéipweis aner Ausdréck sinn nach wéi si waren;
si komme klor aus dem ale Griecheschen, vu wou jo souvill Fong vun eiser Zivilisatioun hier ass.

Dann huelt dir emol dee ‘Käbbi’, deen si mam ‘laangen s / ß’ gebrutscht hunn. Aplaz dee Bustaf 
– deen d’Schwäizer iwwregens ni ugeholl hunn – ganz erauszehuelen, guff déi ‘ß-erei’ nach méi 
komplizéiert gemaach. Kuckt och déi onnéideg Verdräifachung vu Konsonanten (Felllager, Matttapete,
Stofffelder…); denkt un dee schéine Saz: Firwat et einfach maachen, wann et och komplizéiert geet?

Wat déi Haulien sech do fir e Gewulls geleescht hunn, dat ass net nëmme ‘l’art pour l’art’; dat 
ass esouguer wëssenschaftlech a vrun allem sozio-pädagogesch kräizdomm. Ech hu bis elo nach 
kee begéint, dee mir soe konnt, firwat dat Schreifweisgehäck do gutt soll sinn; ganz bestëmmt 
huet et näischt mat Vereinfachung beim Liesen- a Schreiwe-Léieren ze dinn… dat 
muss ee kengem ale Schoulhues a Papp vu 5 Kanner wëlle wäissmaachen, bis op déi Decisioun,
de Vokal bannen an engem Wuert nom Stack ze riichten (Schank/Schänke – Stange/Stängel asw.).
Et brauch keen ze kommen an d’Nues ze rënschelen, dat wier dach vu kompetenten a prominente 
Wëssenschaftler esou iwwer Joeren ausgeschafft ginn. Denkste? Quatsch: Firwat hunn dann zolitt 
Publikatioune wéi ‘Spiegel’, ‘Süddeutsche’, ‘Frankfurter Allgemeine’, ‘Welt’ asw. sech gestäipt, bis datt
et aus anere Grënn wéi wëssenschaftlechen Ursaachen net méi ze ëmgoe war. Iwregens fanne mir 
jo haut an deene Pressorganen nach kéipweis Ausrutscher, wat déi ‘nei’ däitsch Schreifweis ugeet… 
Fir de Rescht: Duden, Duden über alles! A wéivill prominent Schrëftsteller loossen dat ‘Neit’ einfach 
lénks leien?!

Mir da bei deer Saach? Mä fir de Ph, de Ch an aner Gewunnechten, déi mir mam Franséischen 
a mam Engleschen deelen, solle mir einfach ‘bei der Heck’ bleiwen, dat ass dach just och fir eis 
Sproochsituatioun e Markenzeechen… dofir nach eng Kéier e Merci an en décke Bravo fir all déi,
déi de K beim Chrëschtdag op d’Schëff geschéckt hunn! Et waren dës Kéier bal 100 %. Merci un 
all Annonceuren an un d’ganz ‘Printpress’!

vum Lex Roth
Ceterum censeo… (36)

Elo heescht et jo dann, d’Sëtzunge vun der Chamber-Commissioun fir d’Ännerungen an eiser 
Constitutioun wiren net méi ‘geheim’. Also kënnte mir dann och elo domat kommen, wien (an zwar 
mam Numm!) sech, no dem kompletten Accord vun de Parteie vu virun deer leschter Chamber,
op eemol mat ‘Dommheete’ géint eis Sprooch als déi vum Grand-Duché gestallt huet. Dat wäerte 
mir dann och maachen, well d’Ursaachen, déi bruecht gi sinn, sinn esou fuddeleg, wéi datt just 
déiselwecht Leit beim Nationalitéitegesetz fir eis Sprooch als ‘conditio sine qua non’ agesat hunn.
Mir bréngen dann och d’Photo nach eng Kéier, déi no eisem Rendez-vous an der Zeitung war… 
und der Rest wird mit Sicherheit kein Schweigen sein… mir hale bäi. Net no!

Merci, Här Nico THEWES!
Dee stereotype Saz/Wonsch, et soll een ‘deenen um Radio’ dach emol soen, datt… dee kréie mir 
zënter 35 Joer ze héieren. De Problem war an ass nach ëmmer: Mir hunn deenen näischt ze soen,
ganz dovun ofgesinn, datt déi sech knapps eppes soe loossen. Mir haten ‘hinnen’ ewell vrun 30 Joer 
offréiert, eng Zort ‘Cours fir Radios-Lëtzebuergesch’ ze maachen… ech erspueren eise Lieser 
den Herrschaften hir Äntwert: domm a frech!

Natierlech hu mir äis net ginn, an eis Kritik ass zënterhier och (indirekt) weidergaang, esouguer 
16 Joer (iwwer 2 500 Emissiounen!) laang op der Antenn vun de Sendere selwer… Dat huet bei 
en etleche verstännege Leit eppes gedéngt, ower déi gaaaaanz Gescheit hunn sech ni doru gestéiert.
Do koum a kënnt natierlech nach en aneren Zock dobäi: Wann ëmmer déiselwecht iwwer 
datselwecht ze knadderen hunn, dann hu si zugudderlescht ‘la liberté des fous’, an anere
Wierder: ‘Looss deen Dabo nëmme braddelen…’

Just dofir ass et esou wichteg a si mir esou frou, datt den Här Professer Nico Thewes sech dat 
‘Radios-Lëtzebuergesch’ (elo well fir d’zweet Kéier!) op de Leescht geholl huet. Hie gëtt ganz 
konkret a genee Beispiller an sengem laange Lieserbréif, déi esou vill Leit wéi méiglech sech sollen 
erausschneiden… fir et dselwecht ze maachen. Et wier just ze hoffen, datt déi Verantwortlech vun 
den TV- a Radios-Statiounen sech dat emol gengen ‘eranzéien’.

Eng ganz intressant Bemierkung: Am Kontrakt fir Radio- an TV-Erlaabnes steet däitlech, datt et eng 
‘obligation d’ordre culturel’ fir si gëtt… gehéiert eis Sprooch dann elo zu eiser Kultur (Identitéit) oder net?

Kee Rutsch!…
wënsche mir eise Membren a Frënn… Wien an dat Neit Joer ‘rutscht’,

deen ass net sécher op de Been a fällt entweder op d’Schnuff oder op de Kickes.
Dat wëlle mir jo ower kengem wënschen.

Mir hätte gär, datt der esouvill wéi méiglech vun Iech am Joer 2010
vun deenen 8 760 Stonnen profitéiere kënnen, fir sech heiansdo 

aus der Zefriddenheet e puer Momenter Gléck ze verschafen.

Dofir: VILL GLÉCK AM NEIE JOER!

Eis ‘EXTRANUMMER 3’
Datt mir elo – genee 30 Joer no deer éischter – eng 6. Editioun vun deem Bichelchen hu
misse maachen, an deem jidderee Stuel a Middel fir allméiglech privat Annoncen, Menüen, kleng
Texter, eis Uertschaftsnimm, eng kuerz a kamoud Fassong fir eis Orthographie kennenzeléiere,
fënnt, dat weist, datt et deemools bluttnéideg war… an haut och nach ass.

Deemols? Dat war vru genee 30 Joer, a mir sinn elo houfreg, datt dat praktescht Heft ‘fir hannert
de Spijel’ 30 000 mol duer komm ass, wou mir eis Aarbecht fir d’Sprooch wëlle maache: bei
de Leit!

‘D’Extranummer 3’ guff de klengen Ännerunge vun eiser Schreifweis (1999) ugepasst a läit elo an alle 
gudde Bicherbutteker… fir de Präis vun nach net emol engem Päckelchen Zigretten (3,50 ).
Dat misst et iech dach och wert sinn. Oder?

Eng Unzuel vu Steierzueler…
…haten sech afonnt, fi r dem aarme Jang ze gedenken. Natierlech ass dat ‘am Geck’ gesot a mat de 
Buuschten erbäigezun, ower: dee komesche ‘Steierzueler’ geeschtert ewell joerelaang duerch eis
Sprooch; et ass deer Beispiller eent, wou aus dem Houdäitsche gesuckelt gëtt, ouni och nëmmen een
Ament ze iwwerleeën… an da gëtt natierlech gesot, dat wier ‘nach ëmmer esou gewiescht’. Dat
stëmmt einfach net, well hei ass nach ëmmer bezuelt ginn, ni gezuelt, also ass et SteierBEzueler.
An deer bekannter Riedensart heescht et jo och: Bezuel, da bleifs d’um Haff, net ‘zuel’, da bleifs de.
Dee krommenolege ‘Steierzueler’ ass sengerzäit duerch de Veräin an d’Blietchen entstan, déi de
gudde Jemp Bertrand gegrënnt hat.

Weider: Wat ass elo op eemol eng ‘Unzuel’? Mä ganz eifach datselwecht wéi just hei uewendru
gesot, esouguer nach weider, well et erënnert un den däitschen Ausdrock ‘Unzahl’ dee jo praktesch 
eng enorm Zuel wëllt soen. Muttwëll!

Mir kënnten am Spunnes och nach soen, et wieren ‘eng Unzuel vu Leit dem Opruff gefollegt, fir deenen
Doudegen ze gedenken’… an da wiere mir alt erëm eng Kéier an deer houdäitscher Tramsschinn
hänke bliwwen, giffen och nees soen, dat wier ‘nach ëmmer esou gesot ginn’; stëmmt net! Grad esou 
ass et mat deem gelungene (feierleche?) ‘gedenken’, dat mir roueg an de Fatzekuerf kënne geheien,
well et Däitsch ass, dat mir net néideg hunn. Mir denken un een oder erënneren äis un hien.
Da baue mir dat och ganz liicht an ouni Jaddermunnes-Sprooch an en normale Saz. Sou giff dee 
Saz aus der Iwwerschrëft, ouni Jirimiri ower grad esou éierlech: Op déi Invitatioun waren eng Partie 
Leit komm, fi r un de Jang ze denken / sech un hien ze erënneren. Eis Sprooch huet déi iwwerflësseg 
Fändelen a Flätschen net néideg.

Dräikinneksgaass?
Fir all déi, déi net esou kënneg an der Stad sinn (net: sech auskennen!), sief hei gesot, datt et déi 
Strooss ass, déi och nach ‘rue Chimay’ heescht a vun der Plëssdarem erof riicht op ‘de Cravat’ geet.
Do, direkt lénkerhand, op Nummer 3, hu mir dann elo e schéine Medaillon vum Antoine Meyer
opgehaang, deen 1801 an dësem Haus säin éischte Kreesch gedinn huet. Dir konnt an der leschter 
KLACK liesen, datt hien den alleréischten Dichter an eiser Sprooch war, an datt säi Bichelchen 
‘E Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus’ 1829 – also vrun 180 Joer! – erauskomm ass.

Kuckt iech dee Bronze-Kapp emol un… an denkt dobäi, datt d’Lëtzebuergescht ower vläicht net 
grad dat Heeschekëndchen ass, fir dat der vill et halen… well si et net besser wëssen.

gonnen an holpereg
Setzt déi zwéin Ausdréck emol an en normale Saz: Dee Gaschtvull vu Mil ka kengem Mënsch
eppes… vergonnen. Do ass ni ‘gonnen’ am Gespréich gewiescht; dat ass dat däitscht ‘gönnen’,
dat sech an der Lescht erageschlach huet wéi en Ouereschlëffer… natierlech duerch déi Onmass 
vun däitschsproochegen TV-Programmen. Zwou net grad éierlech Äntwerten dorop: ‘Dat ass dach 
nach ëmmer esou gewiescht’, nixda! ‘A wat soll esou eng Klengegkeet da wëlle soen?’ Dat sot emol
op ‘Goethesch’: ‘Dieser Gastvogel kann niemandem etwas vergönnen’… e Fall fir eis Sproochdokteren 
op der Uni!

En ‘holperege’ Wee ass et och vrum ‘Fernseh’ net hei ginn; dat war a bleift e ‘knubbelege’ Wee;
a wann eng arem Louder ‘hippt’, dann ass dat schlëmm genuch, fir datt hien/si net och nach 
brauch iwwer en ‘holperege’ Wee ze ‘humpelen’. Do hippt déi knubbeleg Sprooch da genuch.
Kaaft iech eist Buch ‘EISES’, just de Kotteng fir esou Froen.
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den Antoine-Antun-Tunn MEYER (1801-1857)

Papp vum geschriwwene
Lëtzebuergesch

D’Stad 1801? D’Fransousen haten d’Festung ferm am Grëff. D’Mauere
stongen nach alleguer; den herrleche Relief-Plang vun 1805 (Musée a
Syndicat d’Initiative) gëtt äis eng plastesch a praktesch Iddi dovun. Mat-
zen dran huet an der ‘Dräikinneksgaass’ de Schouster Meyer fir sech an
seng Famill seng Kuuscht verdéngt, och fir dee klengen ‘Antun’, deen en
aussergewéinlech dichtege Käppchen hat an net wäit ewech, bei der Kathedral, an de Kolléisch
gaang ass; hie guff herno esouguer Professer an der Mathematik zu Iechternach, huet et
op der Universitéit zu Léck - an dat muss een sech emol virstellen - bis zum ‘Doyen’,
dem Chef vun der Fakultéit fir Mathematik a Physik bruecht; dat eleng misst jo ewell op
eiser Universitéit e puer Gedanken un d’Wibbele kréien ! Iwregens och zu Iechternach.

Den Antun hat 14 Joer, dunn hunn d’Kapphäre vun Europa 1815 zu Wien de Lännerkuch
nom ‘Ampoljong’ frësch opgedeelt; ‘mir’ guffen eng butzeg Täschen-Auerche fir den Oranier-
Klatzkapp Wëllem I. Dee wollt aus ‘äis’, géint de Vertrag vum ‘Wiener Kongress’ e Stéck vu sengem
Holland maachen, an zwar mat allem, wat dat geheescht huet, och mat der Sprooch. Dorun huet den
Tunn Meyer geknat, ower net nëmme gegrommelt; hien huet dat gemaach, wat (och haut nach !) dat
eenzegt Richtegt ass: GESCHRIWWEN.

Mä wéi schreift een eng ‘Schwätz’, déi et bis dohinner a kenger Zeil ginn ass ? Also huet
den Tunn Meyer sech eng Schreifweis ‘geknätzelt’, Gedichter gemaach… an déi mat 28 Joer (1829)
erausginn: E Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus. Dat ass e Verdéngscht, mat deem de Professer
Meyer ganz sécher an e Lëtzebuerger ‘Panthéon’ giff gehéieren ! Hien ass domat de Papp vum ge-
schriwwene Lëtzebuergesch, wann dir wëllt, vun eiser ‘Literatur’ an der Sprooch vum Land. Mir
wëssen, datt all Schreiwerten no him sech eng Nues voll, vrun allem Courage, beim Meyer geholl
hunn… dat seet äis apaart, datt deen héichgeléierte Professer sech vrun 180 Joer net
ze schued war, senger klenger Mammesprooch eng schrëftlech Chance Fong ze ginn…
déck 20 Joer vrun Diedenhofen, Gangler, Dicks, Lentz, Rodange… !

Wien den Tunn Meyer méi genee wëllt kenne léieren, dee soll sech dem Professer Roger Müller
seng déif-wëssenschaftlech ‘Meyer-Biographie’ uschafen, déi am Kader vum Centre de Litté-
rature (CNL) vu Miersch erauskomm ass. Da versteet ee vläicht och besser, datt mir dem ‘Antun’ méi
schëlleg sinn ewéi de verschimmten Numm vun enger butzeger Niewestroos-
selchen zu Hollerech, beim Salzhaff. Mir hunn elo probéiert, do eng Grimmel
gutt ze maachen; dofir hänke mir um Professer-Dichter säi Gebuerts-
haus an der ‘Dräikinneksgaass / rue Chimay’ e bronzen Éiere-Me-
daillon mam Kapp vum Meyer mat enger Schrëfttafel op.
Dat geschitt mat enger klenger Feier e Samschdeg, den 19. Dezember, ëm 11
Auer; mir versammelen äis ‘am Eck’ um Knuedler, ginn da mat der ‘Strëpp
vun der Stad- a Lampertsbierger Mu- sek’ iwwer de Knuedeler op de Gruef,
dann erop bis bei d’Paschtoueschgaass a vun do erof bis
bei d’Dräikinneksgaass, wou de Medaillon fir den Tunn Meyer an
d’Schrëftplack fräigemaach ginn.

Dat Haus, op Nr. 3 an der ‘rue Chimay’, ass klasséiert a ganz gutt a sengem Originalzoustand erhal.
Et gong vrun e puer Joer an d’Proprietéit vun der Firma ‘MPK / Valora’ iwwer a guff exemplaresch
restauréiert; mir soe merci fir Erlaabnës, datt de Souvenir un den éischten Dichter an eiser Sprooch
op hirer Fassad eng Plaz huet däerfe kréien.

vum Lex Roth
den Här Jeannot Oestreicher…

… ass en treie Lieser vun eiser KLACK, an hien hat äis, grad ewéi den Tit Feider, geschriwwen, datt
‘eng Zull’, vun deer hei rieds war, och nach dee kromme Réierchen um Kaffisbiz wier; richteg…
iwregens ass e ‘Biz’ eiser typescher Wierder eent, an et huet esousguer méi ewéi eng Bedeitung

Den Här Oestreicher huet als Kand zu Esch-Sauer gewunnt… a mengt sech net nëmmen e bëssen,
datt den Alain Atten do e Komerod war. D’Stroossen hate ‘bei de Leit ‘ all hiren Numm, sou wéi
dat iwregens an de meeschten Uertschaften de Fall ass… oder war. Eise Korrespondent wunnt
haut zu Colmer… am ‘Laangefeld’, an hie schreift äis do vun der ‘Gässel’, vum ‘Ënneschte Wee’,
vu ‘Geessemillen’, ‘Schouisbierg’ asw. Hie sollt ower op de Réck falen, wéi hien emol rëm ‘heem’
op Esch-am-Lach komm ass a gesinn huet, wat si do mat de gudden alen Nimm gemaach hunn:
aus der ‘Broutgaass’ war eng ‘rue du Pont ginn, ‘op déi Säit’ haten se ‘rue de Kaundorf’ ëmgede-
eft, de ‘Schoofspull’ war elo eng ‘rue de Lulzhausen’, de ‘Gruef’ eng ‘rue des Remparts’ asw.

Här Oestreicher, en ale Sproch: Wien sech näischt mécht, deen ass näischt! Mä da gitt emol hin, a
frot ziviliséiert an der Gemeng, ob ‘si’ do näischt kënnen oder wëlle maachen. Mir hunn ewell
Dosende vu Gemengen, wou dat just ëmgedréint geschitt ass. Kuckt dat emol zu Simmer un, zu
Briedemes, zu Bartreng, zu Suessem/Bieles, Leideleng, Käerjeng asw. Mir hunn an de meeschte Fäll
esouguer (gär a gratis !) gehollef.

Evangelium op Lëtzebuergesch
Wéi mir 1971 als ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH ‘ugerappt’ hunn guffen d’Haaptgebitter
agedeelt, fir eiser Sprooch op eng verstänneg Manéier hir Plaz ‘bei de Leit’ ze ver-
schafen. Nieft der Schoul an enger Partie anere Gebitter war et klor, datt eis Sprooch an der
Kierch eng wichteg Roll ze spillen huet.

De Mass-Kanon, e ganz kriddelege liturgeschen Text, war als éischt ‘Probéierchen’ un d’Rei komm.
De President vun der A.L. krut d’Éier, fir zesumme mat den Hären Alain Atten a Paul Leuck deemols
seng Versioun nieft hirer ze maachen. Aus der Mëschung (Synthes) vun dësen 3 Texter huet de
Bistum dann säin Text zesummegestallt. Mengt jo nëmmen net, all Geeschtleche wier dofir direkt
an d’héi Luucht gesprong… mä d’Äis war gebrach ! Mir haten déi allerbescht Relatioun mam
Chef vun der Lëtzebuerger Kierch, dem Här Bëschof Jean Hengen, deen äis selwer wei-
der, am Sënn vum 2.Vatikanesche Konzil, encouragéiert huet ; och bei sengem Generolvikar, dem
Här Mathias Schiltz hu mir vill Sympathie fir eist Uleies fonnt ; duerno krute mir beim Monsei-
gneur Fernand Franck déiselwecht Stäip fir eis Sprooch an der Kierch… an déi zwéi Bësch-
ofen haten d’Sëlwerplack Dicks-Rodange-Lentz vun der A.L. éierlech zegutt !

Datt elo en ‘Evangeliar’ op Lëtzebuergesch erauskomm ass, kënne mir als logesch Folleg vun
deer Rëtsch vun all deenen Initiative gesinn; zënter Joere gesitt dir samschdes lëtzebuergesch
Evangelien-Texter an der Zeitung. Déi loossen sech net am Handëmdréies aus dem Griecheschen,
dem Latäin an och anere Sproochen ‘eriwwerbrueden’ ; dofir brauch et vill Wëssen, Ausdauer,
Courage a Léift fir d’Saach… a ‘gutt Leit’ wéi eise Comités-Member, den Här Abbé Claude Bache,
deem hei en apaarte Merci gesot soll ginn ! Iwwer d’Graf eraus si mir fir ‘eise Claude’ beim Här
Dechen Arthur Reckinger an der Schold.

Als héich Unerkennung iwwereecht d’Actioun-Lëtzebuergesch der Diozesancommissioun fir
d’Bibeliwwersetzung dofir dëst Joer hir sëlwer Verdéngschtplack. Déi ass méi ewéi verdéngt !

eis Hausnimm
Op de wonnerbare Walfer Bicherdeeg si mir dëst Joer nees mat ganz ville sympathesche Leit op
eisem Stand an d’Gespréich iwwer eis Sprooch komm. D’Madame Mady Frieden-Mertens vun
Hoen, huet äis emol rëm op dat intressant Kapitel vun den HAUSNIMM gestouss, dat och ewell hei
an der KLACK en Artikelche kritt hat; si huet äis versprach, déi dacks verwonnerlech Nimm emol
vun hirer Uertschaft eranzeginn… vläicht och vun deer ganzer Gemeng Klengbetten . Dat soll
dann de Stack fir eng Actioun ginn, déi tipptopp an d’Uleies vun eiser Actioun-Lëtze-
buergesch passt.

Mir wiere frou, wann esou eng Initiativ a jidfer Gemeng kënnt op d’Been kommen. Da kënnte mir
e flott Bichelche mat den Hausnimm maachen, hannert deenen de Propriétaire / Awunner
vun haut ee mat sengem Numm kënnt verwonneren. Eis Hausnimm sinn e Stéck Geschicht, op
d’Manéier vun de Flouer-/Kadasternimm, a wéi ewell hei gesot, de Stack vu villen typesch-lëtze-
buergesche Familiennimm (Steffen, Heinen, Nickels asw.). Et gëtt esouguer Leit, déi sech eng Freed
draus maachen, den Hausnumm, souzesoen als ‘Markenzeechen’ extra op engem Schëld nieft der
viischter Dier oder engem Glänner ze hunn. Dat ass en Zock vu ‘klenger’ Kultur, déi ee roueg re-
spektéiere soll.

Wien sech an senger Uertschaft oder Gemeng aktiv wëllt fir dës Iddi intresséieren,
dee kann äis d’Resultat vun senger Sich roueg eraschécken. Mir ‘späicheren’ d’Hausnimm
an hir Adress fir eng Publikatioun, dat natierlech net ouni den Numm vun deer Persoun dobäi ze
setzen, déi gehollef huet. Äis fannt dir jo op e puer Fassongen hei uewen an der KLACK.

Ceterum censeo (35)… emol ëmgedréint
De Silverio Rendini, den Manuelo Antunes, de Rolf Antlauer, de Firmin Van Einde, de Jérôme
Savarin asw. schreiwen äis:

« Léif Lëtzebuerger, ech giff gär Lëtzebuerger ginn. Dir huet jo Gesetzer, déi mir dat méiglech maachen,
ower an deem leschten ass eppes, dat kann ech einfach net verstoen: Dir wëllt mir är Nationalitéit nëmme
ginn, wann ech och Lëtzebuergesch kann. Firwat dann ? Wou ass an ärer Constitutioun geschriwwen, datt
dir dat vu mir kënnt verlaangen ? Also, op watfir engem Fong steet déi Sproochegeschicht ? Gewëss, dir huet
e Sproochegesetz, dat vu Verwaltungs- a Geriichtsprooch schwätzt; do sinn ower 3 Sproochen dran er-
nimmt, an zwar Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch. Mä wat huet dat offiziellt Gebitt mat menge persé-
inleche Sproochkenntnisser fir är Nationalitéit ze dinn ? Nom Geescht vun deem Gesetz geet et jo dann duer,
wann ech eng vun deenen 3 Sprooche kann, fir Lëtzebuerger ze ginn, deemno Lëtzebuergesch, mä och
Franséisch an Däitsch, oder ? »

Hunn déi Leit dann elo Recht oder net ? An hire Länner steet d’Sprooch vum Staat am Grondge-
setz. Wier dat e Fall fir e Spezialist am ‘droit constitutionnel’ oder net… a wa méiglech zu Stroossbuerg ?

L.R.

Timber / Käppche vun 1979, deen d’A.L. fir den A. Meyer
ugestiwwelt hat. Haut de Modell fir säi Medaillon.

Fir d’Geleeënheet vun dësem verdéngten a feierlechen Undenken hunn d’Madame
Directrice Germaine Goetzinger vum CNL an de Professer Roger Müller mat hire Leit ëm
d’Mëtt Dezember eng extra Fënster iwwer den Tunn Meyer fir iech an dem Bicherbuttek
‘um Gruef’ mam Här Fernand ERNSTER an der Maach. Wann dat net aktuell ass… !



16
.J

oe
r

eng fir eis
Eise Comité an d’Redaktioun
Claude Bache, René Faber, Michel Hamilius, Henri Marbes,
Lex Roth, Marvine Voorwinde, Vic Weber, Maryse Weirig
(Bureau), Pol Wilmes, Roby Zenner
Nächst Klack (Nr.155): Samschdes, de 5. Dezember 2009Nr. 154

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

Cotisatioun: 13 € – CCPL LU75 1111 0066 4448 0000

Eng verbruet Sprooch-Situatioun
Datt eist Land ewéi och déi aner 26 EU-Membren e Wutz vun senger
Souveränitéit fir d’Europäesch Unioun muss ofginn, dat kann ee verquës-
sen. E Wutz! Datt d’Staate bannent der EU ower hirt typescht Gesiicht
wëllen a musse behalen, ass eng operluegte Saach (en Ausdrock, deen
am Kaartespill heescht, datt d’Spill an engem senger Hand ouni Fréckelen
a Féischteren e klore Streech fir dee Spiller ass !).

E ‘Bulletten-Europa’, wou alles egal wéi duerchernee gemëscht
a gerëselt gëtt, en ‘Europa-Gehäck’, e ‘Mac Egal-wat’, dat brau-
che mir net; dat bréngt kengem eppes. Kultur-Austosch ass dach besser wéi Kultur-Kuddelmuddel,
wou jidderee säin historesche Charakter an e Stéck vun sengem Doheem-Gefill verléiert. Dat gëtt just
eng Zort ‘fastfood’ mat ëmmer deerselwechter Zos, deem nämlechte Geschmaach, ouni typesche
Goût, fad a just fir den Honger ze stoppen, eppes eranzefeieren… net fir mat Genoss z’iessen.

Wat d’Sproochen an dësem Kontext ugeet, do ass et grad esou: Hei huet d’EU zwar en enorme Pro-
blem mat hiren 2 Dosen ‘offizielle’ Sproochen, mä et wëllt keen säin Idiom fir eng sougenannt
‘lingua franca’ opginn, obschonn déi Situatioun vun haut eng gigantesch a milliardendeier Kue-
berei ass… leider och bleift. D’Fro, ob d’Lëtzebuergescht och eng ‘offiziell’ EU-Sprooch sollt/soll ginn,
huet äis am Fong nach ni gekëddelt, och wann et ee foxt, datt z.B. Malta an Irland mam Kapp duerch
d’Mauer gelooss gi sinn; fir d’Islänner an nach deer anerer ‘Klenger’ wäert et alt net anescht goen.

Mir kënne probéieren, ze verstoen, datt d’Fransousen, déi Däitsch an och nach anerer hir héich Kul-
tur- a Literatursproochen net wëlle vum Englesche ‘verniwwele’ loossen. Ower an der EU-Praxis
féieren d’Verbruetheeten zu enger katastrophaler Situatioun, wéi mir se aus der Geschicht
vum Tuerm vu Babel kennen! Dat ass net Multikulti, dat ass Multikuddelimuddeli. Hei fënnt dach
nëmme méi en talentéierte Mathematiker sech an der Zuel vun den Iwwersetzungsméiglechkeeten
erëm, ouni dovun ze schwätzen, wat dee ‘Spaass’ äis kascht. Iwwerleet emol d’Sproochpolitik vun
der chrëschtlecher Kierch… do huet d’Latäin als ‘lingua franca’ en enormen Deel vum Erfolleg
bruecht, oder net ?

Wien sech eng Grimmel mat dem Nascht vun den EU-Sproochen ofginn huet, dee weess, datt
si alleguer aus deerselwechter Kautsch kommen: dem Indo-Europäeschen. Dat huet seng spezifesch
Äscht gemaach, an een Haaptstrank dovun ass dat Germanescht (‘Indo-Germanesch’ kënnt dir ver-
giessen). Och ‘eis’ Kelten hunn hir germanesch Wuerzelen, vun deenen et natierlech Spuren am
Däitschen, Franséischen an Englesche gëtt… esouguer am Lëtzebuergeschen !

Bei de Franken dréint et sech ëm e germanesche Stronk… a Frank-räich huet säin Numm jo net
gestuel; do ass d’Geschicht Zeien. Datt dat Romanescht ‘ vun ënnen erop’ säin Afloss krut a behal
huet, ass sécher; ower hei kréie mir et da mat deer méi komplizéierter Amëschung vum Griecheschen,
dem Ostro- a Wisigoteschen ze dinn… an da gëtt een nawell gär dronkeg, gelldir.

Loosst mer emol einfach beim Franséischen , dem ‘françois’ an dem nordgermaneschen ‘Anglesche’
bleiwen… déi hunn sech zënter dem 11. Joerhonnert annenee vertrëtzt… doraus ass dat
‘Englescht’ entstan, dat mir haut kennen. Ënnert dem Stréch kann ee jo ‘ganz graff’ soen, datt
d’Englescht eng absolutt Mëschung vu Franséisch an Däitsch ass. Ouni dat eent oder dat anert
missten si billen, huet de Professer Fernand Hoffmann emol goldrichteg geschriwwen !

Mä do sti mir jo vrun enger intressanter Fro: Firwat halen déi sech wéi de Geck un de Bengel géint
d’Englescht als EU-lingua franca drun? Mir hunn et do gutt: Eis Sproochsituatioun weist eeriicht
op d’Englescht… an zwar vu 7 Joer un. D’Lëtzebuergescht huet do manner ze ‘verléieren’…

vum Lex Roth
Wou ass déi Zull ?

Dat wëssen déi eng net, well si dat Déngen alt erëm eng Kéier vertässelt hunn; déi aner kucke
grouss, well si wësse vläicht net, wat eng Zull ass; also wier et vläicht e gutt Wuert fir an eng
Quiz-Emissioun, déi op eiser nationaler TV guer net schlecht giff maachen. Leider ass nach keen
op déi Iddi komm, mä si wier eng lëschteg Bomme-Saach fir eiser Sprooch e groussen Déngscht ze
leeschten.

Eng Zull ass dat ‘gelächert Stéck’, dat mir vir op de Rouer vun enger Géisskan stiechen, fir datt
d’Waasser sech reng soll verdeelen… déi Zull stécht een ower net op eng ‘Géisskan’, well
dat ass nun emol eng… Stränz !

Wien dann endlech d’Zull fir op d’Stränz erëmfonnt huet an dat Déngen och mat sengem richtege
lëtzebuergeschen Numm nennt, dee ‘begéisst’ seng Planzen doutsécher net, well déi ginn an eiser
Sprooch ‘genetzt/ genat’ (eist ‘netzen’ ass net dat däitscht !)… Dat ass vläicht net esou wichteg,
gelldir, och net, datt ‘Zull’ eng typesch franséisch Verdruddelung / Verballhornung ass… mä wat
ass da scho wichteg, wann engem souwisou dat Allermeescht egal ass?

Den Ausdrock ‘Zull’ huet och nach eng aner Bedeitung; déi fënnt ee beim Päerd… mä ech wetten,
datt keng 5% vun eise Päerdsgecken déi kennen… mol kucken… vläicht och mäi Frënd a Klasse-
komerod Gast Schuller net, dee mech op déi ‘Zullegeschicht’ hei gestouss huet

dat Sproochrouer ?
D’Bedeitung vun deem Wuert musse mir an d’Däitscht siche goen. ‘Sprachrohr’ ass eng Ariichtung/
eng Persoun, déi schrëftlech oder elektronesch eng Meenung oder Neiegkeet méi haart a wäit
dréit, wéi dat gewéinlech de Fall wier; d’Press an d’Veräinspublikatioune sinn e gutt Beispill do-
fir… iwregens och eis KLACK.

Wat ower typesch falsch aus dem Däitschen geholl gëtt, dat ass d’Geschlecht vum Wuert, de
sougenannt ‘Genus/ genre’. Ech kenne keen, dee geng soen, ‘dat’ Rouer wier net dicht, héch-
stens ‘dee’ Rouer géng rënnen. Wann et dann am Lëtzebuergesche schonn eng Iwwersetzung
vum däitsche ‘Sprachrohr’ muss ginn, da kann dat nëmmen e männlecht Wuert sinn, also ‘de’
Sproochrouer. Mir hunn deer männlecher/ weiblecher/ sächlecher Fäll eng Hatt voll an eiser
Sprooch, wou op déi Manéier gezéckt gëtt… huelt emol ‘Plakat’; ass et ‘dat’ oder ‘déi’? Mä
zënter datt mir aus zwéi Männer/ Autoen/ Muppen asw. der ‘zwee’ wëlle maachen, brauch een
sech net ze wonneren, gelldir. A mir Männer loossen äis dat gefalen

Gespréich
Mir kennen alleguer Leit, déi schrecklech gär schwätzen, ower och deer, déi de Mond
net opkréien. Vun deenen engen an och aneren hale mir, wat mir wëllen. Op jidfer Fall huet eis
Sprooch kéipweis Ausdréck, fir d’Fassong vum Schwätzen ewell mat engem Wuert ze beschreiwen.

Wie vill schwätzt, mä wou näischt dohannert an dovir ass, dee ‘braddelt’. Mir soen och nawell gär,
et wier e Schnëssert, vläicht och e ‘Sabbeler’. Sinn zwou Fraen oder zwéi Männer amgaang, sech
laang an iwwer egal wat ze ënnerhalen, da geet rieds vu ‘poteren, jadderen, baassen, klapen, tozen,
diedegen, tuten, tuddelen…’…mä huet dir iech ewell iwwerluecht, wéi et mat deene Wier-
der an den Differenzen am Däitschen, dem Franséischen oder esouguer dem Engle-
schen ass? Guer net esou einfach! Eis Sprooch huet hei onheemlech vill opweises. Dir huet
bestëmmt nach aner Ausdréck an ärer Sproochkëscht.

An dësem Zesummenhank vläicht e gelungent Gepoters: Beim ville Geschwätz ginn och alt emol
Leit beklaakt oder besch… Sot am Däitschen net, dir hätt ‘jemanden besch…’ ; dat heescht, datt dir
een ‘ugeschmiert’ huet… do soen d’Lëtzebuerger, si hätten een ‘ugesch…’, wat am Däitschen net
‘angesch…’ heescht , mä ‘betrogen’. Am Krich hat dat ‘Uschäissen’ nach eng ganz aner Bedeitung ;
da sicht dat Däitscht emol dofir... Wat Saachen, gelldir.

kachen a brachen
e flotten a ‘reimereschen’ Ausdrock, deen iwregens och den Titel vum Tun Nosbusch sengem
genëssege Kachbuch ass. Dat ‘Brachen’ huet en 100% lëtzebuergescht Gesiicht, esou wéi eng
ganz Kuerbel Kichen-Ausdréck an eiser Sprooch. Wann ee Grompere kuerz kache léisst, iert een se
wëllt broden, heescht dat ‘eng Wal ofkachen’/ waalse loossen. Duerno léisst een se ‘lues
goen’, wat net mat der Vitesse mä mat Temperatur ze dinn huet an iwregens fir ganz vill Kacherei
wichteg ass; ‘brutschen (köcheln)’ gëtt jo am Fong nëmmen e Ragoût gelooss.

Soll eng Britt éierbar ginn, da solle mir se nom fermen Opkachen nach just ‘wibbelen, sidder-
zen, simmere’ loossen; eis al Kächen hunn ni eppes vu ‘köcheln’ gesot… dat ass duerch
d’Kachbicher opkomm a geet just nach fir eng Zos. Eng gutt Saach wier et, wann och an deene
Bicher de lëtzebuergeschen Ausdrock wéinstens a Klammere geng stoen… an: wann emol eng
gutt Séil äis eng Lëscht vun de meeschte Stack-Lëtzebuerger Kichenausdréck giff maa-
chen. Déi brénge mir bestëmmt a gär hei an der KLACK !

Ceterum censeo… (34)
Gëtt deen sech dann net mat sengem Latäin? Neen, op kee Fall, well et soll emol een äis seng
‘Argumenter’ soen, firwat d’Lëtzebuergescht net als d’Sprooch vum Grand-Duché
kloer an eisem Grondgesetz stoe kënnt. D’Gesetz iwwer eis Nationalitéit geet dach en déckt
Stéck méi wäit: Do gëtt strikt verlaangt, datt ee Lëtzebuergesch muss kënnen, fir Lëtzebuerger ze
ginn. Op Grond vu wat ?… dat ass vill méi ‘restriktiv / koerzitiv / zwéngend’, wéi dat, wat mir elo
zënter Joer an Dag verlaangen a virgeschloen hunn: Einfach, ouni Kéier a Krëmmel an
d’Constitutioun schreiwen, datt d’Lëtzebuergescht d’Sprooch vum Land ass, an datt de
Sproochgebrauch fir d’Verwaltung an ‘um Geriicht’ duerch Gesetz regléiert gëtt… sou wéi dat vun
1984 et zënter 25 Joer definéiert. Wou ass also de Problem ?

Bis elo sinn hei keng Nimm genannt ginn, well mir den néidege Respekt vrun dem Chamber-
Reglement haten, dat d’Diskussioune vu Chamber-Commissioune geheim wëllt/ wollt hunn. Just
do ännert sech ower eppes: Déi Sëtzunge sollen elo op d’mannst iwwer e Rapport och no bausse
kënne goen; et geet esouguer rieds vun offenem TV-Iwwerdroen… dat muss net sinn, well do net
onbedéngt déi bescht Interventiounen an deer vischter Rei stinn, mä déi geschéckerlechst Publi-
kumsspiller hir ‘effets de manches’ zumbeschte ginn.

Wat mir gär hätten? Mä datt deen deposéierte Commissiounsrapport vu virun de lesch-
te Wahlen am Sënn vun der ‘Sprooch vum Land’ revidéiert gëtt. Ob deen Artikel elo den
29. oder den 41. gëtt, dat mécht der Kaz (an äis och) kee Bockel.
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Eis Sprooch deemools (6)
Fir d’Weidergoe vum ‘Historik’ vun eiser ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH 
sinn äis am Juni an am Juli zwou wichteg Geleeënheeten an d’KLACK 
geroden, déi mir net wollte verpassen : Iwwerleeungen, fir d’KLACK 
N° 150 e bëssen erauszestellen; dann en etlech Gedanken iwwer 
d’Wiele vun deer neier Chamber.

Et guff jo hei zimlech dacks an däitlech geschriwwen, datt fir eis Sprooch 
‘bei de Leit’ esou gutt wéi näischt virun 1971 bestan huet, dem 
Grëndungsjoer vun eiser A.-L. An dësem Sënn bluf wierklech praktesch 
(an hei passt dësen Ausdrock) alles ze maachen ! Am Sënn vum Sproch: Es gibt viel zu tun, packen wir’s 
an ! Am Franséische wier dat : Il y a du pain sur… d’innombrables planches !

Mä wéi huet et an deer ‘Bakes’ ausgesinn: En eidele Raum; keng Mull; kee Miel; keen Uewen; keng 
Kuerbel a keng Broutschéiss; kee Léierbouf; kee Gesell a kee Meeschter!
Dat hat ower och vill Virdeeler. Nieft all de wéischten, d’meescht bëllege Viruertele vu ‘Konservatis-
mus, Fanatismus, Purismus, a wat et deer topeger ‘ismen/ isten’ nach esou doruechter gëtt! Mir 
konnten äis déi Gebitter eraussichen, wou eis Sprooch wierklech inexistent war, oder wou se déif an 
de Labberänte long. Natierlech war d’Schoul, datt Feld, wou am éischten huet däerfen a misse ge-
plout, gëéigt a geséint ginn… well d’Schoulgestz vum 10. August 1912 an d’Reglementer vun nom 
Krich jo nach ëmmer a Kraaft waren. Mä…

Eis Sprooch war an der Schoul just eng ‘Geeschterzeil’ op der Zensür: langue et littérature 
luxembourgeoises. En aremséilege Witz! Deem hunn dann d’Ministre Jean Dupong a Robert Krieps,
duerno den Här Fernand Boden, no eisem ‘Gegëmmers’ (op d’mannst deelweis) opgehollef . Et war 
net, fir sech mat deem éischte Primärschoulsbuch (‘Lëtzebuergesch an der Schoul’) ze bretzen, dat am 
Ufank dobäi erauskomm ass… mä, wéi soen d’Leit: alt emol besser wéi näischt. Heiriwwer konnt dir 
jo ewell an de KLACKen 149/150 eng Nues voll matkréien.

Am Kolléisch (Secondaire) stong eis Sprooch nach ëmmer brav um Programm vun der Septième;
dir däerft laachen… ouni Buch! Dat Eenzegt, wat et ginn ass, sinn e puer Gedichter am ‘Brunnen 
1’ gewiescht, wat mir dem Professer Nic. Hein an sengem Eedem, dem Professer Joseph Groben ze 
verdanken haten… leider war et och grad de Kotteng fir en Däitsch-Professer mat enger Schnuff 
géint eis Sprooch: deen huet an senger Stonn fir Lëtzebuergesch dann am selwechte Buch d’meescht 
Däitsch weider gemaach… Schilda !

De Robert Krieps huet dunn, alt erëm op d’Dirängele vun der AL, eng Commissioun zesummegestallt,
déi 1978 fir de ‘Postprimaire’ eng ‘provisoresch’ Editioun mat Lëtzebuerger TEXTER ge-
maach huet. Natierlech si mir mat bei deene ‘bestallte’ Leit gewiescht ; de Professer Jul Christophory 
hat d’Steierrad dovun; eng zerguttstert Aarbecht an eng sympathesch Kollegialitéit! Ëm 1980 huet 
de Minister Fernand Boden de Start fir eng éischt definitiv Edtioun vu ‘Lëtzebuerger TEXTER’
ginn, déi och an hiren nächsten Editiounen duerch dat flott Titelbild vum Roger Manderscheid, aus 
der Geschicht vun eiser Sprooch an der Schoul, net méi ewechzedenken ass. Mir haten also hei dat 
erreecht, wat mir äis versprach haten; wéi et weidergong a -geet, dat steet op anere Blieder. Ower et 
ass duerch äis op d’ Been komm… dat gehéiert zu deene ville klenge Fändelcher, déi d’Actioun-
Lëtzebuergesch sech bei hir Verdéngschter däerf stiechen ! L.R.

vum Lex Roth
Äddi Fernand LORANG,

äddi René KARTHEISER !
An de leschte Wochen hu mir zwéi Frënn verluer, vrun deenen d’Actioun- Lëtzebuergesch sech mat engem 
grousse Merci vernäipt… mir sinn och houfreg drop, datt all eis Zeitungen déi Auszeechnung ernimmt hunn,
déi eise Comité hinnen an der Zäit fir hir grouss Verdéngschter ginn huet . Jiddefall hunn si emol, w.e.g., allen
zwéin eng Strooss an hirer Gemeng verdéngt… also zu Rëmeleng an zu Conter !

Fernand (eelste vun deenen Zwéin an ‘Enrôlé de force’), Dir verdanke mir d’Resultat vun enger
‘Seejomëssenaarbecht’ beim Opsichen, Glannen, Sammelen a Verwäerte vun eiser Sprooch am 
Minett a bei de ‘klenge Leit’ ; do wou si am mannste séier verduerwen ass. Deng Hellewull Artike-
len an der ‘Warte’, Deng Bicher-Serie ‘aus aler Zäit’ sinn eng Goldgrouf, wéi een se an deem Sënn 
nëmme ka mat engem anere Rëmelenger, dem Nic. Plettschette senger Leeschtung vergläichen.
Wien sech als Wëssenschaftler oder Amateur zerguttst mam Lëtzebuergesche wëllt ofginn, dee
kann ni laanscht de Fernand Lorang kommen.

René, Du wars vun Ufank u bei eiser Suerg an Aarbecht fir dat geschriwwent Lëtzebuergesch eng 
Zort ‘Pâtissier, Confiseur, Chocolatier’ vum Allerfeinsten; Dir hu mir kleng Sprooch-Däbëssen ëm 
1970 immens vill fir d’Qualitéit a besonnesch fir eise Courage bis haut ze verdanken.Wat ware mir 
dach frou an houfreg, dass Du eisem Veräin Däi ‘RICK’ spontan fir den Drock gestallt hues : prak-
tesch den éischte Prosa-Klassiker am Lëtzebuergeschen; en immense Succès an de Schoulen… a
bis bei d’Iwwesetzung a Russland! Deng Kannerbicher an Deng ‘Féngerches-Gedichter’ bleiwe 
Goldstécker an eiser Literatur… ee Gléck hues Du Denger Duechter Josiane en déckt Stéck Talent
a Begeeschterung fir d’geschriwwent Lëtzebuergesch matginn !

Dës dichteg Männer a Schafferte kommen net an de Vergiess, soulaang eis Sprooch wibbelt.

Här Léopold E. Wagner,
Dir huet äis am Ufank vum Joer drop gestouss, datt dat Wuert an eise Begrëff ‘eidel’ net
onbedéngt exklusiivt Lëtzebuergesch ass, mä och am Englesche besteet. Dat huet Dir ower op eng
Fassong gemaach, déi een an hirer ‘Akribie’ nëmme bewonnere kann, an zwar mat de beschte 
Mëttele vu wëssenschaftlecher Literatur. Wou Dir Recht huet, huet Dir Recht; nëmmen den Topert
verdréit deem anere Mënsch säi Recht net. Dir sot, datt et dat englescht ‘idle’ dem Sënn no am 
Shakespeare senger Sprooch gëtt, ower éischter an ‘onmaterieller’ Bedeitung. Eng ‘idle bottle’ gëtt
et deemno net, do ass ‘empty’ dat normaalt Wuert. Villmools merci fir Är flott an intressant Korre-
spondenz !
Mir bieden Iech, eis zimlech flappeg Verspéidung ze ëntschëllegen… de ‘Mail’ war bei äis ‘ver-
rutscht’, an ass wierklech duerch en Zoufall erëm beim ‘Raumen’ op de Schierm komm. Mä wéi
soen d’Leit: Besser spéit ewéi ni.

Hei dann nach déi wierklech ganz intressant typesch lëtzebuergesch Ausdréck, déi Dir äis esou 
sympathesch matgeschéckt huet : puddelen… e Bless… eng Flätsch… e Stura(x)… eng
Midderchen. Bingo !!! a merci ! A.L.

Mir (an dir !) um INTERNET
Wat dir bis elo vun der Actioun-Lëtzebuergesch um Internet fonnt huet, dat war wierklech ‘Aar-
mutt looss mer Rou’! Mir kënnen net méi, wéi äis fir dat Gewulls, fir deen elektronesche Kuddel-
muddel ze ëntschëllegen. Do stong egal wat, dat och nach falsch geschriwwen… an eng Gusse-
mamm hätt hir Fierkele bestëmmt ni erëmfonnt. Et war gutt gemengt ginn, net zerguttst 
geduecht an iwwerluecht… a wie mengt, dee weess näischt! ‘Point, à la ligne’, seet de Fransous.
Dat gëtt dann elo anescht. A wéi !

An den nächste Woche kritt dir dann den neie ‘Site’ vun eiser Actioun absolutt professio-
nell opgemaach; liicht ze fannen a kloer am Opbau, z.B. och op d’mannst déi lescht 50 KLACKEN
alleguer, wa méiglech esouguer vun der Nummer 50 un; rofluede ka jiddereen… ’downloade’ muss
net sinn  . Eis Publikatioune wäerten am Handëmdréies ze fanne sinn. Natierlech kann och jidde-
ree mat äis ‘jadderen’ (chatten ?), Froe stellen, Meenungen zumbeschte ginn asw.

An der KLACK 154 kritt dir deen neie ‘Site’ da méi däitlech virgestallt. Mir freeën äis drop, an dë-
sem Sënn ‘mat der Welt virun ze goen’ an hoffen op ärt Matmaachen. A.L.

e bëssen ‘EISES’…
Huet dir iech ewell iwwerluecht, datt eis Sprooch hir ganz eegen Ausdréck fir all Zort vu Ge-
räischer huet ? Da probéiert emol, dës Wierder an d’Däitscht oder Franséischt ze iwwersetzen:
knuppen – jiipsen – tuppen – soueren – schréipsen – knätschen – poufen – dubberen – dimmeren – klaken 
… dir fannt der ganz bestëmmt nach dobäi.

En zimlech lëschtegen, mä typeschen Ausdrock ass ‘strutzen’; bedenkt emol, wat alles ‘strut-
ze’ kann; wéi ass et mat der ‘Strutz’ fir ze garnéieren oder fir d’Waasser vir op engem Schlauch ze 
regléieren… a wéi soe mir dacks fir eng kleng léif Modi oder e Männi: eng ‘Strutz / e Strutzert’… 
vläicht alles net wichteg… ower intressant a lëschteg !  H.M.

hie ‘wëll’ oder ‘wëllt’ ?
Am Franséischen ass ‘bei de Verben’ ewell ganz vill gemaach, wann ee behält, datt egal watfir e 
Verb och egal a watfir enger Zäit an der 2. Persoun ‘hannen’ en ‘S’ kritt (an deer 3. ni !).

Am Lëtzebuergeschen hu mir ‘dees’ och: bei jidfer Verb an deer 2. Persoun ëmmer en ‘S’
als ‘Endung’… mä do gëtt et nach eppes weider, an zwar huet jidfer Verb an deer 3.Persoun
um Enn en ‘T’…ëmmer! Do gëtt et näischt ze fréckelen, an ouni deen ‘T’ ass et ganz einfach
falsch! Et ass also dolaanscht, wann een sech drunhält mat ‘hie wëll’. Hei ënnerscheede mir äis 
kloer vum Däitschen, wou deen ‘T’ guer net esou kategoresch ass. Also: hie wëllT, well mir soe jo 
och net ‘hien trëll- fëll-hël…   H.M.

Ceterum censeo… (33)
Dir Dammen an Hären Deputéierten ! Léif Ministeschen a Ministeren !

Respektéiert Membre vun eisem Staatsrot !

An den nächste Wochen a Méint huet Dir erëm mat de Changementer an eiser Constitutioun
ze dinn. Mir wëssen, datt an der Propositioun vun der vireschter Spezialcommissioun eis Sprooch 
endlech emol wéinstens ernimmt gëtt. Dat ass ewell en ongeheiere Fortschrëtt, fir dee mir 
och éierlech merci soen.

Leider steet an deem Virschlag ower (nach) net däitlech a kategoresch, datt 
d’Lëtzebuergescht d’Sprooch vun eisem Land ass. Dat huet absolutt näischt mat iergen-
denger Animositéit géint d’Franséischt oder dat Däitscht am offizielle Gebrauch vun administrati-
ven oder juristeschen Texter ze dinn; och mir si schléisslech houfreg op eis Sproochsituatioun. Et 
ass ower eng Fro vu souverainem Prinzip, datt d’Lëtzebuergescht däitlech vir steet an och als ‘la 
langue du Grand-Duché de Luxembourg’ erausgehuewe gëtt.  L.R.



Vakanz… och alt emol heiheem!
Eist Land huet vill méi ze bidden, wéi all déi mengen, et
misst een dofir an e Boeing 737 klammen. Et muss een emol
säin eegenen Auto net huelen. Mir hu mat der Eisebunn an eisem 
prima Bus-Netz formidabel Geleeënheete fir en Tour ze maachen.

Vergonnt iech emol z. B. e fräien Dag zu Wolz. Et fiert all Stonn 
en Zuch dohinner; firwat net ären Auto zu Dummeldeng,Walfer oder
Lorentzweiler bei d’Gare stellen; dir braucht net emol ëmzeklammen…
a sidd vun der Wëlzer Gare aus op 250 Meter beim herrleche
RODANGE-REENERT-Parc. Zu Wolz erdiichtert an erhéngert iwregens 
och keen!

Viru 5 Joer hu mir do eng Monumente-Grupp iwwer eisen
nationale Fuuss ageweit, déi an hirem Genre grad ewéi an der
kënschtlerescher Qualitéit (vum Ad. Deville) Europa-Klass ass! 
Doriwwer besteet net nëmmen e komplett Buch, mä och e flotte ‘Flyer’
mat ganz villen Eenzelheete, Photoën, engem Plang vu Wolz…
esouguer a 4 Sprooche fir är auslännesch Frënn. Deen Ausfluch 
deet iech bestëmmt ni leed… ob privat oder, firwat net? als Veräin.

Dee Flyer kënnt dir iech natierlech um Wëlzer ‘Syndicat d’initiative’ bestellen. Eventuell och bei äis
an der Actioun-Lëtzebuergesch. Hei brénge mir dann emol nach eng Kéier dat herrlecht Bild vun 
der RODANGE-Sail, d’Titelsäit vum ‘dépliant’. M.V.
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Folgenderweis, mindestens, innerhalb…
Wann een iech tuteweis mat esou Ausdréck kënnt, da misst dir bal all Kéier sécher sinn, datt
hien op Stelze geet a Guirlanden ophänke wëllt. Op jidfer Fall däerf een sech froen, wéi éierlech
dat Gespréich ass. Folgenderweis misst dat Gesuch mindestens innerhalb vu fënnef Wochen
agereecht ginn… mat Lëtzebuergesch huet dat rosewéineg op sech; do wier et an engem normale
Gespréich/Geschreifs ongeféier: ‘déi Demande misst also/deemno op d’mannst bannent 
fënnef Woche erageschéckt ginn’.

An Däitschland hu mir dee Gockel-Sproochphenomän och; do geet da vu Verwaltungssprache/
Kanzleideutsch rieds; wat net verhënnert, datt et op seng Fassong genee esou e Quatsch ass wéi 
dat gebeemtent Lëtzebuergesch hei uewendrun. Ass et fir sech wichteg ze maachen oder fir den
‘Normalo’ ze verschoteren? Lächerlech ganz bestëmmt! M.V.

Fir ‘nei’ an ‘al’ Deputéiert
Wat eis Sprooch an der Chamber ugeet, do hu mir nach ni e ‘faarwegen’ 
Ënnerscheed tëscht Parteie gemaach. D’Lëtzebuergescht ass jidderengem 
säint… also kengem säint extra; et soll/kann och keng Partei oder 
Gruppéierung et fir sech an d’Täsch stiechen oder op e Fändel pechen.
Dat ass bëllege Populismus.

Wa gewësse Leit an der Chamber heiansdo eis Sprooch schwätze wéi dee 
bekannten ‘Tréier Vizmates’, dann nenne mir dat mat sengem richtegen 
Numm: Noléissegkeet! Fir sech elegant aus deem Virworf erauszeschlaufen,
hunn der en etlech keen anert Mëttel, wéi mam Lëtzebuergeschen de 
Geck ze maachen, op d’Manéier vum franséische Sproch: Il n’y a que le ridicule qui tue!

Et freet sech just, wien do esou lächerlech ass. Op jidfer Fall hunn déi Leit keen Donst vun der 
Chamber-Sproochsituatioun an der Zäit vum C.M. Spoo, deen sech vun 1896 u joerelaang fir 
d’Lëtzebuergescht an der Chamber mat Läif a Séil agesat huet… schonn eleng, fir datt do och déi 
kënnte matschwätzen, déi manner Schoul-Chancen am Liewen haten, vrun allem Aarbechter a 
sougenannt ‘kleng Leit’… do missten dach wéinstens all déi mat op de Wee goen, déi sech de 
Begrëff vu ‘sozial’ op hire Fändel geschriwwen hunn.

Hei dann e klengt Gedicht, dat an deem Sënn vläicht méi ewéi ee schmunzen… oder nodenken 
doe kann. L.R.

vum Lex Roth

Moië Misch!
Den Dicks hat well dem Lentz geschriwwen:

«Kuck, wous De stees a wiens De bass»,
an dunn him ënnert d’Nues geriwwen,
«den Zolverknapp ass kee Parnass!»

Haut giff hien déi vläicht och net meeschter,
déi d’Sprooch um Mikro futti ha’n,

wéi d’Koseng-Ficelle-Chamber-Geeschter,
déi um Krautmaart de Mippche ma’n.

Eng schwätzen, ‘t gëtt iech dach bal ellen;
hir Ried ass méi wéi hallef däitsch;

wann déi eis Sprooch dann do verbellen,
da gëtt zum Beispill ‘Peitsche’ «Päitsch».

Si dinn hir Ried gär kënschtlech schaimen;
si maachen äis domat de Baart;

op wënsch Gedanken, déi schlecht reimen,
sëtzt Sprooch, datt ee sech futti laacht!

Fir sech aus all deem rauszeschwätzen,
gëtt d’Lëtzebuergescht domm gemaach;

dat geet net duer, fir sech ze bretzen:
seng Quell ass propper! Wéi ass d’Baach?

‘t ass wéi mam Mupp, dee kee ka leiden:
deen ass jo raudeg an näischt wert!
Dat ass ‘dolaanscht’ wéi wëlle reiden

op engem hëlze Kutschepäerd!

Ceterum censeo… (32)
Iwregens sinn ech der Meenung, datt…

Dir wësst, datt d’Chamber wëlles ass, eng ganz Schwadrull Artikelen a Bestëmmungen an eisem
Grondgesetz ze ‘revidéieren’. Dat ass, ee Gléck, och d’Geleeënheet, eiser Sprooch eng ‘explizit’
Plaz an der Constitutioun ze ginn… wat dann elo de Fall ass: an zwar schreift déi Commissioun 
am Commentaire iwwer den neien Artikel 41 (Kapitel 2; Sektioun 4 ‘solidarité et citoyenneté’):
…Soucieuse des demandes récurrentes pour faire inscrire dans la loi fondamentale la langue
luxembourgeoise, la Commission s’est mise d’accord, dans une large majorité, sur un texte qui 
reprend le régime des langues de la loi de 1984.

Fir d’éischt emol en décke Bravo mat engem héifleche Merci! Dann ower d’Fro, firwat dee 
Sproochenartikel esou verschimmt ‘an der Wull’ verstoppt gëtt; d’Fransousen hunn hir Sprooch 
am Artikel 2 vum Grondgesetz stoen! A wann sech schonn op d’Sproochegesetz vun 1984 
beruff gëtt… da misst, just nom Artikel 1 vun deem Gesetz! ower och klor an d’Constitutioun,
datt d’Lëtzebuergescht d’Sprooch vum Grand-Duché ass… wann een och nach, nom
Nationalitéitsgesetz! muss Lëtzebuergesch kënne fir Lëtzebuerger ze ginn, da kann dat 
dach nëmmen dovun ofgeleet sinn, datt eis Sprooch d’Nationalsprooch ass. Wéi ass et mat der
Logik?! Merci ower, datt déi ‘demandes récurrentes’ unerkannt gi sinn… leider ass den Term 
‘récurrent’ zimlech ‘abrasif’… also rëffeg ;-). L.R.

Alles Lëtzebuergesch, oder wat?
Jo, dir huet eng luusseg Mëllechprodukt-Reklamm rëmerkannt… mä sot, déi wier schlecht.
Gitt emol op Würzburg, Hannover, Tübingen oder soss méi eran an Däitschland, an da schwätzt 
dir Sätz wéi déi hei:

dee Männi do huet seng Box hannevir un – hien ass getrollt an huet sech eng fatzeg ginn – 
du bass mir ower e Schéinen – gëff dech, soss kriss d’eng an d’Akaul – déi fueren esou séier, 
datt een se net erëmkritt – ech hu mech verfuusst, an déi aner sech och verstoppt – da maacht 
emol zerguttst virun – dat Gebirels a Gejäiz mécht ee geckeg – ech war amgaang, eng flappeg 
Gebeesseschmier ze maufelen – de Puppelchen hat alt erëm an d’Box gestrutzt – do si mir äis 
ës net zoukomm – den Armstrong wënnt den Tour… da meng alt!

An der Vakanz begéine mir jo dacks däitschsproocheg Leit, déi Froen iwwer eis Sproochsituatioun 
stellen. Heinsdo hätten si och nawell gär, wa mir hinnen e puer Sätz op Lëtzebuergesch giffe soen… 
da schneit iech déi hei alt emol raus, fir EISES prett ze hunn!

Nëmme Geknadders? Aarmutt!
Stellt iech emol vir, en TF1-Reporter erlaabt sech am Frankräich um ‘Quatorze Juillet’, säi Reportage 
beim ‘Arc de Triomphe’ mat dëse Wierder ofzeschléissen: Vive eis Helden! Vive d’Franséisch Republik!…
a vive heem! Deen hätt de Mikro vläicht fir d’lescht am Grapp gehat! Vive de Grand-Duc –
Vive eis Grand-Duchesse – a Vive heem! huet et hei den 23. Juni geheescht. Dat ass zwar en
domme (gudde?) Witz, dee bei e Patt gehéiert, mä dat däerf engem TV-Mann an deem Sënn op
eisem Nationalfeierdag einfach net passéieren; dat ass guer net ‘witzischschsch’, dat ass pubertär
blöd an einfach net ze entschëllegen! Wat hält eis Staatsautoritéit iwregens dovun?!

Den Här Raymond Lugen vu Steesel hat déi Saach mat Intressen gekuckt… ower och gelauschtert.
Dobäi sinn dann am selwechte Reportage nach esou schrecklech authentesch ‘lëtzebuergesch’
Ausdréck gefall, datt hien se notéiert an äis erageschéckt huet: am Nachhinein, anschliessend,
insofern, gemeinsam, andauernd, asw… abeejo! Ass dat dann näischt? Neen, et ass näischt! Et ass 
sproochlechen Aarmutt. Mat deem een net och nach op eng Antenn muss gockele goen. Wat soll 
een do maachen? Mir däerfe mëfferen; soen däerf ee jo näischt, soss kritt een direkt duergebass,
et giff een deem ‘Journalist (?)’ un de Broutkuerf goen… muss an deem Broutkuerf dann onbedéngt
eng Kamera stoen oder e Mikro leien? H.M.

Kulturell klasséiert?
Dir wësst, datt historesch Gebaier an ‘Arealen’, déi e ‘kulturelle Wert’ hunn, zënter Joer an Dag 
vun enger Spezial-Commissioun, ënnert der Kompetenz vum Kulturministère ‘klasséiert ginn’ 
(z. B. ganz al an typesch Haiser a Stied an Dierfer; ‘réimesch Landschafte’ wéi déi bei Duelem;
e wonnerbare Parc, wéi deen, wou mir de Reenert zu Wolz dra gesat hunn). Déi Gebaier oder 
Landstécker kommen op en ‘Inventaire’, eng Lëscht, déi d’Administratioun vu ‘Sites et 
Monuments nationaux’ iwwerwaacht. Si mussen erhale bleiwen; et däerf näischt dru 
geännert ginn, ouni datt déi Commissioun an dee Service fir Erlaabnes, Berodung a Mataarbecht 
gefrot ginn. Domat ass jidfer verstännege Mënsch averstan. Oder?

Natierlech gëtt et och Härgottskanner (Kulturflappësse genannt), fir déi alles, wat laang steet,
nun emol… ale Buttek ass. Dat sinn déi Leit, déi d’Wuert / de Begrëff ‘Kultur’ net an hirem 
Dictionnaire hunn. Loosst se (vläicht als Strof) liewen.

Firwat dann elo dat Gespréich? Mä ass eis Sprooch da kee Monument? Zwar eent, dat 
een net wéi Gemaier oder Landschaften op enger Lëscht fir ‘Sites et monuments nationaux’ fënnt,
vun deem een Zeechnunge, Pläng a Photoë ka maachen, mä e ‘Monument national’ dat an sengem 
Fëllement, senge Wuerzelen, senger Geschicht a senger klorer Identitéitsfonctioun versuergt muss 
ginn! Ok: Eng Sprooch ass eppes Lieweges; eng Sprooch ‘evoluéiert’… ower ni esou, datt 
een se net méi erëmkennt… an déi Entwécklung dann als hannerlëschtegt Argument vrun 
e Vizmates-Lëtzebuergesch stellt. P.W.
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Eis Serie iwwer den ‘Historik’ vun der Actioun-Lëtzebuergesch an hirt Schaffen an de 
leschten 38 Joer mécht fir dës KLACK dem 7. Juni Plaz. Si geet an der Nummer 152 ower 
weider. Mar ass en Dag, dee fir déi nächst 5 Joer vun eiser Heemecht op all Manéier 
immens wichteg ass: Eng nei Chamber gëtt gewielt!

Vrun exakt 5 Joer hat äre Schreiwert déi grouss Éier, op Invitatioun 
vum Grand-Duc, 2 Rieden am Colmer Schlass bei den ‘dîners 
institutionnels’ fir d’Chamber, de Staatsrot, d’Magistratur an 
d’Verwaltungsspëtzen ze halen. Dat huet natierlech mat dem 
Michel Rodange a senger Zäit, grad ewéi mam REENERT an dem 
RODANGE-PARC vu Wolz zesummegehaang… an et hat ganz 
konsequent mat de politeschen Ëmstänn, der Chamber an de 
Politiker vru viru ronn 160 Joer ze dinn. Wien de REENERT an eis 
Geschicht vun deer Zäit kennt, dee weess, datt ‘Demokratie / 
Wahlen a Wieler’ deemools nom Portmonni gemooss guffen. Manner wéi 2 % vun der 
Populatioun hunn däerfe ‘stëmme’ goen oder Kandidat sinn. Am Verglach mat haut huet 
déi Form vun Demokratie (= d’Vollek ass meeschter!) rosewéineg ze dinn. Eng gutt Ursaach,
fir mat Merci un all déi ze denken, déi eisem klenge Vollek seng demokratesch Rechter a 
Fräiheete bruecht hunn… déi mir haut – leider – esou selbstverständlech fannen.

De Rodange huet d’Zoustänn vun ëm 1865 mat fuussegem Witz op d’Schreif geholl. De Fong 
ass an eiser Zäit, ee Gléck! en aneren. D’Uluecht vun de Kandidaten huet sech ower net 
watderdäiwel geännert. Mir stongen am Mee 2004 och just e puer Woche vrun de Wahlen… 
do konnt ech mech net enthalen, beim Grand-Duc an all deenen dichtegen 
Invitéierten ‘eng kommen ze loossen’, déi haut an e REENERT geng passen, am 
selwechte Versfouss an op deen nämlechten Takt. Vläicht schmunzt dir grad esou,
wéi deemools zu Colmer sympathesch driwwer gelaacht ginn ass:

Léif Volleksvertrieder

Dir fannt dat klengt Gedicht, ënner ganz villen aneren, och a mengem neie Buch MILLY-MAUS, 
dat vum Carlo Schneider, dem Nuckes Feider, dem Fons Biver an dem Olivier Jaminon 
wonnerléif illustréiert guff; dir kritt et an alle Bicherbutteker, mat enger CD vum kompletten 
Text, (145 Säiten) fir 26,50 .

Ceterum censeo… (31)
Zënter 3 Joer gëtt hei an eiser KLACK e Feierche fir eis Sprooch an der Constitutioun 
un der Glous gehal. Et sinn all méiglech Ursaachen an Argumenter op den Dill komm, déi
jiddereen, och en ‘Net-Spezialist’, konnt verstoen. Mir waren äis mat den Haapt-Fraktioune 
vun der Chamber (1999–2004) iwwer de Prinzip an esouguer en Text eens… Mä nom Juni 2004 
ass eng Majoritéits-Chamberfraktioun ëmgefall, déi virdru begeeschtert war, déi fir eis
Réunioun deemools esouguer extra e Photograph vun ‘hirer’ Zeitung fir deen Dag bestallt 
hat…: do guff op eemol gefaart, eis Sprooch am Grondgesetz giff d’Nationalitéitsgesetz
behënneren. Mä…

de Combel: Just déi Partei war da virop, fir den auslännesche Matbierger, déi Lëtzebuerger
wëlle ginn, nach 2 Joer weider Presenz am Grand-Duché op déi 5 vu virdrun opzebockelen…
an dann och nach ausgerechent eng Sproochobligatioun an d’Gesetz ze bauen,
déi absolutt iwwerdriwwen an net zeideg ass! Aus purer Verbruetheet guff weider géint
d’Lëtzebuergescht als Nationalsprooch am Artikel 29 vun eisem Grondgesetz
oponéiert. Méi onkonsequent (mir sinn héiflech) geet et jo ower net… da soll een sech nach
wonneren, datt ‘anerer’ sech aus purer Parteiprofil-Taktik d’Sprooch op de Fändel schreiwen.

Dofir si mir glat net rosen, datt den Här Paul-Henri Meyers, President vun der 
‘Verfassungscommissioun’, op eng intelligent Fassong Rou an dat Trauer-Spillche kritt huet:
Hien huet praktesch dofir gesuergt, datt d’Fro ‘Sprooch an der Constitutioun’ eng (verstänneg)
Saach vun deer neier Chamber gëtt. Merci, Här Meyers! L.R.

vum Lex Roth

Kommt a sangt alleguer mat!
eng eemoleg Extra-Organisatioun vum

‘LËTZEBUERGER MÄNNERCHOUER 1989’
zesumme mat der Actioun-Lëtzebuergesch

an der ‘Entente des Sociétés de la Ville de Wiltz’
Direktioun: Edith Wolter – Piano: Claude Heuschling

e flotte Concert mam Chouer… a mat de Leit!
Jidderee kann seng léifste Lidder mat ‘schmutteren’.

Eist Lidderbuch (200 Säiten / Text an Nouten)
ass am Entrées-Präiss (10 ) dran!

zu Gaasperech: sonndes – 14. Juni – 17.00 Auer
am Sall bei der Kierch

zu Wooltz: sonndes – 21. Juni – 17.00 Auer
an der Primärschoul/Schoulbeerig

Eis Chamber ass zu Biereg
beim Chef vum Land geruff.

Wien d’anert Joer net hei ass,
mouch no der Wahl eng Schnuff.

Beim Grand-Duc ass dat anescht:
hien hält sech fein do ‘raus.

Wann d’Kazen sech zerstreiden,
dann ass ee besser Maus.

Mir sinn am volle Fréijoer,
‘t kënnt alles a seng Bléi;

vill Kandidate sangen
hir Lidder vläicht ze fréi.

Si bëslen uechter d’Ländchen,
so’n alles an nach méi;
si sinn net auszehidden

an dreschen dacks vill Stréi.

Op allen Ecke laacht iech
hir Sonndeskuck entgéint;

dir mengt ‘t hätt een s’an d’Landschaft
fir Jéngsterdag geséint.

Lo gläich am halwe Juni
ass all dee Furri aus.

Vun Honnerte just siechzeg
hu Plaz am Krautmaart-Haus.

Si wielen eng Regierung,
an déi gär alles wëllt;

mä d’Problemer, déi bleiwen,
do ass et wou et gëllt!

Mä stellt iech vir, si wieren
op eemol net méi do,

déi Schwaarz, déi Gréng, déi Orange,
déi Rout an och déi Blo…

dann hätte mir keng Fräiheet,
keen demokratescht Land,

fir dat sech eis Ureltren
geplot hunn a geschannt.

Eng Ëmfro iwwer eis Sprooch?
Mat deene Méiglechkeeten, déi haut bestinn, ass et natierlech net ze schwéier/deier,
eng Ëmfro iwwer eis Sprooch an der Constitutioun ze organiséieren. Mir hätten dat och an 
de leschte Méint kënnen op d’Been bréngen, sinn ower der Meenung, datt esou eng seriös 
Actioun an eng politesch méi roueg Zäit gehéiert. Da gëtt keng klengkarréiert 
PARTEIpolitesch Fuddelerei draus gemaach, wou et jo am Fong net ëm d’Saach mä ëm 
Stëmmefänkerei Sëtzer geet.

Mir hu ganz bewosst och keen ‘Hierdebréif’ un d’Parteie geschéckt, fir äis hir 
Positioun an der Sprooche-Saach schrëftlech ze froen. Déi Äntwerten hunn dach ëmmer 
op d’mannst 3 Gesiichter, sinn ‘diplomatesch’ a Sëlwerpabeier agewéckelt a soen äis, datt 
deen nächste Schnéi bestëmmt wäiss ass.

Dir kënnt ower sécher sinn, datt mir an nächster Zäit eng Ëmfro-Actioun starten,
déi sech op all ‘Printmedien’ an Internet-Méiglechkeete stäipt. Do gëtt eng klor Fro gestallt,
op déi et nëmmen eng däitlech Äntwert ka ginn: JO oder NEEN! AL

25 Joer…
sinn et elo hier, datt mir e Gesetz hunn, an deem et ëm eis Sprooch geet. Dat war deemools 
net einfach op de ‘Leescht’ ze kréien, an d’Iddi dovun, grad ewéi den Iddi dofir waren
– wéi dat esou dacks an der Chamber de Fall ass – an enger ‘Motioun’ vun e puer Joer virdrun
einfach am Tirang entnäipt. Mir hunn äis ower net ginn. Fir eisem ‘Gestëppels’ aus de Féiss
ze kommen, huet de Staatsminister Pierre Werner sech 1983 ‘mëll klappe’ gelooss…
de 24. Februar 1984 stong d’Gesetz am ‘Mémorial’. Et hunn der vill den déiwe Sënn an 
laangen Aarm dovun net matkritt, ower haut wësse mir, wat et wert war!

Firwat dann elo dodrun erënneren? Mä well mir um Stack vun deer ‘Legislatioun’ am Fréijoer ’84 
konnte mat Recht (an senger ganzer Bedeitung) verlaangen, datt déi franséisch an däitsch
‘technesch’ Plakat-Texter an de Wahlbureauën och eng lëtzebuergesch Iwwersetzung sollte 
kréien. Dat huet geklappt! Mam Här Inspekter Emmanuel Servais vum ‘Service de législation’ 
am Staatsministère als ‘Oppassert’ – intressanterweis en Nokomme vun deem Staatsmann
mam selwechten Numm, deen 1867 beim ‘Traité de Londres’ esou eng enorm wichteg Roll fir
eist Land gespillt huet! – sinn all déi Texter iwwersat ginn… an dir fannt se nach haut an 
deenen néidegen offizielle Schrëftstécker/Plakaten. Ass dat wichteg? Dat muss jidderee 
mat sech ausmaachen. An senger Symbolik huet et ganz sécher bis haut – a just grad haut –
kee Jota verluer! Oder? P.W.

Net wichteg… an ower!
Bei de Wahle fir eis Chamber, d’EU-Parlament oder d’Gemengen huet eis Sprooch sengerzäit
en typeschen Ausdrock gemaach, deen am Fong méi no un d’Saach erukënnt. Jidderee vun
äis huet do genee esouvill STËMMEN zegutt wéi Sëtzer ze verdeele sinn. Mir ginn also eis
Stëmmen… an dofir ass ëmmer gesot ginn, mir giffe ‘stëmme’ goen: onverwiesselbar EISES!

Am Däitsche fannt dir ‘stimmen gehen’ net, oder et wier lächerlech. Am Franséische komme
mir ewell méi no: exprimer un vote, voter pour qn.; d’Englescht ass do op deerselwechter 
Sproochlinn, d’Italiéinescht grad esou, an dat Portugisescht net wäit dovun. Firwat solle
mir dann net ‘stëmme’ goen, aplaz ‘wielen’? H.M.



KLACK Nummer 150!
Wéi bei esou sëllechen neien Initiativen, ass och 1993 – also vru ronn 16 Joer! – 
dru gezweiwelt ginn, ob d’Entreprise ‘eng KLACK fir eis Sprooch’ richteg op d’Been 
geng kommen a stacken. Dovunner däerf een sech ower net ‘wibbelbänzeg/äppel-
dänzeg/daddereg’ maache loossen, scho guer net vun onintressanten Herrgottskanner,
déi deemools wierklech am léifste gehat hätten, d’Saach giff esou séier wéi méiglech 
an de Gënz goen… maja.
Et héiert een haut esou dacks dee gelungenen (a falschen!) Ausdrock vun ‘Nohälteg-
keet’… do geet op Lëtzebuergesch rieds vu ‘bäihalen’… mir hu mat eiser KLACK 
bäigehal… an hale kengem eppes no, deen äis d’Kundel () ëm den Hals gewënscht 
hat… och deenen net, déi am Ufank mat ugerappt… mä net bäigehalen hunn!
Eist ‘bescht Päerd’ huet sech ni verwalle gelooss, ouni Scheiklappen. Eis KLACK ass 
bekannt wéi den ‘Donkelzer Wollef’. Si huet eiser Sprooch an deer ganzer Proble-
matik driwwer a ronderëm kéipweis Déngschter geleescht. D’KLACK kënnt 10 mol
d’Joer a méi ewéi 110.000 Exemplairen eraus ënnert d’Leit. Dat maache wäit iwwer 
1.100.000 ‘Impulser/Impakten’ d’Joer… vrun allem duerch d’Stäip vum WORT, dem 
TAGEBLATT an dem JOURNAL, deene mir hei dofir e waarme Merci soen.
Datt net ëmmer alles exemplaresch dran an drun a rondrëm war, ass gewosst;
mä wien näischt mécht, dee brécht och näischt, gelldir… op jidfer Fall huet bis elo 
nach kee KLACK-Maachert och nëmmen e rouden ‘Zent’ un der Saach verdéngt;
eng Éieresaach an eisem Veräin! Wann dir bedenkt, datt eng Zeitungssäit ronn 
6 normal Buchsäite gëtt, da kimme mir mat den néidegen Illustratiounen an dem 
‘layout’op ronn 4 Bicher vu 300 Säiten. Gewëss: e Buch ass méi eppes ‘Bäihälteges’… 
mä d’Zeitung ass méi lieweg a vrun allem e Lies-Fong fir x-Dausende vu Leit, déi 
knapps Bicher kafen. A mir wëlle jo ‘an d’Breet wierken’. Et gong an et geet!
Dat linguistescht Opschaffe vun der KLACK iwwerloosse mir gär jidderengem, deen 
sech eng Kéier zerguttst an esouguer wëssenschaftlech domat wëllt ofginn. No engem 
seriöse Gespréich mat äis, leie fir déi Leit och all Copië vun den 150 Nummere KLACK 
prett. ’Copyright’ gratis!
Soulaang ‘Deen do uewe’ matspillt an d’Freed un der Saach et erlaabt, gi mir 
d’Garantie fir d’KLACK. Merci fir den Intressen an d’Frëndschaft… och fir déi vill 
Froen, déi d’KLACK erauslackelt! Bis… AL

Eis Actioun ‘Schoul a Sprooch’
an de 70er/80er Joeren… (6)

Well nom Schoulbuch ‘Das Luxemburgische und sein Schrifttum / Welter 
(Bild)’ glat näischt Spezielles fir eis Sprooch an der Schoul méi do war 
– et hat bis virum Jean Dupong wierklech kee Minister och 
nëmmen e klenge Fanger dofir geréiert! – hu mir äis alt mat deem 
neien, net grad schoulméissege ‘Lëtzebuergesch an der Schoul ’ zefridde 
ginn. Dat ‘blot Buch’ (Bild) war vrun allem den ‘Unzéckert’ fir dat, wat 
vun duerno bis haut fir d’Lëtzebuergescht op de verschiddenen Träppleke 
vu Schoul bis 12 Joer entstan ass. Am Schoulministère hat eist ‘Gegëmmers 
a Geheeschs’ eppes un d’Rulle bruecht; et guff eng Zort ‘prise de con-
science’, vun deer aus sech e sëlleche gemaach huet a mécht… domat 
ass déi Saach fir äis um Lafe gewiescht: Keng Léierin a kee Schoulmeeschter ka méi behaapten,
si hätte kee Material fir d’Fach ‘Lëtzebuergesch’. Eis Missioun war domat erfëllt…

An de ‘Secondaire’, de Kolléisch, de Lycée? Do stong zwar fir d’éischt Joer eng Woche-Stonn 
Lëtzebuergesch um Programm; déi huet dann den Däitsch-Prof an deerselwechter 
Klass kritt… a virun Däitsch gemaach… ower fir d’Fach ‘Lëtzebuergesch’ stongen op der 
Zensur nëmme gëllen Nummeren. Fir de Stonneplang war dat och méi kamoud… mä fir d’Saach 
‘Eis Sprooch’ dat Allerlescht! Eng Ausnahm: de Cornel Meder a senger Schoul zu Péiteng; an den 
Direktesch-Konferenzen an doriwwer eraus konnt hien sech fir eng Obligatioun heifir ower net 
duerchsetzen. Wat soll een do soen? Léiwer näischt.

Material? Am ‘Brunnen 1’, dem Däitsch-Buch, guff et ganz hannendran en etlech lëtzebuergesch 
Saachen; deer sinn alt emol ouni vill Commentairen auswenneg geléiert ginn, an domat hat et sech.
Fir d’Actioun-Lëtzebuergesch alt erëm eng Ursaach weider, fir um Schoulminister (Robert Krieps) 
ze dirängelen. D’Resultat war d’Aarbecht vun enger spezieller Commissioun, déi de Jul Christophory 
an der Gitt hat. Mir hunn äis zu enger halwer Dosen un e Schoulbuch fir de ‘Secondaire’ ginn… 
doraus ass dann 1978 ‘TEXTER’ entstan, d’éischt eng provisoresch Editioun, duerno eng zimlech 
flott illustréiert (Bild), déi herno nach a verschiddenen Editiounen erstëmpt ginn ass; de Minister 
Fernand Boden ass mat äis op de gudde Wee gaang.

D’Saach war heinsdo drop an drun, fir ze ‘erkalen’, ower de ‘Puppelchen’ ass zugudderlescht aus 
dem Juppla komm… an dappt haut éierbar. D’Actioun-Lëtzebuergesch ass mat Recht houfreg drop,
well e Fachbuch am ‘Kolléisch’ ass natierlech eng Referenz, fir mat aneren Iddiën ‘unzekommen’… 
z. B. mam Sproochgesetz vun 1984!
(an eiser Nummer 151 dann eng aner ‘Schoul-Actioun’: Coursë fi r Auslänner) L.R.

Das Luxemburgische und sein Schrifttum / Lëtzebuergesch an der Schoul / Lëtzebuergesch Texter

vum Lex Roth
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Ceterum censeo… (30)
Dir gesitt, datt och dës Rubrik fir d’Lëtzebuergescht an eiser Constitutioun eng ronn
Zuel opweises huet: 30 mol an eiser KLACK = 3 Joer laang! Et sinn der ower op d’mannst 9 hier,
zënter datt de gudde Willy Bourg, getréischt, schrëftlech mat äis an deer Saach op de Wee gaang
ass, fir eppes an der Chamber un d’Wibbelen ze kréien. Dofir soll kee Politiker, keng Partei a keng 
Lëscht eng Initiativ u sech rappen, déi klor noweisbar EIS bleift. Ponkt!

Ee Resultat schengt elo sécher: d’Lëtzebuergescht gëtt endlech an eiser Verfassung ernimmt.
Mä et leeft an der Text-Propos nach zevill ‘niewelaanscht’, aplaz ganz däitlech als d’Sprooch 
vum Grand-Duché am Grondgesetz ze stoen. Keen huet eppes dogéint, datt d’Constitutioun
festleet, wéi et sech gesetzlech mam Gebrauch vun anere Sproochen um administrativen a justiziäre 
Plang soll/kann hunn. Do ass nach eng klor Motioun fälleg!

Eist neit Nationalitéitsgesetz verlaangt riichtewech, datt ee muss Lëtzebuergesch kënnen/léieren,
fir Lëtzebuerger ze ginn! Mä dann ass et jo no aller Logik nëmme richteg, wa mir bei eisem Text-
Virschlag fir d’Verfassung waren a bleiwen: La langue nationale du Grand-Duché est la langue
luxembourgeoise; en matière administrative et judiciaire, l’emploi des langues est réglé par la loi.
Firwat dann nëmme verschimmt soen, de Staat misst sech ‘ëm eis Sprooch bekëmmeren’… wat dat 
dann och ëmmer heescht.
Hei gëtt et just e ‘Jo’ oder en ‘Neen’, keen Ëmgeréits, keng Fisematenten… fillt eise Kandidaten 
doriwwer emol bis de 7. Juni op déi schéin Zänn… déi si dëser Deeg dach all sou gär weisen. L.R.

Hannebäi a vir widder!
Dat ass deer richteger genësseger Ausdréck aus eiser Sprooch een. E passt och nach op méi wéi eng 
Manéier bei dat, wat sech dës Zäit an der Welt-Ekonomie doruechter deet. Wann et net méi richteg
hannerzeg a vijenzech (nach esou eng flott lëtzebuergesch Wuert-Koppel!) geet, da stinn déi Stäerkst,
déi Gréisst mam Réck widdert der Mauer… an dat nenne mir dann esou ‘plastesch’: Si sinn 
hannebäi a vir widder! Sot emol een, dat wier net dee gellegen Ausdrock fir dat, wat sech ‘global’
als Tsunami zesummebrutscht. Mir hunn nach esou typesch eiser Ausdrocksweisen, fir ze soen,
datt et schlecht geet… vläicht aus deer Zäit, wou et de Lëtzebuerger alles wéi net gutt gaang ass: 
Si wëssen hirer Hänn kee Roots méi – si sëtze mam A… am Dreck asw. Hier passt ower och nach eng
ganz flott lëtzebuergesch Riedensart: Mir sollen äis net verkëppe loossen! L.R.

Moossen an umoossen
Iwwerleet emol gutt, watfir eng Ënnerscheeder an dësem Wuertfeld vis-à-vis vum Däitsche bestinn… 
an dir sidd verwonnert! Probéiert emol op Däitsch ze soen, dir wiert eppes umoosse gewiescht, oder
dir wiert ‘an d’Umooss’ gaang. Gewëss hu mir ‘anmassen’ am Däitschen, ower sënnméisseg ass een 
total dolaanscht, wann ee seet, hie wier ‘zum Schneider anmassen’ gewiescht; sot ower och net, de Pitt
hätt sech eppes ‘ugemoosst’, wourop hie kee Recht hätt; dir kënnt ower soen, dir hätt engem Männi
eng ‘erofgemooss’, mä do kommt dir alt erëm am Däitschen mat ‘eine herabgemessen’ net ganz wäit.

Hei hu mir et mat engem Sproochgebitt ze dinn, dat sech wëssenschaftlech ‘Semantik’ vernennt,
fir zesoen, datt et sech ëm d’Bedeitung vun de Wierder dréint. Egal wéi, leider huet een nach näischt 
dovun op eiser UniLu matkritt, oder…? H.M.

Sprooch a Kris…
Der Jomer huet äis zwar nach net plattgewalzt… ower dat déckt Enn wäert alt nach kommen.
Wien d’Aen opdeet an dem Verstand eng Chance gëtt, dee weess, wou dat Ongeheier aus 
watfir Lächer gekroch ass. Mat Sécherheet ass et d’Bankgeheimnis net, dat de Gelddraachen 
et méiglech gemaach huet, déi ganz ekonomesch Welt vun de Been ze huelen… mä, gelldir, et 
kann ee sech jo alt ëmmer emol un deene Krappege reiwen, wann et schaufel gëtt… dat erënnert 
een un déi ural Fabel vun der Déierepescht: herno konnt den Iesel fir alles… de Wollef,
de Fuuss, de Léiw… ’déi Déck’ hate just nëmme Pech!
Si mir deer Ieselen? Ganz sécher net wäit dovun… wa mir äis dofir hale loossen; klor net, wa mir 
weisen, datt mir eng historesch, eng ekonomesch an eng kulturell Identitéit hunn…
déi och keng arrogant norwegesch/franséisch fréier Riichterin (fir hir EU-Parlament-Kandidatur,
mat enger fuddeleger Nationalitéite-Féckmillche) veruze kann… ça, c’était du ‘Joly’! Eent vun 
eisen Identitéitselementer ass ganz sécher eis Sprooch an – doduerch /doriwwer eraus – eise 
Sproochgebrauch… eng Ursaach méi, datt mir dofir solle riichtstoen! Wa mir eist Gesiicht net 
éierbar weisen, dann deet egal watfir ee Blani äis eng Bokemaul op! P.W.

Da meng alt!
Probéiert emol fir dat op Däitsch oder Franséisch eriwwerzebréngen. Mä, éierlech, ass et iech ewell
opgefall, wéi typesch déi ‘Mengerei’ ‘EISES‘ ass? Do stécht nach méi dran: Hie mengt (bretzt) sech mat
sengem neien Auto – d’Justine ass e vermengtent Hénkel – Du brauchs Dech net dofir/domat ze mengen…
dofir musst dir an anere Sprooche vill an dacks rondrëm de Bräi schreiwen, fir deeselwechte Gedanken
erauszekréien. Am Buch ‘EISES’/Actioun-Lëtzebuergesch, dat dir a jidfer éierbarem Bicherbuttek
fannt, stinn deer stacklëtzebuergescher Ausdréck ‘säckweis’… dir kënnt iech stonneweis domat
‘ameséieren’… et kascht nach net emol de Präiss vun enger Pizza… mä et hält (sproochlech)
immens gutt bäi… nom Denksaz: Eis Sprooch ass net esou aarm, wéi mir sprooch-aarm sinn! P.W.



Eis Sprooch… deemools… (5)
Wann eis jonk Leit ënner 50 Joer an nach drënner vu ‘fréier’ 
schwätzen, da fannen ech dat sympathesch flott. Wa mir ‘Eeler’ vu 
fréier oder ‘deemools’ rieds hunn, da geet dat (fir äis leider) an déi Zäit 
eran, wou si nach net op der Welt waren… a wou, bis op e puer Leit 
vum ‘Dictionnaire’ a ganz rare Schreiwerten ower och praktesch kee 
Mënsch sech ëm eis Sprooch bekëmmert huet. Dat ass net liicht ze 
verstoen, wann ee jo bedenkt, datt d’Lëtzebuerger 1941 just mat hirer 
Mammesprooch den Naziverbriecher zu 98 %, trotz deer gréisster Gefor,
de Kapp bei deem hannerlëschtege ‘Referendum’ vum 10. Oktober 
dohinnergehal hunn, an dat… op Lëtzebuergesch (cf. ‘3mol Lëtzebuergesch’)… iwregens 
d’Referenz vun eiser héichoffizieller ‘Journée de la Commémoration Nationale’.

‘Fréier’, dat ass fir eis 2–3 leschter Generatiounen 1950–1960–1970… a wat guff et do fir 
eis Sprooch? Näischt! Dat léisst sech zimlech liicht beweisen, besonnesch an der Press vun 
deemools. Do kuckt dir iech bal blann: Dir fannt knapps oder guer kee Lëtzebuergesch; emol net 
bei Familljenannoncen. Hei muss een ower soen, datt d’Scouten an hirem ‘Kompass’ an 
d’Resistenz an hirem ‘Rappel’ an dem Redakter Aloyse Raths Fouss bei Mol gehal hunn… 
e leider nëmmen a klengem Krees bekanntent Buch fir d’Wëllefcherbranche ass 1977, duerch de 
Gerr Schroeder an de Jos. Molitor,… souguer ganz op Lëtzebuergesch erauskomm… mä leider 
waren dat ’nëmmen intern Veräinspublikatiounen’; datselwecht gëllt fir d’Zäitschrëft ‘Eis Sprooch’ 
vu virun 1971 an och duerno.Op d’Literatur an hir Roll komme mir an dëser Artikel-Serie nach méi genee.

An der Schoul: Et guff emol kee Blat Papeier fir eis Sprooch… grad eng Alibi-Mentioun op der 
Zensur… ‘langue et littérature luxembourgeoises’… jidderengem eng gutt Nummer, an alles war 
zefridden; Where is the joke? kënnt een op Englesch froen. Just am exemplaresche Geographiesbuch
(Auteuren: Alphonse Kettenmeyer / Emil Erpelding) huet een deemools d’Lëtzebuerger Nimm vu Stied 
an Dierfer fonnt. Kierch: Vun nom Krich un ass et nach knapps eng Priedegt op däitsch ginn… 
ower de ganze Rescht: Latäin an Däitsch; d’Situatioun vun nom 2. Vatikanesche Konzil guff 
sproochlech eng aner, vun deer an dëser Artikel-Rëtsch och nach rieds soll goen. Vun Uertschafts- 
oder Stroosseschëlter op Lëtzebuergesch, keng Spur. Eis Uertschaftsnimm am Tëlephonsbuch,
näischt. Lëtzebuergesch Coursë fir Auslänner… a wanns de net gees!

Fir déi fonkelnei ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH guff et also, wat de Fransous nennt
‘du pain sur la planche’! Mä dat Brout war nach laang net gebak, den Deeg emol nach net an der
Mull, keng Hief fir opzegoen a keng Kuerbel fir et an d’Form ze kréien, näischt fir op d’Broutschéiss… 
de Bakuewe knapps wodeleg. Natierlech och kee Geld!

Dat ass eng kleng Iddi vun den Ëmstänn, wéi mir 1971 ugefaang hunn! Et muss och 
nach beduecht ginn, datt vill Leit de Kapp iwwer äis klengkarréiert Iddialistercher gerëselt hunn;
anerer hunn et zwar net schlecht fonnt, datt ‘emol eppes gemaach giff ginn’, ower si hunn äis 
gewäerden / am Stach gelooss a kee Féngerche geréiert… et wëllt ee sech jo net blaméieren, gelldir.

Schoulminister war deemools den Här Jean Dupong; et war guer net esou einfach, fir déi Zäit 
‘privat’ bei esou en décken Här ze kommen. Den Här Dupong huet ower net ‘deen Décke’ gespillt,
den Heng Rinnen an äre Schreiwert heifir frëndlech ëmpfaang… an äis nogelauschtert. ‘Kee Buch 
an der Schoul? Mä da musse mir eent maachen. Ech loosse mir dat duerch de Kapp goen.’ 
Esou ass dann och d’Buch ‘Lëtzebuergesch an der Schoul’ entstan; leider guffe keng Pädagogen 
dofir geholl, mä den Top-Spezial-Wëssenschaftler A. Atten. Deen huet dat esou zesummegesicht,
wéi hien et gesinn huet, 99 Säiten Texter… a 40 Säiten Orthographie dobäigeprafft. Et war alt 
dat, a kee konnt méi soen, et wier näischt do, fir e bësse Lëtzebuergesch an d’Primärschoul-Säll 
ze kréien. Dobäi si mir natierlech net sëtze bliwwen… domat da weider an der KLACK 150.

Ceterum censeo… (29)
Mir ginn a genee 9 Woche ‘stëmmen’ (iwregens eisen typeschen Ausdrock fir ‘wiele’ goen!).
D’Chamber vun elo huet et a 5 Joer leider net fäerdegbruecht, dem Lëtzebuergeschen eng éierbar 
Plaz an eiser Constitutioun ze ginn. Bei allem gudde Wëll vun der Majoritéit vun der ‘Verfassungs-
commissioun’… a vun äis: Dat ass ‘Aarmutt, looss mer Rou’! Eng Datz, a gitt sëtzt iech!

Et kann een nëmmen de Kapp rëselen, wann ee bedenkt, datt mir auslänneschen Nationalitéits-
kandidate per Gesetz (ze) stur a stramm Sproochconditiounen ofverlaangen, ouni dofir 
e klor verständlecht Recht ze hunn, dat an eisem Grondgesetz verankert ass; gelungenerweis waren 
do esouguer déi 2 Hären d’accord, déi fir eis Sprooch an d’Constitutioun e ganze Putsch Hoer an der
Zopp fannen! Mir institutionaliséieren en Institut fir Sprooch(en), wou d’Lëtzebuergescht d’Haaptroll 
soll spillen… dat zugudderlescht net an eisem Grondgesetz steet… an am Gesetz vun 1984 am 
Fong nëmme fir ‘matière administrative et judiciaire’!

All Respekt fir ‘Rou am Spill’ an der Spezialcommissioun, ower et ass sech dann net ze verwonneren,
datt mir op deem Wee klengkarréiert Partei-Frusterte begéinen, déi sech bëlleg op d’Käschte 
vun eiser Sprooch wëllen opspillen… de bonne/mauvaise guerre. Dat wäerte mir – leider! –
och an der Wahlcampagne ze ‘genéisse’ kréien. En Dauereschued. Huet eis Sprooch dat verdéngt? 
D’Lëtzebuerger bestëmmt net. L.R.

vum Lex Roth
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D’MILLY-MAUS an aner Dichtereien
En neit Buch mat der Geschicht vun der Stad- 
a Landmaus; eng genësseg Fabel, déi laang 
laang virun eiser Christus-Zäit entstan ass. Eng 
vun deenen éiweg wouere Geschichtercher,
wou Déieren d’Roll,d’Charakteren an d’Gespréich
vum Mënsch iwwerhuelen; eng Seechen, déi 
am Mëttelalter an eis Géigend komm
ass, duerno iwwer de La Fontaine, de Lessing,
den Dicks, de Rodange, den Auguste Liesch 
am Kleed vun hirer Zäit ënnert d’Vollek 
gaang ass. De Fong ass ëmmer deeselwechten:

verdäiwelt mënschlech! D’Acteuren, d’Uluecht, d’Kleeder an d’Bühn hunn sech der Zäit an dem 
Moud ugepasst. Dëst MILLY-Buch gehéiert an all Bicherschaf… et ass beileiwen net nëmmen 
eng léif Kannergeschicht! Jidderee kann sech eng Nues voll dran huelen.

Am Buch sinn och eng 40 kleng a grouss, eescht a lëschteg Gedichter, zugudderlescht 
15 extra vum Olivier Jaminon illustréiert bekannte Fabelen… nieft herrleche Biller
vum Carlo Schneider, dem Nuckes Feider an dem Fons Biver; den Text ass, vum Auteur geschwat,
komplett op enger CD (90’) am Buch dobäi.

E CADEAU fir iech selwer oder e léiwe Mënsch; e Kommiounsgeschenk, dat ‘bäihält’! An alle 
Bicherbutteker, 145 Säiten, nëmme 26,50 !… dobäi eng gutt Actioun fir eis Sprooch!

‘klotze mat de Kappen’
Elo ass jo, normalerweis, déi geckeg Zäit eriwwer, an da schléit een deene ville fläissegen Organisateuren
net zevill an d’Pan, wann e bësse gegrangelt gëtt: Firwat brénge mir et net fäerdeg, de Kollege
vun deer ‘anerer Säit’ net alles nozemaachen? Wann si ‘Kappensitzungen’ organiséieren, da
solle mir dach emol driwwer nodenken, datt eng ‘Kappe’ bei äis keng ‘Kap’ ass; dat, wat si ophunn,
ass alles ewéi eiser ‘Kape’ keng; et erënnert éischter un d’Form vun engem Schëff.

Eis ‘Kap’ ass ueweneriwwer flaach an huet e Stuerz (kennt dir iwregens déi lëschteg Fro: Wat ass 
eng Kap ouni Stuerz?…)! Fir d’Fuesgeckserei kënnt ee sech honnerterlee originell, faarweg,
jauseg Kape-Modellen erdenken, och deer mat Vullennäschter an allerhand geckegem Gedéngels
uewendrop… Loosst mer dach emol sou eppes probéieren, aplaz nëmmen op de Rhäin knäipen ze
goen. Mir hunn e Joer Zäit…

Wéi originell fannt dir et dann, wann hei op eemol an enger Reklamm fir eng ‘Kapesëtzung’ steet,
si giffen net ‘kleckeren ower klotzen’; do mengt een dach, de Lämmes wier lass gewiescht…
déi Leit musse sech an der Uertschaft vergraff hunn… an der Sprooch op jidfer Fall! Op Lëtzebuergesch
wier dat ongeféier: Mir fréckelen net, mir fachen duer! ‘kleckeren a klotzen’, dat ass wierklech en 
Hummer!… dat gehéiert iwwerall mä net bei äis!

‘Pinkelpaus’?
Do huet dach e ganz dichtege (?) Journalist e puer Deeg no der Tripartite-Sëtzung an engem
Commentaire um Radio gemengt, déi sou genannt ‘Pinkelpaus’ wier fir d’Journalisten en
intressanten Ament, fir eppes gewuer ze ginn, well wann de Premier dann ‘hannerwands’
goe géif, da kéint een ‘en passant’ dat eent oder dat anert vun him gewuer ginn.

Ech gleewen, datt och eise Premier vun Zäit zu Zäit ‘néideg’ gëtt an datt hie ‘muss’, mä well 
hien awer net vergiess huet, vu wou hien hir ass, geet hie bestëmmt net ‘pinkelen’, wéi s’et déi Säit
der Musel maachen, mä hie geet nach ëmmer op gutt Lëtzebuergesch ‘pissen’. Mir hu jo och
keng ‘Pinkelblumm’ (niewebäi gesot och kee ‘Léiwenzannt’), mä ëmmer nach eng ‘Pissblumm’.
An dofir profitéiert eise Premier vun der Paus – net wéi de Journalist et sot – fir ‘pinkelen’ ze goen.
Hie geet héchstens vläicht s…, mä dat seet ee jo net!

A propos, wéi vrun e puer Joer Lëtzebuerger aus Amerika an eisem Ländche waren, du frot ee vun
hinne mech, wéi wann et dat Selbstverständlechst vun der Welt wier, wuer hie kéint s… goen. Am 
19. Joerhonnert, wéi hir Virfueren ausgewandert sinn an eis Sprooch mat an d’Friemt geholl hunn,
gouf deen Ausdrock nun emol nach net als graff ugesinn. Firwat och eigentlech? Mir hu jo och näischt
géint eng ‘Bettseechesch-Zalot’, vrun allem wa se gutt noenee gemaach ass… AL

Rosewéineg…
Loosst mer emol méi dacks iwwer d’Eegenart vun eiser Sprooch nodenken… Gewëss, et ass vill
Däitsch dran, och eng Partie Franséisch. Mä mir hu kéipweis Ausdréck an Ausdrocksweisen, déi 10 km
déisäit der Grenz kee méi versteet… kaaft iech dofir d’Buch ‘EISES’ (a jidfer éierbarer Librairie
an op eisen Adressen), an deem mir dausende vu Wierder a Wuertgebräicher zesummegeraf hunn,
déi d’Lëtzebuergescht vun sengen Nopeschsproochen ënnerscheeden. Do däerft dir probéieren,
fir alles op franséisch oder däitsch ze iwwersetzen… an dir wäert iech wonneren. Doriwwer eraus 
ass et och nach immens gutt fir d’Zentral uewen am Käppchen; et bréngt op d’mannst
esouvill wéi SUDOKU oder Kräizwierder!

Den Här Professer Tit Mannon stéisst äis op d’Iwwerschrëft vun dësem klengen Artikel: Roserei,
rosen (als Adjektiv+Verb!), rosewéineg. Iwwersetzt emol op däitsch (als klenge Sport vläicht och op
franséisch): deen huet mech rose gemaach; ech krut ower eng Roserei u mech; hien huet un der Dier geroost;
deen hat rosewéineg opweises… gell, do kritt ee Krämpes! Am Däitschen hu mir zwar ‘Raserei’, ower
dat klappt net mat eiser ‘Roserei’, a ‘rasen’ ass eng Saach vu Vitesse; e ‘Raser’ hu mir net op der 
Strooss; schreift dir eppes vu ‘rasendwenig’, da sidd dir am Thomas Mann senger Sprooch am Gruef.
Fir d’xte Kéier: Eis Sprooch ass net esou aarm, wéi mir sproochaarm sinn. P.W.



Eis Sprooch… deemools… (4)
D’Qualitéit, oder villméi ‘d’Net-Qualitéit’ vum Lëtzebuergeschen um Radio 
an dat sëlleche Gë-Iergers doriwwer am Land waren d’Ursaach, datt sech 
vrun 38 Joer en etlech Leit fonnt hunn, déi ‘eppes’ wollten dogéint 
maachen. Genee op den Dag, de 17. Febuar 1971, hat ech den ‘Oral’ vu 
mengem Proffenexame fir an den ‘Technique’ mat enger Aarbecht iwwer eis 
Sprooch an der Schoul hannert mer, an hunn ënnerwee fir heem um Radio 
héieren, datt e puer Leit sech vrum Mikro déck iwwer deen Zoustand vum 
Lëtzebuergeschen an d’Sträng gehäit hunn: besonnesch deen als net ganz 
kamoud (mä intelligent) bekannte Jemp Bertrand, e ‘gewëssene’ Charel Malané 
an e puer anerer. Wat si do (am Äifer) gesot hunn, huet mir nawell net schlecht 
gefall, ower den Toun… dee wier duerch siwe Mauere gaang! Si hunn 
op eng Reunioun invitéiert, fir déi den Här Aloyse Raths – ee vun den Organisateure géint den 
Nazi-Sprooch-Referendum vum 10. Oktober 1941 – de Sëtzungssall vun der ‘Resistenz’, uewenop an 
der ‘Fortuna’ op der Gare, offréiert huet.

Déi Invitatioun huet mech intresséiert, schonn eleng wéinst dem Fong vu mengem Examens-Mémoire,
deen dem Jury extra gutt gefall hat: ‘Plädoyer für das Luxemburgische im manuellen Berufsbereich’. Op deer
Garer Reunioun si ronn 2 Dose Leit beienee gewiescht… mä et huet ee gläich gericht, datt der eng 
Partie dat néidegt Fangerspëtzegefill doheem gelooss haten, fir an deer Affaire un eng verstänneg 
Aarbecht ze goen. Si hätten am léifsten direkt eng Revolutioun gestart, z. B. déi franséisch Uertschafts- 
a Stroosseschëlter uechter d’Land mat wäisser Fuerf bemokelt a Lëtzebuergesch drop geschriwwen.
D’Saach war mir selwer, dem Heng Rinnen, dem René Faber, dem Camille Linden, dem Här Raths an 
aneren esou ower net geheier, einfach zevill eescht, fir mat den zwéi Féiss an d’Frittendëppen ze sprangen.

Duerno ass et dann an deem Sënn méi roueg ginn, wa mir beienee waren. Den Hierscht si mir prett gewiescht,
fir an de ‘Pôle-Nord’ op eng Veräins-Grëndungsversammlung ze ruffen. De Jemp Bertrand an anerer 
haten sech längst verdréckt, well d’Saach hinnen net ‘schaarf a spatz’ genuch war. Fir de President sinn 
2 Kandidaturen do gewiescht (ech hunn um Henri Rinnen, eisem bekannste Matgrënder, ‘gebengelt’, mä 
dee wollt ‘emol ofwaarden’); deen ‘anere’ long de Leit net richteg, dofir guff dee Jéngste gewielt. Ech hat 
just 38 Joer; meng Suerg war, déi sympathesch Initiativ net an engem Fanatikerclub zerfränjelen ze loossen.

Eise Programm? Einfach:Alles, wat fir d’Lëtzebuergescht NET do war an sech verstänneg geng 
upake loossen… Mä wat war dann do? Dräimol näischt! Systematesch hu mir dat ‘Näischt’ a Gebitter 
opgedeelt: Schoul, Kierch, d’Sprooch privat, offiziell, veräinsméisseg, Annoncen, Publikatiounen asw.

1. d’Schoul: Et guff, vun der Primärschoul bis an de Lycée, kee Material, fir eppes mam Lëtzebuergeschen 
unzefänken. ‘Das Luxemburgische und sein Schrifttum’ vum Nik.Welter war zënter 20 Joer vergraff; d’Famill
huet sech wéinst Schreifweis-Mësselen dogéint gestäipt, fir et nei erauszeginn; net dovun ze schwätzen,
datt dat Buch vun 1914 (!) vum Deckel bis op d’hënnescht Säit hätt misse schoul- a materialméisseg 
total ëmgeschafft ginn. Déi bekannt (an dichteg!) Dictionnaire-Commissioun hat ni dru geduecht, datt 
en Aarbechtsgrupp fir e Schoulbuch op d’mannst esou wichteg wier wéi eng – och nach esou 
intressant – Wierdersammlung. Pädagogesch Iwwerleeunge waren tabu. Do long alles, ower och 
wierklech alles, brooch… déi ‘Dréich’ huet also missen ‘opgeplout’ ginn!

� an eiser KLACK N° 149 (samschdes, de 4. Abrëll) geet et da weider… wéi et mam neie Veräin a senger 
Aarbecht virugaang ass… well dat gëtt jo alles esou gär (oder bewosst) vergiess, gelldir.

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Ceterum censeo… (28)
«Wéi d’Zäit vergeet!» huet dem gudde Ger Schlechter ‘getréischt’ seng Radiosemissioun ‘um Kanal 18’ 
fir déi eeler Leit geheescht… déi grouss Gerechtegkeet: Si kënnt fir jiddereen, an d’Zäit vergeet fir
s’alleguer. Wichteg ass vrun allem, wann een aus deer Zäit, déi eriwwer ass, och wéinstens en etlech 
gutt Erënnerungen huet. Eng vun deene schéinste fir eis Sprooch ass ganz bestëmmt deen Dag, de
24. Februar 1984, wéi d’Lëtzebuergescht fir d’alleréischt am Gesetzfong vun eisem Land
festgeschriwwe ginn ass.
Bis dohinner war eis Sprooch mat kengem Pipjeswiertchen an engem Gesetztext ernimmt ginn; den
Artikel 29 vun der Constitutioun huet just verschimmt gesot, datt den ‘emploi des langues’ iwwer Gesetz
giff bestëmmt ginn… an dat huet bal 40 Joer gedauert! Den ‘Unzéckert’ dovun ass en hondsgemengt 
Geschreifs an enger Neo-Nazizeitung gewiescht, deen eis ‘Enrôlés de force’ an der Chamber op de Plang
geruff hat; eng ‘Motioun’ ass gestëmmt ginn; et guff bei der Bundesrepublik protestéiert; déi huet sech
vun deem Wouscht-Artikel distanzéiert… d’Affaire ass brav entschlof… mä ni bei der Actioun-
Lëtzebuergesch! Hiren deemolege President hat d’Chance, déi Zäit ganz no beim Premier Pierre Werner 
ze schaffen… huet sech – nom bekannte Spréchelchen – mat dem Wäiwaasser vun deer Geleeënheet
‘geseent’ an um Chef ‘gebengelt’, bis… Den Detail vun der Saach kënnt op enger anerer Plaz. D’Resultat:
eist Spooch(e)gesetz vun 1984.

Deemno hu mir dëst Joer also d’Sëlwerfeier vun engem Gesetz, dat bis lo nëmme Guddes 
fir d’Lëtzebuergescht bruecht huet, an zwar heibannen an dobaussen. Et ass dowäert, datt mir
wéinstens dorun denken. An et wier net vu Muttwëll, wann eis Deputéiert dat giffe mat deem richtegen 
Text an eiser Constitutioun op e schéine Stack hiewen! L.R.

vum Lex Roth
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d’Iddi an den Iddi
Dat Wuert fanne mir, am wäite Sënn vu ‘Gedanken’, an alle Sproochen hei rondrëm. Och am Lëtze-
buergeschen. Et ass ëmmer ‘weiblech’. Mä mir hunn e Gebrauch dovun, deen et nëmmen an eiser 
Sprooch gëtt, an zwar ‘den Iddi’ als männleche Substantiv.

Wann engem un eppes näischt läit, da seet e vläicht, hien hätt ‘keen Iddi’. Glëschtert een e Stéck Ham, dann
hätt en ‘nawell Iddi drop’. Ass et engem net ‘duergeschlo’, wéi hie geduecht hat, dann ‘ass den Iddi him vergaang’.
‘Den Iddi mécht d’Zos’ wëllt jo heeschen, datt eppes engem muss gefalen/schmaache fir et gutt ze fannen.

Mat esou ‘Klengegkeete’ kënne mir weisen, esouguer be-weisen, datt d’Lëtzebuergescht seng eege Pied 
trëppelt… an Dausenden deer eege Sproochstécker sinn e Stéck vun eiser Identitéit! R.W.

Eis GENERALVERSAMMLUNG
Samschdes, de 4. Abrëll / 15.00 Auer ‘um Dierfgen’ an der Stad (6, rue d’Eich)

Wéi ass et mat Ärer Cotisatioun?

SMS, E-mail, Internet
Kee Mënsch hätt vru 25 Joer un déi elektronesch Mëttele geduecht, déi et haut gëtt, fir een deem aneren
ze schreiwen oder mateneen ze ‘chatten’… woufir mir am Fong e gudden Ausdrock hunn � ‘jadderen’.
Dat war dat Allerbescht, wat eiser Sprooch passéiere konnt, well et ‘simst’ knapps ee Lëtzebuerger 
mat engem aneren an enger anerer Sprooch wéi an eiser! Wichteg ass vrun allem, datt eis jonk Leit 
sech un dës Saach ginn, och wann elo den een oder anere knoutert, do giff kéipweis falsch geschriwwen… 
mä besser ‘falsch’ ewéi guer näischt; et kann ee jo näischt besser maachen, wat emol net do ass!

Duerch dës Technik gëtt an engem Joer méi Lëtzebuergesch geschriwwe wéi an 100 Joer virdrun. Dorop
kënne mir opbauen… ower net mam Hummer! Lues a lues wäert dat sech an d’Rei maachen,
well an anere Sprooche begéine mir deselwechte Phenomän: do gëtt d’Franséischt, d’Däitsch, d’Englesch
net besser geschriwwe wéi d’Lëtzebuergescht bei äis. Psychologesch ass et ongeheier wichteg, datt
d’Gefill fir geschriwwent Lëtzebuergesch opkënnt, datt eng Gewunnecht entsteet, duerch déi 
et als ‘normal’ gëllt, datt mir eis Sprooch och schreiwen. Déi Schreif-Normalitéit probéiere mir – iwregens
mat guddem Erfolleg – ewell zënter Dosende vu Joeren ënnert d’Lëtzebuerger ze kréien. Vun deer 
elektronescher Chance vun haut war nach net emol ze dreemen. Wonnerbar! P.W.

Orthographie/Schreifweis
Eng Saach, déi méi ewéi engem op d’Nerve geet… gleeft ës: äis och heinsdo! Dorëm geet et ower net.
Wichteg ass, firwat et an allen ‘ziviliséierte’ Sproochen eng Orthographie gëtt, eng ‘Recht-
schreibung’… déi Äntwert ass esou einfach, datt se schonn erëm bal komplizéiert gëtt: Wa jiddereen
déi Schreifweis hëlt, déi just him passt, da liest keen dem aneren säint! Wann d’Verkéiersschëlter
an all gréisser Uertschaft anescht wiere fir datselwecht ze soen, da giff datt, am Sënn vum Ausdrock,
‘Knuppefreed’. Sinn d’Schëlter fir déiselwecht Iddi ower iwwerall gläich… dann zillt sech praktesch e
Reflex, en Automatismus… genee dat ass et och, wat eng Orthographie soll bréngen.

Huet dir iech ewell gefrot, firwat ‘Vater’ esou geschriwwe gëtt, wéi dir et elo just gelies huet? Et kënnt jo
och Vaater-Fater-Fahter-Faater sinn, gelldir, ower dat wier ‘falsch’… mä wat heescht ‘falsch’?… well et sech
net un eng Regel hält. Déi Regel ass do, fir datt ‘regelméisseg’ dselwecht geschriwwe gëtt, a jiddereen
dem aneren säint soll kënne flësseg/geleefeg liesen, aplaz ze bustawéieren. Dat huet keen anere Sënn.

Fir d’Lëtzebuergescht ass et och esou. Mä mir hunn d’Gewunnecht, de Reflex – nach – net. Ower well
ee keng Vulle mat Knëppele fänkt, solle mir mat eiser Orthographie net ze streng sinn. Fir d’alleréischt 
kënnt (déi éierbar) Sprooch, an dann eréischt d’Schreifweis! AL

� Genéiert iech net, fir bei der Actioun-Lëtzebuergesch op enger vun eisen Adressen eist
‘Schreifweisblat’ ze froen; et sinn nëmmen 2 Säiten / DIN A4, ower dir kritt 95 % Chance,
eis Orthographie liicht ze léieren; et ass gratis, an eis Madame Weirig schéckt iech et gär.

Dolaanscht?
Wou deen Ausdrock hierkënnt, dat ass schwéier erausfannen, a vläicht wier och all Explikatioun…
dolaanscht. Mä iwwerleet emol, bei wéivill Geleeënheete mir mat deem Ausdrock ëmginn,
ouni drun ze denken, datt et EISES ass (wéi Dausenden deer Wierder am Buch ‘EISES’ vun der Actioun-
Lëtzebuergesch, dat dir iwwerall an och bei äis ze kafe kritt)?

Da kommt emol laanscht… Hien huet laanscht den Dill gehäit… De Misch ass komplett dolaanscht gewiescht… 
Ech sinn net laanscht dee komm / komme ganz gutt laanscht déi Leit… Dat do war ower dolaanscht. Probéiert,
fir dat an egal watfir eng Sprooch ze iwwersetzen. Dat gëtt Krämpes!

Natierlech gëtt d’Wuert plazeweis och nach anescht ausgeschwat. Dofir hunn se zu Wolz eng ‘rue Hanne-
laanst’… well déi hannert den Haiser vun der Groussgaass… hannelaanscht geet. H.M.

Abeejo!
«Falls dir dee Bréif net innerhalb enger Woch folgendermoosse gülteg ënnerzeechent zréckschéckt, musse mir 
ären Antrag / ärt Gesuch verweigeren»… hackerdjëfft, ass dat dann näischt?! Neen, et ass glat näischt!
Dat ass ‘Jaddermunnësse-Lëtzebuergesch’. Dann ass et besser, et setzt een esou e Schreiwes direkt 
houdäitsch op. Hei traatscht een an enger Verwaltung an enger Sprooch, déi keen Numm huet, mä dir 
wësst, datt et guer net onméiglech ass; onméiglech ass just dat Lëtzebuergescht do, dat gerëscht do 
kënnt ewéi e ‘Päischtochs’. Firwat dann net einfach ongeféier esou: Wann dir dee Bréif net bannent (an) 
enger Woch richteg ënnerschriwwen erëmschéckt, da kënne mir är Demande net unhuelen.

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… et les mots pour le dire viennent aisément, heescht et am
Franséischen… also: Wat ee geruet am Kapp huet, dat kann ee klor soen, an da kommen d’Wierder 
vumselwen. Net fir näischt gëtt och an Däitschland probéiert, fir d’Sprooch vu Verwaltungs-Schrëftstécker 
aus der Kanzlei-Lächerlechkeet erauszehuelen. L.R.

Maach dech net sou!
Hien huet sech gemaach, wéi wann e giff stierwen… Maach dech dach net esou… Hie mécht sech esou, 
wann en do geet… Hien huet sech dach nëmmen esou gemaach… dann iwwersetzt dat emol op
Däitsch, Franséisch oder Englesch. Mach dich nicht so… ne te fais pas comme ça… don’t make you sou…
do gëtt et elauter rout Sträpp drënner! Mä wien denkt da schonn drun, datt mir et hei 100 % mat 
typeschem Lëtzebuergesch ze dinn hunn. Wéi wier et dann, wa mir eis Sprooch méi dacks op déi 
Fassong genge gesinn a be-denken; mir giffen se net manner respektéieren! M.V.



Et wor emol… (‘Nodenkes’ 3)
…e Kanonéier. Knapps ee Lëtzebuerger kennt dat Lidd vum Dicks net oder 
huet et net schonn an enger lëschteger Gesellschaft mat geschmuttert.
Et denken der ower och net e sëllechen drun, datt dee ‘stuetse Borscht’ 
sech ewell vrun 150 Joer um Bock erschoss huet… an datt déi Weelzer 
wéi déi Iechternoacher iwwert dem Sangen hir Sproochfaarf vergiessen… 
wéi iwregens och, wann si dem Lentz säin Text vun der Heemecht sangen… 
en ‘Ophänkert’ fir eis weider Gedanken iwwer d’Lëtzebuergescht an de 
leschte 40 Joer.
Wou eis Sprooch am Ufank vun de 70er Joere gestan huet, do-
riwwer ass an dësem ‘Artikelkalenner’ewell munneches geschriwwe ginn:
D’Lëtzebuergescht war ferm amgaang ze entschlofen, besonnesch ower vum Däitschen iwwer-
dubbert ze ginn. Déi puer Dose méi franséisch Ausdréck hunn éischter eng Roll um gesellschaftleche 
Plang gespillt; dat sollt alt weisen, datt een ‘eppes Besseres’ wier, bëssen esou, wéi der dacks mat 
hire Latäin-Grimmelcher aus de ‘pages roses’ vum klenge Larousse dorëmmer flankéieren…

Ëm 1960 ass d’Tëlevisioun wéinst dem bessere Präiss méi allegemeng an d’Haiser komm; et 
kënnt ee bal soen ‘mat der Dier an d’Haus gefall’… a well déi éischt méi staark Antennen deer 
däitscher waren (Feldberg/Hardtkopf), guff doraus fir déi meescht Lëtzebuerger e ‘Fernseh’.
D’Kanner vun deemools ware geckeg mat de ‘Betthüpfer’ à la ‘Sandmännchen’ etc., mä si sinn och 
no an no an e Lëtzebuergesch era gerëtscht, wou ëmmer méi däitsch Ausdréck dat Natierlechst 
vun hirer Kannerwelt gi sinn. Net ze vergiessen, datt déi fréier Kënnercher haut eis Erwuessen an 
Eltere vun ëm déi 50 Joer al sinn… an datt och haut nach iwwer 80 % vun de Lëtzebuerger 
en däitschsproochege Programm kucken! Dat wier och en Argument dofir, datt et eng 
Kueberei ass, ze grangelen, d’Däitscht giff hei am Land ‘vernoléissegt’.

Uganks de 60er Joeren hu mir dann och eng pur lëtzebuergesch Radiosstatioun kritt: den 
UKW-Kanal 18. Bis dohinner hate mir just dem Paul Leuck seng ‘Zaldotestonn’ op der Mëttelwell.
Den ‘UKW’ war eng gutt Saach, an déi Leit, déi deemools do um Mikro gesiess hunn, kann ee roueg 
fir hirt éierbart Lëtzebuergesch ernimmen (Léon Moulin, Pir Kellner, Margot Fritz, Nic. Weber,
Micky Erpelding, Roby Rauchs, Tilly Jung asw.). E Problem guff no an no d’Iwwersetzung vun 
däitschsproochegen Agencën-Telex-Texter… nach laang net jidferengem senger Saach. Et hätt 
misse geléiert a gepréift ginn, wéi een e puer Zeilen Däitsch an en zerguttstert Lëtzebuergesch 
eriwwer hëlt. Mir wëllen hei kengem op d’Féiss trëppelen, ower plazeweis war et fir Waarzelen an 
d’Oueren ze kréien!

Dat Gemëlters huet eiser Sprooch immens geschuet, grad ewéi Reklammtexter, déi op e Kilometer 
no aremséileg iwwersatenem (geknäiptem) Däitsch gemippst hunn: do guff dann z. B. op eemol 
‘genaschelt’, vu ‘Käimueleg’ geschwat; wéinst dem ganz bewosste Repetitiounseffekt vun all Publizitéit
haten d’Genaschels an de Käim d’Schneekereien an d’Kéng ermëlzt! Beim Wieder war et net besser:
den ‘Himmel ass bedeckt’ ginn, d‘Luucht gong net méi zou oder op.Vum Sport huet eis Sprooch ës och
kritt. D’Autoë sinn elo ‘géint’ eng Mauer oder e Bam ‘gefuer’, net méi ‘agerannt’. Djee: den Ugrëff op 
d’Lëtzebuergescht war frontal… a vrun allem hannerwänneg; dee ganze Schmorri huet sech an 
d’Oueren eragekruwwelt wéi e Schlëffer… och en doutgeféierleche Kriibs deet am Ufank net wéi! 
Dat guff domat eng vun den Ursaache fir eng ACTIOUN Lëtzebuergesch. Et geet virun…

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Ceterum censeo… (27)
All dat Gemëlters a Getëlters rondrëm den Artikel 34 vun eiser Constitutioun, dem
Grondgesetz vun eisem Staat, huet wéinstens eppes Guddes: Et hunn der elo endlech vill méi
matkritt, watfir eng Wichtegkeet d’Verfassung vun engem fräien, demokratesche Staat huet.
Vläicht och, datt ‘demokratesch’ soss näischt anescht heescht, wéi datt wierklech d’Vollek (demos
+ kratos) eleng souverän, d. h. ‘meeschter’ ass, also ‘herrscht’. Souwäit wéi mir wëssen, huet eise
sympathesche Grand-Duc mat deem Ëm- an Zoustand kee Krämpes. Gutt!

Et gëtt elo duerch eng ‘Privatinitiativ’ ower och méi klor, datt d’Vollek rechtméisseg 
d’Méiglechkeet huet, fir Ännerungen am Grondgesetz ze verlaangen; mä dat geet – ee Gléck! – 
net ewéi ‘Papjemusek’… a mir hei wëllen op kee Fall, datt eist iwwer Joeren noweisbart Uleiës fir 
d’Lëtzebuergescht an der Verfassung do op iergend eng Fassong mat eragezu gëtt. Mir halen äis
– an halen äis och virun – un deen normalen, rouege Wee: d’Chamber, de Staatsrot an d’Regéierung!

Natierlech wësse mir ewell laang, datt sech iwwer elektronesch Medien an aner Méiglechkeeten
esou munneches geng ‘knätzele’ loossen; mir verloossen äis ower an eisem demokratesche 
Vertrauen op d’Verstännegkeet vun eise gewielte Vertrieder. Loosst mer just hoffen, datt
d’Thema ‘Sprooch’ keng Ursaach fir klengkaréiert parteipolitesch Zermeeschtereie gëtt. Dofir ass 
äis ‘d’Lëtzebuergescht an der Constitutioun’ ze schued! L.R.

vum Lex Roth
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wat e Gepechs!
Zënter datt den Czugas Luss an de Leinesch Roger dës ‘Agenten’op de Greef huelen, ass de ‘Pechert’
– als Substantiv en neit Wuert – e Begrëff fir all Lëtzebuerger… d’Plakatepecherte vun den
nächste Méint huele mir da mat an dës kleng Grimmelereien eran… ower ee ‘vun déisäit’ kann 
näischt domat ufänken! D’Verb ‘pechen’ huet dem ‘kleben/Kleber’ am Däitschen definitiv d’Plaz 
gelooss. ‘Pech’ selwer gëtt nach just als ‘malchance’ gebraucht.

Dem gudde Kréimesch Pir säi gekachte Kéis giff do iwwer och alt net ‘pechen’, an et kritt emol keen
d’Fanger ‘pecheg’ dovun; äis schmaacht dat ‘schmantegt gutt Gefréiss’ ower nach ëmmer prima… 
souguer wann et kee Lëtzebuerger Unikum ass.

Wann dir engem eng klaakt, eng an de Bak gitt, eng wéitscht, eng flätscht… da kënnt dir
och soen, et wier ‘eng ginn’ an dir hätt deem eng ferm gepecht… e Bewäis méi, datt eis
Sprooch esou knatzeg aarm ass, gelldir. An dann: ganz bestëmmt huet dir ewell engem eng (Lige) 
‘gepecht’, et sief dann, dir gengt behaapten, dir hätt him eng gekréckelt… wat an eiser ‘kleesperer’ 
Sprooch genee datselwecht ass. H.M.

Eis GENERALVERSAMMLUNG
Samschdes, de 4. Abrëll / 15.00 Auer ‘um Dierfgen’ an der Stad (6, rue d’Eich)

Wéi ass et mat Ärer Cotisatioun?

Séier gutt… brauch net laang!
Heinsdo ass et gutt, wann een drun erënnert gëtt, duerch wat eis Sprooch sech vum Däitschen op eng 
Manéier ënnerscheet, déi dacks verwonnerlech ass: Mir gebrauchen eng Onmass Wierder, déi
et och am Däitsche gëtt, ower an enger anerer Bedeitung. E bekannt Beispill ass ‘séier’; dat
huet bei äis ëmmer mat ‘Vitesse’ ze dinn (séier lafen / fueren / rennen / schwätzen)… ’schnell’ ass am 
Lëtzebuergeschen ongeféier esou koppeg, wéi wann een op däitsch giff soen, ‘der ist aber sehr gefahren’.
Am Däitschen ass ‘sehr’ dat, woufir mir ‘ganz’ huelen (sehr schön / weit / gut / bedeutend) = ganz schéin
/ wäit / gutt / bedeitend… ganz klor en Theme-Gebitt méi fir eng wëssenschaftlech Diplomaarbecht.

Wien elo mengt, et giff ower Leit, déi eppes ‘séier gutt’ fannen… da sinn déi am Lëtzebuergeschen 
‘dolaanscht’. Iwwersetzt dee leschte Saz iwregens och emol op Däitsch… Gell, do hu mir ‘EISES’ erëm;
laanscht/dolaanscht gëtt et nëmmen an eiser Sprooch! An eisem Virwëtz-Buch ‘EISES’, fannt dir
deer Beispiller kéipweis… d’Buch selwer fir e puer  an ärem Bicherbuttek… oder op eisen Adressen.

 P.W.

Da probéiert emol!
Dir kennt déi ‘pauschal’ Meenung, datt eis Sprooch jo nëmme ‘schlecht Däitsch’ wier. Mä ass iech 
dann ewell opgefall, datt d’Franséischt an d’Italiéinescht am Fong ‘schlecht Latäin’ sinn, d’Engelscht 
esouguer e Baaschtert vu Sächsesch, Franséisch an deem, wat mir haut ‘Houdäitsch’ nennen?

Knätzelt emol Sätz wéi dës am Thomas Mann seng Sprooch: Deen huet sech net ginn, du krut en ës. / 
Hal dech dach net drun ewéi de Geck un de Bengel. / Fuer duer a looss dech nëmmen net verkëppen. / 
Kuck, dass de verkënns. / Maach lues a jauf net ze séier. / Wann eppes der Bom net geet, da schléit se 
duer. (net zou!) / Hien hat sech ës zevill ginn, dunn ass en an d’Gettë gaang. / Fläiss dech, soss hunn 
déi aner alles eran. / Allez, Kim, gëff ëm ës! / Jong, du bass dolaanscht, do hues du dech gestouss!… 
Mat esou Beispiller kënnte mir eng ganz KLACK fëllen, esouguer e Buch domat schreiwen.
Zu Stuttgart oder Leipzig giff ower keen dat kafen, well et hinnen der Betounug no zwar bekannt 
virkënnt, ower si versti kee Pipjeswuert dovun!

Wann dir iech wëllt op déi Fassong mat eiser Sprooch ‘ameséieren’, da maacht dat, a schéckt äis et 
op eisen ‘Emil’ actioun.sprooch@pt.lu; mir verschaffen et fir hier an d’KLACK. Merci. AL

Webesch, Schmit(d)ts, Steins, Mays…
Huet dir ewell beduecht, datt mir eng ganz besonnesch Fassong hunn, fir ‘eppes’ un engem 
säin Numm ze hänken, wa mir vun him schwätzen. E ass e Genitiv, dee mir soss am Fong net 
an eiser Sprooch hunn – weil bei uns der Dativ dem Genitiv sein Tod ist – et ass eng grammatesch 
Fassong, déi et net esou am Däitschen oder op eng aner Manéier am Franséische gëtt, just… am 
Engleschen. Do begéint een dat z.B. an engem Marken-Numm wéi Kellog’s/Smith’s/Gordon’s, an den
USA zesoen iwwer all zweeter Geschäftsdier. Mir gebrauche keen Apostroph (’) bei deem ‘Fall’; dat 
muss een am Engleschen/Angelsächseschen ower maachen, fir de (sächsesche!) Genitiv vum Plural 
ze ënnerscheeden.

Wann dir doriwwer nodenkt, da fannt dir bestëmmt nach aner intressant Beispiller op dësem Gebitt… 
déi alt erëm weisen, datt eis Sprooch wierklech en eegent Liewe féiert = eng bestëmmten 
Identitéit huet… léisst dat op eiser UniLu kal? P.W.

déi guffe ‘gelantert’!
Typesch ‘EISES’, esou wéi dir dat dausendfach an eisem Buch (mam selwechten Titel) ze kafe kritt.
Wann een haut um Mikro héiert, eng Bank hätt ‘eng onvermeidbar schmäerzvoll Entloossung 
virgeholl’, da kënnt een net dolaanscht (an net: doru verbäi!), och e bëssen un d’Faillite vun eiser 
Sprooch bei deenen ze denken, déi net ëmstand sinn, sech eng Grimmel Suergen dofir ze maachen.

Wéi wier et dann, wann een einfach (riichteraus!) geng soen: déi Bank ass net dolaanscht komm,
eng Partie vun hire Leit ze lanteren… dann hätt ee wéinstens dem Lëtzebuergeschen en zerguttsterten
Déngscht geleescht, an et geng ewell zu Frankfurt keen et méi verstoen. Leider giff dat zwar deene
gudde Leit näischt bréngen… a vum Mikro gëtt souwisou kee fir säi Sproochaarmutt… gelantert.
Dat wëllt jo och keen, gelldir. AL

de Brautra(é)nk…
deer Wierder eent, wou mir net drun denken, wéi extra Lëtzebuergesch dat ass! E ‘Brautring’ gëtt et am
Däitschen net (Ehering!), a mat engem ‘anneau de mariage (alliance!)’ fänkt keen am Franséischen 
eppes un. A wéi ass et mat aneren Ausdréck op deem Gebitt? Mam Bräitchemann? Mat der Virbräit-
chen… fir eppes, dat et hei ganz normal ginn ass, huet eis Sprooch ganz normal en Ausdrock, also eng 
Identitéit. Ass dat net ‘wëssenschaftlech’ genuch, fir sech emol drëm ze bekëmmeren? Am Verglach
mat ‘Phonologie’ an esouguer Orthographie giff et kéipweis méi bréngen! M.V.



nach e bëssen Nodenkes… (2)
An deer leschter KLACK (145) war dovu rieds, wou eis Sprooch 
vrun ongeféier 1970 stong: Mä am selwechte Motz-Eck, wou si 
vrum Krich gehuckelt huet. Aus deem, wat d’Preisen äis wollten 1941 
domat dréinen, war keng Léier gezu ginn. D’Lëtzebuergescht aus de 
Bréiwer hin an hier, Zeie vu Leed a Verlaangeren aus de Prisongen,
der Ëmsidlung, der Zwangsrekrutéierung ass no an no aus dem Grëff 
komm. Just do wier e gudden Usaz gewiescht, fir der Sprooch eng Plaz 
ze ginn, wou net nëmmen e puer Gedichter an Theaterstécker eng Roll 
gespillt hätten. En aremséilege Schreifweis-Kaméidi huet sech 
wéi eng Spaweck iwwer dat gespaant, wat dem Lëtzebuergeschen 
deemools ‘bei de Leit’ dee richtege Juppert hätt kënne ginn, nom couragéierte ‘Referendum’ vun 1941.

Gewëss, mir haten e Grapp talentéiert Schafferten: de Jos Keup, den Hary Godefroid, de Marcel Reuland,
den Tit Schroeder, de Chrétien Clement an anerer hunn an de 50er Joeren d’Nues eraus gestreckt. Den 
Albert Gricius, de Wëllem Weis, de Jitz Weber, de Ferd Gremling an ‘deer nach’ hunn an de 50/60er 
Joeren ugefaang, ze weisen, datt an eiser Sprooch méi Kraaft geng stieche wéi fir eng sympathesch 
Schnok, zockerséisst Gefillsgesouers oder méi oder wéineger ‘lëschteg’ Bühnestéckelcher. Mä wien 
huet sech vill ëm si an dorëm bekëmmert? Et hat sech zwar e Veräin ‘Eis Sprooch’ zesumme-
fonnt… fir am intime Krees eng intern Clubzeitung erauszeginn. Nëmmen net opfalen, fein bleiwen!

Deemno guff zwar ‘eppes gemaach’, mä wat ass geschitt? Rosewéineg. Um Dictionnaire ass erëm 
gewuddert ginn, bal hermetesch wéi ënnert enger Kéisklack! Dee fläissegen an dichtege Professer 
Joseph Hess hat 1946 en intressant Bichelchen erausginn (‘Die Sprache der Luxemburger’), dat fir 
jiddereen e gudden Usaz gewiescht wier, fir mat eiser Sprooch ‘unzebëntelen’… mir guffe sengerzäit 
an der Normalschoul aus deem Wierk just mat deene folkloristegste ‘Vokabelen’ traktéiert. Mat 
allem natierleche Respekt fir dat, wat kompetent Männer geschafft hunn (et guff do nëmmen eng Fra:
d’Joffer Hélène Palgen). Deem kleespere Lëtzebuergesche sinn d’Féisercher entschlof.
Wa ‘mir’ et esou gewäerde gelooss hätten, da wier bannent 2 Generatiounen eist spezifesch 
identitärt Sproochgesiicht verluer gaang! Vrun allem wéinst falschen a fixe Meenungen à la 
‘d’Lëtzebuergescht ass jo dach nëmmen en Dialekt a keng Sprooch’. Da kann de Rescht jo nëmmen 
eng Matleedsreaktioun fir déi arem Knätzel sinn, gelldir.

Wat doriwwer haut a vermengte wëssenschaftleche Publikatioune verbrach gëtt, huet net vill 
mat der Wierklechkeet a knapps mat den Zesummenhäng aus de Joeren 1945 bis 1971 a bis haut,
ze dinn. Wann d’Geschicht vun eiser Sprooch soll zollitt behandelt ginn – ower net vu Leit, déi eis 
Kautsch net kennen – dann däerf ee keng ‘Diplomanden’ op ‘Interview’ schécken, déi aus engem 
stonnelaange Gespréich nullnäischt ze maache wëssen, well d’Kausalitéit, dat ‘Ronderëm’ an 
d’Resultater hinnen net aliichten. Da kënnt och nëmme Gefisems eraus! Linguistik, Lexikologie,
Literatur ginn net duer, fir d’Realitéit an d’Praxis auserneenzedinn, déi ‘Feldaarbecht’, aus deer 
en Ëmfeld entstan ass, ouni dat de Stand vun eiser Sprooch vun haut net denkbar wier.
De Bewäis fir déi Behaapterei liwwere mir – natierlech total ‘onwëssenschaftlech’ – stéckerchesweis 
als klengen Dossier, an den nächsten Nummere vun der KLACK. Et brauch keen sech fir seng 
Zort vun Aarbecht um Gebitt vum Lëtzebuergeschen ze verfuussen oder verkëppen ze loossen.
Mir ganz sécher och net!

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Verséint iech!
Mir sinn, als Actioun fir eis Sprooch reliéis ewéi politesch neutral. Mä mir mëfferen, wann 
d’Lëtzebuergescht eng Bokemaul opgesat kritt. Wéi z. B. no bei der Stad, gutt gemengt, op enger
Fassad. ‘Verséint iech mat Gott!’

Wann e Bauer sech verdeet an aplaz Huewer Geeschtekären an d’Séinmaschinn mécht… dann
huet hie sech zugudderlescht ganz einfach ‘verséint’. Mat dem däitsche Verb ‘versöhnen’ huet 
dat net déi Boun ze dinn, mol net eng Ierbës. Et ass dees klassesch-falsch iwwersatent Däitsch… 
wéi mir ës leider och esou dacks iwwer eis Antennen héieren. ‘mat Gott’ ass och alt net dat Gielt 
vum Gackelchen; dat wier ‘mam Herrgott’; ‘Gott’ ouni Artikel, dat klénkt op Lëtzebuergesch zimlech
haart… vrun allem däitsch.
Wéi soe mir dann, wann der ‘zwei sich versöhnt haben’?… da ‘verstinn’ si sech erëm, wat an dësem
Fall näischt mam Gehéier mä mam ‘Verstand’ ze dinn huet. Also: Verstitt iech (erëm) mam 
Herrgott! AL

vum Lex Roth
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Ceterum censeo… (26)
(= Iwregens sinn ech der Meenung…)

datt an eiser Constitutioun keng grouss Flaatsch iwwer d’Lëtzebuergescht ze stoe brauch. Eist 
Grondgesetz soll just ouni Kéier a Krëmmel soen, datt d’Lëtzebuergescht d’Sprooch vum
Land ass. D’Franséischt an d’Däitsch och als Verwaltungs- a Geriichtssprochen ze ernimmen, dat
ass an der Rei; et ännert dach glat näischt un eiser Sproochesituatioun. D’Gesetz soll, wéi bis elo
am Artikel 29 steet, den offizielle Gebrauch vun ‘eise’ Sprooche reglementéieren, net méi an net
manner; dat hu mir zënter 1984. No allem wat een doriwwer gewuer gëtt, ass d’Uleies ‘Sprooch
an d’Verfassung’ op engem verstännege Wee. Nach en zerguttsten ‘Hoff’, an d’ganzt Land kann
deene Verantwortleche gratuléieren… de 7. Juni 2009 esouguer nach eppes weider! L.R.

ALL GUDDES FIR 2009!
De Comité vun eiser ACTIOUN-Lëtzebuergesch an d’Redaktioun vun der KLACK 
wënschen de Membren an alle Frënn, datt si net zevill schëtzeg an d’neit Joer 
‘gerutscht’ sinn, mä et roueg, zefridden a gemitterlech ugefaang hunn… sou wéi et 
déi 362 Deeg soll bleiwen, déi nach iwreg sinn… eise Veräin ass elo iwregens 
am… 38. Joer! Mir leider net méi.

déi nei Knupperten
Et ass emol eng Zäit behaapt ginn, eis Sprooch wier bauereg, aarm, onreflektéiert asw.,
si giff iwregens och keng nei Wierder méi maachen. Dat ass net ganz dolaanscht, wann een
d’Lëtzebuergescht ëmmer nëmme mat Héichsprooche wéi dem Däitschen oder dem Franséische 
vergläicht. Et huet ower knapps een sech d’Méi ginn, emol ze ënnersichen, firwat dat esou ass…
mä well mir et duerch eis ‘Schoulsproochen’ ze liicht hunn, en Ausdrock aus deenen ‘Idiomen’ eriwwer
ze huelen; just deen Zock erliewe mir jo haut mam ‘Denglisch’ a mam ‘franglais’ déisäit de Grenzen.

Mir haten emol op der TV e klenge Concours organiséiert, fir no neie Wierder ze sichen, déi no
1920 am Lëtzebuergeschen opkomm sinn, mat engem formidabele Resultat! E puer honnert Beispiller 
sinn op Postkaarten erakomm; den Här Aloyse Schmitz hat e komplette 5-bännegen Dictionnaire 
gewonn; de Jérôme Lulling huet déi laang Lëscht als Basis fir seng ‘maîtrise’ op der Uni zu Montpellier
verschafft… leider sinn eis Tëlevisiounen haut net méi un esou ‘Spillercher’ intresséiert; do si kleng,
faarweg Sand- an aner Kéipercher an enger ‘moderner’ Ausstellung méi wichteg. Dajee alt.

E laangen Ophänkert, fir op déi ‘Knupperten’ ze kommen, gelldir, mä eng gutt Geleeënheet,
fir drun ze erënneren, dat eis Sprooch net esou aarm ass, wéi mir sproochaarm sinn! Huelt dat
Wuert ‘Knupp’, a sicht op wéivill Fassongen et an eiser Sprooch doheem ass, och als Verb ‘knuppen’,
oder als Verklengerung à la ‘Knippchen’… an da wäert dir iech verwonneren. Iwregens guffen 
a ginn et zu Wolz nach ëmmer ‘Knupperten’; dat sënn déi Lekt, déi ‘op der Knupp’ woanen… 
do knuppen d’Knupperten also mat de Knupperten. L.R.

eng säfteg Saach!
En Ausdrock, deen duerch Europa a bal uechter d’ganz Welt ‘geeschtert’, ass dee gudde ‘Büffdeck’,
deemno e Stéck Rëndfleesch… wou d’Leit jo Englesch schwätzen, ouni drun ze denken. Wat ass 
de franséische ‘steak’ (net ‘stik’ mä ‘steck’ geschwat) dann anescht wéi dat anglogermanescht 
‘Stéck’? Souguer d’Griechen haten an hunn näischt anescht wéi ‘stéik’ dofir fonnt. Huet dir ewell 
gekuckt, wat d’Italiéiner, d’Spuenier, d’Portugisen draus gemaach hunn? ‘bistecca’, ‘bifteck’… 
si kommen hei alleguer net vum Engleschen ewech. Mä mir nach manner.

Mir maachen esouguer e Stéck Rëndfleesch vum Päerd, also e ‘Päerdsbüffdeck’, wann et muss 
sinn, och nach e ‘Schwéngsbüffdeck’, haut vläicht esouguer och e Strausse-Büffdeck. Eben typesch 
Lëtzebuergesch… wie laacht do? M.V.

bei a bäi…
do denke mir knapps drunn, datt et zwee verschidde Wierder an hire Bedeitunge sinn. Beispill:
D’Ketty geet esou dacks bei déi al Tatta, well hatt sech gär fi r d’Testament bäihält… iwwersetzt dat 
emol op Däitsch, da mierkt dir, datt et glat näischt mam däitsche ‘bei’ ze dinn huet… datt de
Gebrauch 100 % typesch lëtzebuergesch ass… K. geht so oft zu dieser alten Tante, weil sie sich fürs
Testament (d)ranhalten möchte. Aner Beispiller: Gutt ‘Gestécks’ bei der Zopp hält bäi; bei deem Metzler 
muss een sech matzäit bäimaachen; de Jéngi schmiert sech nawell gär beim Schoulmeeschter bäi; déi Modi
huet ower schéi bäigeholl; mir kruten eppes an der Pai bäi; de Jang ass gëscht fatzeg bäigaang… da 
probéiert dat (an nach aner Beispiller) emol op gutt Däitsch ze soen. Hei wier e sëlleche ‘Maaches’ 
fir d’Luxemburgistik (firwat iwregens net ‘Lëtzebuergistik’?!)… aplaz engem eng laang Nues ze 
maachen, dee vun enger ‘Geschirrkiste’ geschwat huet, wann et ‘Werkzeugkasten’ heesche soll.

Abbeejo!
Hutt dir ewell dru geduecht, datt mir Lëtzebuerger am Fong déi eenzeg op der Welt ze si schéngen, déi 
sech d’Hoer net wäschen? Wéisou dannt dat? Mä denkt emol een Ament no: Mir wäschen de Kapp!

An dann eis Zänn: Mir botzen se net (wéi am Däitschen), an trotz der Zännbiischt ginn déi Dénger 
net gebiischt (wéi am Franséischen oder Engleschen)… mä gewäsch!

Mir ginn eis Kleeder gelungenerweis an d’Botzerei/d’Botz; et fällt kengem an, déi an eng ‘Rengegung’ 
oder en ‘Nettoyage’ ze droen. Iwwerleet emol, wat ee mam Ausdrock ‘Botz/botzen’ nach alles op 
Lëtzebuergesch menge kann… a verschaaft iech fir bëllegt Geld eis Publikatioun ‘EISES’, wou dir 
beim Iwwersetzen är blo Wonner erliewe kënnt. H.M.

Endlech!!!
Vläicht ass et iech ëm d’Feierdeeg opgefall, datt de ‘Krësch (Kleie!)’ elo endlech zu 90% do gelooss
gëtt, wou en higehéiert: an de Gissercher hir Frupps. Déi hunn 365 mol am Joer ‘Krësch(t)dag’, an dat 
ass och gutt esou… fir si a fir äis!
Chrëschtdag huet nun emol mat CHRISTUS ze dinn, egal ob een dat reliéis gesäit, just 
historesch oder einfach als Geleeënheet fir eng Chrëschtfeier an der Famill, dem Chrëschtmaart,
dem Chrëschtbeemchen, dem Christian an dem Christine asw.

All Sproochen hei rondrëm halen dee griechesche «CHI» bäi; dat eleng ass kulturhistoresch exakt.
Joerelaang hu mir äis aus verstännegem Grond dofir agesat… an äis net ginn! Et huet eppes 
gedéngt… sou wéi dat d’meescht ass, wann ouni fanateschen Äifer ziviliséiert ‘wannechglifft’
gesot gëtt. Merci villmools fir d’Versteesdemech vun deene ville verstännege Frënn! P.W.



e bëssen Nodenkes… (1)
Fir déi lescht KLACK vun dësem Joer ass et vläicht net vu Muttwëll,
wa mir e bëssen no hannerzeg op dat kucken, wat zënter 38 Joer 
an eiser Sprooch a fir si geschitt ass. Déi bescht Method: emol 
bedenken, wou d’Lëtzebuergescht dann ëm 1970 dru war, wien sech 
deemools ëm dat Stéifkand bekëmmert huet, dat de Lëtzebuerger 1941 
ënner gréisste Gefore bei deer ominöser ‘Personenstandsaufnahme / alias
Referendum’ héich an helleg war… dat ower nom Krich erëm an ‘de Schapp 
gestallt’ ginn ass.

An der Schoul, an der Kierch, am offizielle Lëtzebuerg war eis Sprooch 
praktesch nach/schonn erëm do ukomm, wou et vrum Krich gestan 
– oder besser: geleeën – huet. E puer Feierkäpp haten zënter 1910 e gudde Schwonk geholl 
(ënnert hinnen iwregens och den Nic. Ries an de Batty Weber!). Et wier besser gewiescht,
wann si vu ‘Vollek’ aplaz vun ‘Natioun’ geschwat hätten; leider ginn d’Zäit an d’Ëmstänn vun 
hirer Wibbelerei dobäi ower d’meescht net mat beduecht. Mä och deemools waren ‘zevill an 
net genuch’ keng Moossen.

D’Lëtzebuergescht war 1912 fir d’alleréischt – an iwwer Gesetz, (vrun allem duerch den 
Deputéierten C. M. Spoo an de Staatsminister Paul Eyschen – Schoulfach ginn. De Professer 
Nik. Welter huet an der Logik dovun e Schoulbuch ausgeschafft (Das Luxemburgische und sein 
Schrifttum), dat zwar (bis 1947!) eng ganz Rëtsch Editiounen erlieft huet, leider ower ni zerguttst 
iwwerholl oder aktualiséiert guff. Firwat? Dat giff eng Abberzuel vun Äntwerten, och iwwer 
bedauerlech Ursaachen a Reiwereien: et war – och dunn ewell – esou zimlech een deem aneren 
säin Däiwel (de Rescht sief mat Pietéit zougedeckt). Domat hat et sech dann, an d’Preisen hunn 
op deem Gebitt kee schwéiert Spill fonnt. Nom Krich huet en iwwerflëssege Schreifweis-
Kaméidi der Sprooch an der Schoul an ‘dobaussen’ eng Bokemaul opgesat.

An den 30er Joeren hunn d’Aarbechte fir den offiziellen Dictionnaire (Luxemburger Wörterbuch) 
ugefaang, déi duerch de Krich ënnerbrach si ginn an eréischt 1972 op en Enn kummen. Mä duerno 
huet een nach knapps eppes vun deer Spezialiste-Commissioun héieren. De Rimm huet erof 
geleeën. Déi fläisseg Leit hate vergiess, datt en Dictionnaire och muss ënner d’Leit vun senger 
Sprooch kommen; si haten der zwar 2000 gedréckt, sinn ower op wéinstens 80 % dovu sëtze 
bliwwen. Firwat? Dat giff en déckegt Iwwerleeës. Sécher ass ower: Ouni d’Actioun-Lëtzebuergesch 
léngen déi wertvoll Bicher nach haut an engem verwëllefte Keller ze vermuuschten! Déi wierklech 
ganz respektabel Schafferte vum Dictionnaire hunn sech net ëm den ‘Impakt’ vun hirer Aarbecht 
an ëm eis Sprooch ‘dobausse bei de Leit’ bekëmmert. Deenen enge war dat ze ‘trivial’, déi aner 
hate kee Gespier fir d’Weidermaachen; ‘Feldaarbecht’ hu si net kannt. Dat hu mir da vun 1971 un 
iwwerholl… et ka jo wierklech kee soen, et wier näischt dobäi erauskomm.

Um Plang vum geschriwwene Lëtzebuergesch huet knapps een de Courage gehat, fir iwwer 
en Theaterstéck, Gedichter a ganz rar Bichelcher eraus, eiser Sprooch eng Chance ze sichen oder 
ze ginn… ower genee do ass de sougenannte ‘Knackponkt’ gewiescht. Mir gongen 1971 
dovun aus, datt déi meescht Leit keng Gedichter oder Bicher liesen, a wann se nach esou flott 
a gutt sinn. Knapps een huet eng Neijooschkaart oder e puer Zeilen aus der Vakanz a senger Sprooch 
geschriwwen; vun enger Annonce, engem Menü oder enger Plakat net ze schwätzen.

Wann eis Sprooch haut do steet, wou mir si hunn, dann huet dat seng däitlech Ursaachen.
Et ass net vu Muttwëll, wa mir dat ouni Scheiklappen an nächsten Artikelcher auserneendinn… 
et gëtt esou villes (gär) verdréint oder einfach (bewosst) vergiess, gelldir.

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Ceterum censeo… (25)
An engem ‘Rechtsstaat’ muss all Gesetz a jidfer Reglementatioun sech an direkter ‘Ofstamung’
vum Grondgesetz ofleede loossen… Jo, an? Wouvunner huele mir dann elo de ‘Fuedem’ hier,
fir per Gesetz festzeleeën, eis Sprooch wier d’Lëtzebuergescht; fir Lëtzebuerger ze ginn, misst ee 
Lëtzebuergesch kënnen; eng Schoul (Institut) giff geschaf, wou d’Lëtzebuergescht programmatesch
eng Haaptroll misst spillen?

Dann ass et schwéier, ze bekäppen, datt eist Grondgesetz mat kengem Wuert
d’Lëtzebuergescht als d’Sprooch vum Land soll ernimmen – esouguer als den ‘Idiom’ 
vun de Lëtzebuerger, well d’Nationalitéitsgesetz dat jo streng/‘stringent’ verlaangt. Hei ass dann 
déi elementaarst Logik op der Kopp… fir emol gaaanz héiflech ze bleiwen! Méi däitlech gi mir
an den nächste Méint. ‘Mit Ross und Reiter’ soen se ‘déi aner Säit’. L.R.

vum Lex Roth
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déi kredjëffte ‘Preiselbeeren’!
Souvill Wëld, wéi mir ës haut ëm dës Zäit an de Stellage fannen, ass et vru 50 Joer op kee Fall ginn.
Firwat? Dat huet Ursaachen, déi näischt mat der Sprooch ze dinn hunn… obschonn emol eng 
gutt Haut sech soll konsequent mat eiser Sprooch am Zesummenhank mat der Juegd an all hire 
Facetten a Fassongen ‘ameséieren’. Dat giff en héich intressant Buch, besonnesch och, wat déi 
schéi Lidder vun ‘duerno bei de Plättelefeeër’ ugeet. Wou ass deen ‘Unzéckert’?

Dann déi hackerdjësse ‘Preiselbeeren’, mat deene mir esou dacks vun intresséierte Leit en Ouer 
gemaach kréien. D’éischt hunn si emol glat näischt mat ‘Preisen’ ze din. Si gehéiere botanesch a 
genee déiselwecht Famill wéi eis bekannte Molbier (‘Ericaceae’) an et gëtt se och am Schwaarzen,
mä mir haten se ni bei äis… dofir ass sech näischt ze ‘Preiselbeeren’. Als ‘airelles’ sinn se och alt net 
besser; et sinn op Lëtzebuergesch einfach – souguer wëssenschaftlech exakt! – ‘rout Molbier’.
Iwregens ass deen däitschen Ausdrock… en tschecheschen! Hien ass ënner verschiddene Formen 
an alle slavesche Sproochen doheem. An dann esou niewebäi: ‘rout Kréischelen’ dinn et och;
dat wëssen d’Dëppeklosen an d’Kächen, déi e genëssegt Stéck Réi oder Bëschfierkelche (firwat 
‘marcassin’?) fir eng gutt Zos an d’Mautsch leeën an eng kleng Kréischelgebeess-Spëtzt wëllen 
dra kréien. P.W.

Liesen, liesen, liesen!
Mir si mat eiser Sprooch an de Bicher haut genee do, wou ee vru 35 Joer emol net esou kéng 
gewiescht wier, ze dreemen! Kannerbicher, Geschichten, perséinlech Erliefnësser 
an Erzielereien, Romanen, Dichtereien… dir kritt vun allen Zorten. Eis Editeuren an 
d’Bicherbutteker maache wonnerbar mat, an d’Präisser sinn, am Verglach mat deene vun de 
Mäifelcher am Restaurant, ganz verstänneg.

D’Gewunnecht fir eis Schrëftsprooch geet iwwer d’Buch, iwwer d’Upaken, d’Opmaachen, d’Bliederen,
d’Schnoffelen an deene Bicher, déi fir d’Feierdeeg um Enn vum Joer de Wee bei eis grouss
a kleng Kanner fannen. Wien e Buch an eiser Sprooch bekannt mécht, keeft, schenkt… dee ka mat 
rouegem Gewësse soen, hien hätt eppes fir seng Sprooch gemaach! M.V.

Merci, Här Abbé Reckinger!
Vru 35 Joer ware mir frou, datt e Geeschtlechen sech aktiv fir eis Actioun-Lëtzebuergesch intresséiert
an agesat huet: den deemolege Péitenger Paschtouer Arthur Reckinger. Op all senge Plazen a Missiounen
ass deen häerzensléiwe Mann ‘gutt gelidde’ gewiescht, natierlech och bei äis. Hien hat vill flott Iddien
an huet äis dacks dee richtege Pad gewisen… besonnesch och a sengem ‘Fach’, der Kierch.

Duerch den Abbé Reckinger krute mir en apaart gudde Kontakt mam Här Bëschof Jean Hengen,
deem feinen ‘Diddelenger Jong’, wéi hien sech esou houfreg genannt huet. De Wee iwwer den 
Här Reckinger huet eisem Uleies fir d’Lëtzebuergescht an der Kierch immens vill bruecht. Wéi de 
Frënd ‘Bub’ sech mat senger Gesondheet net méi esou gutt verstan huet, ‘krute’ mir vun him de
Claude Bache, dee mat sengem ganze jonken Äifer eng Haapt-Stäip vun eiser Gesellschaft guff,
besonnesch och, wat eis Relatioune mam Erzbistum an dem Här Erzbëschof Fernand Franck ugeet.

Den Här Reckinger war op all Manéier e sympathesche Mënsch; hie wäert eng schéi Plaz bei sengem 
Ieweschte Meeschter kritt hunn. An eiser Erënnerung behält hien se ganz sécher! AL

tatkräfteg matwierken?
Firwat traatsche mir direkt am Schouldäitsch, esoubal mir eng Schreif an de Grapp huelen? 
Firwat hypnotiséiert e Mikro eis normal Sprooch an der Chamber, bei enger Ried, um Radio oder
op der Tëlevisioun? Mä mir kënnen zevill Däitsch, och wann anerer mengen, dem Günter Grass
seng Sprooch wier bei äis a Gefor. En normale Lëtzebuerger schléit sech am Däitsche ganz 
respektabel doduerch; dofir brauch hie weder Journalist nach Schrëftsteller ze sinn… dat ass jo 
och net all Kueblenzer oder Dresdener!

Et gëtt eng zimlech einfach Explikatioun fir deen däitschen Zock an eisem Schreif-Lëtzebuergesch:
Mir hunn all mat dem Däitsche schreiwen a liese geléiert; dat bleift un de Fangere pechen.
Soubal mir schreiwen, kritt eis Sprooch ës. Da vergiesse mir eis normal ‘Schwätz’, aplaz äis 
virzestellen, mir wieren einfach mat engem um Tëlephon. Wat soll dann an engem (léiwen) Noruff 
dëse Saz: Hien huet onerschöpflech an tatkräfteg matgewierkt, an et ass him spéider gelongen,
ze fl üchten. Do wollt dach ee soen, dee gudde Mann hätt sech bei sengem gudde Matschaffen net ginn,
an hien hätt et herno fäerdeg bruecht, unzegoen/fortzelafen/unzeblocken. Natierlech kann een dat och
nach anescht soen; da probéiert emol. H.M.

de Geck
aus deer leschter KLACK hat dem Här Nico Everling aus der Stad et ugedoen, an hien huet äis eng 
Partie Beispiller (‘Stuelen’ hu mir och als en typescht Verdruddele vum franséischen ‘échantillons’)
fir dee gestackte Lëtzebuerger Gebrauch dovu geschéckt: deen hält sech drun ewéi de Geck un de
Bengel – hie geckst gär mat de Meedercher – kuckt emol dee jausege Geck – ech war geckeg vu Freed – 
maach de Geck net domat – Gecke sinn och Leit – dee léisst sech net esou geckeg uschmieren – de Geck
geet d’meescht do eran, wou en eraus komm ass, a.s.w… a mir soe villmools merci, Här Everling!

 P.W.

Schéi Chrëschtdeeg!
Firwat een ewell am Däitsche ‘Foto’ aplaz ‘Photo’ schreiwe soll, dat hunn déi Päifekäpp vum 
Duercherneen an der däitscher Orthographie bis elo kengem verroden. ‘Philosophie/Philharmonie/ 
Physik…’ gëtt et jo ower nach ëmmer; do huet dee griechesche ‘PHI’ – am Sënn vun der Etymologie
(= Herkunft) – säi Recht behal. Kuddelmuddel a keen Enn!

D’Haaptsaach ass ower: ‘Si’ hunn eppes gemaach… musse mir dann do stramm stoen an z. B.
och ‘Foto’ schreiwen? Mir mussen net! Mir sollen äis do un dat halen, wat mir mam Franséischen
an Engleschen dselwecht hunn. Da si mir mat ronn 2 Milliarde Schreiwerten eens. Datt d’Italiéiner 
an d’Spuenier dem griechesche ‘PHI’ aus de Féiss ginn, dat huet aner Ursaachen, déi éischter bei
de Streech vun der kultur-historescher Verbruetheet gehéieren.

D’Resultat vun deer joerelaanger Zermeeschterei vun de ‘Spezialisten’ aus der Bundesrepublik:
Déckt Gewulls a soss näischt. Et fällt engem iwregens op, datt déi däitsch Press (op jidfer 
Niveau!) sech nach ëmmer net eens mat deem ganze Schreifweis-Geheck ass. Esouguer bannent
enger an deerselwechter Zeitung fënnt een alt verschidden Orthographien… an da solle mir
Lëtzebuerger Däbbessen och nach vrun deem Blödsinn ‘hübsch’ maachen. Mir hu genuch däitsch
Elementer an eiser Schreifweis. Méi wéi genuch!

Genee an déiselwecht Gedankegäng fällt dee falsche K bei engem Feierdag, dee jo mam CHristus
ze dinn huet, mam CHristian(e) an esouguer an Däitschland mam CHrista, net mam Krista, engem 
Kristian oder Kristina. Da soll, aus verstännege Grënn, eise Chrëschtdag och un dee CHristus
erënneren. Mir hunn et hei am Griechesche mat zwéi verschiddene Bustawen ze dinn: dat eent,
‘chi’, ass en ‘Zichlaut’, dat anert, ‘kappa’, e sougenannte ‘Glotis-Laut’… entschëllegt d’Komplikatioun,
mä si weist, datt et sech net einfach nëmmen ëm eng Meenung handelt. L.R.



Natierlech Sprooch-Praxis
Et gëtt haut hei net fir d’éischt drop gewisen, datt eng Sprooch ënner 
normalen Ëmstänn net mat enger Grammaire am Grapp oder engem 
Dictionnaire an der Hand geléiert ka ginn. Huelt déi wonnerbar 
‘natierlech’ Manéier, wéi eis kleng Däbessen sech druginn, fir 
mat an de Krees vun deenen ze kommen, déi do rondrëm si schwätzen.
A wat si sech dann dacks ‘iwwerschloen’, dëst oder dat Wuert ‘vernennen’,
selwer hir eege Wierder maachen, déi esouguer méi ewéi eemol als 
‘hausmaacher’ Ausdréck an der Famill hänke bleiwen. Dat ass dach eppes 
ewéi e Wonnerwierk… a wat si mir houfreg, wann et all Dag a vrun 
allem ëmmer méi séier ‘vill méi besser gutt’ geet. Och vun der Sprooch 
aus gekuckt, vergréissert deene Klengen hire Krees sech an engem Stéck: Elteren – Gesëschter 
– Noperen – Butzeschoul – Spillschoul – ‘grouss’ Schoul – Schoulhaff – Léierpersonal… hei spillt 
dann ëmmer erëm deeselwechten natierleche Prinzip vun der… Praxis! Net dee vu Grammaire,
Morphologie, Syntax, net Linguisten-Terminologie à la ‘Phème, Phonème, Lexème, Onomastik,
Onomasiologie asw. Leider ass et engem do dacks, wéi wa Wëssenschaftler e Blinddarm wëllten 
duerch d’Nues eran iwwer de Mo an den Daarm operéieren, aplaz dee Wutz ‘einfach’ duerch 
e klengt Lächelchen op deer richteger Plaz ewechzepëtzen.

Zënter Joerhonnerten hu sech all grouss Pädagogik-Meeschtere mat deem Phenomän ofginn… 
mä dir braucht keen extra Geléierten ze sinn, fir de Kënnercher op de Mond ze kucken, iech mat 
hinnen ze freeën, wann aus eenzelen ‘ongehuwwelte’ Lauter Wierder ginn; wann deer 
Puzzle-Stécker ëmmer méi hannerenee gehaang kommen; wann se dann no an no mat deene 
‘wibbelege’ Verbe lieweg ginn an eppes draus entsteet, dat mir e ‘Saz’ nennen. Natierlech musse 
mir si heiansdo ‘verbesseren/erëmhuelen’, hinnen e Saz riichtréckelen. Ower et ass e Genoss,
wéi d’Kanner och domat séier eens ginn… wéi gesot: am Normalfall.

Huet dat dann elo speziell mat eiser Sprooch ze dinn? Am Fong net, well si sech ‘am Natierleche’ 
bei engem Kand genee esou entwéckelt ewéi Franséisch, Englesch, Russesch, Chinesesch oder 
Japanesch. Kanner sinn och um Sproochgebitt ‘kleng Afen’, si probéieren alles nozemaachen,
wat si gesinn… oder héieren! Wa kee giff mat hinne schwätzen, da genge si Stëmmercher bleiwen;
dofir ass et esou wichteg, datt een sech mat hinnen ‘ofgëtt’.

Kanner passen sech deem un, wat si héieren a gesinn. Ass dat verkéiert oder aremséileg, dann ass 
d’Resultat bei hinne leider deemno. Schwätze mir ‘Vizmatesdäitsch’, da babbelen si och ewéi ee 
vun hanner Tréier. An anere Wierder: De Kanner hirt Lëtzebuergesch ass esou gutt oder 
esou arem wéi den Elteren hirt, ouni mol vum Afloss vun deer vrun allem däitscher Televisioun 
ze schwätzen. Ass et iech dann nach net opgefall, datt onheemlech vill Kanner ewell am 1. an 
2. Schouljoer eng däitsch Aussprooch hunn, datt dir hannerzeg gitt? Kee Wonner: Si sinn an allem 
kleng Äffercher! Firwat sollen si dann och anescht soen, wann ‘doheem’ nëmme vun Ameisen, 
Schmetterlingen, schnell, andauernd asw. geschwat gëtt? D’Sprooch ass a bleift vrun allem eng Saach
vu verstänneger Praxis. Theorie soll si, vrun allem an der Schoul, begleeden… net ermëlzen!

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Wësst dir…
datt déi alleréischt ‘Europaschoul’ hei zu Lëtzebuerg fonctionnéiert huet, laang viru 
Bréissel, Varese asw.? Haut ginn et der natierlech kéipweis an der EU, an dat ass och gutt esou.
Da wësst dir vläicht och, datt dës Schoul hirt Gebai no ‘bei der Fouer’ (Boulevard de la Foire) hat.
Mä do ass et zimlech séier ze enk ginn, an d’Europaschoul krut hir Plaz um Kierchbierg, wou si,
bis haut, an engem Stéck ausgebaut ginn ass. An dat Gebai um Glacis sinn dann eng Partie 
Staadter Primärschoulsklasse komm… do krute mir 1976 d’Säll fir déi alleréischt allgemeng
Lëtzebuergesch-Coursën am Land vun der Stad Lëtzebuerg gestallt. Eise Merci ass,
no 32 Joer, op kee Fall vergiess.

Haut ass am selwechte Gebai eise ‘Centre de Langues’ (natierlech och fir Lëtzebuergesch) 
doheem, deen an nächster Zäit als ‘Institut’ eng vollgesetzlech Basis soll kréien; eng gutt Saach
ewéi alles, wat mat zolitter Bildung ze dinn huet.

Mä, mä, mä… elo eng Fro: Firwat ass op deem klor historesche Schoulgebai, ënnert
deer sympathescher Europa-Allegorie-Skulptur (haut-relief), d’Schrëft verschwonn, déi un den
Ufank vun allen EU-Schoulen an eisem Europa erënnert huet: SCOLA EUROPAE? Deer hirer 
brauche mir äis dach mengerwärreg net ze schummen, oder? Da setzt se, w.e.g., erëm op hir Plaz! 
D’Generatiounen no äis an eis Gäscht vun iwwerall hier hunn dat zegutt. H.M.

vum Lex Roth
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Christiane EHLINGER
…ass e weideren Numm vun deene ver-
déngschtvolle Leit, déi sech ëm d’Lëtzebuer-
gescht als Schreifsprooch bekëmmeren.
Op dem Bild hei drënner gesitt dir dat Buch,
wat si elo nei erausginn huet, a wou wierklech 
jidfereen, deen et mat eiser Schreifweis eescht 
mengt, sech op eng genësseg Fassong era-
kruwwele kann.

D’Madame Ehlinger ass Léierin, ower deer
richteger gerueter eng. Ouni am Spezialiste-
Jargon ze gaken, versteet si et, äis d’Orthographie 
bal ‘spilles’ vrun d’Nues ze setzen. Dat soll roueg 
jidferee fir sech, vläicht fir seng Kanner oder 
(firwat net?) fir Frënn kafen.

22 … dofir kritt dir an engem éierbare
Restaurant vläicht just e Büffdeck mat engem

Pättchen, oder eng Portioun Mullen. De ‘Roude Fuedem’ hält vill méi laang bäi! L.R.

de Geck
Natierlech fanne mir dat Wuert och am Däitschen… vrun allem, wann déi aner Woch déi geckeg 
Zäit an d’Gecken/Jecken ‘déi aner Säit’ lassginn; d’ganzt Joer duerch kënnt dir ower Houfersäck 
begéinen, déi op däitsch dann och nach ‘Geck’ heeschen, ower ‘eine geckige Zeit’ gëtt et am
Däitschen net. Si kennen d’Wuert net als Adjektiv/Wie-wort. Un dësem Beispill wéi op
kéipweis anere kënne mir erausfannen, datt eis Sprooch sech op vill Manéiere vum Houdäitschen 
ënnerscheed, souguer wann dat engem op den éischte Siess net an d’A spréngt: mat deem ass 
de Geck vill gemaach ginn – de Geck wäert deem nach vergoen – et guff vill gegeckst – ech hu mech 
op d’geckeg Knippche gestouss – déi Schrauf ass geckeg – ech hu meng Been esou geckeg – maach 
de Geck mat dengen ale Schong – dat do geet net esou geckeg an d’Rei – hien ass e geckegen Hond
an hatt e geckegt Hénkel… wann dir gutt nodenkt, da fannt dir deer Beispiller nach… maacht 
iech ower net geckeg domat!  P.W.

Flouer- a Kadasternimm
A joerelaanger Aarbecht hunn 2 Leit (den Här Éierendirekter Patrice Schonckert an äre Schreiwert) 
eisen Dausende vu ‘lieux-dits’ am Kadaster op den Zannt gefillt, vrun allem déi iwwerflësseg 
(dacks och absolutt lächerlech) Verdäitschungen aus dem Ufank vum 19. Joerhonnert 
souzesoe mam ‘Laiskamp’ erausgeholl. D’Resultat vun dëser Ploerei gëtt dann elo vun eiser 
Kadasterverwaltung ‘numeriséiert’, also fixéiert. Dat geet natierlech net an ‘amen a jo’. Mir soen dem 
Här Minister Luc Frieden, dem Här Direkter André Peffer an hire Beamten eise Merci an d’Bewonnerung 
fir hir gutt Mathëllef. Dem Här Pat Schonckert gëtt d’Actioun-Lëtzebuergesch als Unerkennung 
d’Sëlwerplack ‘Dicks-Rodange-Lentz’; domat steet hien an der Rei vu verdéngschtvolle Leit 
fir eis Sprooch, wou d’Häre Pierre Werner a Robert Krieps den Ufank gemaach hunn.  L.R.

Bravo!
Op ‘eiser’ Uni ass elo net méi nëmmen eng ‘Luxemburgistik-Sektioun’ als Deel vun der ‘Germanistik’
ze fannen, mä eng eege ‘Chaire’, e ‘Lehrstuhl’ fir d’Lëtzebuergescht. Frot net, wat dat dann elo op
Lëtzebuergesch soll heeschen, do kënne/solle mir emol nach driwwer nodenken. Wichteg ass et,
datt d’Fach ‘Lëtzebuergesch’ eng fest Plaz huet.

Wichteg ass et och, datt d’Madame Germaine Goetzinger als alleréischt Professesch
op déi Plaz genannt ginn ass. Dat gesi mir als Garantie fir eng kompetent a gutt Aarbecht.
Si huet zu Miersch, am Literatur-Zenter (CNL) gewisen, datt si sech mat Läif, Léift, Séil a Kënnen
an eng Iddi, en Ideal eraschaffe kann… an et huet hir bis haut nach net ‘an d’Nues gereent’.

Mir si sécher, datt déi nei ‘Unisprofessesch’ eiser Sprooch um akademesche Plang déi richteg Plaz 
an all Éier verschaaft. Der Madame Staatssekretärin Octavie Modert an hirem sympatheschen
1. Conseiller Guy Dockendorff eis Felicitatiounen an e waarme Merci!  P.W.

Gediechtnis?
De Frënd Heng Rinnen, ee vun ‘do uawwen’, hat en Ausdrock, deen engem nach haut sympathesch 
am Verhalt läit: Dat do ass mir ‘ausdenkeg’ ginn. Méi schéin a méi genee kann een net soen,
datt een eppes net méi weess, sech net méi drun erënnert, Alzheimer? Dir huet den Heng och ni 
vun engem ‘Gediechtnis’ héiere schwätzen, dat war e ‘Verhalt’… an da freet een sech alt,
wat dat mat deem ‘Gediechtnis’ soll, wa mir jo e Wuert fir dat hunn, wat d’Fransouse ‘mémoire’ 
nennen. Eise ‘Verhalt’ geet duer. Firwat solle mir en da verblatze loossen? Da gëtt en ‘ausdenkeg’.

Walfer Bicherdeeg 2008
Déi ‘Walfer Bicherdeeg’ sinn zënter Joer an Dag eng Traditioun fir all déi, déi Freed un de 
Bicher hunn. Eng giedeleg ‘Occasioun’ oder fusch-neier, dir kritt vun allem ze kucken an ze kafen,
fir iech selwer; fir Kanner; fir e flotte Cadeau.

Maacht iech e ‘Krop’ bei de Samschdeg, 15. oder de Sonndeg, 16. November. Et deet iech ganz 
bestëmmt net Leed. Alles, wat hei am Land mat Bicher ze dinn huet, ass do… och eis 
Actioun-Lëtzebuergesch. Kommt, schwätzt mat äis, huelt iech eng Nues vu jidfer Publikatioun… 
vläicht gefällt dëst oder dat iech. Dann huelt et – fir e gudde Präiss! – mat. Mir freeën äis op äre 
Besuch an der Hal 1! AL



Rondrëm eis Nationalitéit
… gëtt et e ganze Koup Weeër, fir sech Gedanken ze maachen, leider och 
heinsdo deer iwwerhieflecher. Hei laatscht dann iergend e frustréierten 
Zyniker an ausgetraatschte Schinnen, z. B. wann hien als Journalist, also 
ëffentlech, praktesch den Uz mam Premier Jean-Claude Juncker mécht,
well deen sech éierlech fir d’Situatioun vun eiser Sprooch am Gesetz 
iwwer eis Nationalitéit asetzt, dat jo elo ‘zeideg’ ass. Dee gestanzte 
Spunnes kënnt dann och nach op engem Sender, deen – op d’Käschte 
vum Steierbezueler – do ass, fir neutral ze informéieren, net fir äis 
mat bëssegen, uzegen, ongefrote Commentairen op de ‘Steier-uro’ 
ze goen. D’Kritizéieren, d’Contrariéieren, d’Knadderen an d’Grommelen,
dat ass ouni Kéier a Krëmmel déi héich Missioun vun eiser privater geschriwwener a geschwater 
Press, net déi vu quasi Staatsbeamten! Mat der ‘Pressefräiheet’ soll do kee gefuer kommen;
déi respektéiere mir 100 % fir eis ‘kommerziell’ Press… ower net fir jidfer arrogant Gebretz vu 
selwerernannten ‘Intellektuellen’, déi 100 % vum Staatsbudget ënnerhal ginn.

Riichteraus a klor: Eis Nationalitéit ass esouvill ‘wert’ wéi jidfer aner vun engem 
demokratesche Staat, deen dësen ‘Titel’ verdéngt. Wien se gär hätt, dee muss ower och déi 
Conditiounen erfëllen, déi eist Vollek iwwer seng fräi bestëmmte Vertrieder festleet, basta! 
Dat ass am Frankräich, an Däitschland, an den USA an ‘zeg’ anere fräie Länner dach net anescht.

Datt bei deene ‘kritesche’ Geeschtercher dann och nach all Kéier de Schluss-Vers vum ‘Feierwon’ 
muss duerhalen – ‘Mir wëlle bleiwe wat mir sinn’, ower verdréint als ‘mir genge mengen, 
watwonnesch mir da wieren’ – dat passt ewéi d’Fauscht op d’Gickelche bei déi schrecklech 
lëschteg Flantëssen. Wéini ass dat Lidd dann entstan (d’anert Joer ginn et der 150!)? Firwat
huet de Michel Lentz säi bekannte Refrain geschriwwen? Garantéiert net, fir ze behaapten,
mir wieren déi Schéinst, déi Bescht, déi hei an déi do… et ass deemools nach ëmmer ëm 
d’Eegestännegkeet/Onofhängegkeet vun deem klenge Grand-Duché gaang, deen 20 Joer virdrun 
(1839) op seng kleesper Bengercher komm war; e Staat, wéi kleng och ëmmer, dee sech der hei 
rondrëm nach 60 a méi Joeren duerno, wollten ënnert den Nol rappen. Wien haut déi Devise als 
‘Unzéckert’ fir seng Cabarets-Nummeren néideg huet, dee soll dat roueg op enger Bühn maachen;
dee weist ower och, datt hien nach net emol en Zyniker ass… héchstens en traueregen Zinniklos!

‘Mir wëlle bleiwe wat mir sinn’, ass a bleift eng Devise fir ze soen, datt d’Noperen 
(… kommt dir aus Frankräich, Belgiën, Preisen …) äis sollen a Rou loossen, soss näischt!
Mir wëlle Lëtzebuerger sinn a bleiwen; mir halen op eis souverän Existenz, am Fridde mat 
jidferengem; mir respektéieren allen aneren hir legitim Rechter an Intressen; mir sinn houfreg a 
frou, ‘am grousse Krees’ opgeholl ze sinn. Wien dat net kann/wëllt bekäppen, dee soll emol eng 
Schnauf Geschicht huelen an d’Joeren 1867 (Vertrag/London), 1919 (Referendum) – vrun allem 
den 10. Oktober 1941 (3x lëtzebuergesch!) – a Rou a mat Verstand iwwerdenken… wat jo 
iwregens och bei eis ‘Bürgerkunde / instruction civique’ gehéiert.

Mir kënnten äis elo driwwer zermeeschteren, wéivill Lëtzebuergesch, wéivill Geschicht oder 
‘instruction civique’ de Kandidate fir eis Nationalitéit opgeluede soll ginn… mussen ower virun 
allem driwwer nodenken, wéi déi Conditiounen ‘a Musek’ ëmgesat ginn! Do laueren d’Kniet 
an d’Knätzelen. Net einfach.

(BILD:  OLIVIER JAMINON)

Ceterum censeo… (24)
Wéi et schéngt huet et elo an der Commissioun fir d’Ännerungen an eiser Constitutioun ‘gelaut’,
wat eis Sprooch am Grondgesetz ugeet. Besser spéit ewéi ni… ower op eng gelunge Fassong:
Den Artikel 29 soll iwwer den offizielle ‘Gebrauch’ vum Lëtzebuergeschen, Franséischen an Däitsche
schwätzen… et steet ower néierens, datt d’Lëtzebuergescht d’Sprooch vum Land ass!
Et ass dach fir ze laachen… wann et net fir ze kräische wier. Firwat, ëmgottesbiddeswëllen?!

Wa mir an eisem Nationalitéitsgesetz streng verlaangen, datt ee fir eise Pass muss (an net nëmmen
‘offiziell’) Lëtzebuergesch kënnen oder léieren, da misst dach – no deenen allerelementarste Regele
vun der Logik – gesot ginn, woufir dat esou ass… dach just well et d’Sprooch vum Land ass! Et soll
emol een äis explizéieren, firwat e klore Saz iwwer déi Situatioun an der Constitutioun mat deene
koppegste Mëttele verbruet verhënnert gëtt. Mir hoffen, datt méiglechst vill Deputéierten sech
déiselwecht Fro stellen, wann de Gesetzprojet an de ‘Plenum’ vun der Chamber kënnt… an
eng ‘Motioun’ proposéieren. D’Lëscht vun deenen ‘engen/aneren’, déi ka jo vläicht an deenen
nächsten 9 Méint ganz intressant sinn; mat Parteie wëlle mir dat net vermëschen. Mir verstoppen
déi eenzel Nimm ower op jidfer Fall net an hunn och déi néideg Mëttelen dofir… am Numm vun
deenen, déi den 10. Oktober 1941 de Kapp fir d’Lëtzebuergescht dohinner gehal hunn!

L.R.

E schlechte Witz!
Fir jidfer Schoulfach am ‘Secondaire’ existéiert eng ‘Nationalcommissioun’. Dat ass gutt esou.
Natierlech och fir d’Däitscht. Déi Commissioune si ‘consultatives’ a maachen dem Schoulminister
Proposen; de Minister decidéiert, zesumme mat ‘senge Leit’… soss keen!

D’Professere Léon Doemer, Joseph Groben a Jean-Paul Hurt – absolutt unerkannt, dichteg Fach- a 
Schoul-Leit – hu virun e puer Joer eng Bicher-Serie (3 Bänn) fir den Däitschunterrecht ausgeschafft,
déi mat deer Qualitéit hiresgläiche siche geet: SPRACHBUCH und Arbeitsheft für den Deutsch-
unterricht… in Luxemburg! Et ass dat bescht Léiermaterial, wat mir op deem Gebitt bis haut 
haten an, wéi den Titel seet, fir lëtzebuergesch Sproochverhältnesser: immens vill flott Beispiller 
fir de Verglach tëscht dem Lëtzebuergeschen an dem Däitschen. Eis Sproochsituatioun kann nëmmen 
e Lëtzebuerger jugéieren, net Leit aus Rheinland-Pfalz oder aus der Saar, och wann si bis iwwer
d’Ouere ‘gedoktert’ sinn!

D’Germaniste-Commissioun huet dann elo beschloss, dat Sprachbuch aus dem Verkéier ze zéien.
Firwat? Dat weess bis haut nach kee richteg. Dobäi hunn si keng Decisioun ze huelen, scho guer 
net esou eng ‘ubuesk’. D’Madame Minister wier net schlecht beroden, wann si hir Entscheedung 
nach eng Kéier zerguttst giff iwwerdenken… vläicht no enger Ofstëmmung vun ALLEN Däitsch-
professeren. Well déi Saach ass wierklech traureg! L.R.

vum Lex Roth
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Huet dir e Fändel?
Éierlech: Et ass immens flott, wann een op Sportsmanifestatiounen ëmmer méi begeeschtert 
Leit mat eisem Fändel gesäit. Ob dat elo déi rout-wäiss-blo Trikolor oder de roude Léiw ass,
spillt keng Haaptroll. Iwregens huet den Här Juncker sech jo (ganz ‘salomonesch’) mat Recht der 
Spezialiste-Meenung vun eiser nationaler Heraldik-Commissioun ugeschloss: déi zwéi Fändele 
solle ‘gëllen’!

Et kann haut jo bal net méi sinn, datt een net weess, wou e Fändel ze kafen ass… praktesch 
op all ‘Stroosseneck’! D’Gréisst ass Niewesaach; et gëtt der fir all Portmonni.

Wa mir dann elo rëm fir ‘d’Journée de la Commémoration Nationale’ deene solle merci 
soen, deene mir et verdanken (10. Oktober 1941!), datt mir iwerhaapt a Fräiheet a Wuelstand 
liewen a respektéiert sinn… da misst dat äis dach ower op d’mannst esou léif si wéi eng 
super Leeschtung am ‘Tour’ oder e fantastesche Match vun eiser Nationaléquipe am Football! 
Gitt iech ‘e Stouss’ a weist och hei är Bewonnerung mat eisem Fändel. P.W.

EISES: ‘eidel’
Datt d’Lëtzebuergescht op vill Fassongen en eegent Sprooch-Liewe féiert, kann een op munnech 
Manéiere beweisen. Ower net nëmme mat Gedanke-Gäng an engem Jargon, déi nëmmen engem
Linguist eppes soen.

Mir hu kéipweis Ausdréck, déi dselwecht klénke wéi am Däitschen… déi ower eppes 
anescht heeschen. Huelt z.B. d’Wuert ‘séier’; dat huet absolutt näischt mam däitsche ‘sehr’ ze dinn…
an et hëlleft äis elegant iwwer dat houdäitscht ‘schnell’ ewech!

Wéi ass et mat ‘eidel’? Et gläicht deem däitschen ‘eitel’; am Englesche begéine mir et, genee
d’nämlecht ausgeschwat: ‘idle’. Déi zwee Wierder hunn ower glat näischt mat eisem Ausdrock 
‘eidel’ ze dinn; do heescht dat dach ‘leer’ resp. ‘empty’. Och am Nidderlänneschen (‘leeg’), am
Franséischen (‘vide’), Italiéineschen (‘vuoto’) asw. gitt dir ëmsoss no engem Glach sichen!

Op eiser UniLu hätt ‘d’Luxemburgistik’ eng wonnerbar Geleeënheet, sech mat deem ‘gelungene (!)’
Phenomän ofzeginn, als ee vun de Bewäiser fir d’Existenz vun deem Fach. Dat kënnen d’Lieser vun
der KLACK ower och ganz kamoud mat dem Buch ‘EISES 100 % – 80 % – 60 %’, dat an all 
guddem Bicherbuttek (a bei äis) fir e puer Euro ze kréien ass. AL

stauteg
… ass eent vun deene ganz ville Wierder, bei deene mir net onbedéngt drun denken, datt et am 
Fong Franséisch ass. Datselwecht fanne mir an eisem typeschen Ausdrock ‘Stot, de Stot maachen’…
mä et kënnt vu ganz wäit aus dem laténgesche ‘status’ an dem Verb ‘stare (stoen)’, dat mir och am
Däitsche begéinen, grad ewéi ‘Staat’; denkt un d’Statute vun engem Veräin, oder un eng ‘Statue’.
Am Franséischen – vun deem de Proust iwregens seet ‘(que ce) sort des bouches gauloises qui
prononcent de travers le latin ou le saxon’ – huet et sech bis op ‘état’ gedréint (Zoustand), natierlech
och op ‘État (Staat)’; wat ass ‘state’ am Engleschen dann anescht?… en intressant ‘Wuertfeld’.

Am Lëtzebuergeschen hu mir e besonnesche Gebrauch aus deem Wierderkierfchen: Wann een net 
grad gutt opgeluecht ass, da soe mir, hien hätt eng Staut; kënnt dat méi dacks vir, dann heescht et,
hie wier ‘stauteg’… 100 % typesch fir eis Sprooch; den Ausdrock ‘Stot’ läit am selwechte Streech!
Da musse mir Staut/stauteg jo net mat ‘Laun/launig’ermëlzen, oder de ‘Stot’ mat Haushalt.
Oder? W.e.g., elo net eppes vun ‘al, museal, normativ’ oder soss eppes grommelen… dat huet
ewell laang de Baart vu frustréierte Granzerten. ARO

räächeren?
… eent vun deene beschte Beispiller, wéi mir eiser Sprooch dacks muttwëlles hirer typescher 
Ausdréck ewech pëtzen. Datt et am Däitschen de Rauch, Rauchfang an d’Geräuchertes gëtt,
weess jiddereen, deen d’Sprooch engegermoosse kennt. Datt mir ower am Lëtzebuergesche kee 
‘Rauch/Raach’ mä ‘Damp’ hunn, doru gëtt net esou watderdäiwel geduecht… et ass jo och egal,
gelldir. Mä et ass just mat esou klengen ‘Dommheeten’, wou mir eiser kleesperer Sprooch d’Speis 
tëscht den Zillen erauspiddelen. An da fällt all gebaute Mauer an e Koup!

Bei äis geet ‘zënter Uedem an Éiv’ vu ‘reeze’ rieds, vun enger Ham, der Zossiss, dem Speck 
‘am Reez(haischen)’. Mir hunn net déi mannsten Ursaach, dës Ausdréck einfach wutschen ze 
loossen; si ginn eiser Sprooch dee genëssege Geschmaach vun engem gereezte Maufel. Wann dat 
net sollt reng genuch sinn, da probéiert emol e geschméicheg gereeztent Dickelchen, gereezte 
Frell oder Salem… och wann 100 mol ‘Räucherware’ drop steet! H.M.



UniLu, Politik an eis Sprooch
Ob mir eng Uni néideg haten, doriwwer kann een nach ëmmer seng
Meenung hunn; et däerf een déi och änneren, nom Spréchwuert, datt
nëmmen den Topert net ëmstand ass, seng Opfaassung ze iwwerdenken...
’moutarde après dîner’... oder ’Moschter nom Dessert’?

Mir sinn op jidfer Fall frou, datt eis Sprooch en akademescht Zëmmerchen
an eisem ieweschten Enseignement kritt huet. Dat gëtt hir eng Positioun,
déi wäit iwwer dee Motzeck-Aarmutt eraus geet, an deem d’Lëtzebuergescht,
bal als Schmuddelkënni, gepauert huet. Dat ënnersträicht an éiert ower och
déi enorm Aarbecht, déi zënter enger Rei vu Joeren am ’Centre national de
littérature (CNL) / Literaturarchiv’ zu Miersch geleescht guff.

Gedanke maache mir äis just iwwer déi Fassong, wéi d’Lëtzebuergescht als Universi-
téitsfach ugepaakt gëtt. Den Usaz ass bestëmmt éierlech gemengt, ower hie bleift leider zevill am
Theoreteschen hänken. Och wann et net falsch ass, datt d’akademesch Actioun net onbedéngt do ass,
fir eis Sprooch an der Praxis ze positionéieren… mä hei gëllt, datt ’zevill an net genuch keng Moosse
sinn’. No 40 Joer Praxis ’um Terrain’–ouni déi bestëmmt kee vum Lëtzebuergeschen op iergend enger
Uni giff schwätzen–däerfe mir jo vläicht och eng Meenung hunn, an déi mat allem Respekt an engem
Schotz vun ’usurpéierter’ Frëndschaft soen/ schreiwen: Léif Frënn, këppt är akademesch Hunne-
kräitchen eng Grimmel. Setzt keng Saachen an d’Welt, déi hanne falsch a vir net richteg sinn. Wou
sinn är Acolyten, déi wëssen, noweise kënnen oder publizéiere wëllen, watfir eng Evolutioun
d’Lëtzebuergescht zënter dem Leschte Krich gemaach huet? Do läit all dréchene linguistesche Brims-
bumms wäit hannen am ’Plotton’. Dir gitt un d’Lëtzebuergescht wéi un héich Kultursproochen. Falsch!
Hei stëmmen déi meescht ’Ophänkerten’ (Prämissen) nach net emol. Mir wëssen (a weisen et och
nach!), wéi et an de ’Bierg-Etappë’ war. Do ass et weder ëm ’Ge-Bachelors’ nach ëm ’Ge-Masters’
gaang. Do guff ganz onkomplizéiert op jidfer Manéier ’um Terrain’ geschafft, fir all Zorte vu Fëllementer
ze gruewen an opzefëllen. Dir stitt dann elo matzen drop a baut schéin Haiser… mat flotte Fassaden!

———————————

Eis Politik an d’Sprooch: D’Lëtzebuergescht war eng eenzeg Kéier e ’Politikum’ - am Wuerzelsënn
(Etymologie) vum Wuert–an zwar den 10. Oktober 1941, wéi d’Vollek, an engem éischte kol-
lektive Resistenzakt, de Kapp fir eis Heemechtssprooch dohinner gehal huet. Gewëss:
dat ass ’Geschicht’, et si 67 Joer hier. All déi vun ’duerno’ sollen sech ower emol zerguttst schlau
driwwer maachen, wat dat bedeit huet. Da giff déi iwwerflësseg politesch a vrun allem klenggepier-
pelt, parteipolitesch Säit vun deer Saach verblatzen!

Eis Sprooch däerf net fir Politikaster- Reiwereien, scho guer net fir Populismus a Pro-
filneurose vu ’Klengen’ duerhalen. Entweder ass ee fir d’Ernimme vun eiser Sprooch an der
Constitutioun oder net. Ponkt! Eis Propos ass a bleift: «La langue luxembourgeoise est la langue du
Grand-Duché de Luxembourg; en matière administrative et judiciaire, l’emploi des langues luxembour-
geoise, française, allemande ou autres est réglé par la loi». Wat ass dorun ze knouteren? Et haten
’der’gemengt, dat giff problematesch beim Nationalitéitsgesetz… déiselwecht stëmmen dann deer
strenger Sproochconditiounen, déi esouguer äis (Fanatiker?) verwonneren!

Dat Ganzt soll kee ’Partei-Politikum’ sinn. Et ass a bleift eng Saach vun Iwwerzeegung, vun enger
offener Meenung, mat deer een sech net a Commissiounssëtzunge verfuussen däerf! Déi jo sou
eeschtlech ’geheimmmm’ sinn. Maja. Mir ’stëmmen eis Gei’… fir den Hierscht.

…et geet duer!
Op eis puer Zeilen iwwer deen typeschen, net riichtewech iwwersetzbaren Ausdrock ’duer’ (KLACK
141), huet den Här Nico Everling vum Cents mat e puer Beispiller geäntwert:

- Wéi ech dat Getootz nogelauschtert hat, ass et mir (ës) duergaang.

- D’Meedche sot: Dee fiert nawell séier duer!

- Deen do schléit fatzeg duer.

- Den Nuckes hat ës genuch; du gong et him (ës) duer.

- Maach net zevill duer mat deenen Drëppen!

- Hie leeft bal hier bal duer.

- Mat deer do(-te) Wuer geet et net duer.

- Braddel net laang a fuer duer!

- Mat deene puer Su kommen ech net duer.

- Déi Schrauwen halen net laang duer.

- …an elo geet et duer!

SUDOKU ok; mä dat do bréngt eppes… dat duerhält. Bravo, Här Everling! M.V.

Vakanz
Schreift een dat dann elo mat V oder mat W? Et kënnt aus dem Latäin (vu ’vacatio’) a gëtt am
Franséischen, Engleschen an aner Sprooche mat V geschriwwen. Esouguer am Däitsche fanne mir
den Ausdrock ’eine vakante Stelle’… net mat W!
Eis KLACK huet dann elo och hir Vakanz zegutt, an zwar bis den 1. Samschdeg am Oktober. Mir soen
eise villen treie Lieser merci fir hiren Intressen. Et wier jo vläicht net vu Muttwëll, wann dir fir déi
fräi Deeg a Wochen an engem Bicherbuttek gengt laanschtgoen an no dësem oder deem
Buch an eiser Sprooch kucken; souvill ’Lieses wéi haut ass et an eiser Sprooch nach net ginn… an et
gëtt jo net ëmmer gespillt, gerolzt oder an d’Luucht gekuckt. Wou mir iech sou mann wéi méiglech
Wolleke wënschen. AL
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Ceterum censeo… (23)
En Här Professer- Deputéierten, dee vru 4 Joer net onbegeeschtert iwwer d’Iddi vun eiser Sprooch an
der Constitutioun war, huet elo déi hei komme gelooss: «Dem Lëtzebuergesche geet et dach haut esou
gutt, datt mir et net och nach an d’Verfassung solle setzen». Mir brauche kee Léiw um Fändel; deen do
brëllt gutt genuch… et kann een ower vun allerhand brëllen! Här ’docteur en philosophie et lettres’,
Dir misst dach och eng Grëtz vu Logik an Ären Exame gehat hunn… dat do gëtt op jidfer Fall en
décke (roude) Strapp an de Minus!
No Ärer koppeger Meenung soll dann, als logesch Konsequenz (Corollaire!), och alles aus der Consti-
tutioun erausgedixt ginn, woumat et jo ewell laang net schlecht geet: de Grand-Duc, d’Chamber,
d’Regierung, d’administrativ Organisatioun vum Staat, d’Bréifgeheimnis, d’Pressefräiheet an déi vun
Organisatiounen, asv.asw.
D’Fransouse dierften deemno och hir Sprooch am Grondgesetz vun der Republik sträichen… wou si
als Artikel 2. steet! Wéi sot meng Mammi: Aarmutt, looss mer Rou! L.R.

Friem Wierder schreiwen…
Wann egal a watfir enger Sprooch zënter laange Joeren Ausdréck gebraucht ginn, déi ganz klor ’aus-
lännesch’ sinn, da gëtt et nawell gär e Problem beim Schreiwen. Dat ass am Lëtzebuergeschen,
wéinst eiser extrem apaarter Sproochsituatioun, natierlech de Fall.
Wa mir ower eis Kanner an d’Leit allgemeng net wëllen ’tireliri’ maachen, da gëtt et nëmmen eng
logesch Léisung: Mir mussen däitsch, franséisch, englesch an aner ’Immigranten’ esou
schreiwe wéi an hirer Originalsprooch, esouguer, wa mir si eng Grimmel anescht ausschwätzen
oder betounen: Trottoir – Boulevard – Pâté – Gare – Avenue – Chance – Courage / Wahlen –
(höchst-) wahrscheinlech – Föhn / Computer – Chips – Show – pushen – mailen – scannen /
Spaghetti…’Pastaschutta’ net, well déi geet een a ganz Italien ëmsoss sichen. Net gewosst? Dat
genëssegt Genamms ass en typesch lëtzebuergeschen Ausdrock! H.M.

Wéi fannt dir dat?
° Mir hunn zënter 24 Joer (Febuar 1984) e Gesetz, an deem steet, datt d’Lëtzebuergescht eis

NATIONALSPROOCH wier; datselwecht Gesetz regléiert de Gebrauch vun ’eise’ Sproochen um
offizielle Gebitt.

° En neit Gesetz vun elo verlaangt, datt fir eis NATIONALITÉIT ze kréien, d’Lëtzebuergescht
(also d’NATIONALSPROOCH) eng absolutt Conditioun ass.

° En drëtt Gesetz ass elo um Leescht (Instanzewee), wou d’Lëtzebuergescht eng genee Roll kritt: fir
d’Lëtzebuergesch-Professeren (!!!) am ’Centre de langues’ hu mir et do mat exakten a stren-
ge Regulatioune fir eng Ernennung ze dinn. Et ass esouguer e ’congé linguistique’ vun 200
Stonne Lëtzebuergesch virgesinn… dat sinn 133 ’Owender’ vun 1.5 Stonne Cours! Gutt.Wien hätt
dat gedreemt, wéi mir (d’A.L.) 1976 mat deer Saach ugefaang hunn… an äis vill domm Frechhee-
eten hu misse bidde loossen?

Dir huet elo 2 Méint Zäit, ze iwwerleeën, wat een da vu Politiker hält, déi dës 3 Gesetzer gestëmmt
hunn oder stëmmen… ower d’Lëtzebuergescht an eisem Grondgesetz nach net emol wëllen ernim-
men. Mir ginn am Hierscht méi däitlech, bleiwen héiflech… mä däitlech! P.W.

Abeejo!
Och wann ee bei Ëmfroen net alles fir bor Mënz soll huelen (z.B. ob déi nächst Regéierung giel oder
gro soll ausgesinn)… an deer leschter ’Allensbach / ILRES-Ëmfro fir den LW-Politmonitor ass
dann ower een Element, dat engem Lëtzebuerger ze denke muss ginn: am WORT vum leschte Méin-
deg (30.06 / «Plebiszit für das Luxemburgische») steet schwaarz op wäiss: 93,8 % vun de Leit sinn
der Meenung, et misst ee Lëtzebuergesch kënnen, fir eise Pass ze kréien; an zwar ass do
d’Meenung vun deene Jonke praktesch déiselwecht wéi deenen Eeleren hir.
’Du léiwer Mäini!’… Dat ass net wäit vum Prozentsaz, mat deem d’Lëtzebuerger (ënner Doudesge-
for!) den Nazien 1941 den Dix geriicht hunn. Dir kënnt iech denken, datt mir hei nach dorop ze
schwätze kommen. An eiser Nummer 143, just virun der ’Journée nationale de la commémoration’,
de 4. Oktober. Dat si jo gutt Aussiichte fir eis Actioun iwwer d’Lëtzebuergescht an der Consti-
tutioun/ Verfassung, déi mir fir den Hierscht plangen.

Wir haben geplündert…
… mä do kommt dir an Däitschland an den
Duckes! Si hunn déi aner Säit och keng
’Plünder’, fir déi de Frënd Nico Fisch, e gud-
de ’Plënnermann’, ower schéi propper ’eng
Plënner’ seet… elo mengt dir, ech soll dach
nëmme mat mengem Getootz ’plënneren’!

Am Eescht: D’ACTIOUN-LËTZEBUER-
GESCH ass geplënnert,

an de Gronn, an dat Haus tëscht dem Bree-
dewee an der Plätis-Gaass, fréier UGDA;
dir fannt et bal op jidfer Bild, dat d’Alstad
ënne vum Gronn erop weist …wéi op der
Photo an dëser KLACK. Eis nei Adress:
2, Sosthène-Weis-Strooss / L- 2722

Lëtzebuerg. ’Op fir d’Leit’: méindes vun 9.00bis 11.00 / donneschdes vu 15.00 bis
17.00 Auer. Eis ’Nummeren’ a mail-Adresse bleiwen! Dem Här Lux aus dem Kultur-Ministère an
de Beamte vun der ’Commission des loyers’ en décke Merci fir hir Hëllef.



Fändelen a FREEDEFEIER
Nodeem d’Regierung sech intelligenterweis hannert d’Spezialiste-Meenung 
vun eiser «Heraldik (Wope)-Commissioun» gestallt hat, huet dat sech 
verstänneg berouegt, wat mir hei an anerwäerts ‘Fändlerei’ genannt hunn.

Et ass jo ëm de ‘Roude Léiw’ gaang, oder déi ‘einfach’ rout-wäiss-(hell-)blo
Tricolore. Déi 2 Varianten hunn e geschichtleche Fong, woubäi dee vum 
Roude Léiw op de Sträife ganz klor méi al ass, well mir e schonn op 
Wopen an Illustratiounen aus dem spéide Mëttelalter, op d’mannst aus 
der ‘Renaissance’ begéinen… ower: de Léiw ass d’Zeeche vum adelege 
‘Stammhaus Lëtzebuerg’, vun den ‘Herrscher’, mä net onbedéngt vun der 
NATIOUN!

Déi rout-wäiss-blo Sträife sinn d’Symbol vum Land, vum souveräne Staat, vum Grand-
Duché Lëtzebuerg! Et gëtt ee jo bal als ‘Nationalist’ ausgegréngt, wann ee seet, dësen Tricolore-
Fändel wir d’Symbol vun eiser Natioun, déi jo – ëm verschidden ‘Ecken’ – eréischt fréistens 1815 
entstan ass. Den italiéinesche Fändel, den däitschen, de belschen an e sëllechen anerer sinn 
esouguer méi jonk ewéi eisen. De Fransousen hir ‘tricolore’ ass e Resultat vun der Revolutioun,
mat deer hir dynastesch ‘fleur de lys’ verschwonn ass, wann och net direkt definitiv, well déi 
Zermeeschterei huet jo gedauert bis nom Napoléon III (1870).

Eppes ganz Neies huet eis Regierung mat hirer Fändels-Decisioun net gemaach. Si huet just fixéiert,
datt déi 2 Fändelen nieftenee ‘gëllen’… am Prinzip guff et dat ower ewell am Gesetz iwwer 
d’national Symbolen, dat 1993 de Roude Léiw fir d’Arméi, d’Aviatioun an d’Schëffer ernimmt.
Datt de Roude Léiw och dekorativ méi duerstellt, fir sech op enger Sportsmanifestatioun domat 
ze begeeschteren, dat ass net onsympathesch. Mä…

…wéi ass et dann elo mat eise Fändele fir Nationalfeierdag? Do hunn si hiren ‘natierleche’ 
Sënn! Do feiere mir, mat eisen auslännesche Leit, d’Erënnerung, datt d’Lëtzebuerger zesumme 
gehéieren, datt déi Generatioune virun äis d’Souveränitéit an d’Fräiheet vum Grand-Duché verdéngt 
an dacks batter verdeedegt hunn. Do denke mir un eng Identitéit, vun deer, ee Gléck! haut esou vill 
(a verstänneg) rieds geet. En ‘anere’ Fändel, deen dësen Dag nieft eisem un engem Haus hänkt,
solle mir als en absolutt positiivt Zeeche fir e friddlecht Zesummeliewe gesinn. D’Gréisst vum 
Fändel ass net d’Haaptsaach: ob deen d’Dimensioun vun engem Blat Schreifpabeier, vun 
enger Plakat oder vun engem giedelegen Dëschelduch huet, dat ass net esou wichteg wéi de Geste:
weisen, datt ee méi wäit no hannerzeg oder vijenzech denkt wéi een, deem dat wurschtegal ass… 
soulaang et him hei gutt, besser oder nach vill méi besser gutt geet. Ze kafe kritt dir eiser Fändelen 
haut bal ‘op all Stroosseneck’.

Loosst mer äis bei dëser Geleeënheet och nach un eent vun de wéinegen typesch lëtzebuergesche 
Wierder erënneren, déi eis Sprooch a leschter Zäit gemaach huet: eist FREEDEFEIER! Et ass 
dee schéinsten Ausdrock dofir vun alle Sprooche rondrëm. Firwat dann dat bossegt ‘FEIERWIERK’ draus 
maachen?
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Ceterum censeo… (22)
Eis Sprooch an der Constitutioun

Déi puer Leit aus der Chamber, déi mengen, d’Lëtzebuergescht an der Constitutioun, dat wier/giff 
e ‘Problem’ beim Gesetz iwwer eis Nationalitéit, déi sollen doriwwer emol méi däitlech/éierlech sinn.
‘So what?’gengen d’Amerikaner soen. Well dat sinn Deputéierten, déi hell ewech 7 Joer Openthalt…
an intensiivt geschichtlecht, sozialt a gottweesswatfir e Wëssen iwwer de Grand-Duché verlaangen,
fir eis Nationalitéit ze kréien, an – haalt iech un – och zerguttst an zollitt Lëtzebuergesch-Léiere 
fuerderen. Also, wou ass hire Problem?!

Déi sollen äis dann emol explizéieren, firwat si der Sprooch vum Land fir ënnerwee an d’Verfassung
Steng an de Wee tässelen. Mir huele spéitstens am Hierscht e ganz anere Gank an deer
‘ubuesker’ Situatioun, vrun allem zu Diddeleng an zu Esch. Da wäerte mir och net zécken, déi Leit 
(Chamber-Kandidaten!) fein, fair a frëndlech mat hirem éierbaren Numm ze nennen! Dat hu si fir 
d’Wahlen dach esou gär… oder net? L.R.

Heemlech…
Dat ass ee vun deenen Ausdréck, déi zwar ganz klor aus dem Däitschen eriwwer kommen…
mä d’Lëtzebuergescht huet, wéi mat honnerten anere Beispiller, méi draus gemaach.
‘Heemlech’ huet an éischter Bedeitung, wéi am Däitschen, mat eppes ze dinn, wat een net gesäit,
héiert, anuecht hëllt. Vun engem, deen net riichteraus oder net grad zevill éierlech ass, soe mir ower 
och nach, hie wier ‘deer Heemlecher’ een… mä dat huet alt erëm zwou Bedeitungen: entweder et 
dréint sech ëm e falschen Hond, oder et wëllt een de Contraire soen: e léiwe Mënsch… well hien esou 
‘heemlech’ ass… an domat wiere mir komplett aus dem Däitschen eraus! Wann een eis Sprooch e
bëssen ‘heemelt’, da kommen deer Saache kéipweis eraus, well dat ass en typesche lëtzebuer-
gesche Phenomeen, bei deem d’Wëssenschaftler vu ‘Semantik’ schwätzen, dem Gebitt vun der
Bedeitung vun de Wierder. Mat enger Aarbecht doriwwer kënnt ee ganz sécher e ‘Bachelor’ oder e 
‘Master’op eiser Uni maachen… a beweisen, datt eis Sprooch ower net grad ‘vun der Heck’gepléckt ass!

Et ass schwéier, gelldir
D’Chinesesch ass keng schwéier Sprooch, do schwätzen d’Kanner vun 3 Joer et dach ewell. En topege 
Witz, mä et kann een un d’Tierme (?) kréien. Loosst mer ower léiwer net zevill drun denken, datt déi
arem Kënnercher sech dann herno mat Dausende vun Zeeche mussen erëmploen (Piktogrammen),
fir hir Sprooch ze schreiwen… eis mat 26!

Mat engem klore Kapp fannt dir der dann hei zu Lëtzebuerg ganz normal Dausenden, déi sech
bluttjonk schrëftlech op d’mannst an dräi Sprooche kënne verstännegen. Si fannen et och an der Rei,
datt een ‘néitscher’ héiert, et ower ‘nature’ schreift, datselwecht op Franséisch, mä et do muss ‘natür’
liesen; dat gëllt och fir dat geschwatent ‘tempritscher’, wou si sech mussen dru winnen, dat als
‘temperature’ ze schreiwen; net ze schwätze vun ‘nollitsch’, dat gelungenerweis ‘knowledge’ geschriwwe
gëtt. Deer Beispiller kënne mir jo mat den Dausende bréngen… et ass fir geckeg ze ginn!… ower, wéi 
et schéngt, ass nach keen dovu bausst de Kapp geroden! Well dat ass schwéier gelldir. Dat stëmmt net.
Et ass just eng Fro vun Disziplin a Gewunnecht… an alle Sproochen. Och an eiser. P.W.

TV an eis Nationalitéit
D’Chamber an d’Regierung sinn net nëmmen domat averstanen – si verlaangen esouguer – datt een 
eis Nationalitéit nëmmen no ganz bestëmmten an esouguer zimlech strenge Conditiounen/Critère 
soll kënne kréien. Wéi dat Ganzt elo/herno an der Praxis ausgesäit, dat ass eng aner Gei… 
mä eng Gei ass jo nach keng Musek: déi muss d’éischt emol geschriwwen, geprouft an da 
gemaach ginn. Et geet jo net duer, e Gesetz a Reglementer ze ‘bauen’; et muss geduecht, gesot,
stodéiert ginn, wéi, wou, wat wéini vu wiem… a Musek ëmgesat gëtt!

Wat eis Sprooch ugeet, do hu mir jo wierklech dat giedelegt (absolutt neutraalt) ‘Instrument’:
de Conseil permanent pour la langue luxembourgeoise (CPLL), deen all néideg Kompetenz 
huet, deen ënnert dem Kultur- an dem Educatiounsministère schafft, deen dann ower och déi materiell 
Mëttele muss kréien, fir ‘d’Partitur’ ze schreiwen; ass dat net de Fall, da gëtt et eng aremséileg Cacophonie!

Et wier z.B. net watderdäiwel schwéier, sech mat de Leit vun der Televisioun (RTL; DOK; Chamber-TV) 
eens ze ginn – och um Internet –, fir gutt kuerz, verstänneg a pedagogesch éierbar opgemaach-
ten Emissiounen am Sënn vun deem ze maachen, wat dat neit Gesetz iwwer d’Nationalitéit 
virschreift. Esou e ‘Spot’ vun e puer Minutte ka jo ëmmer erëm widerholl ginn, an et gëtt dann och 
méiglech, sech déi kleng ‘Lektiounen’opzehuelen… emol net dovun ze schwätzen, datt d’Garantie 
fir en zerguttsterte Cours ofgeséchert wier. H.M.

Baba Welbes-Tissen †
Dir kennt d’Buch «EISES», dat mir vrun 2 Joer mat engem ganz grousse Succès erausginn hunn. Et war 
eng zimlech ongeheier Aarbecht… an d’Madame ‘Baba’ eng vun eise beschten Hëllefen! Si hat e ganz 
apaarte Sënn fir eis Sprooch, mä grad esou en aussergewéinlecht pädagogescht Talent. Hir, grad ewéi 
an der Zäit hirem Papp mam ‘Reenert-Käppchen’/1972, huet d’Actioun-Lëtzebuergesch iwwer d’Graf 
eraus e ganze Koup ze verdanken. Merci Baba, a fir iech, Jean a Paul, vill Courage am Leed! AL

Wéi feierlech!
Mir wëssen, datt e Lëtzebuerger vrun engem Mikro dacks seng Sprooch verléiert. Do schwätzt hien 
da guer net méi, wéi wann dir en ‘um Telephon hätt’. Dat ass geschwollen an et schaimt… wéi Baartseef.

Datselwecht gesi mir, wann eppes ‘an d’Zeitung kënnt’: Do wunnen se uschléissend nach gemeinsam
enger Mass bäi; do gi Pensiounen ugetrueden, esouguer vu Leit aus Fréiseng; do hu si an hirem Beruff
Ofdeelungen duerchlaf… a ginn dat och nach vrun engem auserliesene Publikum zumbeschten.
Hackermunni! Ass dat dann näischt! Op jidfer Fall kee Lëtzebuergesch an net ‘déck’!

Hei gëtt et zwou gutt Méiglechkeeten: Et schreift een dat direkt op (korrekt) Däitsch… oder et kann
een et och (gratis!) op eng vun den Adressen hei uewen an d’Actioun-Lëtzebuergesch schécken.
Déi kuckt ewell zënter 37 Joer gär jidderengem (ob Member oder net) esou Saachen no. P.W.

Bravo… a merci!
3 jonk Leit, den Tom Goedert, de Luc Heischbourg an de Michel Weimerskirch hunn eng Internet-Säit 
entwéckelt, mat deer een ‘online’ lëtzebuergesch Texter verbessere kann. Déi Leeschtung ass ronn 
500.000 Wierder a Wuertcombinatioune ‘staark’. Gitt emol an dee Programm. Et ass dowäert, och fir 
d’SMS-Sprooch, bei deer et jo ganz dacks happert: www.spellchecker.lu M.V.

Schonn dru geduecht…
…datt mir eng besonnesch Manéier hunn, fir dat däitscht ‘zuschlagen, zuhauen, mach’ mal’ an eiser
Sprooch ze soen? Do hu mir eng Fassong, déi absolutt typesch ass. ‘Da maach(t) emol duer! 
Dajee, schlo(t) duer! Fäert net a fuer(t) duer!’ Do laaft dir zu Frankfurt op e Stack, well dat ass esou 
wäit vum Däitsche wéi dat Norwegescht, Hollännescht oder Englescht… ower mir denken net drun,
well ëmmer nëmmen – just ouni weider ze iwwerleeën – gemengt gëtt, eis Sprooch wier dach nëmme 
‘schlecht Däitsch’, aplaz hir eng Chance ze ginn, en eegent Liewen ze féieren. Probéiert emol, eraus-
zefannen, wéivill Bedeitungen dat klengt Wuert duer am Lëtzebuergeschen huet; dobäi huet et 
zesoen näischt mat dem däitschen ‘dar’ ze dinn.

Aplaz sech nëmme mat dem (respektabele) SUDOKU a soss Rätselen ze ‘ameséieren’, wier et vläicht
net schlecht, Ausdréck ze sammelen, Sätz ze maachen, déi z.B. kee Mënsch zu Düsseldorf versteet.
Loosst iech net laang fléiwen… a fuert emol duer! Mir bréngen se och! H.M.



Identitéit?
1972, also vru 36 Joer hunn ech an der Nummer 2. vun ‘Eis Sprooch’ 
geschriwwen, EU-Europa wier eng gutt Saach… ower et däerft kee 
‘Bulletten-Europa’ ginn, wou een déi eenzel Zorten a Stécker vum Fleesch 
net méi giff erëmkennen…

Eis Sprooch bräicht och net op engem Europa-Altor geaffert ze ginn, fir datt 
mir gutt Europäer wieren. Keen EU-Land bräicht a soll seng Eegenart 
opginn… mä et misst jidderee mat deem néidege Respekt vun deem 
aneren senger kultureller Identitéit profitéiere kënnen. Dat maache mir 
z. B. dach ewell laang, duerch d’Immigratioun vun ‘eisen’ italiéineschen,
portugiseschen a villen anere Leit. Mat iwwer 40 % ‘Auslänner’ am Total 
schloe mir jidfer EU-Rekord op deem Gebitt, vun ‘eise’ Grenzgänger emol net ze schwätzen, déi mir 
brauchen, an déi ewell méi ewéi 60 % vun den Aarbechtsplazen ausmaachen. Multiplizéiert dach 
emol selwer mat de Millioune vun Däitschland, Frankräich, der Belsch, Italien, Holland… da gengt 
dir op 32.000.000 resp. 24.000.000 resp. 4.000.000; 20.000.000; 5.500.000 ‘Friemer’ an deene 
Länner kommen. Déi kënnen sech déi enorm Proportioun hei bei äis nach net emol am Dram 
virstellen. Si mengen ower nawell, si giffe schonn an hirem Auslännerproblem erstécken. Mir net.
Wa mir äis net zevill identitär verkëppe loossen! Dat si mir eise Kanner a Kandskanner schëlleg.

Haut hu mir eng Situatioun, déi een däitlech un all déi Zou- an Ëmstänn erënnert, an zwar wéinst der 
Diskussioun iwwer eis Nationalitéit; dobäi gehéiert d’Fro vun der duebeler Nationalitéit net 
onbedéngt an déi Iwwerleeungen, well hei hu mir et mat enger purer politescher Saach ze dinn,
déi an engem demokratesche Staat natierlech vun de gewielte Vertrieder vum Lëtzebuerger Vollek 
decidéiert muss ginn.

An alle Länner, wou fir den Ament iwwer hir Nationalitéit rieds ass, gëtt klor gesot – an zwar egal 
watfir eng ‘Faarwen’ uewe sinn! – datt d’Sprooch vum Land eng Conditioun ass, fir den 
nationale Pass ze kréien. Firwat? Mä well dat direkt mat der Suerg fir d’Identitéit vum Land ze dinn 
huet. Déi eng maachen dat méi restriktiv, fir net ze soe stur; anerer sinn do méi ‘gewieweg’, an si 
ginn deem méi Chancen, deen hir Nationalitéit freet. Hei bei äis guff d’Lëtzebuergescht ouni Knupp 
a Krëmmel als Conditioun an de Gesetz-Projet fir eis Nationalitéit gesat… mä streng geholl kann ee 
sech froen, op Grond vu wat dat geschitt; jiddefalls net op der Basis vun eiser Constitutioun… well 
déi seet bis haut kee Pipjeswuert iwwer eis Sprooch! Dat ass – op d’mannst juristesch gekuckt – 
e ‘Schildbürger-Streech’, eng lächerlech Partei-Zermeeschterei! Pardon fir den Toun.

Wann ech mech net ieren, da war et de Professer Nicolas Margue, deen an den 30er Joere fir d’éischt 
iwwer eis Sprooch am Zesummenhank mat eiser Lëtzebuerger Identitéit geschriwwen huet (an 
‘Ons Hémecht’). Wéi Recht den Här Margue hat, sollt sech den 10. Mee 1940 a besonnesch den 
10. Oktober 1941 weisen, wéi d’Nazi-Fatzerten äis just mat eiser Sprooch wollten op eng hanner-
wänneg Manéier ‘Heim ins Reich’ lackelen. Leider ass d’Lëtzebuergescht no der Krichskatastroph 
op vill Manéieren esou vernoléissegt ginn, datt nach just e puer verschotert Schreiwerten sech domat 
‘ameséiert’ hunn; fir de Rescht war eis Mammesprooch deenen Allermeeschte mouswurschtkabes 
egal. Alt erëm: Firwat?
Eréischt vun 1971 u guff dann hannert deer Saach gekëddelt, gefréckelt, gebruet a gezuet. An zwar 
(leider) ëmmer vun deene selwechten… dräimol däerft dir rode vu wiem. Haut kann – ee Gléck – 
keen sech eis Sprooche-Fro méi ewechdenken. Firwat? Mä well mir et fäerdegbruecht hunn,
d’Lëtzebuergescht als Identitéits-Fro an d’Gespréich ze kréien, et an der Diskussioun ze 
halen, esouguer ze ‘etabléieren’. Sidd ës sécher: Et dabbert virun!
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Ceterum censeo… (21)
Eis Sprooch an der Constitutioun

Wa mir mat deenen 2 ‘Parteie’ schwätzen, déi den Ament eng Actioun fir/géint d’Euthanasie lafen 
hunn, da giff et do eng ganz intressant ‘technesch’ Fro: Wéi héich ass de Prozentsaz vun de Leit,
déi sech iwwer Internet resp. normal-schrëftlech melden? Dat giff fir äis eng giedeleg statis-
tesch Basis fir eng eventuell Ëmfro iwwer eis Sprooch an der Constitutioun.

Mir wëssen, datt esou eng Zort ‘Referendum’ d’Chamber un näischt bënnt. Wierklech? E puer Méint
vrun de Wahle wier et ower eng kribbeleg Saach, gelldir… a vläicht giff deen een oder aneren sech 
d’Affaire emol eng Grimmel méi eescht bedenken, aplaz Tozereien an d’Welt ze setzen. Well sidd ës
sécher: Mir nennen d’Cocoën an d’Reider! Resistenz ass keen eidelt Wuert… a wéi heescht et esou
dacks: De Wieler ass net domm! L.R.

wannechglifft!
Et ass dach eng wonnerbar Saach, datt sech esou sëlleche Leit fir de Fändel vun eisem Land net 
nëmmen intresséiert, mä esouguer mat hirem éierlechen Numm agesat hunn! Dat muss een och emol 
esou kucken. Mir hunn äis hei an der KLACK ganz bewosst op keng Säit geschloen, well et äis vrun 
allem ëm de Fong geet: Mir sinn e souveräne Staat, en eegent Vollek; mir stinn all zesumme mat 
Respekt vrun EISEM Fändel, egal watfir eng Form a Faarwen deen huet. D’Saach u sech ass decidéiert,
a mir respektéieren dat, well mir fir eng demokratesch Uerdnung an eisem Heemechtsland sinn… 
däerfe sinn!
E ganz ziviliséiert Biedelen: Denkt w.e.g. fir den 23. Juni drun, iech e Fändel un ze schafen, a mat deem 
ze weisen, datt dir et eescht, gutt a verstänneg mat eisem, mat Ärem Land mengt… denkt, mat äre 
Kanner a Kandskanner, un déi Zäiten, wou et déi Fräiheet net ginn ass. Denkt drun, datt mir eisen 
auslännesche Matbierger wëlle weisen, datt mir äis selwer, eist Land, eis Geschicht, eist Leiden an 
eise Courage wëllen op eisem Nationalfeierdag eescht, douteescht huelen! AL

Merci MPK!
Am historeschen Zentrum vun der Stad stinn, op 200 m vuneneen, d’Gebuertshaiser vun dräi 
vun eise wichtegsten Ufanks-Dichter: Tunn Meyer, Edmond de la Fontaine (Dicks) a Michel Lentz.
Op zwee Gebaier dovun hu mir eng bronze Plack vun hinne gehaang, déi de Julien Lefèvre († 1984) 
geschaf huet: fir den Dicks (C&A) an de Lentz (neien Hôtel ‘Schintgen’/ haut André Simoncini).
Dem Tunn Meyer, dem ‘Papp’ vun der Literatur op Lëtzebuergesch (‘e Schréck op de Lëtzebuerger
Parnassus’ / 1829) hu mir och wëlles, déi verdéngten Éier op sengem Gebuertshaus, op N°3 an der
Dräikinneksgaass / rue Chimay ze ginn… e Stéck vun eiser kultureller Identitéit!

Leider hu mir keen ‘haut-relief’ fir eng Plack vum Tunn Meyer, mä dat misst sech maache loossen;
vum Här Universitéits-Mathematiks-Professer Antoine Meyer hänkt e ganz gudde Portrait-Tableau 

an der Fakultéit zu Léck, och hei am Musée. Mir 
sinn iwwerzeegt, datt ‘d’Messageries Paul Kraus’
äis an deer Saach déi néideg Erlaabnës ginn… 
a vläicht eng Hand upaken. Si hunn dat Haus 
vrun e puer Joer kaaft, et bannenan extra fonk-
tionell ‘noneegemaach’… an d’Fassad gelooss,
wéi se war! Dir gesitt et hei op der Photo. Dofir 
soe mir de Responsabele vun MPK eisen éier-
leche Merci, wënsche vill Succès a felicitéiere
fir déi elegant Restauratioun! P.W.

dat wäert scho goen…
A leschter Zäit ruffen ëmmer méi Leit bei äis un, si schreiwen oder ‘mailen’, datt eis sprooch-spezifesch 
Form vum Futur um Radio an op der TV an d’Labberänte kënnt.

Eng markant Eegenart vun eiser Sprooch: mir drécken de ‘Futur’ net mat enger ‘Endung’ um Verb aus
wéi am Franséischen (vum Latäin iwwerholl); och net wéi am Däitschen oder Engleschen, wou de Futur
mat ‘werden/will’ als ‘Hëllefsverben’ ausgedréckt gëtt. Am Lëtzebuergeschen, wéi iwregens och an
anere Sproochen, läit de Futur an engem ‘Zäitwuert’, oder och einfach am Sënn vum Saz (Kontext): mar,
herno, déi aner Woch, dat anert Joer, den Owend, an enger Stonn… domat ass dat wäert,
wäerts, wäerten net nëmmen iwwerflësseg, mä et ass am Lëtzebuergesche grondfalsch. Leider gëtt
do da vill ze dacks a vrun allem mat enger Poutz Iwwerhieflechkeet gesot, et kënnt een do maache
wéi ee wëllt.
Wann ech soen, herno wäert den Här Déngensdéngen äis Bescheed soen, da wëll ech eng Bestëmmt-
heet, eng Zort Garantie, eng Art Sécherheet ausdrécken; den Zäitsënn vum Futur läit jo am Wuert
‘herno’… also wier et (supereinfach!): herno seet den Här D. äis Bescheed.

Hei e puer Knätzelcher, déi den Här Roby Pauly vun de Gaasperecher ‘Flantëssen’ (pensionéierte 
‘Kultur-Direktiounsinspekter’ vun der Spuerkeess) als lëschteg Nummer bruecht huet, fir de Frënn 
vun deem sympathesche Club, mat deem 100%-ege lëtzebuergeschen Numm!, definitiv äddi ze soen.
Domat gesitt dir, datt een déi Futur-Saach och op eng lëschteg Fassong kann… op den Aarm huelen…
an da wäert dat scho goen.
Am August wäerte mir a Spuenie fueren, do wäert d’Wieder gutt sinn, an da wäerte mer schwamme goen 
– vun engem engegermoosse bekannte Minister: mir wäerten doriwwer diskutéieren, an da wäerte mir 
decidéieren, ob ech definitiv wäert op Bréissel goen. En aneren: Mir wäerte kucken, an da wäerte mer 
ënnersichen, ob mer de Police-Direkter wäerten aspären.
(de Rob. Pauly huet iwregens elo e flott Buch mat intressante Kannererënnerungen op Lëtzebuergesch
erausginn: ‘SCHWAARZT BROUT’ / 198 S. / 19.90 E / ISBN 978-2-87996-697-7); frot et an de Bicherbutteker;
et ass wierklech dowäert a flott geschriwwen!) AL

Gestëppels
Datt hei bei äis och heiansdo e bësse gestëppelt gëtt, huet dir an deenen 140 Numeroë vun der KLACK
ewell laang matkritt. Mä huet dir och ewell beduecht, datt dat ‘Gestëppels’en 100%egt lëtzebuer-
gescht Wuert ass? Et geet äis haut och esou gutt, datt nach just gestëppelt gëtt, fir ee rosen ze
maachen, mä zesoen net méi, fir e Lach an enger Strëmp zou ze kréien. Datt mir dann och nach an den
Zänn ‘stëppelen’, ass ee Gléck nach ganz normal, well bis elo si mir nach net esou wäit, datt mir 
‘stocheren’… mä firwat gëtt dann no engem ‘Zahnstocher(er)’ aplaz ‘Zännstëppeler‘ gefrot, wann e 
Stéck Kottlett sech net mat der Zong eraus stëppele léisst? Datt et Leit gëtt, déi einfach ni matzäit
(firwat ‘zur Zäit’?), mä ëmmer nëmmen ‘op de leschte Stëppel’ kënne kommen, dat wëssen a gebrauche
mir och nach esou an eiser Sprooch… bis een erausfonnt huet, dat wieren alles ‘al’ Ausdréck… an hien 
ersetzt et duerch houdäitscher… fir dann ze soen, d’Lëtzebuergescht wier jo eng aarm Sprooch. Maja.

M.V.

de Bannenhaff
En Haff, dee bannen(an) tëscht de Mauere läit war an ass nach ëmmer e ‘banneschten Haff’, keen 
‘Innen- oder Binnenhof’ a kee ‘Bannenhaff’. Dat ass natierlech net weider schlëmm… ower mat 
esou Geknätzels piddele mir d’Speis tëscht de Steng vun eiser Sproochmaierchen eraus. Probéiert 
iwwerhaapt emol driwwer nozedenken, wat mir vun Ausdréck hunn, déi mat ‘bannen’ ze dinn hunn:
bannen(dr)an; bannewänneg; bannenzeg; bannebaussen; bannent (der Stad)…

Vläicht kommt dir dann och op deen intressanten Ausdrock, dee wëllt soen, et hätt eppes zimlech 
laang gedauert: «dat huet gebonn(en) iert dee komm ass; nondikass, dat bënnt, iert deen 
Handwierker sech weist…». Hei nach eng Kéier, mä net fir d’lescht, de Sproch: Eis Sprooch ass 
laang net esou aarm wéi mir selwer sproochaarm sinn. Oder?

Wann dir iech och an dësem Sënn fir éierbart Lëtzebuergescht intresséiert, da kaaft iech eist 
Buch «EISES» (am Bicherbuttek oder bei äis selwer)… mat Dausende vun Ausdréck, déi dir dann 
emol probéiert, op Däitsch a – firwat net – op Franséisch ze iwwersetzen. H.M.



Nationalitéit a Sprooch
De Gesetzprojet (firwat da Gesetzes-?) fir eis Nationalitéit ze kréien
huet och en Element ‘Sprooch’ dran. Dat ass weder nei nach spezi-
fesch lëtzebuergesch. Gitt an all Länner rondrëm kucken:
Do gëtt e bestëmmte Quantum vu Sprooch-Kënnen als 
eng vun de Conditioune fir de Pass vum Land ze kréie 
gefuerdert, sief et an Däitschland, am Frankräich, an Holland,
a Schweden asw. An den USA ass dat ewell laang eng Selbst-
verständlechkeet, ower net fir Leit ze kristillegen, mä fir hinnen 
d’Integratioun ze vereinfachen. Den Integratiounsprozess hält jo 
net mat deem offizielle Schrëftstéck op, dat een als neie Staats-
bierger an de Grapp kritt. ‘Integratioun’ ass eng Zort Dauer-Formatioun, eng permanent 
Entwécklung fir sech an eng bestëmmte Gesellschaft eran ze liewen. Dat brauche mir all,
egal wuer mir hikommen!
Wien sech an d’Sprooch vun deem Land eraschafft, an deem hie wëlles ass, säi Liewen ze 
maachen, dee fillt sech no an no ëmmer méi gemittlech an senger neier ‘Wahlheemecht’;
dat huet doriwwer eraus nach e formidabele psychologeschen Afloss… an zwar 
net nëmmen op den Eenzelen, mä och op seng Famill, seng Kanner, d’Noperschaft,
de Bekanntekrees. Dofir brauch een déi nei Sprooch net aus dem ‘ff’ ze kënnen, net 
onbedéngt mat Grammatik a Schreiwe ‘verflemmst’ ze ginn. Wichteg ass, datt d’Äis 
rondrëm ee gebrach gëtt, datt ee sech manner ‘kal’ do fillt. Den ‘Accent’ spillt keng 
sënnerlech wichteg Roll; dacks ass/bleift en esouguer sympathesch… et geet ëm 
‘d’mateneen-eens-ginn’, ëm d’Verstoen an zugudderlescht de Respekt iwwer an 
eriwwer. Villes, dat Meescht, kënnt da vumselwen.
Wéi mir 1976 mat eisen (direkt ‘iwwerbuchte’) Coursë fir Lëtzebuergesch ugefaang hunn,
waren dës Iwwerleeungen de Fong an d’Motivatioun fir d’Léiermeeschteren an ‘d’Gesellen’.
Et deet engem haut nach immens gutt, wann een no 30 Joer Leit begéint, déi sech iwwer dee 
Wee an hirem Lëtzebuergesch beluewen. Déi eng schwätzen et besser, anerer manner a mat 
méi ‘Accent’, ower dat ass egal: si fillen sech einfach gutt domat. Do spille jo och hir 
perséinlech Ëmwelt an de Charakter (och den IQ) eng Roll… an et däerf een eis gelunge 
Gewunnecht net vergiessen, z. B. ze séier op Franséisch ëmzeschalten… wann een och 
nëmme mengt, deen anere giff eventuell schlecht oder näischt op Lëtzebuergesch verstoen.

Wéi dat neit Nationalitéits-Gesetz an der Sprooche-Fro herno soll an de Gebrauch kommen,
dat wäert dat Allerwichtegst ginn. Eise Staatsrot ass wéi et schéngt dofir, déi sougenannt 
‘Ausféierungs-Reglementer’ direkt an d’Legislatioun mat eran ze bauen. Dat gëtt haart, mä 
et ass guer net falsch, an als Gesetz soll et net ruppderdupp iwwer de Knéi gebrach, dru 
gepiddelt oder ofgeschaaft ginn.Vläicht wier et net vu Muttwëll, wann een do un d’Hëllef 
vun eiser Chamber-TV giff denken; och eng ‘interaktiv’ Internet-Säit mat ‘Chat’-méiglech-
keet kënnt Guddes maachen. Et léiss sech villes fir ‘basic-Lëtzebuergesch’ maachen, ouni 
nëmmen u méi oder manner sprock Coursën ze denken; do kënnt ee sech eppes op-/
erofhuelen, ouni an Zäitdrock ze geroden. Datselwecht wier de Fall fir en etlech kleng,
flott a lëfteg ‘Amenter’, wou et – einfach a verstänneg opgebaut/illustréiert – iwwer eist 
Land, seng Geschicht, säin Opbau, seng Leit a seng Eegenart giff goen. Firwat net eng 
pedagogesch Serie vun CD/DVD doriwwer maachen? Déi Actioune sténgen dann ënner 
neutraler Autoritéit… eng ganz gutt Roll fir eisen (neutralen!) CPLL, de ‘Conseil 
permanent pour la langue luxembourgeoise’… an deem jo praktesch elauter 
Schoulleit schaffen! Villes ass ewell op der Schinn; mä et bleift nach ‘yet’ ze maachen…
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den Iddi…
Sot emol engem zu Köln, dir ‘hätt nawell Iddi op Mullen’, da gitt dir bekuckt wéi deem 
Uganda-Idi Amin säin Eedem. Dat ass esouguer fir e Kölner ‘Chinojapanesech’, och wann 
dacks gemengt gëtt, eis Sprooch an dat Kölsch wiere praktesch identesch. E gudden,
urale Sproch: Wie mengt, dee weess näischt… wëllt vläicht näischt wëssen… oder soen.

Jidderee kennt dach DEN IDDI am Sënn vu Loscht oder Gloscht (alt erëm ‘eiser eent’).
Mä da gitt an egal watfir eng vun de Sproochen an Europa bliederen. Do gëtt et dat Wuert 
‘Iddi’, esou wéi och am Lëtzebuergeschen, nëmmen am Sënn vun engem ‘Gedanken’.
Vläicht kritt dir dann och e bëssen Iddi, iech emol méi wäit dofir ze intresséieren. M.V.

Eises
Dee Stiichtert huet sech net ginn, an dunn huet de Patron hie gelicht… da sot dat emol 
op däitsch, oder iwwersetzt et op franséisch… et gëtt iech kloer, datt et onverwiesselbar 
Lëtzebuergesch ass!
De ‘Stiichtert’ ass en Ausdrock, deen se um Geriicht fir déi gebrauchen, déi mam grénge Won
bruecht ginn, fir vum Riichter gerëselt ze ginn, de Wouer geblosen oder watglifft gesot ze 
kréien… alt erëm eiser typescher Ausdrocksweisen. Dat kann nëmmen ee verstoen, deen
d’Lëtzebuergescht zerguttst op der Lee huet… dir mierkt, datt elo hei bewosst op dat méi 
Speziellt gedréckt gëtt. Forcéiert ass et ower net onbedéngt, ze al scho guer net… well mir 
mussen äis och am Lëtzebuergeschen domat ofginn, datt net alles an de Lompekuerf ge-
héiert, wat mir selwer vläicht nach net ‘passiv/aktiv’am Gebrauch haten. Dat ass dach 
ze bëlleg, an dir huet vläicht och ewell héieren, datt d’Ursaache fir ze gebrauche sinn. A.R.

mengen an…
Mengen a Botter sch… ass zweeërlee, hunn d’Leit zu deene gesot, déi ëmmer nëmme 
gemengt hunn, ower ni sécher waren, oder sech verhalen (a verhuelen) ausdrécke wollten.
Passt emol op, wéivill an der Politik ‘gemengt’ gëtt, aplaz ze soe wéi et ass.
En Ausdrock, deen ewell zu Tréier kee méi versteet: Da meng alt!… wann een ‘eng komme
léisst’, déi net stëmme kann, oder mat deer een op kee Fall d’accord ass. Et ass de Sënn vu
‘Quetschen och!’; am Engleschen huet den amerikanesche Generol Mac Auliffe ‘Nuts!’ zu 
Baaschtnech gesot, wéi d’Preise gär gehat hätten, hie soll kapituléieren; bei engem Fransous
wier et ganz bestëmmt ‘des clous!’ ginn.
‘Der meint sich’ wëllt am Däitschen nullkommanäischt heeschen. Wann de Lëtzebuerger seet,
et giff ee ‘sech (mat eppes) mengen’, oder d’Lisi wier e vermengtent Framënsch, da komme mir
an d’Géigend vun Houfert, vläicht esouguer bis bei eng Bretzerei.
Wat ass eis Sprooch ower esou arem, gelldir… da mengt alt! P.W.

‘t ass nawell wouer…
Well hien net oppasst, ass hien ewell 10mol getrollt… a wann hien net oppasst, da fällt hien 
nawell eng Kéier… d’Vally gëtt nawell e schéint Meedchen… dat gesäit sproochlech no näischt
aus… ass ower esou spezifesch ‘EISES’ wéi et nëmme ka sinn! Wa mir dat op Däitsch 
iwwersetzen, da gesi mir, wéi d’Lëtzebuergescht ëmmer méi verwässert gëtt. Dat ‘ewell’ 
ass zesoe bal verschwonn; vum ‘nawell’ bleift och nëmme méi rosewéineg iwreg. Firwat?

Dir kënnt elo soen, et wier dach net wichteg. Et stëmmt: esou ‘Klengegkeete’ rappe kenger 
Méck e Been aus; si zéien eiser Sprooch ower op eng onheemlech hannerlëschteg Fassong 
d’Muerch aus de Schanken. Huet är Mamm (alt erëm) ni esou gesot? Dat wier emol genee 
ze kontrolléieren; mam Behaapte geet et net duer. A mat ‘al’oder ‘museal’ huet dee Phenomän 
glat näischt ze dinn… eng Aarbecht fir d’Stodente vun der ‘Luxemburgistik’. H.M.

Gëff dech, soss…
Wann hie bis mat Jäizen ufänkt, da gëtt deen sech net… gëff dech, soss kriss d’eng op de Bak/ 
d’Sabbel/d’Gladder… hien huet sech net ginn, bis en sech eng fatzeg ginn hat… wann s du dech 
net gëss, da ginn et der. Dat alles braucht dir kengem zu Mainz ze verzielen, oder schwätzt 
léiwer mat enger Mauer. Dat glënnert a fénkelt no Däitsch, an et ass iwwerhaapt keent.
Dir kënnt datselwecht (an nach kéipweis aneres) och op franséisch oder englesch probéieren
ze iwwersetzen. Nixdegibbi!
Wat wier et dach flott, wann emol een sech domat geng ‘ameséieren’, deer Ausdrocks-
weisen ze sammelen. Hien hätt eng Beschäftegung, déi fir de Kapp op d’mannst esou
gutt wier wéi ‘Rätsele’ vun egal watfir enger Zort. Dobäi krite mir Säiten a Säite beieneen,
fir hier an d’KLACK… a firwat net an e flott Heftchen. Vläicht wier et och eng giedeleg
an nëtzlech (!) Aarbecht fir ‘d’Luxemburgistik’ op eiser UNILu. Wien eppes dovun hätt?
Eis Sprooch a mir alleguer. Vrun allem déi, déi esou gär mengen, d’Lëtzebuergescht wier
dach nëmmen… ok, dir wësst. A wie mengt,… M.V.

Ceterum censeo… (20)
Eis Sprooch an d’Constitutioun!

Eng ganz einfach Taktik vu Verantwertlechen: Looss se nëmme gewäerden, si wäerten sech scho ginn.

De Lëtzebuerger ass dofir bekannt, datt hien sech net esou séier gëtt. Hie bréngt 
et och nawell fäerdeg, zimlech ongemelleg ze ginn, esouguer eppes ze riskéieren, wann hie
vun enger Saach/Iddi iwwerzeegt ass.
Dat hu ‘mir’ jo am leschte Krich gewisen… an zwar fir d’alleréischt bei deem als ‘Personen-
standsaufnahme’ verkleete Referendum vum 10. Oktober 1941. Et muss ee sech emol 
bedenken, wéivill Courage et do gebraucht huet, vis-à-vis vun den Nazi-Verbriecher! Op déi 3 
onschëlleg gefierften Haaptfroen, déi d’Säckdréier de Lëtzebuerger iwwer hir ‘Zugehörigkeit’ 
gestallt haten, hunn eis Grousselteren 3x ‘lëtzebuergesch’geschriwwen. Och fir eis Sprooch.
Trotz der Gefor fir Fräiheet, Leif a Liewen.
Sollen d’Kanner a Kandskanner vun deene geruete Lëtzebuerger, déi an der Ëmsiidlung, am 
Prisong, am KZ, am verhaasste Kleed vun der ‘Wehrmacht’ gelidden hunn, dann net verstoen,
datt dofir als Merci a Geschichtsbewosstheet eis Sprooch an d’Grondgesetz vun eisem souve-
räne Lëtzebuerg gehéiert? Wann neen, da musse mir hinnen ‘den Dicks riichten’. AL

knatzeg a knazeg
Et soll ee sech vläicht emol froen, firwat mir Lëtzebuerger esou liddreg sinn, fir ‘Neologismen’ 
ze maachen, also nei Wierder. Mä ganz einfach: well mir duerch d’Schoul, d’Tëlevisioun,
d’Press dru gewinnt sinn/ginn, op d’mannst an 3 Sproochen dorëmmer ze ditzen.

Huelt emol en Ausdrock, dee mir aus deer genësseger italiéinescher Kichen einfach ouni Kéier 
a Krëmmel erageholl hunn: ‘al dente’, also net ze mëll gekachten Deegwueren oder Räis. Wann
een d’Spaghetti nach ganz e bësse muss knaen, si also mat den Zänn muss duerchbäissen,
da sinn se ‘al dente’… wier et dann esou vermessen oder fanatesch, wa mir – a sief et 
nëmmen am Spaass – dofir einfach knazeg genge soen. Dat ass mir dëslescht an engem
Buttek opgefall: eng Dämmchen hätt gär Äppel gehat. «Joffer, gitt mir deer e bësse méi 
knatzeger, déi sinn net esou mielzeg an esou gut knazeg». Mä firwat dann net?! L.R.



Merci, Prof. Jean-Paul HURT!
Déi lescht Woch hu mir an der Zeitung e Lieserbréif mat der 
Iwwerschrëft ‘Wat um Spill steet’ gelies. Den Auteur? Net een,
deen sech emol zoufälleg, wéi e gezappte Mupp, fir eng Kéier 
ongehalen iwwer den Zoustand vun eiser Sprooch rëselt: en 
zollitt studéierten an erfuerene Sprooch-Professer a Germanist,
de Jean-Paul (Jemmy) Hurt.
Hien ass Co-Auteur – zesumme mat zwéi genee esou dichtegen a 
respektéierte Fachmänner wéi d’Professere Léon Doemer a Jos Groben 
– vun enger ‘Trilogie’ vu Schoulbicher fir déi 7., 8. an 9. Klasse vun 
eisem postprimären Unterrecht: SPRACHBUCH und Arbeitsheft 
für den Deutschunterricht in Luxemburg, Editioun Education nationale, 2005.
Dat Wierk ass ganz sécher mat dat Bescht, wat sech pädagogesch konsequent, mä och schéi 
lëfteg, mat eiser Sprooch-Situatioun vis-à-vis vum Däitschen ofgëtt. Et geet also ëm d’Däitscht 
am Zesummenhank mam Lëtzebuergeschen. Et handelt sech ëm de Problem, dee mir dacks 
hunn, e proppert Däitsch ze schreiwen, well eis Sprooch mam Goethe senger zesoen an 
deerselwechter Kautsch gewuess ass… mä ënner anere ‘sprooch-geschichts-klimatesche’ 
Conditiounen. Et dréint sech drëm, mat maandelweis praktesche Beispiller nozeweisen, wat 
bei engem Lëtzebuerger kee proppert Däitsch ass… mä domat, och ëmgekéiert, wat 
keen éierbart Lëtzebuergesch ka sinn, wann een oniwwerluecht en däitschen Text 
wëllt wéi op enger Trams-Schinn mengt kënnen eeriicht an d’Lëtzebuergescht ze 
setzen! All Exercicen aus deene Léierbicher kann en intresséierte Schoulmënsch konsequent 
souzesoen am ‘Umkehrschluss’ wonnerbar ëmdréinen, fir en zerguttst Lëtzebuergesch ze léieren!

Fir déi 3 Bicher duerchzehuele muss een ower net op enger ‘Septième, Huitième, Neuvième’ 
um Bic knaen; an alle Redaktioune vun der geschriwwener a geschwatener Press 
wier et eng formidabel Saach, wann d’Leit sech en didaktescht Wierk wéi dat do,
mat maandelweis ‘Übungen’ a Beispiller, emol roueg an intresséiert gengen ‘eranzéien’.
Déi 3 Bicher hunn am Total ronn 500 Säiten am DIN A4; si kaschten zesummen 32 E… 
dat ass e ‘Méckepipi’ fir esou e Bommewierk, den Auteure gehéiert e ‘Gielche’ vun deer 
beschter Zort!
De Professer Hurt schreift goldrichteg, datt eis Sprooch fir e seriöse Studium emol 
‘engegermoosse’ standardiséiert misst ginn; datt emol soll (ouni onverstännege 
Purismus) festgeluegt ginn, wat eigentlech Lëtzebuergesch ass… dat natierlech och ouni 
zevill ladderege Muttwëll à la ‘Ameis, schnell, ausserhalb, inwändeg, bouchée, asw…’.
Mir mengen, dat wier eng (natierlech kriddeleg) Aarbecht fir e Grupp vum ‘Conseil pour 
la langue luxembourgeoise / CPLL’.
Wéi eis Actioun-Lëtzebuergesch 1971 mat hirer Sproochaarbecht ugefaang huet, war dat,
wat et haut fir eis Sprooch an de Schoule gëtt en absolutten Dram. Mir guffe mat eisen Iddien 
a Fuerderunge gekuckt wéi ‘Moundkällefcher’. An de Schoule guff et glat näischt, fir mat eiser 
Sprooch ëmzegoen. Haut ka wierklech kee Schoulmeeschter oder Professer méi 
soen, hien hätt kee ‘Material fir Lëtzebuergesch ze ginn’… an eis Kanner dierften 
als Erwuessener mar och net méi soe kënnen, am Lëtzebuergesche wier an der Schoul 
näischt geschitt… well da läit dat nëmmen un deenen, déi näischt wollte maachen!
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Ceterum censeo… (19)
Eis Sprooch an d’Constitutioun!

Elo hunn ‘der’ dann erausfonnt, et misst ee ‘mat äusserster Virsiicht’un d’Problematik vun 
der Sprooch vum Land an eisem Grondgesetz virgoen. Mir nenne keng Nimm, nach 
net, well dat der Saach näischt bréngt. Mä dat fuddelegt Argument huet e laange Baart… 
et ass e sougenannt ‘Pauschal-Uertel’, ouni Fong a Fuedem, ouni éierlech Iwwerleeung!

Wou ass dann egal watfir eng Gefor, wann eis Constitutioun kloer an ouni Gekréngels just seet,
feststellt, statuéiert, net ordonnéiert!, d’Sprooch vum Grand-Duché wier d’Lëtzebuergescht;
donieft giff d’Gesetz (dat existéiert!) bestëmmen, watfir Missiounen ‘eis’aner zwou Sproochen 
op offiziellem (administrativem) Plang hätten. Esouguer vu ‘juristesche Konsequenze’ geet rieds.
Dajee, sot äis emol watfir eng dat solle sinn! Dat ganzt Gemëffers ass gekrauselte Käbbi, wéi 
eis Rëmlenger Frënn genge soen… an do laachen d’Dickelcher vu Fréiseng bis op Ëlwen.
Si froen och vläicht iwwer dem ‘Gekäcks’, watfir ‘Konsequenzen’ dat da solle sinn.
Eng Äntwert, w.e.g. …

kréckelen…
garantéiert ass et net vu Muttwëll, wa mir regelméisseg op Ausdréck weisen, déi een
nawell gär, liichtfank an ouni vill weider nozedenken, als geléint, geklaut,
ugepasst oder gottweesswat kuckt; kuckt! net bedenkt! Ower dat Nodenken ass
eng schwéier Bouss, gelldir.

Wann eppes ‘kréckelt’, dann ass dat am Lëtzebuergeschen e Geräisch, wat sech am
Franséischen ongeféier mat ‘grincer’ iwwersetze léiss, zesoen eist ‘grätschen/jiipsen’.
Dat franséischt ‘craqueler’ huet knapps eppes mat eisem ‘Gekréckels’ ze dinn; do huet et
de Sënn vu ‘räissen/gerass’, z. B. kann eng Fënster oder soss eppes Sprockes ‘craquelé’
sinn… an et kann ee bewosst dees ‘gekrächte’ Glas fir an eng Rumm bestellen.
Wann eng Dier ‘kréckelt’, da mussen d’Jarnéiere geschmiert ginn; ‘kréckele’ Schong,
dann ass d’Lieder ze dréchen; Beispiller fanne mir kéipweis… wa mir dat emol bësse 
bedenken.
Ganz sécher ass ower deen hei(te) Saz 100 % nëmmen op Lëtzebuergesch ze verstoen:
de Mich hat dem Jang eng Fatzeg gekréckelt. Iwwersetzt deen emol an eng aner Sprooch!

P.W.

de Champion
ass den Titel vun engem flotten a bekannten Tableau vun engem vun eise bekannste Moler,
dem Joseph Kutter; hien huet sech do 1932 ganz bestëmmt um gudden Nic. Frantz inspiréiert.
Wat huet dat mat eiser Sprooch op sech? Mä et ass dem Kutter net agefall, vun
engem ‘Meeschter’ ze schwätzen; och eng ‘Meeschterschaft’ hat hei keen an sengem 
Sproochgebrauch; dat war, ass a bleift dach fir äis e ‘Championnat’. Lëtzebuergesch? 
Jo, well et international an net eeschléieg däitsch ass.

Instinktiv hunn d’Leit déi Ausdréck mat eran an d’Lëtzebuergescht geholl, déi en
internationaalt Gesiicht haten. Et ass kengem agefall, bal automatesch dat däitscht
Wuert direkt ze huelen oder et gediebelt a gequëtscht an eis Sprooch ze brätschen.
Ass dat dann elo géint d’Däitscht? Ganz kloer neen! Et weist just drop, datt mir 
Lëtzebuerger äis ganz spezifesch déi Wierder kënne leeschten, déi den Tour rondrëm 
d’Welt maachen… an dat sinn net déi däitsch, mä d’meescht déi, déi eng griechesch-
laténgesch Wuerzel hunn… iwregens esou wéi ‘Televisioun’… déi mir hei bewosst 
net wollten extra ernimmen (‘erwähnen’?). M.V.

Da load emol schéin… down!
Mir hoan zwou Oortschaften am Laand, wou ‘geloade’ gëtt: Wolz an Eechternoach… 
d’Aussprooch ass also dselwecht wéi am Engleschen, an deen ‘oa’-Laut ass mat den
éi-ou-äi-ue-Duebellauter (Diphtongen) e Markenzeechen, dat äis vum Däitschen
an deelweis och vum Franséischen ënnerscheet. Ganz sécher en däitlecht Zeeche fir
eis spezifesch Sproochsituatioun.

Wann e Wëlzer/Eechternoacher also elo seet, hien hätt eppes aus dem Internet
‘eroafgeloaden’, dann ass hien net laanscht (säin) Dill a bal genee um Engleschen… 
ower hie brauch et net ‘downzeloaden’, well ‘erof’ dach déck duergeet, oder net? 
Mir brauchen ‘downloaden’ dach net; ‘(e)roflueden’ seet genee datselwecht… mä
‘déi Säit vun der Musel’, am Frankräich, der Belsch a soss enzwousch hunn si dee Problem
och: et schéngt einfach méi glënnereg ze sinn, grad ewéi ‘printen’ aplaz ‘drécken’…
a wéi villes, dat fénkelt a blénkt, ass et onnéideg, bretzeg a bëlleg.

Eng Anekdot, déi net erfonnt ass: Op RTBF 1 war eng Diskussioun iwwer d’Gefore 
vum Eroflueden aus dem ‘Gissen-Internet’; ënnen ass eng Text-Zeil (Ticker?) fir d’Froe 
vun de Leit gelaf; eng war déi hei: les gosses ‘downloadent’ n’importe quoi. Bingo!…
pour les adultes qui écrivent les dernières des bêtises.

bäiwunnen?
An engem Artikel iwwer eng sympathesch Feier huet e Journalist geschriwwen,
d’Ministesch Jacobs an e puer Deputéiert hätten och ‘bäigewunnt’. Wat soll dat?
Gëtt dann elo erëm stereotypesch geäntwert, mir hätte kee Wuert fir dat ‘Bäigewunns’.
Mä brauche mir dann iwwerhaapt eent, fir einfach ze soen, si wieren ‘och do(bäi)
gewiescht’… oder ass dat net feierlech genuch?

Dat Beispill leeft genee an deer Schinn, wou ee schreift, ‘uschléissend fënnt d’Bäisetzung
statt’, aplaz datt duerno d’Befgriefnës ass… dat ‘uschléissend Bäigewunns’ ass dach,
mat allem Respekt gesot, iwwerflëssegen a vrun allem gebeemte Kabes! Ass deene
Schreiwerten iwregens bewosst, datt ‘beiwohnen’ am Däitschen och nach eng ganz 
ganz intim Bedeitung huet, déi gottweess näischt mat deene genannte Geleeënheeten 
ze dinn huet! Fir Lëtzebuergesch ze schreiwen, do gëtt et, och fir Journalisten, e gutt 
Rezept: Schreif esou, wéi wanns du engem et giffs um Telephon soen…
da bleifs de ganz bestëmmt um Dill! H.M.

guer net fir hannert de Spijel!
Wier et dann net emol eng flott Iddi, fir sech am Fréijoer mat eise Kanner iwwer e 
Sprooch-Deel ze ënnerhalen, wou ee ganz einfach a séier ganz vill Guddes kënnt 
maachen: datt eis bekannst Blummen och op Lëtzebuergesch luusse kommen; datt d’Beem 
‘Knäpp’ kréien a keng ‘Knospen’; datt e sëlleche ‘Lëtzebuerger’ Villercher am Getraisch 
sangen, päifen a fleeten; datt Seejomëssen doruechter bëselen, d’Meedéiere geschwënn 
aus dem Buedem krauchen; datt et hei ower och guer keng ‘Schmetterlinge’ mä honnerte 
vun Zorte ‘Päiperlécken/Pimpampelen/Millermoaler’gëtt; datt Kéil an enger Kautsch wuessen,
grad ewéi Blieder-/Heeder- oder gekrauselt Zalot am Gaart, nieft de Bratzelen asw.
Eng Propos: Firwat sech net eng Lëscht vun deene ronn 30 Lëtzebuerger Ausdréck maachen,
déi een esou ophänkt wéi villes an der Kichen? Wier dat net intressant an engem 
Schoulsall? Kënnten eis Vullen- a Gaardefrënn net op déi eng oder aner Manéier 
dofir Reklamm maachen… souzesoe fir eis sproochlech Ëmwelt? L.R.



SUDOKU, Rätselen an EISES?
Näischt géint näischt, an et ass gutt, datt och eis Press hire Lieser 
d’Geleeënheet gëtt, sech mam SUDOKU eng ‘Knobel-Freed’ ze 
maachen. Dat Zuelespill huet jo bestëmmt näischt mat eiser 
Sprooch ze dinn. Mä deen äiskalen Zuelesport kann ee bis op 
Gedanken iwwer d’Sprooch bréngen. Sprooch ass ëmmerhin eng 
Saach vu Kommunikatioun, deemno vu Mateneen an Ënnereneen 
tëscht Mënschen. Dat gëllt och fir eis Sprooch!
Et gëtt gesot, dat Zuelejongléiere wier gutt fir de Käppchen.
Stëmmt, well d’Gehier jo schaffen gedinn an doduerch gutt 
duerchblutt gëtt, wat bei stonnelaangem TV-Glotze vu Brutalitéit
an Nullitéite ganz klor net de Fall ass. Mat Gefill huet SUDOKU näischt op sech, bréngt 
keng Diskussioun un d’Rullen, keng Fro, keng Äntwert, kee Gespréich. Dat Zuele-
gemierwels léisst keng Meenung zou, keng perséinlech a kengem aner seng. Do ass e 
‘Kreuzworträtsel’ scho vill méi mënschlech, esouguer méi ‘waarm’: Et muss 
ee sichen an esouguer vläicht emol e Buch fir d’Léisung an de Grapp huelen; et gëtt ee 
‘Saache’ gewuer, vun deenen een näischt gewosst, ni driwwer geschwat an sech mat 
kengem driwwer ënnerhalen huet. Déi ‘Wierderkräizrätselen’ hunn ewell muncherengem 
e Stéck Allgemengbildung bruecht, oder en Intresse fir eppes, dat engem net bekannt 
oder egal war. Da sief jidderengem seng Meenung iwwer SUDOKU a Wuert-Rätselen 
iwwerlooss…
Et gëtt och nach aner Formen, fir sech de Käppchen e bëssen ze zerbriechen. Eng dovun 
ass ganz sécher eist Sproochrätselbuch EISES. An deem hu mir Dausende vu lëtze-
buergesche Wierder an Ausdréck gesammelt, wou een dann déi däitsch oder franséisch 
Bedeitung soll erausfannen an niewendrun opschreiwe kann. Ganz vill haten der gemengt,
dat wier dach einfach… bis si mat ‘aha an oho’ gemierkt hunn, datt eis Sprooch 
ower net nëmme grad e platte ‘Bauerendialekt’ ass. Vrun allem mierke mir hei, datt
Lëtzebuergesch net einfach däitsch ass (oder ëmgedréint). Wien sech och nach un déi 
franséisch Bedeitung gëtt, dee kënnt dacks aus dem Verwonneren net eraus!

«EISES… 100 % – 90 % – 80 %» ass 
zwar alphabéitesch an d’Rei gesat, mä 
et ass ganz bewosst keen Dictionnaire,
mä e sougenannt ‘Aarbechtsbuch’, mat 
deem ee sech stéckerchesweis kann 
ofginn, et fir eng Zäit op d’Säit leeën an 
et erëm just senger Gloscht no erbäi 
huelen. Vläicht mierkt een sech och e 
puer kniwweleg Froen, déi bei Frënn 
oder an enger Gesellschaft fir intressant 
Gespréicher kënne suergen, z.B.: «Weess 
du da wat ‘Blatz/Pujel/Éierchen/gierksen/
poteren/éimeg/tierkeleg/broseleg…’ am 
Däitschen heescht? An am Franséischen? 
Souguer an enger Schoulklass loossen 
sech domat intressant Stonne maachen…
vläicht och munnech aner Meenung 
iwwer eis Sprooch.

Wat et kascht? Vergläicht emol mam 
Präiss vun enger Spaghetti, enger Pizza,

enger halwer Portioun Mullen… Dir kritt et a jidfer éierbarem Bicherbuttek; natierlech 
och op enger vun eisen Adressen. Hei (nach eng Kéier) eng Photo dovun. Ze iwwersinn 
ass et bestëmmt net!
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Ceterum censeo… (18)
Mir wëssen nëmmen ze gutt, datt et an der Politik eng Taktik gëtt, fir déi ee keng
«Sciences po’» brauch gemaach ze hunn: Wann e Problem kriddeleg oder ganz einfach 
‘lästeg’ gëtt, da kritt eng ‘Commissioun’ en… do gëtt déi Knätzel e bëssen diskutéiert… 
bis datt déi Kniwwelerei entschlof ass. Et wëllt ee jo schléisslech kee Sträit kréien,
gelldir; a wann d’Saach bis seriös an de ‘Plenum’ bruecht gëtt, da missten der emol hirt
Gesiicht weisen… mä ass et dat wert? Et ass… zënter dem 10. Oktober 1941!

A 17 Méint gi mir wielen. Et bleift äis Zäit genuch, fir op eng fein oder zimlech méi ongemelleg 
Fassong iwwer eis Sprooch an der Constitutioun ganz aner Säiten opzezéien. Dann zécke mir
natierlech och net, de ‘Coco mam Reider’ ze nennen. Mir sinn iwwerzeegt, datt z.B. all 
patriotesch Organisatiounen an eng Rëtsch anerer op engem grousse ‘Meeting’ oder bei 
enger referendärer Actioun matmaachen… wou och d’Parteien dru kommen, fir hir 
Iwwerzeegung klor ze soen. Eng ‘E-mail’-Actioun? Kee Problem. Mir ginn äis net! AL

keng nei Wierder?
Mir hu jo ewell dacks hei iwwer eis Sprooch an nei Wierder geschwat… a wäerten dat och
weider maachen. Jidderee weess, datt z.B. Kanner an all Haus fir déi onméiglechst
Saachen nei Ausdréck fannen, déi dacks laang an der Famill erhale bleiwen. Si kommen
an d’Schoul, kucke (leider zevill) Tëlevisioun, an huelen dann dat ‘bessert’ (meescht däitscht)
Wuert.
Et gëtt ower och Ausdréck, déi spontan entstane sinn, an déi hunn sech duerchgesat.
Wéi et no an no de Brauch ginn ass, fir emol op d’belsch Plage oder méi spéit esouguer
un d’Mëttelmier an d’Vakanz ze goen, do si vill Leit mat grousse roude Flaatsche vu 
‘verbrannter’ Haut heemkomm. D’Schold war net d’Sonn, mä en Déier, dat si am Mier 
erwëscht hat. Dat war keng ‘Quall’ an och keng ‘méduse’, mä e glëtschege… Jelliskapp! 
Den Ausdrock ass bliwwen; hie gëtt vu jidderengem verstan… mä net onbedéngt
vun engem, deen eis Sprooch net kennt… den engleschen Numm? ‘Jelly-fish’! Et ass e 
ganz intressant Beispill fir Sprooch-Kreativitéit, déi leider ze dacks duerch déi bekannt 
Ursaachen erdëmmelt gëtt. A propos: Wat heescht ‘erdëmmelen’, a wéivill Ausdréck hu 
mir nach fir dee Begrëff? M.V.

firwat rutschen?
Stellt iech vir, e Fransous giff iech froen, ‘si vous avez bien glissé dans l’année nouvelle’. Dann hätt
hien och just dee blöde ‘gudde Rutsch’ aus dem Däitschen nogeaaft. Firwat soll een dann an
d’Neit Joer rutschen? En Englänner oder Amerikaner freet och keen, ob hien ‘a good glide/slide’
gehat hätt, just well dee koppegen Ausdrock sech am Däitsche festgefriess huet. Mir fänken
e Joer un; mir rutschen net dran. Mir feieren den Ufank vläicht mat engem genëssegen Iessen 
an enger méi feierlecher Schlippi. Alles dat huet näischt mat Rutscherei ze dinn, et sief
dann et war glat dobaussen. Ganz flott wier et jo, wann ee geng soen, et wier ee gutt
‘eragedanzt’; oder et hätt een et einfach ‘gutt ugefaang’. H.V.

an d’Wieder?
Dir kennt jo de gratis Witz beim schlechte Wieder: Besser dees schlechte wéi guer 
keent. Stëmmt. Mä eng aner lëschteg Bemierkung: Wieder ass et nach ëmmer ginn, an et
guff nach ni méi iwwer eppes geschwat wéi iwwer d’Wieder… apaart vu Leit, déi et do-
riwwer eraus schwéier hunn, en normaalt Gespréich ze féieren. Dat bréngt natierlech och mat 
sech, datt eis Sprooch e ganze Koup spezifesch Ausdréck rondrëm d’Wieder huet. Leider 
ginn der e sëllechen duerch TV-Däitsch ermëlzt. ‘Der Himmel ist/bleibt bedeckt’ féiert bei 
déi bedauerlech däitsch Ausdrocksweis ‘den Himmel ass bedeckt’… aplaz d’Luucht ass/geet
zou. Klor: dat rappt kengem e Been aus. Ower et knéckt muttwëlles e léiwen an esouguer 
zimlech poeteschen Ausdrock an eiser Sprooch. Jiddereen däerf sech d’Fro stellen, ob dat
néideg ass. Et sief dann, et ass engem (wéi vläicht villes) egal. P.W.

eis Schreifweis / Orthographie
Et kënnt ganz klor net a Fro, datt jidderee vun äis un dee ‘règlement grand-ducal’ vun 1999 
kniwwele geet, deen d’Schreif-Regele fir d’Lëtzebuergescht festgeluecht huet. Dat giff 
eng Zort Chaos, deen et z.B. total onméiglech giff maachen, en elektronesche Korrektur-
programm fir eis Sprooch op d’Been ze kréien.

Fir doru fréckelen ze goen, ass nëmmen déi Commissioun kompetent, déi de Fong 
vum Orthographie-Reglement geschaf huet: de Conseil (national) pour la langue luxem-
bourgeoise (CPLL)! Et kann ee sech virstellen, datt dee Conseil sech vläicht nach eng 
Kéier mat deenen 3 ‘e’ beieneen am selwechte Wuert ausernee setzt: Geleeënheet,
Jeeër asw… dat ass ewéi ‘Ham an der Mëllech’ gekacht; ‘Geleënheet‘ kann ee jo guer 
net anescht liese wéi mat langem ‘e’, deen duerch deen zweete mam Trema drop 
‘erofrutscht’!

Méckepéilereie musse guer net sinn; fir d’Akzepanz sinn se einfach schlecht… a liicht 
eraus ze dixen. Ower wéi gesot: vun deer Autoritéit, déi gesetzlech dofir do ass! E bësse 
fir am selwechte Sënn am Däitschen nozedenken: wat haalt dir vu beenden, ausgeufert, 
geehrt, beinhalten, eingeigelt?… mä do seet keen eppes! L.R.

en Angebot?
Mir kënnen natierlech engem eppes ‘ubidden’, ower doraus muss nach laang keen ‘Angebot’
gemaach ginn. Dat ass am normale Lëtzebuergeschen nach ëmmer eng ‘Offert’… déi zwar
mam Franséischen ze dinn huet, mä do gëtt et keng ‘Offerte’, dat ass eng ‘offre’! D’Offert
ass deemno deer typesch lëtzebuergescher Verdréinungen eng, esou wéi z.B. e ‘Stong 
(jeton)’. Déi Iwwerleeung gehéiert an deeselwechte Streech wéi aner franséisch Wierder,
fir déi soss ni däitsch gefierfter a Fro komm sinn: eng Invitatioun/invitéieren (aplaz alueden),
eng Demande (an net op eemol ‘e Gesuch’), kamoud aplaz bequem.

Et freet een sech ower vläicht mat Recht, firwat mir dann deer franséischer Ausdréck aplaz 
däitscher huele sollen. D’Äntwert ass ganz klor: Mir si leider amgaang d’Gläichgewiicht 
tëscht de romaneschen a germanesche Wierder an eiser Sprooch ze tippen. Et gëtt dofir 
nëmmen eng Ursaach: déi Dosenden däitschsproocheg TV-Programmen! An, éierlech, watfir
eng Sprooch ‘kucke’ mir am meeschten? Da brauche mir jo net laang sichen ze goen, wou 
deen iwwerméissegen – an d’meescht absolutt iwwerflëssegen – Hank hier kënnt. H.M.



Quetschekraut-Sprooch?
Dëslescht hu mir vun der Actioun-Lëtzebuergesch dem Emile Angel 
d’Sëlwer-Éiereplack ‘Dicks-Rodange-Lentz’ fir seng Verdéngschter
als Auteur an eiser Sprooch iwwerreecht. Den Här Angel – dir kennt 
hien ë.a. als ‘Mil’ mat sengen nodenkerleche Sketcher aus der WARTE 
– huet déi Dekoratioun héich verdéngt!

Och eis Press war un dëser klenger Feier an der Escher Gemeng 
intresséiert, an si huet sech deemno belueft. Ee Journalist konnt sech
ower net enthalen, dem ‘Mil’ säi Lëtzebuergescht als besonnesch 
‘modern’ dohinner ze schreiwen… fir et laanscht e sougenannt 
«Quetschekraut-Lëtzebuergesch» ze reiwen. Natierlech mécht 
dee Schreiwert sech et einfach: hie verallgemengert, nennt keng Beispiller a keen Numm… 
mir dann och net.

Mä wann een esou eng ‘sippenhafteg-anonym-hannerwänneg’ Behaaptung an d’Zeilewelt 
setzt, da muss een och eng Grëtz Courage drënner mëschen! Wat ass da ‘Quetschekraut-
Lëtzebuergesch’? Ass dat, wann een ‘an engem Stéck aplaz baussent’ elo ‘andauernd anstatt 
ausserhalb’ schreift? Ass dat z. B., wann ee sech Méi gëtt, fir datt aus dem Meedéier,
dem Päiperlek, der Hierschtblumm, der Seejomes kee Maikäfer, kee Schmetterling,
keng Herbstzeitlose, keng Ameis soll ginn?

Vläicht wier et emol net vu Muttwëll, wann deen ‘neimoudege’ Journalist äis giff 
verroden, wat hien dann elo als Ënerscheed tëscht ‘modernem’ a ‘Quetschekraut-
Lëtzebuergesch’ versteet. Garantéiert giff him keng Zack (kee Spuerk!) aus der Kroun falen,
wann hien sech Texter vum Marcel Reuland, dem Robert Bruch, dem Tit Schroeder, dem 
Pol Noesen, dem Pier Kremer, dem Norbert Weber, dem Fernand Hoffmann, dem Josy Braun 
an enger ganzer Schwadrull vun eise gudde Schreiwerte giff op de Leescht huelen.

Datt et nach ëmmer Leit gëtt, déi eis Kultur einfach (a flappeg) mat Kachkéis, Bouneschlupp,
Judd mat Gaardebounen… a Quetschekraut op een Träpplek stellen, dat weist just,
datt si Provënz- oder egal watfir Komplexer hun. Wéi ass et dann – fir beim Iessekascht ze 
bleiwen – mat eisem ‘Pati’, der Paschtéitchen, der Mousträip, dem Kuddelfleck, dem Kiermes-
kuch, de Stäerzelen, de Gebootschten, der Wäinzossiss, dem Ierzebulli, der Kiermesbritt asw.? 
Vun eiser Geschicht an eiser – fir eis 2600 qkm – erstaunlecher Kultur hunn der leider vill sech,
och iwwer d’Iessen eraus, nach net e sëllechen eragezun, soss wier hiren (intellektuellen) 
normale Respekt méi ‘fiederfest’.

A propos ‘Quetschekraut’: Am Fong misst een Zeitungsmënsch mat enger zerguttsterter 
Allgemengbildung vläicht eng Grimmel doriwwer Bescheed wëssen, wéi dat genëssegt an 
éissegt Traditiouns-Gebeess gemaach gëtt, dat äis soss esou gutt iwwer de Wanter bruecht 
huet! D’Quetschekraut ass eng kleng Konscht an zimlech vill Aarbecht (eis Sprooch och!).
Et brauch een de richtege Kessel, wa méiglech am Koffer; ‘t däerf net ze schaarf ugekacht 
ginn; den Zocker an d’Kanéilescheeke musse richteg doséiert sinn… ‘t muss iwwer dem Kache 
stonnelaang gedëlleg geréiert ginn… bis et eng bal schwaarz Faarf kritt. Déi kleng ‘Tricken’,
déi d’Hausfraen nach dobäi kannt hunn, déi wëlle mir net verroden. Wann et gutt gekacht ass,
net zevill ‘modern’ = ze séier/ze schëtzeg/ze haseleg, dann hält d’Quetschkraut sech iwregens 
‘bis Jéngsterdag’, an et kann esouguer mat schwaarzem Kaffi ‘gelängt’ ginn.

An deem Sënn kënnt ee friddlech mam Verglach vun der Quetschekraut-Sprooch averstane 
sinn… an näischt fir ongutt!
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Ceterum censeo… (17)
Eis Sprooch an der Constitutioun/Verfassung ass keng ‘Fändelerei’ wéi d’Wéitsche
beim ‘Tour de France’ oder op engem Footballmatch mam Roude Léiw oder mat eiser Tricolore.
D’Haaptgesetz vun engem Land um Fong vun de philosophesche Staatsprinzipien ass ze kucke
wéi d’Fëllement vun engem Gebai: wann dat schwaach ass oder falsch geplangt a gebaut,
da kënnen och déi schéinsten Zëmmeren dat Ganzt net zerguttst zesummenhalen.

Mir hu – verstännegerweis! – nach ni verlaangt, eis Sprooch misst eng komplett offiziell
EU-Sprooch ginn; mir kënnen äis och do op d’mannst déi zwou ‘friem’ Sprooche leeschten,
déi mat Recht zu deene groussen EU-Sprooche gehéieren: Franséisch an Däitsch. Vun aneren 
hiren (d’meescht historesch-politesche) Verbruetheete soll jiddereen halen, wat hie kann.
Eis Sprooch an eiser Verfassung ass ower eng onbedéngt Conditioun fir d’Ënersträiche vun 
eiser Souveränitéit, Identitéit a Respektabilitéit. Wien do dogéint ass, dee soll et haart an 
éierlech soen. Mir wësse genee wien… a kommen déi richteg Zäit och domat ‘gefuer’!

Flouer- a Kadasternimm
Vrun ca. 25 Joer hat ech mir erlaabt, an enger klenger Gesellschaft eng zimlech bësseg Kritik 
vun eise ‘verpreiste’ Kadasternimm ze maachen. Ouni ze wëssen, datt do e Beamten aus 
deer Administratioun geng sëtzen. Wat hat dee mech erhuuscht… a gestëppelt! Vläicht just 
dowéint hunn ech net méi lassgelooss. Haut hu mir dat formidabelt Resultat, datt aus de ronn
40000 Stroossen- a Flouernimm dee preisesche Wand aus dem 19. Joerhonnert eraus ass!

‘auf der kleinen Höh’ ass elo endlech ‘op deer klenger Héicht’;
aus dem ‘untersten Grosfeld’ guff dann dat ‘ënnescht Groussfeld’,
an ‘d’Kotzwiese’ zu Wolz huet zugudderlescht ‘d’Kouswiss/Kueswiss’ 
erëmkritt… vrun allem ower, well en ‘Décke’ vum Kadaster äis eng 
Hand (= Hänn a Féiss, Begeeschterung a Fläiss) ugepaakt huet,
joerelaang: den Här Éierendirekter Patrice Schonckert. Hien
huet eise Merci verdéngt, dee vun eise Kanner a Kandskanner, dee 
vun eiser Aarbecht a Méi fir d’lëtzebuergesch Identitéit: dofir huet 
de Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch eestëmmeg decidéiert,
dem Frënd ‘Pat’ fir 2008 d’Éiereplack Dicks-Rodange-Lentz ze ginn!

An enger spezieller Brochure kënnt dir d’Resultat vun eiser Aarbecht (a Frëndschaft) an de
Gemenge Leideleng, Mäerzeg, Sandweiler a Steesel (als ’Pilotgemenge’) kréien. L.R.

Da probéiert emol!
Sengerzäit hat den Här Gaspard äis e Bréif geschéckt, an deem hie sech beklot huet, datt
eist Buch EISES nëmmen eng ‘Lëscht vu Wierder’ wier, datt keng Explicatiounen dobäi 
stengen. Dat stëmmt. Ower mir wollte jo ganz bewosst keen Dictionnaire maachen. Et sollt 
eng Zort ‘Rätselbuch’ iwwer eiser typescher Ausdréck ginn, an zwar mat zwou Iddiën dohannert:

1. Kennen ech deen Ausdrock? Kann ech en net och emol gebrauchen?
2. Kennen ech déi däitsch oder/an déi franséisch Iwwersetzung?

En etlech Beispiller, déi den Här Gaspard äis al Fro matgeschéckt huet, an hannendrun hu mir
déi eventuell Explicatioun gesat:
schléi = net just dréchen, ower och net méi richteg fiicht (Wäsch)
éimeg = bal bluddeg gekraazt (cf. ‘heima’ fir Blutt, am Griecheschen)
pësseg = vermengt, agebillt (och nach ‘ampësseg’), «eng Pësseg schneiden»
treisch = de Contraire vu couragéiert oder haart; et ass natierlech Famill mat ‘trei a brav’.
facheg = «dat facht no Mëscht»… et sténkt; mä et huet och nach aner Bedeitungen.
omelzeg = ‘eeleren’ (ower heemlegen) Ausdrock fir fläisseg, net liddreg
gaarzeg = ongesond gouereg (eng gaarzeg Kou)

Wa mir en Ausdrock nach net héieren hunn oder net kennen, da muss dat net heeschen, datt et
deen net gëtt… oder datt en ze «al» wier; et ass e bëssen eng Fro vun ‘unhuelen/Akzeptanz’.
Et geet net domat duer, datt een an enger Sprooch nëmmen dat unhëlt, wat/wéi «d’Mamm 
gesot huet»! Grouss Sproochen hunn déi Chance, datt een se och all Dag schrëftlech begéint… 
an net nëmmen als «mëndlech Iwwerliwwerung».

‘EISES 100 %–80 %–60 %…’ an alle grousse Bicherbutteker… fir de Präiss
vu knapps enger Portioun Spaghettiën. An dir kënnt iech wonnerbar dobäi
‘ameséieren’. H.M.

WALnëss…?
Datt Nëss eng natierlech-gesond Saach sinn, dat däerft esou lues jidderee wëssen; si hu 
beileiwen net nëmme Fett, mä eng ganz Rëtsch extra gutt natierlech ‘Saache’ fir eis Gesondheet.
Ower: déi bëssen Nëss (an hir Beem!), déi mir nach ëmmer hei haten, hu bei äis och en Numm! 
Wat ass dann en ‘Nëssert’, en ‘Hieselter’? Dat eent ass de Bam mat den ‘décken- oder 
Hackernëss’, déi aner sinn déi ‘kleng- oder Hieselternëss’… do brauche mir also keng 
‘Wal-Hieselnoss’… et ass net wichteg, gelldir. Mä wat ass da scho wichteg? Vläicht d’Afennëss… 
ee vun den typesche lëtzebuergeschen Ausdréck, deer eis Sprooch der vill méi gemaach huet,
wéi dacks an den (On-)Gedanke behaapt gëtt. Wa mir eise Kanner déi Nimm net matginn… 
da sinn se futsch a fort! M.V.

…endlech!
Zënter op d’mannst 10 Joer gëtt hei an der KLACK gefléift, gegëmmert a gebiedelt, dem 
Chrëschtdag dach ëmgottesbiddeswëll säi griecheschen CH ze loossen, aplaz dat 
Wuert mat K ze schreiwen. Wann net, da soll een och konsequent aus dem Christus e Kristus 
maachen, aus all Christian/Christiane e Kristian/Kristiane maachen. Musse mir dann all 
orthographeschen Tuttifrutti matmaachen, deen ‘déi aner Säit’ opgeféiert gëtt? Just esou 
Ausdréck wéi Chrëschtdag, Photo solle mir verstännegerweis méi no bei hirer Wuerzel halen 
an net enger vermengter ‘Vereinfachung’ nolafen. D’Italiéiner an d’Spuenier haten an der Zäit 
eng reng politesch Ursaach, fir alles aus hirer Schreif eraus ze puchen, wat un d’Griechen 
erënnere kënnt; dat kann ee verstoen, ower domat hu mir näischt ze dinn. Hätte mir net 
besser, äis do méi no un d’franséisch, englesch an international Schreifgebräicher ze halen!

Wien dës Kéier an den Zeitungen opgepasst huet, deen huet – o Wonner! – bal nëmme méi de 
Chrëschtmaart, de Chrëschtconcert, de Chrëschtbeemchen, de Chrëschtowend fonnt. E grousse 
Merci un all déi, deene mir dat verdanken! Dëst Joer wëlle mir dann emol kucken, ob mir dee 
koppege «Glühwein» net op «waarmen oder gliddegen» ëmgedeeft kréien… P.W.

Eise Membren, eise Frënn, eise Lieser vun der KLACK

wënscht de Comité vun der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH

fir 2008
Gesondheet, ZeFRIDDENheet… 

an nach vill weider Schaltjoeren dobäi!



AKZEPTANZ?
A wat ass dat dann? Alt erëm deer Wierder eent, bei deem een 
net richteg weess, wat ee soll domat ufänken. Ass dat iwerhaapt 
Lëtzebuergesch? Gewëss. Well eiser Sprooch ass genee datselwecht 
erlaabt ewéi dem Däitschen, dem Franséischen, dem Engleschen 
asw., wou mir akzeptieren – accepter – accept als Verb fannen… 
well déi jo och mat engem Fouss am Latäin stinn… grad ewéi 
d’Lëtzebuergescht! Jo! A mir brauchen äis kee Fatz dofir ze genéieren 
oder esouguer ze entschëllegen. Mir kënnen ouni ze féischtere vun 
Akzeptanz an akzeptéiere schwätzen, ouni eis kleng Sprooch 
missen opzeblosen.

Akzeptéieren heescht nun emol «eppes unhuelen, mat eppes averstane sinn»; d’Akzeptanz
vun eppes ass deemno en «Unhuelen»… hei an eisem Fall d’Akzeptanz vun eiser Sprooch,
dem Lëtzebuergeschen. Haut kënne mir z. B. roueg behaapten, datt eis Sprooch eng 
vill méi grouss Akzeptanz huet, wéi nach vrun 30 Joer. Si gëtt, ee Gléck! net méi als 
iergend eng folkloristesch ‘Stoussnéckelerei’ gekuckt a behandelt. Esouguer eng 
Actioun ewéi eis gëtt elo dofir vill méi respektéiert… et freet ower knapps ee sech, wéi et 
dozou komm ass.

Gelungenerweis schéngt dat deenen zimlech egal ze sinn, déi sech, mat der spatzer Nues 
an der Luucht, nëmmen ëm dee sougenannten ‘Ist-Zustand’ bekëmmeren… dat ass 
natierlech vill méi einfach, well et brauch een net laang glannen ze goen an aner 
‘Kniwwelereien’ ze iwwerleeën. Leider ginn ower bei deem ‘wëssenschaftlechen’ Äifer 
och Behaaptungen opgestallt, déi hanne falsch a vir net richteg sinn… dofir wäert 
an nächster Zäit eng Aarbecht entstoen a publizéiert ginn, déi ouni Kniet a Wurrel 
objektiv Klorheet ‘vom War- Werde- bis zum Ist-Zustand’ schaaft.

D’Akzeptanz vun eiser Sprooch ‘bei de Leit’ huet hire Fong nëmmen zu engem klengen 
Deel an der Literatur. Well loosst mir äis näischt virmaachen: Wéivill Prozent vun ‘de Leit’ 
liesen da Bicher oder intresséieren sech fir Gedichter? Schued, mä wouer. Eis ‘Feldaarbecht’ 
huet dee gudde Buedem fir d’Literatur ower ganz bestëmmt mat virbereet, op deem 
haut Dosende vun Auteuren an Honnerte vu Publikatiounen an eiser Sprooch wuessen 
a bléien. D’Akzeptanz vum Lëtzebuergeschen huet praktesch kee Paff mat linguistesche 
Koplabunzereien ze dinn, mä ganz einfach mat der Wierklechkeet vum gewéinleche Liewen.
Mä dat ass net komplizéiert genuch fir op en akademesche Glacis, gell! Egal: d’Haaptsaach 
ass, wat zugudderlescht eraus komm ass a kënnt.

Am allerflottsten ass et, wann aus der ‘Akzeptanz’ eng Selbstverständlechkeet gëtt:
zesoen eng Normalitéit. E puer Beispiller? Haut schéngt et ‘normal’, datt een eng Familjen-
annonce op Lëtzebuergesch publizéiert; ‘normal’ gesi mir elo och déi lëtzebuergesch 
Uertschaftsnimm an eisem Telephonsbuch; als ‘normal’ kucke mir e Sprooch- oder Schreif-
cours fir d’Lëtzebuergescht, e Menü, eng Plakat, eng Geschäftsreklamm an eiser Sprooch… 
alles ‘normal’ oder wat?!

Wien an deer ganzer Saach wëllt éierlech bleiwen, dee muss sech emol d’Fro stellen,
wéi dat sech dann alles wierklech hat, iert et vun 1971 u ‘gedibbert’ huet. Hei ass eppes 
fälleg an néideg, wat een als eng Zort ‘Rigurosum’ kënnt kucken… also eng ganz 
stramm Aarbecht, net en dënne ‘Puzzle’, wou d’Stécker net openee passen; eng Wudder,
vrun deer mir de Kapp net an de Sand strecken; vrun deer mir net fortlafen; op déi mir 
mat Begeeschterung lass ginn!
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Ceterum censeo… (16)
Eist Vollek ass souverän. Mir sinn e souveräne Staat, deen sech (bannent dem Kader 
vun sengen internationalen Obligatiounen) seng eege Gesetzer mécht. Dovun ass eist 
Basis-Gesetz, d’Constitutioun dat wichtegst, grad ewéi an allen anere 26 Länner vun der EU!
Ass et dann elo och normal oder net, datt een d’Haaptsprooch vun engem Land
soll/muss kennen, fir deem seng ‘Memberkaart’ ze kréien, also d’Nationalitéit.
Ëmfrot iech an Däitschland, a Frankräich, an Italien, Spuenien, Griicheland, Portugal…
a kuckt emol, wéi et an den USA ass.

Mir brauchen de Malteser hir penibel Europa-Sprooch-Verbruetheet net; den Irlänner 
hire Problem ass en historesch-politeschen; d’Belsch bäissen sech d’Zänn un enger
Sprooch-Schank aus. Alles dat huet, ee Gléck, näischt mat eiser Sproochsituatioun ze dinn.
Mir brauchen an eiser Constitutioun just déi effektiv Wouerecht: d’Lëtzebuergescht ass 
d’Sprooch vum Land; d’Franséischt an d’Däitscht hunn eng administrativ Funktioun.
Dat ass kuerz, net e sëlleche vill… mä alles! P.W.

…an si lieft nawell!
Ëm 1950 huet emol ee vun eise wierklech beschte Sproochwëssenschaftler an engem 
Buch iwwer d’Lëtzebuergescht geschriwwen, eis Sprooch hätt zënter dem ‘Fixspoun’
an dem ‘Gromperekiewerlek’ (ëm 1880) keen anert Wuert méi gemaach. Dat huet,
ee Gléck! net gestëmmt. Mir hu sengerzäit an engem klenge Concours um ‘HeiElei’,
duerch kéipweis Kaarten, déi era komm sinn, bewisen, datt d’Lëtzebuergescht eleng 
tëscht 1920 an 1980 eng Wull eegen Ausdréck geschaf huet!

Beim Theater gëtt et ëmmer eng ganz wichteg Roll, ower et gesäit een deen Acteur net.
Dee sëtzt vir ënnert der Bühn; hien/si ass d’Rettung, wann de Spiller den Text emol ausgeet.
Dat war soss ëmmer an deem gelungene ‘Flüsterkasten’. Mir hunn ower kee ‘Flüsterer’,
an e ‘Kasten’ ass och net an eiser Sprooch. Dat ass eng Këscht, an deer ee pëspert.
Wat lung dann do méi no, wéi vun enger ‘Pësperkëscht’ ze schwätzen. Dat war et.
A mir liesen haut ëmmer méi dacks, datt déi ‘Pësperkëscht’ eng ganz normal Saach ginn ass.
Moië Fixspoun! AL

e Rapper?
Et geng ee wonneren, wann dir nach näischt vun de ‘Rapper’ héieren oder gelies hätt.
Dat sinn dach déi «Musekanten un deenen alles geet», déi sech op enger Bühn
diebelen, wéi wann si eng Träipeverschlëppung hätten, hin an hier sprangen, wéi wann
eng Bei si gepickt hätt, jäize wéi rose Kanner… mä vrun allem mat de Féiss tuppen 
a knuppen, datt alles wackelt.

Hiren Numm kënnt aus dem Engleschen, an ‘to rap’ heescht wierklech ‘tuppen/knuppen’,
op däitsch ‘stampfen’. Am Goethe senger Sprooch gëtt et kee ‘rappen’… ower am Dicks
senger hu mir et, an zwar an x Bedeitungen: un eppes rappen, sech eng rappen,
rappen a klappen, e Witz rappen, eppes erofrappen, een ëmrappen asw…
et ass alles, mä net dat, wat et am Englesche wëllt soen. Ëmgedréint klénkt ‘rappen’ dach 
fir äis bei deene ‘Kënschtler’ gelungen, oder? Mä well d’Wuert am Lëtzebuergeschen en
eegent, e ganz anert Liewe féiert… do hunn d’Fransouse mat hirem liicht lächerleche 
‘rappeur’ et dach méi liicht, gelldir. M.V.

Léif Gedanken
Heiansdo begéine mir en däitschen, franséischen, engleschen Text, oder een an enger
anerer Sprooch, deen äis einfach net lass léisst, esouguer op d’Gemitt schléit… an da 
freet een sech, ob dat sech och op Lëtzebuergesch giff soe loossen. Am Restaurant 
‘Siweburen’ ass mir matzen am Menü esou en Text opgefall: un sourire. Am Internet 
hunn ech erausfonnt, datt e vun deem exemplaresch-gudde Mënsch Raoul Follereau
ass, dem ‘Apostel vun de Leprakranken’. Ech mengen, et wier dowäert gewiescht,
fir en an eis Sprooch ze setzen… an dat duebel an deem Mount, wou de Fridden an
d’Mënscheléift dach himmelhéich uewe solle stoen!

e léift Laachen
(L.R. / nom Text ‘un sourire’ vum Raoul FOLLEREAU)

den Ulass?
Datt emol eppes d’Ursaach ass, fir ze fäerten, dat muss net ‘Ulass zu Befierchtunge’ 
ginn; eng Ursaach geet nun emol duer, fir datt mir verstinn. Gitt dem Chrëschtkëndchen 
den ‘Ulass’ mat an d’Krëpp an herno mat an den Himmel, mir brauche keen Ulass.

Am selwechte Streech hu mir ‘den Ulass, engem ze gedenken’ och net néideg,
iwregens hu mir et am Däitschen hei mat engem Genitiv (wessen?) an net mat engem 
Dativ (wem?) ze dinn. Averstan: Et soll heiansdo e bësse feierlech klénken; ower dat 
Einfachst ass dacks vill méi eescht an éierlech… a feierlech wéi dat erbäigeschäertent 
Houdäitscht. Mir ‘gedenken’ ni an néierens, mir denken einfach un een. Wa méiglech 
ganz léif. H.M.

de Vierdergrond/-gronn?
De Rollengergronn, den Heischtergronn, de Birelergronn… eise Kadaster ass voll deer 
Grënn. Ower e Vierdergronn, als Knallfräsch-Iwwersetzung aus dem houdäitsche 
Vordergrund, dee brauche mir mengerwärreg net! Do wëllt jo just ee soen, datt eppes 
virbäi, d’Haaptsaach, dat Wichtegst, dat Éischt war.

Et giff just nach fehlen, datt elo nach ee vum viischte Plang (avant-plan) geng schwätzen,
da wier d’Sproochbëtschel fett! Wann ech iwwerleeën, wat ech wëll/soll soen, da 
kommen esou Bokemaul-Iwwersetzungen net op. Da maacht et, w.e.g. M.V.

E léift Laache kascht näischt a bréngt vill.
Wien et kritt, gëtt méi räich,
wien et gëtt, net méi aarm.

Et dauert een Ament,
mä d’Erënnerung ass fir éiweg.

Keen ass räich genuch, fir et net ze brauchen,
keen ze aarm, fir et net ze verdéngen.

Et schaaft Gléck doheem,
hëlleft bei de Geschäften

a fillt sech als Zeeche vu Frëndschaft.

E léift Laachen ass d’Rou
fir deen, dee midd ass;

et gëtt deem Courage, dee kee méi huet.

Et léisst sech net kafen, net verléinen, net stielen,
well et nëmmen deen Ament e Wert huet,

wou een et schenkt.

A wann dir heiansdo e Mënsch begéint,
deem dat léift Laache vergaang ass,

da sidd duebel léif: gitt him ärt.

Well et huet keen e léift Laachen esou néideg
wéi deen, dee kengem eent ka ginn…



Handy, SMS a Sprooch
Et fällt engem ewell haut net méi liicht, sech d’Welt, seng eege Welt,
säi Liewen, ouni den ‘Handy’ virzestellen. Datt déi allermeescht
mengen, mir giffen do en englescht Wuert gebrauchen, ass eng
gelunge Geschicht, iwwer déi mir äis emol nach eng aner Kéier
ënnerhalen… op jidfer Fall kënne mir äis d’Leit an d’Land net méi
ouni den Handy virstellen. Eng zimlech verréckt Saach, wann een
eng 15 Joer no hannerzeg denkt.

Fir oder géint den Handy? Hei d’Spréchwuert, dat op esou sëlleche
Situatioune passt: Zevill an net genuch, si keng Moossen! Datt et Leit
gëtt, déi vu mueres fréi bis nuets mam Handy um Ouer dorëmmer
lafen… zevill! Datt mir kéipweis Chauffeure mam Handy um Ouer den Auto an eng Kéier
geheie gesinn… eng hiermiddeg a geféierlech Dommheet fir si selwer an déi aner, basta.
Am normale Gebrauch ass de ‘Balladeur’ wierklech eng gutt, eng ganz kamoud Saach,
sief et, fir sech selwer eng Sécherheet ze verschafen, séier bei engem Accident kënnen ze
reagéieren, een ze fannen, deen net ëmmer doheem um Tëlephon hänkt, fir all déi Beruffsleit,
déi ënnerwee mat hirem Haus ‘a Verbindung’ wëlle sinn asw.

Bei all deene Méiglechkeeten, déi den Handy bitt, war et sech net ze verwonneren, datt
eng ganz Partie ‘Niewewierkungen’ dobäi eraus kéimen. Do steet natierlech den SMS
op deer alleréischter Plaz, de ‘Short Message Service’. Dat ass eng wonnerbar Geleeënheet,
fir engem eppes op den Handy ze schécken… ass deen net ‘un’, da gëtt d’Noriicht gespäichert,
an et kann direkt drop geäntwert ginn. Wat alles do ‘gesimst’ gëtt, dat geet net op eng
Dose Kéi-Hait! Natierlech Normales a Seriöses… ower och dat Allerlescht vu Kabes a Quatsch!
Fir datt et esou séier wéi nëmme méiglech geet (Stress!!!), ginn d’Wierder an d’Sätz och
nach esou zesummegeknätscht, datt sech plazeweis nëmme ‘Spezialiste’ méi erëmfannen.
Net emol ze schwätze vun deer Zeechesprooch, déi mam ‘Smily/ :-)’ ugefaang huet,
an sech haut mat engem Rateschwanz vu ‘Symbolen’ an Ofkierzungen ofgëtt, fir déi een ewell
rëm bal en extraen Dictionnaire brauch… Kuckt emol ënner ‘SMS’ am Internet.

Wa mir haut op der TV dat SMS-Getickers kucken, da falen engem en etlech Bemierkungen an:
– Am Prinzip ass deen SMS-Schwonk allgemeng an op der TV eng flott Saach.

– D’Sprooch an d’Schreifweis, déi do gebraucht ginn, sinn ower dacks esou grujeleg
zermuerjelt, datt ee Simultan-Korrekter eng wonnerbar Aarbecht hätt.

– Vläicht kënnt een déi intresséiert ‘Eraschéckerten’ och dru winnen, sech däitlech an ouni
zevill Ofkierzungen auszedrécken; dat bréngt jidderengem eppes.

– Wie mengt (esouguer op akademeschen Niveau behaapt, gelldir, Här Prof. Dr. Gilles),
dat zesummegedrécktent Lëtzebuergesch wier ‘en neit Sproochelement’, deen huet sech
gestouss… oder net dru geduecht oder ‘eruéiert’, datt dee Phenomeen deeselwechten
ass ewéi z. B. am Engleschen/Amerikaneschen an anere Sproochen: ‘eng Kéier’ guf zënter
Joer an Dag och als ‘engker’ gebraucht; ‘nach emol’ ass ewell laang ‘nammel’, ‘dalei’
gebrauchen se op eiser ’Muselnammel’ geleefeg fir ‘dat elei’; ‘gëmmer’ ersetzt schonn
zënter Generatiounen och ‘gëff mer’… an et ass esouguer d’Verb ‘gëmmeren/géimeren’ an
d’Adjektiv ‘gëmmereg’ draus entstan… dees guff a gëtt et gräppweis! Gudde Grond fir
eng kleng-léif Diplomaarbecht.

Fir d’Schreif-Lëtzebuergesch kucke mir den SMS als ‘Gëlleguedskand’ fir eis Sprooch…
a vive déi gutt Gewunnecht! Maacht roueg mat!
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Ceterum censeo… (16)
Et muss engem dach bal opfalen, datt an alle Länner vun der EU ewell déck op Identitéit,
op Eegenart vun den eenzelne Länner gehal gëtt. Dat geet absolut net géint de Fong vun der
Europäescher Unioun; d’Basis vun der EU-Iddi war a bleift de Fridden tëscht den «Ierf-Feinden»,
déi sech bannent manner wéi engem Joerhonnert 3 mol grujeleg zerbaatscht hunn.

D’Haaptelement vun deem Fridden ass ower och – a bleift – de Respekt vun deenen Eenzelen
ënnereneen, iwwer all intressant Differenzen eraus, also och déi kulturell a Sprooch-Ënner-
scheeder. Plastesch ausgedréckt: Mir brauche kee ‘Buletten-Europa’, wou een net méi weess,
watfir e Maufel vu watfir engem Stéck hierkënnt. Jidderee soll säin eegent ‘Gesiicht’ behalen,
a jidderee soll deem aneren säint respektéieren, och déi sproochlech Situatioun. Fir datt dat
iwwerall kloer ass, muss et däitlech a gesetzlech festgeluecht ginn, an zwar am Grondgestz,
der Constitutioun vu jidfer Land. Eis Sproochsituatioun ass jo méi komplex, ower och méi
intressant ewéi munnech eng aner… mä da soll dat och an eisem Basisgesetz verankert ginn.
D’Sprooch vun eisem Land ass nun emol d’Lëtzebuergescht; am offizielle Gebrauch hu mir
3 Sproochen… wat hënnert äis dann drun, dat ouni Féischten a Gefax an den Artikel 29 vun
eiser Constitutioun ze schreiwen? Héchstens schlechte Wëll. P.W.

nei Wierder
An de 70er Joeren hate mir emol um ‘HeiElei’ e klenge Concours gemaach, fir ze beweisen,
datt eis Sprooch ganz gutt ëmstand ass, nei Wierder (Neologismen) ze maachen. Dat kënnen
der natierlech keng säckweis sinn… well mir äis d’meescht einfach däitscher ‘nopere’ ginn.

Mir hate bei deem klenge Spill onheemlech vill Postkaarte kritt, op deenen eng Hellewull
Ausdréck stongen, déi noweisbar no 1920 entstane sinn. Mir hunn se ‘gesënnert’, an
d’Resultat dovun huet z. B. sengerzäit de Spezialist Jérôme Lulling fir seng ‘maîtrise’ op der Uni
zu Montpellier als Fong vun der Diplomaarbecht gebraucht.

E lëschtegt Beispill fir en neit lëtzebuergescht Wuert ass dach och ‘de Pechert’, deem
d’Comic-Auteure Roger Leiner a Lucien Czuga e gellegt Sproochmonument mat hire Bicher
gesat hunn… haut Genre-Klassiker an eiser Literatur! H.M.

winnen an zillen
…dat héiert sech un, wéi wann et ‘steiffknopfimohrwaschecht’ Däitsch wier. Ass et ower
net. Et ass Stacklëtzebuergesch! Mir hunn deer ‘Fäll’ mat den honnerten, an dee Sprooch-
Phenomeen wier alt erëm méi wichteg opzekrazen an ze stodéiere wéi Rateschwänz vu
linguisteschen, onomasteschen oder ‘syntaktesche’ Langweilereien. Bonjour UniLu.

Probéiert emol op däitsch oder franséisch ze soen, datt een ‘net gewinnt an net gezillt’ ass.
Gell, do gëtt et Krämpes. Dofir brauche mir och kee Kand ze ‘erzéien’; wa mir se winnen an
zillen, dann ass de Problem geléist. Op eng aner Manéier kënne mir och op dat ‘Ziichte’ vu
Kannéngercher oder Gissercher fleeten, well déi sinn hei nach ëmmer ‘gezillt’ ginn. Souguer
am Gaart fanne mir dat ‘Zillen’ erëm, well wie seng eege Porette-Kéil oder eng bio-trei Zalot
wëllt hunn, deen ‘zillt’ sech dat an der Kautsch… an da sot emol, dat wier net intressant.

de Riichter-Wee…
ass déi Strooss vu ronn 2 km, déi vun der Bartrenger Kierch op d’Helfënter Bréck geet.
Wat déi laang Strëpp soll mat Riichterei ze dinn hunn, dat sicht een ëmsoss. Mä hei tope
mir mat engem gudde Beispill op déi dausende vu krommenolege Kadasternimm,
déi vru ronn 180 Joer entstane sinn. Firwat? Mä déi deemoleg Kadasterbeamte waren Däitscher,
an si hu ganz vill Flouernimm net verstan, oder si konnten se net esou opschreiwen, wéi d’Leit
hinnen se gesot hunn. Dat Adjektiv ‘riicht’ gëtt et jo am Däitschen net; do heescht dat
dach ‘gerade’. D’Beamten hunn dat also ‘nom Ouer’ notéiert… an domat guff aus dem
‘riichte Wee’ nun emol de ‘Riichter-Wee’.

Wat et am Däitschen nach net gëtt, dat sinn eis typesch Duebellauter, déi méi héichgebengt
‘Diphtonge’ genannt ginn: éi-ou-äi-ue-oe-ie… dat hätt och esouguer de Goethe net kënne
schreiwen, well et a senger Sprooch jo näischt dofir gëtt. Eise Kadaster ass voll deer koppeger
Beispiller fir déi Fäll… a mir hunn se iwwer 2–3 Joer alleguer… riichtgebéit… en Ausdrock,
dee keen zu Hannover versteet! Intressant oder net? P.W.

wänzelen
Dat ass alt erëm deer Wierder eent, wou ee mengt, et wier ganz einfach en däitscht…
wann ee mengt, net weider iwwerleet, eis Sprooch souwisou fir hallef dëses oder dees kuckt.

Da schwätzt emol zu Bonn vun engem Rad, dat wänzelt. Sot, dir hätt iech als Kanner am
Schnéi gewänzelt wéi d’Gissercher am Bulli; dir gitt just grouss gekuckt, well och ‘Gissercher’
an de ’Bulli’ sinn ‘inconnus au régiment’. Vernennt ‘do iwwer’ emol een décke Batti ‘Wänzeler’;
dat mécht an Däitschland kengem eppes aus, well keen et versteet.

Kaaft iech eist Buch ‘EISES’, da fannt dir dausenden deer Beispiller, mat deenen dir och
an Däitschland kee Paff weider kommt a fir Exote gehal gëtt. Dir kritt EISES a jidfer éierbarem
Bicherbuttek… fir manner wéi en Teller Spaghetti! AL

BICHER-Deeg zu WALFER
Wien en Häerz an den néidege Versteesdemech fir Liesen a Bicher huet, dee fënnt zënter
Joer an Dag op de Walfer-Bicherdeeg wierklech alles fir seng kleng ‘Gladderchen’…
an dat och nach fir e Präiss, deen et gewéinlech net esou gëtt. Do hunn ewell vill Leit fir sech
an d’Kanner eppes fonnt, no deem si Joere laang gesicht hunn. Dir kënnt op Dosende vun
Ausstellungsdëscher glannen a bliederen; Walfer hält et mat deene bekannsten a gréisste
Bicher-Mäert aus!

Natierlech begéint dir do an deenen Halen och eis bekannste Schreiwerten, all eis
Editeuren an de Stand vun eisem Literatur-Archiv vu Miersch. Dir kënnt direkt op
der Plaz kafen a bestellen, et ass eng Gellecht!

Eis Actioun-Lëtzebuergesch gëtt och all Joer vun deer sympathescher Gemeng Walfer
invitéiert; mir hunn eise klenge Stand; dir kënnt mat äis babbele kommen, an dir kritt
eiser Publikatioune fir e ganz gudde Präiss… Mir freeën äis samschdes de 17. a sonndes den
18. November op iech! M.V.

Stoppt d’Mikroben!
Esou eng flott lëtzebuergesch Plakat wéi déi vun eisem Gesondheetsministère hätt
ee sech vrun 25 Joer net kënne virstellen. Mir soe villmools merci fir déi Initiativ, natierlech
fir de Fong, mä och fir de Gebrauch vun eiser Sprooch… dat läit an der Linn vun deer psycho-
logescher Wierkung fir d’Lëtzebuergescht… et geet, am Sënn vum Ausdrock, an d’An…
mä och vill méi déif!

Leider hunn eis ‘Wëssenschaftler’ de Wert vun esou Initiativen an eiser Sprooch nach net
erkannt. Si grimmelen, knätzelen a kniwwelen sech zedoud u linguisteschen Theorien…
déi nach kenger Sprooch eppes bruecht hunn. Mä dat ass hinne jo egal; si sinn nëmmen
um ‘Ist-Zoustand’ intresséiert. Do fachsimpelt et sech esou glat a glënnereg. Dajee alt.



Neit Schoulgesetz… no 95 Joer!
Dir huet jo vläicht och ewell héieren oder gelies, datt en neit Schoul-
gesetz fir de ‘Primaire’ an der Maach ass. Et ass net vu Muttwël: 
dat éischt no 95 Joer an dat drëtt no ronn 125!
Vrum 1. Weltkrich war (1912) décke Buttek wéinst dem Schoulgesetz an 
der Chamber. Mä dat war net wéinst eiser Sprooch, déi ower deemools 
fir d’alleréischte Kéier an engem Gesetz ernimmt ginn ass; de ‘Lénksblock’ 
an ‘d’Droite’ si wéinst ideologesche Säiten hannerenee geroden… an dat 
huet sech och net ginn, bis eis gutt an intelligent Grande-Duchesse Charlotte 
1919 op den Troun komm ass.
Am Schoulgesetz vun 1912 stong dann, datt d’Lëtzebuergescht am 
‘Primaire’ um Programm ze stoen hätt, an zwar ënnert deem feier-
lechen Titel ‘langue et littérature luxembourgeoises’. Ass dat dann näischt?! Et war (an et ass)
net fir sech ze bretzen. Firwat? Mä hei ass da ganz kuerz, wat geschitt ass: De Professer Nik. Welter 
(*1871) krut d’Commande fir e Schoulbuch fir dat neit Fach auszeschaffen. Den Här Welter war 
wierklech e Spezialist an hat ewell Joere virdrun e ganz intressant Buch iwwer eis Sprooch an hir 
Literatur erausginn; fir d’Schreifweis vum neie Buch huet hien de Professer René Engelmann mat 
bäigeholl. D’Buch krut als Titel ‘das Luxemburgische und sein Schrifttum’. Et sollt als Schoulbuch 
eng Carrière maachen, déi mat Sécherheet absolutte Weltrekord ass! Bis 1946 huet et duerch 
de ‘Primaire’ gegeeschtert, a fir déi iewescht Schoulmeeschtesch-Räng war et nach bis 1968 um 
Programm… 54 Joer ‘am Déngscht’. Eng keng Quiz-Fro!
Bal dräi Generatiounen haten also mat deem Buch ze dinn… deemno ass och dräi Generatiounen 
näischt anescht geschitt! Mir kruten zwar an den 20er Joeren eng Dictionnaires-Commissioun, an den 
30er ass eng Sectioun fir eis Sprooch am ‘Institut grand-ducal’ bäikomm, mä nullkommanäischt 
fir d’Lëtzebuergescht an der Schoul. Gelungenerweis huet deemools, a bis 1946, keen sech un der 
Schreifweis ‘Welter-Engelman’ gestéiert. Jiddereen huet se ‘normal’ fonnt a geschriwwen; am Krich 
sinn Dausende vu Bréiwen – mat hirem Verlaangeren, der Roserei, dem Leed – an dëser Orthographie 
hin an hier gaang… an si hunn den Nazien der esouguer gespillt, well déi näischt verstan hunn!

Wat hat si also verbrach, datt den Unterrechtsminister vun 1946, 
dës Schreifweis an de Papeierkuerf gehäit huet. War se zevill 
‘preisesch’, Eefällegkeet! Do hätt d’Saach sech mat en etleche 
klenge Kniwwelen an d’Rei maache gelooss. Et ware privat 
Reiwereien, déi ech hei net nach eng Kéier wëll auserneendinn, 
well ech dat ewell däereg genuch dohinner gebass kritt hunn. 
D’Resultat vun deem ganze Gedéngels war ower, datt eis 
Sprooch an der Schoul praktesch op den Nullponkt

komm ass. An engem décke Buchdrulles Aarbecht, déi ech mir iwwer d’Entwécklung vun eiser 
Sprooch vun 1945 bis haut op de Leescht geholl hunn, kommen ech natierlech net dolaanscht, 
d’Wouerecht ze schreiwen. Nëmmen d’Wouerecht! Do kënnt ‘de Wouer’ dann op ganz ‘wëssen-
schaftleche Ballerine’ mat logesche Bewäiser, Photoen a Copie gedänzelt, datt ‘d’Luxemburgistik’ 
iwwer d’Evolutioun vun deem ‘dialecte qui a réussi’ sech och op der UniLu d’Gickelcher muss reiwen.

Natierlech kritt eis Sprooch an der Schoul an deem Buch och hir Plaz, ower net nëmmen do!
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Ceterum censeo… (15)
«En quête de cohésion» hunn déi Häre Minister François Biltgen a Journalist Marc Glesener e ganz
intressant Bichelchen iwwer d’Zesummewuessen, d’Beienneenhalen an d’Zukunft vun eisem Land
genannt. Wat do vun intressante Gedanken dran auserneegedunn ass, kann een nëmme jidferengem
an de Grapp drécke fir nozedenken. Do geet et net nëmmen ëm de ‘boren Dalles’ a materiell/finanziell
Iwwerleeungen. Eis Sprooch huet hir Plaz och. Souguer eng ganz wichteg Plaz! Déi Häre genéieren
sech net, fir ze soen, datt d’Lëtzebuergescht en Haaptstéck vun eiser Identitéit an domat och
vun der Integratioun vun auslännesche Matbierger, deemno vu ‘Cohésioun’ ass… dir Hären: 
dir huet e Gielche verdéngt!
Mir fannen, datt dat Heftchen do e ganz wichtege Steen bei der Argumentatioun ass, fir eis Sprooch
mat eran an d’Constitutioun vum Land ze kréien. Mir kënnen äis och virstellen, datt déi Häre Biltgen 
a Glesener dann op eiser Säit stinn, wa mir bei der Constitutiouns-Commissioun an der Chamber
zu Kräiz kréichen, fir datt d’Lëtzebuergescht als ‘langue du Grand-Duché de Luxembourg’ oder
‘langue identitaire’ an d’Verfassung gesat gëtt. Här Biltgen, mat all Respekt: Maacht dem Här Juncker
an den Deputéierten aus der Commissioun en Ouer domat! Merci. L.R.

duebel gebutt…
an eiser Nr. 129 hate mir eng Lëscht Ausdréck bruecht, mat deene muttwëlles Gebrauchs-
Lëtzebuergesch futti gemaach gëtt; hei sinn se nach eng Kéier, mat ‘Léisung’, fir weider ze iwwerleeën,
erauszeschneiden, mat aneren driwwer ze diskutéieren.
Mir maachen eng ‘Propos’, déi ower net déi eenzeg méiglech oder richteg muss sinn.

Abeejo!
Eis Petrollsfrënn zu Dubai bauen sech Haipercher… 600 Meter héich! Dat sief hinne vergonnt, well 
ouni eis Bensins-Dubbele gengen si Sandkichelcher baken a mam Kickes am schwaarze-schmierege 
Schmorri sëtzen… d’ganz Welt mécht also do e gutt Wierk :-).
Wësst dir da wéi si dat héichst Gebai elo do ënnen nennen? Burj Dubai! An dat heescht iwwersat 
‘Tuerm vun Dubai’. Domat si mir bei der Explikatioun vum Numm vun eisem Land an der Stad: Lëtze-
buerg! ‘Buerg’ ass en Tuerm, och am Griecheschen (‘purgos’), an deen Ausdrock guff och bäibehal, 
wéi nach Gemaier drugebaut ginn ass. Dat ‘Lützel(burg)’ ass och hei bei äis soss näischt gewiescht 
ewéi en Aussiichtstuerm, dee virbäi (‘lützel’ um Fëschmaart, Géigend ‘Schéieschlach‘) stong an duerno 
ausgebaut ginn ass. Wat gëtt et ower Saachen, gelldir. Dat huet zwar spezifesch net e sëlleche vill mat 
eiser Sprooch ze dinn, mä e Mäifelche sougenannt ‘Etymologie’ a Geschicht ass och net iwwel fir eis Identitéit.

«EISES 100 %, 80 %, 50 %…»
Mir missten äis emol endlech an zerguttst bewosst ginn, datt eis Sprooch net esou aarm ass
wéi mir selwer sprooch-aarm sinn. Do geet et ower net duer, datt deen een oder aneren e Wuert
kennt, mat deem hien sech opbléist, well déi aner dat net wëssen. Doru bleift d’Lëtzebuergescht
net hänken; a mat e puer ‘speziellen’ Ausdréck vun hei oder do gëtt et och net gerett. Iwregens
brauch et net gerett ze ginn, esou wäit ass et ee Gléck nach net. Mir sollen äis nëmmen, ouni 
iwwerdriwwenen Äifer oder esouguer Fanatismus, froen, ob mir wëllen en zerguttst Lëtzebuergesch
oder e verladdert ‘Fernsehdäitsch’ gebrauchen. Dat geet vill besser wéi déi eng mengen… an anerer 
(Anti-Puristen) wéischt behaapten.
Et ass net alles ‘al, vergreezt, museal’ wat mir net an eisem normale Gespréich hunn…
mä et verblatzt, wa mir et muttwëlles an de Motz-Eck stellen. Wien sech éierlech e bëssen domat 
wëllt ofginn, dee kann dat wonnerbar an eisem Buch ‘EISES 100 %, 90 %,50 %…’ maachen. Et huet
175 Säiten, ower et ass kee Buch fir einfach ze liesen; et ass och keen Dictionnaire mat fäerdegen 
Iwwersetzungen an d’Däitscht oder d’Franséischt, mä dir kënnt iech (an anerer) wierklech domat 
paff maachen an esouguer ameséieren. Natierlech gëllt dat besonnesch och fir d’Schoul,
wou jidfer Léierpersoun dra schäffe kann, fir intressant Stonnen am Lëtzebuergeschen ze maachen. 
Dir kritt et a jidfer éierbarem Bicherbuttek (oder op enge vun eisen Adressen hei uewen)… fir nëmme 
15 … am Präissverglach: eng Portioun Mullen! AL

Puch dat ewech!
Mir hu ganz vill Ausdréck, déi aus anere Sprooche kommen, ower dacks gi mir deene Wierder 
en anere Sënn. Déi Stack-Staadter sinn apaart houfreg op hirt ‘puchen’… et kënnt vum Spuenesche 
‘pujar’. ‘Werfen’ ass natierlech pur Däitsch, och wa mir et ënner anere Formen am Skandinaveschen 
oder Nidderlännesche ‘werpen’ begéinen. Da soe mir einfach ‘geheien’, gelldir… a gebrauchen domat 
en hollännescht Verb: gooien! Intressant oder net?
Wat am Hollänneschen nëmmen e ‘Mouvement’ ass, krut bei äis ower och nach aner Bedeitungen: 
De Jang huet sech vill ‘gehäit’, dat huet jo net onbedengt mat ‘werfen’ ze dinn; ‘hie war vill mat senge 
Kanner ‘gehäit’ aplaz ‘geplot’, ass ‘semantesch’ erëm anescht… hei ass en typeschen Zock vum 
Lëtzebuergeschen, esou wéi eist ‘séier’ näischt mam däitsche ‘sehr’ ze dinn huet, mä nëmme mat 
Vitesse… dofir ass z. B. dat ‘schnell’ vun deer ‘anerer Säit’ komplett iwwerflësseg! H.M.

geschmeideg gewieweg
gläichzäiteg anengems
Gurt Rimm
humpelen hippen
Igel Kéisécker
innerhalb bannent
insgesamt am Ganzen
Käfer Kiewerlek
knuspereg kruppseg
Läichnahm Läich
Laitue Heederzalot
lecker genësseg
Metzger Metzler
Narb Läinzeechen
nörgelen kregéilen
Nuque Akaul
oft dacks
Pickel Pautsch
pingeleg kriddeleg
Rassel Rësel
Regal Stellage
Rouestand Pensioun
säit/seit zënter
Sarg Lued
Sauerkraut Sauermous

Scheif Rondel
scheinbar ‘t schéngt
Schlamm Bulli
Schmetterling Päiperlek
Schmuck Bijouën
Schneck Schleek
schnell séier
Schnuller Suckel
selten sielen
stattfannen sinn
stolperen trëllen
stotteren tuddelen
Tankstell T’statioun
Trockner Dréchner
uschléissend duerno
uschwätzen mat engem schw.
Wëndelen Lompen
zahlreich vill, zu vill
Zahnstocher Z’stëppeler
zögern zécken
zréck erëm, hannescht…
zweifellos ganz sécher
Zwiwwelen Ënnen

Abschiedsfeier Pensiounsfeier
absichtlech express
alueden invitéieren
Aluedung Invitatioun
Ameis Seejomes
andauernd an engem Stéck
anständig zerguttst
Angebot Offert
auskennen, sech kënneg sinn
ausserhalb baussent
barsch queesch
Baustell Schantgen
Bequem kamoud
besichtegen kucke goen
Besteck Läffelsgeschier
Bettduch Ländech
Bouchée Paschtéitchen
den Haushalt Stot
Eichhörnchen Kaweechelchen
Eidechs Omes
erschrecken erféieren
Fernseh Tëlee
flüchten fortlafen
Gäizhals Knéckert
Gediechtnes Verhalt

…och Franséisch / Romanesch!
Typesch fir d’Lëtzebuerger Sprooch ass d’Mëschung vun den däitschen a franséischen Ausdréck, 
déi mir ganz natierlech gebrauchen: Merci, Invitatioun, Bougie, Trottoir, Talong/Tallek, Fotell, Forchett, 
pardon, Turneviss, Giddo, Rideau asw… mä och hei gëllt natierlech de Sproch: «Zevill an net genuch
si keng Moossen!»
Leider, leider kréie mir ower duerch déi 20 däitschsproocheg TV-Programmen ëmmer méi de Reflex,
kéipweis pur däitsch Ausdréck ze gebrauchen, wou déi franséisch zënter Generatioune geholl si 
ginn. Firwat ‘luede’ mir z. B. elo op eemol een an? Solle mir net léiwer de Plënnerleit dat 
iwwerloossen, déi de Camion (net de ‘Lastwon‘!)… lueden.
Villes ass eng Saach vu Gespier a Fangerspëtzegefill. Et kënnt een et bal ‘Sproochspëtzegefill’ nennen, 
gelldir. Heimat soll kee Fanger gemaach ginn, just e klenge Juppert, fir sech déi Saach emol mat 
guddem Wëll duerch de Kapp goen ze loossen. P.W.

Maacht emol mat
Dee war ower dëslescht esou stauteg, datt e bal gebascht ass; hien huet an engem Stéck déckgehal, 
dunn hunn ech him et emol zerguttst lafe gelooss… da sot emol engem Däitschen dat zu Essen… 
dee kuckt ewéi e Moundkällefchen, well hie mengt, hie misst et verstoen, kann ower glat näischt 
domat ufänken. «Na eben: das ist nun mal Luxemburgisch!»
En anert Beispill: Hien ass net gewinnt an net gezillt, ergrämt op all Kabes, geheit alles ewech a stiicht 
der, datt d’Dronkenellen (d’Grujelen) engem ausginn. Wéi wier et, wann dir emol selwer esou Sätz
gengt probéieren? Mam «EISES…» kann een dat ‘spilles’ maachen. MV



An et geet!
Ee ganz séchert Zeechen, datt mat eiser Sprooch ‘eppes lass’ ass, 
dat sinn d’Iwwersetzungen aus aneren, d’meescht héige Kultur-
sproochen eran an d’Lëtzebuergescht. Hei spiert een ower, datt net 
alles iwwersetzbar ass, wat och an deene Sprooche selwer op engem 
ieweschten Träpplek steet. 
Et huet kee Wert, ze probéieren, dem Goethe säi ‘Faust 2’, dem Proust
säin ‘À la recherche du temps perdu’, dem Rilke seng ‘Duineser Elegien’ 
op Lëtzebuergesch ze iwwerdroen… ower de Rodange huet gewisen,
wat een z. B. mat dem J. W. v. Goethe sengem ‘Reineke Fuchs’ ufänke 
kann… wann een et kann!

Dem Marcel Reuland säi ‘Summernuecht-Dram’ oder ‘d’Spill vun der Bidden’, dat si Muster-
stécker vun Upassungen a Sproochgefill aus dem Engleschen an d’Lëtzebuergescht… och wann
ee leider muss soen, datt deen talentéierten Auteur heiansdo méi oppen hätt kënne soen, 
wou hien säi «Fong» hier hat. Dem Saint-Exupéry säi ‘Petit Prince’ ass am Josy Braun senger 
lëtzebuergescher Versioun eng Gellegt ginn. De Roger Manderscheid huet brillant gewisen,
wat een aus dem Alfred Jarry sengem ‘Ubu Roi ’ op Lëtzebuergesch ka maachen… wann ee 
Fangerspëtzegefill fir Sprooch(en) huet!

Sech selwer luewen, dat ‘mippst’. Zevill Schimmt ass ower och net gutt! Fir meng Lëtzebuergesch
Fassong vum Jean de la Fontaine senge Fabelen krut ech vun enger Partie Sproocheprofesseren
(Leopold Hoffmann, Raymond Schaack, Jean-Pierre Kraemer, Gaston Scheidweiler asw.) décke
schrëftleche Luef; e bekannten Affekot huet mir esouguer geschriwwen, hien hätt ni geduecht, 
datt dat an senger Mammesprooch méiglech wier. Deen Iwwersetzer-Exercice (souguer fir 
Tintin an Asterix) ass net einfach, mä et mécht onheemlech Freed, fir op dës Manéier mat 
eiser Sprooch ze jongléieren an eng kleng Unerkennung ze kréien.

Dëser Deeg gi mir da mat grousser Freed gewuer, datt ee vun eise beschten Intellektuellen,
de Professer Guy Wagner, sech un eng Iwwersetzung gemaach huet, déi hie selwer esouguer
vläicht vrun 30 Joer fir absolutt onméiglech gehal hätt. Den Här Wagner huet dem Samuel Beckett
seng ‘Fin de partie’ an d’Lëtzebuergescht iwwerdroen; de Beckett selwer huet säin Theaterstéck
gelungenerweis am Original op Franséisch geschriwwen… an et duerno op Englesch (‘Endgame’) 
iwwersat; dat ass dach bal de ‘Kick’ gewiescht, fir sech un eng Iwwersetzung an d’Lëtzebuer-
gescht erun ze maachen. Elo ass dat – als ‘Endspill ‘ – geschitt, an den Escher Theater huet et 
an excellenter Besetzung bruecht!

Dir haalt vläicht net sënnerlech vill vun Iwwersetzungen; anerer rënschelen d’Nues an zitéieren 
den italiéinesche Sproch ‘tradutore traditore’, wat soe wëllt, en Iwwersetzer wier e Verréider…
wouriwwer ee laang a breet an déif ziviliséiert Sträitgespréicher kënnt féieren. Eng ‘literaresch’ 
Iwwersetzung ass net mat enger méi oder wéineger gudder (mä sprocker) ‘Dolmetscher-
Leeschtung’ ze verwiesselen! Wann e Moler eng technesch éierbar mä gefillsaarm Copie 
vun engem gudde Meeschterwierk mécht, da kann een dat séier vergiessen, well et jo eng 
Flappegkeet vis-à-vis vum Original ass. Literaresch Texter si bal vu kenger Sprooch 100 % an 
en aneren Idiom eran ze kréien, mä wann een dat ‘Bannescht’ ze pake kritt, déi ‘nei’ Sprooch 
zolitt a gewieweg am Grëff huet, dann ass villes méiglech… och fir en Theaterstéck vum 
Beckett an eis Sprooch ze setzen. Diskussioun doriwwer ass net nëmmen erlaabt… mä 
esouguer gewënscht. 
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Integratioun
Ëmmer méi Leit ginn sech (wëssenschaftlech a politesch) mat deem Begrëff of. Dat ass gutt,
ower et ginn dobäi och vill Klatze laanscht den Dill gehäit! De Fong vun Integratioun fir
auslännesch Matbierger läit fir d’alleréischt bei äis selwer. Mir däerfen net erwaarden, datt déi
Leit äis solle méi eescht huele wéi mir äis selwer gesinn.

Wa mir eis Identitéit domm oder iwwerhieflech (an onheemlech ‘intellektuell’) op ‘Judd mat 
Gaardebounen, Kachkéis a Bouneschlupp’ reduzéieren, da musse mir äis net wonneren, wann 
déi ‘vu baussen eran’ äis net weider fir zerguttst huelen. De Fransous identifizéiert sech jo 
och net nëmmen iwwer ‘foie gras, coup de rouge et Camembert’, de Belsch grad esou net iwwer 
‘steak-frites’. Mir hunn nun emol deen eefällege ‘Provënzfrustratiounskomplex’, fir äis selwer op
den Aarm ze huelen… an ze mengen, da giffen ‘déi aner’ äis méi verstänneg kucken. Vergiesst
dat, an denkt emol roueg e bësse méi houfreg iwwer eist Land: 

Dat ass net méi ‘Zoufall vun der Geschicht’ ewéi anerer (z. B. Belsch, Italien, Däitschland)…
et sief dann, et kennt een näischt vu Geschicht! Lëtzebuerg huet an de leschten 150 Joer
prozentual x-mol méi Leit aus anere Länner Aarbecht an eng nei Heemecht verschaaft wéi egal
watfir en europäescht Land! Mir hunn a schwéieren Zäite fir eis Fräiheet mat Blutt a Leed
riichtgestan! Eis Sproochsituatioun ass (trotz allen Diskussiounen) beiwäitem déi intressanst 
vun de 27 Länner aus der EU!… a mir hunn eng eege Sprooch, mat enger jonker mä valabeler
a ganz lieweger Literatur. Wien sech bei äis integréiert, kann dat roueg mat senger Eegenart 
verbannen. Mir selwer deelen esouguer gär e Stéck dovu mat him! AL

Ceterum censeo… (14)
Mir hunn eng NATIONALbibliothéik, keng ‘nationalistesch’; och eisen NATIONALmusee
ass keng ‘nationalistesch’ Saach; de Miseler Wäin an eng ganz Rëtsch Produkter hunn
eng NATIONALmark, keng ‘nationalistesch’; eist NATIONALlidd, den NATIONALfändel, den 
NATIONALwopen si mengerwärreg net méi ‘nationalistesch’ewéi emblèmes nationaux / nationale
Hoheitszeichen an anere Länner! Datselwecht gëllt fir Sproochen.

An eiser (berechtegter an 10 Joer aler) Fuerderung, fir dem Lëtzebuergeschen eng zerguttst 
Plaz an der Constitutioun vum Grand-Duché ze ginn, hate mir am Ufank ouni deen allermannsten
Hannergedanken den Ausdrock ‘langue nationale’ virgeschloen… schléisslech steet deen och 
esou am Sproochegesetz vun 1984; et ass deemools kee Pipjeswuert dogéint gefall. Well 
‘national’ ower, wéi et schéngt, fir bestëmmte Leit e ‘Reizwuert’ ginn ass, hu mir äis ouni 
Féischten och mat der ‘langue du Grand-Duché’ zefridde ginn… dat kann ewell jiddereen 
an eiser KLACK 131 klor an esouguer fett gedréckt noliesen. Fir äis war, ass a bleift eppes 
wichteg: datt d’Lëtzebuergescht seng Plaz an eiser Verfassung kritt!

eng Schmier oder ee Schmier…
Dat ass eng Fro, déi nëmmen ee versteet, dee Lëtzebuergesch kann. Firwat? Mä et ass deer 
typescher Fäll een, wou et e germanesche Fong gëtt, dee mir op eis Fassong ‘gediebelt’ hunn. 
Natierlech gläicht et dem Däitschen, och dem Hollänneschen, dem Schwedeschen asw., ower sot 
emol zu Frankfurt, dir hätt e gutt Schmier fir op blo Knuppen; sot zu Dresden, eng gutt Schmier
giff méi bäihale wéi Schockelasknippercher… dat ass fir d’Leit vun do Chinesesch… obschonn 
sie d’Verb ‘schmieren’ an dat Wuert ‘Schmiere’ hunn.

Mä da bedenkt emol d’Bedeitung an hire Sproochen; déi huet vun bannen a baussen absolut 
näischt mat eisem Gebrauch ze dinn, deen nun emol ‘EISES’ ass… an dees EISES fannt dir 
1000-fach an deem Buch, dat mir doriwwer erausginn hunn. Dir kritt et an de Bicherbutteker
a bei äis selwer; et ass och e wonnerbaren Zäitverdreif fir d’Vakanzwochen… vläicht och fir 
déi Deeg, wou d’Wieder méi latzeg ass. Huelt iech et mat, an da préift dir iech emol selwer, 
wéivill dir dann dovun op däitsch oder franséisch iwwersat kritt. Et bréngt méi ewéi jidfer
‘Rätselheft’ oder dee Moudegeck vu ‘Sodoku’! P.W.

Statistiken
hunn op ville Gebitter e grousse Wert a si sinn och respektabel. Leider weess ower och bal jid-
dereen, datt plazeweis mat Statistike gefuddelt a jongléiert gëtt, fir dëst oder dat ze beweisen,
dacks ower dat Falscht, esouguer hiren eegene Contraire… oder glat näischt.

Statistesch ass et einfach, nozeweise wéivill Auslänner Lëtzebuerg huet, ronn 40%. Falsch ass et 
ower, déi alleguer an ee Kuerf mat deenen ze leeën, déi kee Lëtzebuergesch schwätzen. 
Mir hunn z. B. ronn 60 000 portugisesch Matbierger; do kann een dach net ‘statistesch’ dovun
ausgoen, déi giffen alleguer eis Sprooch net schwätzen… wéi ass et da mat hire Kanner?! 
Verdächteg ass et och, Grenzgänger mat ‘résidents’ an een Deeg ze mëschen… déi Bakecht 
geet net op! A wat haalt dir dovun, wa gesot gëtt, déi meeschtgeschwate Sprooch hei am 
Land wier Franséisch?… héchstens vu méindes 8 bis freides 18 Auer, also 40 vun 168 Stonnen, 
an dann erëm nëmmen, wann een all ‘Frontalierën’ an déi Statistiksomelett schléit, jidfer Belsch 
pour les besoins de la cause als ‘francophone’ verkeeft an d’Leit vun déi Säit der Sauer an der 
Musel fir franséischsproocheg unhëlt.

Mir hunn iwwer déi Akrobatik nach en etlech koppeg Sprénk ze bespriechen, ower dat ass da
fir eng aner Kéier. Et geet dach net, datt een sech vu Behaaptunge soll fäerdeg maache loossen,
déi just eng wëssenschaftlech Bokemailchen ophunn. L.R.

nohältegt Feierwierk?
A wou si mir dann?!
Gewëss: et soll net ëmmer nëmme kregéilt a gegrangelt ginn… ower et kënnt ee wierklech net 
dolaanscht, heiansdo e guttgemengte ‘Féngerchen’ ze maachen. Eng vun eise jéngsten a schéinste
Sproochkreatiounen ass dat sympathescht FREEDEFEIER, mat deem mir dat dréchent däitscht
‘Feuerwerk’ oder dat sprockt franséischt feu d’artifice Beschreiwen. Muss dat sinn? A firwat soll
dann elo eis richteg laténgesch Aussprooch vun ‘Te DEUM’ e franséischen ‘Te DÉOM’ ginn? 
Da misste mir jo och vu ‘Sanctüs’ oder ‘Agnüs’ schwätzen. Wannechglifft! MV

VAKANZ, VAKANZ!
D’Actioun-Lëtzebuergesch wënscht alle Membren a Frënn zefridden a schéi Summerméint:
Mä egal wat dir wëlles huet oder wuer dir gitt (vläicht och op Wolz bei de REENERT). 
Kaaft iech e puer Saachen an eiser Sprooch. Wann dir Kaarte schreift, dann denkt drun, 
datt dir déi Sprooch huelt, an deer dir och mat äre Frënn doheem schwätzt: Lëtzebuergesch.

able, credible, table…
…eagle, bible… an deer Wierder kënnte mir der jo nach honnert bréngen. Kee Mënsch freet 
sech, firwat déi englesch-sproocheg Leit dee -ble e als -bel verdréinen. Dat gëtt da (phonetesch)
‘éibel, credibel, téibel, igel, beibel’. Alt erëm e Beispill dofir, wéi krommenoleg déi englesch Schreif-
a Liesweis ass… mä et stéisst kee sech drun, dat ass eben esou, et huet ee sech dru gewinnt. 
Maja. An un d’Lëtzebuergescht?
Do ass se erëm: d’Gewunnecht! Déi rosewéineg mat Logik ze dinn huet, mä mat deem visuelle
Verhalt, deer ‘Späicher-Kopéiermaschinn’, déi mir jo alleguer am Kapp hunn. Ëmgedréint ass et 
mam Liesen a Schreiwe vun eiser Sprooch: Mir hunn äis (nach) net dru gewinnt, besonnesch déi
Eeler. Eis jonk Leit an d’Kanner hu vill manner Krämpes mat deer… Gewunnecht. H.M.



Fändel an Heemecht
Elo si mir an deem Mount, wou ee ka weisen, ob et engem mat 
deem Äifer fir eise Fändel oder de Roude Léiw eescht 
gemengt war/ass. Oder ob et sech nëmmen ëm en Encourage-
ments-Wéitschen am ‘Tour de France’, engem Footballmatch oder
soss enger (sympathescher!) Sportsmanifestatioun dréine soll. 
Datselwecht gëllt jo och fir déi flott rout-wäiss-blo Kierper-Mole-
reien, mat deenen d’Supporteren hir berechtegt Begeeschterung 
wëlle weisen. Mir stinn do net eleng. Huelt dee Fändelsfurri an 
d’Fuerwespill an Däitschland, dem Frankräich, der Belsch oder 
Holland. Et ass einfach lëschteg… sou laang wéi et friddlech ass 
an net ongesond a geféierlech fanatesch gëtt!

Den 22. Juni hu mir alleguer eng schéi Geleeënheet, fir eisem Fändel déi Éier ze 
ginn, déi him als Symbol vun eiser Fräiheet, Onofhängegkeet a Souveränitéit zousteet. 
Dat ass nämlech de Fong an de Sënn vun all nationalem Symbol an Europa an op der 
Welt. Et ass keen negatiivt Zeechen, an et däerf och net esou gekuckt/gebraucht ginn… 
am anere Fall hätte mir an déi ‘aner’ besser, all Fändelen an de Lompekuerf ze geheien!

Et ka wierklech kee méi soen, hie wéisst net, wou a wéi hien e Fändel ze kafe kritt. 
Dir fannt en an alle Gréissten a jidfer Souvenirs-Buttek. Kuckt an de ‘Giele Säite’ vum 
Tëlephonsbuch ënnert dem Stéchwuert ‘Drapeaux’; do gëtt et méi Fändelen, Staangen an
Ophänkerte wéi Suen am Portmonni. Eng Ursaach huet also knapps een, dee fir eisen 
Nationalfeierdag kee Fändel eraushänkt… et sief dann, hie genéiert sech. Firwat?

Rout-wäiss-blo oder Roude Léiw? Wa mir bei der Iddi vum ‘Symbol’ bleiwen, dann ass dat 
am Fong egal, héchstens eng Fro vu Goût fir dat Eent oder dat Anert. Déi zwou Zorte sinn 
(sengerzäit duerch de Staatsminister Jacques Santer) souwisou am Gesetz verankert,
also och de Roude Léiw, mä deen apaart fir d’Arméi, d’Schëfferei an d’Aviatioun. D’Fro, 
ob mir eisem ‘einfache’ Fändel sollen e Roude Léiw ouni Sträifen an dat Wäisst ginn, 
dat sollen déi decidéieren, déi dofir do sinn: déi politesch Verantwortlech… ower net am 
Sënn ‘pour se rappeler aux bon souvenir (électoral) des citoyens’. Ech geng mengen, mir 
hätten d’Recht, dat och emol ze soen… well schléisslech huet an de leschte 25 Joer keen 
anere wéi d’Actioun-Lëtzebuergesch sech och nëmme mat deem mannste Pijeswiertchen 
e Gedanken iwwer eis Fändelen oder Wope gemaach. Mir kruten ongerechterweis dofir 
dacks genuch déi ‘fanatesch Nationalisten a Rietsextremisten’ duergebass. Vrun allem vu 
verblatzte Lénksextremisten!

Nach e klenge Gedanken an deem Zesummenhank: Wann eiser auslännescher Matbierger 
op Nationalfeierdag hire Fändel mat eisem zesummen eraushänken, da kucke mir dat 
absolutt positiv. Fir äis wëllen si domat hir Sympathie fir Lëtzebuerg weisen, 
dat hinnen an hire Famillen hei en zerguttstert Liewen offréiert huet. Bonjour Integratioun!

An elo: Gitt a kaaft iech e Fändel! Fir unzefänken alleguer déi Frënn, déi fir ee vun 
deenen zwéin eng Petitioun ënneschriwwen hunn… dat wieren der jo alt emol op 
d’mannst 30 000. Mol kucken. 
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‘ch man ierch dat
Watglifft? Dat soll heeschen: Ech ma(ache)n iech dat. Et ass sougenannt SMS-Sprooch…
mä et ass nach eppes weider; et ass de Bewäis vum hiermiddege Verhondse vun enger
normaler ‘Schwätz’. Deeselwechte Phenomän hu mir am Engleschen, am Franséischen, 
am Däitschen, a bestëmmt och an Italien, Spuenien oder dem Portugal.

Wat soll dat beweisen? Näischt. Héchstens: datt ee bei jidfer hueler Schoofskapps-
hickécht hannendrun ze blääkse leeft; datt een emol net richteg schwätze kann an am
léifste geng bille wéi e Mupp; datt esou zimlech alles an eiser (iwerfidderter) Gesellschaft
engem Wurscht ass, bis op de bëllege ‘fastfood’ op jidfer Manéier; datt Kultur am 
Grousse Ganzen (och Sproochkultur!) jo dach nëmmen eppes fir ‘konservativ’ Langweiler 
ass… a wat ass da méi lazeg-gelangweilt wéi all déi aremséileg No-Afereien? SMS huet 
mat ‘short message’ ze dinn, also enger kuerzer Nouvelle, net mat engem Analphabete-
Concours.

Datt eis TV an hirem ‘Ticker’ SMS-Relatioune lafe loossen, ass vläicht keng iwwel Saach…
ower ‘si’ kënnte sech en décke Luef verdéngen, wann dat Geschreifs e bëssen an d’Rei 
gemaach giff, iert et iwwer de Schierm dabbert. P.W.

Egal, ob mir (normalerweis) géint Krich
a Misär sinn; ob mir näischt vu Militär
a bluddege Streidereien halen; ob äis eng 
Geschicht voller Schluechten a Leiden net 
ka begeeschteren: de franséische Generol a 
Festungsbaumeeschter VAUBAN ass e Genie
a sengem Fach gewiescht, wéi ‘d’HISTORIA’ 
der kee Grappvoll kennt!

Wat wier eis historesch Stad ouni de 
Vauban? Si mir, jo oder neen? houfreg, fir
deene Leit dat ze weisen, déi bei äis op
Besuch kommen? Wann déi Festungswierker
esouguer de J.W. v. Goethe begeeschtert a 
fir ze zeechnen inspiréiert hunn, da muss 
dach ower eppes weider dru sinn ewéi 
nëmmen ‘opgetässelt’ Steng!

Leider ass ëm 1870 zevill brav a séier
villzevill ofgerappt ginn; leider huet d’Stad
Lëtzebuerg sech och kee Luef mam Ofräisse

vun de Vauban-Kasären am Pafendall verdéngt, wou d’Géigend nach haut ‘um Vaubang’
heescht… a wou mir iech e wonnerléift (authentescht) Buch iwwer d’Kannerzäit
ëm 1900 ze bidden hunn: ‘um Vaubang’ – Adel Weis – a jidfer Bicherbuttek…
e Genoss an der Sprooch, eng Gellecht vun Erzielertalent! Dir kënnt et natierlech och 
bei äis bestellen a kréien.

Ceterum censeo…(13)
Datt et bei den Discussiounen iwwer eis Sprooch an der Constitutioun dës oder 
déi Bedenkerei guff/gëtt, dat ass normal an en Zeechen, datt sech éierbar mat der Saach 
beschäftegt gëtt. Datt en etlech der sech um Ausdrock ‘national’ stoussen, dat kann ee 
verstoen… oder och net, well ‘national’ jo net ‘nationalistesch’ heescht!

Huet et dann net ze bedenke ginn, datt am Frankräich d’Madame Royal sech quasi an 
der ‘Tricolore’ gewänzelt a mat hire Parteikollegen ‘d’Marseillaise’ geschmuttert huet; 
datt et elo ënnert dem Här Sarkozy souguer e Ministère vun der franséischer ‘Identitéit’ gëtt? 
Ëm wéivill méi misst dann eise butzege Staat drop halen, verstänneg ze weisen, dat mir
net grad vun der Heck gepléckt sinn. An der Rei: Eng Constitutioun ass kee Roman
(wéi déi Sprooche-Bestëmmung ee vläicht an deer maltesescher Verfassung virkomme 
kann). Ower eng Zeil weider iwwer eis identitär Elementer verweit dat lëtzebuergescht
Grondgesetz op kee Fall. Hei ass klor an däitlech eis Propositioun, déi mir, mat eisem
Respekt, den honorabelen Députéierte vun der Constitutiounscommissioun an deem Sënn
mat op de Wee ginn:

Art. 29
La langue (identitaire?) du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois.
L’emploi du luxembourgeois, du français et de l’allemand en matières légale,
administrative et judiciaire, ainsi que les exigences de compétences linguisti-
ques sont réglés par la loi.

Wou ass hei e juristeschen oder anere Problem? Dat soll deen, deen dogéint ass emol 
däitlech… a fundéiert soen… an sech net hannert dem kamouden Anonymat vun
enger net ëffentlecher Commissioun verstoppen! Wier et z. B. keen intressant Thema 
fir eng Discussioun op eiser TV? H.M.

300 Joer VAUBAN

Scho beduecht… ?
datt d’Lëtzebuerger zwar vun engem Zuch oder Gleis schwätzen… ower net vun 
engem Bahnhof (gare) oder Schalter (guichet), vun engem ‘treng’ oder enger ‘voie’; 
datt et bei äis kee Reifen/Reef a keng Lenkstaang um Velo/Rad gëtt, mä e Pneu an 
e Guido(n); datt keen eng Käerz (Bougie!) ersetzt an och knapps um ‘Anlasser’ 
(démarreur!) kniwwelt, mä jidderee vun engem Kühler schwätzt an net vun engem 
‘radiateur’… sicht emol nëmmen um Auto an um Velo/Motor weider.

Wat dat soll? Mä et ass en Zeechen, datt mir wierklech tëscht 2 grousse Sprooche sëtzen 
an och (onbewosst) dovu Gebrauch maachen.

Dat hei ass e ganz grousst Gebitt, fir z. B. dat ‘lëtzebuergescht Lëtzebuergesch’ 
vun deem rondrëm äis ze ënnerscheeden. Do kënnt e jonke Stodent sech e flotte 
Sujet fir eis Sprooch op der Uni eraussichen! AL

…a soss keen op der Welt!
…wäscht de Kapp, mä d’Hoer; just d’Lëtzebuerger ginn hei souzesoen ‘op d’Ganzt’! 
Mir hunn zwar och eng Zännbiischt, mä et fällt kengem an, sech Zänn ze ‘bischten 
(brosser/to brush)’, si ginn och net ‘gebotzt’, mä gwäsch!… ower mir ginn eis Saachen 
an d’Botzerei, fir se botzen ze loossen an net ze ‘rengegen’…

Iwwer déi kéipweis Fäll an dësem Sënn kënnt (jidder-)een e laangen Artikel schreiwen, 
oder dee Phenomän esouguer am Detail fir eng (nëtzlech!) Diplomaarbecht
ënnersichen. Dat hätt e prakteschen Zweck an net nëmmen deen, eng weider 
‘Stelzevullenaarbecht’ fir an eng Bibliothéik ze schreiwen… déi vu Saache bascht, 
déi vun e puer ‘happy few’ fir an e weidert Buch gegrimmelt an zermuele ginn… 
bis et verstëbst ass. AL



Eis Sprooch léieren…
Wéi mir 1976 déi alleréischt allgemeng Lëtzebuergesch-Coursën an deer
(grad esou alleréischter) Ex-Europaschoul* um Glacis ugefaang hunn, 
do war äis séier eng ganz wichteg Saach bewosst: Et ass e groussen 
Ënnerscheed, ob een d’Lëtzebuergescht vun enger «roma-
nescher» Sprooch (Franséisch, Italiéinesch, Portugisesch) aus 
ugeet, oder vun enger «germanescher» (Däitsch, Dänesch-
Schwedesch-Norwegesch) hier kënnt. Fir d’Leit aus dem englesche
Sproochraum hate mir net esou vill Krämpes; déi haten hiren Usaz vun 
deer enger wéi vun deer anerer, deer romanescher a germanescher 
Basis-Sprooch hier.

Dunn hu mir emol d’éischt eng Opdeelung no deer Iwwerleeung gemaach, well «d’Approche» 
vun dëser oder deer Sprooch hier op d’Lëtzebuergescht jo eng grondverschidden ass. E klengt 
Beispill: am Italiéineschen, Portugiseschen oder Spuenesche gëtt an engem einfache Saz d’Persoun 
net duerch e ‘pronom’ benannt, mä – wéi am Latäin! – duerch eng ‘Endung’ am Verb… ti amo! 
Dat fällt engem normalerweis net op, mä beim Léieren ass et e ganz wichtegt Element. 
Deer «kauzeger Differenzen» hu mir no an no kéipweis begéint, an äis mat der Zäit drop agestallt.
Datt et z. B. am Lëtzebuergeschen am ‘Futur’ keng Ännerung hannen am Verb gëtt, mä ‘d’Zukunft’ 
duerch en Zäitwuert ausgedréckt gëtt (mar, herno, d’anert Joer…) huet d’Saach och nach net 
méi liicht gemaach… esou wéi si äis ëmgedréint am Franséische bei de Verben an de Féiss steet. 
Dees guff et da maandelweis… a mir sinn äis dacks virkomm wéi ‘Pionéieraarbechter’.

Eng aner Problematik ass déi hei gewiescht: Solle mir d’Leit ‘schoulméisseg’ un eis Sprooch 
eru féieren, oder nëmme mat Schwätzen, also mat klenger Conversatioun? Anescht gesot: 
Vokabelen a Verbe léieren an Excercicë maachen, oder mat hinne babbelen? Mir haten geschwënn
eraus, datt et net ouni dat eent ower och net ouni dat anert geet: als Fong e bësse Grammaire + 
Vokabelen, an déi da praktesch a butzege Gespréicher ëmgesat… an dat ass gaang! Nach haut 
begéint ee mat Freed Dammen an Hären, ‘Stodenten’ aus deer Pionéierzäit, déi engem mat 
dësem oder deem sympatheschen Accent verzielen, wéi flott dat ‘deemools’ war… an dann ass 
een esouguer eng Grimmel houfreg!

Et ass eng aner Saach, ob een eng Sprooch ‘ënnert de Leit’ léiert, déi nëmmen hir Sprooch 
schwätzen, oder ob een – wéi hei bei äis – vu jidderengem an egal watfir enger Sprooch ugaange
gëtt. Zu Besançon muss ech Franséisch schwätzen, soss ‘laut’ keen op mech… mä dat huet dee 
Virdeel, datt ech mech mat Läif a Séil muss dru ginn, wann ech net total isoléiert wëll bleiwen; 
dat ass dann d’Fro vun der ‘Motivatioun’. Hei bei äis ass dat total anescht; deemno muss 
d’Léiere vun eiser Sprooch och en anere Wee goen. Dat kritt elo mam neien Nationalitéitsgesetz 
e ganz anert Gesiicht, a mir mussen äis eescht Gedanken driwwer maachen, wéi mir dat Verlaange
vun eiser Sprooch fir de lëtzebuergesche Pass an d’Praxis ëmsetzen. D’Actioun-Lëtzebuergesch 
sëtzt mat um offiziellen Dësch. A mir maachen eist op eng verstänneg a verstänterlech Fassong… 
esou wéi zënter 30 Joer!

* déi Europaschoul um Glacis, an deer haut de «Centre de langues» fonctionéiert, ass an hirem Sënn 
en EU-historescht Gebai; duer gehéiert eng schéi Plack, déi dat feierlech an däitlech festhält… an net, 
wéi bei der Spuerkeess (op der Ex-Eisebunnsdirectioun) eng absolutt onopfälleg schwaarz Tak, déi schimmeg
verzielt, datt déi alleréischt EU-Administratioun iwwerhaapt do ënnerdag war!
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«mir gin klibberen»?
dat ware fir eis Klibberkanner ganz gutt gemengte Schëlter, a fir déi hunn d’Produktiounsfirma 
grad ewéi d’Gemengen, déi se opgestallt hunn, e Compliment verdéngt… ower si wëssen dach 
all, datt mir hinnen esou Texter ganz gär a gratis nokucken.

«ginn», dat kritt alt emol d’éischt 2 ‘n’… bannen am Saz ower nëmme virun i-u-e-o-a/
n-d-t-z an h. Beispill: «mir ginn» iwwer/un/ëmmer/ower/anescht / nach/dacks/tëscht/zevill/haut… 
vrun all anere Bustawen hannendru fällt den «n» am Saz ewech; Beispiller heifir: «mir gi» 
gär/mat/rullen/wäschen/schlofen… an natierlech mir gi klibberen!

En anert, praktescht, Beispill fir den Artikel «den/de»: den Albert, den Usch, den Isi, den Otto 
an den Emil ginn an den Thater/den Zinema/den Neiewee… mä de Batty, de Carlo, de Misch 
an de Will ginn an de Kino, de Reitstall, de Wantersport, de Park, de Garage…

Gewëss, do kann een duerchernee geroden. Ower wann een sech emol eng Kéier zerguttst a roueg
iwwer de PRINZIP vun dëser Saach béckt, dann ass et (déi sougenannt ‘Äifeler Regel’)… glat näischt.

D’Madame Atten huet vrun den Ouschteren an hirer Gemeng (Conter/Mutfort) manéierlech reklam-
méiert… a si krut Recht! Mir ginn hir hei e Merci, grad ewéi der Gemeng selwer… an erënneren dat 
anert Joer fir Liichtmësdag an d’Ouschterwoch erëm drun. L.R.

Orthographie wichteg?
All Sproochen hei rondrëm äis hunn hir festgesaten Orthographie/Schreifweis. A jidfer Orthographie
ass dat eent oder dat anert, wat engem net ‘logesch’ schéngt oder soss iergendwéi net geet.
Mä Schreifweis ass am Fong keen Zweck u sech, si erfëllt en Zweck; si bréngt Uerdnung an eng Zort
vu Wull! Wa jiddereen säint op seng Manéier schreift, da muss deen een deem aneren säint busta-
wéieren, aplaz flësseg ze liesen, well de Lies-Floss kënnt nëmmen doduerch, datt eis Aen eng 
Gewunnecht fir ganz Wierder, Sazdeeler an esouguer ganz Sätz kréien; si ‘späicheren’, a wat méi dacks,
wat besser. An der praktescher Pädagogik a besonnesch an dem theorethesch-wëssenschaftlechen
Deel dovu gëtt et ganz komplizéiert Explikatiounen doriwwer… mä déi muss een net kennen, 
fir liesen ze léieren; dofir brauch een nëmmen ze liesen, liesen, liesen, liesen!
Eng Conditioun, fir gutt liesen ze léieren, ass ower, datt déiselwecht Wierder a Wuertgruppen ëmmer
dselwecht geschriwwe sinn/ginn… da ‘sprangen’ se an d’Gickelcher. A wat se iech méi bekannt/
familiär sinn, wat se iech méi séier an är ‘Kuckerten’ hopsen. Op enger ganzer Zeitungssäit spréngt
ären Numm iech dach esouguer bal an d’Aen, ouni datt dir emol wësst, datt en do steet… vrun allem
och well hien ëmmer dselwecht geschriwwen ass, dat heescht ‘richteg’ do steet. D’Explikatioun dovun
hätt een ‘Neuropsychiater’ op der Lee. Dat ‘genormt Richtegt’ ass den Haaptfong vun all Orthographie,
der Recht-Schreibung also. Och am Lëtzebuergeschen! P.W.

Et hunn ewell kéipweis Leit de Kultur-Wee
RODANGE-REENERT zu Wolz bewonnert. Dacks
mat Gruppen oder souguer mam Bus bis just
dobäi. Wien ower net zu Wolz kënneg ass, dee 
kann eventuell laang sichen, iert hien e fënnt; 
Wolz zitt sech wäit auserneen, mä vun der Gare 
aus sinn et z. B. nëmmen 250 Meter bis an de 
‘Parc Simon’… oder dolaanscht!

Deem hu mir elo opgehollef, an zwar mat 
engem ‘Dépliant’, engem ‘flyer’, wéi dat haut 
esou flippeg heescht, egal, d’Haaptsaach ass:
et hëlleft! Ausser klore Säiten Text (véier-
sproocheg a ‘recto/verso’ iwwer e gefaalten
DIN A4!) a Biller iwwer d’Enstoe vum 
Monumente-Wee, ass och eng däitlech 
Situatiounskaart vu Wolz drop.

Dësen «dépliant»/Flyer kritt dir elo an
der Gemeng Wolz a geschwënn och an de
«Syndicater» a villen aneren Uertschaften; frot
iech en z. B. um Gënszefest oder um Festival.
Eise Membre schécke mir en heem. Dir kënnt 
der natierlech och bei äis op enger vun eisen 
Adressen hei an der KLACK bestellen. Mir 
wënschen iech vill Intresse fir d’Saach… vläicht
och e gemittlechen Dag zu Wolz!

lavez vos dents… hihihi!
…dat konnt nëmmen e Lëtzebuerger an déi Reklamm geschriwwen hunn! Well mir sinn déi Eenzeg, 
déi eis Zänn «wäschen», also net ‘biischten’ an net ‘botzen’ (brosser, putzen, to brush). Hei handelt
et sech ëm deer Beispiller eent, wou eise klengen Idiom sech vun anere Sproochen ënnerscheet.
Ass iech och ewell opgefall, datt eleng d’Lëtzebuerger sech de Kapp wäschen… an net d’Hoer;
dat mir mat verständlechem Genoss e Päerdsbüfdeck iessen, deemno e Stéck Randfleesch…
vum Coco; e Schwéngsbüfdeck soll et och esouguer ginn, an dat dann och nach no bei engem
Waassersteen, deen ewell laang aus Inox-Stol besteet, oder bei engem Fënsterbriet… aus Steen!

Da soll mol nach ee behaapten, d’Lëtzebuergescht hätt keng ‘Spezifizitéiten’ a giff nëmmen aus
‘Interferenze’ mat anere Sprooche bestoen. H.M.

Ceterum censeo…(12)
Eng (e bëssen hannerwänneg) Fro: Wéisou kann een dofir sinn, datt eis Sprooch eng vun de 
Conditioune soll ginn, fir eis Nationalitéit ze kréien… an engems ower réngelen a maachen
an dinn, wann et heescht, d’Lëtzebuergescht klor an däitlech als eis Nationalsprooch an 
d’Constitutioun vum Grand-Duché ze setzen? Wuel verstanen: NATIONAL-Sprooch, net als 
NATIONALISTE-Sprooch! esou wéi dat ganz normal an natierlech an de Länner hei rondrëm äis
verlaangt/praktizéiert gëtt, an zwar vu ‘lénks’ ewéi vu ‘riets’… plazeweis esouguer als Bedéngung
fir iwwerhaapt eran an d’Land ze kommen! AL

e ‘flyer’ fir de Wëlzer REENERT

d’Bom schléit zou!
esou eng Bomi gëtt et net. Et sief, si schléit eng Dier zou. Am anere Fall giff si just DUERschloen 
oder héchstens DRAschloen. Do hu mir dach esou speziell lëtzebuergesch Ausdrocksweisen:
«Maach duer! Hal duer! Maach dobäi!… an dat kascht esouguer dacks Krämpes, fir et op korrekt
Däitsch ze iwwersetzen; vum Franséische léiwer net ze schwätzen. Et ass mir ower e bëssen esou, 
wéi wann den Titel un deem Theaterstéck säin däitscht Original net lass gi wier… mä 
elo hunn ech vläicht rëm zevill gesot, well déi ‘Auteuren’ sech onbedéngt als Original-Schreiwer 
verkafe wëllen. Dajee alt.

Wien sech an deem do Sënn wëllt eng zolitt Schnauff Wëssen huelen, dee soll sech emol eist Buch
«EISES» uschafen (et ass an all Bicherbuttek ze kréien). «Il pourra s’y faire la main… et les dents!» 
giff de Koseng Ficelle beim Dicks soen. Mä dee Mann konnt säi Lëtzebuergesch! H.W.

Zillen an ziichten
Huet dir iech ewell Gedanken driwwer gemaach, firwat, datt elo op eemol näischt méi soll ‘gezillt’
ginn, mä nëmme méi ‘geziicht’. Ginn eis Kanner dann elo (am duebele Sënn) ‘gezillt’ oder ‘geziicht’?
Da musse mir dee bekannte Sproch jo och ëmänneren: «Deen do ass net geziicht a gewinnt, 
aplaz gezillt a gewinnt.» Bei Déieren a Planzen ass gemenkerhand vun Zillen an net vun Ziichte
geschwat ginn (Muppen, Kanéngercher, Gissercher, Hénger, Poretten, Kabes asw.). Wie Beien hat,
deen huet Beie ‘gehal’, net geziicht; hie war e Beiemann an net onbedéngt e Beienziichter.

Klengegkeeten! Vläicht… mä mat deene Méckepéilereie gëtt d’Speis tëscht den Zille vun eisem
klenge Sproochgebai muttwëlles erausgepiddelt. Natierlech (alt erëm) mat TV-Däitsch… 
dat äis iwwerfällt wéi en Tsunami! P.W.



Theorie a Praxis
Wat ass dat eent a wat dat anert? Theorie ass, wann een iwwer eppes 
bruckt, schwätzt, schreift. Praxis ass, wann een eppes mécht, aplaz 
nëmmen doriwwer ze tiermen, ze schwätzen, ze schreiwen.

Dat wëllt beileiwen net heeschen, datt d’Theorie kee Sënn hätt, mä ouni 
an dat Praktescht ëmgesat ze ginn, leeft si d’meescht an d’Eidelt,
vrun allem an de sougenannte ‘Kapp-Fächer’. An engem e bësse verbruete 
Witz huet emol ee behaapt, ‘Theorie’, dat wier wann ee geng wësse wéi 
eppes fonctionnéiert… mä ‘t giff net goen; ‘Praxis’ dat wier, wann een 
eppes un d’Fonctionnéiere krit, an et wisst kee firwat. Natierlech ass dat 
iwwerdriwwen… ower net ëmmer falsch!

Wéi ass et dann an deem Sënn mat eiser Sprooch? Do huet emol ee gudden Theoretiker zu mir gesot, 
et giff hie guer net intresséieren, ob d’Lëtzebuergescht an de Ginz geng goen; hie wier nëmmen 
drop aus, ze kucken an ze stodéieren, wéi d’Sprooch an d’Lëtsche geng. Anerer behaapten, 
si giffen nëmmen nom ‘Ist-Zoustand’ kucken an drun analyséieren. Gewéinlech dixen déi brav Leit 
(«Linguisten») dann och nach mat engem Fachjargon dorëmmer, datt de Laie mengt, hien hätt 
sech an engem däischteren Zoo verlaf: Phem, Phonem, Lexem, Onomasiologie, Onomastik asw. asv. 
Ganz dacks ass vun dëse Spezialisten dann nach een deem aneren säin Däiwel a behaapt, de 
Fachkolleg wisst a kënnt dach näischt, maja. Dat Ganzt schéngt engem, wéi wann ee misst 
wëssen, dat eng ‘Aspro/Aspegic’ als Basis a Wierkungselement Acetilsalizilsaier hätt, fir eng däerfen
ze huelen, wann een eng ‘Bëls’ huet. Dat iwwerloosse mir gär, a mat dem néidege Respekt, 
de Labosleit… besonnesch an der Sprooch!

Mir maachen zënter ronn 40 Joer eppes fir d’Lëtzebuergescht ‘bei de Leit’, do wou et lieft, do wou 
et wiisst oder (vill ze dacks muttwëlles) vergeet. Wien emol éierlech iwwer déi Aarbecht wëllt 
nodenken, dee fënnt eraus, wat a wéivill an deene Joere fir eis Sprooch geschafft ginn ass, wou 
eppes sech geännert huet, wou si eng Plaz krut… déi si ni hat! Dat ass gaang, an et geet och 
weider! D’Resultater sinn enorm. Dat ass nun emol Praxis… ower an engems de ‘Geschäftsfong’ 
fir d’Stodéiere vun eisen Theoretiker… deenen dat «Sozio-Didaktescht/-pedagogescht» ower häerzlech
egal schéngt. Och op eiser UNI gëtt dee ‘Volet’ leider einfach iwwergaang. D’Haaptsaach: et stinn
herno déck Drullesse vu Sproochtheorie an de Stellagen… aus deenen anerer erëm neier (?) dobäi 
maachen. Dat nennt sech ‘Knäipereien’, oder méi elegant ausgedréckt: ‘epigonal Elukubraten’. 
Mir loosse jidderee liewen…
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Muss dat da sinn… Wësst dir et besser?
An deer leschter KLACK (128) hate mir proposéiert, déi meescht muttwëlles «Verbëtzlereien» 
an eiser Sprooch emol zesummenzerafen an eng kleng Lëscht dovun ze maachen. Hei dann 
eng Partie deer «Knätzelen», déi 3 Dammen äis geschéckt hunn (Mme Claude Keiser/Consdref; 
Mme Ginette Winandy/Schëffleng; Mme Annick Legille (gläich 100 Stéck!), ouni Artikel, wéinst 
der Alphabetisatioun:

Merci, Félix!
D’Noriicht huet am klenge Lëtzebuerg ageschloen ewéi eng Bomm: de Félix hält op! 1988 war seng
sympathesch Stëmm eng éischte Kéier um Radio ze héieren, an déi lescht zéng Joer stoung hie 
virun der Kamera vun der Tëlëvisioun. Datt de Félix Eischen „dobausse” beléift ass, dat huet ee 
spéitstens an der „Mëttesstonn” op RTL 92,5 de leschten 31. Mäerz héieren, wéi praktesch unisono
bedauert ginn ass, datt deen äerdege Kielener „Bouf” e Schlussstréch ënnert seng Zäit als Radios-
an Tëlëvisiounsanimateur zéie wëllt, fir eng aner berufflech Carrière anzeschloen. De Félix war
beléift duerch säi jovialt Optrieden, seng schalléckseg Commentairen, säi sympathescht Wiesen an
net fir d’lescht duerch säi grousst Häerz.
Wann hien hei op dëser Plaz awer eise Merci verdéngt huet, dann ass et, well hien ëmmer drop gehal
huet, e gutt a proppert Lëtzebuergesch ze schwätzen. Hien hat Freed drun, net méi sou geleefeg
Wierder opzegräifen a se „riwwer” ze bréngen. Hien huet och d’Méi net gescheit, aus enger däitscher
Virlag en zerguttsterte Saz op Lëtzebuergesch ze maachen, och wann hien dofir net einfach Wuert
fir Wuert konnt iwwersetzen, mä dacks huet missten ëmschreiwen an de Sazbau ëmstellen.

An deene bal 20 Joer hannert dem Mikro a virun der Kamera huet de Félix gewisen, datt et och 
op zerguttst Lëtzebuergesch geet – wann een nëmme wëllt. An dofir nach eng Kéier: Merci, Félix! 
Mir bedaueren, datt eis Medielandschaft mat Dir en dichtegen „Affekot fir eis Sprooch” verléiert, 
mä mir respektéieren Deng Décisioun, déi esou éierlech ass, wéis Du selwer et ëmmer wars 
a sécher och an Zukunft bleifs. All Gutts fir Däin neie Wee, deens Du elo goe wëlls! Wie weess, 
och bei de Versécherunge kanns Du vläicht e Pad fir d’Lëtzebuergescht trëppelen…?! C.B.

Jaddermunnesse-Lëtzebuergesch
Dir kennt alleguer déi komesch Fliichteninsekten, déi heiansdo mat onsécheren, onheemlech laange
Been un enger Fënster wackelen. Et fäert keen se; si di kengem wéi; si picken net… si kommen 
een einfach nëmme lächerlech vir: d’Jaddermunnessen.
Genee un déi total onnëtz (?) Déiere muss een denken, wann een dat gespëtzent ‘Bokemauls- 
Lëtzebuergesch’ héiert oder liest, wa Leit sech vrun engem Mikro an d’Broscht geheien, oder de
Bläistëft spëtze fir eppes «vun sech» ze ginn. Beispill: Mat Bestierzung hu mir déi onfaassbar 
Noriicht vun eisem Komerod sengem Ofliewen entgéintgeholl… no der Mass gëtt hie bäigesat…
Dir mengt, ech giff iwwerdreiwen? Hand op d’Häerz, dat stong genee esou an enger Doudes-
annonce! Datt d’Noriicht vun engem léiwe Mënsch sengem Doud ee kann ‘ëmgeheien’, dat seet 
sech grad esou éierlech an enger normaler Sprooch… a wann ee vun enger Noriicht schwätzt, 
brauch een se jo net ‘entgéintzehuelen‘, déi kritt een einfach… dacks leider.

Just an eiser esou einfacher Sprooch ass et kannerliicht, eng onkomplizéiert Saach klor ze soen, ouni a
stereotyp Schockelasknipperchers-sätz an -ausdréck ze rëtschen, déi mir guer net néideg hunn. P.W.

Positioun vun der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH
iwwer d’Initiativ „FIR EIS SPROOCH“

Mir wëllen hei fir jiddereen absolutt klor stellen, datt eis Associatioun guer a glat näischt mat deer 
Initiativ ze dinn huet, fir déi den Ament Petitiounslëschten uechter d’Land geschéckt ginn. Mir hänken
äis net hannert en eenzelen Deputéierten, och wann säi Slogan „fir eis Sprooch“ heescht… eis Actioun
„fir eis Sprooch“ dauert ewell zënter 1971! Eng KLACK „fir eis SPROOCH“ publizéiere mir ewell 
zënter 1993. D’Sproochgesetz vun 1984 a maandelweis „Initiativë fir eis Sprooch“ kënne mir äis
op d’Lee schreiwen.
Mir si bis elo vun all Regierung unerkannt ginn an och an der Chamber respektéiert. Mir halen äis 
un en ziviliséierte Wee fir eist grousst Uleiës, och wa mir heiansdo driwwer knadderen, datt eppes 
ze lues geet. Eis AL ass nom Gesetz am „Conseil de la langue luxembourgeoise“, grad ewéi och am
„Conseil national des programmes“ vertrueden, also voll unerkannt! Mir hate vru 4 Joer iwwert eis
Sprooch an der Constitutioun mat den eenzele Fraktioune ganz positiv Gespréicher. D’Saach vun
eiser Sprooch an der Verfassung ass bei der Constitutiouns-Commissioun vun der Chamber „an der 
Maach“, an eng ‚Motioun’ ass dofir komplett iwwerflësseg.

De Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch / Eis Sprooch

Eng Klak?
Hei hu mir et mat engem Beispill vun deene sëlleche Wierder ze dinn, deene mir aus enger anerer
Sprooch eraus eng weider Bedeitung ginn hunn. Dat giff eng schéi Lëscht vu Wierder, fir een,
deen sech domat „ameséiere“ wëllt.An der Wëssenschaft giff elo vu „semantesche Paradigmewiessele“
geschwat; dat mécht besser (et ass Famill mat ‚Jaddermunnes’ a Co.), et ass ower datselwecht.

Am Franséischen hu mir ‚une claque’ = eng op de Bak; et gëtt och ‚claquer’ = klaken… ower
nëmmen als Geräisch oder ‚eng erwëschen’ (z. B. am Sport).

Wat hu mir dann nach aus der „claque“ gemaach? Mä emol eng Klak als ‚Schéiss’ (revolver), oder eng
Klak als (déck) Rechnung, déi ze berappen ass. Als Verb ‚klaken’ hu mir jo déi franséisch Bedeitung…
mä am Lëtzebuergeschen heescht dat och nach eppes geheien/puchen. Dat ass jo vläicht net wichteg;
vläicht ower grad esou intressant, wéi sech en décke Kapp mat SODOKU ze maachen. H.M.

KAR-woch / OUSCHTER-woch…
„KAR“ = Trauer (op Mëttelhoudäitsch), an ass deemno als KARwoch déi Woch virun Ouschterdag; 
dofir steet et och besonnesch am KARfreideg a KARsamschdeg.
Den OUSCHTERsonndeg gëtt deene 6 Deeg duerno de Bäisaz OUSCHTERméindeg, OUSCHTER-
dënschdeg asw. C.B.

Eis Generalversammlung
Mir invitéieren all eis Membren a Frënn op déi
36. GV vun der Actioun-Lëtzebuergesch,
samschdes, de 14. Abrëll 2007 – 15.00 Auer

Brasserie «am Dierfgen» – 6, Casinosgaass (Côte d’Eich) – ‘STAD’.

Mir hunn iech an eiser KLACK 127 vun deer interaktiver „EuroTalk-CD-ROM“ geschriwwen,
mat deer een aus alle „gängege“ Sproochen eraus Lëtzebuergesch mat Text a Bild an Toun 
ka léieren. Dat fonctionnéiert formidabel… an et kënnt z.B. e flotte Cadeau fir är auslännesch 
Bekannten oder Frënn sinn. D’Madame Jeanny an den Här Pierre Friederich hunn sech deer Saach
ugeholl. De Präiss (mat Buch, 29.99 E) ass, am Verglach zu engem gudde Bifdeck oder engem 
‚Fouerfësch’ wierklech méi ewéi verstänneg. Bestellt et op hirem ‚Mail’ oder dem Fax vun der 
Actioun-Lëtzebuergesch.

Eidechs
erschrecken
Fernseh
flüchten
Gäizhals
Gediechtnes
gëlteg
geschmeideg
gläichzäiteg
Gurt
Haushalt
Hubschrauber
humpelen
Igel
innerhalb
insgesamt
Käfer
knuspereg
Koffer

Läichnahm
lecker
Metzger
Narb
nörgelen
Nuque
oft
Pickel
pingeleg
pummeleg
Rassel
Regal
Rouestand
Säit
Sarg
Sauerkraut
Scheif
scheinbar
Schlamm

Schmetterling
Schmuck
schnell
Schnuller
selten
stattfannen
stolperen
stotteren
Tankstell
Trockner
uschléissend
uschwätzen
zahlreich
Zahnstocher
zögern
zréck
zweifellos
Zwiwwelen

Abschiedsfeier
absichtlech
alueden
Aluedung
Ameis
Amsel
andauernd
Angebot
angenehm
auskennen (sech)
ausserhalb
barsch
Baustell
bequem
besichtegen
Besteck
Bettduch
Bock hunn
Eichhörnchen



de «Précoce» an eis Sprooch
Wien an der Zäit dee koppegen Numm fir eng fréi Spillschoul erfonnt 
an ageféiert huet, deen hat sech keng Gedanken iwwer den Ausdrock 
«précoce / lat. ‘praecox’)» gemaach, well deen heescht definitiouns-
méisseg éischter ‘zevill fréi’, wat also iergendwéi an d’Negatiivt zitt. 
Also fir deen deemolege ‘Précoce-Dafpätter’ (oder d’Giedel) emol eng 
déck Datz!

Eng Spillschoul soll eng Spillschoul bleiwen, an deer iwwer dem dirigéierte
Spillen eppes ‘progressiv Systematesches (z. B. bestëmmte Geschécker-
lechkeeten) an engem bestëmmte fréi-sozialen Ëmfeld’ un d’Kënnercher 
bruecht gëtt. Et fällt kengem am Frankräich an, aus der «maternelle» 
e «précoce» ze maachen; den däitsche «Kindergarten» oder den englesche «kindergarden» hunn 
och knapps eppes mat deer kromenoleger ‘Précocerei’ ze dinn… mä dee blénkegen Numm mécht 
esou gutt an der Schoullandschaft, gell dir. Wie wëllt da schonn nach ‘Spillschoulsjoffer’ sinn! 
‘Léierin am Précoce’, dat bréngt et (ee Gléck sinn déi meescht vun hinnen haut keng Jonggesellinne
méi, an d’Männer sinn och net méi ganz rar an deem Fach). Datt si haut ‘Bac+3’ fir dee Beruff 
musse maachen, doriwwer léiss sech och säiteweis diskutéieren; op jidfer Fall brénge rateschwanz-
laang Studien en natierlecht Talent dofir net, dat een net huet. Näischt fir ongutt, ower als (zevill?)
alen Hues weess ee jo ower, wéi deen Zickzack gong/geet.

Wéi ass et dann elo mat der Sprooch (pardon: Sproochkompetenz) bei deene Kënnercher? 
Mä dat hänkt jo emol zum groussen Deel dovun of, wéi a wéivill an deene ronn 40 éischte Méint 
vun hirem klenge Liewe mat deene Butze geschwat ginn ass. Hir ‘Nascht-Famill’ an deer hir 
Zesummesetzung spillen eng enorm Roll; laang vrum ‘Précoce’! Mat wiem net geschwat, 
gegeckst, gespillt, gebabbelt a geschnabbelt gëtt, dee kënnt net schrecklech séier un d’Schwätzen; 
dee freet och net sënnerlech vill, well de Stress (?) an d’Televisioun deene Grousse keng éilelaang 
Äntwert erlaben. E gudden Nintendo bréngt Rou an d’Spill… a mécht schéi roueg, kleng, brav… 
bal ‘Autistercher’. Dës Iwwerleeungen hu bis elo näischt mat dëser oder deer Sprooch ze dinn, 
och net extra mat dem Lëtzebuergeschen.

Do hu mir hei am Land och apaart vill Krämpes mat deem héige Prozentsaz vu Kënnercher, 
déi doheem ni e Wuert Lëtzebuergesch gehéiert hunn. Mir wëssen ower och, datt «kleng Kessele 
grouss Oueren hunn», anescht gesot: Kanner am Spillschoulsalter rafe vill méi séier 
wéi Grousser. Gutt, dat geet net duer als Argumentatioun, ower et ass en ‘dijeleche’ Behollef. 
An der leschter Zäit si fir déi friemsproocheg Kënnercher ganz flott a gutt Bild-Sprooch-Bichelcher 
fir d’Lëtzebuergescht erauskomm, mat deenen eng talentéiert Léierpersoun brillant Resultater 
kann hunn. Endlech! Déi Kanner mussen esou fréi wéi méiglech an déi Sprooch erageféiert ginn, 
déi nun emol d’Sproochbasis hei am Land ass. Doriwwer eraus ass d’Lëtzebuergescht e wiissege 
Buedem, fir eng Sproochplänzchen, déi – als germaneschen Idiom – d’Däitsch soll 
ophuelen… wat vru 25 Joer (!) d’Kolleginnen an ‘Italien’ zu Didleng ewell tiptop gemaach hunn… 
hir ‘romanophon’ Kanner haten d’Lëtzebuerger no 3 Joer am Däitschen erëm! Nach eng sympa-
thesch Feststellung: d’ASTI ass no an no voll mat op dee Wee gaang… ouni zevill ‘Mémoiren’ 
an ‘Thesen’. Einfach mat guddem Wëll a gesondem Mënscheverstand.
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bäigesat?
Dëslescht ass am Frankräich e Mann gestuerwen, fir deen et
net ville Fransouse besonnesch Leed gedinn huet, well hien
ënnert den Nazien seng Ënnerschrëft ënner dausende vun 
Uerdere gesat hat, fir judesch Leit op den Transport fir an 
d’KZ ze féieren.
Am Radio huet een dann héieren, de Maurice Papon wier
«bäigesat» ginn… an op déi Manéier gëtt och e Stéck
lëtzebuergesche Sproochgebrauch verdréint… a
begruewen! Et huet natierlech och keng «Bäisetzung 
stattfonnt», mä et war einfach e Begriefnes. Dat ass net
wichteg, mengt dir; et geheit och keng Beem ëm, mä just 
do ass déi heemlech Gefor fir eis Sprooch; dat gesäit
no näischt aus, ower deer «Interferenzkniddelen» hu mir
um Mikro maandelweis… dat schlauft an d’Sprooch ewéi
e Kriibs, heemlech an hannerlëschteg.
Mir hun d’Verb ‘bäisetzen’, ower nëmme fir bei der Pai.
De ‘Bäisaz’ guf/gëtt et och, mä dat ass een, deen an
en Haus abestuet guf, wou ‘eppes hannert der Heck’
war, vläicht och nei an d’Duerf geplënnert ass… mä mat
‘begruewen’ huet dat jo näischt ze dinn, gelldir. Eng méi 
folkloristesch Fassong: Knëff, hock emol bäikänteg… 
Jéinesch! An? Wat heescht dat? P.W.

Eng Honnertjäereg
Et geet den Ament jo vill rieds vun der «Neier Bréck»…
bei deer iwregens dem Michel Rodange säi Jong, den
Ingenieur Albert Rodange, säi Plang praktesch «geklaut»
krut, fir sengem franséische Kolleg Séjourné en an d’Jillis-
täsch (den Iechternacher hire Broostlobseekelchen!) ze stie-
chen… et guff a gëtt apaart an dëser Branche knapps eppes
Neies… mä wie weess dann elo, vu wiem dësen Text ass?:

Eng prächteg Bréck hunn s’ons gemauert
Eng Bréck, déi passt fir Lëtzebuerg;
Mä eppes ass, wat ee bedauert:
‘t leeft bal kee Waasser drënner duerch.
Schéckt äis är Äntwert, mir ginn der Mme Florentine Becker-Bintner vu
Beetebuerg se weider… an dann huet dir e Buch vun äis zegutt! L.R.

Wou? Wat? 
An der KLACK127 hate mir e Skulptur- 
Bild (Léiw) vun dem rietse Pilier vun 
deer monumentaler Entrée vum ‘Palais 
de Justice’ an der Stad bruecht… net 
einfach, mä d’Madame Jomé vun 
Hesper hat et ower erausfonnt. Bravo. 
Dës Kéier bleiwe mir och mam Bild 
an der Stad. Wou a wat ass et? Schéckt
äis är Äntwert e Méindeg tëscht 9.00 
an 13.00. Mir halen dann eist Wuert 
och. A propos: Huet dir vläicht eng 
Photo, déi mir och kënnten als Rätsel 
bréngen? Schéckt oder ‘mailt’ äis se 
eran…

wie mécht mat?
Eis Kanner komme mat ëmmer méi Wierder (z. B. ‘lecker’) an esouguer ganze Sätz, déi riichtewech 
Houdäitsch sinn. Dat ass kee Wonner, well si jo bal mat Däitsch ageseeft ginn: TV-CD-DVD-
däitsch Billerbicher asw. Heinsdo musse mir laachen, verzielen et esouguer dorëmmer; iergeren huet
keen Zweck. Jidderee weess deer Beispiller och kéipweis, mä et fällt knapps engem an, e Kand léif
a verstänneg ‘erëmzehuelen’… dat kënnt jo och emol ‘autoritär’ sinn, nëdir.

Mir sichen no Leit, déi äis hëllefen, eng Lëscht mat deenen am dackste gebrauchten Ausrutschereien
opzestellen. Et sinn der ‘yet’, bal ëmmer déiselwecht. Wien äis déi meescht op eng vun eisen Adresse
schéckt, dee kritt e ‘Bicher-Merci’… a mir maachen eppes domat. H.M.

(PHOTO:  M.V.)

versuergen / (sech) mengen
wéi wier et, wa mir emol méi dacks giffen drun denken, datt mir däitsch Wierder oder Ausdréck 
gebrauchen, déi een op dës Manéier an der Däitscher Sprooch net esou kann huelen, ouni total 
laanscht dem Dill ze leien.

‘ech hunn dat gutt versuergt’ (am Sënn vun ‘aufgehoben’), hien huet sech mat senger Aarbecht 
‘gemengt’ (am Sënn vu ‘stolz’)… probéiert dat dann op lëtzebuerger Däitsch ze soen, da fällt iech 
gläich op, wéi onméiglech dat klénkt, wann dir d’Lëtzebuergescht einfach ping-pong eriwwer-
setzt… dat ass op seng Fassong grad esou krommenoleg, wéi wa mir behaapten, et hätt een 
seng ‘Plaz ageholl’, aplaz sech einfach dohi gesat. M.V.

Schilf ?
Wéi guff ‘an der Zäit’ vun engem gesot, deen ‘um lescht Wippche’ war, ‘net méi vill Gutts’ 
gedinn huet, also drop an dru war, fir äis ze verloossen… net ‘vun äis’ ze goen’, wéi dat leider 
dacks an Doudesannoncë steet?

E bësse méi graff/flappeg huet et do och geheescht, ‘deen Aarme geet an d’Lëtschen’. 
Mä wat sinn da Lëtschen? Anescht gefrot: Wat maache mir mat ‘Schilf‘? Domat ass d’Fro beänt-
wert… vläicht och fir eis sympathesch Leit vum Naturschutz, déi eng Hëllefsactioun fir déi Planz 
gestart hunn. Lëtsche wuessen nëmmen a sougenannt ‘Fiichtgebitter’, an dësen d’meescht suppege
Fong ass natierlech immens wichteg fir d’Erhale vu bestëmmte Planzen an Déierenzorten… 
ower mam ‘Schilf’ leeë mir um Gebitt vun eiser Sprooch leider och eiser Wierder eent 
dréchen. Dat wëllt eis ‘NATURA’ dach bestëmmt net. Oder? AL

Ceterum censeo… (11)
Mir wëssen, dat mir mat eisem Uleiës vum Lëtzebuergeschen an eiser Constitutioun dësem
oder deem vläicht ‘op d’Strëmp’ ginn. Et ass äis ower och bewosst, datt an der Spezialcommissioun
vun der Chamber vun 2 Parteien dogéint gemauert gëtt, den Artikel 29 an deem Sënn ofzeänneren,
datt d’Sprooch vun eisem Land d’Lëtzebuerger Sprooch ass, basta! Mir wëssen och, datt dës
Ofännerung eng Majoritéit an der Chamber hätt, mä mir verstinn och, datt dës Actioun net mam 
Briecheise soll/muss gemaach ginn.

D’Propositioun, d’Lëtzebuergescht als d’Sprooch vum Grand-Duché eran ze setzen huet
guer näischt mam Nationalitéitsgesetz ze dinn, well et gëtt jo net verlaangt ‘la langue des 
Luxembourgeois’ eran ze huelen. Aus dem Nationalitéits- an duebel Nationalitéitsgesetz
hale mir äis eraus; dat ass eng pur politesch Fro… déi jo ower geléist ze si schéngt… mä da 
froe mir äis mat Recht, woufir do klor a méi ewéi däitlech vun eiser Sprooch rieds geet… 
déi jo emol net ‘explicit’ am Grondgesetz ernimmt gëtt! Wéi ass et dann hei mam Geescht vun
der constitutioneller ‘Conformitéit’? AL

«Onse Fuendel…»
war, esou oder esou, ronn 30 000 Bierger eng Ënnerschrëft wert. Dat ass, egal zu wat een hält, 
prinzipiell eng gutt Saach! Hei an der KLACK ‘biedele’ mir d’Leit zënter Joer an Dag, 
fir Nationalfeierdag resp. «d’Journée de la Commémoration nationale» eise Fändel 
(oder ee vun eise Fändelen) eraus ze hänken. Mir hunn och geschriwwen, datt een an de 
‘giele Säite’ vum Tëlephonsbuch e Grapp Adresse fënnt, wou een all Mooss vu Fändel ze kafe 
kritt… Da loosst mer emol kucken, wéivill der vun deenen zeg-dausende vu Begeeschterten den 
22. Juni / 10. Oktober nach un hire sympythesche Courage denken. AL

een am ‘Rouestand’?
Firwat gi mir heiansdo esou onheemlech feierlech, wann een de Bic an de Grapp hëlt? Do geet dann
ee fein a propper an d’Pensioun, an da gëtt behaapt, hie wier ‘an de Rouestand agetrueden’.
Natierlech war dann do och nach op eng ‘Abschiedsfeier agelueden’… a wat et dees däitsche
Gegockels nach an deene Photos-Zeilen ënnert de sympathesche Biller gëtt. Wannechglifft, maacht
eiser Sprooch dach de Gefalen, a sot, déi Persoun wier a ‘Pensioun gaang/hätt op eng Pensiouns-
feier invitéiert‘. P.W.



integréieren/assimiléieren?
Mir hunn et an eisem Land mat 40 % auslännesche Matbierger ze
dinn; dat wieren an Däitschland an England (UK) ronn 32 Milliounen,
a Frankräich 24 Milliounen, an der Belsch iwwer 4, an Holland iwwer 5
a fir d’Schwäiz iwwer 3 Millioune Leit.
Wann een dat emol esou kuckt, aplaz nëmmen dréche Prozenter ze gesinn,
da versteet een, datt eis Situatioun fir e Staat ganz sécher eemoleg op der Welt
ass. Verrechent een och nach 120000 «Frontalieren» an déi Iwwerleeung mat
eran, da komme mir esou lues a lues bei «science fiction» eraus… mä et ass
de Wouer, eng Wierklechkeet, déi mir einfach net sollen an däerfen iwwersinn…
mir mussen dat iwwerdenken a verstänneg duerno handelen. Do spillen dann
d’Ënnerscheeder vun «Integratioun» an «Assimilatioun» eng ganz wichteg Roll.

Mir waren am 19. Joerhonnert en Auswanderer-/Emigranteland, aus deem ronn en Drëttel
vun de Lëtzebuerger sech eng Existenz an der «Friemt» opbaue gaang sinn. Haut hu mir et (méi ewéi)
mam Contraire ze dinn. Dat eent an dat anert war an ass net schlecht… et muss een et nëmme
richteg kucken. Eis Leit hunn an der Zäit «eng Kuuscht» gebraucht; dann ass et normal gewiescht an
och haut grad esou logesch, datt Leit aus anere Länner hirt Liewen zu Lëtzebuerg wëllen/musse
maachen. Si brauchen äis… ower mir mussen si och hunn! Problemer gëtt et ëmmer nëmme
mat der «Form». An zu deer «Form» gehéiert natierlech eis Sprooch(e)situatioun.
Huelt emol un, dir wëllt/musst enges Daags a Spuenien dorower schaffen a liewe goen.
Do kommt dir an aner Liewesgewunnechten eran, an dir probéiert verstännegerweis, iech och, am
Sënn vum Ausdrock, «eran ze liewen», an zwar mat allem, wat dat heescht. Dir maacht souzesoe bei
deem «mat», wat iech gefällt oder wat dir braucht; dir fänkt och un, är puer Wuert Spuenesch an d’Rei
ze kréien, well soss knapps een iech versteet… an dir mierkt, datt et ëmmer besser geet; dir winnt
iech un de spuenesche Kascht, un hirt Gedrénks, un hir Dag- an Nuechtgebräicher a -Gewunnechten…
dir sidd amgaang, iech ze integréieren! Wéi wäit dat geet, dat hänkt net nëmme vun iech, mä och vun
hinnen of. Do muss da jiddereen seng kleng Schréck op deen aneren duer maachen, wat klorerweis
net ëmmer esou «afeg» ass; dat sief duerch iergend eng Staut, eng Verbruetheet, eng Meenungs-
verschiddenheet, e klengt Gebutteks, eng perséinlech Reiwerei… oder (d’meescht) soss eng
Eefällegkeet. No an no, a vrun allem duerch d’Sprooch, lieft dir iech ower eran, vläicht eng Kéier esou
wäit, datt dir alt emol ufänkt op Spuenesch ze tiermen an ze dreemen! Dat ass dann Integratioun!
Ower dir wäert iech knapps jeemools als Spuenier fillen, well är Wuerzele ganz einfach net do
gestackt hunn. Wann dir ower do bleift, är Kanner da mat spuenesche Komerode spillen, an d’Schoul
ginn, der stiichten an sech ameséieren, dann ass d’Assimilatioun net méi esou wäit. Déi maache
Wuerzelen, well si (op all Manéier) op deem neie Buedem «gekéngt» hunn a gewuess sinn.
D’Kandskanner sinn da praktesch dselwecht ewéi d’Spuenier… an «dselwecht» heescht am Latäin
«simile», woumat mir bei «asSIMILatioun» sinn.
Dat ass nëmmen e Beispill. Mä wéivill deer Fäll hu mir dann no 3 bis 4 Generatiounen hei am Land!
Besonnesch aus italiéinescher Ofstamung, mä och ewell mat deer 3. Generatioun aus portugisesche
Wuerzelen. Dofir brauch/soll/däerf et äis net Angscht fir d’Zukunft vun eisem Land an der Natioun
sinn… et sief dann, mir vergiessen d’Roll vun eiser Sprooch bei deer ganzer Problematik vu… 40 %
auslännesche Bierger an 120000 Grenzgänger!
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den ASTI-Badge
kënnt net esou gutt un, wéi een sech dat giff 
denken. Mir haten dëslescht heiriwer rieds an hunn 
och proposéiert, äis iwwert d’Ursaach dovun emol
zesummenzesetzen. Bis elo waarde mir op eng Äntwert
vun den ASTI-Frënn.

D’Madame Irène Hoffmann-Felten vu Riedgen huet 
äis doriwwer en intressante Bréif geschriwwen: Si gëtt
lëtzebuergesch Coursën a weess aus der Praxis, datt 
hir Leit guer net esou héich fir e Badge mat «ech léiere
Lëtzebuergesch» an d’Luucht sprangen. Firwat? Mä well
mir ze séier mat hinne schwätzen an hinne keng Zäit 
genge loossen, fir ze iwwerleeën. Et giff och nach dobäi
kommen, datt mir direkt op Franséisch virufueren, 
wann een äis net gläich flësseg op Lëtzebuergesch
äntwert. Dat ass ganz sécher net falsch, well mir jo 
och am Allgemengen ze séier ënnert äis schwätzen,
Silben an esouguer ganz Wierder «verschlécken»… 
mir «artikuléieren» net: Mir maachen de Mond net op,
d’Zänn net auserneen, «knujelen» a knätschen alles 
uneneen: dasowerëmmeramënneschtenaarm. Do ass et
bal net denkbar, datt een eppes matkritt, a scho guer
net, datt een eppes vun eiser Sprooch léiert. Um Badge
misst jo da bal stoen: schwätzt w.e.g. däitlech mat mir.

D’Madame Hoffmann seet dann zugudderlescht: 
Et wier vläicht emol gutt, wa mir äis selwer géife rëselen 
an hinnen eng Chance ginn… vläicht géif et da mam 
Badge klappen. Eis Korrespondentin huet recht… 
a mir soe merci! P.W.

Wou? Wat? 
Hei da wéi versprach emol rëm eiser
Rätsel-Photoen eng (mir passen äis 
deem F aus dem Däitschen net och 
nach un, zemol well si zwar ‘Geogra-
fie’ ower net konsequent ‘Filosofie, 
‘Fotosintese’, ‘Ortografie’ asw. schrei-
wen. Och d’Bild vun eiser lëtzebuer-
gescher Schreifweis spillt eng psycho-
logesch/psikologesch? wichteg Roll.)

Schéckt äis är Äntwert bis e Méin-
deg, 13.00 Auer eran, a sot äis, 
watfir eent vun eise Bicher dir am 
léifsten hätt.

«e Gesuch fir eng Genehmigung»
Éierlech gesot, wéi fannt dir esou en opgeblosent Gedéngels ewéi dat hei: Si hu Récksprooch
iwwer e Gesuch fir eng Baugenehmegung ze erdeele geféiert. Dat kënnt ee vir ewéi eng (däitsch)
Jaddermunnes, déi mat hire lächerlech gakege Been iwwer eng Fënster wackelt.

Ass et net méi einfach a méi klor, wann op en normaalt Lëtzebuergesch do steet, si hätten
iwwer eng Demande geschwat fir eng Bau-Erlaabnes/-Permissioun ze ginn. Dir kënnt elo soen,
‘Demande’ a ‘Permissioun’ wieren och net Lëtzebuergesch, ower et spiert een dach, datt et
besser an de Floss vun eiser Sprooch era passt… et seet jo och keen, dat däerft een net
op déi éischt Fassong formuléieren, ower et kann ee jo ower emol eng Grimmel iwwer
Sprooch-Gefill nodenken, z. B. och driwwer, datt mir den Zock hunn, onnëtz zevill Däitsch an
d’Lëtzebuergescht eran ze huelen. Muss dat sinn? Absolut lächerlech wierkt déi gebeemte
Récksprooch; firwat gëtt et dann net och nach eng Bauchsprooch.

Vläicht ass dat Ganzt och nëmme fir ‘gutt ze maachen’, esou op d’Manéier wéi en Dierwiechter
an enger Annonce (jo och net eng Anzeig!) glënnert Il résulte d’un exploit de mon ministère que…
dat ass alles fir deene Sand an d’Gickelcher ze reiwen, déi näischt dovu verstinn. Oder fir
datt si Respekt (Angscht) kréien. Dofir ass eng Sprooch net do! H.M.

Eng wonnerbar Saach
Eis Sekretärin, d’Madame Jeanny Friederich (hiren E-mail steet hei uewen an der KLACK)
huet e ganz gudde Bestell-Kontakt mat enger englescher Firma, déi sech fir Sproochen
ze léieren op elektronescht Material spezialiséiert huet… och Lëtzebuergesch!
Wien e PC huet, kann sech do op eng immens flott a pädagogesch intressant Fassong an
iergend eng Sprooch eraschaffen… egal vu watfir enger Sprooch erfort;et sinn der bis elo 141!

Déi CD-ROM ass eng «interaktiv» Method, mat deer ee léieren a sech selwer ver-
bessere kann. Dir huet zwou sympathesch jonk Persoune um Schierm, déi iech e Wuert oder
e Saz esou dacks däitlech soe wéi dir wëllt. D’Grammaire ass ganz luusseg – a besonnesch
net fad an dréchen – am Weiderlafe vun den Texter verstoppt. Et kann ee roueg behaapten,
datt dësen EuroTalk/interactive-CD-ROM vill méi séier eppes bréngt ewéi munnech e 
mëttelméissegen Owescours. Wat dee ‘Spaass’ kascht?… Manner wéi zu zwee e ‘Fouer-
fësch’ iesse goen!

Muss dat sinn?
Mir brauchen net laang nozedenken, fir eraus ze fannen, wou dat schéint neit lëtzebuergescht
Wuert «lecker» hierkënnt… et ass esou iwwerflësseg wéi e Kréienan. Wann eppes gutt 
schmaacht, dann ass et bei äis ganz einfach «gutt, guttsi, guddiguddi…» dat «lecker» 
passt an eis Sprooch wéi e Suedel op e Mubauz!

wäert a wäerten…
dat ass kee Futur, wéi mir en op déi Manéier mat Hëllefsverb am Däitsche kennen. Am Lëtzebuergesche
gëtt de Futur weder, wéi am Franséischen duerch eng ‘Endung’ nach wéi am Däitschen, Engleschen 
oder Nidderlänneschen duerch en ‘Hëllefsverb’ (ich werde… I shall… ik sall) ugedeit. Wéi a villen anere
Sproochen op der Welt läit d’Iddi fir de Futur am Lëtzebuergeschen an engem klenge Wuert
oder am sougenannte Kontext: herno… mar… déi aner Woch… dat nächst Joer… an enger 
Stonn asw. Et ka jo mengerwärreg kee soen, mir hätten äis nach net ëmmer prima sou verstan.

Wa mir mat ‘wäerten’ oder ‘wäert’ operéieren, dann dréckt dat zwar och e Futur aus, ower d’meescht
am Zesummenhank mat enger Bestëmmtheet, mat eppes, wourop ee sécher ka sinn: ech wäert 
kommen = ech komme ganz sécher; ech wäert dir et soen = ganz bestëmmt soen. Et geet also hei vrun
allem ëm de Sënn vum Saz an net esou streng ëm d’Zäit.

eise VAUBANG
Apaart an dësem VAUBAN-JOER, dat am Frankräich mat Recht grouss gefeiert gëtt, brauch
een sech net déif an d’Geschicht ze knéien, fir ze wëssen, wat dee geniale franséische Festungs-
Baumeeschter fir eis Haaptstad bedeit… spadséiert an der Péitrus ënnelaanscht an duerch de Gronn
a Clausen, da kritt dir eng Iddi vun senger Wichtegkeet fir äis.
Vläicht kommt dir dann och am Pafendall «um VAUBANG» laanscht, deen dem Buch vum Adel Weis
säin Titel ginn huet… e genëssegt Buch an eiser Sprooch, dat sech an engem Siess liest ewéi «Zitz».
Do kritt dir vun engem gebuerene Clausener Erzieler eng 100 % authentesch Iddi vun de Leit an hirem
Liewen ëm 1900 «do ënnen», vu Stad-Deeler vun deenen der e sëllechen mat gerëntschelter Nues
gebraddelt hunn an nach haut net intelligent schwätzen.
Eist Buch «um Vaubang» ass ewéi e Film… deen dir iech praktesch selwer maacht, ouni TV a Kino. 
Dir kritt et am Bicherbuttek oder op eisen Adressen… 175 Säiten / 15 E! AL

Ceterum censeo… (10)
Dir wësst, datt mir äis mat dem Uleiës vun eiser Sprooch an der Constitutioun net ginn. An der 
Spezialcommissioun vun der Chamber sinn nach just 2 Leit, déi fir hiren Accord en Hoer an der Zopp
fannen… nach méi dënn ewéi dënn. Si froen sech, watfir juristesch Problemer d’Ernimme vum
Lëtzebuergeschen an eisem Grondgesetz kënnt bréngen. Beispiller w.e.g.!
Mir sinn a bleiwen an deer Saach ganz fein an ziviliséiert, well mir keng parteipolitesch Zermeeschterei
draus wëlle maachen. Wat ower fir eng Fändelsgeschicht oder esouguer fir e ‘Muppegesetz’ méiglech
ass, dat kënne mir natierlech och… mä dann zesumme mat alle patriotesche Federatiounen,
deenen hir Membre jo queesch duerch all Parteie ginn. Loosst mer just hoffen, datt et net esou wäit
brauch ze kommen.

(PHOTO:  M.V.)



den «L»
Vrun enger ganzer Rei Joeren hate mir probéiert, e Virschlag 
ze maachen, deen dem Sproochegebrauch an de Geschäfter
e bësse vun deem Krämpes sollt eraushuelen, dat vill Leit an engem
Rayon oder bei der Caisse hunn. Et ass jo kee Mäerchen, datt et 
an de Buttécker eng Majoritéit vu Mataarbechter gëtt, déi kee 
Lëtzebuergesch schwätzen… ower och vill Lëtzebuerger schlecht 
oder kee Franséisch. Firwat dat esou ass, dat ka kéipweis Ursaachen
hunn. Déi hunn ower net onbedéngt mat eiser Suerg an Aarbecht
fir eis Sprooch ze dinn. Mir stellen dat ganz einfach fest, mir 
jugéieren net hott oder har… mir wëllen hëllefen, eng verstänneg Léisung ouni 
Spannung, Gestreits, Gerëffels a Verbruetheet ze fannen.

Genee dat hate mir an der Zäit éierlech an ouni deen allermannsten Hannergedanke 
probéiert: mam Virschlag, datt déi Beschäftegt, déi Lëtzebuergesch genge schwätzen, 
dat mat enger «Spéngel L» kënnte weisen – wuel verstan ‘kënnten’, net ‘missten’ – … 
a mir kruten der deemools fir eise gudde Wëll fermer op d’Nues: «Fanatiker, Auslänner-
haasser, Nationalisten, Rietsextremer, Xenophoben!!!»… Argumenter, Beweiser, zivi-
liséiert Diskussioun, konstruktiv Gespréicher, Sträitgespréich um Radio, op der TV? 
Näischt vun all deem! Nëmme primär topeg a vrun allem primitiv, domm a graff drop-
geklappt. Gelungenerweis ower meescht vu bekannte Chaoten, deenen eist Land a seng 
Leit wurschtegal waren, sinn a bleiwen. Et war dee klassesche Psychoterror, wéi en 
iwregens an allen Diktaturen agesat gouff a gëtt, wou Leit mat enger eegener/anerer 
Meenung net gelidde sinn. Mir hunn äis natierlech gefrot, ob mir dat Gedäisch a Gepicks 
néideg hätten… mir haten d’Flemm mat deer Initiativ an hu Gottes Waasser iwwer 
Gottes Land lafe gelooss. «Si» haten hirt bei äis erreecht… och wa mir de Problem hei 
an der KLACK nach dacks a regelméisseg op de Leescht geholl hunn.

Dir kënnt iech denken, wéi frou datt mir waren, wéi dann d’ASTI (Association du Soutien 
aux Travailleurs Immigrés) sech op eemol aktiv a positiv ëm déi Problematik bekëmmert 
huet, an zwar mat engem «badge», op deem «ech schwätzen OCH Lëtzebuergesch»
steet! Psychologesch ass dat vläicht méi reng wéi den einfachen «L». De Fong an d’Suerg 
sinn ower genee déiselwecht… vrun allem ass et d’Resultat, wourop et ukënnt. Firwat net
eng zolitt a souzesoe permanent Reklamm-Campagne an allen Organe vun eiser gedréckter 
an elektronescher Press mateneen organiséieren, fir datt déi Initiativ zerguttst stackt?

Als Member vun der ASTI huet de Schreiwert vun dësen Zeilen déi Spéngel 
natierlech och geschéckt kritt; d’Freed war grouss an op d’Resultat vun deer 
ASTI-Actioun sinn a bleiwen ech mat ville Leit natierlech gespaant. Leider 

muss ech feststellen, datt dëst Feierchen net esou brennt, wéi et dat verdéngt hätt. De 
«badge» ass leider nach net vill dorëmmer ze gesinn… ower um Tel. 43 83 33 / Internet: 
agence.interculturelle@asti.lu ze kréien. Mir missten äis zesummesetzen, fir ze kucken, wéi mir
bei deer flotter Saach, eventuell mat der Geschäftswelt, apaart de ‘grandes surfaces’, eng
Schëpp weider kënnten uleeën. Op eis Actioun-Lëtzebuergesch kann een do roueg zielen!
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vum Lex Roth
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Bravo ESCH!
Déi allermannst maachen sech Gedanken driwwer, wou den Numm vun hirer 100-
jäereger Stad hierkënnt. Si gleewen och net méi esou richteg drun, datt hir Uertschaft 
nach vrum ‘Feierwon’ (an natierlech der Eisenindustrie) sengerzäit net méi Awunner hat 
ewéi Beetebuerg, Diddeleng, Déifferdeng oder Schëffleng… si guff «la mauvaise ESCH» 
genannt, fir si vum historesch vill méi wibbelegen ESCH-SAUER ze ënnerscheeden.

Intressant ass och dee kelteschen Numm vun Esch, dee mir ënnert Dosende vu Formen
a ganz Westeuropa fannen (Aqua, Aix, Aach asw.), an zwar den Numm vum Waasser, 
deem wichtegste Liewenselement: «Esk». Dat fanne mir mengentwéigen och am «Äischdall»,
zu Äischen an nach op ville Plazen hei am Land erëm… ower datt den hl. Willibrord
och vun der «Esk», un der englescher Ostküst, aus zu Whitby op d’Schëff gaang ass, 
fir a Kontinentaleuropa ze kommen, dat ass dach net onintressant.

An dësem sympatheschen Zesummenhank ass et vläicht erlaabt, ze froen, ob een am Kader
vun der Joerhonnertfeier net kënnt drun denken, d’Escher Stroosseschëlter vun deene
kromenolegen däitschen Nimm ze botzen, déi nach dorëmmer geeschteren (‘Alzette-
strasse’, ‘Kohlenstrasse’ asw.). An deer herrlech fir Chrëschtdag gerëschter Uelzechtstrooss,
eng vun de schéinste vum Land, huet déi ‘Deutschtümmelei‘ gestéiert. Mir soen den Escher
Frënn merci fir en «Hoff» an deem Sënn. H.M.

Fir 2007 wënscht de Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch 
de Membren an de Frënn, hire Famillen an all deenen, déi si gär hunn, 

datt Allerbescht, Gesondheet an ZeFRIDDENheet!

Irlännesch: 23. EU-Sprooch!
(Ceterum censeo… 9)

Dir sidd Zeien, datt mir d’Problematik vun de Sproochen an der EU hei an de leschten
12 Joer ewell dacks op der Lee haten. Wuel verstan: Mir si géint keng aner Sprooch, well 
d’Sprooch a jidfer Land en Identitéitselement ass… dat mir respektéieren. D’Lëtzebuergescht
och, an zwar net am Sënn vun enger Minoritéitssprooch bannent engem Staat, mä als eng
gesetzlech definéiert Staatssprooch! Hei si mer dann erëm beim Gedanken a bei eiser 
Fuerderung, d’Lëtzebuergescht endlech, aus psychologesche Grënn an eis Constitutioun
ze setzen… Ceterum censeo!!!

Mir hunn och nach ëmmer gesot, et soll een op deem Gebitt verstänneg bleiwen, an eis
Sprooch z. B. op europäeschem Plang prinzipiell nëmme fir Texter virgesinn, déi allgemeng
fir de ‘grand public’ gemënzt sinn… mä do missten eis Regierung an d’Politiker Klortext 
schwätzen/schreiwen aplaz bëllegt Séissholz ze raaspelen, vum naasse Waasser a vum
wäisse Schnéi ze blimmelen. Eis spezifesch Sproochsituatioun erlaabt äis dach, d’Franséischt,
d’Däitscht an esouguer d’Englescht voll mat eran an de Gebrauch ze huelen.

Elo hunn d’Irlänner hir national Lyra da laang genuch gepéngegt, fir d’Gaelescht
als EU-Sprooch unerkannt ze kréien… obschonn héchstens 5 % vun hinnen Iresch 
schwätzen… all aner Prozent-Behaaptung ass Ligen an historesch-politesche Knätsch! 
Gitt emol dohinner, kuckt a lauschtert. Dir kommt erëm a rëselt de Kapp. Basta!

à propos Fändels-Actioun
«ech sinn dofir!…»

– datt all déi Diskussiounen iwwer eise Fändel prinzipiell eng gutt Saach fir de Symbol-
gedanken iwwer eis national «Emblemer» solle sinn;

– datt mir bei deer ganzer Affaire verstänneg bleiwe sollen;
– datt eise Fändel net wahl- oder parteipolitesch instrumentaliséiert gëtt;
– datt mir an eisem Fändel net nëmmen e Stéck Stofft gesinn, mat deem ee bei Sports-

organisatioune wénke geet, egal wéi sympathesch eis Athlete sinn;
– datt de Sënn vun engem Fändel eng roueg a kompetent Explikatioun verdéngt;
– datt d’Leit, déi hei haart oder lues doriwwer schwätzen, an eisem Fändel vrun allem

e Symbol, en Zeeche vun eisem eegene Staat an eiser Fräiheet gesinn;
– datt eise legale Fändel vrun allem eng Erënnerung u schwéier Zäiten a Leit bleift,

déi mat Liewen a Gesondheet dofir riichtgestan hunn;
– datt mir eng zerguttstert Fassong fannen, fir eise Fändel tëscht de 26 anere vun

der EU erëm ze erkennen;
– datt emol jiddereen sech soll froen, ob hien um leschten Nationalfeierdag an/oder

fir den Nationale Commémoratiounsdag (10. Oktober) e Fändel ausgehaang hat;

– datt all déi, déi hott an har fir dës oder déi Fändels-Léisung op Lëschten ënnerschriwwen
hunn oder nach wëlles sinn hiren Numm ze maachen, dëst Joer fir den 23. Juni
resp. den 10. Oktober ee vun deenen 2 offizielle Fändelen eraushänken… 
dat wieren der jo dann Zéngdausenden! Mol kucken. P.W.

(P.S.: de Schreiwert vun dësem Artikelchen huet néierens ënnerschriwwen, wäert dat och net maachen… 
an och – wéi ëmmer – eise Fändel op nationale Feierdeeg eraushänken.)

Wie mengt, hie giff kee Fändel, eng Staang dofir oder eng «Ophänk» fir eise Fändel fannen, 
dee soll emol d’Adressen ënner «drapeaux» am gielen Telephonsbuch kucken… wien dat
elo mécht, dee brauch sech kee Kappbrieches méi ze maachen, wann déi 2 Feierdeeg kommen,
op déi et ukënnt.

Wësst dir et?
Et ass net ëmmer richteg, wann ee behaapt, e Wuert wier al a sténg am Sprooch-Musée, 
wann een deen Ausdrock net selwer kennt, vläicht och nach ni héieren huet. 
Dat gëtt et och an anere Sproochen… ower déi haten an hunn d’Chance, datt se all Dag 
milliounefach geschriwwen a gedréckt ginn. En aalt Spréchwuert seet ower, dat ee ka 
léieren, wat een net weess… et muss ee just de gudde Wëll hunn, eppes unzehuelen. 
Hei dann erëm deer «komescher» Wierder, vun deene plazeweis gesot gëtt, si wiere 
greezeg an net méi am Gebrauch. Et sinn déi Kéier elauter Adjektiven, déi Zort Wierder, 
déi enger Sprooch Geroch a Charakter ginn:

Wëllt dir «dees» nach méi? Da sidd dir am Buch «EISES 100–90–80–50%» mat ronn 
4000 eiser Ausdréck gutt bedéngt; et läit fir 15  a jidfer éierbarem Bicherbuttek. 
E Wullkuerf fir e Spill mat/an eiser Sprooch.

de Josy Braun,
ee vun de verdéngschtvolle Laureate vun eiser Sëlwer-Plaquette «Dicks-Rodange-Lentz», 
huet elo déi 12.Oplo vun sengem Orthographie-Bichelche fir d’Lëtzebuergescht
erausginn (‘eis Sprooch richteg schreiwen’)… bei deer Zuel vun Editiounen ass et 
jo wierklech net méi néideg, dat Wierk extra ze recommandéieren; dat schwätzt klor 
fir sech. Gitt einfach an e Bicherbuttek a kaaft et!

bronkeg
rëffeg
wënsch

razeg
omelzeg
gaarzeg

schléi
éimeg
kleesper

bruckeg
pësseg
treisch

ëmpeg
liwwereg
facheg

äerdeg
haseleg
broseleg



Een Haus, 3 Stäck!
Fir eis Dezember-KLACK soll et e bësse méi ‘no bannenzeg’ goen, 
eng Grimmel méi heemlech ginn… et gëtt jo kee Mount am Joer, 
op deen dat méi Nodenkerlecht an Heemlecht vläicht besser kënnt 
passen…’heemlech’ huet schléisslech mat ‘Heem’ ze dinn! Oder?

Eis Sprooch, grad ewéi déi aner, huet zesoen 3 Niveauën, op deene
fir si, iwwer si a mat hir geschafft gëtt. Tëscht deenen Niveauë (am
Modernen och nach ‘Trakte’ genannt) sinn Trapen, Gäng an Diren,
déi de Fong matenee verbannen… wéi an engem Familjenhaus!

Um ‘Rez-de-chaussée’ gëtt – am Sprooch-Verglach – gekacht, gebracht, gebak, gebro-
den, gedëmpt, gesalzt, gepeffert a gekraidert, mä och gelaacht, gestridden, gediedegt: 
gelieft! Do spillt sech d’Familljeliewen of, do ass d’Kichen, do ass d’Stuff… an hei 
passt den engleschen Ausdrock ‘living’ jo wéi de Kuch an d’Pan. Eis Sprooch – all Sprooch! 
– otemt a lieft, geet, vergeet, erneiert, verbessert oder verschlechtert sech op dësem 
Verglachs-Niveau… an op deem schafft eis Actioun-Lëtzebuergesch, zënter 35 Joer. 
Souzesoe ‘beim Vollek’, am Perséinlechen, an d’Breet, wou jiddereen eppes matkritt, 
wou bekäppt, wou munneches verstan a gefillt gëtt, wou d’Kanner hir Sprooch léieren 
an d’Welt iwwer d’Mammesprooch ufänken ze bekäppen… Mir hunn eiser Sprooch 
op Dosende Manéieren eng Plaz a Respekt verschaaft, sief dat an der Press, 
op Stroossen- an Uertschaftschëlter, mat Sproochecoursën zënter 1976, an der Kierch, 
an, an, an. Dat Allerschéinst ass ower, ze mierken, datt alles dat haut geholl gëtt, 
wéi wann de Kleeschen oder Chrëschtkëndchen dat bruecht hätten.

Um éischte Stack si gemenkerhand d’Schlofkummeren an d’Zëmmere, wuer een sech 
(och op sech) zréckzéie kann. Do stelle mir äis d’Rou vir, dat méi Nodenkerlecht, 
d’Tiermen an d’Dreemen an, an, an… dat ass, am Verglach, den Niveau vum Schreiwen, 
vum schrëftleche Verfeineren,Verzielen a Ver-Dichten. Hei fanne mir dann, sproochlech 
gekuckt, den Niveau vun der Schrëftstellerei, vu den Dichter a Schreiwerten.

Op de Stäck uewendriwwer fanne mir dann – an eisem Sproochverglach – d’Grammaire,
d’Orthographie, a ganz uewenaus d’Linguistik. Dat ass den theoreteschen, de wëssen-
schaftlechen Deel vun der Beschäftegung mat der Sprooch, mat alle Sproochen.

Dir kënnt elo selwer roden an iech eng perséinlech Meenung iwwer d’Néidegkeet 
oder d’Wichtegkeet vun deenen eenzele Sprooche-Stäck maachen. Mir respek-
téieren all Aarbecht, déi op egal watfir engem Niveau fir d’Lëtzebuergescht gemaach 
gëtt, a mir soen och jidderengem merci dofir… esouguer wann eis «Vulgarisatiouns-
Approche» hei oder do e bësse vermengt/verpaasst gekuckt guf a gëtt. Et ka jo schéisslech
net jiddereen eng sozio-pedagogesch Oder hunn, gelldir. Leider.
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vum Lex Roth

(FOTO:  TEDDY JAANS)

Nëmmen e Spill?
Mir wëssen, datt (leider) dausende Leit hir Zäit mat egal watfir engem Kabes vrun der Televisioun doutschloen. Nëmme Biller kucken ass passiv; do deet a 
mécht sech näischt… net nëmmen d’Gelenker a Muskele musse gewieweg gehal ginn, «Bewegung» am Kapp ass op d’mannst esou wichteg! Nëmmen TV-afen, 
dat bréngt äis, an apaart eisem «Käppchen», net méi ewéi dem Mubaizi, deen äis mat groussen Aen hannert engem Zonk uglotzt. Déi kleng ‘Bibbelcher (Neuronen)’ 
am Kapp ginn domat liddereg, an dat zitt allméiglech Problemer vu Verhalt a Gemitt mat sech. Nëmme wa mir eise Kapp «goen» dinn, kënne mir op laang Zäit 
«dobäi» bleiwen… a geroden net esou séier «donieft» (demenzkrank)! Liesen, Kaartspillen, Rätsele a ‘SODOKU’ léisen oder allerhand kniwweleg Däpperchesspiller 
hale méi lieweg ewéi de Langweils-Lastik vrun der Billerkëscht ze zéien.

Mir proposéieren iech emol nach en anert «Spill». Huelt der Actioun-Lëtzebuergesch hirt Buchheft «EISES» – 170 S., a jidfer Bicherbuttek fir 15  – 
schlot iergendeng Säit dran op, a kuckt emol, wéi laang dir braucht, fir déi lëtzebuergesch Wierder vun dëser Säit op däitsch, franséisch oder an déi zwou 
Sproochen ze setzen. Sou ‘hei-do’ ass dat net… mä just do strengt dir d’Gehier immens positiv un; vläicht schléit een och alt emol rëm heinsdo en Dictionnaire op. 
Datselwecht léisst sech natierlech als Denk-Sport tëscht zwee oder méi Leit maachen: wien huet z. B. an enger halwer Stonn déi meeschten Ausdréck 
«verschafft»?! Gelaacht kann och dobäi ginn, flott Gespréicher a Behaaptereien dobäi opkommen… vun deenen zugudderlescht eis/är Sprooch profitéiert. 
Traut dir iech emol mat dëse puer Ausdréck op franséisch an op däitsch… am Buch sinn der 4 000!:

ceterum censeo… (8)
alias: mir ginn äis net!

Datt fir dat neit Gesetz vun der duebeler Nationalitéit och un eiser Constitutioun muss 
geännert ginn, dat weess jiddereen, deen eng Grimmel Ahnung vun esou Prozeduren huet.

Am Projet fir d’Nationalitéits-Gesetz selwer steet ower och, datt eis Sprooch eng wichteg
Roll bei de Conditioune spillt… wier dann net just hei déi giedlech Geleeënheet, fir eiser 
Sprooch an engems eng Plaz an der Constitutioun ze ginn?

Mir wëssen hoergenee, datt d’Majoritéit vun den Deputéierten aus der «Constitutiouns-
commissioun» mat dem Ernimme vum Lëtzebuergeschen d’accord sinn… et bluf just bei
e puer en Zécke wéinst dem Nationalitéite-Gesetz… dat ass hirt gutt Recht, ower mat
dem ofgeseente Projet fir dat neit Gesetz misst de Prinzip dach elo klor sinn: Eis Sprooch 
gehéiert logescherweis an eis Constitutioun! Well soss hu mir herno zwee Gesetzer, déi
sech mat eiser Sprooch ofginn… ouni datt si am Grondgesetz ernimmt gëtt, dat de Fong 
vun allen aneren ass.  P.W.

Ph oder F?
Wat déi wëssenschaftlech Hauliën an deer däitscher Super-Commissioun fir hir Schreifweis 
eng Dose Joer laang opgeféiert hunn, dat geet als Bauzegkeet net op zwanzeg 
Elephanten-Hait! Ech geng mengen, doriwwer si mir äis eens. De Georges Clemenceau 
huet emol gesot, e Krich wier villzevill eng eescht Saach, fir de Genereel dat ze iwwer-
loossen; dat lescht Wuert bei enger Schreifweis däerfen och déi spezialspezialiséiert 
Spezialisten net hunn, soss gëtt et nun emol deen Kuddelmuddel an Dauer, dee mir op 
deer «anerer Säit» erlieft hunn!

Well «si» ower nun emol «d’Oberhoheit» iwwer hir Sprooch an Orthographie hunn, musse
mir äis beim Gebrauch vum Däitschen dorun halen. Wuel verstan: Wa mir Däitsch schreiwen!
Dat heescht ower nach laang net, dat mir hir Kauzegkeeten och fir d’Schreifweis
vun eiser Sprooch integral iwwerhuele missten, well d’Lëtzebuergescht jo och ganz
klor z. B. romanesch Elementer huet, déi dacks e griechesche Fong hunn. Datt d’Réimer
net alles vun de Griechen an de Phönizier wollte schlécken, dat ass kultur-konkurrenz-
historesch ze explizéieren, mä «Philosophie» gëtt och nach net méi réimesch, wann si als 
«Filosofia» geschriwwen ass.

Et hat dach knapps ee Krämpes domat, «Photo, Geographie, Physik, Physiologie, Philosoph,
Elephant…» ze schreiwen, oder ewéi «Theater, Théi, Thermometer, Theorie…». Dann
däerf ee sech froen, wat elo deen anti-Griechesch-Komplex an eiser Orthographie 
ze sichen hätt. Déi gréisst Weltsprooch – d’Englescht – mécht bei deene gelungene
«Kolicken» do net mat… eiser Schrëftsprooch steet dat klengt griechescht Element ganz
gutt zu Gesiicht. Däitsch ass jo vëllegen a genuch dran! AL

ausdoen

Baatsch

baffen

bäigoen

diebelen

diichten

eelzen

Fies

fiselen

fläissen

Gepëspers

Gloscht

Glous

jummen

Klensch

knäppeg

Kruppschank

Lutsch

EISES…     EISES…       EISES…        EISES…         EISES…

luusseg

Mullebutz

Nuef

oplafen

Pillem

pinschen



«Onse Fuendel héich ze halen…
reeche mir ons d’Brudderhand!» Dat hu ‚mir’ am Krich gemaach, esou 
wéi et am Lidd heescht, dat aus purer Angscht vir der Nazi-Invasioun 
gesong ginn ass. Leider hunn der zevill et mat Gesondheet a Liewe bezuelt.
Wéivill Leit wëssen dach nach ze verzielen, datt de Fändel de ganze Krich
duerch gutt verstoppt drop gewaart huet, erëm an d’Fräiheetsloft ze 
kommen. Déi allermeescht rout-wäiss-blo Fuendele waren 1939
fir d’Onofhängegkeets-Feiere kaaft ginn a kruten eng ‚Stopp‘. Ech
ka mech vun doheem och nach ganz gutt erënneren, dat een als Kand 
um Späicher déi gëlle Fändelsspëtzt net aus den Ae gelooss huet; d’Staang 
long fir sech, ower fir de Fändel selwer ze fannen, hätten d’Nazi-Banditten
d’Haus ewell missen an e Koup rappen. Wat dat einfacht Stéck Stofft fir 
deemools bedeit huet, brauch ee kengem aus deer Zäit ze verzielen… et huet dofir als Argument
ganz sécher och seng voll Berechtegung an der Fändels-Diskussioun vun haut!

Eis KLACK fir d’Sprooch ass méi ewéi eng Dose Joer um Pénken. Net eng eenzeg Kéier hu mir hei
Nationalfeierdag oder «d’Journée de la Commémoration Nationale» ni ouni e ‚Féngerchen’
op eise Fändel eriwwer goe gelooss. Mir hunn all Kéier drun erënnert, watfir eng symbolesch 
Bedeitung et hätt, déi Deeg de Lëtzebuerger Fändel erauszehänken, deen «einfachen» oder de 
«Roude Léiw»! Leider ass dat och op munneche Plazen als «nationalistesch, konservativ» oder soss
eng bëlleg Dommheet ausgegréngt ginn. Esouguer vu Leit, déi elo mengen, si missten haut – aus watfir
enger Ursaach och ëmmer – mam «Roude Léiw» dorëmmer flankéieren. Näischt géint sympathesche
Folklor, mä dat Allerwichtegst bei deer ganzer Zermeeschterei war, ass a bleift, datt mir a
voller Fräiheet zesumme beim Fändel als Zeeche vun eiser nationaler Souveränitéit stinn.
Watfir een? Dat kënnt eréischt un zweeter Plaz. Ob elo mam Fachjargon vu «burelé, azur, de gueules,
queue fourchue en sautoir…» geschwat gëtt oder einfach vu «rout-wäiss-blo, mat gesplécktem 
Schwanz an no hannerzeg iwwergeworf…», dat iwwerléisst een am beschten der heraldescher
Fachsimplerei; dat kann een ower och als seriösen Historiker (Margue, Trausch, Klein…), als gutt
renseignéierten Amateur oder «normale» Bierger maachen… mä sech vrun allem respektéieren!

A mir hei an deer Diskussioun? Mir hunn an der Actioun-Lëtzebuergesch keng extra Ëmfro gemaach,
mä probéieren emol, eng Propos ze ginn, mat deer vläicht all Meenung zefridde kënnt sinn: dem
Grand-Duc säi Wope mam duebele Roude Léiw an deem vun Nassau eran an dat Wäisst
vun eisem rout-wäiss-bloe Fändel setzen? Domat wier och keng Verwiesselung mam Fändel 
vun der belscher Provënz «Luxembourg» méiglech… déi jo iwregens kee souveräne Staat ass! 
Dann hätte mir eng ‚Synthes’ vun deenen zwou Meenungen an et kënnt jiddereen domat liewen.
Dat Faarwe- mat Wopemuster fanne mir a ganz villen National-Fändelen, z. B. a Spuenien, Portugal,
Kroatien asw. De rout-wäiss-bloe Fändel selwer ass d’Symbol vun eiser international ofgesécherter
Eegestännegkeet; eisem Grand-Duc säi Wopen «erzielt», datt mir eng vum souveräne Vollek gewielte
konstitutionell Monarchie mat déiwen historesche Wuerzele sinn. Dee Virschlag illustréiere mir dofir
an dëser KLACK fir jidfereen däitlech a verständlech… a jiddereen huet, ee Gléck! d’Fräiheet, dovun
ze hale wat hie wëllt.
An dann? Mir wënschen äis alleguer, déi et éierlech an eescht mat deer Fro mengen, datt et keng 
onnéideg Reiwereien op deer ënneschter Stellage gëtt… an datt der esouvill wéi méiglech den 22. Juni
2007 a fir den 10. Oktober e Lëtzebuerger Fändel eraushänken… zugudderlescht dat Allerwichtegst!
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Integréieren?
Wéi a wou?

«Integratioun/integréieren», Ausdréck
déi vrun enger Dose Joere knapps ee 
gebraucht huet, e bëssen e «plastiks 
Alibi». Et wussten der an der Zäit och 
rosewéineg eppes domat unzefänken.
An ower hunn sech Joer fir Joer dau-
sende vun auslännesche Leit hei 
prima integréiert, an eist Land an 
seng Leit eran integréiert, ouni datt do
vill Gedäisch gemaach ginn ass. Si hunn
sech eragelieft, dat heescht era gewinnt;
si un äis a mir un si. Et ass jo net nëm-
men eng Fro vu Sprooch, mä och
vu Liewensart a -weis, vu Gesell-
schaft mat all hiren Elementer wéi No-
perschaft, Kreeser vu Frënn, Schoul, 
Sport, Musek, Theater, Kierch, Veräiner 
asw. Et ass a bleift eng Fro vu Kultur 
am breetste Sënn. Natierlech och vu 
Respekt. Ee fir den aneren!
Wéi dacks hu mir ewell hei driwwer ge-
schriwwen, datt et nach laang net esou
einfach ass, de Lëtzebuerger hir Sprooch
ze léieren. Firwat? Mä si schwätzen hirt
Lëtzebuergescht bal nëmmen ën-
ner sech, a mat auslännesche Leit 
babbelen si hirt klengt Franséischt, 
Däitsch oder Englesch… an domat ass
da kengem gehollef. Eis Nationalitéit 
soll et dann elo, nom ‚projet de loi’, och
net méi ouni e bestëmmte «Quantum
Sproochwësse» ginn. Dat ass séier ge-
sot, geschriwwen an och gestëmmt. 
Mä wat heescht dat an der Praxis? Wéi
– wéini – wou – wéivill a mat wiem 
soll ech dann dat am Lëtzebuergesche
kënne maachen, wann ech vu Bordeaux,
Cordoba, Evora, Manchester asw. kom-
men? Do geet am Gesetz vu «règlements
grand-ducaux d’exécution» d’Ried… 
mol kucken, wéi dat ‘a Musek gesat 
gëtt. P.W.

«EISES»
100 % – 80 % – 60 %…

Dir fannt eist «Buchheft ‚EISES’» elo an alle wichtege 
Bicherbutteker… 180 Säiten/15 . Eis Membren haten et
ewell an hirer Bréifkëscht. Et ass keen «Dictionnaire» 
a kee Buch fir «einfach ze liesen», mä eng alphabéitesch 
zesummegestallt «Collectioun/Sammlung» vun «Typeschem»
aus eiser Sprooch. Déi kann een einfach duerch kucken, 
senges Perséinlechen dobäischreiwen, iwwer Ausdréck
nodenken… oder och a speziale Kolonnen op däitsch a 
franséisch iwwersetzen… plazeweis eng haart Noss. 
Mä wéi ass et mat ären Zänn?!

Natierlech stellen sech elo Froen: Gëtt et da vun deem 
Buch kee «corrigé», keng «Bréck» vum Lëtzebuer-
geschen an d’Däitscht/Franséischt? Ganz bewosst net. 
An dat huet op d’mannst zwou Ursaachen:

– Souvill Leit ewéi méiglech sollen erausfannen, datt eis 
Sprooch dach ower méi u sech huet ewéi «schlecht 
Däitsch» oder verdruddelt Franséisch, also e Stéck EISES!
D’Reaktioune solle sinn: aha! abeejo! ma ‘t ass na-
well wouer! nu kuck emol do! dat hat ech wierk-
lech net be-/geduecht… d’Gefill an esouguer e gudde
Bewäis, datt d’Lëtzebuergescht wierklech en Haaptstéck
vun eiser Identitéit ass. Vläicht bréngt et och nach e 
sëlleche Leit dozou, aner Ausdréck ze bedenken… an 
déi bäizeschreiwen.

– Déi perséinlech däitsch/franséisch Iwwersetzunge fannen,
ass fir jidderee wierklech eng Erausfuerderung, e bëssen
op d’Fassong wéi e Rätsel, op jidfer Fall gutt fir de 
Käppche schaffen ze dinn. Wien eng Grimmel Donst vu 
Pädagogik a Schoul huet, dee weess, datt eng kniwweleg
Fro am meeschten Nodenkes a Spannung an d’Saach 
bréngt.

«EISES» ass net fir einfach an de Schaf ze stellen, 
mä fir «bei Hand» ze halen, vläicht e bëssen dran ze 
bliederen a fir eppes dran ze maachen, wann een e bëssen
Iddi dofir huet… grad ewéi déi Leit, déi z.B. e Rätselbuch 
um Kicheschaf oder nieft der Tëlevisioun (vläicht och soss 
enzwou) leien hunn. Vrun allem kënnt ee sech och an der
Schoul schéi Stonnen domat virstellen. Mir wënschen iech
vill Chance bei deer «Tiermerei»! De Benefice ass fir eis/är
Sprooch.

Nodenkerleches
Eis Mammesprooch ass fir vill méi ewéi
e puer topeg graff Witzen ze gebrauchen. 
Wien si talenteméisseg «bannenan» 
huet an hir natierlech Grenze respek-
téiert, dee kann äis domat verwonneren
a kleng Goldstécker schenken. Mir ha-
ten an hunn en etlech Schreiwerten, 
déi et an der Qualitéit absolutt mat 
hiresgläichen aus de grousse Kultur-
sproochen ophuele kënnen. Een dovun
ass ganz sécher den Tit Schroeder, 
hien a seng Fra Erna sympathesch 
Frënn vun eiser Actioun fir d’Heemechts-
sprooch. Hei dann e klengt «Zäit-
Gedicht» vum Professer Schroeder, dat
jidderengem eppes ka ginn, deen sech
net nëmme vun eiser «hoosseleger» 
Zäit an dem Geldsak matrappe léisst:

Ëm Allerhellgen
Dag fi r Dag – e ganze Mount
Hëlt den Hierscht eiser Lann

Blat fi r Blat, sou datt de Mound
all hir Rëpper taaschte kann.

Woch fi r Woch gëtt d’Nuecht méi king,
stielt der Sonn hir gëllen Zäit…
Gëschter war nach alles gring
do, wou haut den Niwwel läit.

Dag fi r Dag – a Stonn fi r Stonn,
Mount fi r Mount a Joer fi r Joer
trëmmele wéi d’Laf am Gronn

iwrem Summer senger Bor.

e Witz?
Wat ass den Ënnerscheed tëscht Theorie a Praxis? 
Wann ee versteet, wéi eppes geet, ower et fonktionnéiert
glat näischt… dat ass Theorie. Wann een net bekäppt, 
firwat eppes leeft, an et rullt prima… dat ass Praxis!

Bei deer lëschteger – wann och iwwerdriwwener – Defini-
tioun mussen der vill u kleng Geschichten denken, déi mat
geschéckerlechen Handwierker an Theoretiker mat zwou 
lénken Hänn ze dinn hunn.

Da probéiert emol an deem Sënn iwwer Sprooch noze-
denken… och iwwer d’Lëtzebuergescht.

Verréckt? Leider wouer!
Stellt iech emol vir: Zu Rotterdam läit en Hollänner mat schwéieren Depressiounen am Spidol; hie gëtt
vun engem italiéinesche Psychiater «behandelt», dee kee Wuert Hollännesch versteet. Den Hollänner
ka kee Paff Italiéinesch. Mä dat gëtt et dach net, sot dir. Richteg: an Holland ass dat net dran, sou
eng sproochlech Hiermiddegkeet gitt dir och net an Däitschland, Frankräich oder de Portugal 
sichen… mä hei bei äis ass dat ewell bal eng normal Geschicht. Trauereg? Neen, aremséileg…
an doutgeféierlech!
Do läit fir den Ament e Lëtzebuerger Mann vun 78 Joer an enger Klinik, an hie gëtt wéinst
Depressioune «behandelt» (mir kennen de Mann an d’Klinik). A well et hei natierlech och excellent
Neuropsychiatren aus dem Frankräich gëtt, ginn déi och un déi krank Lëtzebuerger gelooss. Alles 
an der Rei... vläicht fir iech, oder fir mech. Mä wann dee gudde Mann ower kee Saz Franséisch
versteet, scho guer kee schwätze kann… an de Psychiater keen Donst vu Lëtzebuergesch huet, 
dann ass dat dat Allerallerlescht! Dat ass Schilda, wann net esouguer eng «kafkaesk», bal kriminell
Situatioun… déi eise Politiker, apaart de Gesondheets-Spezialiste muppeschwanz-egal schéngt.
Doriwwer gesäit een och keng «table ronde» op der TV, well et méi einfach ass, Séissholz iwwer 
allméigleche Konscht-Jux a «Beweg-Dech-Leefereien» ze raaspelen. Huet ewell een sech an de
Medien der Sproochproblematik am Spidoolsmilieu hirer «erbaarmt»? Mir hunn och nach net vill
iwwer dee koppegen Zoustand gesinn, datt hei Juristen installéiert sinn, déi nëmmen hir Sprooch 
verstinn a schwätzen, ouni datt op de Privatmënsch vrum Riichter gekuckt gëtt… wéi ass et dann 
domat an anere Länner? Et wier fir ze laachen… mä et ass fir ze kräischen!… a wat seet am
Kliniksfall eise «Patienteveräin»?



duebel Nationalitéit…
…dat ass eng Saach iwwer déi een sech laang ënnerhalen oder zer-
meeschtere kann. Op jidfer Fall ass et eng konstitutionell a politesch
Fro, net onbedéngt eng vu Sprooch.An der Preparatioun fir d’Chamber-
Debatten iwwer dat neit Gesetz spillt eis Sprooch ower dach eng wichteg
Roll… an dat ass natierlech gutt esou. Trotzdem kënne mir Lëtzebuerger
verstännegerweis net mat dem Argument kommen, fir Amerikaner ze 
ginn, misst een dach Englesch kënnen; eis Situatioun op deem Gebitt 
kann och net einfach mat deer däitscher verglach ginn; d’Schinne leien
iwwerall anescht, an d’Weiche sinn net dselwecht gestallt.
Wéisou?

Mä d’Majoritéit vun den auslännesche Leit, déi bei äis kommen / wëlle bleiwen, déi fille sech guer net
esou friem wéi soss enzwou… well mir praktesch alleguer mat hinnen an enger Sprooch babbelen,
déi si verstinn.An dat ass net Lëtzebuergesch, mä Franséisch, Däitsch, oder och nach Englesch: En Ungar,
deen an Amerika wëllt bestoen a keen Englesch knujelt, deen däerf erëm «trëppelen», et sief dann,
hie léiert d’offiziell Sprooch vun den USA; am selwechte Sënn geet et engem Däitschen, deen aus 
iergendenger Ursaach zu Lyon land oder engem Fransous, deen et op Leipzeg gezunn huet… mä bei
äis kënnen si vill méi liicht kommen a liewen! Dat ass jo alles schéin a gutt, ower domat léiert
ee kee Lëtzebuergesch. Dat neit Nationalitéitsgesetz soll ower elo 7 Joer Präsenz am Land virschreiwen,
fir kënne Lëtzebuerger ze ginn… dat ass eng superlaang Zäit, fir wéinstens lëtzebuergesche «pidgin»
matzekréien / ze léieren, wann een en normal gewuessene Käppchen huet. Iwregens kann een sech
och ganz gutt virstellen, datt allerspéitstens an deer zweeter Generatioun vun deene Leit d’Sprooch 
kee Problem méi ass. Dat hu mir dach ewell bei «eisen» Italiéiner oder Portugisen erlieft!

Et ass ganz sécher eng intressant Fro, fir erauszefannen WÉIVILL Lëtzebuergesch fir eis
Nationalitéit verlaangt gëtt. Dat ass eng Saach vu Fangerspëtzegefill: mat Knëppele fänkt ee
keng Vullen! Et däerf op kee Fall mat autoritären, sprocken a sture Mëttele gewéitscht oder zufrecks
eraus Schreifweis gedrummt ginn. Grad esou geet et ower och net duer, mat e puer latzege Witzen 
a laddrege Braddelereie rondrëm sech ze geheien. Muss dat an enger «Schoul» geléiert ginn? 
Ganz oder deelweis? Solle mir net elo direkt déi néideg pädagogesch Instrumenter schafen, fir sech
och selwer kënnen an e Basis-Lëtzebuergesch eran ze schaffen? D’Gesetz huet dach de prinzipiellen
Accord vun der potenter Chambermajoritéit (CSV+LSAP) kritt! A wie si «mir» bei deer Saach? Mä mir
hun en héich offizielle «Conseil permanent de la langue luxembourgeoise» fir all deene
Froen op de Fong ze goen! Dobäi gëtt et haut, nieft de klassesche Léiermëttelen, formidabel 
elektronesch Méiglechkeeten, déi vum Tounband iwwer den Internet a bis op den DVD ginn. Bei de
Reglementer, déi sech un dat neit Gesetz unhänke wäerten, soll dee Gremium an der Sprooch-Fro 
logescherweis eng Haaptroll kréien; an deem sëtzen déi néideg Pädagogen a Sproocheleit mat
kéipweis Praxis, fir vrun allem verstänneg Léisungen ze sichen… an ze fannen.
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vum Lex Roth
Ceterum censeo (7)

Eis Sprooch an d’Verfassung ze setzen, dat däerft 
bei allem verstännegen Oppassen an dëser kriddeleger 
Matière elo kee Problem méi sinn.

1.

2.

3.

Et wier logesch, schéin a symbolesch korrekt, wann 
d’Gesetz iwwer déi duebel Nationalitéit elo kënnt mat 
engem prinzipielle Vote iwwer eis Sprooch an der 
Constitutioun verbonne ginn.

L.R.

Flouernimm
Eis KLACK-Lieser wëssen, datt mir äis Suergen iwwer d’Erhalen a Riichtbéie vun eise Flouernimm am
Kadaster maachen. Et sief, nach eng Kéier, direkt gesot, datt déi kompetent Administratioun, hir
Direkteren an och de Minister als ieweschte Chef 100 % hannert der Aarbecht stiechen, déi historesch
bedéngt verdäitschten Nimm an d’Rei ze kréien… a beim «zou-Bauen» dofir ze suergen, datt mam
gewuessene Buedem net och nach dat eelst vu Sproochelementer fir ëmmer mat an den neie Fëlle-
menter verschwënnt.
Eis Gemengen – a firwat net och d’Distriktscommissairen? – giffen och all gutt drun dinn, wann si fir eis
Kanner an all déi Generatiounen hannendrun op d’Flouer- a Kadasternimm giffen halen; dat kënnt dach
ewell bei den Autorisatioune fir d’Lotissementer schrëftlech festgehal ginn. Eise sympathesche
Minister vum «Intérieur» kascht dat just e butzegen a ganz sécher «onschëllegen» Arrêté!

Frou si mir och, wann d’Frënn vun de Lokalreportagen an den Zeitungen sech drëm bekëmme-
ren, fir eise gewuessenen urale Flouernimm eng propper Plaz ze halen.Wien dat wierklech mat Häerz
mécht, ass z. B. de Kolleg Marcel Wagner (lr), deen sech deer Saach an senger Gemeng (Sandweiler)
ugeholl huet; duerfir fanne mir dann och bei him z.B. «an de Braken/Fofzengecken/Äislächer asw.».
Bravo Muerzel, a maach weider… dobäi! H.M.

dat Bild hei ass jo bal net ze iwwersinn…
och net an enger Butteksfënster.

Datt d’Lëtzebuergescht net esou aarm ass, wéi mir dacks selwer sprooch-aarm sinn,
dat ass ewell méi wéi eng Kéier hei an der KLACK ernimmt ginn. Zënter 2004 hu mir äis däitlech 
mat deem Gedanken auserneegesat, datt et eng Hellewull Wierder,Ausdréck an eege Bedeitungen
an eiser Sprooch gëtt, déi entweder 100 % oder héichprozentegt Stack- Lëtzebuergesch sinn.
Honnerte vu Beispiller hu mir bruecht an och erageschéckt kritt.

Wéi versprach, sinn der dann Dausenden (!) alphabéitesch hannerenee geschriwwe 
ginn. Mir stellen iech se elo als Buch vir. Et sinn an déi 180 Säiten… an op all Säit guff Plaz 
gemaach, fir déi, déi dir nach selwer wëllt bäischreiwen. Spannend gëtt et fir jidfereen, deen emol 
probéiert, EISES an d’Däitscht oder d’Franséischt ze iwwersetzen; dofir hu mir hannert 
d’Lëtzebuergescht extra zwou Kolonne gesat… dir wäert paff sinn, wéivill eiser Ausdréck iech 
nach laang net einfach op Franséisch oder Däitsch kommen: e ganz nëtzlecht Spill, privat,
a Gruppen oder souguer an der Schoul. Da fuert emol duer! AL

Vun deer anerer Woch un ass dat Buch EISES (fir 15 ) an de Bicherbutteker ze kréien; 
eis trei Membre wäerten et och geschwënn an hirer Bréifkëscht fannen.

gepëtzt…
Mir sinn an engem Joer, wou en etlech Lëtzebuerger/-innen dem Land am Sport all Éier gemaach hunn.
Ee vun hinnen, dee sympatheschen Daniel Fiegen ass ower schlecht dobäi ewech komm… hie guf
einfach beim Europachampionnat ageholl, also méi kleng gemaach. De Frank Schleck kruten se net
erëm… an hien hat och näischt… ageholl. Si haten ower allen zwéin e gudde Sprint dohinner
geluecht… deen net leie bliwwen ass.
Op eisem Nationalfeierdag mat deem Billerbuchswieder ware wéi et schéngt Zuschauer beim
Feierwierk… an déi zegdausend Leit hunn dat Freedefeier flott fonnt!
Wat ënnerscheet eng A-meis vun enger B-meis? Am Lëtzebuergeschen eng Seejomes, eng Munnes,
zu Rodange esouguer eng Bujelli!
Wéi kënnt eis Post dann elo drop, fir äis eis Zeitungen zouzestellen? Da kënnt jo kee méi eraus… 
wat waren dat dach nach Zäiten, wéi si äis déi Dénger einfach bruecht hunn!
Wann eng Geleeënheet et verdéngt, fir gefeiert ze ginn, da gëtt si net besser oder méi grouss a scho
guer net méi lëtzebuergesch, wa mir en Ulass draus maachen; vun engem feierleche Spektakel kënne 
mir do och net schwätzen, well dat ass bei äis nëmme Kaméidi; am Däitschen hu mir de Spektakel
am selwechte (laténgesche) Sënn wéi am Franséischen… ower fir d’Aen, net fir d’Oueren! Bei eiser
«Spektiv» gi mir mat dësem Latäin (spectare!) en eegene Wee.
Stëppelt (echt EISES!) emol hannert engem, hie soll iech soen, wat den Ënnerscheed tëscht engem 
Géier an dem Geier ass, oder wou een e Gëtschel fënnt… a gitt iech net mat deer bëlleger
Ursaach zefridden, dat wier dach alles al a vertstëbst… d’Kamouditéit, d’Onéierlechkeet, ower och
d’Lidderegkeet hu vill Gesiichter! P.W.

Oktober
Dobaussen an de Mëttesstonnen

gi faarweg Biller opgehaang
verleeë lescht Erënnerungen

vun engem Summer dee vergaang

Giel Blieder danze voller Houfert
rock a rolle schwiewe fl éien

vergiessen d’Enn dat op si lauert
wa se Pirouetten dréinen

Mar kréien d’Wolleke gro Fliichten
an d’Niwwle klammen aus der Gruecht

verjoen d’Liicht an d’Wäermt daagsiwwer
a stielen d’Stären aus der Nuecht

(aus eisem Buch «Spréchelcher a Geschichte 
fir nozedenken» vum Jeanine THEIS-KAUTH;
230 S./15 ) dir kënnt et nach ëmmer bestellen
a kritt et geschéckt. An hirer Qualitéit passen 
dës kleng Karfonkelsteng a jidfer Sprooch an 
d’viischt Rei!

ass d’Lëtzebuergescht zënter 22 Joer eis gesetzlech
Nationalsprooch a steet juristesch-redaktionell mam
Franséischen an Däitschen um selwechte Plang;

huet d’Regéierung sech elo beim Gesetz-Projet fir
d’duebel Nationalitéit och sproocheméisseg eens
gemaach, fir déi Reglementatioun op de legislative Wee
ze schécken, wouriwwer jo och eisen Haaptartikel an
dëser KLACK geet;
huet keng Partei – nom Kompromëss fir d’Natio-
nalitéitsgesetz – méi Ursaach, fir sech elo an der
Spezialcommissioun géint d’Ernimme vum Lëtzebuer-
geschen an der Verfassung ze stäipen.

(FOTO:  TEDDY JAANS)
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N°122

Nächst Klack: (N°123): 7. Oktober 2006

Kee Fändel kritt?
A jidfer éierbarem Souvenirsbuttek
kritt ee Lëtzebuerger Fändelen.
Esouguer och dee blo-wäiss ge-
sträifte mat dem roude Léiw. Et
muss jo keng Flaatsch vun «zeg»
m2 sinn… mä souguer déi ass
an engem Fändelsgeschäft an
alle Gréissten ze fannen… kuckt
d’Adressen am «gielen Tele-
phonsbuch» op der Säit 412 /
Rubrik 32100. E gudden «Trick»:
Kaaft en elo, sot äre Frënn an
Noperen, wou dir e kritt huet
a leet en op d’Säit bis z. B. den
10. Oktober (Commémoration Na-
tionale), duerno fir den 23. Juni
dat anert Joer.

Nach e Féngerchen: Et ass en
Dauer, datt net wéinstens op all
Police-Gebai e Fändel fir National-
feierdag hänkt… dat kascht ower
nëmme just e Bréif vum Här Mi-
nister vun der «Force publique».
Och d’Post, d’Spuerkeess an d’Eise-
bunn giffe sech net verheeschen,
wann hir Directiounen datselwecht
genge maachen. Wannechglifft!

(e Merci fir d’Madame Hilda Kodesch vu Märel,
déi äis gesot huet, «um Radio» wier behaapt
ginn, et krit ee kee Fändel méi.)

V.M.

D’Reschter vun eiser Heemeschts-Schprooch
Jo, dir huet gutt gelies: et ass falsch geschriwwen, express «do-
laanscht»! Et ass zesoen d’Iwwerschrëft vun engem Bréif, wou een
äis flott Beispiller liwwert, fir deen iwwerdriwwe schaumegen
Zischlaut vu «Schpiker» um Radio an op der Televisioun
op d’Schëpp ze huelen. Leider ass de Bréif anonym gewiescht.
Fir dës Kéier kann een hei ower duerch d’Fangere kucken, well déi
Persoun och seet, firwat si sech net wéinstens äis ze erkenne gëtt…
Zivilcourage ass bei vill zeville Leit eng rar Saach, wann et drëm
geet, säi «propperen Numm» ënnert seng Meenung ze schreiwen.
Dann huelt emol en Ulaf:

Eisen dischtege Kolleesch Joseph Besch vun Dikresch (Izesch, Meeschtem, Dippesch,
Schweesch, Maarnesch, Minsbesch, Féngesch, Schraassesch…) war sëscher rischtesch
paff ze héieren, datt hien nonzenghonnertsieschtzesch de Karlspräis sollt feierlesch
iwwerreescht kritt hunn…mega-lëschtesch Neieschkeeten, entschëllescht: Nius! … an
d’Ausschprooch vum Lëtzebuergesche soll liewen, héisch, héisch, héisch. A wie mëscht
deer Mëscht endlesch en Enn?! Dat froen esch mesch och. Vläischt ee Bertelsmann-
Scheff vum Kierschbiersch… mä deenen ass et ganz sëscher egal, wat do geknëschelt
gëtt.

Mäi Kolleg Gast Schuller, e «gestodéierte» Logopedie-Professer, kritt Knäpp a Kréienaen
an d’Oueren; all seng fachmännesch gutt Réit a Reklamatiounen a Lieserbréiwen…
waarm Loft!

Hei ass d’Geleeënheet, fir emol nach eng Kéier op eng Propositioun vun der Actioun-
Lëtzebuergesch ze kommen, déi vru 5 Joer zesumme mat der UGDA gemaach ginn
ass. Schrëftlech a vun hiren offizielle Membre vum ‘Conseil national des programmes‘
explizéiert: Am Kader vum ‘Centre de langues’ an dem Conservatoire e Cours
fir eis Sprooch an d’Dictioun fir Mikro’s-Leit ze organiséieren. Firwat iwregens
net och mat eisem Conseil de Presse? Et sinn, zesumme mam «Conseil permanent pour
la langue luxembourgeoise», och ewell Reunioune gewiescht, fir deem Uleies Fong ze ginn.
Dobäi waren natierlech Vertrieder vum ‘Centre de langues’ a vum ‘Conseil national des
programmes.

Mir hätten d’Leit fir déi Fach-Coursë gehat. Si wieren iwwer de Budget vun den allgemen-
gen Owes-Coursë gelaf. Wat ass gelaf? Näischt! Guer, glat an iwerhaapt näischt!
«Si» hunn sech dat Ganzt schéi propper vum Pelz gehal an eiser Härgott e feine Mann
si gelooss. Entschëllegt den Toun, ower do leeft ee widdert eng Mauer vun Arroganz,
Ignoranz a gutt gemäschter Kamouditéit! Et rifft een eng Sëtzung zesummen – als Alibi
– an da léisst een d’Käerche schéi roueg rullen. De Bierg of… bis datt een se net méi
gesäit… an da si mir fein a roueg Leit, gelldir.

An Däitschland, Frankräich, England sinn d’Sprooch an d’Dictioun eng Referenz, fir «op
de Mikro» ze kommen. Do geet kee Badener «Singsang», kee Marseiller «bongchangsong»
a kee «cockney-knätschen» duerch. Do gëtt et keng Lokalfuerf a kee Regionalkolorit! Ganz
bestëmmt spillt d’Allgemengbildung / culture générale och eng Roll. An hei?
O mei o mei, do zervéiert d’meescht egal wien, egal wéi, egal wat vrun egal watfir engem
Mikro.D’Sprooch ass net wichteg, Dictioun? wat ass dat? Mä wéi sot de Mann? Esch
wonnere mesch vläischt ze liischt!

vum Lex Roth

Wou? Wat?
Sot äis e Méindeg tëscht 9.00
an 13.00 Auer Bescheed, wat dir
mengt, datt et ass. Da kritt dir e
bësse Lieses mat an d’Vakanz.

Wou si mer dann?
Dir kënnt iech bal net virstellen, wéi dacks d’Fro ge-
stallt gëtt, vu wou eis Sprooch hier kéim. Freet een
dat fir d’Franséischt, dat Englescht, d’Däitscht oder «süd-
lännesch» Idiomen (= Sproochen)? D’Lëtzebuergescht,
dat aremt Heeschekand, muss/misst sech ëmmer an
ëmmer erëm «justifizéieren» a behaapten, souzesoen
all Dag säi Pass weisen. Quatsch!

Natierlech blénken déi «grouss» Sprooche mat hiren
Dichter, Philosophen, Wëssenschaftler a «Printmedien».
Jidfer verstännege Lëtzebuerger weess dat och ze
respektéieren; zugudderlescht, well mir op d’mannst
en Donst an e klengen Iwwerbléck an deenen anere
Sproochen hunn… ower eis Nationalsprooch huet
an de leschten 150 Joer onheemlech opgeholl.
Mir kennen hir Grenzen, ower mir gesinn haut och hir
Méiglechkeeten… mä eis Sprooch ass net esou aarm
wéi mir sprooch-aarm sinn!

Vu wou si hierkënnt? Aus deemselwechten däisch-
tere Geschichtslach, vu wou all europäesch Sprooche
sinn; an déi Entwécklung ass ongeheier intressant,
historesch ganz komplex, mä zesummegeraf gëtt
«d’Famill» ongeféier der Rei/Zäit no dat elei: WEST-
INDO-GERMANESCH (Griechesch- Italesch- Keltesch-
Illyresch mat der Wéi ongeféier tëscht dem Kaspeschen
an dem Schwaarze Mier), dann d’Germanescht,
Istväonesch, op äis zou Weser/Rhäingermanesch,
Fränkesch, ëmmer méi no heihinner Westfränkesch,
Muselfränkesch… an da komme mir bei dat sou-
genannt WEST-MUSEL-FRÄNKESCHT, eist Lëtzebuer-
gescht. Vu «Klassement à la Dialekt/Sprooch» soll emol
keng Ried sinn. Mir kënnten an Detailer goen, bis datt
déi allermeescht dronkeg géife ginn… a mat Recht.
Wat soll dat? Wat bréngt dat eiser Sprooch, a wann
et nach esou intressant schéngt. Wou si hierkënnt?
Eng gutt Fro. Wou si steet a wuer si geet… eng vill méi
wichteg! P.W.

EISES…100–80–60 %?
Eist Buch mat de ville lëtzebuergeschen Ausdréck ass
definitiv «an der Maach». Dat huet gebonn (kennt dir
den Ausdrock?), well et bis an d’Dréckerei eng Hellewull
Aarbecht ass… an «si» hunn sech net zerstridden, fir
e Fanger oder eng Hand unzepaken. Mir behaapten
guer net, et wier «alles» dran. Et guff gemaach,
fir dem Lëtzebuergeschen op eng originell Fassong e
bëssen aus dem Motzeck eraus ze hëllefen. Op déi
Manéier wéi et opgebaut ass, kann da jiddereen am Buch
op fräie Plaze bäischreiwe wat hien nach fënnt… also
och eng Zort «Spill», esouguer e Gesellschaftsspill an der
Famill oder ënner Frënn… firwat net an enger ieweschter
Schoulklass?

Wou de Spaass méi kriddeleg gëtt, dat ass an de
Kolonnen 2 an 3 bei der Iwwersetzung op Däitsch a
Franséisch. Beispill: wat heescht op Däitsch/Franséisch
«Blatz an den Aen / en Apelbatz»?

Deene ganz «décke Liwweranten» a Schafferte Guy
Diederich, Baba Tissen a Jos Molitor soe mir fir den
Ament merci. Elo ass d’Buch an der leschter Krëmmel,
an am Hierscht freeë mir äis drop, iech et alleguer
virzestellen. AL

Majo dann!
«Mir sinn der Invitatioun fir säin Abschied ganz zahlreich gefollegt… fir seng Pensioun
besser ze gestallten, krut hien e Reesbong iwwerreecht». Dat ass keeWitz. Et steet schwaarz
op wäiss an der Personalzeitung vun enger Lëtzebuerger Bank. Et soll Lëtzebuergesch
sinn. Da léiwer direkt Houdäitsch, dat net och nach eng lëtzebuergesch Bokemailchen
ophuet!

Wéi dann anescht? Mä z.B. einfach esou, wéi wann een engem et gif um Telephon soen:
«Op d’Invitatioun fir seng Pensiounsfeier ware mir zu ganz vill komm… a fir him d’Pensioun
méi lieweg ze maachen, krut hien e Reesbong geschenkt». R.F.
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N°121

Nächst Klack: (N°122): 1. Juli 2006

Mar wäert ech goen? 
Mar ginn ech !!! 

Wien eng Grimmel Spieres fir 
Sprooch a Sproochen huet, deem 
fale ganz intressant Saachen op; net 
nëmme wéi si Famill matenee sinn 
(oder net). Och wéi si fonktionnéie-
ren, dat heescht an hirer Grammatik;
méi komplizéiert: an hirer Morpholo-
gie an hirer Syntax. Do fanne mir bei 
der Lëtzebuerger Sprooch däitlech 
Ënnerscheeder mam Däitschen oder 
Franséischen. Mir hunn z.B. keng 
Verb-Modus-Zäit-Form fir de 
pure «FUTUR» auszedrécken.

Am Latäin, grad ewéi an den anere 
«romanesche» Sproochen, do gëtt 
fir de Futur eng «Endung» un de 
«Stamm» gehaang, oder d’Gesiicht 
vum Verb ännert esouguer total: ibo 
(ire!) - j’irai (aller!). An de germa-
nesche Sprooche gëtt de Futur mat 
engem Hëllefsverb ausgedréckt: ich 
werde gehen; I will go; ik zal gaan
asw… an am Lëtzebuergeschen? Mä 
mir sinn déi eenzeg aus dem romano-
germanesche Sproochekrees, déi fir 
de pure Futur weder eng «Endung / 
terminaison» nach en Hëllefsverb ge-
brauchen! Mir huele fir d’Zukunft 
ze bestëmmen en Zäitwuert 
oder eng Zäitbezeechnung: her-
no, mar, gläich… ; déi aner Woch, 
an engem Mount, dat nächst Joer… 
a mir verstinn äis prima domat. Dat 
maachen och nach aner Sproochen,
déi vun honnerte Millioune Leit ge-
schwat a verstane ginn. Méi einfach 
gesot: mir brauche keng gramma-
tesch Komplikatioun, fir dat ausze-
drécken, wat nach kënnt. Typesch!

Dir denkt elo, et gif ower och gesot:
Déi aner Woch wäert de Minister 
eng Ried halen. Ech wäert dir Be-
scheed soen. Dee wäert dat scho 
maachen… dat ass op Lëtzebuer-
gesch d’Ënnersträiche vun enger 
Hoffnung, enger Sécherheet oder 
Onsécherheet («dee wäert jo alt 
net… ») oder fir engem dobäi e Fén-
gerchen ze maachen («ech wäert dir 
et soen !»). Klengegkeeten? Mä da 
wibbelt et am korrekte Franséischen,
Däitschen oder Engleschen nëmmen 
esou vu Knätzelereien. Dat huet nun 
emol mam Charakter an der Eegen-
art vun de Sproochen ze dinn… och 
bei den typeschen Elementer vun ei-
ser Sprooch! P.W.

P.S.: der Madame Jeanine Theis-Kauth an dem 
Här Roby Pauly soe mir merci, datt si äis extra 
op dës Iddi fir e klengen Artikelche gestouss 
hunn.

     «en français, s’il vous plaît !»
… héiere mir ëmmer méi dacks a Geschäfter, am Restaurant, vläicht 
a Spideeler oder iergendwou an engem Guichet. Mä wéi bei esou 
villem ass et och hei den Toun, deen d’Musek mécht. Wann een 
äis dat frëndlech seet, net granzeg oder eng Grimmelchen arrogant 
dobäi drakuckt, da fällt et kengem verstännege Mënsch an, ze baup-
sen oder sech an d’Héngerbroscht ze puchen. Leider ass dat ower 
net ëmmer de Fall… an da kënnt et aus dem Bësch erëm, wéi een 
dra rifft.

Op deer enger Säit gëtt verlaangt, datt déi «hannert der Théik / 
Caisse» Lëtzebuergesch schwätzen. Op deer anerer Säit freet knapps een sech, wéi dee 
vis-à-vis da ka Lëtzebuergesch léieren. Ganz rar schéngen déi, déi prett sinn, engem 
auslännesche Mënsch dat eent oder anert Wuert an eiser Sprooch bäizebrén-
gen; sief dat beim Kontakt op kommerziellem Plang, als Noper vun niewendrun, oder 
esouguer am selwechten Haus. Op jidfer Fall ass all Agressivitéit an deer Saach dolaanscht.
Dat Eenzegt, wat zielt, ass ziviliséiert Zwëschemënschlechkeet; et kënnt ee bal soen, den 
«diplomatesche» Wee.

Wann all ‘gudde Broutdag’ ëm déi 200 000 Auslänner hei am Land als Awunner oder «Fron-
talier» schaffen, da kënne mir dach net maachen, wéi wann d’Fro vun der Sprooch 
äis perséinlech an iwwer en Humpegespréich eraus näischt gif ugoen. Wa mir 
si net bräichten, da wieren si net hei! Wann si äis net missten hunn, da gifen si bestëmmt 
léiwer doheem bei sech schaffen… dat ass eng prinzipiell Iwwerleeung, laanscht déi loge-
scherweis kee kënnt: si net, mä mir och net! 

Mir mussen dobäi ënnerscheeden, wou déi Leit schaffen, déi bei äis era kommen.Wann dat 
um Bau ass, ‘hannenaus’ an engem Atelier, engem Garage, engem Lager, am «back-office» 
vun enger Bank, da spillt d’Sprooch keng apaart Roll. Ass et ower an engem Geschäft,
am direkte Kontakt mam Client, da gëtt et natierlech méi kriddeleg… a leider dacks 
‘rëffeg’. Dat ass schued, well et si jo zugudderlescht Mënschen, déi mateneen eens sollen 
/ musse ginn. Do bréngt e frëndlechen a verstännege Bléck vill méi ewéi e knadderegt Ge-
siicht oder domm-frech Bemierkungen… vun deer enger wéi vun deer anerer Säit.

Mir kënnten hei elo vum Spidol-Milieu schwätzen; dat ass eng ganz aner, eng dramatesch 
Problematik! Si ass kontaktméisseg, psychologesch esou ongeheier (onheemlech?) no wéi 
bal keng aner; wat d’Sécherheet ugeet. Do kann se bis bei eng bedauerlech Katastroph 
féieren ( wat heescht iwregens «décédé ‘inopinément’ à la clinique XYZ ?»)… ower bis elo 
ass rosewéineg op deem Gebitt geschitt, an dat bei iwwer 70% auslänneschem Personal,
vun deem erëm wäit iwwer d’Halschent kee Paff Iddi vun der PATIENTESPROOCH kann… 
an de Patient der net e sëlleche vun hirer. Verzielt engem dat an Däitschland, an der Belsch 
oder am Frankräich… deen äntwert iech mat engem ASTERIX-Zitat: «Mais ils sont fous, ces 
Luxembourgeois!»… an der Lëtzebuerger Asterix-Versioun heescht dat: «Déi sinn tibi!»

Mir setze bal eng Spezialcommissioun fir all Äppelbam oder jidfer Mëschtekaul an, déi solle 
geréckelt ginn; déi katastrophal Sproochsituatioun um ganze Gebitt vun der SANTÉ loosse 
mir einfach, bis op e bëssen Alibi-Geknéchels, lafen… «en français, s’il vous plaît»… a 
wann een da (bal) keent kann? Dann hat ee Pech.

vum Lex Roth

Wou? Wat? 
An der N.120 vun der KLACK hate mir als Photo e stenge 
Kapp, riets vum ale Kathedral-Portal. D’Madame Andrée 
REDER vu Péiteng hat et als eenzeg erausfonnt! An der 
Nummer 122 geet et weider mat eisem Photo-Spill.

‘Ëm d’Päischte’ beim Kolleg 
Michel RODANGE zu Wolz

De Michel Rodange war Schoulmeeschter (Steesel 
a Fiels), iert hien duerch seng kleesper Gesondheet 
(Mo !) iwwer e Concours an d’Stroossebau-Verwal-
tung gewiesselt ass. Praktesch alles, wat hie ge-
schriwwen huet, weist kloer op seng natierlech pä-
dagogesch Talenter. Et waren d’Schoulmeeschteren,
déi eisem Nationaldichter 1927 op dat Haus eng 
gosse Plack gehaang hunn, an deem de REENERT 
geschriwwe ginn ass. Si hunn domat ee vun hiren 
Dichtegste gefeiert. Eis Actioun-Lëtzebuergesch,
zesumme mat der CGFP och, mat dem Medaillon 
«Julien Lefèvre» vum Rodange op deem Haus (Café 
REENERT).

D’Schoulmeeschtesch-Promotioun vun 1954 hat 
dëst Joer drop gehal, fir de RODANGE-Kulturwee an 
hire Conveniat mat eran ze plangen. Déi Häre ware 
vum nationale Konschtwierk RODANGE-WEE be-
geeschtert. Well all Stonn en direkten Zuch op Wolz 
an erëm fiert, a well de Monumente-Parc nëm-
men 250 Meter vun der Wëlzer Gare ewech
ass, huet och kee vun deenen eelere Männer duerno 
an der Däischtert brauchen erof an d’Ländchen ze 
«knéchelen».
Mir freeën äis drop, datt ëmmer méi Leit, ganz Fa-
millen, Veräiner an déi verschiddenst Gesellschaften 
de Wee mam Zuch oder mam Bus op Wolz ‘bei de 
RODANGE’ fannen. Dat nationaalt Streikmonument,
d’Gënzefest, de Festival ‘am Schlass’, den herrleche 
‘Mustergaart’ uewent der aller Brauerei Gruber, de 
Brauerei’s-Musee am Grofe-Schlass, de Rodange-
Reenert-Kulturwee an eng landschaftlech eemoleg 
Situatioun: Elauter Ursaachen, fir sech Wolz op de 
Weekend- a Feierdag-Kalenner ze schreiwen!

L.R.

Muss dat da sinn???
datt engem säin Abschied fir den Antrëtt an d’Pensioun gefeiert gëtt ?… datt uschléissend
eng Mass soll stattfannen?… datt d’Mitglieder vum Virstand och do waren ?… datt mir sol-
len opriichteg bleiwen?… ower eis Sprooch net oprecht, mä an der Riicht sollen halen! 
Den 10. Oktober 1941 hunn «si» d’Lëtzebuerger net dozou kritt, ze soen, hir Sprooch wier 
däitsch. Dat maache mir haut plazeweis propper selwer… a mengen nach, da wier et esou-
guer besser, well et esou «gedréckt» wierkt.
Dat Aller-Gelungenst: Wien sech fir eis Sprooch asetzt, gëtt fir en nationalistesche Fanatiker
gehal a geschleeft; wie fir éierbart Lëtzebuergesch ass, kritt de «Purist» nogehäit … ausge-
rechent vun alen a fonkelneie Stalinisten oder Maoisten… déi nach ëmmer genee gewosst
hunn, wéi a wou ee Leit mat Psychoterror fäerdeg mécht. H.M.
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N°120

Nächst Klack: (N°121): 3. Juni 2006

Typesch… 
Mir ginn äis net!!! Sot dat emol op däitsch, franséisch 
oder englesch. Net einfach, gelldir. A sot emol zu Mainz 
oder Stuttgart “gëff dech mat deem Gelitts / Gesou-
ers / Heeschen”… oder ”op der Glécht ass et méi 
séier gaang”, da gitt dir bekuckt wéi wann dir “doruech-
ter” wiert.
Eis Sprooch, vrun allem eng “Schwätz”, huet sech iwwer 
d’Joerhonnerten dach ower anescht entwéckelt;
d’Mëschung vu Leit a Geschicht(en) ass nun emol eng 
aner wéi soss enzwou. Dat verhënnert de «Glach» net.
D’Italiéinescht, d’Franséisch, d’Spuenescht an d’Portugi-
sescht sinn och alleguer (romanesch) «Famill mat-
eneen», hunn ower eng aner – vrun allem eng schrëftlech 
– Evolutioun matgemaach. Milliarde vu gedréckte Produk-
ter, Schoulbicher, Schrëftstellerei a Wëssenschaften hunn 
déi ‘Idiomen’ a Regele fixéiert, regléiert, «consolidéiert».
Eis Sprooch ass bis elo praktesch(!) nëmme mëndlech wei-
dergereecht ginn. Si geet zënter ronn 50 Joer en aneren 
– och schrëftleche – Wee… kritt op engem méi festen a 
breede Fëllement en zolitte Fong… dee mir äis net duerch 
Schreifweisgeféischters solle vergrimmele loossen! Wat 
ass dat Wichtegst: d’Bild oder d’Rumm? P.W.

Eist Spill: Wou? Wat? 
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e Schrëtt?
Et soll ee kengem eppes verdenken – alt nach esou en typesch lëtzebuergeschen Ausdrock – dee 
beim séiere Schwätzen an houdäitsch Schinne geréit. Gelungen ass et just, datt der vill
sech verschimmt oder verbruet mat der Ursaach erauskrabbelen, dat wier dach “al” an et gif 
och kee méi dat esou soen…wat d’meescht net stëmmt!
Beispill: Ass et e Schrëtt, e Schrack oder e Schréck? Huet Schrack oder Schréck eppes mat
“aler Sprooch” ze dinn? Neen, et ass just deer Wierder eent, dat duerch déi däitschsproocheg 
Televisioun a Press iwwerdubbert gëtt a verblatzt! De Pluriel vu Schrack ass Schréck, a Schréck
war och eng Zäit laang als Eenzuel/Singulier am Gebrauch… z.B. am alleréischte Bichelchen,
dat den Tunn Meyer 1829 ënnert dem Titel “e Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus” erausginn
huet; dee Gebrauch ass also al, mä d’Wuert selwer net.
Zu Dikrech um Härebierg ginn d’Zaldote geléiert “am Schrack goen / de Schrack halen”, net de 
Schrëtt. Datselwecht maachen eis Pompjees-Frënn beim Marschexercice; zu Iechternach geet
d’Sprangprëssioun dräi Schréck vijenzeg an zwéi Schréck hannerzeg…leider geet eise Sprooch-
gebrauch bei ville Leit ëmgedréint: zwéi Schréck vijenzeg an dräi Schréck hannerzeg… dat ass 
schued, well et wier esou einfach – a fir eis Identitéit esou wichteg – datt mir et mat deem
Bësse wat mir hunn, géngen an der Riicht halen… oder muss een elo soen “oprecht erhalen”?

AL

Eis Sprooch an d’Constitutioun
Ceterum censeo (6)

Zënter dem leschten Dezember geet hei rieds dovun, datt mir äis net 
ginn, fir eis Sprooch an eist iewescht Gesetz, d’Constitutioun, ze kréien.
Fir deer Iddi eng Zort Markenzeechen, e Logo ze ginn, guf e weltbekann-
te verkierzte Sproch vun engem ale Réimer gebraucht, deen sech dru 
gehal huet “wéi de Geck un de Bengel”, datt Cartago ( ongeféier Tunis 
) misst zerstéiert ginn, well et eng strategesch Gefor fir d’Réimerräich 
war: CETERUM CENSEO...

Wann an de leschte 5 Nummere vun eiser KLACK dat “ceterum cen-
seo” op d’mannst 15mol ernimmt ginn ass, an zwar mat zweemol 
C, da kann et jo nëmmen e “Vertippert” sinn, wann an der KLACK 119 “Censeo” als “Senseo”
eragerëtscht ass… a wien huet sech nach net verschriwwen? Iwregens: Wien näischt mécht,
deen näischt brécht… a kritikasteren ass nun emol méi einfach ewéi eppes Konstruktives maa-
chen / schreiwen.

Et war lëschteg, ower och intressant, dee “Lapsus calami = Ausrëtschert” vun en etleche “ge-
studéierte” Leit genësseg dohinner gedixt ze kréien. Vu Leit, déi iwwer de Fong vum Ge-
schreifs – eis Sprooch an der Verfassung – ower och net een eenzegt Pipjeswiert-
che verluer hunn! Dat erënnert äis u Schoulmänner, déi an enger Prüfung ëmmer nëmmen op 
Fehler geridde sinn, ower ni e gutt Wuert fir dat haten, wat an der Rei war. Komescherweis guff 
/ gëtt dat dann och nach “Verbessere” vernannt, wa speziell spezialiséiert Spezialisten sech un 
engem Pak “Aufgaben” defouléieren. Theoretesch kann/konnt dat dozou féieren, datt ewell am 
éischte Véierel vun enger Prüfung all méiglech Ponkte fort sinn/waren: d’Datz ass zeideg iert 
och nëmmen en Donst op eng Chance besteet. Vive d’Pädagogik an d’Fangerspëtzegefill mat 
de Boxmoulen !

Sou, dat wier et dann emol mat deem latzege Gemierwels. Vill méi wichteg ass an dësem 
Zesummenhank eis Aarbecht, fir d’Lëtzebuergescht an eis Verfassung ze kréien… an dat Ge-
wudders schéngt op deer richteger Schinn ze lafen! Eppes un der Constitutioun ze änneren,
eppes eraus oder eran ze kréien, dat ass eng ganz kriddeleg a komplizéiert Saach an engem 
Rechtsstaat, dee jo offiziell «konstitutionell Monarchie» heescht. E konstitutionelle Chan-
gement brauch eng zweedrëttel Majoritéit an der Chamber; nach besser ass et jo, wa praktesch 
Eestëmmegkeet engem Prinzip aus der Verfassung e Fëllement soll ginn. Dofir ass et gutt a 
wichteg, datt net liichtfankeg um Grondgesetz ka gefréckelt ginn… wann dann 
eppes geännert gëtt, dann huet dat herno ower och grad duerch déi streng Fassong de Status 
vum zolitte Fong! Heibannen, an nach vill méi wichteg: dobaussen.

An dëse Wochen ass do e sëlleche gelaf. All Chamberfraktioun huet sech bannent der spezieller 
Constitutiounscommissioun schrëftlech mussen entscheeden, wéi si sech zu eiser Sprooch an 
der Verfassung stellt. Fir den Ament kënnen a wëlle mir keng Eenzelheeten doriwwer schreiwen,
ower eent ass sécher: Et gesäit net schlecht aus! Déi Manéier ( eng ‘litote’ ) ass zimlech typesch 
lëtzebuergesch, fir ze soen, d’Saach wier um gudde Wee!

vum Lex Roth

An der leschter KLACK (119) war et de Michel Lentz 
um Medaillon, op dem Hôtel Schintgen an der 
Ënneschtgaass.

Eis bescht Wënsch fir:

Cliff Priester, Käl;

François Wünsch, Stad;

Andrée Reder, Péiteng;

Peggy Moes, Waaserbëlleg;

François Muller, Dellen.

A wie fënnt dee stenge Männchen hei an der Stad…
dausende Leit ginn elo dolaanscht!

Famill?
An der Zäit stong an de franséischen 
Doudesannoncen den Ausdrock vu 
“familles apparentées”. Nodeem 
en etlech Franséisch-Spezialiste re-
klaméiert haten, ass dat riichtgebéit 
ginn, an zwar op «familles parentes».
Méckepéilerei? Neen, well wann een 
eng Sprooch gebraucht, dat och nach 
gedréckt, da soll et grammatesch an 
orthographesch an der Rei sinn.

Zënter datt d’Actioun-Lëtzebuer-
gesch uganks de 70er Joer 5 Joer 
laang hir Campagne fir lëtzebuer-
gesch Familljenannonce gemaach 
huet – fir déi eise Comités-Member 
Robert Philippe iwregens deemools 
iwwer 5 000 Kaarten a Bréiwe fir 
eise Merci an d’Bäileed geschéckt 
huet – ass déi Saach mam Franséi-
schen net méi esou aktuell… vun 
2% Lëtzebuerger Annonce vis-à-vis 
vun 98% däitscher a franséischer 
si mir haut op méi ewéi 90% an ei-
ser Sprooch… dorun hat deemools 
knapps ee gegleeft: dat wier onmé-
iglech!… haut ass et normal. Net 
géint Franséisch oder Däitsch, mä fir 
d’Lëtzebuergescht. Datselwecht gëllt 
fir aner Schreiwereien, déi ni an eiser 
Sproch waren. Wat ass da virun 1972 
op enger Menüs-Kaart gewiescht, op 
enger Plakat, op Reklammen? Fran-
séisch an Däitsch! Kuckt emol an 
Zeitunge vun der Zäit.

Intressant ass eise Sprooch-Gebrauch 
iwwerhaapt, wat d’Famill ugeet. Iw-
wersetzt emol op Däitsch, Fransé-
isch oder Englesch “mir si Famill 
mam René”: Wir sind Familie mit 
René? Nous sommes famille avec 
René? We are family with René?
Do laachen d’Hénger vu Beetebuerg 
bis op Ëlwen, gelldir… ower et ass 
eent vun Dausend Beispiller, datt eis 
Sprooch en eegent Gesiicht huet!

H.M.

”PUZZLESTÉCKER”
Wien d’Kultur-Bäiluecht WARTE e bësse méi genee 
liest, aplaz séier ëmzebliederen, fir bei de Sport an 
d’Doudesannoncen ze kommen, deen huet ewell dacks 
kleng Artikelcher vum Emil ANGEL erbléckst, déi een op 
méi “dees” glëschtreg maachen. Ech hunn d’Chance de 
“Mil” ewell laang a gutt ze kennen. A well dat esou ass,
kann ech ouni bëllegt Reklamme-Gesiffts soen, dat hien 
äis hei eppes an eiser Sprooch schenkt, dat verhale glën-
nert ewéi eng Kette mat faarwege Stengercher: luusseg 
gekuckt, nodenkerlech getiermt, séileroueg iw-
werluecht a wonnerbar einfach geschriwwen… 
dat muss een esou kënnen. Wann een et net kann, da soll 
een et ewéi gutt Mäifelcher genéissen! Fir seng Kultur… 
a fir eis Sprooch.
52 deer butzeger “Luuss-Texter” vum Emil Angel sinn elo 
als Buch erauskomm, e Buch dat iwwerall als Cadeau ka 
Freed maachen, wou weder de gudde Football, nach de 
Krimi nach eng latzeg TV-Serie d’Haaptbeschäftigung 
sinn: Emil Angel: Puzzlestécker, Editioun “littérature 
/saint-paul” an dat fir nëmme 15.50 €… knapps de 
Präiss vun engem «Oktav-Fësch»! L.R.
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N°119

Nächst Klack: (N°120): 6. Mee 2006

fir ze kräischen?
Natierlech gëtt et méi “spannend” Saache wéi an en-
ger Sprooch an hire Wierder ze wullen. Ower ob se z.B.
manner intressant si wéi stonnelaang Wierderrätselen
ze “maachen”, doriwwer léisst sech schwätzen, gelldir.
Streckt een d’Nues mat Saache wéi eiser Sprooch eraus,
dann ass et nëmmen normal, datt ee gefrot gëtt, “vu
wou” dësen oder deen Ausdrock dann hierkënnt. Et ass
nach laang net ëmmer einfach, do eng Äntwert ze hunn
oder ze fannen, dacks esouguer onméiglech, besonnesch
wann et sech ëm Flouer-/ Kadasternimm dréint.

Am “Petit Robert 1”, am “Larousse”, am “Duden-Her-
kunftswörterbuch” an anere Wierker aus alle méigleche
Sprooche fënnt een eng Hellewull Äntwerten op souge-
nannt “etymologesch” Froen; mä déi sinn och alt net ëm-
mer “dogmatesch”. Et gëtt déck speziell “Drullessen”,
an deenen et sech bliedert a liest ewéi an engem Krimi;
ower dat geet ewell méi wäit. Fir d’Lëtzebuergescht gëtt
et – bis elo – nach keen esou en “Dictionnaire-Material”,
mä wat net ass, kënnt jo nach ëmmer kommen... “ nit
quaken, maken!”

Huelt emol eWuert / Verb ewéi «kräischen / Kreesch»:
do spiert een direkt, datt et mat deem däitsche «krei-
schen» ze dinn huet... ower glat net datselwecht heescht.
Do ass et just e «jäizege» Laut! «Kräischen» ass och Fa-
mill mam franséische «crier», mä nëmmen ëm den Eck
an net mat pleurer. Mä dat englescht “(to)cry” kënnt
ower genee op dselwecht eraus wéi eisen Ausdrock. Sot
zu engem Däitschen “et wier fir ze kräischen”, da fënnt
deen dat “zum weinen / heulen”, well dat, wat si ënner
“kreissen” verstinn, huet nëmme méi mat der Materni-
té ze dinn (Kreiss-Saal)...an iwwersetzt emol op däitsch,
datt do “Kreesch falen”!

An dësem Sënn ass et dann och dacks dolaanscht, ze
mengen / behaapten, d’Lëtzebuergescht wier einfach
Houdäitsch, mat enger “Träipeschlëpp”... an eng ganz
intressant Aarbecht wier et, eng Lëscht mat Ausdréck ze-
summenzestellen, déi eng däitsch Nues hunn... ower ep-
pes total anescht bedeiten... mä hei si mir erëm no bei
deenen ieweschten Zeile vun dësem Artikelchen! Wie
wëllt da virufueren? Nit quaken, maken... soen déi Köl-
ner! P.W.

Firwat net?
An der englescher Sprooch gëtt keen Ament gezéckt, fir en neien Ausdrock ze sichen, wann z.B.
eng Saach wéi de FAX, de COMPUTER oder den HANDY opkënnt. En Englesch-Spezialist giff äis
der aus de leschten zéng Joer mat den Dosende ginn. Datt déi nei englesch Ausdréck dann total
ongebremst an d’Däitscht, d’Franséischt asw. eralafen, dat hält un hinnen an net un den Angli-
zismen / Amerikanismen, déi d’meescht vill méi kuerzsilbeg a gewieweg sinn. A mir?...
Maachen natierlech einfach mat.Well bei äis kënnt nach dobäi, datt mir äis genéiere fir selwer
e Wuert ze maachen, och wann et “oberluecht” géng op der Hand leien.
E Beispill: Dir erënnert iech drun, datt eng Porettenzapp eng wonnerbar geschméicheg (an och
nach gesond) Schlabäizchen ass.Wat geschitt dann do? Et si gekachte Porette-Stécker, déi an eng
wäiss Zos gezappt ginn. Mir kënnten also och vun enger “Fondue” schwätzen, mä hei huet eis
Sprooch hir Chance behal. A wéi nenne mir et dann elo, wa mir Stécker Brout a geschmoltene Kéis
oderWëppele Fleesch an de gliddegen Ueleg zappen... wier dat keng wonnerbar – a vläicht esou-
guer e bësse spaasseg Fassong – fir dem Lëtzebuergeschen zwéin nei Ausdréck ze schenken: eng
Kéiszapp an eng Fleeschzapp wier dach net dolaanscht, oder? al

Eist Spill: Wou? Wat?
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Eis, äis... een, en?
Mir tippen hei net fir d’éischt op de
ganz kloren Ënnerscheed tëscht eis
an äis, well dat zwee total verschid-
de Wierder sinn! Vergläicht mam
Däitschen, mam Franséischen oder
Engleschen, da gëtt et direct son-
nekloer! nos enfants nous aiment
– unsere Kinder lieben uns – our
children love us... eis Kanner hunn
äis gär. Dat éischt ass e ‘pronom
possessif / besitzanzeigendes Für-
wort’, dat zweet ass e ‘pronom dé-
monstratif / hinzeigendes Fürwort’...
mä de Verglach ass gläich méi däit-
lech ewéi déi dréche grammatesch
Ausdréck, gelldir. An deemno ass et
och wierklech am Lëtzebuergesche
grad esou e graffe Fehler wéi et an
den anere Sproochen en décke roude
Strapp kritt!
Op deerselwechter Linn läit och
d’Verwiesselung vun een an en.
Dat éischt ass eng Zuel (Numeral),
dat zweet ass en (onbestëmmten Ar-
tikel)…also heescht z.B. “een Zuch
an d’Éislek”, datt der keng zwéin
oder dräi fueren, mä nëmmen
een! Et muss also sinn “en Zuch
an d’Éislek”, “en neit Haus (net
een...)”, e gutt Kand (net ee g.K.).
Dir sot elo, am Franséischen oder
Däitsche wier do keen Ënnerscheed.
Richteg. Ower da kuckt emol am
Engleschen: do gëtt et dach och e
kloeren Ënnerscheed tëscht a / one
(a man with one eye)!
Fanatesch Méckepéilereie vu
Sproochmatessen? Glat net, well
dann ass jidfer Léierpersoun, déi ep-
pes op grammatesch Uerdnung an
enger Sprooch hält, e klengkaréier-
ten Dëlpes! H.M

SCHUED!? (Ceterum senseo... 5)
a mir ginn äis net!

De 25. November 1993 ass d’Nummer 1 vun eiser KLACK komm. Mir
sinn elo domat am 13. Joer... zënterhier sinn Dosenden Artikele hei pu-
blizéiert ginn, an deene mir entweder direkt oder am Zesummenhank
gefrot, gebiedelt, verlaangt hunn, fir eiser Sprooch eng Plaz am
Grondgesetz, der Constitutioun vun eisem Land hirt Recht ze
verschafen. Eis KLACK war ë.a. och d’Tribün fir dës Fuerderung ginn,
déi mir ewell Joere virdrun op all méiglech Fassonge gestallt haten.
Haut si mir zesoen op der “ligne droite”... vläicht och nach net?

Vrun 8 Joer hat ech am “Parc-Belair” e ganz private Rendez-vous mat
mengem Schoulkomerod a FrëndWilly Bourg. Mir hunn äis zënter eise Bouwe-Joeren zuWolz
kannt an e Liewe laang respektéiert. De Will war – bei him ass den Ausdrock kee bëllegt Ge-
mierwels – e ganze Kärel! Iwwer all ideologesch oder politesch Differenzen eraus gëtt jiddereen
dat zou, deen de Willy kannt huet. Déi Charakterstäerkt, mat deer hien seng onbarmhäerzeg
Krankheet erdroen huet, grad ewéi den immense Verloscht vun sengem léiwe Jong, hunn äis e
Mann gewisen, un deem mir äis alleguer e Beispill kënnen huelen!

Joerelaang hunn ech mengem Kolleg Willy an eiser Sprooch an d’Rei gemaach, wat hie vu mir
gebraucht huet; eng vun de flottsten Aarbechte war d’Hëllef bei senger an dem André Müller (†)
hirer 3-bänneger Publikatioun iwwer eis Arméi: e formidabele Succès. Et ass dofir och net ver-
wonnerlech, datt mir zwéin dacks iwwer eis Sprooch, hir Fonctioun an hir identitärWichtegkeet
ze schwätze koumen. Genee doduerch ass et och komm, datt ech de Willy Bourg gefrot hunn,
als Deputéierten eist Uleies fir d’Lëtzebuergescht an der Constitutioun mat an de Grëff ze
huelen. Doraus ass dat Schrëftstéck (10.05.99) entstan , dat hien an der Chamber deposéiert
huet, fir eis Nationalsprooch mat bei déi Artikele vun der Verfassung ze setzen, déi revidéiert
sollte ginn. Hei ass den Ufank vun deer legislativer Actioun gewiescht, déi jo nach haut “um
Leescht” ass.Dat ass a bleift – Hand op d’Häerz! – déi historeschWouerecht, wat den
Unzéckert* fir d’Revisioun vum Artikel 29 vun eiser Constitutioun ugeet.

Datt déi Initiativ sech duerno positiv “waarmgelaf” huet, ass de Verdéngscht vun alle politesche
Parteien, déi eise President René Faber a mech vrun 2 Joer ganz sympathesch empfaang hunn
(en etlecher hunn esouguer drop gehal, fir dat mat enger Presse-Photo ze dukumentéieren).
Mir haten d’Fraktiounen, der Rei vun hirer Deputéierten-Zuel no, dofir gefrot; dës Reunioune
sinn alleguer absolutt positiv gewiescht. Déiselwecht sympathesch Reaktioun hat och den Här
Chamberpresident Lucien Weiler d’lescht Joer bei menger Visite. Datt mir fir eist Uleiës vun de
Resistenzorganisatiounen an den ‘Enrôlés de force’, an zënter e puer Méint och vum ‘Conseil
national pour la langue luxembourgeoise’ de Réck gestäipt kruten, soll hei fair a mat groussem
Merci ernimmt ginn.

Dat ass, bis elo, den «historique»... an aus deem ass dann och eraus ze liesen, datt keng po-
litesch Partei an deer Saach «vir» war! Si sinn zesoen all “ex-aequo” beim Resultat! Jidfer
Partei däerf sech also mam selwechte Recht de Verdéngscht ëm eis Sprooch an der
Constitutioun op hire Fändel schreiwen.Wann elo déi eng oder aner sech géng virdrék-
ken, oder d’Saach parteipolitesch mat Fuerderunge (Expresser?) verkomplizéieren, déi de ganze
Prozess verfälschen a vergëfte kënnten... dat wier schued!

* den “Unzéckert” kennt all Jeeër als deen Hond, dee virop leeft.

vum Lex Roth

An der Stad gëtt et Dosende vu Statuen a kleng
Skulpturen! Eis KLACK 118 weist d’Muttergottes aus
der Neipuertsgaass (Forum Royal). Richteg a matzäit
geäntwert haten: Mireille LUX / Lampertsbierg; Léon
OLINGER / Stad; Aline KLEIN / Bounewee; Andrée
REDER / Péiteng; Gerd STAPELMANN / Stad; Aline
WEBER / Uewerkuer; Peggy MOES/Waasserbëlleg...
eise Merci kënnt mat der Post.

Wien a wou ass dat dann elo hei an der N.119? Fannt
dir et bis e Méindeg, tëscht 9.00 an 13.00 Auer? Sot
äis och, wa méiglech, wat dir eventuell gär als Präiss-
Buch hätt (Lidder, Fabelen, Gréng+Rout Lëschten, de
Vaubang, ‘Extranummer 3’…).

GENERALVERSAMMLUNG Actioun-Lëtzebuergesch
Eis Membren a Frënn sinn häerzlech fir e SAMSCHDEG, den 22. ABRËLL 2006
ëm 15.00 Auer an de Café «um Dierfgen» Casinosgaass / Côte d’Eich invitéiert.

Rapport+Diskussioun: Eis Sprooch an der Constitutioun
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N°118

Nächst Klack: (N°119): 1. Abrëll 2006

Coquilles St-JacquEN?
Franséisch ‘Dingwörter / substantifs’ kréien an der Méi-
zuel/Pluriel en -S/-X . Wann se déi oder en Z schonn 
am ‘singulier’ hunn (bois, croix, nez), da bleift dat esou 
stoen. Am Lëtzebuergesche fällt dat speziellt franséischt 
Méizuel-Zechen ewech, a mir maachen eis ‘Endung’ EN
dobäi, wa mir et wëlle méi däitlech maachen, dann esou-
guer –ËN (Trottoiren, Bonboën, Donën…).

Wat maache mir ower mam Pluriel vun zesummegesate 
franséischen Ausdréck wéi pertes de balle, listes de bé-
néfi ces, fondé de pouvoirs, Pommes dauphines, bons de 
caisse asw.? Déi loosse mir  stoen… also op kee Fall per-
te de ballen, fondé de pouvoiren, bons de caissen, 
pommes dauphinen asw.
(Mir soen dem Här Professer Léon Doemer merci fi r seng gutt 
Iddi, a  wäerten hei och geschwënn op déi formidabel Aarbecht 
ze schwätze kommen, déi eis dräi eminent Germanisten 
Doemer, Hurt a Groben mat hirem «Sprachbuch  und Arbeits-
heft (3 Bänn) / 7e, 6e, 5e )» fi r korrekt Däitsch gemaach 
hunn…et ass wierklech dowäert, well et fi r uerdentlecht 
Däitsch den Nol genee esou op de Kapp geréit wéi een et fi r 
d’Lëtzebuergescht vun deer anerer Säit erbäi kënnt / misst maa-
chen! H.M.

winnen an zillen   
Probéiert emol fi r op däitsch ze iwwersetzen: deen ass net gewinnt an net gezillt. Gelldir, dat ass
net esou einfach; a fi rwat ? Mä well et klénkt, wéi wann et Däitsch wier, ower et ass typesch «ei-
ses». E puer Dose Kilometer an Däitschland era versteet kee Mënsch, wat dir domat mengt!

Den Ausdrock “zillen” huet am Däitsche mat ziehen / erziehen / aufziehen / züchten ze dinn, an do
gëtt dacks onnéidegerweis dolaanscht geha! Kanner  zillen ass op däitsch klor erziehen, wat mir
am Franséischen als éduquer kennen. Den Ausdrock zillen, dee bezitt sech ower bei äis z.B. och op 
d’Produktioun vu Planzen an – d’meescht klengen - Déieren: mir zille Gromperen, Kanéngercher, 
Beem. Mä geet et ëm Kanner, dann heescht zillen vrun allem “winnen”…ower esou eppes wéi
“wöhnen”, dat sicht dir am Däitschen ëmsoss. 

Wann een sech dat esou “am Lassenen /onsystematesch” duerch de Kapp goe léisst, kann et en-
gem bal dronkeg gin. Et wier ower net schlecht, wann dësen Exercice méi dacks, méi déif a vu méi
Leit gemaach giff ginn. Fir eis Sprooch sinn all déi Hellewull butzeg Eenzelheete wéi d’Speis tëscht
den Zillen; piddelt een déi eraus, da fällt d’Mauer an e Koup!     P.W. 

Eist Spill: Wou? Wat? 

(P
ho

to
 M

.V
.)

“Eises”
100-90-70%...

Mengt net, mir hätten déi Lëschte
mat Dausende vun ganz oder zim-
lech typeschen Ausdréck an eiser
Sprooch an de “Fatzekuerf” gestach. 
Da wieren eist Gelammels  an ower
och de Spaass vum Guy Diderich,
dem Baba Tissen an dem Jos Molitor
jo fir déi bekannt Miissi gewiescht!

Am Comité (firwat dann elo plaze-
weis de ‘Virstand’/ ‘Komitee’!) hu
mir äis iwwerluegt, dës Collec-
tioun als Buch erauszeginn. Et 
gëtt zwar nach e Quascht Aarbecht, 
ower deer maache mir jo lo ewell
zënter 35 Joer fir eis Sprooch.
D’Buch ass natierlech d’éischt als
Cadeau 2006 fir eis trei Membren
…a firwat net och als eng Zort Trai-
ningsbuch fir d’Schoul oder doheem.
Mir stellen äis d’Ausdréck a Kolonne 
vir, wou een hannendrun dat däitscht
an dat franséischt Wuert soll/muss
sichen. Beispill: BLATZ…GRÜTZE…
GRUMEAU. Hätt dir et gewosst?
Neen? Mä da kann dat jo nach eng
schéi Roderei uechter d’Leit ginn!
Just dorop si mir aus… fir eis
Sprooch an de Gespréicher ze
halen. P.W.

Kamm a 
Schwamm?

Wa mir äis do gengen am ‘Pluriel’ 
konsequent bleiwen, da misst et jo 
Kämm / Schwämm heeschen… dat 
fällt ower kengem an, deen “nor-
maalt” Lëtzebuergesch schwätzt: do 
ass et nämlech Kämp / Schwämp! 
A fi rwat? Mä well déi Saachen een-
zel Kamp / Schwamp heeschen. Dir 
fannt dat vläicht eng Méckepéilerei. 
Dat ass ärt gutt Recht. Mä wann et 
esou eng Klengegkeet ass, da muss et 
jo liicht sinn, dat éierbar ze maachen.

Eppur si muove!
Watderdäiwel mécht dat Italiéinesch dann hei an der KLACK? Et geet 
net ëm d’Sprooch vum Galilei Galileo, mä ëm ee vun de bekannste 
Sätz aus dem Zitaten-Tabernakel vun der Welt. Iwregens ass dee Saz 
dem Galileo eréischt vill méi spéit no sengem Doud ugedicht ginn, mä
hien ass an alle Sproochen iwwersat ze fannen. Op Lëtzebuergesch: 
“an si bewegt / dréint sech nawell!” Wien? D’Welt!

Et gong deemools, einfach gesot, drëm, ob eise Planéit den Nuebel vum
Sonnesystem wier, oder sech grad ewéi seng aner Planéite ronderëm 
dee Stär gif dréinen, deen d’Äerdklatz an alles drop lieweg hält. Am
XVI. Joerhonnert hat de Copernicus dat ewell proklaméiert; de Galileo huet et am XVII e.a.
physikalesch a mathematesch ënnermauert, guff dofi r als Ketzer veruertelt, am XX. Joerhonnert 
“fräigesprach”…an huet de Patronage vun deem neien europäeschen Orientéierungssystem 
absolutt verdéngt, mat deem mir an e puer Joer aplaz mam GPS Strooss, Wee a Pad siche 
kënnen.

Wat huet eis Sprooch domat ze dinn? Mat der Saach selwer näischt. Ower de Laf vun der 
Unerkennung vum Lëtzebuergeschen erënnert een iergendwéi drun. 1896 huet den C.M. Spoo 
bal musse biedelen, fi r seng éischt Chamberried an der Mammesprooch halen ze däerfen, 
50 Joer nodeems Veianer Deputéierten André  zu Ettelbréck deen alleréischte Saz Lëtzebuer-
gesch am “evakuéierte Parlament” komme gelooss hat. De Spoo krut da méi spéit geänt-
wert, an der Chamber gif dach net an der Sprooch vun de Meed a Kniecht debattéiert 
ginn, wéi hie wollt iwwer dee Prinzip ofstëmme loossen. 1912 ass d’Lëtzebuergescht dann an 
d’Primärschoulgesetz komm…ower esou, datt et just als Alibi um Kazendësch huet misse 
gëmmeren…et gëtt een der Iddi net lass, datt “d’Notabilitéiten” sech deemools vrun deem 
neie soziale Wand e bësse Sputt verschafe wollten. Den 1. Weltkrich ass komm, a ganz 
aner grouss a kleng Suerge  wéi Sprooch-Reiwereien. Just de Lucien Koenig (Siggy), den Demy 
Schlechter, den Nicolas Ries, de Batty Weber, den Nik. Welter, de René Engelmann asw.asw.  hu
mat der “Nationalunio’n” de ‘Fuendel héichgehalen’. Et gong ouni Zweiwel ëm d’Existenz vun 
eisem Land…wat der haut e sëllechen emol éierbar missten noliesen, déi sech et mat Begrëffer 
wéi  “Nationalist / Rietsextremist” e bëssen ze einfach maachen. Firwat am Fong net “Patriot”
an d’Plaz; do huet jo knapps een eppes dogéint, oder?…mä hei misst ee sech mat deene rich-
tege Leit op deer richteger Plaz ënnerhalen.

Den 10. Oktober 1941, wéi Lëtzebuerg den Nazi-Strack ëm den Hals hat, hunn d’Lëtzebuerger 
nëmmen zevill däitlech verstan, datt eis Sprooch eng aner Fonktioun hat/huet ewéi e 
sougenannten “Dialekt”. “3mol Lëtzebuergesch” war d’Parol…mir feieren deen Erënne-
rungsdag nach haut als “Journée de la commémoration nationale”! Leider ass eis Sprooch 
1947 net ‘expressis verbis’ an eis Constitutioun gesat ginn, nëmmen den “emploi des langues”. 
1984 hu mir et du fäerdegbruecht, datt eis Chamber d’Lëtzebuergescht an engem eegene Ge-
setz zugudderlescht als Nationalsprooch unerkannt huet. “Mir”? Jo, well et war d’Actioun-Lët-
zebuergesch, déi sech net ginn huet, bis et esou wäit war! Haut sinn d’Saach an de Verdéngscht 
voll unerkannt. Mir sinn et och, déi zënter 10 Joer mat Dosenden Artikelen, Emissiou-
nen, Bréiwen, Petitiounen a Gespréicher mat eise politesche Parteien hannert der 
“Constitutiouns-Iddi” fi r eis Sprooch bliwwe sinn a bleiwen. D’Reaktioune vun eise 
patrioteschen Organisatioune ware begeeschtert an déi vun alle Parteien absolutt positiv…an 
elo mécht sech eppes an der Chamber: D’Saach ass um Wibbelen! Eise grousse Merci un all 
Parteien an hire Leit hir Aarbecht an der Spezialcommissioun…EPPUR SI MUOVE!

vum Lex Roth

An eiser KLACK 117 hate mir e Bild vun der “Klen-
scheplack” un der Paart hannert dem Pa-
lais ‘um Rouscht’… iwregens eng wonnerschéin 
Aarbecht vum Adolphe Deville, dem Kënschtler vum 
RODANGE-REENERT-Wee zu Wolz! 

3 Frënn haten et matzäit richteg geroden an erage-
schéckt: Edy Lux (Monnerech); J.-P. Jans (Iechternach);
Léon Olinger (Stad)… hir ‘bonne note’ kënnt no. 

Wou a wat ass dann dat hei? …schéckt äis är Änt-
wert e Méindeg (6. Mäerz) tëscht 9.00 an 13.00 Auer.
Merci! 

Fuesend a keen Enn
Huet d’neit Joer en etlech Wochen,
kënnt eng jauseg geckeg Zäit,
wou den Eefalt an den Zodi
bei de meeschten uewe läit.
Op all Nascht sinn d’Woch zwéi Balen.
Jidfer Clibbche fëllt seng Caisse.
‘t heescht lo d’An am Grapp ze halen,
‘t ass egal wouhin s de gees.

Leit, déi soss de Mond net opma’,
kennt een d’Fuesend net méi rëm;
hannert enger Bokemailche
gi si mat duerch déck an dënn;
aanrer hunn sech sou vermoschtert,
‘t hieft der bal, wann s d’ee gesäis;
eng drëtt Zort, déi profitéiert:
muench dommt Bëtschel geet op d’Äis.

Äschemëttwoch ass et ‘riwer;
“offiziell ass d’Fuesend aus,
mä si lafe bis bei d’Ouschtre
bokeg a verkoschtert ‘raus.
D’Fester fei’re wéi se fallen,
ass jo net méi an der Moud.
Wa mir sou eis Fuesend halen,
Ass déi och geschwë mausdout! L.R.
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N°117

Nächst Klack: (N°118): 4. Mäerz 2006

Ceterum censeo(3)...
Ganz fräi iwwersat: mir ginn äis net! 

Versprach ass versprach: Mir ginn äis hei net, bis datt 
endlech bekäppt ginn ass, datt eis Nationalsprooch 
aus villerlee Ursaachen an den Artikel 29 vun ei-
ser Constitutioun gehéiert. Mësche mir äis domat an 
d’Politik? Op kee Fall! Mä mir wëllen, datt “d’Politik” sech 
ouni Gefréckels a Geméchels mat deer Saach ofgëtt!

Mir hunn en hellegt Recht drop, e kloort Signal fi r 
d’Identitéit vun eisem Land ze verlaangen…eis 
Chamber, eis Regéierung, dat sinn eis Vertrieder, déi mir 
gewielt hunn. De Souverän, dat ass nom Grondgesetz 
d’Vollek! Oder solle mir äis am Text vun eiser Constitu-
tioun verkuckt hunn? Da missten eis “Vertrieder” sech 
vläicht en neit Vollek wielen. 

Eng genëschelt Fro an dëser Saach: Wou bleiwen eis Resi-
stenz, déi “patriotesch Organisatiounen”, eis “Enrôlés de 
force / Victimes du Nazisme”. Ass dat haut net méi ‘ge-
frot’, woufi r si riichtgestanen a gelidden hunn? «Héier déi 
fi r dech gestridden…?»                                        ARO

Léif Bungereffer
Muttergottes!   

Zënter Generatioune huet Däi gréissten Éierentitel bei äis 
en däitsche Klank…a mir denken – grad ewéi bei “Klagt 
in Leid / wie unsere Väter fl ehten” –  emol net drun, 
datt dat alles kee Lëtzebuergesch ass. Firwat? Dat gif e 
laangt Gespréich…et steet ower fest, datt “O Mamm, léif 
Mamm…/ Léif Mamm, ech weess et net ze so’n…” äis 
iergendwéi méi no geet. Fazit: Wat Generatioune laang an 
eiser Sprooch ass, soll och hei gëllen a bleiwen. Ower…

Mir liesen an der Zeitung (LW/22.12.05), datt d’Bungereffer 
‘Kierchebotzéquipe’ als “grousshäerzegt Ofschidds-
geschenk der Tréischterin en neit Gewand” gestëfft 
huet. Gutt, léif, sympathesch… mä alles ewéi kee Lëtze-
buergesch. Firwat trëlle mir esou gär an d’Däitsch, wann 
et e bësse méi feierlech soll sinn? Da léiwer direkt op
Houdäitsch, aplaz eis Sprooch (och déi Bungereffer!) esou 
ze vergewaltegen. Och wann d’Tréischterin als Cadeau 
beim Äddi en neit Kleed kritt. Näischt fi r ongutt.

H.M.

Eist Spill: Wou? Wat? 

An der KLACK 116  (7. Januar) hu mir um Bild de sten-
ge Kapp (den Nuesen-Erni?) gesinn, dee fréier an der 
”Waassergaass” um “Ciné de la Cour” hong an haut 
nach op deerselwechter Plaz un der Fassad. Dee Kapp 
hat vill Nimm. Mir hunn äis op déi ganz vill Äntwerte 
gefreet a ginn iech d’Nimm vun de Frënn, déi richteg 
geroden haten:

(P
ho

to
 M

.V
.)

Här Léon Doemer,
Dir huet an engem Lieserbréif op
eng intressant Fassong vum Ënner-
scheed tëscht “dreeën, dréien, 
bedréien” geschwat, an hei spiert
een de (gudde) Schoulmann eraus.
Mir giffen äis häerzlech wënschen,
nach esou Beispiller vun Iech liesen
ze kënnen…a fillen, datt mir net
ëmmer grad eleng op der Mol
sténgen, zugudderlescht esou-
guer eng gewësse “liberté des
fous” hunn: mäi Gott, sinn déi
nees amgaang; looss se gewäerden.
“Les chiens abboient et la caravane
passe!”

Dir huet an engems  mat Ärem flotte
Schreiwes gewisen, wéi “differenzé-
iert” d’Lëtzebuergesch ass, an zwar 
esou, datt een net vu ping op
pang aus dem Däitschen eriw-
wer dixe kann, ouni sech d’Sprooch
ze verstauchen. Vrun allem ower, 
ouni sech och emol eescht Gedan-
ken iwwer d’Interferenz, d’Iwwer-
schneide vun deenen zwou Sproo-
chen ze maachen. Déi dräi Verben, 
déi Dir zitéiert, sinn nun emol dräi 
verschidde Begrëffer. Däerf ech Iech
nach drop stoussen, datt et d’Verb 
“dréien” knapps an eiser Sprooch
gëtt; ass dat net éischter dréinen?
Deen “n” an der Mëtt schéngt
typesch fir d’Lëtzebuergescht. Mék-
kepéilerei? Firwat net. Nach eng
Kéier merci, an näischt fir ongutt.

P.W.

ofhalen?
Wéini hale mir eppes of ?… wann
en Handwierksmann net éierbar ge-
schafft huet! Dat Verb huet bei äis
ëmmer mat manner ginn / kréien ze
dinn. Am Däitschen huet et méi eng
breet Bedeitung, z.B. “eine Feier /
Messe / Veranstaltung wird abge-
halten” Bei äis gëtt dat alles einfach
GEHAL: eng Mass, eng Versammlung,
eng Sëtzung asw.; nach méi einfach:
et ASS.

Firwat muss dat ëmmer esou e “feier-
lecht Gesiicht” hunn? Lëtzebuergesch
schreift een am einfachsten, wann
een et an engem ganz normale Ge-
spréich denkt. Da kënnt et engem och
net an de Kapp vun “Aenzeien” oder
vun enger Gripp ze schwätzen, déi elo
soll “am Ulaf “ sinn, an zwar “grenz-
iwwerschreidend”. Sproochegripp!

der ASTI hir Spéngel
Hei ass ewell méi dacks gesot / geschriwwe ginn: Wann dir als Fransous 
zu Düsseldorf  wëllt an engem Geschäft schaffen an dir kënnt keen 
Däitsch, da kommt dir entweder net eran, oder dir sidd séier do-
baussen. Wëllt dir op de ‘Champs Elysées’ zervéieren an dir verstitt a 
schwätzt kee Franséisch, dann ass déi Carrière scho gelaf iert se 
ugeet. Erwëscht dir ower eng Plaz mat Public-Kontakt hei zu Lëtzebuerg,
da kommt dir mat ärem Däitsch, Franséisch, och esouguer Englesch, ganz 
passabel iwwer d’Ronnen. Sief dat am Restauratiouns-Service, an engem 
Kleederbuttek, hannert enger Caisse: d’Sprooch schéngt egal. Schéngt! 

Eng Rëtsch Patronën, Direkteren an aner Spëtze-Leit aus dem Geschäfts- / Déngschtberäich mis-
sten sech d’Saach dach emol eng Grimmel méi wäit iwwerleeën. Et seet net jidfer Client, wat
hien dovun hält, z.B. nëmmen op Franséisch zervéiert ze ginn. Et ka ganz gutt sinn, datt eng Konn
aus dem Schong- oder soss engem « Umoossbuttek » erausgeet, ouni eppes ze kafen… esouguer
wann dëst oder dat hir gefall hätt. Hätt !… ower d’Franséischt ass nun emol net jidderengem
senger Saach. Mä do waren dann nach aner Leit am Geschäft, déi Franséisch gejaddert hu wéi
eng Gabberjoul, déi dat gewinnt sinn oder ‘méi Schoule gemaach’ hunn…an da genéiert een
sech, fi r “säi” Franséisch ze schwätzen, gelldir. Normal!

Et geet och nach weider: “Do ginn ech net méi eran; do kanns de nëmme Franséisch schwätzen;
äntwers de op Lëtzebuergesch, da gëss de grouss / domm bekuckt oder esouguer nach ugeranzt”.
Leider si mer dann och dacks net méi wäit vu méi haardem Gespréich : et fale ‘Saachen’, déi guer
net onheemlech ziviliséiert sinn, vläicht graff an och nawell ganz gär ongerecht. Dat wonnert
iech hei an eiser KLACK ? Mir missten / mussen dach fi r d’Lëtzebuergescht sinn! Dat si mir. Mir
waren dat nach ëmmer a mir bleiwen et. Ower mir hu keng aner Sprooch verdäiwelt, well eng
Sprooch jo net fi r d’Leit kann, déi se schwätzen. Oder net. Et guf a gëtt an eisem Fall nëmmen eng
verstänneg Méiglechkeet: Offréiert ‘eisen’ Auslänner eis Sprooch, privat an och a Coursën.
Dat huet d’Actioun-Lëtzebuergesch ewell 1976 gemaach… mir sinn an der Zäit esouguer pla-
zeweis dofi r ausgegréngt ginn! Natierlech ass eise Pionéierverdéngscht no 30 Joer bal an de
Vergiess geroden. Wéi esou villes. Ower mir si frou, datt dës Coursën haut dat Normaalst vun der
Welt schéngen… an der en etlech maache wéi wann si se erfonnt hätten. Ok. Mä d’Bewäiser léien
net! E schéine Sproch : Jidderengem säint, da kritt Derdäiwel näischt.

Dat hei gëtt et och: Dir sidd an engem Buttek, frot eppes an engem Rayon oder an der Caisse, bei
enger Persoun, déi no allem ausgesäit, mä net wéi wann d’Urgrousseltere vu Schlënnermanescht
gewiescht wieren. Dir schwätzt alt léiwer gläich Franséisch. Dir gitt frëndlech bekuckt a kritt gesot:
“Monsieur / Madame, Dir kënnt roueg Lëtzbuergesch mat mir schwätzen.” Wann dat gutt Kand
oder dee feine Jong der ASTI hir Spéngel un hätt, da gif esou eppes net virkommen: ech schwät-
zen OCH Lëtzebuergesch…a mir schwätze mat de Frënn vun der ASTI, ob sech do net nach och
eppes zesumme maache léisst!

vum Lex Roth

BARTHEL Pierre, Guedber
BODEVIN Lucie, Houwald
BRACHMOND Ernest, Bounewee
CHRISTNACH Sandra, Gilsdref
FIEDELER Jos, Hesper
GERGEN Christiane, N’aanwen
JAANS Norbert, Mamer
JANDER Gaby, Iwwersyren
KAUFFMANN Sylvie, Schëtter
OLINGER Leo, Stad
SCHOLTES Sylvie, Stad
SCHROEDER Metty Briddel
THILL Jeanine, Menster
THILTGEN Marie-Anne, Uerwer-
käerjeng
URY Pia, Esch-Uelzecht
VANETTI Fernand, DK-Klamborg
ZIGER Anne-Marie, Iechternach

…de klenge Cadeau kënnt no!

Mir waarden e Méindeg (6te Feb.) 
tëscht 9 an13 Auer op äre Fax oder 
Mail. Merci a vill Chance.

Mir gratuléieren!
De 14. Febuar feieren eise Grand-
Duc HENRI an d’Grande-Duchesse MARIA TERESA 
hir Sëlwer Houchzäit. Si sinn zënter 5 Joer Laureate 

vun eiser Sëlwer Éiereplack DICKS-RODANGE-LENTZ 
an hunn op déi sympatheschst Manéier den duebele 

Patronage iwwer de RODANGE-KULTUR-WEE zu 
Wolz iwwerholl.

Just ewéi eis Sprooch, déi Hinnen um Häerz läit, sinn 
Si an d’Dynastie “LËTZEBUERG” e Stéck vun eiser 

nationaler Souveränitéit an Identitéit. Mir gratuléie-
ren Hinnen a wëlle mat Hinnen d’Freed vun Hirem 

groussen Éierendag deelen!
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Deutsch-luxemburgisches Wörterbuch
Das unentbehrliche Nachschlagewerk mit 35-000 Stichwörtern und Wendungen.

• von Experten ausgearbeitet
• neuester Stand der deutschen und luxemburgischen Rechtschreibung
• am heutigen Sprachgebrauch orientiert
• Berücksichtigung der Fachsprache (Informatik usw.)
• Angaben zur Aussprache und zur Phonetik des Luxemburgischen

Für jeden, der sich beruflich oder privat mit der 
luxemburgischen und der deutschen Sprache 
befasst, stellt dieses aktuelle Wörterbuch der 
éditions saint-paul ein zuverlässiges Nach-
schlagewerk und einen praktischen Ratgeber dar.

39,50 €
Im Buchhandel oder portofreie Lieferung
bei Überweisung auf das BCEE-Konto 
saint-paul luxembourg 
LU61 0019 1300 6666 4000 (bitte Titel angeben).
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Nächst Klack: (N°117): 4. Februar 2006

Mir ginn äis 
net... 

‘ceterum censeo’(2)
An de Joeren 2004 an 2005 ass mat Recht 
vill a feierlech un déi Zäit erënnert 
ginn, wou d’Amerikaner eisem Land 
seng Fräiheet erëmbruecht hunn.
Héich offi ziell guff un all déi geduecht,
déi fi r eis Heemecht gestuerwe sinn, déi 
am KZ, a Prisongen oder als Deportéiert 
gelidden hunn. Eis Zwangsrekrutéiert an 
déi gefale bluttjonk Leit vun de Kanou-
nefudder-Joergäng 1920-1926 hunn 
déi Éier kritt, déi d’Land hinne schëlleg 
ass…a bleift!

Ouni hire Courage, hirt Leed, hirt Bei-
spill, ass net gewosst, ob d’Alliéiert 
«duerno» vill Féischte mat deem 
butzege Lëtzebuerg gemaach hät-
ten: e Wutz fi r Frankräich, de Recht fi r 
d’Belsch, zou! Wéi nom 1.Weltkrich, 
hätten sech da schonn déi « Richteg » 
fonnt, fi r hire Profi tchen aus deer Situa-
tioun wëllen ze zéien… 

Den Ufank vun eiser national-kollektiver 
Resistenz géint d’Nazien ass den 10. 
Oktober 1941 bei deer verhuelener 
«Personenstandsaufnahme» ze fan-
nen… d’Haaptroll hat eis SPROOCH!
Si mir dann elo - jo oder neen - no 65 
Joer nach prett, eiser Heemechtssprooch 
déi Positioun ze halen? Da muss dat op 
déi héchst Manéier geschéien, déi eise 
Staat ze bidden huet: duerch eng däit-
lech Plaz an eiser Constitutioun!
Wann et da misst sinn, och duerch e Re-
ferendum… ower dee war dach ewell 
vru 65 Joer, gelldir. Wourop waarden eis 
Autoritéiten dann nach?            H.M.

Merci, Gast GIBÉRYEN 
Eis Sprooch gehéiert kenger Partei. Mir hunn ewell dacks 
gesot a geschriwwen, datt mir mat alle Parteie fi r eis 
Sprooch wëllen zesumme schaffen. Dofi r soll et och 
net “parteiësch” opgeholl ginn, datt den Här Deputéier-
te Gibéryien (ADR) hei fi r seng parlamentaresch Fro 
iwwer d’EU-Situatioun vun eiser Nationalsprooch
un d’Regéirung merci gesot kritt.

Eng kloer Äntwert huet hien net kritt; éischter eng rondrëm 
de gliddege Bräi…”mir waarden emol of, wéi et weider 
geet”. Wourop waarde mir dann? Bis mir EU-méisseg 
mat eiser Sprooch am leschte Stëbseck sëtzen? Aplaz ze 
soen, datt fi r EU-Texter, déi fi r den allgemengen a 
praktesche Gebrauch sinn och d’Lëtzebuergescht 
muss gëllen, z.B. d’Reglementer iwwer d’Rechter vum 
Passagéier am Zuch oder am Fliger. Mir solle PRINZIPIELL 
en etlech däitlech Ponkten a staark Maarke setzen, Péil 
aschloen!   

Eist Spill: Wou? Wat? 
Dat war also an der KLACK 115 “de 
Kleesche vu Réimech” iwwer 
der “Porte Saint-Nicolas”…a 
mir kruten 10 richteg Äntwerte ban-
nent 2 Stonnen, 37 am Ganzen! Well 
den Zinniklos e gudde Mann ass, 
kréien all déi “richteg” Leit e klen-
ge Bicher-Cadeau: de Colonel hon.
Michel GRETSCH; d’Peggy MOES;
d’Andrée REDER; d’Marie-Paule 
CONRARDY; d’Marie-Christine JA-
COBY; d’Christiane SCHINTGEN; den 
Albert JEROLIM; d’Carine HAAGEN 
an d’Nicole HUBERTY. Bravo!

A wat wësst dir dann iwwer dëse 
Gargullen-Af… bis e Méindeg, tëscht 
9 an 13 Auer?

(P
ho

to
 M

.V
.)

zwee, zwéin, zwou?
Eent vun den typeschsten Zeeche vun eiser Sprooch ass
de Gebrauch vun der Zuel (dem Numeral) ZWEE. Am 
Däitschen, Engleschen, Franséischen ass zwei,
two, deux souzesoen “unisex”: zwei Männer/Frau-
en/Kinder – two men/women/children – deux hommes/
femmes/enfants…ower am Lëtzebuergeschen hu mir 
zwéi Männer, zwou Fraen, zwee Kanner! 

Firwat gëtt et dann ewell emmer méi Leit, déi vun
zwee Männer, zwee Autoen, zwee Schong asw. schwät-
zen? Dat schéngt alt erëm eise verléiften Hank fir 
d’Tëlevisiounssprooch vun “deer anerer Säit” ze sinn. 
Well virum 1. an 2. “TV-Preis” huet kee Mënsch vun
zwee Männer geschwat. Doriwwer kann ee sech jo ower
vläicht seng Gedanke maachen. Oder net?

Natierlech kann een dat (alt erëm) ënner “normal” 
Sprooch-Evolutioun klasséieren; vläicht ower och ënner
Sprooch-Lazegkeet. P.W.

Kuraasch?
Am Prinzip schreiwe mir Wierder aus
anere Sproochen esou wéi si original
do geschriwwe ginn. Dat gëtt et och
am Engleschen, Franséischen, Däit-
schen asw. Mir Lëtzebuerger kënnen
äis dat apaart liicht leeschten, well
mir an deene Sproochen zimlech gutt
“doheem” sinn.

Dofi r brauche mir äis och keng extra
Méi ze ginn, fi r z.B. aus Courage
elo Kuraasch, oder aus Dictionnaire,
Comité, Communiqué en Dixionär,
e Kommitee an e Kommunikee ze
maachen. Iwregens: Wéi heescht dem
Bertolt Brecht säi Stéck vun deer cou-
ragéierter Mamm? “Mutter Coura-
ge”, an net “Mutter Kuraje”. Also.

Amiperas-Statuten
Wat fi r den Ament an/mat der AMIPERAS lass ass, dorëm 
hu mir äis net ze bekëmmeren… bis dodrop, datt ee 
munneches ka bedaueren. Hiren neie President, den 
Här Arsène Stracks huet ower an engem Interview ge-
sot d’Statute sollen net eleng op franséisch bleiwen, mä
och op däitsch iwwersat ginn, well d’Krichs-Schoulge-
neratioun dacks Krämpes mam Franséischen hätt. Ganz 
richteg, Här President! Mir mengen nach dobäi, datt et 
vläicht net vu Muttwëll wier, wann déi Veräinsstatuten 
och an d’Lëtzebuergescht gife gesat ginn. Eise Presi-
dent, den Här René Faber, huet sech zënter Joere speziell 
an déi Matière erageschafft, an dat mat vill Erfolleg an 
Dankbarkeet vun enger ganzer Rëtsch vun Associatiou-
nen.

Léif Leit vun der AMIPERAS: Wann dir elo är Statuten 
erëm “an der Rei” huet, dann offréiert d’ACTIOUN-LËT-
ZEBUERGESCH iech hir Mataarbecht fi r eng zerguttst 
Versioun an eiser Mammesprooch!  AL

Schlecht Pisaner?
Mir hunn zënter Generatiounen op däitsch liesen a schreiwe geléiert. Mat 
7 Joer ginn d’Lëtzebuerger Kanner an d’Franséisch «gezappt». Ass dat gutt 
oder falsch? Et ass ganz einfach richteg: direkt mat zwéi Féiss an zwou friem 
Héich- a Kultursproochen! Déi fréi Zwee- an Dräisproochegkeet rappt äis e 
formidabele Sproochenhorizont op, duerch dee mir et ë.a. d’ganzt 
Liewen zimlech «normal» fannen, datt et och nach «aner Leit» op 
der Welt gëtt! “Alles PISA oder was?!”  Datt eis eege Sprooch schoulméis-
seg e Stéifkand ass, dat wier en anert Kapitel, an doriwwer wäerte mir äis och 
nach (erëm) ënnerhalen.

Fir d’Fransouse schéngt et bal nëmme «francophones» ze ginn; «d’Angelsachsen», déi schwätzen 
ongenéiert duerch d’Welt hir Sprooch…déi aner kënne sech jo rappen. Ouni falsch Schimmt gesot:
Et gëtt knapps eng besser Sprooche-Situatioun wéi eis lëtzebuergesch, fi r d’Weltsprooch Englesch 
an och anerer séier an zimlech éierbar ze léieren. Dat «Angelsächsescht» ass nun emol eng 
germano-romanesch Mëschung, déi mir Lëtzebuerger, am Normalfall, spéitstens vun 11 
Joer un zimlech ouni Gedäisch an de Grëff kréie kënnen… wann et pädagogesch gewieweg
ugepaakt gëtt! Heiriwer solle mir äis roueg eng Hatt voll mengen. Schléisslech sinn déi meescht däitsch 
Leit, d’Fransousen, d’Englänner asw. am Verglach baussent hire Sprooche-Grenzen dach Stëmmercher! 
PISA?

Datt mir hei esou «eppes komme loossen», dat ka vläicht dësen oder dee verwonneren. Ower wien 
eng Iddi vu Psychologie an / oder eng Formatioun / Praxis als Pädagog huet, fi r deen ass eis Sproo-
che-Situatioun en Ideal-Zoustand, dee keen anert «PISA-Land» opweises huet, basta! Dofi r 
passe mir och knapps, schlecht oder guer net bei «d’Pisaner». Souguer wann déi sougenannt «wës-
senschaftlech» Fächer duerch eise Sprooche-Milieu net esou gutt ewechkommen, huet dat ower ni 
verhënnert, datt eist Land an de leschten 200 Joer - vum Mathematiker Tunn Meyer, bis haut bei eis 
Top-Medezinner, Physiker, Geologen, Chimisten asw. – trotzdem uechter d’ganz Welt an och heiheem 
formidabel Perséinlechkeete «sëtzen» huet. An de Lëschte vun den «Anciens de l’Athénée» gi mir z.B. 
net fäerdeg mat Verwonneren iwwer déi houfreg Phalanx vun dichtege Wëssenschaftler, déi eleng dës 
Schoul am 19. an 20. Joerhonnert an d’Welt geschéckt huet. Ouni PISA!

Net ze vergiessen: Eise Sprooche-System huet och domat ze dinn, datt eis jonk Leit ouni (Sprooch)Krämpes 
op jidfer franséisch-, däitsch- oder englesch-sproocheg Héichschoul kënne stodéiere goen! Déi Iwwer-
leeung féiert äis eeriicht bei en onverwiesselbart Stéck vun der Lëtzebuerger Identitéit…eis 
sougenannt «Intelligenzia» ass sproochlech esou weltwäit op ewéi knapps eng aner. Dat soll net an 
absolutten Zuele vun Nobel-Präisser verstane ginn. A Prozenter vun der Populatioun ausgedréckt gëtt 
dat méi séier kloer: mir si populatiounsméisseg jo nëmmen ca. 0,8% resp. 0,6% vu Frankräich an 
Däitschland!   

Ënnert dem Stréch war, ass a bleift eis Triglossie (Dräisproochegkeet) déi ideal Léisung fi r e Land 
ewéi dee butzege Grand-Duché, dëse Landkaarte-Schéngelchen, wou ee vun der Belsch, Däitschland 
oder Frankäich erfort ferm op d’Brems muss klammen, fi r net gläich an en drëtt Land ze rëtschen.
Wien dat bis an de leschte Wutz duerchdenkt, deem geet gläich op, datt et eis Heemechts-, Mam-
men- Nationalsprooch ass, wéinst deer mir sproochlech net eesäiteg («eelässeg !») sinn. 
D’Lëtzebuergescht ass de Kär vun deer Sproochsituatioun, fi r déi mir esou vill an dacks beneit ginn…an 
deer mir och economesch vill ze verdanken hunn.

vum Lex Roth
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Endstatioun?
Mir hunn eis Eisebunn gär, a mir
wënschen der CFL an hire Leit
dat Allerbescht… no all deem,
wat een esou an der Lescht héiert,
kënnen si eis éierlech Wënsch jo
brauchen!

Ower: Stellt iech vir, dir kommt als
Fransous oder Belsch mat engem
vun deene kamouten Direkt-Zich
vu Paräis, Stroossbuerg oder Bréis-
sel zu Lëtzebuerg un. … ENDSTA-
TIOUN! Pardon?

Alt erëm deer Fäll een, wou mir
ouni Kéier a Krëmmel en däit-
schen Ausdrock / Gebrauch eriicht
an d’Lëtzebuergescht eran huelen.
Aplaz emol driwwer nozedenken,
datt net jiddereen Däitsch versteet.
Ok, mir hu keen Ausdrock fir “End-
station”, mä muss et da grad den
däitsche sinn? Et gëtt een, deen op
d’mannst 3 Milliarde Mënschen op
der Welt verstinn: TERMINUS! Am
Engleschen och nach TERMINAL.

Hei hu mir et ganz klor mat enger
laténgescher Wuerzel ze dinn, déi
sech international ausgewuess huet.
Et ass e bëssen d’Fro vu «Fernseh»
an Tëlevisioun, vu ”Fernsprecher” an
Tëlephon… et versti ronn 3000
Millioune Mënschen dat eent, ower
nëmmen ca.140 Milliounen dat
anert! Also: Der Eisebunnsdirec-
tioun soe mir merci fir den TERMI-
NUS Lëtzebuerg! H.M.

Deutsch-luxemburgisches Wörterbuch
Das unentbehrliche Nachschlagewerk mit 35-000 Stichwörtern und Wendungen.

• von Experten ausgearbeitet
• neuester Stand der deutschen und luxemburgischen Rechtschreibung
• am heutigen Sprachgebrauch orientiert
• Berücksichtigung der Fachsprache (Informatik usw.)
• Angaben zur Aussprache und zur Phonetik des Luxemburgischen

Für jeden, der sich beruflich oder privat mit der
luxemburgischen und der deutschen Sprache
befasst, stellt dieses aktuelle Wörterbuch der
éditions saint-paul ein zuverlässiges Nach-
schlagewerk und einen praktischen Ratgeber dar.

39,50 €
Im Buchhandel oder portofreie Lieferung
bei Überweisung auf das BCEE-Konto
saint-paul luxembourg
LU61 0019 1300 6666 4000 (bitte Titel angeben).
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décksen
Kachen a brachen ass eng flott
Saach. Mir däerfen äis och bewosst
sinn, datt “brachen” ee vun eisen
typesche lëtzebuergeschen Ausdréck
ass, déi iwwert eise Grenzen ewech
kee méi versteet… grad esou ass et
mat der “Brach” an all hire Sprooch-
a Meenungsvarianten.

An der Kiche guff a gëtt et hei nach
ëmmer eng Hellewull Wierder, déi fir
eis Mammen a Groussmamme ganz
normal am Gebrauch waren… déi
leider ower duerch d’Kachbicher
an d’TV-Kichenemissiounen an
de Vergiess rutschen. Schued, well
just op der TV kënnt een zum Beispill
grad op esou Ausdréck weisen. Een
dovun ass “reduzéieren”, woufir
leider och ëmmer méi vun “andé-
cke” geschwat gëtt: eisen Hank, iw-
werall ze liicht a muttwëlles däitsch
Wierder an d’Lëtzebuergescht era
rëtschen ze loossen, oder sech mat
franséischen Ausdréck méi eng fein
Nues ze verschafen. Muss dat sinn?

Wann eng Zos ze leefeg (!) ass, da
loosse mir si nach op der Hëtzt stoen,
fir datt nach Flëssegkeet / Waasser
verdämpt. Da gëtt et der zwar man-
ner (fr. réduire), mä si ass méi déck
(dt.eingedickt). Do ass ower am Lët-
zebuergeschen nach ëmmer vun
«déckse» geschwat gin an net vun
“andécken”! Solle mir als sympa-
thescht Undenken un eis Mam-
men a Bomiën net och deen Aus-
drock an Éieren halen?Vläicht wieren
an den nächste Kachbicher e puer
“Vokabelssäiten” an deem Sënn
guer net vu Muttwëll. Mir hëllefe
gär! P.W.

Ceterum censeo… ?
Eng kleng Explikatioun: De Cato
(Censorius) war e réimesche
Politiker, deen déi al Réimer Jo-
erzéngte laang fest am Grëff
hat. Hien huet an de Carthager
a Carthago (haut ongeféier Tunis
/ Tunesien) mat Recht déi gréisst
Gefor fir d’réimescht Räich ge-
sinn. Egal wouriwwer de «Chef»
Cato eng Ried gehal huet, säi leschte Saz soll ëmmer
déiselwecht Fuerderung gewiescht sinn: Ceterum cen-
seo Carthaginem esse delendam = «iwregens sinn ech
der Meenung, datt Carthago zerstéiert muss ginn!» Dee
Saz gëllt haut weltwäit, a senger Ofkierzung “Ceterum
censeo…”, fir eng Saach, an deer een net wëlles ass,
d’Knëppele bei d’Tromm ze geheien.

Eisen “ceterum censeo”: d’Lëtzebuerger Sprooch
an der Constitutioun vum souveräne Grand-Duché
Lëtzebuerg. Vun dëser KLACK u steet déi Fuerderung all
Kéier fett gesat dran. Mir ginn äis net, bis eis Sprooch
klor, verständlech a verstänneg am Artikel 29 vun eisem
ieweschte Gesetz steet. Mir hunn – am direkte Sënn vum
Ausdrock – demokratesch, héiflech, fein manéierlech,
frëndlech a frëndschaftlech, dofir gefrot, gegëmmert
a gebiedelt! Mir waren a Gespréicher bei de Chamber-
Fractioune vun der CSV, der LSAP, der DP, dem ADR a fir
d’lescht beim Här Chamberpresident; och fir déi GRÉNG
humir äis prett gehal a waarde gedëlleg op hir Invitatioun.
Net een eenzegen Deputéierte vun de Fraktiouns-
Delegatiounen ass géint eis Sprooch an der Con-
stitutioun gewiescht! Si waren esouguer riichteraus
dofir, den Här President Lucien Weiler och! Wa mir dat
esou däitlech hei schreiwen, dann ass et fir d’Wouerecht
vun dëse Behaaptungen ze ënnersträichen…an net an de
Vergiess fallen ze loosen.

Eis patriotesch Organisatiounen, vun der LPPD, de
Resistenzleit an den Enrôlés de force bis bei de «Comi-
té directeur du souvenir de la résistance» sinn an dë-
ser identitär wichteger Initiativ engagéiert. Si misste jo
och am beschte wëssen, ëm wat a wéivill et geet. Mir
hunn also eng Zort “Lobby”, fir eiser Sprooch an
d’Verfassung ze hëllefen. Mat deer Stäip wier et na-
tierlech och denkbar, datt een eng national Ënerschrëft-
Actioun fir e Referendum kënnt op de Wee bréngen…
et bleift ower ze hoffen, datt dee Wee äis erspuert bleift.
Dat géng jo gelungenerweis an senger Form – just ëmge-
dréint! – un den 10. Oktober 1941 erënneren. Sou wait
brauch / dierft et ower net ze kommen.

Mir ginn äis net, well mir spieren, wéi wichteg eis
Sprooch fir d’Identitéit vun eisem Staat no ban-
nen an no bausse war, ass a bleift. Eis Linn ass déi-
selwecht wéi déi vun de 97% Lëtzebuerger, déi eiser
Sprooch 1941 ënner Liewesgefor hir Stëmm ginn hunn.
Natierlech ouni d’Gefor! Net fir näischt feiere mir dach
héich offiziell all Joer eng «Journée de la commémoration
nationale», fir un deen 10. Oktober 1941 ze erënneren…
mä wéi ass et dann haut mat der Ursaach, mam Fong vun
dëser Commémoratioun? Mir brauche jo zwar net méi ze
fäerten, datt en aneren äis schléckt…ower an enger EU
vu 25 a méi Länner gi mir identitär ënner, wa mir
net weisen, datt mir en eegent Gesiicht hunn. Dat wëlle
mir respektéiert hunn… esou wéi mir och allen «aneren»
eise Respekt schëlleg sinn. L.R.

Geet et oft schnell…
oder dacks séier?

Den Här Jean Hiltgen, en treie KLACK-Lieser vu Lama-
delaine (Rolleng/Péiteng), huet äis gefrot, ob mir näischt
kënnte géint dat ladderegt SCHNELL maachen. Zum
Beispill “um Radio”. Dach, mir kënnen eppes maachen,
ower nëmmen hei an der KLACK oder an engem Lieser-
bréif. Ob et eppes déngt ? Vläicht hëlleft e lëschtegt Bei-
spill eng Grimmel:

Als Kanner hu mir äis oft oberhalb vun engem Ofhank
andauernd schnell ëm äis selwer gedréint, bis datt mir
schwindlig waren, sinn dann ëmgefall an hunn äis erof
wälze gelooss.

An engem zerguttsterte Lëtzebuergesch giff dat onge-
féier: Als Kanner hu mir äis dacks uew(en)t engem
Rambli an engem Stéck séier ëm äis selwer ge-
dréint, bis et äis dronkeg / schwämmeleg guff, an
dann hu mir äis erofrulle gelooss.

Domat soll elo jidderee maache wéi hien denkt… a
vläicht och emol e Lieserbréif mat sengem éierlechen
Numm an d’Zeitung ginn. Da sinn et net emmer déisel-
wecht « Granzkäpp »…et brauch een säin eegenen Zivil-
courage dach net ze fäerten! L.R.

Eist Spill: wat? wou?
D’Photo aus der KLACK 114 weist
eng Skulptur (haut-relief) mat Mäer-
chefiguren, déi de Kënschtler Aurelio
Sabatini 1951 iwwert der Paart
vun der Wëlzer Primärschoul
gemaach huet. Vun 19 Leit, déi sech
gemelt hunn, war de Charel Kremer
vu Wolz deen Eenzegen, deen déi
richteg Äntwert hat…an säi Bicher-
präiss geschéckt kritt!

Da gitt iech hei emol nach eng Kéier
drun; d’Äntwerte mussen e Méin-
deg, de 5. Dezember tëscht 9.00
an 13.00 iwwer Fax oder E-mail era
kommen. Vill Chance!

(P
ho
to

M
.V
.)

Mir gi gewuer, datt der en etlech
vun eise Membren a Sponsoren

d’Buch vum
MONUMENT RODANGE /

REENERT (nach) net kritt hunn.

Mir sinn amgaang, deem
Mëssel op de Fong ze goen

an invitéieren déi “vergiesse”
Frënn, sech op enger vun eisen

Adressen ze melden.
Merci

Filleul / Patensohn
An de Relatioune bannent der Famill
huet all Sprooch hir Ausdréck. Eis
och. Leider muss ee feststellen, datt
déi Wierder an eiser Sprooch plaze-
weis um Wackele sinn. Et gëtt vill,
mat deenen der Krämpes hunn…
sou wéi den Här Aloyse Theisen vum
Kierchbierg.

Mir wëssen z.B., datt “Pätter ginn”
e puer Bedeitungen huet.“Pate” am
Däitschen ass och zweespuereg.Wéi
heescht dat franséischt “Filleul/e” bei
äis, den däitsche “Patensohn / Paten-
tochter”? Dat ass de “Pätterchen”
an d’”Giedelchen”… vergiesst se
net fir d’Feierdeeg ! De «Këndel»,
deen d’Dafkanner an der Zäit vun
hirem Pätter oder der Giedel kruten,
ass husch: E grousse Boxemännchen,
deen als “Bauchknäpp-
chen“ e Geldstéck age-
bak krut… mä drud-
delt emol papeiers
€-Schäiner mat an e
Wuelstands-Kuchemännchen!
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Bravo a merci 
CNL!

De Lëtzebuerger LITERATURARCHIV 
am «Servais-Haus» zu Miersch 
besteet elo zënter 10 Joer. Dat war 
eng Geleeënheet, fir ze feieren. 
An dee Gebuertsdag guf och mat 
Recht mat enger “akademescher 
Sëtzung” a Presenz vum Kulturmi-
nister François Biltgen an der Kul-
tur-Staatssekretärin Oktavie Modert 
esou agerummt, wéi e kulturelle 
Bijou dat verdéngt. Wat an dësem 
Institut an de leschten 10 Joer 
– praktesch ‘bei 0 ugefaang’ – fir 
eis Kultur an hir Identitéit geleescht  
ginn ass, dat verdéngt Bewonne-
rung a Begeeschterung! Eis Schrëft-
Sprooch huet zu Miersch am CNL, 
nieft  der däitscher a franséischer 
Schrëftstellerei en Doheem fonnt, 
dat net besser a méi heem-lech 
kënnt sinn. 

Eis ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH 
stong 1995 ze soe mat engem 
éischte Cadeau bei der Wéi vum 
Centre national de littérature. Mir 
hunn dem Haus d’Original (Matrix) 
vun eiser «Éiere-Plack  DICKS-
RODANGE-LENTZ» geschenkt…a 
mat deer gitt dir direkt an der 
Entrée vum Haus begréisst; dorop 
bleiwe mir ganz houfreg. 

d'Madame Goetzinger      (Photo M.V.)

Fir eise Merci ze ënnersträichen, hu 
mir elo der Madame Professer-
Direkter Germaine GOETZINGER fir 
«hirem Haus» säin 10. Gebuertsdag 
eis Sëlwer-Éiereplack iwwerreecht, 
déi all Joer fir Verdéngschter un 
eiser Sprooch unerkannt gëtt. 
D’Madame Goetzinger an “hir Leit” 
hunn dëse Merci vun eiser Säit a 
vum Land ganz einfach zegutt 
gehat! Wat do an deene puer Joer 
geleescht ginn ass, do kann een 
nëmme paff sinn. Eis Membren a 
Frënn biede mir, déi eng oder aner 
Organisatioun oder Ausstellung op 
Miersch lauschteren / erliewen / 
kucken ze goen. Et ass eng Gel-
lecht!      AL

Deutsch-luxemburgisches Wörterbuch
Das unentbehrliche Nachschlagewerk mit 35-000 Stichwörtern und Wendungen.

• von Experten ausgearbeitet
• neuester Stand der deutschen und luxemburgischen Rechtschreibung
• am heutigen Sprachgebrauch orientiert
• Berücksichtigung der Fachsprache (Informatik usw.)
• Angaben zur Aussprache und zur Phonetik des Luxemburgischen

Für jeden, der sich beruflich oder privat mit der 
luxemburgischen und der deutschen Sprache 
befasst, stellt dieses aktuelle Wörterbuch der 
éditions saint-paul ein zuverlässiges Nach-
schlagewerk und einen praktischen Ratgeber dar.

39,50 €
Im Buchhandel oder portofreie Lieferung
bei Überweisung auf das BCEE-Konto 
saint-paul luxembourg 
LU61 0019 1300 6666 4000 (bitte Titel angeben).
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Nächst Klack: (N°115): 3. Dezember 2005

Bäisetzung?
Natierlech huet keen engem ze soen, wéi hie soll schwät-
zen. Mä mir kënnen ower ganz manéierlech an héiflech 
mam Fanger op eppes weisen, dat Lëtzebuergesch wëllt 
sinn…an einfach net aus enger däitscher Trams-Schinn 
eraus kënnt. Iwwer esou “Reklamatioune” kann ee rëf-
feg/granzeg schreiwen, ower et geet d’meescht och mat 
engem ziviliséierte Schmunzen.

Huelt emol dëst Beispill, dat een ëmmer méi dacks aus 
Doudesannonce fënnt: D’Bäisetzung mat uschléissen-
der Mass fënnt …… statt. Esou schwätzt kee Mënsch…
et sief op Däitsch! De Substantiv “Bäisetzung” hu mir 
net, dat heescht ëmmer Begriefnes; d’Verb “bäisetzen” 
gëtt et nëmmen am Sënn vu méi Geld ginn / kréien; 
“Bäisaz” gëtt een, deen ( d’meescht  an e Bauerewiesen) 
“abestuet” guf. D’Mass fënnt och net uschléissend statt, 
si gëtt einfach duerno   GEHAL…dat ass däitlech a kloer, 
esou wéi ee villes mat eiser Sprooch ouni Krëmmelen a 
Kréngelen onkomplizéiert ka soen.                     P.W.

“e stäilen Ofhank?”     
…dee gëtt et just am Däitschen, 
oder am muttwëlles direktver-
däitschte Lëtzebuergeschen. 
Gewëss: mir kennen de “Stäil” 
(Lanterstäil, Tëlephonsstäil asw.); 
onbewosst gebrauche mir hei e grie-
chesch-laténgescht Wuert (stela, ste-
le), obschonns et do wéi am Franséi-
schen (stèle) eng méi “monumental” 
Bedeitung huet…mä dat däitscht 
Adjektiv “steil” hu mir ni gehat 
an och net néideg; et ass och bei 
kengem eenzege vun eisen zergutt-
sterten Dichter a Schreiwerten ze 
fannen…wat jo praktesch an alle 
Sproochen d’Haaptreferenz ass! Fir 
steil soe mir “géi”: e géie Bierg, eng 
géi Strooss, de géien Honger…dat 
huet deeselwechten al-houdäitsche 
Fong wéi jäh!

Och den “Ofhank” weess eis Sprooch 
net; esouguer wa mir d’Verb “ofhän-
ken” a verschiddene Bedeitunge 
gebrauchen. Mir kennen ower den 
“Hank” an de verdréinte franséische 
“remblai” als de “Rambli”. Da gëtt 
dee “stäilen Ofhank” e lëtzebuerge-
sche “géie Rambli”, dee  jo z.B. 
dacks bei den Autosaccidenter eng 
trauereg Roll spillt…an domat och  
am Radio, wou eis Sprooch esou 
vill am géie Rambli “bäigeet / 
arennt”…nach e Beispill, dat en 
etlech Iwwerleeunge wäert wier. Dat 
Gemëffers (?) hei kann iech jo alles e 
bëssen ëmstänterlech schéngen, mä 
dir gesitt, datt ee mat eiser Sprooch 
ganz intressant Gedankespiller maa-
che kann. Vläicht léisst et sech esou 
besser fi llen, datt si eng eegen Identi-
téit huet. A mir op déi Manéier och! 

Eist klengt Spill Siwebiergen a mir
Et ass jo net onsympathesch, datt et matzen a Rumä-
nien, tëscht Transylvanien an de Süd-Karpaten e 
Volleksgrupp gëtt, an deem sech der e sëllechen, aus de 
verschiddensten Ursaache fi r Nokomme vu Lëtzebuer-
ger halen. De Bewäis soll eis Sprooch sinn. Dee «Bewäis» 
ass esou schwaach, datt et am Fong keen ass. Hir Sprooch 
ass zwar eng germanesch, mä esou wäit vun eisem 
“Westmuselfränkeschen” ewech wéi dat Dänescht 
vum Hollänneschen.

Sibiu / Herrmannstatt ass den Zentrum vun deer Géigend, 
an eng Partie Lëtzebuerger gleewen zimlech begeeschtert 
drun, datt hei Kosengen aus dem Mëttelalter wunnen…déi 
Lëtzebuergesch schwätzen. Esou einfach ass et ower net; 
dat ass d’Sprooch an d’Geschicht (hir an eis) e bëssen 
duerch de graffe Beidel gekuckt, wann iwwerhaapt!

Alles, wat nördlech vu Rumänien ze gesinn ass, nenne 
si do ënne «Sachsen»: eng Fassong wéi mir se hunn, fi r 
d’Leit déi aner Säit vun der Musel an der Sauer «Preisen» 
ze (ver-)nennen…wat jo ower nëmmen domat ze dinn 
huet, datt “Preussen” an der Zäit tëscht 1815 an 1867 
an der Festung Lëtzebuerg meeschter war, an, an ,an... 
Da sot emol zu Frankfurt oder Stuttgart, si wiere “Preus-
sen”…a maacht iech séier ewech! 

Lëtzebuerg hat näischt mat Sachsen oder och Nidder-
Sachsen ze dinn…an d’Siebenbürger Sachsen och knapps 
eppes mat äis. De Rumänen hir “Sachse-Minoritéit” ass 
allgemeng gekuckt einfach eng “däitsch”. Dee Gedanken 
hei weiderspanen, dat gif eng laangeg Strëpp vun Diskus-
sioun…op englesch: open ended!

D’Sprooch donidden? Dat ass alles ewéi kee Lëtze-
buergesch, och wann ee mengt, en Äerbel Wierder gifen 
eise gläichen, oder en etlech Nimm hätten de Klank vun 
hei. Lexikalesch (Wierder), semantesch (Bedeitung) a syn-
taktesch (Sazbau) passen hir an eis Sprooch héchstens 
als germanesch Idiome beieneen…ower glat net 
openeen! Vun hire Lidder a Gedichter oder anerem Ge-  
schreifs bekäppt ee praktesch kee Paff. Aus munneche 
Grënn versteet een déi zimlech erdréckte Minoritéit vun 
de Siwebierger Sachsen aus deer Géigend; ower, wat net 
stëmmt, ass nun emol net richteg! Hätte mir net besser, 
mir géngen äis Gedanken iwwer d’Lëtzebuergescht hei-
heem maachen, aplaz iwwer…Waasserschëtz?   L.R.    

Marcel REULAND *1905
Leider hu mir den Här Reuland ewell 1956, also mat 51 
Joer verluer. Mir? Eis Sprooch, eist geschriwent Lëtze-
buergescht. Ganz sécher - mat dem Tit Schroeder an dem 
Jos Keup - ee vun eise beschte Lyriker: e Gefi llsmënsch 
mat engem feine Gespier fi r seng Mammesprooch, mat 
engem genialen Talent fi r Klankfaarf a Rhythmus. Mir 
ginn iech e Middel vun senge lyresche Gedichter, déi dir 
an dësem Genre vu ville “Groussen” an den Héichsproo-
che knapps besser fannt:

NOVEMBER
Lo hu mer schonn rëm op de Griewer gestan,

an den Hierscht geet däischter duerch d’Land,

den Himmel ass gro a gro ass d’Gewan,

an om Wee danzen d’Blieder am Wand.

Om Wee danzen d’Blieder am Wand vun de Beem,

an de Flouer ass eidel an naass,

den Uewe séngt laang scho säi Liddchen doheem,

an de Wand hurelt saint an der Gaass.

Lo gin rëm d’Owenter laang bei der Luucht

a mer sëtzen sou munnecher Stonn,

mat onse Gedanken eleng an der Uucht,

an dreeme vu Summer a Sonn.

Ma lo kënnt och geschwënn rëm déi heemlech Zäit,

wou de Kleesschen an d’Haiser geet,

wou den Herrgott als Kand an der Krëppche läit

an de Chrëschtbam voll Liichtercher steet.

Dat Gedicht fannt dir och an “DEM MARCEL REULAND 
SÄI WIERK”, engem Buch, dat zënter 20 Joer vergraff 
war an elo vum “Institut grand-ducal” an der Famill Reu-
land nei editéiert ginn ass. Wie mengt, et kënnt him éier-
lech eppes un eiser Sprooch leien, dee soll sech oder 
engem léiwe Mënsch domat e Cadeau maachen…an et 
vrun allem LIESEN!                               H.M.

mat der Photo vum leschte Mount 
(KLACK 113) schéngt net esou “hei-
do” gewiescht ze sinn: dat Stéck 
Fiels war “d’Paschtéitchen (net 
d’Bouchée!)” an der Péitrus, no 
bei der Neier Bréck. Et hate 17 
Frënn geäntwert, mä leider…

wou a wat ass dat hei?

Schéckt är Äntwert w.e.g. e Méindeg, 
de 7. November, tëscht 9 an 13 Auer 
op e Fax oder E-mail vun hei uewen 
eran. Fir déi dräi éischt richteg  gëtt 
et e Buchpräiss. Maacht et gutt!

(P
ho

to
 M

.V
.)
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Eng BOUCHÉE, 
wannechglift...

vläicht och e klenge “vole-au-vent”;
wa méiglech och kee “ris de veau”
an der Farce; den Deeg hunn ech
och gär schéi knuspreg an de Rais
“al dente“… Also nëmme keng
‘Paschtéichen’, ouni ‘Pujel’ am
‘Gefëlls’ an de Räis gut ‘knazeg’.
Eng Paschtéichen ass vläicht zevill
ordinaire, ‘Pujel’ klénkt esou
schmiereg, ‘Gefëlls’ ass ze einfach,
‘krupseg’ net fein genuch an dat
‘knazeg’ ze kannereg, gelldir, net 
wouer.

Dat sinn zwar Beispiller fir ze
schmunzen, ower si sinn net aus
der Loft gegraff. Hei maache mir
un eiser Sprooch muttwëlles eppes
futti, wou si zënter Generatiounen
Ausdréck hat. Dat huet näischt mat
« normaler Evolutioun » ze dinn. E 
lëtzebuergescht Wuert riichtewech
an ouni Ursaach duerch en däitscht
oder franséischt ze ersetzen a verjo-
en, dat nennt sech verschampléie-
ren an net evoluéieren!

E Beispill: fir ‘Rucola’ haten a hu
mir kee Wuert… well et dat net hei 
guff a gëtt! Domat gëtt also näischt
zum Onwee gemaach. Mir brauchen 
ower kee ‘Wirsing’, well de
‘gekrauselte Kabes’ äis duergong,
vläicht och als ‘Zafuerjer / Zafoier’
bekannt… e flotte Fall fir eises
sproochverdruddelte Franséisch
(choux de Savoie). Ëmgedréint ass
ower och ‘rout Molbier’ fir ‘Preisel-
beeren / airelles’ eng sympa-
thesch Immigratiounsgeschicht fir
eis Sprooch, vun deer jo ëmmer
(falsch) behaapt gëtt, si wier net
ëmstand, emol heiansdo en neien
Ausdrock ze maachen. Vläicht kennt 
dir deer “neier” Wierder nach,
apaart um Gebitt vum Iessen, wou 
de Lëtzebuerger sech jo knapps
huele léiss.  L.R.

Eist neit klengt
Spill

Wou ass et? – Wéi heescht et?

An eiser leschter KLACK (112) vrun der

Vakanz hate mir e klengt Photo-Spillche ver-

sprach, dat dann elo an dëser Nummer ugeet. 

Ze fannen ass, wou dat “Déngen” op deer

Photo ass, an eventuell wéi et heescht. Bei-

spill: kënnt e Bild vum Reenert um Knuedler, 

dann ass d’Äntwert “Knuedler; Reenert”.

Déi dräi éischt richteg Äntwerte kréien e 

Buchpräiss. D’Saach mat  “Postkaart / Post-

stempel” ass zimlech komplizéiert an dacks

ongerecht: dat hänkt  mat de verschiddenen

“Tournéë” vun eise Bréifdréier zesummen.

Dofir gëllt nëmmen de FAX an den E-mail 

mat exaktem Datum an der Auer… mir wës-

sen, datt net jiddereen dës Mëttelen huet,

ower et si jo zwéin Deeg Zäit, fir eng gutt

Séil ze fannen… Och d’Zeitung kënnt net

iwwerall dselwecht Zäit un; dofir setze mir

eng Zäitspan fest, an deer déi elektronesch

Äntwert kann erakommen: dat ass dann all

Kéier de Méindeg no der KLACK, vu mueres

9 bis 13 Auer.

An deer nächster KLACK, gin d’Nimm vun all

deene publizéiert, déi richteg geäntwert

hunn. Vergiesst w.e.g. net, är ADRESS unze-

ginn, soss dappe mir an der Däischtert. Eis 

E-mail- a FAX-Adressen: hei uewen an der

KLACK. Da maacht emol duer… a vill Chan-

ce!   P.W.
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Für jeden, der sich beruflich oder privat mit der 
luxemburgischen und der deutschen Sprache 
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éditions saint-paul ein zuverlässiges Nach-
schlagewerk und einen praktischen Ratgeber dar.

39,50 €
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Nächst Klack: (N°114): 5. November 2005

Huet Dir et ewell?

…da krut Dir et als Member vun
der Actioun-Lëtzebuergesch oder 
als Sponsor vum Monument a
Kultur-Wee RODANGE / REENERT 
geschéckt. Wann net, da kritt Dir
et elo praktesch an alle wichte-
ge Bicherbutteker oder vun äis
(+Porto) geschéckt. Mir hunn de
Präiss bewosst niddreg gehal; et
geet äis jo net ëm e Boni, mä fir 
dat Buch ‘ënner d’Leit’ ze bréngen.
140 Säiten am DIN A5; plastifizéiert
mëll oder haart Deckelen: 9.50 resp. 
12 €. (ISBN: 2-87989-012-8)

An deer ‘Plaquette’ fannt dir
d’Geschicht vum Monument (1997
bis 2004) verzielt an och mat iwwer
80 Biller / Illustratioune faarweg
lieweg gemaach, an dat vun deer
éischter Bläistëft-Skizz bis bei
d’Opriichten an d’Aweiung.

5 Artikelen, déi méi an d’Déift vum
Dichter a sengem Wierk ginn, expli-
zéieren déi kulturell Wichtegkeet
vun dësem nationale Konschtwierk. 
Et ass beileiwe keng sougenannt
‘Veräinsbrochure’. A jidfer Bicher-
schaf gesäit et elegant aus, an als
Cadeau kann et vill Freed maa-
chen. AL

„MOIEN - 
eng Bréck fi r eis 

SPROOCH, a.s.b.l.”
Mir haten Iech hei an eiser KLACK 
mat Freed driwwer verzielt, datt eng 
Grupp vu Leit sech zesumme fonnt 
hunn, fi r eiser Sprooch mat Coursen 
iwwer Conversatioun, Orthographie 
a Grammaire ze hëllefen… eng 
wonnerbar Saach!
Elo bidd deen neie Veräin och jid-
derengem mat engem extrae VER-
BESSERUNGSSERVICE seng Hëllef 
un. Dat ass och fi r äis eng fl ott 
Nouvelle. Mir maachen datselwecht 
ewell zënter 34 Joer; et gëtt ëmmer 
méi (ee Gléck !), a mir ginn Iech mat 
Sympathie dësem neie Veräin seng 
E-mail-Adress: moien @ pt.lu / Tële-
phon 26 311 343

Klengt Spill

Bicher, Bicher, Bicher...
Eis Sprooch kann nëmmen am Geschriwwenen op e 
gewëssenen Niveau kommen an och do gehal ginn. Dat ass 
eng vun eisen Haaptsuerge gewiescht, wéi mir d’Actioun-
Lëtzebuergesch 1971 gegrënnt hunn. Natierlech guf et 
deemools och Lëtzebuergesch tëscht Bicherdeckelen. 
Ower wien huet et kaaft? Wien huet sech dofi r intresséi-
ert? A woufi r waren déi esou dënn geséint? 

‘Geschriwwent Lëtzebuergesch’, dat sinn d’meescht Ge-
dichter gewiescht a bal emmer déiselwecht; manner gud-
der, besserer an excellenter…  mä wie liest dann och scho 
Gedichter? Haut ass d’Situatioun vum geschriwwenen a 
gedréckte Lëtzebuergesch esou gutt, datt vru 25 Joer 
keen sech si och nëmme gedreemt hätt! Firwat? Dorop 
komme mir och haut an engem klengen Artikel an dëser 
KLACK ze schwätzen.   

Wann Dir et éierlech mat eiser Sprooch 
mengt, da musst Dir net onbedéngt selwer schreiwen 
a publizéieren; Dir kënnt iech ower iwwer d’Liesen an 
d’Nobliederen dofi r intresséieren, sief et duerch Gedich-
ter, Romaner, grouss a kleng Dictionnairen, Léierbicher 
asw.

An de gudde Bicherbutteker fannt Dir elo iwwerall en Eck 
mat lëtzebuergeschem Lies-Material. Mir erënneren Iech 
haut emol un e puer ‘eiser Saachen’, déi Dir do oder di-
rect bei äis kritt… a vläicht kommt Dir doriwwer op vill 
anerer:

Mosaiksteng / Dictionnaire 6 000 Wierder
Lëtzebuergesch-franséisch  17 €

Eiser Lidder, 64 mat Nouten+Akkorden  9 €

Um Vaubang, aus der Kannerzäit ëm 1900 16 €

40 Fabelen op Lëtzebuergesch (L.Roth) 12 €

Annoncen a Menüen, 5. Editioun  3 €

Spréchelcher a Geschichten (J.Theis-Kauth) 12 €

Psalmen op Lëtzbuergesch (komplett) 24 €

Texas Nuckes (Louis Miesch) 2 €

‘Klengegkeeten’, Spréchelcher / Robert Siuda 2 €

Rout a gréng Lëschten / 900 Beispiller 2 €

Bestellunge fi r Schoulen a Veräiner: -15% ! 



1971 ...
hate mir äis bei der Grëndung vun
der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH
virgeholl, eiser Sprooch hir Rech-
ter do ze verschafen, wou si der
verstännegerweis zegutt huet. Et
kann ee jo wierklech net soen, datt
mir net “Fouss bei Mol” gehal
hunn… och nach no 34 Joer!

Déi Jore virdrun haten dichteg a
fläisseg Sproochwëssenschaftler op
hirem Plang, an hire Spezialitéiten
eng Aarbecht geleescht, déi mir
ëmmer an iwwerall respektéiert
hunn an ze éiere wëssen. Dat och
nach haut. D’Wëssenschaft ass
eent, d’Theorie, d’Analys, d’lingui-
stesch “Approche” si wichteg an
néideg Elementer. Ower d’Praxis,
de Gebrauch, d’Akzeptanz “bei de
Leit”, déi ginn aner Weeër! Mat
Sproochwëssenschaft schaaft ee
keen Ëmfeld, an deem eng Sprooch
liewen, erhal gin a weiderkomme
kann!

E Verglach: Et kann een un enger
Läich verschneiden a verschnëp-
pelen, obduzéieren, sezéieren an
analyséieren a soen, “mat” wat dee
Mënsch  gestuerwen ass, wat hie
giess huet, wéi hie gelieft huet asw.
Ower dee beschte Patholog kann
den Doudegen och am modernste
Laboratoire net méi lieweg maa-
chen. Dat ass jo och net seng Mis-
sioun!

Um Liewen halen, erëm op d’Been
bréngen, dat ass d’Aarbecht, d’Ken-
nen a Kënnen aus der PRAXIS vun
den Allgemengmedezinner, den
Detail-Spezialisten a Chirurgen. Si
froe wéi, wéini, wat “emol” war an
ass  (‘anamnèse’); si ënnersichen,
analyséieren an entscheeden sech
fir eng Diagnos. Duerno gëtt an alle
Fäll gekuckt, wat ee ka maachen a
mat watfir enge Mëttelen: gudde
Rotschléi, Medikamenter, Opera-
tioun, Rehabilitatioun.

Op eis Sprooch gedréint, ass dee
Verglach jo liicht ze verstoen: Mir
wëllen net, datt si (muttwëlles)
stierft; si ass plazeweis krank oder
läit 4. Klass am Spidol! Mir schaf-
fen, an der SPROOCH-PRAXIS, fir
hir ze hëllefen. Datselwecht kann ee
vun all eise Schreiwerten a Schrei-
wesche soen… a mir sinn dobäi fir
alles frou, wat wëssenschaftlech,
privat oder offiziell, fir si gemaach
gëtt. Egal wou, egal wéi an egal vu
wiem! Dir net?                   L.R.

Marcel REULAND *1905
Esou wéi versprach, brénge mir och an dëser KLACK, a
bis d’Nummer 115 am Dezember, all Kéier e Gedicht
vun «eisem» Marcel Reuland. 

Ee vun de beschte Lyriker / Sänger am Lëtzebuergeschen
huet dee Putsch Blummen als Merci verdéngt… vläicht
ka jo e verstopptent lyrescht Talent hei Stuel (=échantil-
lon) a Middel (=modèle) fir sech selwer entdecken. 

Schéi wier et, wann der méi genge wëlle verstoe kën-
nen, datt eis Sprooch méi räich ass wéi mir
«sproochräich» sinn!

MËTTESSTONN
Eng Handvoll Haiser am Wisegronn
an e bloen Himmel voll Summersonn.

Den Hank aus rabbelt e Won op d’Gewan,
eng Fouer Hëtzt an e schléifregt Gespan.

Enzwousch an de Gaasse ramouert de Schmatt,
ma soss keen Toun, tëscht de Maure keen Tratt.

D’Hëtzt ziddert laanscht d’Haiser, keen Hunn, dee kréit,
keen Hauch, deen en Hallem um Flouer béit.

An dobausse stinn d’Gaarwe, Kaascht u Kaascht,
op de Bauer ze waarden, e stolze Laascht.

Vakanzebicher
Et kann haut wierklech kee méi
soen, datt een an de Bicherbutteker
näischt Giedeleges op Lëtzbuer-
gesch geng fannen. A wéi wier et,
wann een sech emol an deer “Cor-
nichongszäit” eng Stënnchen oder
zwou gif huelen, fir an de Stellagen
(firwat ‘Regalen’?) duerno ze glan-
nen? Dobäi kann och all Zort vun
Dictionnaire/Wierderbuch oder
Léierbuch intressant sinn… et
gëtt der ewell gräppweis; déi “Nei
Grammaire” dierft méi ewéi engem
en “ohoaha” erauslackelen; “ech
kennen OCH Lëtzebuerg” vun der
ASTI ass mat enger CD dobäi ze
kréien; dem Luc Schiltz säi “Lëtze-
buergesch schwätzen” weist iech
en intressante Bléck a Wee op eis
Sprooch; frot emol no deem
wonnerbare “Vaubang” vum
Adel Weis, e Genoss… an all déi
Saachen hunn e verstännege Präiss!   

Wien et e bësse méi nodenkerlech a
sproochlech als Schlabäizche wëllt,
dee kann nom Jeanine Theis-Kauth
senge «Spréchelcher a Geschichte»
kucken (Editioun Actioun Lëtzebuer-
gesch) oder no dem La Fontaine
senge Fabelen an eiser Sprooch; fir-
wat net och un d’Bicher vum Roger
Manderscheid, vum Guy Rewenig,
vum Raymond Schaack denken?
Djee, et ass wierklech genuch
do…wann ee wëllt.

Hei wëlle mir ower och eng Fra net
vergiessen, déi ewell en etlech won-
nerléif Saache mat méi reliéisem
Charakter erausginn huet, d’Mada-
me Elly Schmit-Weber. Hirt neist
Bichelchen heescht: “et ass ni ze
spéit / Kraaft an Trouscht”…a wie
bräicht dat net, fir sech selwer oder
fir anerer. D’Buch kascht 12,80 €.

An elo?
…maache mir och mat eiser KLACK Vakanz.

D’Nummer 113 fannt dir samschdes, den

1. Oktober an ärer Zeitung. Do fänke mir

dann och mat enger klenger Photo’s-

Rubrik un: “wou ass dat Bild geholl, a

wat ass et?”. Et gëtt all Kéier e Bicher-

Präiss fir déi dräi éischter Leit, déi dat Rich-

tegt fannen an äis et iwwer de FAX oder den

E-mail eraschécken. Den Detail also den

1. Oktober.

…schéi Vakanz fir iech alleguer, hei-

heem oder bausst dem Land; schreift är

Kaarten och alt emol op Lëtzebuergesch;

kommt gutt a gesond erëm…an dann och

nees zou iech!

Deutsch-luxemburgisches Wörterbuch
Das unentbehrliche Nachschlagewerk mit 35 000 Stichwörtern und Wendungen.

• von Experten ausgearbeitet
• neuester Stand der deutschen und luxemburgischen Rechtschreibung
• am heutigen Sprachgebrauch orientiert
• Berücksichtigung der Fachsprache (Informatik usw.)
• Angaben zur Aussprache und zur Phonetik des Luxemburgischen

Für jeden, der sich beruflich oder privat mit der
luxemburgischen und der deutschen Sprache
befasst, stellt dieses aktuelle Wörterbuch der 
éditions saint-paul ein zuverlässiges Nach-
schlagewerk und einen praktischen Ratgeber dar.

39,50€
Im Buchhandel oder portofreie Lieferung
bei Überweisung auf das BCEE-Konto 
saint-paul luxembourg 
LU61 0019 1300 6666 4000 (bitte Titel angeben).

d’Publikatioun iwwert de Kultur-Wee
an d’National-Monument

RODANGE-REENERT WOLZ
ass an der Dréckerei a gëtt am Juli fäerdeg; si kënnt
direkt an d’Bicherbutteker an och an d’Wëlzer Gemeng.
Eis Membren a Sponsore kréien se Enn August
geschéckt, well der an der Vakanzenzäit vill net “do”
sinn.
Wat ass dran?

� vill intressant Illustratiounsmaterial!
� e Wuert vum Wëlzer Buergermeeschter
� a vun der Madame Minister Erna Hennicot
� d’Geschicht vum Monument (L.R.)
� d’Ried vum Här Dechen Léon Kirch (1997)
� Situatiounsplang vum Kultur-Wee zu Wolz (A.D.)
� de Kënschtler Ad. Deville
� d’Aweiung vum 22. Juni 2004 (Monique Hermes)
� de Rodange an de Reineke-Fuchs-Stoff (R.Muller)*
� «Renardus Rodange»? (R.Muller)*
� REENERT, ein Europäer der ersten Stunde (L.R.)
� Satire politique et sociale dans le ‘Renert’ (Nic.Ries)
� REENERT et le ‘Roman de Renart’ (Valérie Sassel)*
� komplett alphabéitesch Lëscht vun alle Sponsoren 
� Format DIN A5 – 120 Säiten 

Präiss/ Bicherbuttek: 6.50 €
* original-nei wëssenschaftlech Texter

N°112

Nächst Klack: (N°113): 1. Oktober 2005

“Weicherdange”, Jean Freimann (1942-2004)

Klak a klaken?
Datt eng Hellewull Ausdréck an eiser Sprooch aus dem
Däitschen a Franséischen hierkommen, ass gewosst a
vrun allem keng Schan. Mir hu jo ewell hei geschriw-
wen, datt de ganzen englesche Sproochraum ouni dat
Germanescht oder dat Franséischt eidel wéi eng
Eeërschuel wier. D’Englänner brauche sech jo och net
dofir ze genéieren, datt si fir eng “Spillschoul” nach
ëmmer beim kindergarten hänken, an d’Russen trotz
Dostojevsky an Tolstoï och net, déi fir eng “Schmier”
nach bis haut näischt anescht fonnt hu wéi Butterbrot.

Intressant ass et ower, sech emol mat dësem oder deem
Wuert ofzeginn, dat aus enger anerer Sprooch an d’Lët-
zebuergescht era gelaf ass, d’Bedeitung ower net voll
ugeholl, se geännert  oder méi wäit opgemaach huet,
Beispill: dat franséischt la claque an d’Verb claquer. Hei
kënnt een och vill méi wëssenschaftlech a vermengt vu
“Paradigmewiessel” schwätzen… mä mir halen äis léi-
wer mat deenen “einfache Leit” op; bei deene lieft
d’Sprooch an net am Linguiste-Jargon!

Mir hunn och “eng Klak”, mä dat ass am Sënn vun
enger (décker) ‘Rechnung’ bezuelen; heiansdo gëtt och
e Revolver esou genannt… et huet ower als Substantiv
ni mat “enger op de Bak” ze dinn. Kuckt emol am
‘klenge Larousse’ no, wat alles mat claque ze dinn
huet, ower dem Sënn no knapps eppes mat eisem
Gebrauch. Beim Verb ass et dselwecht: claquer heescht
am Franséische villerlee, mä net “knuppen, geheien,
eng wéitschen…”. Ech weess: dat ass net wichteg; mä
et ass esou sëlleches intressant, wat villen net wichteg
schéngt... a wéi heescht et am Sproch: Besser doriwwer
schwätze wéi Leit be…gladderen, gelldir. P.W.



Nei Grammaire?
Mir ware frou, ze liesen an ze gesinn, datt de
Schoulministère e Grupp vu Leit ugestallt
huet, fir eng Zort “Schoulgrammaire”
auszeschaffen. Mir hunn och en éierleche
Merci fir jidferee vun deem Grupp, well mir
fir alles sinn, wat an eiser Sprooch a fir si
gemaach gëtt.
Datt d’Actioun-Lëtzebuergesch - déi bekann-
terweis an noweisbar 1977 déi alleréischt
ëffentlech Lëtzebuergesch - Coursë fir Aus-
länner ausgeschafft, ageféiert, organiséiert a
gehal huet – bei deer Saach weder fir
Mataarbecht gefrot nach mat deem
allermannste Pipjeswiertchen ernimmt
guf, dat schwätzt net géint d’Saach, mä
garantéiert net fir d’Leit, déi elo, ee Gléck!
d’Wichtegkeet vun eiser Sprooch och fir d’In-
tegratioun erausfonnt hunn.
« Kommt, mir léiere Lëtzebuergesch »
huet eist Buch geheescht, dat mir 1976
fir dës Coursë gemaach haten. Fir eis Aar-
becht an eisen Asaz: Null Frang! Mir sinn och
als Veräin materiell fir alles selwer opkomm!
D’Buch guf mat der Zäit ëmmer erëm iwwer-
schafft, woufir mir besonnesch eisem Frënd a
Kolleg, dem Professer Jos. Hargarten iwwer
d’Graf eraus e grousse Merci schëlleg blei-
wen. Dat Buch mat den Orange-Deckelen ass
ronn 300 Säiten déck gin, wäit iwwer
30 000 mol gedréckt an haut nach
ëmmer en absolutte “Renner”; dir kritt
et (mat oder ouni CD) op eisen Adressen.
Mat “Da lass!”…war vun Ufank un, trotz
de puer Dose (Bréisseler) Milliounen, déi et
kascht hat / huet…net sënnerlech vill lass.
Mat “Moien!” ass et net vill besser. Vu fun-
damentaler Pädagogik aus gekuckt, ass do
net vill « Middel a kee Kiddel » drun an
drëm. Vrun allem guf / gëtt an dëse Spillerei-
en déi strukturell (“morphologesch a syntak-
tesch”) Säit iwwergaang, déi fir d’Léiere vun
enger Sprooch an engem Schoul-Milieu
gebraucht gëtt! Eiser Spréchwierder eent:
“Vill Gebraddels an net vill Gestécks gëtt
moer Zoppen”. Mat nëmmen (deierem)
Theater a “Spaass”, ouni konsequent
grammatescht “Sécherheetsnetz”, ouni
Exercicen, ouni e verstännegen a verständle-
che Vocabulaire, bleift eng Sprooch an
engem Schoulsystem an der Loft hän-
ken…mir hunn dach gesinn, wéi wäit mir
z.B. mat deene sëllechen “Experimenter”
zënter de 70er Joeren am Franséische komm
sinn! Nujee, et ass, wéi et schéngt, no an no
verstan ginn.
Elo also dann eng “NEI” Grammaire. Dem
Professer Robert Bruch seng “Luxem-
burger Grammatik” (Edit./Section de
Linguistique de l’Institut gr.-d.) gëtt
mat engem gespëtzte Mëndchen
ewech gewéitscht : Ze al; zevill hei an
do…Mä wien dem Topspezialist Prof. Dr.
Bruch säi “Précis populaire de grammaire
luxembourgeoise” kennt, dee weess, datt et
sech hei ëm eng wëssenschaftlech Aarbecht
handelt, déi ganz kloer ni als Schoulbuch, als
“manuel scolaire” geduecht war. Den Titel
war vläicht just eng Grimmel onglécklech
geroden. Dës Explikatioun sinn a bleiwe mir
dem Här Bruch sengen immense Ver-
déngschter schëlleg!        
Zugudderlescht, an ouni nozehalen, leeë mir
eise Lieser déi nei “Grammaire de la langue
luxembourgeoise” vum “Service de la forma-
tion des adultes » waarm un hirt Sproochen-
Häerz…well et äis ëm d’Saach gong/geet!
Deen aremséilegen, leider ower typeschen
(topegen) ‘Handwierksnäid’ ass eises
näischt. Dir kritt dës “Grammaire vun der
Lëtzebuerger Sprooch » fir dee ganz intres-
sante Präiss vun 12� ; kaaft se ! - P.W.

Langues minoritaires?
1972 – o, mäi Gott, wéi d’Zäit vergeet! – hunn ech an der Nummer
1 vun der deemoleger Zäitschrëft « EIS SPROOCH » geschriwwen,
‘Europa’ wier natierlech aus ville Grënn eng gutt Saach, mä et
däerft kee « Bulletten-Europa » ginn, wou ee keen eenzelt
Stéck méi erëmkennt. Am Kloertext sollt dat heeschen, et däerft
keen säi Gesiicht, seng Identitéit, säi kulturelle Charakter verléie-
ren. Lëtzebuerg och net !
Gemengt war domat, datt och eis kleng Sprooch net däerft an
enger Europäescher Unioun verwässeren, verblatzen, verschwan-
nen. Ee Gléck hunn haut déi allermeescht Lëtzebuerger verstan,
datt eis Sprooch – an domat / doduerch eis Sproochesitua-
tioun - en eemolegt Markenzeeche vum Grand-Duché ass.
Eist Sprooche-Gesetz vun 1984 ass eng direkt Folleg vun dësen
Iwwerleeunge gewiescht…leider gëtt d’Lëtzebuergescht nach bis
elo mat kengem Wuert an eiser Constitutioun ernimmt. Den Artikel
29. seet just « La loi réglera l’emploi des langues en matière admi-
nistrative et judiciaire ». Mir hu proposéiert: « La langue nationale
du Grand- Duché de Luxembourg est le luxembourgeois; la loi ré-
glera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire.»
Et soll emol een äis soen – an dat vrun allem no eisen absolutt
positive Gespréicher mat alle Chamberfraktiounen ! - firwat et esou
laang bënnt, iert eis léif Chamber déi 11 Wierder an d’Grondgesetz
vum Land eraschreift. Si gi géint keen, géint näischt, a scho guer net
géint eng aner Sprooch !
Mat deem Schrëtt wiere mir och automatesch aus dem Gewulls vu
Sprooch-Definitiounen an der EU! Domat wier juristesch kloer, datt
eis Sprooch z.B. wieder als eng « langue minoritaire » nach
eng « langue régionale » gekuckt ka ginn, well d’Lëtzebuer-
gescht jo dann op héchstem gesetzlechen Niveau als d’Sprooch vun
engem onbedéngt souveräne Staat do sténg. Am Areler Land, an
der Lorraine oder an der Äifel ass d’Lëtzebuergescht ganz däitlech
eng Minoritéitssprooch, am Sënn vum Flammänneschen an Nord-
west-Frankräich, vum Russeschen an de baltesche Länner, vum
Däitschen an Norditalien oder a Süd-Dänmark asw.
Héich intressant ass an deem Kontext, datt eis Chamber elo am
Mäerz e Gesetz gestëmmt huet « portant approbation de la Char-
te européenne des langues régionales ou minoritaires ». Déi
« Charte » bestëmmt bis an d’Eenzelheeten, wéi déi Sproochen an
anere Länner wéi hirer natierlecher ‘Kautsch ‘ musse versuergt ginn
a gehollef kréien…an dat geet ganz ganz wäit! Mir kommen nach
op déi Detailer ze schwätzen; et ass ower schued, datt eis Press,
geschriwwen, a Biller oder um Mikro dat Gesetz vum 8. Abrëll 2005
lénks (oder riets) leie gelooss huet. Keen Artikel, kee Commentaire,
kee Gespréich um Radio an och net déi mannsten Emissiéinchen op
der TV. Schued. Mä wat net war oder ass, dat ka jo nach ëmmer
nogeholl ginn.
Wa mir an deem neie « Charta-Gesetz » liesen, wat alles däerf /
soll / muss fir d’langues minoritaires gemaach ginn, da ginn
engem d’Aen op ewéi Ginzescheeken! An do hu mir eng wonner-
bar Upak, fir all Datselwecht ouni Gefréckels och fir eis National-
sprooch ze erwaarden / verlaangen! Well an der Belsch, dem Frank-
räich, Däitschland mussen déi Sproochen elo no dësem neie Gesetz
esou behandelt ginn, wéi mir äis et fir eis eegen ‘heibannen’ nach
nëmme kënnen dreemen. Sidd ës sécher, datt mir dee Strack do net
lassloossen. Mat allem Respekt an deer néideger Diplomatie, « aber
hart in der Sache ». L.R.

Dem Här Affekot Marc MODERT, zënter laang ee vun de beschte Frënn

vun eiser Actioun-Lëtzebuergesch, wëll ech hei merci fir seng Informa-

tiounen an d’Dokumenter soen.

Marcel REULAND 
100 Joer
Ouni vill rondrëm ze brodéieren hu mir hei an
der KLACK déi wonnerbar Geleeënheet, bis
den Dezember a jidfer Nummer e klengt
Gedicht vun engem vun eise beschten
“Nokrichsklassiker” ze bréngen…dat sollen
eis Blimmercher sinn, déi mir mat eisem Merci

deem wonnerbare Lyriker dëst Joer op säi Graf leeën. Mir erënne-
ren drun, datt säi “Gesammelt Wierk” och elo nei erauskënnt.

JUNIOWEND

Verdreemt koum den Owend an d’Gaasse gekroch
an d’Leit sinn an d’Haiser geschotert;
vum Flouer hier huet et no Hee geroch,
an d’Baach huet méi hardi gepotert.

Ganz héich an der Luucht huet eng Wollek gestan,
ass kënnt se net weider méi kommen,
a grouss aus dem Donst vun der groer Gewan
ass d’Liicht an den Himmel geklommen.

Staubsauger?
Dat ass eent vun deene Wierder, déi mir
esou net brauchen ; och net vu Ping op
Pong als « Stëbssuckeler » iwwer-
sat…bei äis ass den Ausdrock « Suckeler »
eppes Anescht, ongeféier mat « Sabbeler »
gläichzesetzen. Also sollte mir deer Iwwer-
setzung « Stëbssuckeler » vläicht op
d’mannst gefillsméisseg aus der Wee goen.
Wësst dir iwregens, datt déi Maschinn, wéi
si an den drësseger Joeren opkomm ass, hei
den Numm vun deer éischter Mark krut, vun
deer déi Apparate waren ? Déi hu LUX
geheescht… a ganz séier hunn d’Leit dat
Déngen och « e Lux » genannt. Souguer
d’Aarbecht domat war « luxen ». Déi
Manéier, enger neier Saach en Numm ze
ginn, guf et z.B. och an England : do huet
de « Staubsauger » d’éischt am Dictionnai-
re « vacuum cleaner » geheescht ; dat
war de Leit ower ze gakeg gebengt. Déi
éischt englesch / amerikanesch Mark war
do iwwer « HOOVER »; a wat ass geschitt ?
D’Maschinn guf no an no ‘am Vollek’ en
« hoover », an « to hoover » ass fir d’Aar-
becht domat geholl ginn. Wéi esou dacks,
guf do aus engem ‘nom propre / Eigenwort’
en ‘nom commun / Allgemeinwort’.
Eise « Lux » ass net bliwwen, well aner
Marken, apaart däitscher, d’Geschäfter
ganz rapid iwwerschwämmt hunn…dat
huet dann och zum « Staubsauger » gefou-
ert! Leit, déi et gutt mat eiser Sprooch
gemengt hunn, hunn dann dee komesche
« Suckeler » draus gemaach, ower dat huet
net richteg gezunn, well d’Wuert nun emol
mat « Sabbeler, Braddeler, Schnuddeler,
asw. » besat war a bleift.
Wéi mir 1978 mat de Lëtzebuergesch-
Coursën ugefaang hunn, ass eng Iwwerset-
zung fir den « Aspirateur » fälleg ginn. Do
stonge mir vrum « Staubsauger » wéi d’Bäi-
zercher beim Bierg. Eis Iwwerleeung war
dann déi hei: wat mécht déi Maschinn ?
Si     « stëbst » ; och « stëbsen » huet an
eiser Sprooch verschidde Bedeitungen, mä
gefillsméisseg kënnt et engem net esou
burschikos vir wéi « suckelen ». Eng Lomp /
Fatz, mat deer « gestëbst » gëtt, dat ass
nun emol eng « Stëbslomp /-fatz »…also ass
eng Maschinn, mat deer ee « stëbst »…eng
STËBSMASCHINN. Oder net?
An anere Sproochen hunn esou nei Wierder
(Neologismen) d’Chance vu Milliarden Zei-
tungen, Reklammen a Gebrauchsziede-
len…déi huet d’Lëtzebuergescht leider net,
fir emol heiansdo en neit Wuert ze maa-
chen. Dat packt et dofir d’meescht net bis
« virun d’Hausdier ». P.W.

eng Fro?…mir hunn
(oder sichen iech) d’Äntwert

Zënter Joer an Dag offréiere mir alle Leit eis Hëllef, wann et ëm eis Sprooch geet. Dat huet ewell

vrun 33 Joer ugefaang, wéi mir jidferengem eng Stäip ginn hunn, deen eng Familljenan-

nonce op Lëtzebuergesch wollt maachen; datselwecht fir e Menü oder soss eng kleng Schrei-

werei. Resultat: Eis Sprooch ass haut aus deene Saachen net méi ewechzedenken.

Am Laf vun deene ville Joeren ass et och e bëssen de Brauch ginn, datt mir allméiglech Froe

gestallt kréien, wou et sech direkt ëm d’Lëtzebuergescht oder indirekt rondrëm eis National-

sprooch dréint. Ganz dacks sinn déi Froen esou intressant, datt een « eppes kënnt draus maa-

chen », zum Beispill e klengen Artikelchen hei an der KLACK. Et ass natierlech net jidfereen e

« Fiederfoxert », oder esou kéng fir selwer ze schreiwen. Mä wa mir fannen, datt esou eng Fro

ze schued fir nëmmen tëscht zwee Oueren um Tëlephon ass…da brénge mir si och gär

fir d’Leit alleguer mat der Äntwert an eiser KLACK. Eis Adress, eisen Tëlephon, eise FAX an eis

E-mailen huet dir jo hei uewen. Zéckt net, a profitéiert roueg dovun !  
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39,50�
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Deen herrleche Léiwekapp vum RODANGE-REENERT- Kulturwee
zu Wolz ass net nëmmen 1,80 m am Duerchmiesser grouss, net
nëmmen aus fantasteschem griechesche Marber erausgeha…
hien ass, vun no an am Detail gekuckt, en absolutt
Meeschterwierk an illustréiert déi zwou éischter Strophen aus
dem REENERT perfekt. Hien eleng wier ewell en Tierchen op
Wolz wert! Sidd dir schonn do gewiescht?

Alzheimer?!
Den Numm vum Nervendokter a Breslauer Professer Alois
Alzheimer steet haut fir eng schuddereg Krankheet, deer hien
ongeféier ëm den Ufank vum 1. Weltkrich wëssenschaftlech op der
Spur war. Natierlech ass et déi freeschlech Kränkt och ewell virun
him ginn… a leider si « mir » si haut nach net meeschter. Ëmsou
méi muss ee fir d’Aarbecht vun all deenen säi Respekt a Merci
hunn, déi sech an de Famillen oder ëffentlech ëm déi Alzheimer-
Krank bekëmmeren.
Eis Sprooch dann an deer schroer Saach? Mä iert méi elegant
vun « DEMENZ » an Alzheimerkrankheet geschwat guf, ass si,
wéi esou sëlleche Krankheeten, zimlech verschimmt a verhuel ver-
dréckt ginn. Et guf gesot, de Pätter wier « verkënnt », d’Bomi wier
« bausst de Kapp », si wieren « dolaanscht », et wier « kee méi
doheem »…an dat ass mam Fanger um Schlof méi däitlech gewise
ginn. Ee Gléck huet nach laang net jidfereen Alzheimer, dee
méi oder manner « vergësserlech » ass. Wiem vun äis ass
dann nach näischt « ausdenkeg » ginn?…en typesch lëtzebuer-
geschen Ausdrock, deen et gif verdéngen, erëm an de Sproochge-
brauch ze kommen…well och do gëtt esou vill äis…ausdenkeg.
Wat nach laang net ëmmer mam Alter ze dinn huet ! H.M.
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Eng nei „BRÉCK“
Mir freeën äis zënter der Grëndung vun der
Actioun-Lëtzebuergesch (1971) op alles,
wat an eiser Sprooch a fir si gemaach gëtt.
Ganz besonnesch frou ware mir och, ge-
wuer ze ginn, datt sech en neie Veräin an
deem Sënn virgestallt huet: d’a.s.b.l.
„d’BRÉCK“!

Mir waren a sinn a gi keng Veräinsmeie-
ren, déi all „Konkurrenz“ queesch be-
kucken. Alles, wat fir eis Sprooch ass, leeft
op deene Schinnen, deer mir zënter 34 Joer
leeën, fir an déiselwecht Directioun ze fue-
ren… vu Konkurrenz deemno keng Ried.
Mir reechen d’Hand an offréieren eis Frënd-
schaft a Mataarbecht, esou wéi se
erwënscht ass. Och an eis KLACK huele mir
no eise Méiglechkeeten dat mat eran, wat
mir eventuell sollte kréien. Eis Adresse si
bekannt; mir soen elo well merci fir déi vun
der „Bréck“. A.L.

Sauerdeeg???
Ouni all Fanatismus, Purismus, Normativis-
mus, a wat et deer „Ismen“ nach esou gëtt:
Et ass Muttwëll, wa mir eiser gestackter an
zolitter Ausdréck erhéngere loossen, wa mir
se ouni déi mannsten Ursaach einfach mat
engem däitschen oder franséische Wuert
ermëlzen.

Firwat brauche mir dann op eemol „Sau-
erdeeg“? Mä well mir an engem gewësse
Sënn eng Televisiouns-Papageiekränkt
hunn, soss weider a glat näischt! Ginn 
d’Brout an de Kuch net méi mat DEESSEM
op? Ass de „Sauerteig“ besser, méi dichteg,
méi kultivéiert? Dat sproochlecht GEDEES-
SEMS huet absolutt kee Grond a kee Sënn,
et ass eng No-Aferei wéi mat Honnerte vu
Wierder, déi einfach vun däitschtsprooche-
gen Televisiounsprogrammen nogebabbelt
ginn… nach méi gelungen ass et dann, wa
gesot gëtt, si wieren ze al… just fir ze ver-
stoppen, datt et engem egal ass, gelldir.

Géint Däitsch? Géint glat näischt! Fir eis
Sprooch an Identitéit… déi etx bluttnéideg
hunn. H.M.

De „PANE-
WIPPCHEN“…

… ass e Villchen, op Däitsch Bach-/Grau-
stelze, op Franséisch bergeronnette… ower
PANEWIPPCHEN ass och den Numm vun
enger vun de beschten Hëllefe vun eiser
Sprooch: d’„Zeitung vum ‚natur musée‘ fir
jonk Leit“, formidabel gemaach! Si ass elo
bei der Nummer 70 ukomm an e komplett
Produkt vu Spezialiste vum PANDA-Club,
déi eng glécklech „Schreif a Patt“ hunn, eis
Kanner a jonk Leit fir d’Natur mat allem
drëm an drun ze begeeschteren… iwregens
an Zesummenaarbecht mat alle Ministèren
an Servicer, déi mam Gebitt „natur+Erzéi-
ung“ ze dinn hunn.

Wann dir wierklech eppes Guddes,
Schéines an Nëtzleches fir e Jong oder Mee-
dche wëllt maachen, eppes dat wäit iwwer
d’Getipps a Gefréckels op deer meeschter
„Verblödungselektronik“ eraus geet, da
bestellt iech selwer, ärem Jong oder Mee-
dchen, ärem Pätterchen oder deer klenger
Giedelchen de PANEWIPPCHEN.

Rufft fir méi geneeë Bescheed am
‚Naturmusée/Musée national d’histoire
naturelle’ beim Service „Panda-Club“ un;
kuckt op d’Internet-Säit www. Panda-club.
lu… dir wäert iech wonneren. L.R.

du hues dir eng gerappt; rapp dech; ech rappen e Witz; rapp kee
Roff erof; rapp dat Blat eraus; ech rappen en Apel; du hues mir eng
gerappt; da rapp alt emol un… wien e bësse sicht, dee fënnt deer
Beispiller mam Verb „rappen“ och nach sécher eng Rëtsch. Mir
gebrauchen et bal all gudden Dag an iergend enger Bedeitung…
mä mir sinn äis net bewosst, wéi typesch lëtzebuergesch dat
„Gerapps“ do ass! 

Dir kënnt elo soen, „rappen“ dat wier dat franséischt „râper“.
Stëmmt. Ower nëmme fir Kéis, eng Muert, Nëss oder en Apel. Da
sot emol engem Fransous, j’ai râpé une blague, je râpe une feuille
d’un cahier, je m’en suis râpé une… dee kuckt iech ewéi e Mound-
källefchen! D’Verb „rappen“ ass e ganz flott a gutt verstännegt
Beispill, fir Typesches an eiser Sprooch auserneen ze dinn. An
dësem Sënn sinn Dausende vun Ausdréck am Lëtzebuergeschen
typesch „eises“. Hire lëtzebuergesche Gebrauch huet an enger ane-
rer Sprooch keng oder eng falsch Bedeitung.

D’Linguisten, déi wëssenschaftlech Sproochfoxerten, schwätzen
an dësem Fall vu „SEMANTIK/Semiologie/Bedeutungslehre“ asw.
Hei sief drun erënnert, datt d’Bedeitung vun engem Wuert nach
laang net ëmmer drop weist, vu wou oder vu wat et hierkënnt. Dat
ass erëm eng aner Gei, an déi heescht „ETYMOLOGIE/Herkunfts-
lehre“… eng onheemlech intressant, mä kriddeleg Saach, wou
dacks Joerhonnerten oder Joerdausenden déif muss gepiddelt ginn,
fir nach net onbedéngt eppes Zerguttstertes ze fannen. Mat dem
„Petit Robert“ fir d’Franséischt, dem „Duden-Herkunftswörter-
buch“ fir d’Däitscht, oder dem „Oxford“ fir d’Englescht léisst sech
ower fir äis aner Laien e ganze Koup ufänken an erausfannen.

Marcel REULAND 
* 1905   † 1956

An der KLACK 111 komme mir op eisen Dichter an
Theaterschrëftsteller Marcel REULAND ze schwätzen.
Hie steet mat dem Jos. KEUP an dem Tit SCHROEDER
an der allerviischter Rei vun eise Lyriker, den Dichter
mat deer apaarter Oder… fir Gefill a Sprooch.

Mir si gewuer ginn, datt d’Buch mat sengem ganze
Schrëftstellerwierk fir dem Marcel Reuland seng 100
Joer nei erauskënnt. Ee Gléck! Et war zënter 25 Joer
total vergraff… mä et gehéiert wierklech an all
Bicherschaf, wou eis Sprooch eng léif Plaz huet.
Dir fannt an den nächste KLACKEN nach méi ewéi
ee wonnerschéint Gedicht vun dësem Sprooch-
Meeschter.

Firwat dann elo dëst… Rappdeckels-Gespréich? Mä et ass, fir
vun deer Aarbecht ze schwätzen, déi mir an dësem Sënn an der
Maach hunn: EISES 100% 90% 80% … Do geet et drëm, e Pad bei
d’Eegenart vum Lëtzebuegeschen ze trëppelen, also och bei eis
Sprooch als Identitéitselement! Natierlech hu mir vill däitsch,
franséisch, also germanesch a romanesch Wierder an Ausdréck an
eiser Sprooch. Dat ass an anere Sprooche genee datselwecht. Wann
d’Englänner all Däitsch oder Franséisch missten aus dem English
eraus loossen, da wieren si an d’Amerikaner Stëmmercher! Deem-
no brauche mir äis fir eis „Mini-Sprooch“ net ze genéieren. Just
dofir ass et net vu Muttwëll, wa mir emol eng Zesummestellung vun
deem maachen, wat dann elo „ganz, zimlech, e bëssen“ typesch fir
d’Lëtzebuergescht ass. „Mir“, dat si fir den Ament d’Madame Tis-
sen, déi Häre Jos Molitor a Guy Diderich an de „Jëwi“. Mir sinn
déck am Damp mat eiser Begeeschterung.

Mir hunn dobäi och nach eng aner, eng praktesch Iddi hannert
der Kopp, vun deer ewell hei rieds gaang ass: Hannert de lëtzebu-
ergeschen Ausdrock maache mir Kolonnen, eng fir déi däitsch an
eng fir déi franséisch Bedei-
tung/Iwwersetzung
vum Wuert/Ausdrock,
an dann nach eng fir
en typesche Saz dran
ze schreiwen… dee
kee versteet, dee kee
Lëtzebuergesch kann!

P.W.

rappen

talker, walker, 
stalker …

… wat hunn déi dräi hei verluer? Am Fong
guer näischt, well et si jo englesch Wierder.
Schreifweis-méisseg komme si ower grad
giedeleg, fir alt mol erëm drop ze weisen,
datt d’Orthographie vum Lëtzebuergeschen
e „Méckepipi“ géint déi vum Engleschen
ass.

Den „talker“ kenne mir vun der TV-Talks-
how, de „walker“ vum Wiskey… an de
„stalker“ ass en aarme Geescht, deen sech
e Meedchen an de Kapp gesat huet an et
op déi koppegst Manéiere belästegt; dat
ëmgedréint soll et jo och ginn...

An d’Lëtzebuergescht dobäi? Mä mir
hunn dee Laut, dee vum „o“ op den „a“
rutscht plazeweis och an eiser Sprooch, z.B.
zu Iechternach an zu Wolz. Eis Schreifweis
erlaabt äis et, esou lokal oder regional
„Lautfaarwe“ kloer ze schreiwen. Hoan déi
mam Boart esougoar e Foasmoart? Wichteg
fir äis ass, datt de Laut „oa“ an eiser
Sprooch ëmmer dselwecht geschriwwe
gëtt… am Engleschen ower nach laang net!

Wéi ass et da mat „more, for“ an
„hawk“, mat „hoar“ a „four“ a „salt“ oder
„chalk“ asw.? Dat wier an eiser Schreifweis
kannerliicht: moar, hoak, hoar, foar, salt…
mä am Englesche gëllt, wéi et schéngt de
Sproch: Firwat et einfach maachen, wann et
och komplizéiert geet?! Natierlech spillen
do sprooch-historesch Elementer mat eran,
mä dat ass méi dacks fir als Ursaach ze
gebrauchen… domat këppt een all Diskus-
sioun direkt of. Eppes hu mir duerch
d’Englescht ower ganz bestëmmt matkritt:
wéi mir et hu misse léieren, war d’Ge-
wunnecht bei deer Orthographie d’Haapt-
saach, net onbedéngt déi onverdaulech
Phonetik!… Bei deer lëtzebuergescher
Schreif an allen aneren och! Leider wëllt déi
I-Butze-Wouerecht net esou liicht an
d’Käpp. Vrun allem a Klatzkäpp.

Et wor esou ëm
d’Päischten …

… an 1868-1872, wéi de Michel RODAN-
GE säi REENERT zu WOLZ geschriwen huet,
huet och ewell alles an deem Parc gebléit,

deen haut de Kultur-Parc-Wee RODAN-
GE-REENERT ass! Hei ass hien all gud-
den Dag de „Scholbeerig“ erop op
Uewerwolz schaffe gaang. Ganz
bestëmmt huet hien och un dëser oder
deer Iddi vun deem Wierk gekalennert,
wéi hie laanscht Beem gong, déi nach
haut do stinn! Gedanken aus deenen
dat éischt Buch vu literareschem Rang
an eiser Sprooch sollt entstoen.

Haut ass et dowäert, datt dir iech
dat ukucke gitt. Wat mir d’lescht Joer
do ageweit hunn, huet ganz sécher
och eng kënschtleresch Qualitéit, déi
internationale Rang huet! „ça vaut le
détour!“ steet fir esou Saachen an
engem Touriste-Guide. Den
„détour“? Dir klammt an der Stad an
den Zuch – dee brauch eng Stënn-
chen, an et geet all Stonn een! –
keng 300 Meter vun der Wëlzer Gare
ewech sidd dir am Parc, beim Léiw,
beim Wollef, de Marber Strophe-
Steng, an e bësse méi erof bei deer
kultur-monumentaler Rodange-
Sail… 100 gudder Meter vum aut-
henteschen Haus, wou de REENERT
geschriwwe ginn ass!

M.V.

NEI !
Am Kader vun den Ännerungen

am WORT, hu mir äis och mat der

Directioun eens gemaach, eiser

KLACK en anert Gesiicht ze ginn.

Si ass an den 11 Joer, wou dir se

kennt, esou bekannt gi wéi „den

Donkelzer Wollef“. Eis Décisioun

vun 1984, iwwer eng Veräinszäit-

schrëft eraus esou vill Leit wéi

méiglech ze erreechen, huet sech

als richteg gewisen. Wann d’Frënd-

schaft mat „eisen“ Zeitunge wei-

der esou flott bleift, da maache

mir esou laang weider, wéi den

Äifer fir eis Sprooch an d’Gesond-

heet äis et erlaben.
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fir eis Membren a Frënn
e Samschdeg, den 2. Abrëll 2005

mëttes um 3 Auer
am Café „um Dierfgen“

6, Casinosgaass (Côte d’Eich) an der Stad
de Comité offréiert de Patt!
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Bunte Plakate sollen mit einfachen Zeichnungen und kurzen Texten den Jugendlichen die nötigsten Sicherheitsmaßnahmen
vermitteln.  (Photo: Marc Wilwert)

Risiken bei Freizeitaktivitäten im Kinder- und Jugendbereich vorbeugen

Die Sorge vieler Jugendbetreuer: Was tun im Notfall?
„Lëtzebuerger Guiden a Scouten“ und „Service national de la jeunesse“ schaffen Abhilfe mit neuer Broschüre

Inwieweit bin ich für die Kinder und
Jugendlichen verantwortlich? bin ich
überhaupt versichert? Und wie soll
oder muss ich mich im Ernstfall ver-
halten? „Das sind typische Fragen ver-
antwortlicher Betreuer im Jugend- und
Kinderbereich“, erklärt Christiane
Wolter-Walisch, Generalkommissarin
der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“
(LGS). Deshalb sei die Idee entstan-
den, eine konsequente Sicherheits-
politik und -kampagne zu starten, wo-
raufhin die LGS beschlossen hätten,
eine Sicherheitsbroschüre auszuarbei-
ten. Zusammen mit dem „Service na-
tional de la jeunesse“ wird sie jetzt
herausgegeben.

Auch spezifische Fragen wie
„Was muss ich bei welcher

Art von Freizeitaktivität berück-
sichtigen?“ seien in der Bro-
schüre aufgegriffen worden, un-
terstreicht Christiane Wolter-
Walisch. Jedoch auch die ver-
schiedenen Versicherungsme-
thoden im Freizeitbereich und
Vorschläge, was im Notfall getan
werden muss, findet der Be-
treuer in der Broschüre.

Im Rahmen der Sicherheitspo-
litik wurde bei den LGS auch ein
Sicherheitskommissar ernannt:
Georges Faber. Daneben wurde
auch ein Not-Telephon ins Leben
gerufen. Hier kann der Betreuer
in Notsituationen anrufen und

erhält durch die Kontaktperson
die nötige Unterstützung. Nicht
nur die LGS sind im Jugendbe-
reich tätig, auch der „Service na-
tional de la jeunesse“, kurz SNJ,
organisiert viele Freizeitaktivitä-
ten und Reisen für Kinder und
Jugendliche. Deshalb wurden die
Guidelines der Pfadfinder über-

arbeitet und ein pädagogisches
Dokument erschaffen, das Ver-
antwortlichen von Jugendgrup-
pen helfen soll, Risiken vorzu-
beugen. Zur besseren Veran-
schaulichung wurden Hinweis-
tafeln entworfen, die an ver-
schiedenen Orten aufgestellt
werden können.

Der SNJ organisiert zukünftig
zusammen mit den katholischen
Pfadfindern verschiedene spe-
zialisierte Lehrgänge für Jugend-
betreuer an Wochenenden. Da-
neben haben die LGS und der
nationale Jugenddienst auch
eine Broschüre herausgegeben,
in der alle Wochenendhäuser,

Jugendlager u. ä. aufgelistet
sind, die Jugendgruppen eine
Übernachtungsmöglichkeit an-
bieten und deren Sicherheits-
standards von der „Inspection du
travail et des mines“, kurz ITM,
kontrolliert und für gut befunden
wurden. Lehrer und Betreuer
finden hier ein Photo der Unter-
kunft sowie Informationen u. a.
über die Bettenkapazität, den öf-
fentlichen Transport (Wie weit
ist die nächste Bushaltestelle ent-
fernt?) und ob die Einrichtung
behindertengerecht ist. Eventu-
elle Änderungen werden auf der
Internetseite der SNJ vermerkt,
da eine regelmäßige Neuauflage
den Kostenrahmen sprengen
würde, erklären die Verantwort-
lichen.

SNJ-Direktor Georges Metz
lobte die gute Zusammenarbeit
zwischen seinem Institut und
den katholischen Pfadfindern.
Dies sei ein Beweis dafür, wie gut
das Zusammenspiel zwischen
dem Staat auf der einen und
Kinder- und Jugendorganisatio-
nen auf der anderen Seite funk-
tionieren könne. So stelle er sich
das auch in Zukunft vor: Die
Organisationen leisten eine ge-
wisse Vorarbeit und der Staat ist
in einer späteren Entwicklungs-
phase, auch durch finanzielle
Unterstützung, behilflich. (sam)
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Mir sinn nach ëmmer déckevoll mat den Dausenden Ausdréck amgaang, déi mir fir an e Bichelchen zesum-

merafen. Kuckt emol, wat iech als däitsch resp. franséisch Iwwersetzung dofir afällt. Maacht eventuell e Saz an
deenen dräi Sproochen domat. Nach laang net ëmmer esou „heido“, gelldir, ower et kann e sëlleche „Kapp-
Training“ ginn. Haut hu mir zwar net esouvill Plaz, mä dës puer Dose maachen och Spaass:

����������
	����������
P.W. – oder „in der Schinkengricht“ Lëtzebuergesch mat enger hessescher

Bokemaul! Aplaz „uewent dem grénge Bësch / an der Schankegriecht“ Dir erënnert
iech vläicht drun, datt hei ewell méi dacks vun eise Flouer-/Kadasternimm rieds war.
Et ass eng laang Gedoldsaarbecht gewiescht, fir déi ronn 40 000 Nimm duerchze-
goen, dat komplett iwwerflëssegt „Gedäitsch“ eraus ze pëtzen an eise Flouernimm
hirt lëtzebuergescht Gesiicht erëmzeginn.

Ouni déi flott Mataarbecht an d'Begeeschterung vum Här Éierendirekter Patrice
Schonckert a sengem Successeur, dem Här Direkter Roger Terrens hätte mir eise
Wonsch kënne vergiessen, d'Flouernimm am Kadaster riicht ze béien; datt den Här
Minister Luc Frieden senger Verwaltung an äis gudde Mutt fir déi Aarbecht
gemaach huet, dat wäert iwwer Generatiounen eraus sympathesch ernimmt ginn!

Hei dann nach en anere Gedanken am selwechten Zesummenhank: Et ginn an
engem Stéck kéipweis nei Lotissementer uechter d'Land gemaach, fir Haiser, nei
Quartieren a Stroossen ze bauen. Liest emol d'Annoncë vun de Steeën, da gesitt dir
wéi et vu Flouernimmen nëmmen esou wibbelt.Wat geschitt mat deene Flouernimm?
Mä wann si net op iergend eng Fassong versuergt ginn … da ginn si mat zougebaut!
Et sief dann, datt d'Flouernimm vun enger gewëssen Terrain-Gréisst obligatoresch a
reglementaresch musse versuergt ginn. Si gehéieren zu eiser allgemeng kultureller,
historesch-identitärer Ëmwelt!

Fir den Ament si mir mat 3 „Pilot-Gemengen“ amgaang ze kucken, wéi een déi
„konservatoresch“ Iddi kënnt an d'Praxis ëmsetzen. Et handelt sech hei ëm
d'Gemenge Steesel, Leideleng an elo  gläich och Sandweiler. Eis Kontakter sinn
absolutt positiv, a mir sinn iwwerzeegt, datt mir iwwer de Syndikat vun de Gemengen
(Syvicol) an den „Intérieur“ e Resultat kréien, fir dat eis Kandskanner hire Merci
hunn! 
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(* = méi Bedeitungen)

mielzeg 
Mier(Fille-)
Miissi
Miissercher 
Millchen
Minnech
Minnewee 
Mippchen 
Miselchen 
Maarkollef 
mockeleg 
Mod* 
Modi 
moer 
Moff 

Mokuch 
Mokuchsdag
Maark 
Mollong 
Momper 
Mondspill 
monkeg 
Monni 
moosteg 
mordjëss 
mouerzen 
Mouk 
Moul* 
Mousträip 
Mudder* 
muedebëtzeg 
Muert 

Mull* 
Mullebutz 
Mummentaart 
Mummentréischter 
Mupp 
muppeg* 
moies 
muschelen 
Muttwëll* 
muuschteg 
Muuss* 
muusseg 
näipen 
näischt 
nammen 
Napp* 
Neelchen* 

Neelchesbam 
Neelcheskapp 
nees 
néits(ch)en 
nëmmen 
Néngtchen 
Nenn 
Nësch 
nëschelen 
netzen*  
nieft 
niewelaanscht 
noeneemaachen 
nogoen*
nondikass
Nueschnappecht
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L.R. – D'Europäesch Unioun huet keng „lingua franca“. Dat heescht: d'EU huet

keng bestëmmt Sprooch, an deer sech jidferee mat jidferengem verstoen an
ënnerhale kann. Dat ass eng pur praktesch a bal technesch Fro; et huet näischt mat
„Iwwersprooch“, mat enger besserer oder méi schéiner ze dinn. Mä stellt iech emol
d'USA mat op d'mannst 40 verschiddene Sprooche vir, Russland mat sengen 'zeg
Republiken ouni Zentralsprooch, de Welt-Loftverkéier mat 50 „Idiomen“ a wou keen
deen anere versteet … just fir eis Europäesch Unioun kann dat wéi et schéngt egal
sinn … mat 25 Länner an zwou Dose Sproochen! Et däerf nun emol d'Englescht
net sinn, basta ... obschonn déi Sprooch vu ronn 3 Milliarde Mënsche verstan a
geschwat gëtt. Eng absolutt Weltsprooch … aus eisem romano-germanesche
Kulturraum. Neen, an domat ass d'Causa finita! Verbruet … an domm.

Grad well déi Problematik net fréi genuch eescht geholl guf, sëtze mir Europäer
haut sproochlech zimlech mam Kickes an de Brennesselen oder picken ope-
neen. Fir d'Maltesescht fannen „si“ z.B. net genuch Iwwersetzer. Fir dat Lettescht,
Litauescht, Estnescht oder Ungarescht (Finno-Ogurescht) asw. mat allen EU-Texter
„iwwereneen“ ze kréien, dat ass bestëmmet net manner komplizéiert. Vum Zäit-ver-
bëtzelen an der Prezisioun bei Iwwersetzunge wëlle mir mol net extra schwätzen,
well do geet jo scho rieds vu Kuebereien am Iwwersetze vun der EU-
Constitutioun, iwwer déi mir den 10. Juli solle stëmme goen … am EU-Sprooche-
Schilda!

Well sech a 50 Joer net iwwer eng „lingua franca“ fir d'EU eens ass ginn, hu mir
dann déi kannereg Reiwereien iwwer de Sproochgebrauch vun de Presidenzen.
Elo kréie mir Lëtzebuerger ës da bei d'Këscht…net well mir alles wëllten op
Lëtzebuergesch maachen, jëmmen neen! … mä well mir, wéi et schéngt, dat Däitscht
an eiser Presidenz an de Motzeck stellen. Eis Frënn vun deer „anerer Säit“ sollte
vläicht net zevill haart mëfferen, wann et bei de Lëtzebuerger ëm Sprooch geet.
Kee verstännege Mënsch huet eppes géint dem Thomas Mann oder dem Heinrich
Böll hirt Däitsch; mir hunn et jo iwregens realistesch an eist Sproochegesetz mat
erageholl, mä net als Mussesaach a scho guer net als „Muttersprache“; och net ze
vergiessen, datt do d'Franséischt den Ausstreech gëtt, wann et juristesch drop
ukënnt … an dat huet seng Ursaachen! Grad de Lëtzebuerger däerf keen eppes ver-
denken, datt si zënter dem 10. Oktober 1941 e bësse kriddeleg bliwe sinn.
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H.M. – Eent vun eisen typeschste Wierder, ass amgaang lues an hanner-

wänneg „d'Baach eran“ ze goen: kruppseg … an domat natierlech och
geschwënn d'Verb „kruppsen“ an de Substantiv „Kruppschank
(=Knorpel/cartilage)“.

„Knusper, knusper Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“,
huet d'Hex am (däitschsproochege) Mäerche gesot … op Lëtzebuergesch
wier dat . ower „kruppseg, kruppseg Knaischen … wie kruppst do u men-
gem Haischen?“ Firwat soll dann elo geknuspert ginn? Ass dat besser?
Ass et vill méi genëssg, wann hei un eiser Sprooch gekruppst a geknabbelt
gëtt: Schmaacht e kruppsegen Apel net méi, oder eng Knaus, oder eppes
kruppseg Gebrodenes …? 

D'Ursaach ass bal ëmmer déiselwecht: déi däitschsproocheg Tëlevisioun
an de sproochleche „Publicitéits-Tsunami“. Et huet, ewéi d'meescht, glat
näischt mat „al a vergreezt“ ze dinn. Hei dréint et sech, wéi an zeg-Dausende
vu Fäll just ëm Sprooch-Lazegkeet, soss näischt. Ass dat wichteg? Wat ass da
scho wichteg, gelldir?
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AL. – Iwwer den Här Erzbëschof Jean Hengen ass vill Guddes gesot ginn, wéi hie bei säin ieweschte Chef

geruff ginn ass. Mat Recht!

Mir kënnten also nëmmen eppes widerhuelen, wann elo hei och nach soll vun deem feine Mann sengen
apaarte Qualitéite géng geschriwwe ginn.

Fir eis Sprooch bleift d'Actioun-Lëtzebuergesch dem Här Hengen ower iwwer d'Graf eraus e waarme
Merci schëlleg !

Well „d'Lëtzebuergescht an der Kierch“ der Actioun-Lëtzebuergesch zënter hirem éischten Dag uewe long,
hate mir äis beim Här Bëschof Hengen eng Audienz gefrot. Mir hunn se och direkt kritt an nach haut, no 34 Joer,
déi sympatheschst Erënnerung un déi Éier. Den Här Bëschof huet deemools an en Tirang vu sengem Bureau
gegraff an äis houfreg e Bild vu senger Primiz gewisen: uganks de 40er Joeren, am Krich, zu Roum gemaach
… d'Bild mam Neo-Presbyter Jean Hengen: op Lëtzebuergesch! Eis Saach stong also gutt.

Vun do un hu mir gewosst, datt den Här Hengen e grousst Häerz fir eis Sprooch hätt. Wat zënterhier um
Gebitt vum Lëtzebuergeschen an der Kierch geschitt ass, huet de Stempel vum Monseigneur Hengen. Hien ass
och spontan Member bei äis ginn, a mir hunn als säi Vertrieder de gudden Här Dechen Arthur Reckinger an eise
Comité cooptéiert. De Bëschof-Successeur, Monseigneur Fernand Franck, ass begeeschtert mat op deesel-
wechte Wee gang, grad ewéi e sëllechen dichteg Mataarbechter vun hinnen zwéin. Dovu kann een sech iwre-
gens Woch fir Woch samschdes un de lëtzebuergesche Bibeltexter e Beispill huelen. D'Texter vun de Psalmen
op Lëtzebuergesch (Raymond Schaack / Felix Molitor) kruten och d'Approbatioun vum Här Hengen, zesumme
mam Här Rabinner Emmanuel Bulz.

Datt de Poopst vrun 20 Joer de Lëtzebuerger fir d'éischt an hirer Sprooch e schéinen Ouschterdag
gewënscht huet, dat war op enger Receptioun beim frëndleche Patt ganz einfach a mënschlech an d'Rei
gemaach ginn; de Monseigneur, deen déi Woch drop op Roum gaang ass, huet eise Wonsch – deen den dee-
molege Seminarist an haut AL-Comitésmember Claude Bache enregistréiert hat – spontan mat geholl … et huet
geklappt!  

Mir sinn houfreg drop, de Monseigneur Jean Hengen, grad ewéi säi Successeur, den Här Bëschof
Fernand Franck an deer schéiner Rei vun de Laureate vun eiser Sëlwer-Éiereplack stoen ze hunn.An dësem Hausblock ass dee Mann op d'Welt komm, deen 1829 dat alleréischt

Bichelchen an eiser Sprooch erausginn huet: de Professer Antoine (Tunn) MEYER
(„e Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus“). Kennt dir d'Haus erëm? Et ass
d'Nummer 3 an der Dräikinneksgaass (rue Chimay), lénkerhand, wann ee vum
Cercle erof an d'Ënneschtgass (rue Notre-Dame) geet. Kuckt iech d'Fassad un: 18.
Joerhonnert! Deemno am duebele Sënn en authentesch-historescht Haus, ëm dat
sech d'Gemeng Lëtzebuerg an de Staat onbedéngt musse bekëmmeren ... et ass
verkaaft, wougéint jo keen eppes huet ... an da weess ee jo ni ... mä et gehéiert nun
emol och eiser Geschicht a Kultur. Domat däerf keen egalwat maachen!

Amicale des opéré(e)s cardiaques

En savoir plus sur la chirurgie cardiaque
Soirée de conférences à Mamer

Un public intéressé suivait les explications des Drs Charpentier, Wendt et Jockenhövel. (Photo: Marc Wilwert)

L’ADOC (Amicale des opéré(e)s
cardiaques), soucieuse de mieux
faire connaître l’INCCI (Institut
national de chirurgie cardiaque
et de cardiologie intervention-
nelle) et les progrès médicaux
réalisés dans ce domaine de la
chirurgie, avait invité tous les
intéressés à assister à une soi-
rée de conférences sur les mala-
dies et opérations cardiaques.
Cette soirée s’est déroulée au
«Mamer Schlass», siège de l’ad-
ministration communale de
Mamer.

Dans son allocution de bienve-
nue, le bourgmestre Gilles

Roth a rappelé que l’actuel siège de
la municipalité, et ce depuis 2002,
a appartenu jusqu’en 1830 à la
Famille Metz. L’INCCI est connu
dans la Grande Région comme un
des centres les plus importants
dans le domaine de la chirurgie
cardiaque.

Après avoir remercié le bourg-
mestre pour son accueil, le prési-
dent Jean Metzler fit l’historique de
l’Amicale fondée le 13 avril 1996
qui réunit celles et ceux qui ont subi
une opération cardiaque. Il rappela
que quiconque doit subir une telle
opération est toujours très anxieux,
d’où l’importance d’avoir une con-
fiance absolue dans les médecins
traitants. Savoir que l’on est en de
bonnes mains permet de surmon-
ter du moins partiellement cette
anxiété que ne peuvent connaître
que ceux qui ont subi ou doivent
subir une opération cardiaque. Le
président souligna la qualité de
l’INCCI dont le Luxembourg doit
être fier. Avant d’être transféré à
l’INCCI la chirurgie cardiaque était
logée à la Clinique Ste-Elisabeth et
l’Amicale portait le nom de «Ami-
cale des opéré(e)s cardiaques de la
Clinique Ste-Elisabeth». Les buts
de l’Amicale sont de regrouper les
membres, de leur accorder un ap-
pui moral et de les conseiller tout
en ayant des contacts privilégiés
avec le personnel de la clinique et
d’autres organisations cardiaques.
L’Amicale compte 724 membres.
L’INCCI ne fait pas partie du Centre
hospitalier, mais est situé dans un
bâtiment autonome à côté de ce
dernier.

Le Dr Georg Wendt qui tout
comme le Dr Khaled Chalabi et le

Dr Armand Charpentier est re-
sponsable de l’INCCI, dont le di-
recteur est le Dr Beissel, salua l’as-
semblée au nom du Dr Beissel et
présenta l’Institut dont il fit l’histo-
rique. L’INCCI a acquis au cours
des années une très grande expéri-
ence dans le domaine de la chirur-
gie cardiaque et de très nombreu-
ses opérations ont été réalisées.
L’obésité, le tabagisme et l’hyper-
tension arterielle comptent parmi
les causes essentielles des mala-
dies cardiaques. De plus en plus de
personnes vivent plus longtemps,
d’où un nombre plus élevé de pa-
tients nécessitant une opération
cardiaque. La mini-thoracotomie
est l’opération dans laquelle
l’INCCI s’est spécialisé. Il ressort de
l’exposé du Dr Wendt que de nou-
velles techniques sont constam-
ment développées et qu’à long
terme le cœur artificiel pourrait en
cas de besoin remplacer un cœur
malade.

Le Dr Stefan Jockenhövel pré-
senta un exposé sur le «Tissue
engineering» et il expliqua com-
ment des organes et des systèmes

d’organes pourront être dévelop-
pés. A défaut d’organes greffés l’on
pourra dans l’avenir recourir à des
valves cardiaques biologiques. Le
cœur est une pompe d’une perfor-
mance incroyable et si l’on additi-
onne les battements d’un cœur l’on
arrive à 100.000 par jour,
3.000.000 par mois, etc. 

Le Dr Charpentier mit l’accent
sur les actualités en chirurgie val-
vulaire et expliqua les avantages et
les inconvénients des valves biolo-
giques et des valves mécaniques,
les valves étant les organes permet-
tant de faire circuler le sang con-
venablement à travers le corps. La
plupart des maladies valvulaires
sont acquises et peu d’entre elles
sont congénitales. Parfois une ré-
paration d’une valve peut se substi-
tuer à un remplacement. C’est au
médecin et au patient qu’incombe
le choix de la valve: mécanique ou
biologique. Un suivi à long terme
est toujours nécessaire pour éviter
les complications même tardives.
Le Dr Charpentier précisa qu’une
chirurgie mini-invasive était pour
demain et que la chirurgie valvu-

laire endo-vasculaire devrait atten-
dre après-demain.

Un film sur le Laos et l’aide au
développement de la Santé (sous la
direction du Dr Schneider) dans ce
pays fut montré. L’objectif de l’aide
est, non seulement celui d’aider
par des opérations pratiquées par
des médecins luxembourgeois,
mais de former des médecins lo-
caux afin que plus tard ceux-ci
puissent les remplacer. 

Jean Metzler présenta ensuite un
ouvrage rédigé par un opéré car-
diaque Jean Diseviscourt «Jemand
berührte sanft meine Wange…».
Cet ouvrage (Imprimerie St-Paul)
peut être commandé par virement
de 14,80 euros sur le compte CCPL
de l’auteur (LU79 1111 0137 2346
0000) ou acheté en librairie. Sur un
peu plus d’une centaine de pages,
l’auteur décrit comment il a vécu
son intervention chirurgicale et si
son témoignage est destiné en prio-
rité à ceux qui sont confrontés à
une telle opération, il n’en intéres-
sera pas moins tous ceux aiment se
tenir au courant dans le domaine
médical. Csk
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Concert Patricia Kaas

Encore des places
disponibles

Patricia Kaas – plus en forme que
jamais – sera en concert ce samedi
à LuxExpo au Kirchberg.

Le concert débutera à 20.30 heu-
res précises, mais les portes s’ou-
vriront dès 19 heures. Afin de per-
mettre à chaque spectateur de
s’installer au mieux et de profiter
du service catering sur place, il est
expressément demandé à chacun
d’être présent au plus tard à 20
heures.

Le parking de la Foire Internatio-
nale de Luxembourg sera accessi-
ble gratuitement aux spectateurs.

Pour tous les fans de la chan-
teuse française qui n’ont pas en-
core de places pour ce concert les
organisateurs mettront en vente
une centaine de places disponibles
le soir du concert à la caisse de
l’entrée.

Nei bei den Editions Heinen

„Houchzäits-Jubiläum“
um Bichermaart

Wéi nennt een den Houchzäitsdag,
wann e véier, néng, 30, 40 oder
esouguer 61 Joer bestued ass? A
wat schenkt een dem Brautpuer fir
esou eng Geleeënheet?

D’Responsabel vun den „Editi-
ons Heinen“ hu sech d’Méi ge-
maach, fir all Houchzäits-Jubiläum
vun 0 bis 100 Joer zesummenzesi-
chen, opzeschreiwen an ze plastifi-
zéieren. Iwwer d’Recto-Verso-Blat
am DIN A4-Format an am Faarf-
drock „Houchzäits-Jubiläum“ kritt
ee wieder Informatiounen im Tel.
23 65 24 42. m.h.

Familjen-Center CPF

Die Bewältigung
einer Trennung 

Die Bewältigung einer Trennung
ist wie das Besteigen eines Berges –
nur dass sich die Betroffenen meis-
tens nicht freiwillig ins Tal begeben
haben. 

Im Kreise einer Gruppe für
Frauen entscheiden die Betroffe-
nen sich durch Austausch mit an-
deren, Selbsterfahrung, Übungen
u. ä. auf den Weg zu machen. Diese
wöchentliche Gruppe für Frauen in
Trennung und Scheidung findet
statt ab dem 3. März, jeweils don-
nerstags von 19.30 bis 22 Uhr im
Familjen-Center CPF. Weitere In-
formationen und Anmeldung (bis
zum 28. Februar) beim Familjen-
Center CPF, Tel. 47 45 44 oder on-
line www.familjencentercpf.lu

Bridderlech Deelen

Ausbildung für Jugendliche
Integration in das soziale und berufliche Netz

In Werkstätten erlernen die Jugendlichen ein Handwerk.

Die Landflucht der Armen, die sich
in den Städten eine bessere Zu-
kunft erhoffen, wird im Mali durch
die schnelle Ausbreitung der Wüste
verursacht und bringt mehrere
Probleme mit sich. In Ségou ver-
doppelte sich die bereits hohe Zahl
der Arbeitslosen mit der Ankunft
der Landbevölkerung. Viele Fami-
lien kämpfen täglich ums Über-
leben.

Deshalb bietet die Nichtregie-
rungsorganisation „Action Jeu-
nesse Rurale“ (AJR) in Ségou eine
professionnelle Ausbildung für ge-
fährdete Jugendliche an. Diese Ju-
gendlichen kommen meist aus kin-
derreichen sowie sozial schwachen
Familien und drohen als junge Ar-
beitslose in Ségou oder Bamako auf
der Straße zu enden. Seit 1998
wurden über 80 Jugendliche zu
Schreiner, Metallarbeiter oder zur
Schneiderin ausgebildet. Das
Hauptproblem bleibt die effektive
Integration des Jugendlichen in
das soziale und berufliche Netz der
Gesellschaft.

Anfang 2004 hat eine neue
Gruppe von 50 Jugendlichen mit
der dreijährigen Ausbildung be-
gonnen. Erstmals lernen sie lesen,
schreiben und rechnen. Außerdem
werden sie mittels bunter und mu-
sikalischer Theatervorführungen
sowie Videofilmen auf verschie-
dene Gefahren wie Alkoholismus,
Geschlechtskrankheiten, usw. auf-

merksam gemacht. Später greifen
die Erzieher diese Probleme in in-
dividuellen Gesprächen oder in der
Gruppe wieder auf. Nach dieser
Grundausbildung erfolgen die
Praktika in den verschiedenen
Werkstätten. 

34 Mädchen und 16 Jungen wa-
ren im Juni 2004 dabei, als der
vorherigen Gruppe zum erfolgrei-
chen Abschluss ihrer Ausbildung
Nähmaschinen und Materialkasten
als Startmaterial in einer feierli-
chen Zeremonie überreicht wur-
den. Dieses Startmaterial ist ein
zusätzlicher Ansporn für die jun-
gen Leute, ihre Praktika gewissen-
haft durchzuführen. Vor allem den
Mädchen ist dadurch ein guter An-
fang als hauptberufliche Schneide-
rin gesichert.

Sowohl die lokalen als auch die
luxemburgischen Nichtregierungs-
organisationen, die im selben Ge-
biet tätig sind, suchen seit einigen
Jahren eine engere Zusammenar-
beit um den Jugendlichen eine ef-
fektive Einbindung in die Gesell-
schaft bieten zu können. 

Diese Projekt wird von Bridder-
lech Deelen im Rahmen des „Ac-
cord-Cadre“ mit dem Luxemburger
Kooperationsministerium finan-
ziert und kann über das Konto
Bridderlech Deelen CCPL IBAN
LU74 1111 1261 0097 0000 mit
dem Vermerk „Mali/Ségou“ unter-
stützt werden. 
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L.R. – Et ass eng zimlech kriddeleg Geschicht, an enger Sprooch no Wuerzelen a Strénk vu Wierder

krazen a glannen ze goen (Etymologie). Mä dat ass net eleng am Lëtzebuergeschen esou.

Gitt an all „romanesch“ Sprooche schären, da seet den Numm iech jo ewell, op wat dir stousst: op d'Sprooch aus
dem ale Roum a vu rondrëm. D'Fransousen, d'Spuenier, d'Portugisen, an natierlech d'Italiéiner, misste wéi
Stëmmercher mat de Fangere schwätzen, wann si kee „Latäin“ däerfte gebrauchen. Eis Griechesch-Spezialiste
géifen äis dann och nach noweisen, wéivill aus dem Homer senger Sprooch am Caesar seng eragelaf ass, asw. asw.

D'Angel-Sächsesch-Spriecher (Groussbritannien, USA asw.), den Numm seet et jo ewell, wiere schlecht drun, wann
si hire germaneschen Deel Sproochfong aus Anglien a Sachsen a Jütland op eemol verbuede
kriten: op der Landkaart ass dat d'Géigend aus dem Ost-Wénkel Dänmark-Schleswig-Holstein-Sachsen. Am 11.
Joerhonnert, nodeem den normanneschen Herzog Guillaume, d'Englänner geklappt hat, ass dann déi
Sproochmëschung entstan, déi haut vu ronn engem Drëttel vun de Mënschen op der ganzer Welt gebraucht
gëtt! Wann een sech dee gewaltegen „eurasiatesche“ Kontinent op der Kaart bekuckt, dann ass dat Resultat fir deen
„Hunnewutz“ Europa net esou iwwel ... an et ass esouguer och „Eises“ dran!

An deem ganze sproochleche Gekalenners läit d'Lëtzebuergescht glat net schlecht op der Kräizung vun der
„Romania+Germania“. Vrun allem eis Sprooch-Situatioun verschaaft äis hei immens Virdeeler. D'Basis vun deer
Situatioun ass eis eege Sprooch: d'Lëtzebuergescht! Deemno ass d'Versuerge vun eiser Sprooch och eng intressant
Garantie fir dëst Stéck vun eiser Identitéit. Eis Collectioun vun „typesche“ Lëtzebuerger Wierder, Ausdréck a Gebräicher
ass ee Stéck vun dëser Garantie. Ob et sech elo ëm 100 - 80 - oder manner Prozent „authentescht“ Lëtzebuergescht
dréint, ass net onbedéngt dat Wichtegst … et geet ëm dat berechtegt Gefill, datt mir eng sproochlech Eegen-Art hunn.
Géint keen. Géint näischt. Fir äis an eist Doheem, dat mir gär mat jidferengem deelen … dee selwer, oder deem seng
Kanner fréi oder spéit eppes vum Recht op dëst gutt Gefill matkréien.

Sou gesinn ass d'Lëtzebuergescht net einfach nëmmen als kleesperen Dialekt ze kucken. Mir brauchen et och net
bëlleg als dat ze „verkafen“ a verkafen ze loossen. Iwregens: Wat ass en Dialekt? Lëtzebuergesch passt an senger
Fonctioun ganz sécher net an déi Kategorie!

Fir den Ament hu mir mat eiser Wierder-Sammel-Actioun iwwer 100 „Schreifmaschinne-Säiten“ Ausdréck
an Ausdrocksweisen era kritt; mat Lëschten iwwer Déieren a Planze komme mir nach en etlech dausend Stéck
weider!. Dat sinn esou ëm déi 7 000 Beispiller, déi dann natierlech „an eng Fassong“ solle bruecht ginn.Vill dovun hunn
der eng duebel an esouguer 3-fach Bedeitung. Eng éischt Iddi ass déi, datt mir se alphabéitesch ënnerenee setzen,
riets dovun da Kolonne maachen, fir datt jidferee soll déi däitsch resp. franséisch Bedeitung sichen … wat nach laang
net ëmmer esou „hei-do“ ass. An enger Schoul wier et e formidabelen Exercice. Sprooch-psychologesch eng wonner-
bar Saach fir jidfereen! Mä da probéiert emol mat dësen neie Beispiller hei drënner (* = méi Bedeitungen):
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P.W. – Neen, mir hunn äis net verschriwwen. Dat Wierderspill, hei drënner

ass vun der Madame Baba Tissen, dem Rëmlenger „Zeecheproff“ a bekannte
Kënschtler Fonny Tissen senger Duechter. Mat hirer flotter Verspilltheet ass
d'Baba net eeschtlech wäit vum Papp gefall. Doriwwer eraus weist si och nach
eng zimlech ongewéinlech Begeeschterung fir eis Sprooch.

Eis Collectioun vun authentesche Lëtzebuerger Ausdréck an eisem speziel-
le Sproochgebrauch huet d'Madame Welbes-Tissen am beschte Sënn op
d'Barrikade gedriwwen! Do piddelt si déi flottste Saachen eraus. Si huet äis
iwwer 1500 Beispiller erageschéckt … a wëllt och nach eng Rei aner
„Spillereien“ op Lëtzebuergesch erfannen! Eng Gellecht fir eis Kanner, an der
Schoul a – firwat net – doheem. Eng Chance fir eis Sprooch! Hei drënner fannt
dir e puer Stuelen aus esou engem Spillchen. Mir si weider gespaant a soe vill-
mools merci.

Wat deet net wéi? … Päinetsch-Dréihälschen-Neelchen
Wien ass schlanks? … Baluckert-Lénkshänner-Dafen
Wat ass net am Éislek? … Bongert-Wéngert-Louheck
Wat ass kee Museksinstrument? … Braatsch-Jabel-Jummdeckel
Wat ass een ouni Hoer? … Kauzekapp-Tockskapp-Plakapp
Wat kënnt net op eng Taart? … Pierpchen-Fusemen-Schmannt
Wat blénkt an enger Summernuecht? … Dickelchen-Jippelchen-Fénkelchen
Wou ass en Ducksall? … Disco-Kierch-Bensinsstatioun
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Komp
kompeg
konterbosseg
koppeg*
Koppel*
Koppelen
Kopplabunz
Koschter
koschteren
Koseng
Koup
koupen
kouzen*
Koz
kraache Kar
krächen
Krack
Kräischen
Kränkt*
krappeg
Krappert

Krappschass
krauden
Kraupaasch
kréckelen*
Kreemchen*
Kreepchen
Kreesch*
Kréibänk(Kri-)
kréien*
Kréienaen
Kréischel*
Krell
Krëmmel
Krëpeng*
Krëppebësser
Krësch
kriddelleg
Kriddelschass
Krinni
Kroll
Krom*
Kromm
Krop
kropelen

Kropemann
kropen*
krozelen
Krunn
Kruppschank
kruppseg
knubbeleg
kuck, dass…
Kuddelfleck
Kueb
Kueberei
Kuef
Kullang
kutteren
Kuuscht
kuuschteg
Kuuschtert
laatschen*
labber
Labberänten
lackeleg
lackelen
laddereg
Läffelsgeschier

Lagaass
Läinzeechen
Lammelen
lammelen
Lämmes
lanteren
Läpp*
Läppen
Läppchen*
läppsen
Läppsert
lasszéien
latscheg
latzeg
lazen
Lazert
Latzert
Leeër*
leefeg*
Leitsgeheier
Léiwi
Léngt*
Lënsebulli
Léschel

M.V. – ... op dëser Photo gesitt dir d'Monument Dicks-Lentz, matzen an
der Stad, op der Plëssdarem, am Eck um „Square Pallach“. An deer beschter
Stuff vun eiser Haaptstad. Et ass vrun 90 Joer opgeriicht ginn, fir un zwéi
Männer ze erënneren, déi als Dichter gehollef hunn, eisem Land a senge
Leit en Identitéitsgefill ze schafen. An engems ass eis Sprooch domat fir
d'éischt héich offiziell gefeiert ginn. De Staatsminister Paul Eyschen huet
d'Lëtzebuergescht an senger Ried bei der Aweiung mat Begeeschterung däit-
lech e „Pilier vun der Lëtzebuerger Identitéit“ genannt huet.

Op dësem Monument ginn och d'Verdéngschter vun deene Fraen a
Männer allegoresch geéiert, déi eisem Land de Wuelstand mat hirer
Aarbecht bruecht hunn. Dee flotten, zolitte Kärel um Dicks-Lentz-Monument
ass e Minettsaarbechter … an domat war et och fir d'éischt, datt déi Leit offi-
ziell unerkannt gufen, déi an de Grouwen an op der Schmelz gehollef hunn,
de Fong fir e modernt Lëtzebuerg ze leeën … intressant fir eis
Gewerkschaften! Mir kënnen eise Gäscht vun iwwerall dat Monument kom-
mentéieren, an am selwechte Schwonk e Stéck vun eiser ekonomescher a
sozialer Geschicht verzielen …

Geet dat da wierklech net duer, fir datt mir dat Kultur- a Konschtwierk éier-
bar an der Riicht halen? Hu mir keen Iddi odervläicht keng Mëttelen, fir
dem Minettsmann säi rietsen Aarm an seng „Schlo“ erëm ze gin? Dat
wier dach gelaacht, wann een héiert a gesäit, wat doruechter fir kulturell
Gebaier gemaach a bezuelt gëtt. Et ass dem Staat säi Monument. D'Plaz guf
vrun enger Rei Joere vu „Bâtiments publics“ amenagéiert. Domat sinn dann
och 2 Ministèren an op d'mannst zwou Administratiounen hei héiflech invité-
iert, d'Dicks-Lentz-Monument erëm uerdentlech an d'Rei ze maachen. Et däerf
dach net sinn, datt déi elo kompetenzméisseg fir esou eng „Klengegkeet“ han-
nerenee geroden. Wannechglifft, dir Hären an Damme Ministeren. Eise Merci
ass iech gewëss!
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Photo: M.V.
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H.M. – Mir si ganz sécher, datt de Referendum vum Juli 2005 iwwer d'EU-

Conventioun an eisem Land eng gutt getässelt Majoritéit kritt. Mir sinn och frou,
datt eist Land an seng verantwertlech Leit EU-wäit eng respektéiert Roll
gespillt hunn a weider spillen. Dat kann engem Mini-Staat ewéi eisem op all
Manéier nëmmen zegutt kommen.Sou ganz sécher si mir ower net méi, ob mir
äis sproocheméisseg nach weider un de Kazendësch sollen drécke loos-
sen, wann anere Länner hire fanatesche Sprooch-Culot ferm un d'Lächerlecht
erukënnt (Irland, Malta, vläicht och nach eng Kéier Island …)!

Et ass dach eng Bauzegkeet, datt d'EU fir den Ament mat der Lanter no
Iwwersetzer / Dolmetscher fir Maltesesch siche geet … wéi et schéngt hät-
ten „si“ der 80 ze mann. Mir sinn der Meenung, datt et der zugudderlescht 120
zevill sinn: d'Englescht ass op deer Mëttelmierinsel souwisou
Verwaltungssprooch. Do hunn „eis Bréisseler“ sech bei de Verhandlungen wék-
kele gelooss! Mir Lëtzebuerger stinn, als Matgrënner vun der EU!, mam Fanger
am Mond do! Et bréngt net ëmmer eppes, wann een „ze fein/verstänneg“ wëllt
sinn.

Lëtsch(en)
libber
liddereg
Liicht*
Liicht*
Liichtfank
liichtfankeg
liwwereg*
liwweren* 
Lolwer
lompen
lues*
lues gekacht
Lutsch
Luucht
luusseg

luussen 
Luussert
maachen (Kaméid/Buttek)
maach lues
maach, datt …
Maandel
Maansmënsch
mackeg
Madrill
Maggiskraut
Männi*
mannst (op d'm.)
Maschtepull
Mattant
Matti
Maufel

maufelen
Mautsch
mautschen
Meedéier
mëffelen
mëfferen
mëll*
meteren 
Mëtsch
mëtschgieweg
mielzeg
Middel*
Mier (Fillemier)
mierf
Miggenik
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Moar Sonndeg

Friddensgebiet zu
Déifferdeng

An der Déifferdenger Porkierch
gëtt moar Sonndeg, den 30. Janu-
ar, fir de Fridden an der Welt
gebiet.

Déi éischt Bietstonn fänkt um 9
Auer un. Si ass fir d'Kanner an
huet als Thema d'Landminnen. 

Et gëtt virun allem un déi
schrecklech Situatioun vu ville
Kanner weltwäit erënnert. D'The-
ma gouf preparéiert vun de Guiden
a Scouten.

Um 9.30 Auer gëtt d'Kanner-
mass zum Kannermissiounssonn-
deg gefeiert, mam Thema „Kanner
hunn eng Stëmm“.

Zäit fir e stëllt Gebiet ass vu 16
Auer un. 

Um 16.30 Auer fänkt d'Gebiet fir
eis Welt un.

Mam Thema „Fridden am neien
Testament“ ass um 17 Auer eng
Andacht mat Schlusssegen. 

Fir de musikaleschen Deel sinn
d'Chorales réunies zoustänneg.
Nom Segen gëtt eng Agape am
Veräinshaus an der Niklosstrooss
zerwéiert.

„Les jeunes prient pour la paix“
ass vun 19 Auer e Gebiet vun a fir
jonk Leit iwwerschriwwen. 

D'Gebiet ass op fir all Erwues-
sen, déi sech uschléisse wëllen.

Soeben erschienen

Nr 2. von „Den Escher“ 
mit vielen Themen 

Die zweite Nummer des Escher
Stadtmagazins „Den Escher“ ist so-
eben erschienen und wird an alle
Escher Haushalte verteilt. 
Dieses Magazin wird in einer Auf-
lage von 14 500 Exemplaren ge-
druckt.

In anspruchsvoller Aufmachung
und mit informativen Texten ge-
staltet, werden die Escher Einwoh-
ner über die Geschehnisse und die
Aktualität in ihrer Stadt auf dem
Laufenden gehalten.

U.a. werden folgende Themen
behandelt und eingehend beleuch-
tet: Kanalisation: „Die verborgenen
Lebensadern der Stadt“; Hiehl: „Le
berceau de la Ville“; Place de la
Synagogue: „N’oubliez jamais“; Ju-
melage: „Coimbra, belle sœur et
grande dame“; Kirche: „Ein Pasto-
ralteam für Esch“; Sicherheit: „De
méi sëchere Wee fir Esch“; Biblio-
thèque: „Débranchez la télé“; In-
ternet: „Tout de suite, et vite“; Cor-
donnerie Lallemang: „Pour
l’amour du cuir“; Philippe Noesen:
„Un théâtre de création“.

„Zolwer Spatzen“

Abwechslungsreiches Jahr
Vier Dirigenten in den vergangenen Monaten

Der Vorstand der „Zolwer Spatzen“ blickte mit Genugtuung auf das Jahr zurück.

Neben fast allen Sängern, Pfarrer
Zdzislaw Wypchal, Mitgliedern lo-
kaler und benachbarter Vereine,
den Präsidenten der Kulturkom-
mission und der Vereinsentente
hatte sich „député-maire“ Fred
Sunnen mit dem Schöffen Johny
Diels und mehreren Gemeinderats-
mitgliedern als Ehrengäste zur Ge-
neralversammlung der „Zolwer
Spatzen“ im Haus Beck eingefun-
den. In ihrer Eingangsrede zeigte
sich die Präsidentin, Marie-Thé-
rèse Theis-Kohn, zufrieden ein
ebenso abwechslungsreiches wie
erfolgreich Jahr abhaken zu kön-
nen. Sekretärin Francine Lommer
berichtete, dass im vergangenen
Jahr vier verschiedene Dirigenten
die Geschicke des Vereins geleitet
haben. In der Tat stand zu Jahres-
beginn Françoise Roderes an der
Spitze des Chor. Mitte Juli meldete
sich Dirigentin Elisabeth Zasman
definitiv ab, worauf Serge Secci ab
September aushilfsweise als Chor-
leiter einsprang. Im Dezember
übernahm Laurie Antoine, die als
Pianistin den Chor begleitete, nun
auch den Dirigentenstab. Da der
Nachbarjugendchor, die „Mésan-
ges“, wegen Erkrankung der Diri-
gentin zur Zeit keinen Chorleiter
hat, nehmen die „Mésanges“ über-
gangsweise an den Proben und
Konzerten der „Spatzen“ teil. Die
„Spatzen“ zählen zur Zeit 21 weib-
liche und erfreulicherweise auch
wieder drei männliche Stimmen.
Das Durchschnittsalter liegt bei
10,2 Jahren. 241 Ehrenmitglieder
unterstützen den Verein. Nachdem
Archivarin Eleonore Jung-Nimal
sich im Vorstand abgemeldet hat

und zwei neue Kandidaturen ange-
nommen wurden, setzt sich der
neue Vorstand wie folgt zusam-
men: Präsidentin: Marie-Thérèse
Theis-Kohn; Vizepräsident: Venant
Theisen; Sekretärin: Francine
Lommer-Orlando; Kassierer: En-
rico Zabot; Beisitzende: Eliane
Adamy-Kettmann, Maria Da Fon-
seca Nunes, Françoise Jacobs-Ro-
deres, Serge Spellini sowie Marie
De Michele und Nadine Klein. Eh-
renpräsidenten sind Maria Beck-
David und René Ney.

Für den Besuch von 28 der ins-
gesamt 30 letztjährigen Proben
wurden Lisa Jung, Lena Klein, Ta-
nia Perini und Annick Spellini mit
dem ersten Preis ausgezeichnet.
Einen zweiten, respektiv dritten
Preis erhielten weitere sieben
„Spatzen“ für 27, bzw. 26 Proben.
Belohnt wurden Aurélie Anen und
Vanessa Lommer für ihren Ab-
schluss am Escher Konservatorium
mit einem ersten Preis. Zu den
kulturellen Höhepunkten des ver-
gangenen Jahres zählten die bei-
den Chorkonzerte der Gemeinde
Sassenheim, die Teilnahme am Ju-
gendtag in Sassenheim und am
lokalen Cäcilienkonzert sowie die
Adventmatinee bei den „Réiser-
bänner Wisepiipserten“. Auf dem
Programm der kommenden Mo-
nate steht jeweils in der Schule
2000 am 7. Februar ein Kinder-
fastnachtsball, am 13. März ein
Kaffee-Konzert sowie am 3. De-
zember ein Weihnachtskonzert.
Am 15. Oktober steht die Teil-
nahme am vierten gemeinsamen
Chorkonzert der Gemeinde Sas-
senheim an. HY

Der restaurierte Innenraum der Kirche. (Photos: R. Schmit)

Monnericher Pfarrkirche restauriert

Neuer Glanz innen und außen
Feierliche Einweihung morgen Sonntag

Fassade und Turm wurden mit einem Spezialverfahren gesäubert. 

(rsd) – Die Pfarrkirche von Mon-
nerich hat etwas ganz Besonde-
res. Im Kanton Esch ist es die
einzige Kirche, die einen Zwie-
belturm hat. Und der ist schon
über 250 Jahre alt. Nach einer
vollständigen Restaurierung er-
strahlt das Gotteshaus im Her-
zen der Ortschaft jetzt wieder in
neuem Glanz. Morgen Sonntag
um 18 Uhr wird es von Erz-
bischof Fernand Franck feier-
lich eingeweiht. Anlässlich der
Feier werden sich die Gäste und
die Pfarrangehörigen davon
überzeugen können, dass die
Restaurierung durchaus gelun-
gen ist.

Die Pfarrkirche von Monnerich
ist nicht nur eine der origi-

nellsten, sondern auch eine der
ältesten im Süden Luxemburgs. Sie
stammt aus dem Jahr 1738. Ge-
baut wurde sie nach Plänen von
Architekt Mungen-
ast aus Tirol. 
Es ist nicht die ein-
zige Kirche in Lu-
xemburg, die der
Tiroler entworfen
hat. U. a. stammten
auch die Pläne für
die Kirche von Koe-
rich von ihm. Ur-
sprünglich sollte
der Turm ihrer Vor-
gängerin erhalten
bleiben, doch es
stellte sich heraus,
dass er den Glocken
nicht Stand gehal-
ten hätte. Deshalb
wurde auch ein
neuer Turm gebaut.
Er war allerdings
erst 1752 fertig ge-
stellt. Seither hat
die Kirche einen Zwiebelturm. Vor-
her hatte sie einen spitzen. Sowohl
der Innen- als auch der Außenbe-
reich wurden völlig restauriert.
Probleme gab es u. a. mit der
Feuchtigkeit.

Das soll darauf zurückzuführen
gewesen sein, dass sich der Fried-
hof ursprünglich bei der Kirche
befand. Diese Probleme wurden
jetzt aus der Welt geschafft. 

Mit einem Spezialverfahren wur-
den die Fassade und der Turm
gesäubert. Um die wertvollen

Fenster zu schützen, wurde eine
Schutzschicht angebracht. 

Im Rahmen der Verjüngungskur
erhielt die Kirche eine neue Vor-
dertür. 

Neue Vordertür
Neu ist eine gläserne Zwischentür,
die eingebaut wurde. So kann man
zwar einen Blick in den restaurier-
ten Innenraum werfen, die Tür soll
es aber verhindern, dass ungebe-
tene Gäste in die Kirche eindrin-
gen. Im Eingangsbereich wurde

auch die ursprüng-
liche Treppe, die
zur Empore führte,
in Stand gesetzt. Sie
wird schon lange
nicht mehr ge-
braucht, denn in
den fünfziger Jah-
ren wurde eine
neue Treppe ange-
legt. 

Im Rahmen der
umfangreichen Ar-
beiten wurde auch
die komplette Holz-

täfelung abmoniert und restau-
riert. In Stand gesetzt wurden auch
der Beichtstuhl und der Predigt-
stuhl. Gleichzeitig wurde der Fuß-
boden ersetzt und es wurde eine
neue Heizung installiert. Bei den
Arbeiten wurden Gebeine ent-
deckt, die jetzt in einem Grab auf
dem Friedhof beigesetzt sind.

Neu sind auch die Stühle in der
Pfarrkirche. Die Bänke ihrerseits
wurden restauriert und mit breite-
ren Sitzen versehen. Vollständig
erneuert wurde auch die Innen-

beleuchtung der Kirche. Für die
Statuen wurden neue Sockel ange-
schafft. Einige der Statuen wurden
auch ausgebessert. Nicht nur im
Erdgeschoss, sondern auch auf der
Empore wurde der Bodenbelag
ersetzt.

Eine neue Orgel
In der Pfarrkirche wird künftig eine
neue Orgel die Sänger begleiten.
Für die Anschaffung wurde eigens
ein Orgelvorstand gegründet. Er
entschied sich für ein Instrument
von Oberlingen. Der Kostenpunkt
für die Orgel lag bei über 300 000
Euro.

Die Arbeiten an der Restaurie-
rung der Pfarrkirche haben fast
zwei Jahre gedauert. Während die-
ser Zeit mussten die Messen im
Willibrordusheim in unmittelbarer
Nähe gefeiert werden. Jetzt wer-
den sie wieder an dem ursprüng-
lichen Ort zelebriert. Die Kosten für
die umfangreiche Restaurierung
werden von der Gemeindeverwal-
tung und der Kirchenfabrik über-
nommen. 
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Union des Journalistes Luxembourg

Voeux pour un joyeux Noël et une nouvelle année 2005 prospère
Le bénéfice de l'action est destiné au Foyer Pietert de Grevenmacher

L'UJL soutient les enfants du Foyer Pietert. (Photo: Tessy Hansen)

Liste 4
Jacques SANTER, ministre

d’État honoraire, et Madame, Lu-
xembourg

Mme Rosalie MORN-REN-
CKENS, maison 51, L-9943 Hau-
bellain

M. et Mme Nico EVERLING-DU-
MONT, L-2131 Cents

Jean HEUSBOURG-RICHARTZ,
10, rue de la Résistance, L-4996
Schouweiler

Triny a Rudy TROES-MAQUIL,
20, route de Bastogne, L-9177 Nie-
derfeulen

Mme Marie-Laure FREICHEL-
SCHROEDER, maison 56 b, L-9968
Lausdorn

Mme Françoise MEIER, 17, rue
de Mondorf, L-2159 Luxembourg

Mme Margot LANNERS-
SCHAUL, maison 22, L-9749
Fischbach

M. Willy FOXIUS, maison 28,
L-9942 Basbellain

Mme Irma METZEN-VALERIUS,
34, Grand-rue, L-4132 Esch-sur-
Alzette

Famille Hubert MOLITOR-WA-
GENER, 44, Lengeler, B-4790
Burg-Reuland

Mme Henriette BONTEMPS-
WAGNER, 86, Grand-rue, L-9711
Clervaux

François EWERT-CABUS, 6, rue
de la Montée, L-8248 Mamer

Jos. MERSCH, 51, rue de Bettem-
bourg, L-5811 Fentange

Henri RAUSCH-BLESER, 83, rue
de Bettembourg, L-5811 Fentange

Mme Sanny WELTER-SCHMIDT,
26, avenue Dr. Klein, L-5630 Mon-
dorf-les-Bains

M. et Mme Fernand SCHAUL-
THEVES, .7, rue de Stavelot, L-
9749 Fischbach/Clervaux

Mariette a Roger THILL-GOER-
GEN, Stengefort,

Mme Olga WEIS-CLOOS, 32, rue
des Tilleuls, L-9285 Diekirch

Mme Catherine BREUSKIN-
PATZ, maison 49, L-9943 Haut-
bellain

H. SCHROEDER-HOUSCHETTE,
maison 43, L-9946 Binsfeld

Léon LANNERS-FREDERES, 30,
rue Principale, L-9376 Hoscheid

Ernest LETHAL-GNIEZDZA, L-
5485 Wormeldange

Georges ELSEN, 17, rue Jean-
Baptiste Kremer, L-7790 Bissen

Famille René FREICHEL-
SCHROEDER, maison 4, L-9757
Kalborn

Mme Nelly GILLEN-JUCHEM,
11, rue Dicks, L-9040 Ettelbruck

MOLLING Soeurs, maison 36, L-
9946 Binsfeld

Jos. WAMPACH-BRAUN, 65,
route de Remich, L-5650 Mondorf-
les-Bains

Famille Ferd BIEL-MEYERS, 18,
route de Luxembourg, Berg

Famille PIRET-ROCK, maison
41, L-9745 Doennange

Alphonse NEUMAN-PIRET, mai-
son 55, L-9745 Doennange

Norbert ROCK-ZENNER, 4, rue
Fuert, L-5410 Beyren

Famille ELSEN-DESROS, 23, rue
de l’École, L-9167 Mertzig

Léonie an Albert KOHLL-SIMON,
24, route du Vin, L-5495 Win-
trange

Charlotte an Armand REMESCH-
WINKIN, 24, rue Beres, L-1232
Howald

Lucie an Ed. TOUSSING, 15, rue
de Lidice, L-4466 Soleuvre

Mme Lucie WAGENER-ZAH-
NEN, maison 37, L-9943 Haut-
bellain

Mme Lucie STEMPEL-MER-
TENS, maison de retraite Rési-
dence des Ardennes, 86, Grand-
rue, L-9710 Clervaux

Mme Maria BOUCHE-WALDBIL-
LIG, 11, rue Dicks, L-9040 Ettel-
bruck

Paul WAGNER-KIEFFER, mai-
son 62, L-6835 Boudler

Mme Alice DENY-CLEMENS, 20
b, rue Robert Schuman, L-5751
Frisange

Mme Célestine SCHMIT-
SCHILTZ, 27 a, rue André Duch-
scher, L-6434 Echternach

Jean ROESER-SCHMIT, 42, rue
de Gostingen, L-5414 Canach

Marie-Thérèse ZENNER-BIE-
REN, L-9458 Houschterhaff

Famille M. WAHL-ZENNER, L-
9458 Houschterhaff

Mme Marguerite MEDINGER-
TOUSSAINT, 18 a, allée J. Sacri-
fiée, Alzingen

M. et Mme Ed. HOSINGER-
DAHM, 53, chemin du Camping
L-9022 Ettelbruck

Jean TOMPERS, 27, route d’Ar-
lon, L-8825 Perlé

Alice a Marcel SCHILTZ-WAG-
NER, 2, Leckebierg, L-6230 Bech

Jean BRUCKLER, 74, Grand-rue,
L-9711 Clervaux

Arthur SCHOTT-KALBUSCH, 1,
route de Luxembourg, L-5402
Assel

Famille Nico GELHAUSEN-GIT-
ZINGER, 22, rue de l’Église, L-
6720 Grevenmacher

M. René WAGENER, 22, rue Dr
Herr, L-9048 Ettelbruck

Mme Pierre BREUSKIN-WAGE-
NER, 127, avenue Salentiny, L-
9080 Ettelbruck

Jean, Myriam a Laurent FIX-
MER-MEYER, 3, rue Ed. Garnich,
L-5833 Alzingen

Mme Germaine JUNGERS-
STRAUS, 12, rue Principale, L-
9186 Stegen

Axel TEXTORIS-JEITZ, 83, route
de Longwy, L-8080 Bertrange

M. Joseph WEBER, 19, um Sand-
bierg, L-9776 Wilwerwiltz

M. Henri ANDRÉ, 14, rue d’Ar-
lon, L-9180 Oberfeulen

Kitty DEVILLE, 9, rue des
Champs, L-1323 Luxembourg

Paul SCHWIN-
DEN-MANDER, 9, a
Kartzen, L-9157
Heiderscheid

Famille SCHOCK-
MEL-WILMES, L-
9653 Goesdorf

Cecile a Jempy
SCHMITZ-HER-
MES, 41, rue d’Et-
telbruck, L-7462
Moesdorf/Mersch

Mme Yvonne
FEIDT-MERGES,
26, am Wangert, L-
7568 Mersch

Famille Marcel
OLINGER-DETAIL,
14, Hiel, L-6869
Wecker

Alfred JUNG-
KREMER, 28, rue
des Prés, L-5316
Contern

Prosper KAISER-
THIELEN, Ronnen-
busch, L-9458
Landscheid

Gerti a Michel
GOEDERT-KLEIN,
63, Nacherstrooss,
L-9674 Nocher

Mme Henriette
WAMBACH-THUY,
Hesper

Armand, Marc, Sandra, Eric,
Sally a Véronique WAMBACH,
Altwies

Mme Barbe SCHROEDER-PE-
TERS, 17, rue Wechen, L-9167
Mertzig

Sylvie ANDRICH-DUVAL, 11, rue
du Château Fort, L-3472 Dude-
lange

Ernest WAGNER-SCHLOESSER,
9, route de Luxembourg, L-6182
Gonderange

Vicky an Albert BAULER-WIN-
TER, 31, Osterbour, L-7622 Laro-
chette

Mme Josephine HENTGES-
WAHL, maison de retraite, Rédan-
ge-sur-Attert

Domaine viticole PUNDEL-HOF-
FELD, 6, rue de l’Église, L-6841
Machtum

Aloyse PALZER-GIRRENS, mai-
son 3, L-9751 Grindhausen

Milly, Jim a Pol MAY-MEYERS,
Grosbous

Jean POOS, 28, rue de la Moselle,
L-5434 Niederdonven

Victor FEYDER, président du
conseil d’administration du De
Verband Group, et Madame, 14,
rue du Port, L-6685 Mertert

Jos JUNGEN, directeur de De
Verband Group, et Madame, 27,
rue du Moulin, L-4986 Sanem

Margot a Marcel WELTER-
SCHMIT, Gilsdref

Denise WELFRING, 19, rue de
Diekirch, L-9381 Moestroff

Agnès WEYLAND-SCHWALEN,
21, Holzbicht, L-9808 Hosingen

Roger GIERENZ-ZAHNEN, 122,
Duarrefstrooss, L-9964 Huldange

M. et Mme Joseph GLOESENER-
JACQUE, 1, rue Nagemerberg, L-
8544 Nagem

Bernard WILDSCHUTZ-
JACQUE, 1, rue Nagemerberg, L-
8544 Nagem

Guy DUSSELDORF-IRRTHUM,
46, rue de la Gare, L-5540 Remich

Armand BISENIUS, 9, rue de
Tuntange, L-7435 Hollenfels

M. et Mme Josy WELTER,Roude
Pëtz, Luxembourg

Guy HEINTZ, 26, route de Trè-
ves, L-6793 Grevenmacher

Marcel et Marcelle JAUERSCH-
KAUTH, L-5762 Hassel

M. et Mme Christophe BER-
CHEM-HOFFMANN et Romain, 54,
rue du Parc, L-3272 Bettembourg

Willy EICHER-MERTES, 7, rue
de Drinklange, L-9911 Trois-
vierges

Jean FEIDT, 128, rue Dicks
Lentz, L-4540 Differdange

M. et Mme André KRIER-REI-
TER, 8, rue des Forges, L-5770
Weiler-la-Tour

Raymond LINDEN, maison 1, L-
9637 Bockholtz

Christa REDING-STAAB, maison
48, L-9759 Knaphoscheid

Famille Camille LORANG-
SCHMIT, 13, rue du Barrage, L-
9633 Baschleiden

Anne ZEIG, maison 60, L-9960
Hoffelt

Sophie KAILS-ZAHNEN, maison
46, L-9980 Wilwerdange

Francine et Raymond CONZEMI-
US-WEILLER, 17, rue Henri Tudor,
L-4489 Belvaux

Claire a Jemp LANNERS-
SCHIRTZ, 2, rue Castille, L-9147
Erpeldange

Famille Marc BINGEN-REUTER,
1, op Moorenahl, L-9838 Ei-
senbach

Pierre WAGNER-CANNELS, 2 a,
om Knupp, L-9774 Urspelt

François MARBES-SCHRO-
EDER, 17, route d’Eselborn, L-
9761 Lentzweiler

René TROMBINI-WEYDERT, 18,
am Breil, L-6834 Biwer

Mme Fanny DUPONT-BOENT-
GES, maison 171, L-9949 As-
selborn

Gertrude WELTER-KOPP, 19,
Holzbicht, L-9808 Hosingen

Germaine HENGESCH-KALMES,
14, rue du Centre, L-3960 Ehlange

Agence Henri HENGEL
Christine et Henri HENGEL-

KIEFFER
Roger SCHROEDER-STELMES,

L-6210 Consdorf
Hélène a Jang DIEDERICH-DOE-

NER, Helzen
Léon HEINZ-HOFFMANN, mai-

son 42, L-9744 Deiffert
M.-Josée BECK-WELFRING, 5,

rue Principale, L-8805 Rambrouch
Eugène DEGRAND-NOSBUSCH,

7 b, rue Principale, L-9466 Weiler
Catherine MAJERES-STREBER,

maison 65, L-9946 Binsfeld
Famille AREND-REIFFERS, Nie-

derwampach
Thea et Francis FELTEN-

STAUS, 28, rue Schauwenburg, L-
8092 Bertrange

M. et Mme Marcel KRAUSCH-
BECKER, Heinerscheid

Yvonne DAHM, 5, rue du Cime-
tière, L-6161 Bourglinster

Jean WELTER-KOHL, 5, Neie
Wee, L-9132 Schieren

Pierre SCHEIDWEILER-KAL-
BUSCH, 85, Grand-rue, L-9411 Vi-
anden

Barbe KEILEN-DOCKENDORF,
9, am Duerf, L-9841 Wahlhausen

Monique SCHMIT, 240, rue de
Luxembourg, L-8077 Bertrange

Chauffauge-sanitaire Achim
FETTES-JUNGERS, 26, rue de Lu-
xembourg, L-7480 Tuntange

Jeanne MARGUE-TOUSSAINT,
6, rue Alphonse Munchen, L-2172
Luxembourg

Francine a René CLEES-WEI-
LER, 21 a, rue de Syren, L-5870
Alzingen

Norbert BAULESCH-STUREN,
67 b, rue de Luxembourg, L-7330
Heisdorf

Claire et Paul WAGENER-
LESCH, hôtel de l’Abbaye, 80,
Grand-rue, L-9711 Clervaux

Famille Joseph BERSCHEID-
GENGOUX, maison 52, L-9755
Hupperdange

Mme Irma BOURG-WESTER, Fa-
mille Marc PESCHON-BOURG,
Nagem

Marie CLEES-BREUSKIN, 26,
rue L. Schroeder, L-4778 Pétange

Fernand WAGNER, 336, rue
Woiwer, L-4687 Differdange-
Oberkorn

Joseph SCHMIT-SCHMIT, 6, rue
de la Laiterie, L-9910 Troisvierges

Famille MAJERUS-DOEMER,
Mecher/Wiltz

Alfons SCHILTGES, 86, Grand-
rue, L-9710 Clervaux

Ginette POST, 13, rue Eugène
Welter, L-2723 Howald

Mme CALES-SIETZEN, 10, Klat-
zewee, L-9714 Clervaux

M. LALLEMAND-BERSCHEID,
maison 55, L-9641 Brachtenbach

M. et Mme Alphonse MEIER-
THIELEN, Diekirch

Joseph HOFFMANN, 2, rue de
l’Eglise, L-6950 Olingen

Felix MULLER, 3, rue de l’Indé-
pendance, L-9532 Wiltz

Pierre KUNSCH, résidence Mon-
plaisir, L-5640 Mondorf-les-Bains

Fred LUDOWISSY, 72, rue de la
Paix, L-3541 Dudelange

Nico et Suzette SAUBER-PUN-
DEL, 26, um Kecker, L-5489
Ehnen

Ernest FELTEN-RUPPERT, 2,
rue de la Fontaine, L-5407 Bous

Jean BARTHEL, 16, rue Servais,
L-7565 Mersch

Marco BRUCKLER, 74, Grand-
rue, L-9711 Clervaux

Marcel MOLITOR, 20, rue de Lu-
xembourg, L-7540 Berschbach

Jos BERG, cons. jur. Namsa, et
Madame, 20, rue du Moulin, L-
7417 Brouch

Paul WAGNER, agent d’assu-
rance La Bâloise, 8, rue de Mar-
nach, L-9709 Clervaux

Alphonse STEFFGEN, 13, rue
des Pépinières, L-6645 Wasser-
billig

M. et Mme Marc MEYER-ERN-
ZEN, 1, Rodenhof, L-6572 Ech-
ternach

M. et Mme Albert FEIEREISEN-
SPANG, 73, rue Gillardin, L-4735
Pétange

Famille SCHLIM-SCHLEICH, 31,
rue des Vieilles Parts, L-4844 Ro-
dange
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Elternvereinigung „Centre de logopédie“

Weihnachtsbasar
am kommenden Sonntag

Die 30. ordentliche Generalver-
sammlung, zu der die „Association
des parents d'enfants du Centre de
logopédie“ (Apec) eingeladen hat-
te, wurde von Präsident Roland
Freilinger eröffnet. Im Anschluss
an die Begrüßung ging er im Detail
auf die verschiedenen Aktivitäten
des Schuljahres 2003/2004 ein.

Großen Erfolg hatten u. a. der
Auftritt mit dem schwerhörigen
Pantomimenkünstler Jomi, der zu-
sammen mit der Laci organisiert
war, sowie eine amüsante Auffüh-
rung mit dem Bimbotheater. Sie-
ben Vorschulklassen besuchten im
Juli den „Parc merveilleux“ in Bet-
temburg, während Jugendliche der
Daaflux, unterstützt von der Apec,
ein Fußballturnier mit ausländi-
schen Gruppen organisierten.

Ein pädagogischer Ausflug
führte in die „Robbesscheier“ nach
Munshausen. Ende des Schuljah-
res war traditionsgemäß das „Lo-
gofest“ angesagt. An dieser Stelle
gingen herzliche Dankesworte des
Präsidenten an alle Freiwilligen,
die auf irgend eine Art und Weise
zum Erfolg der Organisation beige-
tragen hatten.

Der Spielplatz wurde mit der fi-
nanziellen Unterstützung der Apec
vom Team Raymond Lepine in
Stand gesetzt. Instrumente wurden
gekauft, darunter ein Keyboard,
der für die Musiktherapie ge-
braucht wird. Hervorzuheben ist
des Weiteren eine Schecküberrei-
chung seitens der „Fraen a Mam-
me Bous“. 

Den Finanzbericht von Alphonse
Morn befanden die Kassenreviso-
ren Isabelle Simon und Maisy
Steinmetz für einwandfrei.

Austretend aus dem Vorstand,
der 16 Mitglieder zählt, sind drei
Personen. Die langjährige Sekretä-
rin Mady Conter-Horsmans trat
von ihrem Posten zurück, verbleibt
aber im Vorstand. Präsident Ro-
land Freilinger, Vizepräsidentin
Nicole Kurt-Zwank, die neue Se-
kretärin Mireille Thein-Kiefer und
Kassierer Alphonse Morn bilden
die Vereinsspitze. Zum Schluss der
Versammlung präsentierten Kin-
der der Klasse A2, unter der Lei-
tung von Viviane Fautsch, rhythmi-
sche Darbietungen.

Jeder ist zum Weihnachtsbasar
eingeladen, der am kommenden
Sonntag, dem 28. November, ab 14
Uhr im Centre de logopédie (Val
St-André, hinter dem Centre hospi-
talier) stattfindet. Jds

Téléthon-Spendenmarathon am 3. und 4. Dezember

Kranken durch Molekularbiologie helfen
Student Charles Betz will dazu beitragen, Téléthon-Forschung voranzutreiben

Charles Betz: „Der Téléthon widerlegt das Vorurteil, dass die Leute kein Vertrauen in die Forschung hätten. Er beweist, dass die Leute sich
betroffen fühlen und sich für den guten Zweck mobilisieren.“ (Photo: Teddy Jaans)

(raz) – Seltene genetische
Krankheiten können nur dann
besiegt werden, wenn möglichst
viele Menschen dazu beitragen.
Diesem Kampf hat sich jetzt
auch der luxemburgische Stu-
dent Charles Betz verschrieben.
Nach seinem Studium will er
durch Forschung im Bereich der
Molekularbiologie dazu beitra-
gen, dass die erkrankten Perso-
nen eine Chance auf Heilung er-
halten.

Ich war immer schon an Biologie
interessiert. Sie hat viel mit der

Natur zu tun, die ich sehr mag –
nicht nur als Scout, erklärte
Charles Betz im LW-Gespräch. So
stand für den heute 20-Jährigen
bereits früh fest, dass er in diesem
Bereich beruflich tätig werden will.

Charles Betz studiert jetzt im
zweiten Jahr Molekularbiologie in
Basel. „Nach dem dritten Jahr er-
halte ich einen Bachelor in Biolo-
gie, dann folgt ein Major in Mole-
kularbiologie.“ Dieses Diplom will
er in Großbritannien erwerben.
„Großbritannien ist auf einem Top-
Standard in diesem Bereich – und
nicht ganz so weit von Luxemburg
entfernt wie die Vereinigten Staa-
ten.“ Als Sekundarschullehrer zu
arbeiten, kann sich Charles Betz
schlecht vorstellen. Sein Herz
schlägt für die Forschung: „Ich
würde am liebsten in einem Labor
arbeiten. Denn durch die For-
schung kann man kranken Men-
schen helfen.“

Besuch im Généthon
war prägendes Erlebnis

Zur Entscheidung beigetragen
habe neben Projekten im Rahmen
des Biologie-Unterrichts im „Lycée
Michel Rodange“ ein Besuch im
„Généthon“ in Evry bei Paris, wo so
genannte Vektoren entwickelt wer-
den. Diese sollen es künftig einmal
erlauben, gesunde Gene in die er-
krankten Muskeln der Patienten
einzuschleusen, um die defizitären
Gene zu ersetzen. „Das hat mich
schon geprägt“, sagt Charles Betz.

Er weist darauf hin, dass sich
das Généthon, das durch Téléthon-
Spenden funktioniert, mit Krank-
heiten befasst, von denen nicht ge-
nügend Patienten betroffen sind,

damit sich die Pharma-Industrie
dafür interessieren würde. „Ich
finde es faszinierend, Therapien
gegen diese Krankheiten zu entwi-
ckeln und so den Kranken Hei-
lungschancen zu eröffnen.“

Mit seiner Entscheidung will
Charles Betz den gleichen Kampf
führen wie Yves Fromes, der am
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière in
Paris Therapien für Menschen mit
seltenen genetisch bedingten Mus-
kelkrankheiten erforscht. Dr. Fro-
mes ist zwar auf Humangenetik
spezialisiert, während Charles
Betz auf Molekularbiologie setzen
will, doch seien die Grenzen zwi-
schen beiden Disziplinen fließend.
Welche konkrete Richtung er ein-
schlagen werde, zeige sich bei der
Doktorarbeit, erklärte Charles
Betz.

Mit der Téléthon-Aktion war
Charles Betz bereits auf den unte-
ren Klassen der Sekundarschule in
Kontakt getreten. Die Klassen sam-

melten Spenden, indem sie pro ge-
laufener oder geschwommener
Runde von Familienangehörigen,
Freunden und Bekannten eine be-
stimmte Geldsumme zugunsten
des Téléthon erhielten.

„Der Téléthon widerlegt das Vor-
urteil, dass die Leute kein Ver-
trauen in die Forschung hätten. Er
beweist, dass die Leute sich betrof-
fen fühlen und sich für den guten
Zweck mobilisieren.“

Die Forschung habe enorme
Fortschritte erzielt: „Sie hat sich
exponentiell entwickelt. Zum Bei-
spiel wurde im Généthon das
menschliche Genom entziffert, was
man sich zuvor nicht vorstellen
konnte. Natürlich werden mit jeder
Antwort neue Fragen aufgeworfen,
doch ich bin in diesem Bereich sehr
zuversichtlich.“

Charles Betz begrüßt die ge-
plante Schaffung einer DNS-Daten-
bank in Luxemburg. „Sie könnte
die Grundlage liefern für eine dies-

bezügliche Forschung in Luxem-
burg – wo übrigens heute schon
wertvolle Forschungsarbeit in an-
deren Bereichen betrieben wird,
auch wenn das vielleicht wenig be-
kannt ist.“ Die Entscheidung darü-
ber liege natürlich beim Staat, doch
würde es Charles Betz begrüßen,
wenn Luxemburg in diesem Be-
reich „am Ball bleiben würde“ –
was sich ja auch abzeichne.

Was den Staat betrifft, hatte die
ehemalige Hochschulministerin
Erna Hennicot-Schoepges ein Sub-
sid angekündigt für Studenten, die
sich im Bereich der Téléthon-For-
schung engagieren wollen. Charles
Betz ist der erste Student, der für
ein solches Subsid in Frage kommt.

Seine Mutter Brigitte ist jeden-
falls sehr erfreut über die Wahl
ihres Sohnes: „Ich kann ihn nur
dabei unterstützen. Es ist schon
beeindruckend, wenn man
Charles' Absicht sieht, diese Rich-
tung einzuschlagen.“

Im reichen Luxemburg

Wie mit Armut umgehen?
Professor Thomas P. Osborne hielt Vortrag auf Bibel-Basis

Professor Thomas P. Osborne mit dem
Spezialgebiet Bibelstudien ist Autor zahlrei-
cher Veröffentlichungen. (Photo: Guy Jallay)

(AvB) – In der Vorweihnachtszeit
gibt es mehr Anlass als gewöhn-
lich, über die Gegensätze zwischen
Arm und Reich nachzudenken.
Über „Arm und Reich in der christ-
lichen Bibel“ referierte Thomas P.
Osborne, Professor für Bibelstu-
dien am „Grand Séminaire“ und
am Katechetischen Institut in Lu-
xemburg sowie Delegierter des
Erzbistums bei der internationalen
katholischen Bibelföderation auf
Einladung der Caritas und des Dia-
konischen Dienstes der Diözese.
Der Vortrag fand vor vielen inte-
ressierten Zuhörern am Sitz der
Caritas in der hauptstädtischen
Rue Michel Welter statt. 

Professor Osborne bot einen
komplexen Einblick in die ver-
schiedenen Apostelgeschichten,
die auch von relevanten Themen
wie Ungerechtigkeit und Unterdrü-
ckung in der alt- und neutestamen-
tarischen Gesellschaft handeln. Er
erläuterte, wie es in der urchristli-
chen Gesellschaft eine Güter-
gemeinschaft gegeben habe. 

Er begann mit einem Zitat aus
Markus 14.6, in dem eine Frau
Jesus ein ganzes Fläschchen mit
kostbarem Nardenöl über den Kopf
gießt, das mehr als dreihundert
Silberstücke wert ist. Auf die Frage
nach der Verschwendung von so-
viel Geld, antwortet Jesus, dass sie
ihm einen guten Dienst erwiesen
habe, denn er werde nicht mehr
lange unter ihnen sein, doch den
Armen könne man trotzdem hel-
fen.

Wie sollten wir in Luxemburg als
einem der reichsten Länder der
Erde mit der Armut umgehen?,
fragte der Redner. Wenn man
einen Blick in die Bibel werfe, sehe
man, dass in der Heiligen Schrift
oft die Frage über den Umgang mit
der Armut gestellt werde. Im Laufe
der Jahrhunderte sei eine Reihe
von prophetischen Aussprüchen
und Psalmen entstanden, die dann
zu Sprichwörtern geworden seien. 

„Hören auf Heilige Schrift öffnet
uns für Not der Menschen“

In Bibelstellen werde darauf hinge-
wiesen, so sagte Prof. Osborne,
dass leicht verdienter Reichtum
kein Glück bringe. Aussprüche, wie
„Der Reiche tut Unrecht und prahlt
noch damit“ und „Selbst seinem
Nächsten ist der Arme verhasst,

der Reiche hat viele Freunde“
zeugten davon, dass eine soziale
Ausgrenzung von Armen oft festzu-
stellen sei. 

Thomas Osborne führte mehrere
Beispiele aus dem Buch Kohelet an.
Er erzählte eine Version der Ge-
schichte der kleinen Stadt unter
Belagerung, die von einem weisen,
armen Mann gerettet wurde. Spä-
ter erinnerte sich jedoch niemand
mehr an ihn, weil er arm war.

„Hilfe wird schon während des
irdischen Daseins vergolten“

Reichtum werde auch mit Gerech-
tigkeit in Verbindung gebracht.
Das Buch Hiob hingegen setze sich
für die Armen ein. Aber aus den
Sprichwörtern gehe auch hervor,
dass Hilfe für die Armen schon
während des irdischen Daseins
vergolten werde. Das Hören auf die
Heilige Schrift öffne uns für die Not
der Menschen, schloss der Redner.

Prof. Thomas Osbornes Spezial-
gebiet sind Bibelstudien. Er leitet
die Bibliothek im Großen Priester-
seminar und hält Vorträge im gan-
zen Land. In zahlreichen Veröf-
fentlichungen widmete er sich fas-
zinierenden Themen, wie z. B.:
„Die Apokalypse in der Musik“,
„Die biblische Pastorale am Kreuz-
weg der Kulturen“, „Licht gegen
Lichter“, „Vom Anfang bis zum
Ende“, Betrachtungen über die
Lektüre der Bibel.
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Nächst Klack (106): 24.12.2004

Baufdeg!
L.R. – … och dat ass e stacklëtzebuergeschen Ausdrock. Mä mir ass deen entwutscht, wéi ech déi éischt

Reaktiounen op „Eiser WIERDER an AUSDRÉCK“ kritt hunn. Do schénge mir – am gudde Sënn! – an en
Harespelsnascht geroden ze sinn! „Ech halen dat net méi mam Eraschécke bis d'Ouschteren aus“, huet d'Madame
Agathe Zeimet-Kieffer an hirer Begeeschterung geschriwwen; si war ewell eng déck Zäitchen amgaang ze glannen
an ze fannen … huet direkt eng Lëscht mat iwwer 250 Beispiller erageschéckt. Eng apaart Freed huet de
Schoulmeeschter Guy Diderich vu Garnech gemaach („déi Iddi huet mech net méi lassgelooss, meng Famill och
…“) … mat ronn 900 deer Butzen. Hei mécht sech eppes, dat vläicht nach vill méi wäit geet wéi dat, wat d'Madame
Peppy Knaff a meng Wéinegkeet äis - den 10. September bei de Feierlechkeeten um Knuedeler! - geduecht haten.
Doriwwer deen anere Mount eppes weider …

Verlaangt emol, d'Hollänner, d'Skandinavier, d'Englänner sollen dat Däitscht/Germanescht aus hire
Sproochen eraushalen … „da missten si billen“, huet de Professer Fernand Hoffmann emol gesot. Datselwecht
wier de Fall fir d'Englänner mat dem Franséischen; fir d'Italiéiner, d'Fransousen, d'Spuenier, d'Portugise mam
Latäin … a fir d'Laténger mam Griecheschen asw. Mä si hunn all, aus deem wat si erageholl hunn, méi oder
manner hires gemaach, hire Stempel drop gedréckt. Mir och. Mä mir hunn eppes ze beweisen. Si net.

E Beispill aus engem anere Gebitt: der Kichen … Spaghetti ass eng gutt Saach; als Napolitana oder Bolognese
si si eng Schlabäizi … mä gitt emol an Italien no enger geschméicheger „Pasta(t)schutta“ froen … dat heescht do
näischt aneschtes ewéi: dréchen Deegwueren! Ower net bei äis! Also hu mir „eises Kascht“ draus gemaach.
Kulinaresch „Osmos“, Integratioun, Assimilatioun! Grad ewéi an de Sproochen.

Hei dann emol nach déi nächst Lëscht mat eiser Beispiller: gestackter, gepraffter, verdruddelter, „verball-
hornter“, integréierter, assimiléierter … ower typesch aus eisem Sprooch(en)nascht oder an eisem Gebrauch. Déi
iwwer 1.300 Virschléi vun der Madame Zeimet an dem Här Diderich ginn och an dësen Deeg alphabéitesch mat
erageholl. Eng Partie Aarbecht, déi ower Freed mécht. Beispiller mat engem Stäerchen (*) hu méi Bedeitungen.

a fir d'drëtt Mol … 
Pe'l Schlechter

Strophen … Strofen? Et wëllt keng grouss Dichterei sinn … mä
Mat Laachen ass och vill ze maachen

Meng Schong, déi blénke frësch poléiert,
si glänzen net, mäin hierzegt Kand;
déi ganz Affaire huet sech rentéiert,
gelount gëtt just en Haus am Land.

De Kläpper, deen huet ausgeholl,
de Streech gezunn, sou géng ech son,
an dragefacht – wat een net soll –
dat heescht op Däitsch just zougeschlon.

Mäin Hiem ass frësch gebigelt ginn,
et gouf dach just tiptop gestreckt;
't kann een empfindlech, kriddleg!, sinn
an 't ass elo well wéi geleckt.

Eng Réidchen ass e feint Geméis,
Radieschen heescht et vill ze dacks ;
schwätzt ee vu Schramm da ginn ech béis :
dat ass eng Schréip am Autoslack.

Veraarschen heescht de Spunnes man;
verschwend, dat ass bei ons verbëtzt;
ech tauchen déif an d'Waasser an …
ma neen, ech däichen, datt et sprëtzt!

Déi Schmier hunn ech mir opgehuewen,
well ech verhongeren net gär;
versuerge wier dach hei ze luewen,
erhéngert ass nach ni en Här.

… an der KLACK 106 geet et weider.

Gemengen a Flouernimm
H.M. – Dir erënnert iech vläicht, datt mir zesumme mat

der Kadaster-Verwaltung, der Hëllef vum Finanzministère an
der enormer Aarbecht vum Här Éierendirekter Schonckert
eise wäit iwwer 35 000 Flouer- a Stroossennimm déi iwwer-
flësseg verdäitschte Knätzelen aus dem Ufank vum 19. Joer-
honnert erausgekämmt hunn. Mir brauche kee „Thälchen“,
„auf der Hoecht“ soll och kee méi wunnen an „unter Gruene-
busch“ och kee Bam méi ëmgehae ginn. Dat ass elo an der Rei
an administrativ um Lafen. Eise grousse Merci!

Vill Leit iergere sech, datt esou vill Landschaft bannent a
bausst den Uertschafte verbaut gëtt. Dat huet a sengem Fong
näischt mat eiser Suerg fir d’Sprooch ze dinn … oder dach: Do
ginn, am Sënn vum Ausdrock och Honnerte vun originalen an
originelle Flouernimm mat vergruewen. Dacks verziele si e
Stéck Geschicht; esou geet eiser eelster Sprooch verluer!

Beispill: Am Ur-Kadaster stong a steet en Areal vun 8
Hektar ënnert dem Numm „Klackepëtz“. Dat Stéck Land gëtt
verkaaft, opgespléckt, Stroossen an Haiser driwwer gebaut …
jiddfer Strooss kritt natierlech en Numm; déi nei Nimm ginn
an de Kadaster geschriwwen … an de „Klackepëtz“ ass
verduft!

Näischt géint Entwécklung … ower wann e puer Beem an
de Féiss stinn, da gi „si“ rondrëm wéi laanscht en Hellefeier;
och gutt. Mä firwat sollen eis Gemengen-Herrschafte bei
Pläng fir Lotissementer net drop halen, datt de gewuessenen
Numm vum Flouer mat op déi nei Stroosseschëlter kënnt?

Flauterei
Flautert
fleeten (op eppes)
fléiwen
Fliicht
Flitsch
Fluessem
Flupp
foxen*
fooschen
fränjelen
fréckelen
freeschleg 
freien (goen)
Freiësch
Fuddel
fuddeleg
fuddelen
fuebelen*
futti
fuusseg
gaapsen
g(u)aarzeg
gäipen 
gaapsen
garrelen
Gascht
gaschteg
Gaschtvull
Gebeess
Gebraddels
Geck
haseleg
haselen
hauwen (engem eng)
heemelen
Heemelsdéierchen
héipelen
Héiss
héissen

Hell*
Hennes
hënt
hippen
houen
houfereg 
Houfert
Huer
hujel a mujel
Hutzekatz
idderzen
Intebinni
Jabel
jäizen
jaus
jauwen *
Jelliskapp*
Jelli*
Jick
jicken*
jiipsen
japsen
Jippchen
Jippelchen
Jirimiri
Juck
Jumm
Jummdeckel
Jummen
Jupp*
Juppela
juppelen
juppen
Kabes*
Kaffiskichelchen
Kaffistut
käipen
Gladder
gladdereg
gladderen

glënneren
glënnereg
glëschteren
Glëtz
Gloscht
glott
goen (eppes engem)
grangelen
Grangeler
Grant
granzeg
Granzert
grätschen
greezen
gréngelzeg
gréngespounzeg
Gromper
Grousi
Grumm
Guckelcher
Guckelen
Hal*
halen*
Halwerweis
Hamenhéiss
Hänk
hänkeg
hänken*
hannewidder
hannebäi*
hannelaa(n)scht
hannenrëmgoen*
hannerwänneg
hannerzeg
hannescht
hannevir
Harespel
haseleg
geckeg
gedam

Gedeessems
Gedéiësch
Gedéngels
Gefaach
gëff dech !
gehäerzt
geheien*
géi
Géier
Geier
geiereg
Geklaaps
Geklaatschs
Geknéchels
Gekniwwels
Gekrozels
Gelecks
gelungen
gëmmeren
genëschelt
geradderegt
gereezt
Geschnierks
geschwënn
Geschwill
Gestëppels
getéitscht
Getraaps
Getraisch
Geträntels
Gette goen (an d’)
gewieweg
Gezei
Giedel
Giedelchen
Giedi
gierksen
Ginn (sech-eng)*
Giss 
Gitt

Et wäinuecht erëm séier …
P.W. – Watglifft? Muss et dann eng Kéier sou wäit

kommen? Et ass jo och net fir d’éischt, datt mir äis dës Zäit
iwwer dee Glühwäin ( gliddegen oder waarme Wäin) oder
d’Weihnachtsmänner wonneren . . . ower géint de busy busi-
ness ass, wéi et schéngt, kee Kraut gewuess. D’Geschäftemé-
cherei, de Brauch an de Folklor sinn ower eng Saach
…d’Sprooch bei deer Geschicht ass eng aner Gei, eng
Braatsch, e Cello déi dacks muttwëlles wéi an den Oueren
dinn.

Eng „Weihnacht“ haten, hunn a kréie mir (hoffentlech)
net. Dat war, ass a bleift Chrëschtdag … esouguer wann et
dem Christus säi griecheschen CH net kritt! Deemno si bei äis
déi „Weihnachtsmännercher“ héchstens CHRËSCHTMÄN-
NERCHER. Äis lafe se gutt a sollen och nach vill Geschäfts- a
Privatfassaden erop klammen. Loosst se liewen!

Apropos: Ass iech bewosst, datt d’Wuert „Männi“ typesch
eiser eent ass … a grad ewéi den Ausdrock „d’Männercher
gesinn“ am Däitsche keng Plaz a keng Bedeitung huet. Wat
Saachen, gelldir … was Sachen … wie, bitte? Mir wënschen
iech en zeFRIDDENenen an heemleche Chrëschtmount!

ass dat dann näischt?!!
AL – Mir hunn e Gesuch bei den zoustännege Stellen

agereecht, fir eng Genehmegung ze kréien. Wann dat geléngt a
mat den eeschléiege Reglementer am Aklang ass, da kënne mir
et als wierdegen Ofschloss vun eisen dementspriechende
Beméiunge betruechten.

Näischt fir ongutt, mä dat do ass dees typesche Gehäck,
wéi jiddferee vun äis ës ewell gelies huet ... oder selwer
verbrach. Dat ass kee Lëtzebuergesch; et ass och keen Däitsch
… et ass einfach egal wat. Bei äis kritt dir e Bichelchen, an
deem e puer honnert Beispiller vun dësem Kaliber stinn, a
wou mir Virschléi maachen, wéi et richteg kënnt sinn. Rufft
un, fir „Gréng a rout Lëschten“.



Begegnungsstätte in Steinsel

Jugendhaus eingeweiht 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Rotem Kreuz

Jugendhäuser stellen eine mögliche Form der Begegnung dar. (Photo: Guy Jallay)

Zu der offiziellen Einweihung des
neuen Jugendhauses sowie der
beiden „Pétanque-Pisten“ hatten
die Steinseler Gemeindeverant-
wortlichen die Bevölkerung und
insbesondere die Jugendlichen
eingeladen. 

Neben den Vertretern des Ge-
meinderates hatten sich auch Ma-
rie-Josée Jacobs in ihrer Eigen-
schaft als Familienministerin, Rot-
kreuz-Direktor Jacques Hansen so-
wie Pfarrer Georges Hoffmann ein-
gefunden. 

Zu Beginn der Feier rief der
Geistliche den Segen Gottes auf das
Jugendhaus herab. Im neuen Ju-
gendhaus mögen die annähernd
30 Jugendlichen im Alter zwischen
12 bis 22 Jahren einer sinnvollen
Freizeit nachgehen und so vor den
negativen Gefahren bewahrt wer-
den, die vielerorts in unserer Ge-
sellschaft lauern.

In seiner Ansprache blickte der
Bürgermeister auf die vergange-
nen zehn Jahre zurück. Trafen sich
die Jugendlichen zuerst im Provi-
sorium, dem „Container bei der
aler Baskethall“, so wurde doch
bald der Wunsch geäußert, die Ju-
gendlichen näher an den Dorfkern
zu binden. 

Durch die getroffene Konvention
zwischen der Gemeinde, der
„Croix-Rouge“ und dem Familien-
ministerium habe man eine wich-
tige Investition für die Zukunft ver-
wirklicht Den Vertretern des Minis-
teriums und des Roten Kreuzes

sprach er seinen Dank aus. An-
schließend wurde eine Freske ent-
hüllt, die von Jugendlichen aus
dem Jugendhaus in Eigenregie er-
stellt worden war. Dieses Gemälde
unter dem Motto „Welcome Maison
des Jeunes“ zeigt eindrücklich, mit
welchem Mut die Jugendlichen
sich einer gestellten Aufgabe an-
nehmen und dieses Vorhaben zu
Ende bringen.

Der Direktor der „Croix-Rouge“
war beleuchtetein seiner Anspra-
che u.a auch die verschiedenen
Dienste, die angeboten werden.
Seinen Dank richtete er an die
Gemeinde Steinsel, die als erste
Gemeinde in Luxemburg den Weg
der Kooperation in Sachen Jugend-
haus mit der „Croix-Rouge“ gegan-
gen sei. Auch dankte er Serge Ro-
sat, dem Leiter des Jugendhauses,
für seine Dienste und Mühen.

Ministerin Marie-Josée Jacobs
begrüßte die Verwirklichung die-
ses schmucken Baus. In einer
schwierigen Zeit wie der unsrigen
gelte es, den Jugendlichen die nöti-
gen Auffangstrukturen anzubieten,
damit sie möglichst von Drogen,
Tabak und Alkohol verschont blei-
ben mögen. 

Jugendhäuser stellen, so die
Rednerin weiter, eine mögliche
Form der Begegnung dar; so werde
gute Arbeit im Sinne der Betreuung
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip
geleistet. Den Jugendlichen
wünschte sie viele frohe Stunden in
dem neuen Haus. m.o.

Auf in die Welt der Modellbahnen!

Steinsel

Internationaler
Modell-Eisenbahn

Tauschmarkt
Morgen Sonntag, den 31. Oktober,
organisiert der Module-Club aus
Steinsel seinen 12. internationalen
„Occasiounsmaart“ auf über 750
m2 in der ehemaligen Baskethalle.
Wie in den vergangenen Jahren
nehmen über 60 Aussteller aus
Belgien, Frankreich, Deutschland,
den Niederlanden und Luxemburg
teil. Vertreten sind außerdem die
luxemburgischen Modelleisen-
bahnvereine „5519“ aus Bettem-
burg, AMFL aus Walferdingen,
GAR aus Luxemburg, MEC aus
Roeser sowie die ausländischen
Vereine „Train Modèle Sud“ aus
Arlon, „Cercle ferroviaire de Sarre
et Moselle“ aus Morsbach/Frank-
reich und „L'Echelle“ aus Brüssel.

Erneut wird eine ganze Basket-
halle in einen riesigen Miniatur-
bahnhof umfunktioniert, wo auf
über 200 m2 Tischfläche unzählige
farbenprächtige kleine Lokomoti-
ven, Eisenbahnwagen, und Trieb-
fahrzeuge aller Modellgrößen zum
Tausch oder Verkauf angeboten
werden.

Außer den vom Module-Club
weiterhin in Epoche IV bedruckten
CFL De Dietrich Triebwagen war-
tet der Verein mit seinen authenti-
schen Bierwagen der Aktienbraue-
rei Diekirch um die vorige Jahr-
hundertwende, seinen Kesselwa-
gen zum Transport von Teer der
Firmen Schock-Streng und Cie des
Goudrons SA sowie mit seinen be-
reits zur Tradition gewordenen all-
jährlichen Neuausgaben der rol-
lenden Modelleisenbahnwelt auf.

Rendez-vous also ab 10 Uhr bis
17.30 Uhr im Miniaturbahnhof.

Gestern in Sandweiler

Einweihung der Schule „Um Weier“

Die Gäste konnten sich an Ort und Stelle von den funktionellen Räumlichkeiten überzeugen.

Mit Gesang-, Tanz- und Musikvorführungen bedankten sich die Sandweiler Schulkinder
bei den Verantwortlichen für ihre neue Schule, für ihre Darbietungen ernteten sie
wohlverdienten Applaus. (Photos: M. Wagner)

Von 1827 bis 1971 waren die
Sandweiler Schulkinder im Schul-
gebäude, in der heutigen „Märei“
an der Rue Principale, unterge-
bracht. Bis 1965 verfügte Sandwei-
ler nur über vier Klassensäle. Da-
nach war man ständig auf der Su-
che nach zusätzlichem Schulraum.
Im Jahre 2000 standen für den
Schulbetrieb elf Säle und ein Werk-
raum zur Verfügung. Darum ent-
schloss sich die heutige Majorität
durch eine bedeutende Erweite-
rung und den Umbau des Gebäu-
des, das 1976 entstanden war, den
benötigten Schulraum zu schaffen. 

Schulneubau „Um Weier“

Nach den Plänen von Architekt
Marcel Niederweis wurde ein Flü-
gel nach Norden hin in L-Form
angebaut, das bestehende Ge-
bäude wird demnächst erneuert
und schlussendlich werden insge-
samt 18 Schulräume zur Verfü-
gung stehen, dazu zahlreiche Zu-
satzsäle, Pförtnerloge und Lehrer-
zimmer. Der Neubau wurde behin-
dertengerecht und nach den neu-
esten Sicherheitsnormen geplant,
zu didaktischen Zwecken sind auf
dem Dach Photozellen zur Strom-
erzeugung angebracht, ein ausge-
klügeltes Energiekonzept und eine
energieoptimierten Bauweise,
dazu eine Lüftungsanlage und
Wärmerückgewinnung sorgen zu
jeder Jahreszeit für ein angeneh-
mes, gut gelüftetes Raumklima. Be-
wegungsmelder, tageslichtabhän-
gige Beleuchtungsregler reduzie-
ren den Stromverbrauch, als Wär-
mequelle dient die Heizzentrale. 

Mit dem Schulumbau und -aus-
bau beabsichtigte das Schöffenkol-
legium zukünftig das Gebäude
„Gëlle Knupp“ für die Früherzie-
hung , den Empfang und die Kan-
tine bereitzustellen. 

Im Mai 2001 liefen die Prozedu-
ren zur Erweiterung der Schulin-
frastrukturen an, im März 2003
wurde mit dem Neubau „Um Wei-
er“ begonnen, im September 2004
zogen die Sandweiler Schulkinder
in ihre neue Schule ein. Insgesamt
ist die Ausgabe für den Schulneu-
bau und den Umbau, Mehrwert-
steuer einbegriffen, auf 5 Mio. €

veranschlagt. 
Gestern Freitag fand die Einwei-

hung der Schule „Um Weier“, de-
ren Name ein Stück Sandweiler
Kulturerbe und die Wichtigkeit der

Schule beinhaltet, statt. Erzie-
hungsministerin Mady Delvaux-
Stehres und Innenminister Jean-
Marie Halsdorf durchschnitten mit
Bürgermeister John Breuskin, um-
geben von den Schöffen Claude
Mousel und Pol Ruppert und den
Mitgliedern des Gemeinderates
nach der Einsegnung durch Pfarrer
Alphonse Molitor das Trikolore-
band und besichtigten zusammen
mit, u.a. Schulinspektor Guy Me-
dinger sowie zahlreichen Gästen

das neue, funktionelle Schulgebäu-
de, die Gäste statteten den einzel-
nen Klassen einen Besuch ab. An-
schließend begaben sich die Schul-
kinder mit dem Schulpersonal und
den Gästen sowie den Eltern der
Schulkinder zu einem Empfang ins
Kulturzentrum. 

Simone Massard-Stitz, Präsiden-
tin der Schulkommission führte
durch das abwechslungsreiche
Programm, bei dem die Schulkin-
der die Gäste mit Gesang, Musik

und Tanz unterhielten. Bürger-
meister John Breuskin blickte auf
das Sandweiler Schulwesen zurück
und zeichnete die Entstehung der
neuen Schule nach, er dankte allen
Beteiligten für ihren Einsatz. Mi-
nisterin Mady Delvaux-Stehres be-
glückwünschte die Gemeindever-
antwortlichen zur gelungenen In-
frastruktur, die optimale Bedin-
gungen für einen modernen Schul-
unterricht schaffe. Architekt Mar-
cel Niederweis gab technische Er-
klärungen und erwähnte u. a. die
gute Zusammenarbeit mit den
Handwerksleuten, dem Gemeinde-
techniker und dem Schulpersonal,
Minister Jean-Marie Halsdorf hob
die angepassten Ausgaben zur Er-
stellung der Infrastruktur und das
ausgeklügelte Energiekonzept her-
vor und sicherte dem gelungen
Projekt die Unterstützung der
Oberbehörde zu. Allen Redner
überreichte man ein Andenken.

Zur Einweihung stiftete die
„Sandweiler Elterevereenegung“
für die neue Schule einen „Bea-
mer“ (Videoprojektor) und stellte
unter dem Motto „d'Sandweiler
Schoul, fréier an haut“ eine Aus-
stellung zusammen, die man noch
am Mittwoch, 3., Donnerstag, 4.,
Freitag, 5. und Samstag 6. Novem-
ber 2004 jeweils von 14 bis 17 Uhr
im Kulturzentrum besichtigen
kann. (lr)
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Integréieren, assimiléieren ... léieren!
P.W. – Wann et ëm eis auslännesch Matbierger geet, dann ass

«INTEGRATIOUN» ee vun de vill gebrauchten Ausdréck. Mä wat
heescht dann «(sech) integréieren»? Ech géng soen, dat hätt mat «eralie-
wen» ze dinn, mat «sech dru winnen», wuertwiertlech: zesummen ënnert
deemselwechten Daach ze liewen an sech ze verstoen…am duebele Sënn!

«Assimilatioun» geet méi wäit ewéi Integratioun. Do ass e laténge-
schen Ausdrock um Fong: simile heescht «dselwecht» ... a jiddferee
versteet, datt et net dat nämlecht ass, sech unzepassen, eranzeliewen
oder dselwecht, identesch ze ginn an ze sinn.

Mat eiser Sprooch an de friemen Ausdréck, déi mir eranhuelen, huet
et sech och zimlech esou: Wou mir e Wuert hunn, do brauche mir keen
anert (z.B. Schmetterling / Päiperlek). Wou mir keen Ausdrock haten a
keen hunn, do gi mir – wéi anerer och – an aner Sprooche glannen (z.B.
Radio, Computer, Scanner, Trottoir, Büffdek, Tiquet, asw.). D’meescht
kommen déi Wierder direkt oder iwwer Ëmweeën aus den zwou
klassesch-internationale Sprooche Latäin a Griechesch, haut an eiser
«Technozäit» apaart aus dem Engleschen.

D’Preisen hate laang virum leschte Krich ugefaang, alles wëllen ze
verdäitschen, ze germaniséieren. Dee «Pangermanismus» war ower
laanscht den Dill, dacks esouguer lächerlech (Gesichtserker= Nues); dee
fanatesche Mumpitz ass iwregens och zu 95 % «op deer anerer Säit»
duerch de Grill gefall. Wie seet dann haut do iwwer nach «Fernsprecher,
Kraftwagen/-fahrzeug»? Esouguer «Fernsehen» ass net méi fest op de
Been, well dësen oder deen « TV-Magazin » sech sproochlech méi no un
den internationale Gebrauch hänkt.

Eis Elteren a Grousselteren hunn an der Zäit dee forcéiert-ver-
däitschte Blödsinn och net matgemaach: et guf bei äis ni e «Fernspre-
cher», kee «Fernglas», kee «Rondfonk», keng «Lenkstaang», keng «Bréif-
mark» asw…dann däerf ee sech jo roueg froen, wou dee ganzen
iwwerflëssegen a muttwëllesse Mutti-Vati-Schmorri hierkënnt. Ower
haut ass d’Äntwert net e sënnerlech schwéier: 80 % vun eise Leit kucken
aus Kamouditéit oder aneren Ursaachen en däitschsproochegen Televi-
siounsprogramm, basta… gif den Här Schroeder soen. Dat fierft natier-
lech net nëmme bei deem eenzele Privaten of; op eise Mikroen ass et ganz
einfach eng Katastroph! Dacks och an Zeitungsartikelen. Déi hanner-
lëschtegst Ursaach ass dann: Mir schwätze méi neit / modernt Lëtzebu-
ergesch; wat dir do sot, dat ass vereelzt, vergreezt, mouerzeg an
almoudesch. Esou verdréint kann een et natierlech och maachen, ower
dat ännert näischt drun, datt et falsch an einfach net éierlech ass, just
eng Saach vu schluddereger Lidderegkeet! Motto: Wat ech net kennen,
dat gëtt et net…a wann ech en Hond net ka brauchen, da soen ech, hien
hätt de Krätz, point, à la ligne.

Ech si mat menger Gefäertin am Eeklang, erweisen hir déi erfuer-
dert Éiererbiddegkeet, mir maachen öfters e Rondgang duerch
d’Stad…an duerno schëdde mir d’Kand mam Bued aus. D’Sprooch
souwisou. Eis Sprooch? Eis Identitéit? Dat ass nun emool net weider wéi
gekachte Kéis a Judd mat Gaardebounen, gelldir. Si sollen äis mat deem
ale Kabes a Rou loossen. Aaaal Grandsäck!

de Fernand LORANG
ass dëst Joer eise Laureat fir Verdéngschter ëm eis Sprooch. Hie gëtt

am Dezember mat der sëlwer Plack DICKS-RODANGE-LENTZ vun der
Actioun-Lëtzebuergesch dekoréiert. Mat eisem Merci ass et an engems e
schéine Cadeau fir deem Rëmelenger Schoulmeeschter seng 80 Joer.
Wien sech e bësse fir eis Sprooch, apaart am Minett, intresséiert, dee
weess, datt mir och dës Kéier erëm eng Persoun éieren, déi et héich
verdéngt huet. An eiser Press gitt dir mat Wuert a Bild iwwer déi
Geleeënheet informéiert.

Pe’l Schlechter: 
Strophen oder Strofen?

Mir haten eise Lieser an der KLACK 103
nach eng Partie deer klenger Spréchelcher
iwwer krommennolegt
Lëtzebuergesch versprach. Dann hei:

En Zaun, huet mol meng Fra gesot,
dat ass en Zonk, meng léif Madame.
Mat Werbung gëtt sech net geplot,
well dat ass ganz normal Reklamm.

E Rahmen, son se all Abléck,
si hu vu Kader / Rumm geschwat.
Eng knuspreg Krust, och nach sou déck,
ass krupseg Kuuscht, da mierkt iech dat!

Fir Efeu so’ mir Wantergréng,
eng Schauer ass heiheem e Schluet.
Wahnsinneg mécht ons och nach Péng,
well geckeg ass dat richtegt Wuert.

Mat Sommersprossen am Gesiicht
si Speechele bestëmmt gemengt.
En Haken ass bei äis net riicht
de Krop, wou ee säin Hutt drop hänkt.

Ruff séier d’Feierwier erbäi,
well op der Baustell ass e Brand;
ass Feier op dem Schantjen hei
da kommen Pompjeeë gerannt

E Sträifen ass deer Ausdréck een,
déi vill ze dacks gehéiert ginn
Mä ‘t gëtt deer Dénger ower keent :
dat ass eng Sträif, a loosst se sinn !

…an der KLACK 105 geet et weider

CH oder K?
AL – Mir ginn erëm esou lues op dee Feierdag lass, wou an der

leschter Zäit de CHristus leider dacks als KRISTUS geschriwe gëtt. Net?
Mä wat ass da «Krëschtdag»? Firwat dee Muttwëll? Dat ka knapps een
iech soen. 

Wann déi « Kristus-Schreiwerten » sech génge konsequent bleiwen,
da missten si jo och all déi aner Nimm a Wierder mat K schreiwen, déi mat
dem griecheschen CH («chi») uginn: Kristiane, Kromosom, Krisantemen,
kroméiert, Karakter, Karisma asw.

Esouguer d’Réimer a Laténger, déi aus méi wéi enger Ursaach eng
Maus géint d’Griechen, d’Hellenen an der Strass haten, hunn net vu
Cristiani / Kristiani geschriwen, dat bluf CHristiani! Wat soll also dee
bossege KRËSCHTDAG?… oder huet et eppes mat «Krësch» ze dinn?
Gelldir, do wëssen dach déi allermeescht mol net, wat et ass. Och d’Leit
um CHRËSCHTMAART net, wou mir jo dann och dee schuckege
«Glühwein» amplaz «waarme Wäin» zervéiert kréien.

typesch «eises»?
L.R. – An der leschter KLACK huet dir gelies, datt d’Madame Pepi Knaff aus der Stad eng laang Lëscht

Wierder an Audréck erageschéckt hat, déi een als typesch lëtzebuergesch ka kucken. Wéi den Zoufall et dann esou
wëllt: Op mengem PC stinn deer ewell zënter laang mat den Honnerten. Ech si frou, datt «eis gutt Leit» sech
deerselwechter Gedanken iwwer eiser Sproochgewunnechte maachen, an – wat zimlech rar ass – de Bic dofir an de
Grapp huelen. Ower dofir sinn d’Sproochmatesse jo do, gelldir. Maja.

Wat ass dann elo sou typesch oder speziell lëtzebuergesch un deenen Ausdréck? Mä entweder d’Wuert selwer,
seng vertrëtzte Form an eiser Sprooch («Verballhornung») oder seng aner Bedeitung(-en!) am Lëtzebuergeschen.
Deer hu mir kéipweis. Beispill: am Däitsche gëtt et jo «sehr», dofir och «sehr schnell»... mä wann dir zu engem
Däitsche sot, dir hätt iech «ganz séier ewechgemaach», da mengt deen zwar, hien hätt verstan, ower hie krut a
Wierklechkeet näischt mat! Houdäitsch ass nun emool kee Lëtzebuergesch!

Et kann ee fir esou eng Lëscht zesummenzestellen och dem Alphabéit no am Dictionnaire fueren… mä vill méi
«kribbeleg» ass et, bei sech selwer opzepassen a bei aneren erauszefannen, wou a wéi dees «Typesche» gebraucht
gëtt. Maacht et emool, dir wäert iech wonneren! Nach besser: Schéckt äis dat eran, wat dir fonnt huet. Déi 5 Leit,
déi bis d’Ouschtern als éischt op d’mannst 100 Beispiller zesummegeraf, dem Alphabéit no klasséiert erageschéckt
(gemailt / gefaxt?) hunn, kréien e Präis am Wert vun 100 bis 250 €. Bei de Beispiller gëllen déi net, déi mir an der
KLACK 104 bis 109 selwer publizéieren.

Mir fänken haut domat un a gi bewosst keng Detail-Explikatioune wéi an engem Dictionnaire. Dat maache
mir (?) wann eis Aarbecht an dee klenge Concours op en Enn komm sinn. Et kënnt jo elo an engem Stéck dobäi. Déi
Ausdréck mat engem Stäerchen (*) hu méi ewéi eng Bedeitung. 

Aachtchen*
Aangel (en, eng)
abbeejo
Abberzuel
Akaul
arennen*
Äz
baatschen
Badetti*
bäigoen
bäihuelen
bäisetzen
Bak (de B. halen)
Bakecht
Bakes
bannebaussen
bannent
bannenzeg
bannewänneg
Bascht
baschten
batschen
Batti *
Batz *
Batz*
bauss(en)t
Bauz
beetschen
begladderen
Béier*
beklaken
Bengel
bengelen
Bëls
Bëlles
Bëschzeck
bëseleg
bëselen
Bëtschel

Bicki
birelen
Bitz
bitzen
Biz / Buz
Blani 
blären
Blatz
blatzeg
blatzen
BlatzertBlatzkueder
blénkeg*
blimmelen
Bloder
blodereg
Bommel*
bommelen
Bont
Bootsch*
bootschen 
Bopa /-i
bosseg
Brach 
brachen
braddelen
Braddeler
Bräitchemann
bränzelen
Bratsch
brätschen
Bratzel
brauchen* 
bréckeleg
bréckelen
Bréidercher
Bréissem
bretzen
Bretzert
Bromä

bronkeg
Brosel
broseleg
broselen
Broutschéiss*
bruckeg
brucken
brueden
brutschen
Bulli*
Buttek*
Butz
butzeg
Butzert
Butzi
Buuscht*
buuschteg
Dabo
dacks
däereg
dajee!dämpeg
Dar
dätsch
dätschen
dauschen*
déck *
déck duer
déckhalen
Deessem
Dëlpes
dëmpen
déngen*
Dickelchen*
Dicki
Dicks*
dicksen
diebelen
ditzen
djëft!

djëss!
dobäimaachen 
dobannen
dobaussen
dorëmmer
doruechter
Doruechter
Dräibiz
driibsen
Driibsert
dronkeg
Dronkenellen
Druddel
druddelen
drun halen*
duer ( déck d.)
duer* 
duergoen
duerhalen
duermaachen
Eeërtriwwel
eidel
éierens
éimeg
Eisekuch
éisseg
ellen
elo
ëm ee sinn*
ëmgoen *ëmpeg
engems 
eniichter
ënnenof*
ënneschtiewescht
(d’ë.)
ëntwutschen*
ëntwutzen (sech)
enzwësch
enzwou

erafeieren
eranhuelen*
eraschloen
(e)rëm**
erféieren
erhuuschtenermëlzen
ersielen*
erstëmpen
ersträmmen
erwëschen*
ewech maachen*
Fä(ue)ndel
facheg
fachen*
Fäertaasch
fäerten
fäertereg
Fatz*
Fatzbeidel
fatzeg*
fatzen
Fatzert
Féckmillchen
feeën
Feierstengszalot
féngen
ferm*
firwat 
fiselen
Fisematenten
Fisemen
fläissen
Flapp
flappeg
flappen*
Flappes
Flaatsch
Flätsch
flätschen ...
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Fuusse-Reenert-Menü
L.R. – Mir konnten den 22. Juni de Kultur-Wee an d'Monument

RODANGE / REENERT wonnerschéin zu Wolz aweien. An der KLACK
102 vum 26.Juni hu mir dem GRAND-DUC an der GRANDE-DUCHESSE,
dem Professer Ad. Deville, der Gemeng Wolz an dem Kulturministère eisen
déiwe Merci gesot. All „Sponsor“ krut original e perséinleche Bréif vun
eisem Comité , wou mir eis Freed iwwer d'Bäiluecht gewisen hunn.

An elo? Mä no de Vakanzen ass e bësse „Rou am Spill“ . . . a mir
maache weider, fir datt déi herrlech „Kultur-Saach“ zu Wolz richteg
lieweg gëtt an ëmmer méi Leit intresséiert: d'Waasserspill beim Léiw a
beim Wollef gëtt géint Accidenter fir Kanner ofgeséchert; et kënnt
Beliichtung an d'Baséngen; et gi Bänken opgestallt asw. Net ze vergies-
sen: et fiert all Stonn en Zuch op Wolz an erëm . . . de Kultur-Wee ass
nëmmen 300 m vun der Gare ewech! Eis Actioune fir d'Popularitéit vum
RODANGE/REENERT-WEE geschéien no an no op verschiddene
Pläng. Mir wëllen dat Kulturellt och mat deem Kulinaresche verban-
nen. . . e Stéck Kultur wéi en anert an eng vun de sympathesche
Lëtzebuerger Gewunnechten.

Op Wolz fueren, de Kultur-Wee kucke goen, an dann? Mä e gudde
Mäifelchen iessen an e Patt op de Rodange huelen! Dofir hu mir e
spezielle Menü opgesat, dee jidderengem schmaache soll an net ze
schwéier ass. E muss ower zerguttst bäihalen an däerf net ze déif an de
Portmonni goen: net méi deier wéi e Fouerfësch mat Fritten an Zalot!
Mir hunn äis mat Wëlzer Restaurateuren zesumme gedunn; si offréieren
dëse „Fuusse-Reenert-Menü“ fir eenzel Gäascht oder fir Gruppen a
Veräiner, déi op hirem Tour an d'Éislek op Wolz kommen. Dir verstitt,
datt een sech dofir soll umelden. An dat kënnt dir och bei der
Actioun-Lëtzebuergesch maachen; mir ginn et da weider. Hei de Menü:

Bustawenzopp (Britt)
Gespeckte Feierstengszalot

Gedëmpte Bounen a Muerten
Gefuusste = gebootschte Gromperen

Deckels-/Mummentaart
Jiddfereen, deen dëse Menü zu Wolz ësst, kritt eng original

Menüskaart mat Biller vum Monument geschenkt, déi d'Actioun-Lëtze-
buergesch offréiert; et kritt een dës Kaart net ze kafen, well d'Monu-
ment fir kommerziell Zwecker ënner „copyright“ steet, dee bei der
Actioun-Lëtzebuergesch ze kréien ass. Een Deel vun der „Fuusse-Reen-
ert-Kaart“ ass esou zesummegesat, datt een domat och engem e
„fuussege Reenert-Bonjour“ vu Wolz ka schécken. Vill Freed zu Wolz. . .
a loosst iech et gutt schmaachen!

Sot deenen emol…
P.W. – Wat mir vun der Actioun-Lëtzebuergesch mat Reklamatiounen iwwer de Radio an d'Televisioun Käpp

gemaach kréien, dat geet net op d'Haut vun engem Platschert (?).
„Sot deenen emol... schreift och emol… maacht emol“. Gewëss, mir maachen eist ewell zënter méi ewéi 30

Joer! Mä: wann ëmmer erëm déiselwecht soen a schreiwen a maachen, dann hunn déi, wat de Fransous la liberté
des fous nennt, well si sech jo drunhale wéi… de Geck un de Bengel. Ower: jidferee ka sech perséinlech mam Bic
géint déi Verdruddelereien a soss Eefällegkeeten op de Microe Loft maachen; hie brauch nëmmen dat ze
schreiwen, wat hien äis seet… hie kann äis et esouguer och schécken, fir datt mir et sollen an d'Form bréngen. Den
Zivilcourage ower, fir säin Numm dobäi ze setzen, dee muss ee selwer hunn!

Hei e puer Beispiller, wéi de bekannten Schreiwer a flotten Zeechner Pe'l Schlechter – iwregens
„Sëlwer-Laureat/Dicks-Rodange-Lentz)“ – dat Sprooch-Gehäck op de Greef hëlt :

Bei jidfer Planz gehéiert Mëscht, 
Op kee Fall Dünger, Monni Fränz! 
Och d'Géisskan steet op onser Lëscht 
Déi ass a bleift eng einfach Stränz

E Buchfink päift am Fliederstrauch
Sot haut de Mueren nach e Geck
Hei heescht et dach -nom ale Brauch-
E Poufank an der Neelchesheck

E Balken nenne mir eng Dunn
Keng Schaukel steet bei ons am Gras
Eng Klunsch, sou wëlle mir et hunn
Dat ass méi flott a mécht méi Spaass

Fir oft so' mir nach ëmmer dacks
Eng Zwiebel wor fir Kand a Kënn
-Dat gëllt fir Här an och fir Max-
bei ons zu jidder Zäit eng Ënn

An Urlaub fiert dee fäinen Här
Vakanz ass hei dat giedlegt Wuert
Erstaunt ass een och nawell gär
Wann ee sech mol ze wonneren huet

Ass Glatäis da fir hënnt gemelt
Da musst dir dat als Glëtz verston
Wann d'Wiertche räif iech vläicht gefällt
Da sollt dir ower zeideg son

…dat sinn dann emol 6 „Schlechter-Strophen“; mir fuere weider domat; et sinn der 53!

Bei der Madame Pepi Knaff aus der Stad kënnt dat Ge-reklaméiers vun enger anerer Säit erbäi: si huet eng
interessant Lëscht vun iwwer 400 Wierder an Ausdrocksweisen zesummegestallt, aus deer mir eng Partie
Beispiller brénge wäerten. Hei geet et ëm sougenannt „typesch“ Lëtzebuerger Wierder a Sätz, fir déi dacks
muttwëlles egal watfir e Sprooch-Schmorri an de Micro lafe gelooss gëtt… mä net nëmmen do! 

Éierlech: Schwätze mir dann net selwer och heiansdo egal watfir e Lëtzebuergescht? Mir hunn deer Beispiller
och selwer kéipweis zesummegelammelt (?)… si ginn elo alphabéitesch an eng Rëtsch geholl… an da kann herno
och jiddereen sech se aus dem Internet eroflueden. Merci, Madame Knaff!

Fir déi nei Regierung
Wéi déi Verantwortlech vun der CSV an der LSAP an de

Verhandlunge waren, hate mir hinnen e Bréif geschéckt. Mir hu
fonnt, datt mir dat héiflecherweis net direct och sollen an der Press
breet trëppelen. Elo fille mir äis ower fräi, dat ze maachen.Eise
Membren a Frënn si mir et schëlleg, ze soen, wat mir de Verhand-
lungsdelegatiounen deemools geschéckt hunn: 

Dir Dammen an Dir Hären,

Dir sidd elo zesummen, fir de Fong vum neie Regéierungspro-
gramm duerch ze diskutéieren a fir den ‚Dicks‘ fir an eng Zukunft
ze riichten, déi net ouni Problemer ass. Wéi jidfer Bierger, deen et
éierlech mam Land a senge Leit mengt, wënsche mir iech dobäi
eng glécklech Hand a vill Courage.

An hire Wahlcampagnen hunn all „fraktionell“ Parteien eis
Sprooch op déi eng oder aner Manéier als Identitéitselement an
Integratiounsfacteur an hire Programm geholl. Dofir soe mir
hinnen och alleguer en häerzleche Merci. Mir haten äis dat och net
anescht erwaart, nodeem mir an de leschte Joere bei eise Gespréi-
cher mat äre Chamber-Fraktiounen eng ganz positiv Positioun
vun der CSV an der LSAP vis-à-vis vun eiser Sprooch festgestallt
hunn. Dobäi hat et sech ëm d'Fro vun der Sprooch vum LAND an
eiser Constitutioun (Artikel 29) gedréint. Nëmmen de legislativen
Zäitdrock huet verhënnert, datt d'Lëtzebuergescht nach net an
der Verfassung vum Grand-Duché steet.

1) No deenen neie constitutionelle Bestëmmungen ass et haut
ower op verschidde Fassonge méiglech, op eng vill méi verstänneg
a manner „dramatesch“ Manéier eng Ännerung oder e Bäisaz an
eisem Grondgesetz ze maachen. Dat gëllt och fir e Konsenz fir eis
Sprooch. Dofir génge mir iech wëlle bieden, d'Lëtzebuergescht an
eis Sproochsituatioun am Allgemengen – am Sënn vum Sprooche-
gesetz vun 1984 – als Programmponkt fir déi nei Regéierung mat
eran ze huelen. Mir sinn natierlech prett, op jidfer Niveau bei
dësem Uleies mat ze schaffen. Et handelt sech hei schléisslech ëm
eng Zort identitär Auto-Integratioun, déi mir, sproochlech ge-
kuckt, emol bei äis a fir äis selwer musse maachen, selbstverständ-
lech ouni och nëmmen en Hauch vu Fanatismus!

2) Infrastrukturell ass an de leschte Legislaturperioden ewell
Villes fir eis Sprooch gemaach ginn; mir hunn äis fir jidfer Initiativ
a Realisatioun an deem Sënn gefreet. Et wier ower néideg, datt déi
sëlleche verschidden Aktivitéiten oder institutionell Gremien sech
net géngen an all méiglech Direktioune vergrimmelen, entwécke-
len oder esouguer neutraliséieren. Dofir brauche mir e Kaderge-
setz, dat, op d'Manéier vu „Sites et Monuments nationaux“, eng
zentral administrativ Struktur fir eise „patrimoine linguistique“
géng schafen. Wa mir et éierlech mengen, da misst dës Iddi och am
neie Regéierungsprogramm déi Plaz kréien, déi si verstänneger-
weis zegutt huet.

Dir Dammen an Dir Hären, mir soen iech villmools merci fir
déi Plaz, déi dir dësem Uleies an äre verantwortungsvollen
Aarbechte gitt. Op eis Mataarbecht kënnt dir zielen an eise
Respekt ass iech sécher.

De Comité: René FABER, Claude BACHE, Roby ZENNER,
Jeanny FRIEDERICH, Lex ROTH

„Haut Nuecht“?
M.V. – Ganz éierlech, ouni Gerëffels a Geros gesot: dat ass kee

Lëtzebuergesch! Och wann et esou op der Wiederkaart vun RTL
ausgesinn huet. Et as eng riichtewech, mä FALSCH Iwwersetzung vum
däitschen „heute Nacht“…dat ass genee, wéi wa mir „letzthin“ mat
„leschthën“ aplaz DËSLESCHT géngen an eis Sprooch eriwwer huelen.
Leider gëtt et dees kéipweis op de Microen… ower do wier mat e bësse
guddem Wëll grad esou maandelweis gutt ze maachen.

Wat net geet, dat geet net; mä da muss een sech emol en etlech Froe
stellen. „Du bist eine Flasche“ heescht am Franséische jo och net „tu es
une bouteille“, mä „tu es une poire“…ower mat „du bist eine Birne“ krit
ee kee Preis vum Stull! Am Lëtzebuergesche gëtt et déiselwecht
Problematik.

Mat engem frëndlechen E-mail hate mir d’Leit vum „Hei Elei“ op
dat „haut Nuecht“ gestouss… ower net hannerlëschteg gejuppt. Mir soe
merci, datt si dat an „Hënt“ geännert hunn.

„um Vaubang“ an d'Schoul!
H.M. – Dat lescht Joer hu mir e Buch erausginn, an deem e gebuerene Pafendaller Jong, de Schoulmeeschter

Adel Weis seng Kannerzäit verzielt… déi sech, vrun 100! Joer genee op der Grenz tëscht Clausen an dem Pafendall
ofgespillt huet. Den Här Weis war en Erzieler wéi eng „Gabberjoul“, e gebuerene Schoulmann. Et ass flott a
Kapitelen agedeelt, d'Sprooch ass tiptop an der Rei an d'Schreifweis och. 

Déi zäitgeschichtlech Säit, déi sozial Ëmstänn vun deemools, perséinlech Schicksaler, Fester a Gebräicher
fléisse ganz natierlech an de „Vaubang“ eran… et ass authentesch an et liest sech „wéi Zitz“! All Enseignantën, déi
mat eiser Sprooch an enger Schoul ze dinn hunn, maache sech selwer, de Kanner, hiren Elteren a vrun allem eiser
Sprooch e grousse Gefalen, wann si de „Vaubang“ an hire Sall eraloossen! 

„um VAUBANG“ vum Adel Weis ass illustréiert, huet 190 Säiten a kascht 16,50 € eenzel, 14 € bei enger
Sammelbeststellung vun 10 Stéck un. Dir kënnt et an alle Bicherbutteker kréien, ower och, ewéi all eis
Publicatiounen, op enger vun eisen Adressen hei an der KLACK. 

* huet dir d'Gesankbuch mat eise 65 bekannste Lidder ewell? „EISER LIDDER“: Mat Nouten an Akkorden
dobäi, Täschebuch-Format…9 € – 7,50 € vun 10 Stéck un – ee Goldstéck fir Veräiner a Schoulen, e flotte Cadeau
ënner Frënn!

* e klengt Wierderbuch mat de 5000 Basis-Ausdréck vu Lëtzebuergesch op Franséisch muss keen Heedegeld
kaschten. Eise klengen Dictionnaire „MOSAIKSTENG“ kritt dir fir „manner wéi e Fouerfësch“: 17 €, respectiv.14 €.
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Es ist Wochenende

Udo wird siebzig
In Lu-

xemburg
begann
seine Kar-
riere, als er
1966 für
das Groß-
herzogtum
beim
„Grand
Prix“ das
Lied „Mer-

ci, chérie“ vorstellte und mit
einem Stimmenvorsprung von
100 Prozent den internationalen
Musikwettbewerb gewann. 

Es war schon seine dritte Be-
werbung bei diesem Festival.
Udo Jürgens schildert diese quä-
lend langen Minuten des War-
tens, bis die nationalen Jurys ihre
Stimmen abgegeben hatten und
er draußen im Park der Villa Lou-
vigny über knirschende Kiesel-
steine spazierte, in seinem Fami-
lienroman „Der Mann mit dem
Fagott“. Das Buch – ein Wälzer
dick wie die „Buddenbrooks“ –
erschien rechtzeitig zu seinem
70. Geburtstag in der nächsten
Woche.

Kaum zu glauben, wenn man
den Mann auf der Konzertbühne
oder im Fernsehen sieht. Früher
war es schwer, ein langes Ge-
spräch mit ihm zu führen, weil er
ständig auf dem Sprung war. Da
waren die Musiker, die Fernsehre-
dakteure, die Journalisten, die
Mädchen. Heute sind die zwar
alle auch noch da, aber Udo Jür-
gens nimmt sich mehr Zeit für sich
und damit auch für den anderen,
mit dem er spricht. Er hat zuhören
gelernt, Zeit einteilen, eine ausge-
füllte Gegenwart zu leben. 

Auf einem Bauernhof in der
Nähe von Klagenfurt ist er am 30.
September 1934 als Udo Jürgen
Bockelmann geboren; großbür-
gerlich ging es zu, die Verwandt-
schaft war erlesen, ein Onkel war
mal Oberbürgermeister von
Frankfurt und unter den Ahnen ist
ein Mann, der das Geld des letz-
ten Zaren verwaltete und danach
Lenin die Reise aus dem Exil
nach Russland ermöglichte.

Sieht man von Mozart ab, ha-
ben fast alle Musiker einen ziem-
lich schwierigen Start, obwohl der
sechzehn Jahre alte Udo mit sei-

ner Komposition „Je t’aime“
schon einen Rundfunkwettbe-
werb gewonnen hatte, aber so
richtig bekannt wurde er erst
sechzehn Jahre später, an jenem
Abend des 5. März 1966 in der
Villa Louvigny. 

Jürgens erinnert sich an ein
leises, aber eindrucksvolles Ge-
spräch mit seinem Manager Hans
R. Beierlein: „Du hast heute hier
gewonnen, und das kann unser
Leben verändern. Das kann dich
groß machen. Aber wenn du
glaubst, du hättest nun alles er-
reicht, muss ich dich enttäu-
schen: Wir haben nur einen Fuß
in der Tür. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Wir werden uns auf
diesem Erfolg nicht ausruhen,
sondern wir werden ihn nutzen.“

Was nach diesem Abend kam,
wissen wir. Udo Jürgens wurde
vom Schlagerstar zum Entertai-
ner, noch heute geht er auf aus-
verkaufte Tourneen. Und weil
Jürgens auch ein dankbarer
Mensch ist, erinnert er sich gerne
an seine Begegnungen mit den
Sprechern von Radio Luxemburg,
den vielen gemeinsamen Abend-
essen und den Auftritten im Land.
Hier schaffte er den internationa-
len Durchbruch als Künstler.

Für eine Illustrierte ließ sich
Jürgens kürzlich braun gebrannt
und sportgestählt photographie-
ren. Seine Fans können es nicht
fassen: Ihr Idol ist alt geworden,
ohne sichtbar zu altern. 

Es sind hauptsächlich Men-
schen in öffentlichen Berufen, die
sich ihre Vitalität bis in die späten
Jahre bewahren. Schauspieler,
Fernsehmacher, Politiker und
Universitätslehrer sind ein Bei-
spiel dafür, dass Engagement,
geistige Präsenz und ein gutes
Maß an Stress auch Garanten für
ein attraktives Äußere sind.

Im Gegensatz zu den meisten
Arbeitnehmern, die spätestens
mit 65 Jahren in den Ruhestand
treten, sind die Freiberufler keiner
Altersgrenze ausgesetzt. Weil
ihre Schaffenskraft und Kreativi-
tät weiterhin gefragt sind, bleibt
ihnen auch die gesellschaftliche
Anerkennung erhalten. 

Glückwunsch zum Geburtstag,
Udo!

Rainer Holbe

Hundertes Jubiläum der „Entente cordiale“

Viel applaudiertes französisch-britisches Konzert
Darbietung der „Musique de la région Terre Nord-Est“ und der „Adjutant General's Band“

Freundschaftlicher Händedruck zwischen dem französischen Botschafter Pierre Garrigue-Guyonnaud (2.v.l.) und
dem britischen Botschafter James Clark (2.v.r.) im Beisein von Stadtbürgermeister Paul Helminger, Rat Marc
Angel (r.) und Pierre Girault, „élu des Français du Grand-Duché de Luxembourg à l'assemblée des Français à
l'étranger“ (l.) (Photos: Gaby Disewiscourt)

Die „Adjutant General's Band“, dirigiert von Sergeant major Claysons

Im Rahmen des hundertjährigen
Jubiläums der „Entente cordiale“
zwischen Frankreich und dem
Vereinigten Königreich organi-
sierten die französische und die
britische Botschaft in Luxemburg
ein gemeinsames Konzert, das am
Mittwochabend auf der „Plëss“
großen Applaus fand.

Informationshalber ist zu erwäh-
nen, dass das „Entente cordiale“-

Abkommen am 8. April 1904 unter-
zeichnet wurde und eine lange Pe-
riode großer weltpolitischer Rivali-
tät zwischen Großbritannien und
Frankreich beendete. Um diese
„Entente cordiale“ musikalisch zu
feiern, fanden sich die „Musique de
la région Terre Nord-Est“, die
Kommandant Varoteaux dirigierte,
sowie die „Adjutant General's
Band“, von Sergeant major Clay-

sons geleitet, für ihr erstes gemein-
sames Konzert in Luxemburg auf
der Place d'Armes ein. 

Die 1992 gegründete britische
Band ist in Winchester stationiert.
Sie trat schon bei Gardenparties
des Buckingham-Palastes und bei
den Tennis-Endspielen von Wim-
bledon auf und begleitete darüber
hinaus ihr Korps nach Deutsch-
land, Irland, Spanien, Italien und
innerhalb Großbritanniens. Die
„Musique de la région Terre Nord-
Est“, die seit 1888 besteht, ist Teil
des 151. Infanterieregimentes. Sie
ist eine von sechs französischen
Militärkapellen und besteht aus 55
Musikanten. Das Orchester ist im
vierten Husarenschwadron in Mon-
tigny-lès-Metz stationiert, und sein
Repertoire umfasst Mili-
tärmusik und auch Klassik und
Pop.

Das Konzert startete u. a. in Ge-
genwart des britischen Botschaf-
ters, James Clark, des französi-
schen Botschafters, Pierre Gar-
rigue-Guyonnaud, von Colonel
Ayasse, „attaché militaire de la
Défense“, Pierre Girault, „élu des
Français du Grand-Duché de Lu-
xembourg à l'assemblée des Fran-
çais à l'étranger“, Stadtbürger-
meister Paul Helminger und Ge-
meinderat Marc Angel.

 Jds

„Aide à l'enfance de l'Inde“

Lions Club Erasmus überreichte 12 000 €

(Photo: L. Duprel)

Im Empfangssaal des Cercle
Münster im Stadtgrund wurden vor
wenigen Tagen 12 000 € an die
gemeinnützige Organisation „Aide
à l'enfance de l'Inde“ durch die
Mitglieder des Lions Club Erasmus
überreicht. Die Präsidentin des Li-
ons Club Erasmus Viviane Neiertz
ging dabei in ihrer Ansprache auf
den Verlauf dieser erfolgreichen
Münzensammelaktion „Coins for
Kids“ ein, bei der in 137 Schulklas-
sen und durch das Aufstellen von
1 200 Sparbüchsen im ganzen Land
diese Summe gesammelt wurde.

Um alle gesammelten Münzen zu
zählen, wurden insgesamt 1 500
Stunden durch die Mitglieder auf-
gebracht. Der symbolische Scheck
in der Höhe von 12 000 € wurde
sodann an die Vertreter der Organi-
sation „Aide à l'enfance de l'Inde“
Liliane Ries und Dani Heintz über-
reicht, die anschließend auch über
die Arbeit der Vereinigung und die
Benutzung der Gelder berichteten.
Die gespendete Summe soll helfen,
ein Foyer für Mädchen im Staat
Gujérat in Indien zu bauen.

LD

Sechster Jugendtag in Echternach

Gastfreundschaft erfahren und ausüben
„Wëllkomm – Gastgeber sein /

Gast sein“, mit diesem Thema be-
fasst sich der Jugendtag am Sams-
tag, dem 6. November, in Echter-
nach. Damit soll ein weiterer
Schritt in der Vorbereitung auf den
Weltjugendtag 2005 gemacht wer-
den. 

Gastfreundschaft erfahren bzw.
ausüben ist eine Wesensart des
Christentums. In der Bibel ist der
Fremde „Gast“, er steht unter dem
Schutze Gottes, er bringt Gutes
und Neues mit. Dadurch kann un-
ser Leben einerseits in Frage ge-
stellt, andrerseits auch bereichert
werden. Auch der heilige Willi-
brord hat vielfältige Erfahrungen
hinsichtlich des Gastseins gemacht.
Nicht alle waren positiv. 

Folgendes Programm ist geplant:
10.30 Uhr: Einschreibung; 11 Uhr:
Infos über die Tage in der Erz-
diözese Luxemburg und das Pro-
gramm des Weltjugendtages in
Köln 2005 mit Teilnehmern ver-

gangener Weltjugendtage; 12 Uhr:
Mittagessen; 13.30 Uhr: Treffen am
Basilikavorplatz, Grabbesuch des
Heiligen Willibrord; 14 Uhr: Ate-
liers 1 – Gäste erwarten, Gastge-
schenke aus unterschiedlichen Ma-
terialien herstellen; 14.45 Uhr:
Pause; 15 Uhr: Ateliers 2 – Gastge-
bender sein, Wir erwarten Gäste,
was gehört dazu?; 15.45 Uhr: Pause;
16 Uhr: Ateliers 3 – Gast sein,
„Hallo hier bin ich“ – Was (t)(n)un?;
16.45 Uhr: Pause; 17.30 Uhr: Lie-
derprobe in St. Peter und Paul; 18
Uhr: Jugendgottesdienst.

Jugendliche im Alter ab 15 Jah-
ren aus allen Regionen können zu
einem Unkostenbeitrag von 10 € an
diesem Treffen teilnehmen. 

Anmeldungen können erfolgen
bis zum 16. Oktober: Centre de
Pastorale des Jeunes, Regioun Os-
ten, 12, Porte Willibrord, L-6486
Echternach, Pastoralassistentin
Daniela Steil, Tel. 26 72 08 90, E-
Mail: daniela@jugendpastoral.org
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Nächst Klack (103): 25. September 2004

Wat Suergen!
L.R. - Sympathesch ass et jo, datt elo ëmmer méi Leit eis

Sprooch a Lieserbréiwen entdecken. Datt d’Lëtzebuergescht e
Stéck, wann net esouguer d’Haaptelement vun eiser eegener
Identitéit ass, dat soen, dat schreiwen an dat behaapte mir zënter
op d’mannst 30 Joer ... mat deem Ënerscheed, datt een déi Zäit
fir déi Wouerecht ausgelaacht a mat all méiglechem Uz a Bulli
beklaakt guff. Mä et ass jo ni ze spéit fir gutt ze maachen…
souwisou besser spéit ewéi ni.

Wéi esou dacks gëtt och vun deenen neie Schreiwer vergiess,
datt d’Actioun-Lëtzebuergesch an den Här Pierre Werner um
Fëllement vun eisem Sproochegesetz stinn, op dat sech der – ee
Gléck! – haut esou sëlleche fir hir Argumentatioune stäipen
däerfen. Eis Aarbecht fir d’Ëmfeld vum Lëtzebuergesche gëtt
net ernimmt, héchstens esou niewelaanscht an zimlech arrogant
gesträift… z.B. och vu Leit, déi all dës Joeren „no näischt
gekuckt hunn“, iwwerhaapt net am Land waren, oder vun engem
Bréisseler Héichsëtz aus dem „patelin“ heiansdo d’Éier vun
hirer Presenz ginn hunn. Vun äis ass ni eng Lanz, nach net emol e
Fixspoun, dofir gebrach ginn, datt d’Lëtzebuergescht däerf /
soll / misst eng offiziell EU-Sprooch ginn ... leider huet bis elo
nach keen deen „Nol op de Kapp“ fir néideg fonnt, trotz deer
esou vill verdréinter „kultureller Missioun“ vun eisen elektro-
nesche Medien.

Eis gutt Sproochesituatioun erlaabt äis et, ganz anescht
iwwer EU-Sproochen ze schwätze wéi aner Länner. Ganz dovun
of ze gesinn, datt ee mat Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch
liicht a séier op den eenzeg verstännegen „EU- Amalgam“
erauskënnt, deen… Englesch heescht. D’Polen, d’Ungaren,
d’Letten, d’Slowenen asw. kann een elo ganz gutt verstoen: si
profitéiere vun deer lächerlecher Situatioun, fir hirt „Gesiicht“
an deem Sprooche-Geckenhaus ze halen, an dat „mir” si erage-
holl hunn. 

Wann d’Fransousen, d’Preisen an nach e puer anerer – déi
souwisou e romaneschen oder germaneschen Idiom schwätzen –
mat Verstand aplaz Chauvinismus un den EU-Sproocheproblem
gang wieren, da wier d’Englescht zënter op d’mannst 15 Joer
„langue véhiculaire“ am techneschen Europa-Sproochverkéier.
Wien hält dee Phenomen dann op, deen an der ganzer “globaler
Welt” Realitéit ass. D’Bëtschel ass leider fett!

Mir stinn haut virun enger EU-Sproochsituatioun, déi un
den Tuerm vu Babel, mä nach vill méi koppeg u Schilda
erënnert. Elo huet dir et mat ärem ‘t deet näischt’.

Eis Sprooch elo bei deer ganzer Mierwelerei? Mä iert mir äis
mat hir an iwwer si zermeeschteren, solle mir emol duerno
kucken, dat si verstänneg an der Riicht gehal gëtt. Et geet net
duer, egal watfir e Vizmates-Däitsch oder Heckefranséisch op
lëtzebuergesch verdréint a verdruddelt als eis Sprooch ze verka-
fen. Op déi Manéier ass si ganz séier d’Baach erof! Mir brauchen,
fir eise spezifesche Fall, eng gesetzlech Administratioun, déi
sech op jidfer Niveau ëm eis identitär Nationalsprooch bekëm-
mert, op d’Manéier wéi „Sites et Monuments nationaux” dat fir
eis kulturhistoresch Landschafts- a Bausubstanz mécht. Soss
streide mir iwwer e puer Gackelcher… an d’Hong loosse mer
lafen!

Dicks
R.Z. – Dir kennt bal alleguer déi Lidder vum DICKS, déi op

allen Ecken an Ennen a gudder Gesellschaft eng Garantie fir
Stëmmung sinn: Et wor emol e Kanonéier - den Hexemeeschter
– d’Pierle vum Da asw. asw. Mir hunn se alleguer am Gesank-
buch „EISER LIDDER“, dat d’Actioun-Lëtzebuergesch eraus-
ginn huet… dat kritt et nach ëmmer a gär am gudde Bicherbut-
tek oder op enger vun eisen Adressen ze kafen; de Präis:
manner ewéi e plakegen Teller Spaghettiën!!! Et sinn der ewell
iwwer 6 000 verkaaft, an eis Veräiner kréien et nach ëmmer
mat gudder Reductioun.

Mä: Wësst dir och, datt dem Dicks seng éischt Theater-
stécker mat dëse Lidder Ufank hir 150 Joer feieren? Ass dat da
keng Bomme-Geleeënheet, fir de „Scholdschäin, d’Mumm
Séiss asw.” op en Theaterprogramm ze setzen an dësen
Hierscht anzeprouwen?! Mir wollten drun erënneren. Dat ass
eis Missioun; aner Leit kënnen dat jo vläicht och op de richtege
Plaze bei Frënn a Bekannte maachen. An der KLACK 103 (25.
September) komme mir nach dorop ze schreiwen.

Batschdeg!
P.W. – Eise Frënd Jean Jaans - deem mir hei an

der KLACK iwregens och nach all Guddes fir seng
75 Joer wënschen - huet a senger „Panorama“-
Rubrik vum leschte Samschdeg iwwer
e Gesetz geschriwwen, dat d’Éischt-Hëllef als Deel
vum „Führerschäin-Exame“ festschreiwe sollt…
sollt… sollt. Hei geet elo net ëm de Fong. Mä mir
fannen an deem Artikel en Deputéierten, grousse
Pompjee virun eiser Här, mat engem Ausdrock
zitéiert, dee klaakt ewéi d’Schmack vun engem
gestiwwelte Preis: 

de FÜHRERSCHÄIN-ANWÄRTER

… ass dat dann naaaischt! Geet et wierklech net
duer, datt dee fuddelege „Führerschäin“ sech sel-
wer ewell laang an eis Sprooch era geschloff huet?
Elo hu mir och nach den „Anwärter”… do richt een

op Kilometeren, wou dee gudde Mann sech fir säi
Gesetzprojet schlau gemaach huet: Ganz klor beim
ADAC oder an enger „Feuerwehr-Postille” vun déi
Säit Sauer a Musel… well heiansdo hippt jo och
nach eng verdächteg „Feierwier” duerch lëtzebuer-
gesch Publicatiounen.

De Fong kann ee roueg ënnerschreiwen; d’Kan-
didate fir hannert d’Steierrad kënnte wierklech e
„crash-Cours” géint „Éischt-Dommheete” bei en-
gem Accident verdroen, keine Frage. Mä hei hu mir
et mat engem vun deene Fäll ze dinn, wou eis
Sprooch Éischt-Hëllef bräicht. Well mir grad bei
enger Pompjees-Saach sinn: et ass net dolaanscht,
drun ze erënneren, datt mir zënter Joer an Dag
probéieren, fir déi preisesch Feieren ze läschen, déi
hell ewech an eiser Sprooch flamen. Hydrant op…
Lanz drop! 

En „Unzéckert“
L.R. – Mäi fréiere Chef, de gudden Direkter

Aloyse Reiffers, e begeeschterte Jeeër, huet mech
emol eng Kéier luusseg gefrot, ob ech „Sproochma-
tes“ da wéisst, wat en Unzéckert wier. Wësst dir et?
Ech hat alt un e Schongläffel geduecht, mä bei de
Jeeër ass datt wéi et schéngt deen Hond, deen
ëmmer op der Spuer virop leeft an déi aner him no.

Wie war dann elo den Unzéckert beim MONU-
MENT RODANGE zu Wolz? Dat ass eis Actioun-
Lëtzebuergesch gewiescht, déi no hire Statuten an

de Wënsch vun hire Membren drop gehal huet, datt
de Michel Rodange, eis Sprooch an eis kulturell
Identitéit endlech dat nationaalt Zeechen an de
Marber gesat kruten, dat si verdéngt hunn… an dat
sech jidderengem houfreg weise léisst! Fuert et mat
äre Frënn an deen herrleche Parc op Wolz kucken, e
Mäifelchen iessen an e genëssege Patt huelen. Et
geet iwregens all Stonn en Zuch dohinner... d’Gare
ass op 200 Meter vum Kultur-Wee an de Monu-
menter!

Merci!
AL – Eise MERCI ass net „zu Paräis erhéngert“,

wéi dat an der Zäit geheescht huet.
Fir d’Monument RODANGE / REENERT zu

Wolz wëlle mir d’éischt emol der Madame Minister
vun der Kultur, dem Wëlzer Scheffen- a Gemenge-
rot an hiren Administratiounen eis éischt Blumme
streeën ... natierlech och ewell op dee Wee, dee mir
elo mat hinnen iwwer dat gëllent Kultur- an Identi-
téitsstéck weider wëlle goen.

Ouni dem Professer Ad DEVILLE säi Kënnen,
säi flotten Äifer a seng perséinlech Begeeschterung
wiere mir, Wolz an eist Land haut ëm e grousst
Wierk méi arem; mir ëmäerbelen hien a Bewonne-
rung a Frëndschaft.

E grousse Merci fir de Kanner aus der Wëlzer
Museksschoul hir léif Leeschtung; fir de Schoul-
kanner hir formidabel „Gehaansfénkelchers / REE-
NERT – Ausstellung“ am Parc; mir vernäipen äis
virun der Wëlzer Stad-Musek an der Stad-Chorale,
déi Reenert-Strophen a Lidder gekleet hat. Dem

Här Deche vu Wolz seng flott Wierder an säin
originelle Segen behalen eng sympathesch Plaz an
eisem Verhalt!

Der ganzer Press soe mir eis Dankbarkeet fir
hir Commentairen a Reportagen, déi lieweg Zeie
vun dëser Aweiung bleiwen.

Wann eis Sponseren net gewiescht… an nach do
wieren, da bräichte mir net vill Wierder iwwer
d’Monument Rodange ze verléieren; et ass ëmsou
méi häerzeg, datt mir si an eise grousse Merci mat
eran huelen.

Dir huet gehéiert, gelies a gesinn, watfir eng
éierlech Sympathie, watfir eng natierlech Freed eise
Grand-Duc HENRI an d’Grande-Duchesse MARIA
TERESA mat äis gedeelt hunn. Hire Patronage an
hir Presenz bleiwe fir ëmmer en Deel vun eisem
neien Nationalmonument. Den déiwe Respect dofir
an den éierleche Merci vun äis alleguer sollen Hinne
garantéiert bleiwen. 

AL – Elo ass de Kultur-Wee REENERT op, an
d’Monument RODANGE ass feierlech ageweit, esou wéi
dir et op der Plaz selwer oder an der Press matkritt huet.
Jidderee kann sech haut zu Wolz - am Sënn vum
Ausdrock – e Bild vun all deer Aarbecht a vun der
Leeschtung vum Kënschtler Ad. DEVILLE maachen.
Vläicht och nach e bësse vum Käschteponkt. 

Datt de Staat, d’Stad Wolz an d’Actioun-Lëtzebuer-
gesch sech d’Käschte vu ronn 700 000 € gifen deelen, ass
laang bekannt. Ronn 9 000 000 Frang sinn ower fir e
Veräin ewéi eisen eng Staang Geld, op déi mir nach laang
schloe mussen, fir se an de Buedem ze kréien. Vill privat
Leit, Institutiounen, Gemengen a Firmaën hunn äis
wonnerbar gehollef ... soss wiere mir krupps! De Merci
kann also net grouss genuch sinn. Eis Veräinskeess hu
mir platt gemaach. Dat deet äis ganz gewëss net leed, well
méi eppes Schéines a vill méi Wichteges konnte mir jo fir
d’Sprooch an d’Identitéit vum Land net maachen.

Eis SOUSCRIPTIOUN ass nach wéinstens bis den
Dezember op. Da gi mir dat Buch iwwer d’Monument
Rodange eraus, an deem all Leit, Firmaën an Institutiou-
nen alphabéitesch ernimmt sinn, déi dobäi gehollef
hunn! Jidderee kann also nach iwwer eis Konte fir
d’Monument hëllefen, an hie kritt dann emol d’éischt e
perséinleche Certificat als Merci: 

* Actioun-Lëtzebuergesch / Monument RODANGE 
CCPL: LU38 1111 1973 1618 0000

* Fonds culturel national / Monument RODANGE
BCEE: LU63 0019 1002 0100 3000
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Es ist Wochenende

Es war einmal ...
Es gab sie

tatsächlich,
die Märchen
erzählenden
Großmütter,
um die sich
die Mädchen
und Jungen
scharten wie
heute vor dem

Fernseher. Ich hatte so eine,
und sie hatte volles weißes
Haar, Runzeln im Gesicht und
abgearbeitete Hände. Und sie
erzählte mir Geschichten, die
ich nie vergessen werde. Nur
eine einzige habe ich mir stets
verbeten: die von Hänsel und
Gretel und dieser bedauerns-
werten Frau, die als Hexe im
Ofen ihres eigenen Hauses ver-
brannt wurde.

Natürlich sind Märchen auch
so etwas wie alte Sagen, die
einen wahren Kern haben. Bei
Hänsel und Gretel sind das die
brutalen Hexenverbrennungen
im Mittelalter, die Folgen der
Inquisition, für die sich der Papst
im Namen der Kirche gerade
noch vor ein paar Tagen zum
zweiten Mal schon entschuldigt
hat.

Warum ich darüber an dieser
Stelle und gerade heute sinnie-
re? Weil für dieses Wochenende
in Schifflingen zum vierten mit-
telalterlichen Hexenfest geladen
wird. Die Veranstalter verspre-
chen den Duft von wunderba-
rem Holzofenbrot, Bier in den
Tavernen und Lagerfeuer, um
die sich buntes Volk tummelt.
Auf einem zeitgenössischen
Markt offerieren Handwerker
und Händler ihre Waren, und in
einem großen Heerlager schla-
gen Ritter in kurzen Abständen
Beulen in ihre blechernen
Rüstungen.

Musikanten mit seltsamen Na-
men spielen auf. Sie heißen Fu-
runkulus Bladilo, Duivelspack,
Omnia und die Streuner, das
Marionettentheater Bimbo gibt
sich die Ehre und wer die Markt-
regularien nicht einhält, dem
drohen die Schandgeige und
der Pranger. Was hier wie aller-
lei Kurzweil daher kommt, waren
vor ein paar Jahrhunderten
durchaus populäre Aktionen zur
Unterdrückung der Menschen-

würde. Und Hexenverbrennun-
gen galten als brutale Akte, um
missliebige Frauen vom Leben
zum Tode zu befördern.

Der Begriff der „Hexe“ ist so alt
wie die Menschheit selbst und
steht mit einem Wort für die
urweibliche Naturverbundenheit
und Weisheit. Hexen waren
weise Frauen mit einer tiefen
Hingabe zur belebten und unbe-
lebten Welt. Sie kannten den
Lauf von Sonne, Mond und Ster-
nen und sahen in dem Zug der
Vogelschwärme das ewige Stirb
und Werde alles Lebendigen.

Die Legende beschreibt den
Anfang des Hexenglaubens mit
dem Einsetzen der Eiszeit in
Europa vor rund 35 000 Jahren.
Damals sanken die Temperatu-
ren und von den Bewohnern der
oft kargen Landschaften war au-
ßerordentliches Geschick gefor-
dert, um zu überleben. Nur dem,
der im absoluten Gleichklang
mit der Natur stand, blieb eine
Chance. 

Hexen hatten über Jahrhun-
derte eine zentrale Stellung in-
nerhalb ihrer Gemeinschaft: Sie
waren gleichermaßen Heilerin,
Geburtshelferin und Trösterin.
Ihr Wissen und ihre Fähigkeiten
gaben sie mündlich weiter und
damit prägten sie das Weltbild
ganzer Generationen.

Ihr unendlicher Respekt vor
der Natur und ihren Geheimnis-
sen machte sie einfacheren Ge-
mütern suspekt. Sie ordneten
den weisen Frauen dämonische
Kräfte zu und sahen sie zusam-
men mit dem Teufel auf Reisig-
besen über den Himmel reiten.
Gerüchte und falsche Anschul-
digungen führten zu einem der
größten Massenmorde der Neu-
zeit.

Natürlich wird das mittel-
alterliche Hexenfest in
Schifflingen nicht vor diesem
kaum erinnerungswürdigen his-
torischen Hintergrund began-
gen. Es dient der Kurzweil und
Entspannung. Doch ist es
durchaus im Sinne der armen
Frauen, in diesem Zusammen-
hang an ihr grausames Schick-
sal zu erinnern. Es war einmal ...
und es ist noch gar nicht so
lange her.

Rainer Holbe

Missionnaires de l'Immaculée-Père Kolbe

Fête missionnaire les 3 et 4 juillet 
au Home Sacré-Cœur à Luxembourg
Les missionnaires de l'Imma-

culée-Père Kolbe invitent à leur
fête annuelle les 3 et 4 juillet au
Home Sacré-Coeur, au 2, rue du
Fort Elisabeth à Luxembourg-Gare
(Place de Paris). Cette année la
missionnaire Maria Sanmarchi
donnera son témoignage sur la si-
tuation au Brésil. Au cours de ce
week-end, à l'aide d'images-vidéo,
elle témoignera de l'œuvre sociale
et d'évangélisation. 

Au programme de la fête samedi
de 14 à 20.30 h et dimanche de 9 à
19.30 h: témoignages, «Floumaart»
- marché aux puces, danses péru-
viennes, grecques et espagnoles,
tombola, vente d'objets missionnai-
res, spécialités culinaires, thurin-
ger, pizza, boissons, pâtisserie ... En
plus: samedi à 16 h: vidéo sur la
Bolivie; de 20.30 à 21.30 h: veillée
de prière pour les vocations animée

par Christophe Rémiens, sémina-
riste à Lille (à l'église du Sacré-
Cœur); dimanche à 14 h: danses
péruviennes, 15 h: danse du Brésil,
15.30 h: témoignage avec vidéo de
la missionnaire.

Les personnes généreuses peu-
vent participer aux projets mis-
sionnaires en Bolivie (construction
d'un atelier d'artisanat à Montero),
au Brésil (creusement d'un puits
d'eau potable à Riacho Grande) et
en Argentine (matériel scolaire
pour les enfants). Les dons peuvent
être versés au CCP IBAN LU25
1111 1160 8573 0000 ou BCEE
IBAN LU15 0019 1055 6072 8000
des «Missionnaires de l'Immaculée
– Père Kolbe» (130, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, tél. 48 19 98,
e-mail: spesnos@pt.lu avec la men-
tion: Fête 2004).

Nationalfeiertag

Polizei und Armee legten Blumen nieder
Anlässlich des Nationalfeierta-

ges legten Colonel Nico Ries, Ober-
befehlshaber der Luxemburger Ar-
mee, und Generalinspektor Pierre
Reuland, Direktor der Luxembur-
ger Polizei, Blumen am Fuß des

Denkmals der Öffentlichen Macht
nieder.

Zu diesem Anlass hatte eine Ab-
ordnung der Luxemburger Armee
eine Ehrengarde errichtet.

„Club Hiversport Danse et Formation sur Glace asbl“

Neue Eissporthalle soll im Herbst 2005 in Betrieb sein
Trainingsbeginn am Montag, dem 20. September

Die Generalversammlung des
Eistanzvereins „Club Hiversport
Danse et Formation sur Glace
asbl“ fand im CK-Sportzentrum in
Kockelscheuer statt. Nach der Be-
grüßungsansprache durch Präsi-
dentin Sophie Husianycia wurde
der Aktivitätsbericht der vergan-
genen Sportsaison durch Sekretär
Jean-Marc Nilles, vorgetragen:
vier Vorstandssitzungen, traditi-
onnelle Weihnachtsfeier und Fa-
schingsfest auf dem Eis in der Eis-
halle Kockelscheuer, Klassenlauf-
prüfungen und Eistanzmeister-
schaft Ende März.

Kassiererin Josette Tres gab Er-
klärungen ab zu den Vereins-
konten. Die beiden Kassenreviso-
ren, Valy Kess und Roby Hemmer
bestätigten eine einwandfreie
Buchführung und baten die Gene-
ralverammlung, Entlastung zu
geben.

Der Vorstand setzt sich für
nächste Saison so zusammen: Prä-
sidentin: Sophie Husianycia, Se-
kretär: Jean-Marc Nilles, Kassiere-

rin: Josette Tres, Mitglieder:
Marguerite Pauly, Eliette Wolff
(neues Mitglied) sowie Ferdinand
Bolzan und Gustave Eiden. Hans-
Georg Müller zog seine Kandidatur
aus privaten Gründen zurück. Der
Vorstand schlug Gustave Eiden,
Vereinsgründer und Präsident
während zehn Jahren, zum Ehren-
präsidenten vor.

Vertreter im „Club Grand Hiver-
sport“ werden Ferdinand Bolzan
und Gustave Eiden sein. Sophie
Husianycia und Ferdinand Bolzan
werden den Verein im Eissportver-
band vertreten.

Die Präsidentin hielt Ausschau
auf die kommende Saison: Trai-
ningsbeginn am Montag, dem 20.
September; im November soll eine
„Porte ouverte“ stattfinden. Es
werden wieder zwei zusätzliche
Traininge an Samstagen abgehal-
ten. Weihnachts- und Karneval-
feier sowie Meisterschaft und Klas-
senlaufprüfungen werden wieder
stattfinden.

Der Präsident des Eissportver-
bandes, Gustave Eiden, gab einige
Erklärungen ab betreffend die neu
zu erbauende Eishalle neben der
bestehenden in Kockelscheuer.

Die Umbauarbeiten in der beste-
henden Halle und die Errichtung
der neuen Halle werden während
der normalen Schließungszeit in
den Sommermonaten durchge-
führt. Dies ist sehr begrüßenswert,
da dadurch der Eissportbetrieb für
Publikum und Sportvereine in der
normalen Eislaufsaison nicht ge-
stört wird.

Wenn die Arbeiten terminge-
recht fertiggestellt werden, soll die
neue Eissporthalle für Herbst 2005
in Betrieb gehen können. Die neue
Halle soll vorwiegend den ver-
schiedenen Eissportdisziplinen als
nationales Trainingszentrum zur
Verfügung stehen. Die bestehende
Eishalle kann dadurch dem Publi-
kum stundenmäßig länger in der
Eissportsaison zur Verfügung ste-
hen.

49 Pilger zur Diözesanpilgerfahrt nach Rom und Assisi aufgebrochen
(Photo: Tessy Hansen)

Gestern nachmittag flogen 49
Pilger der Erzdiözese mit dem Lini-
enflug der Luxair via Nizza nach
Rom, in die „Città Eterna“, wo sie
unter der fachkundigen Führung
des neuen Leiters des „Service di-
océsain des pèlerinages“, Abbé
Claude Bache, bis zum kommenden
Freitag das päpstliche, das kaiser-

liche und das romantische Rom be-
sichtigen werden. Auf dem Pro-
gramm steht neben einer Besichti-
gung der Kallistuskatakomben (mit
Messe an den Gräbern der Märty-
rer) auch ein Ausflug in die Albaner
Berge (Castelgandolfo, Grottafer-
rata und Frascati). Höhepunkt für
die Luxemburger Pilgergruppe

wird die Begegnung mit Papst Jo-
hannes Paul II. bei der wöchentli-
chen Generalaudienz sein. Ein Ab-
stecher ins umbrische Assisi, der
Geburtsstadt des heiligen Franzis-
kus, wird die Pilgerreise abrunden.
Unser Bild zeigt die Pilgergruppe
vor dem Abflug gestern nachmittag
vom Flughafen Findel.
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Gemeinderat Contern

Bau der neuen Zentralschule einstimmig verabschiedet
Neue Musikschule und Schwimmbad sollen dadurch nicht in Frage gestellt werden

Als einziger Punkt stand vergan-
genen Mittwoch die Verabschie-
dung des bislang größten Baupro-
jektes der Gemeinde Contern auf
der Tagesordnung: der neuen Zen-
tralschule, deren erster Spatenstich
im kommenden November erfolgen
könnte und die im Jahr 2007 be-
zugsfertig sein soll (siehe auch LW
vom vergangenen Donnerstag,
Seite 9). Bürgermeister Jim
Schmitz betonte, dass das Projekt
seit den ersten Überlegungen im
Jahr 2000 bislang in jeder Abstim-
mungsphase einstimmig vom Ge-
meinderat vorangetrieben wurde.

21 Millionen Euro
von Gemeinde zu finanzieren

Trotz Schuldenfreiheit stand we-
gen des notwendigen Ausmaßes des
Projektes stets die Finanzierbar-
keit im Vordergrund der Überle-
gungen. Nach der Ausschöpfung
aller Sparmöglichkeiten und unter
Berücksichtigung aller Anforde-
rungen zum Bau einer modernen,
funktionellen und so weit möglich
umweltorientierten Schule wird
dieses Generationenprojekt mit
einem Investitionsvolumen von
28 481 914 Euro nach Abzug der
erwarteten staatlichen Subventio-
nen die Gemeinde noch etwa 21
Millionen Euro zu stehen kommen.

Künftigen Schülergenerationen
sowie den Sportvereinen werden

Infrastrukturen zur Verfügung ste-
hen, die den letzten Erkenntnissen
auf erzieherischer wie auf sportli-
cher Ebene entsprechen. Auch wird
in den frei werdenden Gebäuden in
Contern und Oetringen neuer
Raum für verschiedene Aktivitäten
frei.

Wenn auch nicht sorgenfrei, so
ist Bürgermeister Jim Schmitz
doch zuversichtlich bezüglich der
Finanzierung. Mit einem voraus-
sehbaren Bevölkerungszuwachs,
einem annehmbaren konjunkturel-
len Anstieg sowie einer Streckung
der Darlehensdauer dürfte trotz al-
lem dem Bau eines Probensaales
und der Musikschulräume sowie
des interkommunalen Schwimm-
bades nichts im Wege stehen.

Geteilte Meinungen
über Finanzierbarkeit

Rat Sauber äußerte seine Beden-
ken ob der doch erheblichen Kosten
und verwies auf den im Vorfeld der
Planung angestrebten Ausbau der
einzelnen Schulgebäude in den
Ortszentren. Mit dem Hinweis, dass
der Bau der Musikschule mit Pro-
bensaal auch weiterhin seine abso-
lute Priorität genieße, mochte er
sich einem positiven Votum jedoch
nicht mehr verschließen.

Rat Mangen sah die Notwendig-
keit des Projektes durch das IVL
bestätigt. Mit Früherziehung, Auf-

fangstrukturen und Kantine werde,
abgesehen von Kinderhort und
Schlafräumen, bald der Großteil
der Bedürfnisse vieler Eltern abge-
deckt. Für Rat Eifes sollten zu-
kunftsweisende Strukturen vor-
handen sein. Auch wenn zeitweise
der Riemen enger geschnallt wer-
den müsse, seien neben Schul- und
Sportinfrastrukturen gleicherma-
ßen das Schwimmbad und der Mu-
siksaal notwendige Einrichtungen.

Rat Kihm zeigte wie Rat Sauber
wenig Verständnis für die relativ
unbedeutende Kostensenkung
nach Wegfall der Niedrigenergie-
bauweise. Wegen der aus seiner
Sicht ungewissen Finanzierung
plädierte er für eine Aufteilung in
verschiedene Bauphasen, nicht zu-
letzt um den Bau von Musiksaal
und Schwimmbad nicht doch noch
zu gefährden, stimmte dem Ge-
samtplan aber trotzdem zu.

Rat Schiltz betonte seine stete
Unterstützung für die Zentralschu-
le. Rat Schiel schloss sich dem an,
bemerkte jedoch, dass er es trotz
des unumstrittenen Planes vorge-
zogen hätte, die Architekten über
einen Wettbewerb zu ermitteln,
nicht zuletzt um eine Straffung des
finanziellen Rahmens zu ermögli-
chen. Auch hätte man bei gleichen
Kosten den Saal des Turnvereins
zusammen mit einer entsprechen-
den Infrastruktur für den aufstre-

benden Tischtennisverein genauso
gut in Oetringen errichten können.

„Auf jeglichen Luxus
verzichtet“

Schöffe Adam teilte die Meinung
seines Vorredners betreffend den
Architektenwettbewerb, hätte als
Standort das Ortszentrum von
Moutfort unter Einbeziehung des
Fußballplatzes vorgezogen, wies
auf die noch fehlende Auffang-
struktur und Kantine bei der Vor-
schule hin, stimmte jedoch mit Be-
denken hinsichtlich der Finanzie-
rung dem Kostenvoranschlag zu.
Schöffe Goergen wies auf die Not-
wendigkeit einer bestmöglichen
Primärschule hin, um eine feste
Basis für die Kinder zu schaffen. Er
könne sich nicht vorstellen, dass
mit einem Wettbewerb ein besseres
Projekt entstanden wäre.

Bürgermeister Jim Schmitz wies
darauf hin, dass die Baskethalle
nicht von der Schule zu trennen sei,
da dort auch der Schulsport statt-
finde. Sicherlich hätte man einen
Architektenwettbewerb vorneh-
men können, dies mit seinen Vor-
teilen und Nachteilen. Es sei bis auf
die vom Ministerium und der Leh-
rerschaft vorgeschlagenen Zwi-
schensäle auf jeglichen Luxus ver-
zichtet worden. Der Gemeinderat
sprach sich einstimmig für den
Kostenvoranschlag aus. MarS.

NOTIZBLOCK
–  Säugl ingsfürsorge .  Für

Montag, den 31. Mai, ist von 9 bis
11 Uhr auf Nr. 92 in der Rue Adol-
phe Fischer (Luxemburg-Bahnhof)
eine Sprechstunde der „Ligue
médico-sociale“ anberaumt.

– Marche de la vieille ville
de Luxembourg.  «Les Rapides
Limpertsberg» organiseront ce di-
manche 30 mai, en collaboration
avec la Fédération luxembour-
geoise de marche populaire, des
randonnées à travers la vieille ville
de Luxembourg. Trois parcours
sont au choix: de 7 à 14 heures 5 et
10 km, de 7 à 12 heures 20 km. La
marche est ouverte à toute per-
sonne. Le départ et l'arrivée se font
à la rotonde du hall Victor-Hugo à
Limpertsberg. Renseignements
supplémentaires par tél. 36 50 46.

Clausen. –  Vie associative.
La chorale Ste-Cécile tiendra son
assemblée générale le jeudi 3 juin à
18 heures en la salle Michel Ro-
dange.

Goetzingen. – MTK asbl.  Die
Luxemburger Gesellschaft für
transpersonale Psychologie organi-
siert am 3. und 4. Juni ein Seminar
mit dem Thema „Gruppen-Reise
ins Unbewusste“. Das Seminar fin-
det in Goetzingen statt und wird
von Béatrice Didong geleitet. An-
meldungen und Informationen
über Tel. 71 06 29 oder E-Mail
mtk@mtk.lu.

Hesperingen.  –  Säuglingsfür-
sorge .  Die nächsten Sprechstunden
für Säuglinge und Kleinkinder sind
für Dienstag, den 1. Juni, von 14 bis
16 Uhr im Centre médico-social (al-
tes Gemeindehaus, Rue Gaessel) an-
gesetzt.

Hollerich. –  Conférence.  Les
Missionnaires de l'Immaculée –
Père Kolbe tiendront le mardi 1er

juin à 19 heures en l'église de Holle-
rich-Luxembourg une conférence
intitulée „Liberté, vérité et con-
science dans la perspective chré-
tienne». Informations supplémen-
taires par tél. 48 19 98.

Itzig. –  Ernährungsberatung
für  Kleinkinder .  Die „Initiative
Liewensufank“ organisiert am 8.
und 11. Juni Seminare über Klein-
kindkost. Am ersten Tag erläutert
eine Ernährungsberaterin alle theo-
retischen Aspekte der Kleinkindkost
und die verschiedenen Lebensmittel.
Am zweiten Tag werden verschie-
dene Gerichte zusammen zubereitet.
Der Kursus wird in der Beratungs-
stelle der „Initiative Liewensufank“
auf Nummer 20 in der Rue de Con-
tern in Itzig abgehalten. Anmelde-
formulare sind erhältlich über Tel.
36 05 98.

Parverband Miersch. –  Pilger-
gang.  Péngschtméindeg, den 31.
Mee, ass déi traditionell Willibror-
dus-Prozessioun op den Helper-
knapp. D'Prozessioun geet fort um 9
Auer zu Béiwen, um 9.15 Auer zu
Bruch an um 9.30 Auer zu Bësch-
dref. D'Mass ass um 10.30 Auer. Et
priedegt den Dechen Ferdy Fischer.
D'Mass gëtt animéiert vun der Chor-
ale vu Béiwen, Bruch a Bëschdref,

ënnert der Leedung vum Nelly Moh-
nen-Clerf.

Pfaffenthal. –  Blueskonzerte .
Am Freitag, dem 11. Juni, gastieren
ab 20.30 Uhr im Saal „Sang a
Klang“ des „Blues-Club Lëtze-
buerg“ diese Musiker: Sandra Hall
(USA); The Gnola Blues Band (I);
Blue Shades (L).

Rolleng/Miersch. –  Duerffest .  E
Sonndeg, de 6. Juni, organiséiren de
Parrot an de Gesank vu Rolleng en
Duerffest. Den Dagesprogramm ge-
säit esou aus: um 10.45 Auer gëtt eng
Mass an der Rollenger Kierch zele-
bréiert; vun 11.30 Auer un ass d'Du-
erffest am a beim neie Veräinsbau
(vis-à-vis vun der Kierch zu Roll-
eng); uschléissend Mëttegiessen
(dräi Menuën an ee Kannermenü);
nomëttes suergt ab 15 Auer d'„Zup-
pelmusek“ fir gutt Stëmmung. Um-
eldunge fir d'Mëttegiesse gi bis den
1. Juni um Tel. 32 84 29 (Zangerlé)
oder 32 86 43 (Mersch) ugeholl. Den
Erléis ass fir gudd Wierker.

Hamm: Kinderbuchausstellung in der Primärschule

(Photo: Coryse Muller)

Im Rahmen des nationalen
„Jahr des Buches“ veranstaltete
die „Librairie Bourbon“ vom 25.
bis zum 27. Mai eine Kinderbuch-
ausstellung in der Bibliothek der
Primärschule in Hamm. Ziel der

Ausstellung war es, Kinder und
Jugendliche wieder mehr zum Le-
sen anzuregen. Die interessanten
Bücher zu den Themen Tiere, Bas-
teln, Pädagogik, Bilder- und Mär-
chenbücher in französischer,

deutscher und luxemburgischer
Sprache wurden während der
Ausstellung mit einer Ermäßigung
von zehn Prozent angeboten.

c.m.

Golfer aus Clerf unterstützen Kinderdorf Mersch

(Photo: J. Rinnen-Koch)

Vor neun Jahren hatten die Mit-
glieder des Golfclubs Clerf, Dieter
Relles und Franck Muench, die
Idee, den Spaß bei den sportlichen
Aktivitäten nicht nur mit den an-
dern Clubmitgliedern zu teilen,
sondern das Ganze mit einer gene-
rösen Geste zu verbinden und de-
nen eine Freude zu machen, die ihr
Leben in einer außergewöhnlichen
Situation verbringen. 

Das SOS Kinderdorf in Mersch
wurde ausgewählt und erhielt von
den Golfern eine jährliche Unter-
stützung, welche diese bei einem
freundschaftlichen „Eifel-Arden-
nen-Turnier“, an dem Golfer von
Barcelona bis Clerf teilnehmen,
sammelten. 

Wurden vor Jahren noch drei
Golfbälle zu 5 € verkauft, so stell-

ten die Organisatoren in diesem
Jahr eine Sammeldose auf, in wel-
che die Teilnehmer nach Gutdün-
ken ihren Obolus entrichteten.
3 200 € wurden gesammelt und
dem Vertreter des Kinderdorfes
Mersch, Régis Thill am Samstag-
abend überreicht. Die Golfer be-
kräftigten ihren Entschluss, die
Kinder auch künftig zu unterstüt-
zen.
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Eise Rodange ...
P.W. –De Michel Rodange gehéiert äis alleguer! Hien ass

kengem säin extra. Net politesch, net philosophesch. Einfach
mënschlech. Klassesch. „Cool!“

Den Dichter vum REENERT a vum „Léierchen“, de Schrei-
wert vum „dem Grof Sigfrid seng(er) Goldkummer“ kann ee
roueg fir äis all als Beispill fir d’Liewen an d’Schaffen dohinner
stellen. Hien huet sech dat gutt Recht vum Gerechte geholl, fir
dat ze soen an ze schreiwen, wat him an senger wibbeleger Fieder
gekribbelt huet: dat ware vrun allem déi sozial – also déi
gesellschaftlech – Ongerechtegkeeten aus senger Zäit … an nach
e sëllechen aus eiser vun haut; dat war och d’Gespills vun deenen
Dichtegen an Décke mat deene Kleesperen a Schwaachen…eng
Period, an deer den Absolutismus vun den „Herrscher“ zwar
ofgeholl, mä en onmënschlechen an haarde Geldadel sech an
d’Plaz gedréckt huet. 

Et kann ee sech liicht ausdenken, datt dee „klenge“ Rodange
sech mat sengem REENERT net apaart vill Frënn gemaach huet.
Net a senger Zäit an och nach bis 30 Joer a méi duerno. Et hunn
der zevill sech dran erëmkannt, an zwar net esou, wéi si sech
selwer am léifste gesinn hunn. Mä wéi wiert „de klenge Mann“
sech? Mat Ironie, mat Satire, mat Uz! Wann hien e Schreiwert
oder Dichter ass, da „verkleet“ hien sech selwer an déi aner och,
fir d’Wouerecht lass ze ginn an ënnert d’Leit ze bréngen; anescht
gesot: hie setzt dee ganzen „Theater“ an Déieregeschichten, a
Fabelen. Dee Fabuléier- Zoch ass dausende vu Joeren al. Hie
luusst aus jidfer „Déieregeschicht“ vun den Inder, iwwer de
ganzen Orient, d’Griechen, d’Réimer a bis an de Mëttelalter. Vun
do u fanne mir dee REENERT-Fong, deen och de Goethe
verschafft huet … mä eise Rodange war deen Éischten, deen de
Fuuss duerch e bestëmmt Land an duerch eng spezifesch Gesell-
schaft schlaufe gelooss huet: Lëtzebuerg!

Zu Wolz setze mir also fir eise Rodange e Monument, dat
wäit iwwer dat „Nëmme-Literarescht“ eraus geet. Et ass e Stéck
fir eis Identitéit. Hei steet e Konschtwierk, wou d’Mënschlech-
keet d’Fëllement ass, a wou mir eng ganz Partie mënschlech,
ganz mënschlech – mä dacks onkamoud – Wouerechten aus dem
REENERT, am Sënn vum Ausdrock, agemeesselt fannen.

Copyright
AL – Nach iert d’Monument an de Kultur-Wee RODANGE-REE-

NERT zu Wolz op hirer Plaz an ageweit sinn, hale mir drop, Rechter
iwwer dat Konschtwierk ze betounen. Nom Gesetz iwwer intellektuell
Propriétéit ass et net erlaabt, e Konschtwierk ouni dem Auteur seng
Erlabnës fir ëffentlech a kommerziell Zwecker ze „reproduzéieren“, an
zwar op egal watfir eng Manéier, an egal watfir engem Material oder
egal watfir enger Technik. Dat si mir all deenen, déi gehollef hunn an
och nach hëllefen, grad ewéi äis selwer schëlleg.

Et ass kloer, datt jidferee fir sech PRIVAT dovu Photoen oder
Biller maache kann; dat ass esouguer gewënscht, a wat méi wat léiwer!
Fir geschäftlech oder ëffentlech Zwecker (z. B. Postkaarten, Figuren,
Reklammsaachen asw.) ass dat ower ausdrécklech verbueden, wann
een de „Copyright“ vum Auteur oder deenen net huet, déi dat Recht
schrëftlech vun him kruten.

An eisem bestëmmte Fall huet de Kënschtler Ad. Deville der
Actioun-Lëtzebuergesch de „Copyright“ vermaach. Mir verhandelen
natierlech gär mat jidferengem, deen dorun intresséiert ass ... a mir sinn
net schwéier fannen! 

Invitatioun
Zesumme mat dem Kulturministère an der Stad Wolz

rifft de Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch
all eis Memberen, Frënn a Sponsoren op WOLZ fir

d’Aweiung vum
NATIONALMONUMENT a

KULTUR-WEE
Michel RODANGE – REENERT

*

Dënschdeg, den 22. Juni 2004
Programm: 15.00 – HH.KK.AA. de Grand-Duc an d’Grande-Duchesse

komme beim „Parc Simon“ un.

– Si kréien, zesumme mat den Autoritéiten, am Parc selwer, 
déi dräi éischt Elementer vum Kultur-Wee virgestallt.

15.40 – ënnen „op der Lann“ beim Haaptmonument schwätzen:
– de Vertrieder vun der Actioun-Lëtzebuergesch

– de Buergermeeschter vun der Stad Wolz
– de Vertrieder vun der Regéierung

Devoilement
vum Nationalmonument
Duerno seent den Här Dechen d’Monument

Musekalescht Encadrement: Museks-Schoul Wolz
Harmonie municipale grand-ducale Wolz
Chorale municipale Sainte-Cécile Wolz 

� De „Parc Simon“ ass tëscht Wolz an Nidderwolz, vum Streikmonu-
ment no ënne lénks gekuckt.

� Et fiert all Stonn en Zuch op Wolz! De Parc Simon ass 250 m vun
der Gare ewech!

Identitéit
L.R. – „IDENTITÉIT“ ass fir déi meescht vun äis am Fong geholl

en dréchent Wuert, grad ewéi „Integratioun, Assimilisatioun asw.“ Elo
an der Wahlkampagne vun de Parteien, an hire Programmen an och
ewell do virdrun, begéint een d’ Identitéitsiddi an alle Faarwen, deene
parteipoliteschen a gedanklechen.

Wann dir ee frot, hie soll iech de Begrëff „Identitéit“ kloer
auserneen dinn, da kënnt d’meescht net mäerdereg vill dobäi eraus. Eis
lëtzebuergesch Identitéit? Wat ass dat? Wouraus besteet eis Identitéit?
Mä wat ass dann déi franséisch, déi däitsch, déi belsch oder soss eng
Identitéit? Da komme Clichéën, déi ewéi Stempelen op d’Stiere ge-
maach ginn.

Mir hunn alleguer eng „Identitéitskaart“. Op deem Dokument ass
eist Gesiicht, et steet op der Kaart, ob mir zu de Fraen oder de Männer
gehéieren, wéini a wou ee gebuer ass, an natierlech watfir eng
Nationalitéit een huet.

D’Identitéit vun de Lëtzebuerger besteet aus deem, wat d’Land a
seng Leit waren, wat si haut sinn a wat mir wëlle bleiwen…oder net. Bis
an d’19. Joerhonnert kann ee knapps vun enger Identitéit vum Lëtzebu-
erger Land schwätzen. Vun anere Länner hirer iwregens och net
sënnerlech vill. Mir hu jo alleguer dem groussen a manner wichtegen
Adel gehéiert. De Gedanke vun enger NATIOUN huet sech eréischt no
de Revolutioune vu 1789 an 1848 entwéckelt. Leider guf et och vill
negativen a fanateschen Nationalismus, dee vill Misär iwwer Europa
bruecht huet. Haut si mir, ee Gléck, um Wee, fir an enger immenser
europäescher Gesellschaft e Verband vu Famillen ze ginn, déi sech
ënnerenee verstinn, vrun allem: respektéieren. An all hire Verschidden-
heeten, an der Liewensopfaassung wéi an de Gewunnechten. 

Natierlech läit en Deel vun eiser lëtzebuergescher Identitéit um
economeschen / wirtschaftleche Gebitt, mä d’Haaptstéck ass déi
kulturell Säit, an zwar Kultur an hirem allerwäitste Begrëff. D’Fro ass
also: Hu mir eng reliéis, eng kënschtleresch, eng literaresch, eng
kulinaresch an eng Sprooch-Kultur? Si mir an dësem Sënn eng Famill,
a vrun allem: „Hale“ mir och mat anere Famill? Do hu mir am Europa
vun haut e formidabelen Avantage, well eis Sproochkultur äis villes
erlaabt, wat déi meescht rondrëm äis sech net leeschte kënnen. Genee
dat ass en typescht Stéck vun eiser IDENTITÉIT, vun eisem eegene
lëtzebuergesche „Gesiicht“! Dat gesinn a spieren déi Leit am beschten,
déi fir d’éischt Kéier op Lëtzbuerg kommen…ower mir selwer hunn
nun emol den Hank, äis verschimmt als déi „kleng Lëtzebuerger“ ze
verkafen. Da brauche mir äis fir vill gelunge Reaktioune vun „Auslän-
ner“ net ze verwonneren. Si kënnen äis dach knapps méi eescht huelen,
wéi mir äis selwer gesinn!

Dee Mann, deem mir elo zu Wolz e grousst Monument setzen, ass ee
vun den Haaptleit, deene mir eis Identitéit ze verdanken hunn: de
Michel RODANGE. Kee grousse Krichsheld. Kee geniale Politiker. Kee
Welt-Kënschtler oder Wëssenschaftler. En einfache „klenge“ Lëtzebu-
erger, deen äis vru ronn 150 Joer virgelieft a gewisen huet, wat eng
bescheiden…ower eng zolitt Identitéit vun eisem Land a senge Leit
kann / soll sinn!

Monument-Konten
Esou laang wéi Rechnunge vum RODANGE-Kultur-Wee

opstinn – vill an décker! – huet och nach jidfereen d’Méiglechkeet,
fir déi bezuelen ze hëllefen … an sech an deer Publikatioun
erëmzefannen, déi am Hierscht iwwer de RODANGE-REENERT-
WEE eraus kënnt.

* Actioun-Lëtzebuergesch / Monument RODANGE: CCPL
LU38 1111 1973 1618 0000

* Fonds culturel national / Monument RODANGE: BCEE
LU63 0019 1002 0100 3000 (Steieren!)
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Wuer gees du, Lëtzebuergesch?
L.R. – QUO VADIS? Eng

grëffeg (laténgesch) Fro als Iw-
wer-Titel fir eng ganz Rei vu
Konferenzen a Gespréicher, déi
de lëtzebuergesche „Veräin fir
manner gebraucht Sproochen“
als Antenn vum EBLUL (Euro-
pean Bureau for Lesser Used
Languages) zu Wëlwerwolz or-
ganiséiert hat. Wéi alles, wat fir
eis Sprooch an iwwer d'Lëtze-
buergescht geschitt, läit dat na-
tierlech op deer Linn, déi d'Ac-
tioun-Lëtzebuergesch sech vru
34 Joer gezunn huet … mä déi
Linn muss riicht bleiwen, ob-
jektiv, éierlech! D'Actioun-Lët-
zebuergesch an hir Roll an all
deene Joeren ass leider ower zu
Wëlwerwolz „vergiess“ ginn. Si
guf genëschelt ënnert den
Dësch fale gelooss. Vu wiem?
Firwat? Dat ass – elegant gesot
– net an der Rei. Basta! 

Hei en intressant Beispill, fir
ze weisen, wéi Saache verwäs-
sert, verdréint oder ignoréiert
ginn: D'Gesetz vun 1984, mat
deem eis Sprooch legal „Natio-
nalsprooch“ gemaach ginn ass.
Dat war elo, wéi et schéngt, e
Gesetz vun der Madame Vivi-
ane Reding. Neen, net esou! Et
war, 1982, e Bréif vun der AL
un den Här Pierre Werner! Du-
erno krut dem Här Werner säi
Kultur-Attaché, zoufälleg och
President vun der AL, de Be-
scheed, fir eng Commissioun ze-
summen ze setzen, déi en „a-
vant-projet de loi“ fir dëst Ge-
setz sollt ausschaffen. Presi-
dent: den Här Conseiller Ray-
mond Weydert vum Service de
Législation. Dee Projet ass ganz
normal vun der Regéierung un
de Grand-Duc, un de Staatsrot
an un d'Chamber weider gaang.
Hei guf dann och, nom Regle-
ment, fir dëst Gesetz e „Rap-
porteur“ genannt, dës Kéier
d'Madame Reding. Hire Rap-
port huet praktesch aus deem
bestan, wat de Kultur-Attaché
hir am Kulturministère, op
N° 19 an der Goethe-Strooss,
op d'Blat diktéiert huet. Dat
ass d'Wouerecht iwwer eist
Sprooche-Gesetz! Mir hunn
d'Copie vun alle Bréiwen, Do-
kumenter a Rapporten. Den
Här Professer Gilbert Trausch
huet se och. Wa mir scho beim

Latäin sinn, dann hei nach esou
e klenge Sproch: SUUM QUI-
QUE! … jidderengem säint …
Och der Actioun-Lëtzebuer-
gesch!

Beim Projet Quo vadis! guf zu
Wëlwerwolz am „Sproochen-
haus“ an och soss e sëlleche vu
Literatur geschwat, an der Rei.
Et ass mat Statistiken a stëbs-
dréchenen Analysen doruechter
gewéitscht ginn, net onintres-
sant.Esouguer eise Staatsminis-
ter huet „mikro-frësch“ a Ge-
spréicher mat agegraff, flott …
ower et ass kengem agefall, fir
sech emol ze froen, wéini a wéi
dann dat Ëmfeld fir d'Situa-
tioun vum Lëtzebuergesche vun
haut entstan ass ... vun deer „an
der Zäit“ emol kee gedreemt
huet! Fir dat Ëmfeld huet
eis Actioun-Lëtzebuergesch op
Dosende Gebitter gesuergt an
encouragéiert. Si guf dacks
hannerwänneg dofir op den
Aarm geholl, oder mat alle
méiglechen Nimm beklaakt.
Psychoterror pur!

Mir hunn an eiser Sprooch
vrun allem eppes Lieweges ge-
sinn, dat am Vollek a „bei de
Leit“ otemt, also si mir „ënnert
d'Leit“ gaang. Nach ni eppes
vu Soziopedagogik héieren,
Dir Herrschaften, aplaz nëmme
vun äiskaler Soziolinguistik?
Deemno och net nëmme vu Li-
teratur, souguer wa mir fir all
déi grouss Schreif-Leeschtunge
vun Auteure frou sinn, an all
déi respektéieren, déi an de
leschten 33 Joer matgemaach
hunn, fir dem Lëtzebuerge-
schen zu engem „dialecte qui a
réussi“ ze verhëllefen (eng won-
nerbar Definitioun vun der
d'Madame Minister Hennicot).
Schued, datt eisen „Hei Elei“
keen Iddi a keng Zäit fir esou
„Sträitgespréicher“ wéi zu
Wëlwerwolz ze hu schéngt. Da
krit „d'Vollek“ och eppes mat,
aplaz nëmmen e klenge Krees.
An da kënnt een – firwat net och
nach op Latäin – vläicht emol
déi hei Fro stellen: Ubi eras,
Lëtzebuergesch? – wou wars du
– 1970 – Lëtzebuergesch? Mir
hätte maandelweis Äntwerte
fir op all Dësch. Ronn oder
eckeg! 

KLACK No. 100
AL- Dat heescht: bei 10 mol d'Jo-

er, och zéng Joer laang „eng
KLACK fir eis Sprooch“. Schéi
propper opgemaach krite mir hei-
mat, am Format ca. DIN A5, e Buch
vu ronn 1 000 Säiten!

Verstännegerweis war deemools
– am Ufank vun den 90er Joeren –
och vu ville geduecht ginn, déi
KLACK gif eng Bäckesch-Dose
mol pénken, an da wier „de Rimm
erof“. Mä d'Tockskäppegkeet huet
och hir gutt Säiten: Mir hunn duer-
gehal a maache weider.

D'Actioun-Lëtzebuergesch huet
bis bei d'KLACK zimlech re-
gelméisseg fir hir Membren eng
Zäitschrëft eraus ginn: EIS
SPROOCH. Dat war keng iwwel
Saach; et sinn der och nawell frou
gewiescht, fir déi geschéckt ze kréi-
en… mä mir hunn erausfonnt, datt

knapps 10 % dovun dat Heft och
wierklech gelies hunn. Dat ass ower
net den Zweck, dee mir mat eiser
Actioun fir d'Lëtzebuergescht
wollten erreechen. Fir esou eppes
just als Sammler an de Bicherschaf
ze stiechen, ass et ze schued… a
schrecklech deier!

Et gong a geet drëm, datt esou
vill Leit ewéi méiglech eppes iwwer
a fir eis Sprooch matkréien. Et ass
och nëmmen deen Zweck, deen eis
Membren a Frënn stäipen; ouni si
an déi Mentalitéit wier d'KLACK
net méiglech oder net méi do. D'Fro
war zimlech däitlech: Si mir e Ver-
äin fir just eng Zäitschrëft eraus
ze ginn, oder ass d'Suerg an
d'Aarbecht fir eis Sprooch – apaart
fir hirt Ëmfeld – eng Saach, déi op
ganz breeder Basis muss bekannt
gemaach ginn? 

Haut wësse mir, datt mir Recht
haten: Déi an de leschten 10 Joer a
ronn 10 000 000 Exemplare ge-
dréckt KLACK ass bekannt „ewéi
den Donkelzer Wollef“! Meesch-
tens laut se roueg a gemitterlech.
Dacks gëtt ower och méi ruppeg um
Seel gerappt. Heiansdo gëtt alt
emol e Stengchen an eng Fënster
gehäit; et ginn alt Schierbelen; mä
wou gehuwwelt gëtt, do fale Spéin.
Op jidfer Reaktioun, positiv oder
granzeg, freeë mir äis.

Dës Nummer 100 vun der
KLACK ass dann och eng gelleg
Geleeënheet, fir de Chef-Redak-
tiounen an de Frënn aus der Tech-
nik vum WORT a vum JOURNAL
fir hir Hëllef merci ze soen. Ouni hir
Sympathie a Mataarbecht géngt dir
eist Gebimmels dacks net héieren.
Mir hoffen, datt mir si nach laang
kollegial "hënneren" däerfen.

Merci, Jean Jaans
P.W. – Als excellenten a re-

spektéierte Schoulmann hat de
Professer Jean Jaans eng beson-
nesch Spezialitéit: Instruction ci-
vique! Och nach „Bürgerkunde“
genannt. Op Lëtzebuergesch?
Vläicht „Biirger-Léier“… mir hu
jo och den Ausdrock „Kanner-
Léier“ fir de Reliounsunterrecht.
Dem Här Jaans säi Schoulbuch
ass fir Dosende vu Schoul-Joer-
gäng a Kollegen eng Fach- Refe-
renz gewiescht. Och esouguer
baussent de Klasse-Säll, wann
een d'Nues als bluddege Laie méi
déif wollt an d'Fonctionéiere vum
Staat strecken, wéi egal wou a
watfir verzaapten „Humpege-
spréicher“ nozelauschteren oder
zumbeschten ze ginn.

Zënter Joer an Dag liest ee mat
Genoss dem Jean Jaans seng se-
riös „vulgariséiert“, dacks
schmunzeleg Explikatiounen a
Commentairen iwwer dat, wat an
der Chamber um Leescht ass oder
drop kënnt: d'meescht dréchent
an sprockt Gedéngels! Just bei
dësen Artikele freeë mir äis och
all Kéier iwwer déi flott lëtzebu-
ergesch Iwwerschrëften oder
Tëschen-Zeilen. Dat kann een
zwar net „soziolinguistesch“ oder
statistesch moossen, ower et
hëlleft – psychologesch ganz ele-
gant – bei der Liesgewunnecht fir
d'Lëtzebuergescht.

Ville Leit kann een och dem
„jj“ seng, dacks am direkte Sënn

‚genësseg‘ Bäiluechten am
„Samschdes-Panorama“ vum
WORT un d'Häerz leeën. Oder
besser: bei hire gesonde Mënsche-
verstand. De leschte Samschdeg
(17.04) ass et eng Schreif iwwer
den neien Artikel 114. vun eiser
Constitutioun gewiescht. Hei
huet jidfereen (dee wëllt!) ver-
stan, datt d'Ännere vun engem
Artikel aus eisem Grondgesetz
zënter 2003 méi flexibel/gewie-
weg ginn ass. Soss ass déi Proze-
dur ee virkomm wéi am bekannte
Witz iwwer d'Allmächtegkeet:
Kann deen Allmächtegen och eng
Mauer bauen, iwwer déi hie sel-
wer net kënnt? 

No den neien, ower ganz strikte
Bestëmmungen, léist d'Chamber
sech net méi automatesch op,
wann si eppes un der Constitu-
tioun changéiert. Wat dat mat
eiser Sprooch ze dinn huet? Mä
dir wësst, datt mir Joere laang
amgaang sinn, fir eis Sprooch och
an eis Verfassung ze kréien. An
eise Gespréicher mat den Haapt-
parteien ass e kloert JO gewie-
scht…mä d'Zäit ass de Politiker
vrun der Stëmmerei vum 13. Juni
fortgelaf. Mat dem neien Artikel
114. ass dat keen apaarte Misär
méi: D'Chamber kann elo, mat
deene strengste Majoritéiten an
Zäitbremsen, och "eise" Sprooch-
Artikel 29. änneren, ouni sech
selwer opzeléisen. Deene Majori-
téiten hirer si mir jo sécher. Al-
so… bis dann.

Eis Uertschaftsnimm
R.Z. – En Deputéierten hätt an

enger Fro un d'Kulturministesch gär
gewosst, wien eigentlech zoustänneg
wier, fir d'Uertschaftsnimm hei am
Land op Lëtzebuergesch ze schrei-
wen. Hien huet dobäi och e puer
Beispiller fir déi Kompetenz ge-
nannt: d'Gemengen, d'Stroossebau-
verwaltung, den „Intérieur“, de
Staatsrot oder de „Conseil perma-
nent de la langue luxembourgeoise“.
Da wollt hien och wëssen, wien a
leschter Instanz däerft decidéieren,
wann d'Uertschaftsnimmm net ëm-
mer d'selwecht geschriwwe ginn:
Baastenduerf/Baastendref; Wuer-
mer/Wormer; Veianen/Veinen; Kën-
zeg/Kéinzig asw.

D'Madame Minister sot an hirer
Äntwert, de „Conseil permanent
pour la langue luxembourgeoise“
hätt 1999 an 2000 eng Lëscht mat de
lëtzebuergeschen Uertschaftsnimm
an deer vereinfachter Schreifweis
opgestallt. Déi wier 2001 un all Bu-
ergermeeschteren am Land ge-
schéckt ginn, fir hir Meenung doriw-
wer ze froen. D'Madame Minister
mengt awer och, datt eng Partie
Nimm am Laf vun der Zäit geännert
hunn, an datt si net onbedéngt der
Entwécklung vun der Orthographie

follegen; dat wier jo och de Fall fir
eis Sprooch selwer, déi den Iwwer-
gank vun der geschwatener zu deer
geschriwwener Sprooch nach guer
net esou laang gemaach hätt.

Munnech Schreifweise vun den
Uertschaftsnimm sinn am Laf vun
deene puer leschte Joere vun de Ge-
mengen decidéiert ginn. Si hunn hir
Decisioun ower net ëmmer op Grond
vun deer offizieller Orthographie
geholl, mä dacks aus der Gewun-
necht eraus, oder aus de Varianten,
déi sech lokal a regional entwéckelt
hunn; dat och nach aus historeschen
Dokumenter, wann net esouguer aus
Gefiller eraus, déi nach op de leschte
Krich zréckginn. Deen een oder ane-
ren Numm ass der Uertschaft dee-
mools vum Okkupant opgezwonge
ginn; en ass haut der Schreifweis no
nach richteg, mä erënnert d'Awun-
ner un eng batter Zäit.

Zum Schluss vun hirer Äntwert
betount d'Madame Minister, dass et
wichteg wier, déi lokal Variant vun
eisen Uertschaftsnimm net ze ver-
giessen. Datt den Erfolleg vun deer
Ëmfro aus dem Joer 2001 bei de
Gemenge grouss war, beweist si do-
duerch, datt de Kulturministère och
haut nach dacks iwwert déi richteg

Schreifweis vum Numm gefrot gëtt,
wann z. B. nei Verkéiersschëlter
solle gemaach ginn.

Zënter Joer an Dag suergt eis Ac-
tioun-Lëtzebuergesch iwregens fir
d'Schreiwe vun eisen Uertschafts-
nimm am Telephonsbuch... no deem
si ewell an de 70er Joere beim Här
Postdirekter Joseph Heinen gebie-
delt a gegëmmert huet, fir iwwer-
haapt e Spoun Lëtzebuergescht an
eist „bescht Adressebuch“ ze kréien.
Och der Direktioun vun haut an der
EDITUS si mir e Merci an deem
Sënn schëlleg.

P. S.: Et gif een net soen, datt mir
ewell virum Krich am Kader vum
„Institut grand-ducal“ eng „Section
de toponymie“ haten. Dat ass e Gre-
mium, deen sech sengem Numm no
ëm „Plazen-Nimm“ ze bekëmmeren
huet/hätt. D'Actioun-Lëtzebuer-
gesch huet dofir gesuergt, an dat mat
enger ganz kollegialer Kadasterver-
waltung an der Stäip vum Här Mi-
nister Frieden, datt endlech emol déi
däitsch-verdruddelt Flouernimm
aus eisem „Grondbuch“ riichtgebéit
si ginn ... eng Benediktineraarbecht
(Éierendirekter Schonckert + L.R.)
vu méi ewéi 2 Joer!

onkamoud Froe fir Leit mat schlechtem Verhalt ...
Wou stong eis Sprooch, iert d'Actioun Lëtzebuergesch 1971 ugefaang
huet, ze schaffen?

Zum Beispill:

- an der Schoul - am Gesetz
- an der Kierch - op Plakaten
- an de Lieserbréiwen - an offizielle Proklammatiounen
- an der Schreifweis - bei de Veräiner
- op den Uertschaftsschëlter - am Chamberblietchen11
- an de Familjen-Annoncen - op Geschäftsreklammen
- op engem Remerciement - a Schreif-Coursën
- op de Feierdaags-Menüen - an Aarbechtsplaz- Annoncen
- op eise Stroosseschëlter - op Geldschäiner / Mënzen
- als Sprooche-Cours - an de Gemengen
- an der Privat-Korrespondenz - am Kadaster asw. asw.asw…

a wou waren all déi, déi dat haut alles wëllen ënnert den Dësch kieren?

Monument a Kultur-Wee

Rodange/Reenert Wolz
Hei an eiser KLACK hu mir iech

„zejoert“ fir d'éischt vun deem mo-
numentale Merci fir eisen Natio-
naldichter Michel RODANGE ge-
schwat. Dir huet och hei déi éischt
Biller gesinn, déi vun de Pläng, zu
Schëffleng am Professer Adolphe
Deville sengem Atelier, zesumme
mat dem Georges Calteux geholl
gufen.

Haut, an eiser 100. KLACK, hu
mir d'Geleeënheet, iech déi al-
lerneist Photoen – vun dëser Woch!
– aus dem Skulpturatelier vum
Spezialist Giovanni Fasoli vu Ver-
ona ze bidden. An e puer Woche
sinn se hei!

Mir hunn iech näischt zevill ver-
sprach. De Michel Rodange, eis
Sprooch an eis Literatur kréien dat

Monument, wat si – an d'Land –
verdéngen!

Mat all deenen, déi beim Monu-
ment hëllefen an dacks méi ewéi
eng Hand upaken, si mir houfreg,
dëst Stéck vun der lëtzebuerge-
scher Kultur-Identitéit mat eisem
Grand-Duc an der Grande-Du-
chesse den 22. Juni anzeweien.

Natierlech leeft eis „Souscriptioun“ fir d'Monument weider ... well et ass jo näischt
méi sécher wéi d'Rechnungen, déi nach ze kommen hunn. Dofir hei nach eng Kéier
d'Konten, iwwer déi dir kënnt matmaachen. Dofir fannt dir iech dann och an deer
Publicatioun erëm, déi mir iwwer d'ganz Geschicht vum Monument Rodange am
spéiden Hierscht eraus ginn.

*Actioun Lëtzebuergesch / „Rodange“
CCPL LU38 1111 1973 1618 0000

*Fonds culturel national / „Rodange“
(fir bei de Steieren ofzesetzen)

BCEE LU63 0019 1002 0100 3000

de Wollef a Maansgréisst a mat schroer Schnëss

d'Schrëfte si fäerdeg agemeesselt

e Léiw als Mënsch oder e Mënsch als Léiw?

de Professer Deville, säi Reenert an de Rodangeee vun de Schrëftsteng (ägyptesche Granit) am Verglach fir d'Héicht



Mir invitéieren eis Membren a Frënn op

d'GENERALVERSAMMLUNG
vun der ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH

– samschdes, de 17. Abrëll 2004
– ëm 3 Auer mëttes
– an der Brasserie „am Dierfgen (,Fugger')“
– an der Stad

Programm:

* Rapport vum President René Faber
vum Secretaire Roby Zenner
vum Caissier Claude Bache

* Actualitéit / Monument RODANGE
* Wiel fir de Comité an d'Reviseuren
* Froen an Äntwerten

Fir an de Comité oder als Caisse-Reviseur kann
all Member sech bis den Ufank vun der Versammlung melden.

Maacht mat beim Monument RODANGE!

Ee Bustaf (vun den 2 800) kascht 25 €, an et sinn der nach do. Ganz Famillen hu sech fir jiddereen aus dem
Haus iwwer eis Konte „gemelt“; si fannen sech, mat alle Sponsoren an eiser Publicatioun iwwer d'Monument
an seng Aweiung ernimmt.

Eis Konten dofir:

* Actioun-Lëtzebuergesch / „RODANGE“:
CCPL LU38 1111 1973 1618 0000

* Fonds culturel national / „RODANGE“:
BCEE LU63 0019 1002 0100 3000 (Steieren!) 

Déi Wëlzer Gemeng huet an hirem „Info-Blat“ vum Febuar
2004 hire Leit de Projet fir dat neit Rodange-Monument an de
Kultur-Wee vum Simon's-Park bis erof op d'Lann wonnerbar
virgestallt. Mir kënnen iech och nach Billermaterial doriwwer
schécken, wann dir dat op enger vun eisen Adresse frot. Zu Verona
gëtt elo ewell zënter e puer Méint un de „Stécker“ vum Monument
gewuddert. De Professer Ad. Deville war elo fir d'4. Kéier do
ënnen am Konschtsteen-Atelier, wou d'Spezialisten um „Rodan-
ge“ schaffen; hie geet am Abrëll nach eng Kéier an iwwerwaacht
déi lescht Aarbechte bis bei den Transport am Mee. Mir sinn elo
100 % sécher, datt déi imposant Elementer fir d'Nationalmonu-
ment RODANGE / REENERT gutt matzäit hei ukommen, wou
d'Spezialfirma Mola vun Ettelbréck sech hirer unhëlt, bis si
„gesat“ ginn.

Ganz bestëmmt intresséiert iech och, en etlech Biller aus dem
Spezialisten-Atelier vu Verona ze gesinn, wou fir den Ament 'op
de Mordjëss' un eisem Monument geschafft gëtt. Wann een dat bis
elo nëmmen um Pabeier gesinn huet an da vrun der Wierklechkeet
steet… wow! Et ass en Hummer!

Bis op de leschte Bustaf hu mir nach all Ponkt a Stréch op de
risege Quadersteng mat de Reenert-Strophe kontrolléiert; de
Professer Deville huet seng (vir-)lescht Instruktioune ginn, iert de
Léiwekapp, de Wollef um Bur an de Fuuss mat senger Rodange-
Mask bis an de leschten Detail verschafft ginn. Dir fannt dann
heinieft e puer Biller vun dëser „Kontroll-Visite“. Domat kënnt
dir iech e Vergläich an eng konkret Iddi vun den Dimensiounen an
den eenzelen Deeler maachen. 

D'Persounen op de Biller sinn d'Sculptur-Spezialisten Gio-
vanni FASOLI (Patron), d'Madame Ilaria Ambrosi, de Matteo
Cavaioli an Ivano Accordini mat dem Professer Ad. Deville.

L.R. – Datt sech zu Wolz – si halen op Wooltz! – op eise
Kultur-Wee an d'Monument RODANGE / REENERT gefreet
gëtt…dat mécht äis natierlech och frou. Datt eise Grand-Duc an
d'Grande-Duchesse hiren héige Patronage iwwer déi ganz Realisa-
tioun ginn hunn an d'Monument den 22. Juni selwer aweie kommen,
dat ass am Sënn vum Ausdrock praktesch eng Kréinung vun dësem
Lëtzebuerger Kultur-Stéck, engem Nationalmonument!

Vun Ufank un hu mir bei de Wëlzer Gemengenautoritéiten net
nëmmen d'Averständnis mä och Begeeschterung fir eise Projet fonnt.
Den deemolege Buergermeeschter John Müller (†) war 1996 direkt
Feier a Flam fir d'Iddi vun engem Monument Rodange. Deemools
gong nach rieds vun enger Plaz vis-à-vis vum Schreif-Haus („a
Schumachisch“); dee Plang hu mir wéinst Grënn vu Verkéierssécher-
heet mussen opginn… ower et ass näischt esou schlecht, et huet säi
Guddes: Doduerch koum déi formidabel Iddi vum Georges Calteux op
den Dësch, fir aus dem „Simons-Park“ eraus e Kultur-Wee bis erof op
e klassescht Monument „op d'Lann“ lafen ze loossen, eng Monument-
Sail als „Uergelponkt“ vum Ganzen.

Well an dëser Zäit och de „Schoulbeerig / av. Nicolas Kreins“
total nei aménagéiert ginn ass, hate mir et grad „geféngert“! Et wäert
Wolz selwer an dem ganze Land ni brauche fir dat neit Identitéits- a
Kulturelement Leed ze dinn. Hei gëtt e Stack gesat, dee mat de Joeren
national, esouguer wëssenschaftlech international Wuerzele mécht an
Äscht dreiwe wäert! WOLZ: „CITÉ MARTYRE“ – „CITÉ du FES-
TIVAL“ – „CITÉ ,Roman de Renart' – ,Reynaerde de Vos' – ,Reineke
Fuchs' – REENERT“. 

De Wëlzer Schefferot vun haut huet äis grad esou häerzeg mat
eiser Iddi a fir d'Realisatioun mat oppenen Äerm empfaang ewéi
d'Virgänger. Mir hunn – zesumme mat dem Professer Adolphe
DEVILLE – och drop gehal, dem ganze Gemengerot an der Kultur-
commissioun d'Pläng an d'Maquette an der Wëlzer Gemeng selwer
virzestellen. Ouni dës wonnerbar Relatiounen iwwer all Meenungen
an Iwwerzeegungen ewech wier net un dat nationaalt Kulturstéck zu
Wolz ze denke gewiescht. Et geet ëm d'Identitéit vum Land an eng
grouss Éier fir Wolz.

Datt de Michel Rodange säi ganze REENERT zu Wolz „op der
Lann (haut Café Reenert)“ an am „Lannebeerig (Haus OGB-L)“
geschriwwen huet, dat ass ni bezweiwelt ginn. 1927 war just op deer
Plaz eng grouss Feier fir dem Dichter seng honnert Joer. Den Albert
Rodange, säi Jong, an deem seng zwou Schwësteren, d'Elise an
d'Margréit, sinn deemools och – quasi als lescht lieweg Zeien – op der
Feier gewiescht, wou den deemolege Schoulmeeschtesch-Verband
dem fréiere Kolleg M.R. déi bekannt Plack un d'Schreif-Haus geha-
ang huet: „An dësem Haus schruw de Méchel Rodange säi REE-
NERT“. Eise REENERT! Mir hunn dat 1966 zesumme mat der CGFP
mat engem bronze Medaillon ofgerënnt.

Den Dr. Edmond Klein, e Wëlzer Frënd vun der Famill Rodange,
huet 1927 a senger feierlecher Ried nach eng Kéier kloer an däitlech
festgestallt, datt dem Rodange seng Wëlzer Zäit sech genee mat der
REENERT-Schreifzäit deckt. Just deeselwechten Dr. Klein huet dem
Professer Jos. Tockert seng authentesch-lieweg Explikatiounen iw-
wer de RODANGE an säi REENERT praktesch an d'Jubileums-Edi-
tioun vun 1927 eran diktéiert. Méi Bewäis brauche mir bestëmmt net,
fir de KULTUR-WEE an d'MONUMENT RODANGE duer ze setzen,
wou si hi gehéieren.

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Jeanny Friederich, Jang Hansen, Henri
Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes
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„Les Secouristes-Ambulanciers de la Croix-Rouge luxembourgeoise, section de Luxembourg-Ville“

Über 1 800 Krankentransporte durchgeführt
Hundestaffel bei drei internationalen Ereignissen in Algerien, Deutschland und Iran im Einsatz

Die ordentliche Generalversamm-
lung der „Secouristes-Ambulan-
ciers“ des Luxemburger Roten
Kreuzes, Sektion Luxemburg-Stadt,
die im dichtgefüllten Instruktions-
saal im „Centre d'intervention“ in
Hollerich stattfand, wurde von Prä-
sident Dr. Guy Loos eröffnet. Nach
der Begrüßung der zahlreichen An-
wesenden, unter ihnen Schöffe Lau-
rent Mosar, Gemeinderat Alain De-
muyser, Fernand Bley, beigeordne-
ter Direktor des Roten Kreuzes,
richtete der Vorstandsvorsitzende
Dankesworte an alle, die ihre Frei-
zeit opferten, um sich in den Dienst
ihrer Mitmenschen zu stellen. 

Im Aktivitätsbericht ging hervor,
dass der Transport per Krankenwa-
gen durch die Sanitätshelfer des Ro-
ten Kreuzes garantiert wird. Der
Dienst funktioniert 24/24 Stunden,
ist über die Telephonnummer
45 70 70 erreichbar; er garantiert
einen bequemen, medizinisch ange-

passten Transport, wenn notwendig,
in Begleitung eines Anesthäsisten
bzw. „Infirmier-anesthésiste“. Letz-
tes Jahr wurden 221 Transporte ins
Ausland und 1 609 auf luxemburgi-
schem Territorium – davon 1 013
zwischen Kliniken – durchgeführt.
Dabei waren vier Krankenwagen,
zwei medizinisch ausgestattete und
zwei kleinere Sanitätswagen im Ein-
satz und fuhren 139 868 Kilometer.

Was die kulturellen und sportli-
chen Veranstaltungen betrifft, so
wurde hervorgehoben, dass die Sa-
nitätshelfer der Sektion 184 Bereit-
schaftsdienste leisteten. Auch war
die Sektion beim „Centre de secours
principal“ der Stadt Luxemburg
während der Wochenenden und Fei-
ertage präsent. In Zusammenarbeit
mit den Berufssanitätern der Stadt
Luxemburg verrichteten sie 3 191
Stunden Dienst und fuhren 1 816
Einsätze. Während 24 Tagen über-
nahm sie den Bereitschaftsdienst an

den Wochenenden des Blutreser-
ventransports zu den verschiedenen
Kliniken des Landes. Die Sektion
war 336 Stunden präsent, machte 77
Lieferungen und legte dabei 3 896
Kilometer zurück. Auf dem Gebiet
der Ausbildung wurden 29 Kurse
vorgeschlagen. Die Sektion Luxem-
burg-Stadt zählt 104 Mitglieder, die
Hundestaffel miteinberechnet.

Über Einsätze der Hundestaffel
berichtete anschließend Jerry Ast.
Er der hervor, dass die Hunde-
abteilung letztes Jahr 8 040 Stunden
für freiwillige Aktivitäten aufzu-
weisen hatte. 

2003 war durch drei internatio-
nale Ereignisse geprägt, und zwar
im Mai, die Rettungshilfe bei Gele-
genheit des Erdbebens in Algerien,
im September die Personensuche-
hilfe in Aachen und Ende Dezember
der Einsatz nach der Erdbebenkata-
strophe in Iran. Auf nationaler
Ebene wurde die Hundestaffel auf

Anfrage der Polizei bei vier Suchen
nach vermissten Personen um Hilfe
gebeten. Es folgte der Finanzbericht
von Jeff Bentz, den die verbleiben-
den Kassenrevisoren Marco Kemp
und Gast Gieres für einwandfrei be-
fanden. Nach Teilneuwahlen prä-
sentiert sich der Vorstand so: Präsi-
dent: Dr. Guy Loos; Sekretär und
Kassierer: Jeff Bentz; Beisitzende:
Jerry Ast, Béa Chagnon, André Gil-
lander, Jean Koster, Marie-Marthe
Muller, Jean-Jacques Ciaffone, Tom
Weber und als Neuzugänge Josée
Kridel sowie Frank Jost. 

Schöffe Laurent Mosar, der die
besten Glückwünsche seitens der
Gemeinde Luxemburg überbrachte,
hob u. a. die exemplarische Zusam-
menarbeit der dynamischen Sektion
mit der Berufsfeuerwehr hervor.
Diesen Worten schloss sich Fernand
Bley als Vertreter der LRK-Direk-
tion gerne an.

Jds

Beschäftigungsinitiative ProActif

Wirtschaftslage brachte Anstieg der Teilnehmer mit sich
441 Personen waren 2003 bei ProActif beschäftigt / Verabschiedung des Gesetzes über Solidarwirtschaft gefordert

c.g.f. – ProActif, eine Vereinigung,
die im Jahr 1998 vom LCGB gegrün-
det wurde, hat sich die soziale Auf-
gabe gesetzt, Arbeitslose über ein
zeitlich begrenztes Programm wie-
der in den Arbeitsmarkt einzufüh-
ren. Dass der Weg der richtige ist,
belegen laut den Verantwortlichen
die steigenden Zahlen an Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen für immer
mehr Betroffene.

Die Zeiten von wirtschaftlicher
Krise seien nicht günstig für eine
Vereinigung wie ProActif, so der
Vorsitzende der Vereinigung, Robert
Weber, im Rahmen der kürzlich ab-
gehaltenen Generalversammlung.
Zusammen mit dem „Forum pour
l'emploi“, das vor allem im Norden
des Landes aktiv ist, setze sich
ProActif innerhalb des LCGB für
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
ein, so Robert Weber. Sorge bereite
ihm, dass das benötigte Gesetz, das
von Arbeitsminister François Bilt-
gen befürwortet werde, noch immer
nicht rechtskräftig sei. Durch die
fehlende legale Basis ließen sich
nicht alle Vorhaben verwirklichen
und Neider seien darum bemüht,
den Erfolg zu verhindern. Mit 12 000
Arbeitssuchenden und beabsichtig-
ten Restrukturierungsmaßnahmen

in den Betrieben verschlechtere sich
die Lage weiter auf dem Arbeits-
markt. Mit der EU-Osterweiterung
würden die Probleme nicht weniger,
so Robert Weber, der die Überzeu-
gung vertrat, dass neben hoch quali-
fizierten Arbeitnehmern auch un-
oder wenig qualifizierte benötigt
würden.

Sekretär Marc Thillmann erin-
nerte an den Beschluss im Rahmen
einer außerordentlichen General-
versammlung, den Sitz nach Schiff-
lingen in den „Dumontshaff“ zu ver-
legen. Dies habe jedoch keinen Ein-
fluss auf die Aktivitäten, die von
verschiedenen Zentren aus gesteuert
werden.

Solche Zentren befinden sich in
Born, Lintgen, Hamm, Dahlem,
Schifflingen und Differdingen. Der-
zeit laufen Projekte in Monnerich,
Colmar-Berg, Monnerich (Ardän-
nerperd), Fond-de-Gras, aber
auch die Projekte „Aide Familiale“,
„Equal Réinsertion“, „Equal FogAf-
lex“ und „Geméisubau“. Weiter
werden Kinderhorte (Bartringen,
Born und Monnerich) betrieben und
es besteht ein Pool an Haushaltsge-
hilfinnen sowie an Ersatzpersonal
für die verschiedensten Einsätze.
ProActif bietet Dienste für ältere

und behinderte Mitmenschen an, für
die eine Gegenleistung verlangt
wird. Neben den Kinderhorten bie-
tet ProActif auch außerschulische
Dienste in den Gemeinden Monne-
rich und Hobscheid an. Dienste wer-
den auch im Bereich der Informatik
und der neuen Medien angeboten.
Zusammen mit Gemeinden und Ver-
einigungen werden Projekte im Be-
reich der Umwelt und des Tourismus
verwirklicht.

Es wurden auch Renovierungsar-
beiten in verschiedenen Gemeinde-
gebäuden durchgeführt. Ausbildun-
gen werden in den Werkstätten in
Differdingen (Schreinerei) und Dah-
lem (Maler- und Rohbauarbeiten)
angeboten. Gemüse wird in Ehlin-
gen, Schifflingen und Dahlem ange-
baut. Zusammen mit der Gemeinde
Petingen, AMTF und dem Kulturmi-
nisterium wurde in Fond-de-Gras
ein Projekt im „parc ferroviaire“
verwirklicht und nicht zuletzt
wurde in Schifflingen ein Projekt
mit Ardennerpferden im vergange-
nen Jahr umgesetzt.

In all den Projekten erhalten Ar-
beitslose eine Ausbildung bzw. eine
Zusatzausbildung mit dem Ziel,
wieder in den Arbeitsmarkt einge-
gliedert zu werden, was jedoch nicht

in allen Fällen gelingt. Reintegrati-
onsmaßnahmen werden über das
Projekt „Equal“ mit zusätzlichen
europäischen Geldern finanziert.
Solche Unterstützung gibt es auch
über das „réseau pour le travail et
promotion humaine“, dies in Zu-
sammenarbeit mit dem „centre pas-
toral au monde du travail“.

Ende 2003 waren 347 Personen
bei ProActif beschäftigt. Insgesamt
waren es 2003 441 Personen, die von
ProActif betreut wurden. 93 Perso-
nen haben ProActif 2003 verlassen,
teilweise dadurch, dass sie dem Ar-
beitsmarkt wieder zugeführt werden
konnten. Nicht zuletzt wird das An-
gebot von ProActif mit Weiterbil-
dung abgerundet.

Nach der Generalversammlung
gehören Robert Weber, Aly Kaes,
Gérard Albers, Manuel Achten,
Marcel Kraus, Joé Spier sowie Jos.
Foeller als neues Mitglied dem Ver-
waltungsrat an. Direktor von
ProActif ist Carlo Kemp, dem die
Leiter der Regionalzenter Alain
Lehnertz und Romain Ruscitti, die
Verantwortliche des „Cercle Gaby
Schroell“, Cathy Hilger und die Ver-
antwortliche für Studien, Anne Est-
gen, zur Seite stehen.

CSV und LCGB Beggen-Weimerskirch-Dommeldingen besuchten Europaparlament

Die Gruppe wurde in Brüssel von den Europaabgeordneten Jacques Santer und Astrid Lulling empfangen

Die Initiative zu diesem Informa-
tionsbesuch beim Europäischen
Parlament ergriff Nico Hoffmann
vom LCGB. Die Luxemburger Eu-
ropaabgeordnete Astrid Lulling
hatte den Besuch während einer Mi-
ni-Plenarsitzung in Brüssel organi-
siert, was für die Teilnehmer beson-
ders interessant war, da sie einer
Plenarsitzung von der Publikums-
tribüne aus beiwohnen konnten.

Zur Begrüßung hatten sich Jac-
ques Santer und Astrid Lulling ein-
gefunden, die auch in einem Konfe-
renzsaal zu der Gruppe sprachen.
Jacques Santer unterstrich die

Wichtigkeit der Europawahlen vom
13. Juni, wo es darauf ankomme,
kompetente Mitglieder in das Euro-
päische Parlament zu entsenden.

Angesichts der immer zahlreicher
werdenden Mitentscheidungen von
Rat und Parlament in der europäi-
schen Gesetzgebung wird das Euro-
paparlament lebenswichtig für die
Verteidigung der Interessen Luxem-
burgs, das nach diesen Wahlen noch
sechs von 732 Mitgliedern zählen
wird.

Astrid Lulling erläuterte die Pro-
zeduren dieser Europawahl und die
Notwendigkeit doppelter Kandida-

turen, weil die Nationalwahlen, wie
schon seit 1979, erneut in Luxem-
burg mit den Europawahlen zusam-
menfallen.

Astrid Lulling ging auch auf ein-
ige kruziale Dossiers für den Fi-
nanzplatz Luxemburg ein, die zur
Zeit im Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschuss beraten werden.
Dazu gehöre die Richtlinie für Fi-
nanzdienstleistungen, wo die Euro-
paabgeordnete schwer zu kämpfen
habe, um u. a. sozialistische Vorstel-
lungen abzulehnen, die dem Finanz-
platz Luxemburg Schaden zufügen
könnten.

„Chorale Ste-Cécile“ Walferdingen

Ein geistliches Konzert mit einfühlsamer Musikalität
Die „Chorale Ste-Cécile“ hatte

für vergangenen Sonntagnachmit-
tag zu einem weiteren geistlichen
Konzert in die Pfarrkirche nach
Walferdingen eingeladen, wo sie
unter Leitung von Elisabeth
Schmit mit Roger Goodwyn an der
Orgel die sehr zahlreichen Zuhö-
rer begeisterte.

In den Ehrenreihen hatten Platz
genommen Kulturministerin Erna
Hennicot-Schoepges mit Ehegatte
Lucien, der Abgeordnete Marcel
Sauber, Bürgermeister Guy
Arendt, Pfarrer Armand Koos,
Schöffin Marianne Worré, Ge-
meinderat Nic. Wiot, Roby Zen-
ner, Präsident des Piusverbandes,
und Bürgermeister Raymond
Weydert aus Niederanven. Präsi-
dent Pierre Kummer hieß die zahl-

reichen Gäste herzlich willkom-
men und führte in die Thematik
des Konzertes ein, das in zwei
Teile gegliedert war: Im ersten
Durchgang trug der Chor Musik
zur Fastenzeit und zur Karwoche
vor, im zweiten Teil kamen teils
imposante Werke unter dem Ober-
begriff „Gloire et Louange à
Dieu“ zur Geltung. Zwischen-
durch stellte Organist Roger
Goodwyn sein Können mit ver-
schiedenen weniger bekannten
und deshalb aufhorchen lassenden
Solowerken unter Beweis: „O
Mensch, bewein’ dein’ Sünde
groß“, Choral BW 622, von Jo-
hann-Sebastian Bach, Choral BW
636, von Johann-Sebastian Bach,
Choral BuxWV 219, von D. Buxte-
hude, und „Crucification“, Ext-
rait de la Symphonie Passion, op.

23, von Marcel Dupré. Dirigentin
Elisabeth Schmit hatte für beide
Teile eine ausgezeichnete Aus-
wahl an Werken getroffen. Zum
Auftakt erschollen Werke von J.
Fux, Heinrich Schütz, H. Isaac,
Anton Bruckner, Johann-Sebas-
tian Bach, Michael Haydn und Z.
Kodaly. Unter das Geleitwort
Ehre und Lob fielen Werke von
Johann-Sebastian Bach, B. Klein,
Josef Haydn, Gabriel Fauré, Jean-
Pierre Schmit und Georg-Fried-
rich-Haendel.

Eine Kollekte zu Gunsten von
„Télévie“ erbrachte einen Betrag
von nicht weniger als 1 900 Euro,
wie beim anschließenden Ehren-
wein im Probesaal des Chors zu
erfahren war.
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Bäerdref
Bauschelt
Bech
Buerschent
Bus
Clierf
Consdref
Diddeleng
Dikrech
Ell
Ëlwen
Esch-Sauer
Esch-Uelzecht
Ettelbréck
Fëschbech / M.
Fiels
Gréiwemaacher
Heischent
Hiefenech
Houschent
Iechternach
Ierpeldeng / Ett.
Jonglënster
Kautebaach
Kënzeg

Koplescht
Lac Haute-Sûre
Lëntgen
Lëtzebuerg
Luerenzwëller
Mamer
Manternach
Mäerzeg
Miersch
Munneref
Munzen
Néngsen
Pëtschent
Rammerech
Recken / Mess
Réimech
Réiser
Rouspert
Stengefort
Suessem
Veianen
Wäiswampech
Waldbëlleg
Wënscher
Wolz

Dat sinn d'Nimm vun de Gemengen, aus deenen eng Uertschaft, e Bann
oder eng Plaz am REENERT ernimmt an domat zu Éiere kënnt (z.B.
Pretten/Gemeng Lëntgen; Féischterhaff Gemeng Buerschent). Iwwre-
gens ass dat eent vun de sëlleche genialen Elementer an eisem
REENERT. Vun allen Dichter, déi zënter dem Mëttelalter de Fuuss a
seng Spiichten an eng grouss Fabel-Déieren-Geschicht gesat hunn – fir
dem Mënsch säin Naupen-Spigel dohinner ze halen – ass de Michel
Rodange den éischten an eenzegen, deen dësen „Epos“ an eng Zäit, op
eng bestëmmt Plaz an och an eng Gesellschaft gestallt huet. Net fir
näischt ass et duerfir och méiglech, de Reenert als komplett Theaterstéck
ze spillen, esou wéi de Frank Feitler dat vrun en etleche Joeren op eng
magistral Fassong mat senge Leit um Wëlzer Festival gewisen huet.

Mir hunn all deene Gemengeréit e Bréif geschéckt, fir äis beim
MONUMENT a KULTUR-WEE RODANGE-REENERT eng finanziell
Hand unzepaken. Natierlech stinn si och herno an der Publicatioun, déi
mir fir d'Aweiung vum Nationalmonument RODANGE-REENERT
erausginn. Et wier vläicht net vu Muttwëll, wann eis Membren a
Lieserfrënn an hirer Gemeng oder bei engem vum Gemengerot géngen
nofroen, ob si op de Bréif fir d'RODANGE-Monument reagéiert hätten. 

Och op dës Manéier ka jiddweree seng Bäiluecht fir dat Wierk ginn,
dat fir äis an eis Kanner e Bijous-Stéck vun eiser Identitéit soll sinn. 

L.R. – „Wat d'Heemecht ass…“, gëtt ewell Enn 19.
Joerhonnert vum Michel Lentz an sengem schéine Lidd
gefrot. An och drop geäntwert. Vläicht wier eisem Land
an eise Leit „14-18“ an och „40-45“ villes erspuert
bliwwen, wann do virdrun ewell méi däitlech, fest a kloer
dorop geäntwert gi wier. Wann d'Sprooch, „mat deer eis
Mamm äis an d'Liewen era gekësst huet“, 3 Genera-
tioune méi fréi déi natierlech Plaz kritt hätt, déi si zënter
Joer an Dag verdéngt!

Den C.M. Spoo hat et ewell 1896 kloer erkannt … mat
him guf den Uz gemaach, och wann d'Lëtzebuergescht
1912 e Klappstillchen am Schoulgesetz krut. Den „Siggy
vu Lëtzebuerg“ alias Professer Lucien Koenig huet et
och laang däitlech gesot a geschriwwen, vläicht ower e
bëssen zevill pathetesch / theatralesch … mä am Fong
absolutt richteg. 

Nach vrun en etleche Joeren ass een um Radio vun
aremséilege Flappessen als „Beruffs-Lëtzebuerger“ aus-
gegréngt ginn, well een eis Sprooch als e Kapp-Element
vun eiser Identitéit héichgehal a weider gedréckt huet. 

„Haaptelement vun eiser Identitéit a fir d'Integra-
tioun“ gëtt d'Lëtzebuerger Sprooch haut - mat Recht !!! -
vun den héchsten Autoritéite vun eisem Staat genannt.
Et ass bekäppt, unerkannt a behäerzt, datt eis Sprooch
och, a besonnesch an engem Europa vu 25 Länner fir äis
an eis Kanner eng Roll spillt ewéi nach ni. Et ass nach
Zäit. Mä keng méi ze verbëtzelen! 

e begeeschterte Merci fir e PATRONAGE!
Eng vun de schéinsten Neiegkeeten, déi mir iech haut an der KLACK kënne bekannt

ginn: Eise Grand-Duc HENRI an d'Grande-Duchesse MARIA TERESA hunn Hiren héige
Patronage fir d'National-Monument an de Kultur-Wee RODANGE REENERT ginn!

Eng zweet grouss Nouvelle: De Chef vum Land an d'Madame halen drop, fir
d'Monument den 22. Juni 2004 zesumme mat äis alleguer op Wolz aweien ze kommen.

Domat ënnersträiche Si op eng sympathesch Fassong d'Wichtegkeet vun dësem
Monument fir eis Kultur an Identitéit. Si weisen an engems och Hiren héigen Intresse fir
eis Sprooch an d'Lëtzebuerger Literatur.

- si op der TV an um Radio dacks aremséileg ass
- si an de Schoulen an der leschter Bänk sëtzt
- si op der TV keng regelméisseg Emissioun huet
- si egal wat fir iwwerflëssegt Däitsch muss schlécken
- si muss „Ameisen ausserhalb der Stad Schmetterlinge verfollegen“
- si net bei eisen natierlechen Identitéits-Environnement gezielt gëtt

AL – An der leschter KLACK hate mir
iech gefrot, fir mat 25 € ee Buschtaf – a wat
méi, wat besser – fir de Kultur-Wee
RODANGE / REENERT bäizesteieren. Fir
déi Versen a Strophen, déi um Kultur-Wee
an d'Monument-Deeler agemeesselt ginn,
brauche mir ronn 2 500 „gutt Leit“…, déi
hiren Numm a léiwe Geste ower och herno
an eiser Publicatioun iwwer dat Ganzt
erëmfannen! 

Eist Gelauts ass ewell vu ganz villen
Intressente gehéiert ginn. Et sinn esouguer
Famillen dobäi, déi fir jiddweree vun hin-
nen e Buschtaf gestëft hunn, wonnerbar! Et
huet ower nach net ofgelaut. 2 500 Busch-
tawe sinn der jo och vill. Mat eisem Merci
vun elo gi mir d'Verspriechen nach eng
Kéier, datt jiddwereen e perséinlecht
Schreiwes fir seng Bäiluecht kritt. Wien
iwwer de „Fonds culturel national“ iwwer-
weist, ka bei de Steieren ofrechnen.

Den illustréierten Artikel iwwer d'Mo-
nument RODANGE / REENERT kënnt dir
nach ëmmer (gratis!) vun äis geschéckt
kréien; eis Adresse fannt dir hei an der
KLACK.

N.B.: Dir musst äis entschëllegen, datt
eis Kontennummeren an der leschter
KLACK e bësse krommenoleg gerode wa-
ren. Dofir hei nach eng Kéier d'Nummere
vun den 2 Konten:
1) Actioun-Lëtzebuergesch / „Monument
Rodange“ CCPL LU38 1111 1973 1618 0000
2) Fonds culturel / „Monument Rodange“
(Steieren!) BCEE LU63 0019 1002 0100 30

- eis Sprooch haut am Gespréich ass ewéi nach ni
- eis Sprooch haut do ass, wuer si den 10. Oktober 1941 gehéiert huet
- eis Sprooch haut op héchstem Niveau unerkannt gëtt
- eis Sprooch als Haapt-Integratiouns-Element gekuckt gëtt
- eis Sprooch eng ganz normal Plaz an Zeitungen huet
- eis Sprooch de Sujet vun esou ville Lieserbréiwe ginn ass
- eis Sprooch, esou oder esou, kee méi kal léisst 
- eis Sprooch ewell esou vill gutt Literatur opweises huet
- eis Sprooch bei Privatleit a Veräiner ëmmer méi a besser „stackt“
- eis Sprooch zënter laang eng schéi Plaz an der Kierch huet
- eis Sprooch aus dem Dialekt-Motzeck erauskënnt
- eis Sprooch als Schoulfach unerkannt gëtt

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Jeanny Friederich, Jang Hansen, Henri
Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes
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Am Norde kucke 55% vun de Leit
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Den 1. Late Night Bus Éisleck
Fuesméindeg-Cavalcade duerch

2 Länner zu Wuelenduerf
2. internationalen

Naturfoto-Festival Lëtzebuerg
25. Dikrecher Cavalcade

Um 19 Auer bei Iech am Kabel.
(Widderhuelunge bis 22.30 Auer)

Gemeinderat Vianden

Umwandlung der Electrolux-Brache
soll vorangetrieben werden 

Die Räte gestehen dem Schöffenkollegium weit reichende Vollmachten zu 

Als der Viandener Gemeinderat
am vergangenen Mittwoch vollzäh-
lig zusammentrat, da beschäftigte
vor allem ein kurzfristig auf die
Tagesordnung gesetztes Thema die
Kommunalpolitiker aus dem Our-
Städtchen. Die Konversion des ehe-
maligen Betriebsgeländes der
Electrolux, das seit nun schon fast
zehn Jahren ungenutzt daliegt und
dessen umweltgerechte Untergrund-
sanierung immer noch aussteht, soll
vorangetrieben werden.

Besonders durch die immer noch
herrschende Unwissenheit über den
exakten Vergiftungsgrad des Erd-
reiches sahen sich die Ratsmitglie-
der Liette Bock-Milbert, Pascale
Hansen und Nico Walisch dazu ver-
anlasst, nach einer Debatte der ak-
tuellen Lage zu verlangen.

Umweltminister gefordert
Doch auch Bürgermeisterin Gaby

Frantzen-Heger, die erst seit dem 1.
Januar dieses Jahres im Amt ist, will
schnellstmöglich eine Lösung her-
beiführen. Sie las dem Gemeinderat
einen wenige Stunden zuvor an die
Adresse von Umweltminister Char-
les Goerens verfassten Brief vor, in

dem um eine schnellstmögliche Zu-
sammenkunft vor Ort und mit allen
staatlichen Entscheidungsträgern
gebeten wird. „Die Firma Electrolux
und auch die Gemeindeverwaltung
hat in den vergangenen Jahren keine
Möglichkeit ausgelassen, um ein für
alle Seiten zufrieden stellendes und
finanzierbares Sanierungs- und
Nutzungskonzept zu erarbeiten“,
sagte die Bürgermeisterin und stellte
dabei vor allem die oftmals viel Zeit
in Anspruch nehmenden Verwal-
tungsprozeduren an den Pranger.
Damit wollte Gaby Frantzen-Heger
aber vor allem den in diesem Dossier
an die Adresse ihres Amtsvorgän-
gers Marc Schaefer gerichteten Vor-
wurf der jahrelangen Untätigkeit
entkräften.

Prozedur eingeleitet
Ein von der Electrolux eingeholter

Kostenvoranschlag beziffert die
Entseuchungskosten des zwei
Hektar großen Areals nach dem
„funnel & gate“-Prinzip auf rund
1 Mio. €. Diese Summe wird in einer
gegenwärtig zwischen dem Elektro-
Unternehmen und der Gemeinde-
verwaltung ausgearbeiteten Kon-

vention festgehalten. Sobald diese
Vereinbarung dem zuständigen Mi-
nisterium vorliegt, wird die Um-
weltverwaltung ein Abkommen
erstellen, das aufgrund der im Sep-
tember 2003 von Luxcontrol vorge-
legten Studie die auszuführenden
Sanierungsmaßnahmen definiert
und den in der Konvention zuvor
bezifferten Kostenpunkt fest-
schreibt.

Dieses Abkommen muss vom Ge-
meinderat genehmigt werden und
kommt dann auch nur 40 Tage zum
Aushang, womit den Bürgern die
Möglichkeit zum Einspruch gegeben
wird.

Besonders die Anwohner des einst
industriell genutzten Geländes sind
derzeit in Aufruhr, weil jegliche Sa-
nierungsmaßnahmen noch ausste-
hen und keine Kenntnis über die
Dimension der Verunreinigung be-
steht. Gaby Frantzen-Heger konnte
aber die Gemüter dahingehend be-
ruhigen, dass entgegen der oft ver-
lautbarten Meinung kein Asbest im
Dach der Holzbaracke vorgefunden
wurde.

Vertrauen in den Schöffenrat
Damit jetzt zügig in diesem Dos-

sier gehandelt werden kann, spra-
chen die Räte dem Schöffenrat ihr
volles Vertrauen bei der Bewälti-
gung des leidigen Dossiers aus und
statteten die Bürgermeisterin und
ihre beiden Assessoren mit weit
reichenden Handlungsvollmachten
aus.

Die Kosten bleiben für die Ge-
meinde Vianden auf jeden Fall über-
schaubar. Entsprechend dem „pol-

lueur-payeur“-Prinzip entfallen 50
Prozent der Kosten auf das Unter-
nehmen Electrolux. Die verbleiben-
den 500 000 € teilen sich Staat und
Gemeinde jeweils zur Hälfte.

Wie Gaby Frantzen-Heger weiter
mitteilte, sollen nach Abschluss der
Sanierungsmaßnahmen auf dem Ge-
lände vor allem neuer Wohnraum,
ein Geschäftszentrum und auch
neue Räumlichkeiten für die techni-
schen Gemeindedienste und die lo-
kale Feuerwehr entstehen.

„Bummelbus“, Fernseh-
programm und „Télévie“

Doch es wurden auch noch zahl-
reiche weitere Entscheidungen ge-
troffen. Die Gemeinde Vianden wird
sich zukünftig auch am „Bummel-
bus“ beteiligen.

Die Bürger der Gemeinde sollen in
den Genuss des Fernsehprogramms
„Video on demand“ kommen. An-
hand einer speziellen technischen
Plattform, die neben einer 160-Gi-
gabyte-Festplatte auch einen CD/
DVD enthält, können die Konsu-
menten damit aus dem heimischen
Sessel bequem auf eine Vielzahl von
Filmen, Unterhaltungssendungen
und Spiele zurückgreifen.

Nachdem Förster François Ro-
desch das Projekt eines Abenteuer-
parks im „Bildchensbösch“ vorge-
stellt hatte, gewährte der Gemeinde-
rat noch eine Geldspende in Höhe
von 750 € zugunsten der Télévie-
Aktion. Der Télévie-Sternenlauf
startet übrigens am kommenden 27.
März, um 15 Uhr, vor der Hofburg in
Vianden.

D.R.

NOTIZBLOCK 

Bettenduerf. – Fraen a Mam-
men. D'Generalversammlung ass e
Méindeg, den 1. Mäerz, um 20 Auer
am Härenhaus zu Bettenduerf.

Bissen. – „Amis de la Fleur“.
Morgen Sonntag ist im alten Ge-
meindehaus um 15 Uhr die Monats-
versammlung.

Bondorf. – LCGB.  Die General-
versammlung der LCGB-Sektion
Obersauer wird am Samstag, dem
13. März, in der Auberge du Châ-
teau in Bondorf abgehalten. Im An-
schluss an die Generalversamm-
lung, gegen 20 Uhr, findet zum
Preis von 10 Euro pro Person ein
Abendessen statt. Kleine Ge-
schenke für die Saaltombola sind
willkommen. Anmeldungen sind
bis zum 7. März an folgende Mit-
glieder zu richten: Paul Kettel
(23 64 03 16) oder Nic Speidel
(23 64 03 91).

Clerf (Dekanat). – ACFL.
D'Fraen a Mammen aus dem Deka-
nat Cliärref sen ageladen op den
Einkehrdag van der Fastenzekt
mat Gemeinschaftsmass op der Pa-
femillen (Fünfbrunnen) am neien
Home e Mëttwoch, den 3. Mäerz.
Afank ass ëm 10 Auer, nomëttes ëm
14 Auer fir déijéineg Persounen, déi
sech wëllen aschléissen. De Schluss
ass géint 16.30 Auer. D'Leedung
vam Dag iwwerhëllt den Deche Jos
Roemen an d'Thema ass „Faasch-
tenzäit: Verlaangen no Geste vu
Fridden a Versöhnung!“. Amel-
dunge bis mondes, den 1. Mäerz, bei
Micheline Palzer zu Granzen (Tël.
99 86 43) oder bei Anita Lutgen zu
Marnich (Tël. 92 18 52). All Persou-
nen, déi sech nomëttes aschléissen,
mussen agemeld giänn. De Welt-
gebiedsdaggottesdéngscht ass dëst
Joer fregdes, de 5. Mäerz, ëm 15
Auer zu Nidderwooltz an der
Kierch, wou all Fraen a Mammen
esouwéi all Memberen aus dem De-
kanat agelade sënn. D'Thema ass
„Im Glauben gestalten Frauen Zu-
kunft“.

Colmar-Berg. – Séance publi-
que. Trois points sont à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du
conseil communal le mardi 2 mars à
17 heures.

Diekirch. – Récital  d'orgues.
Demain dimanche à 17 heures Ja-
roslav Tuma de Prague donnera un
récital à la Vieille Eglise St-Lau-
rent. L'organiste jouera des oeuvres
de Johann Sebastian Bach, Josef
Seger, Jan Krtitel Kuchar, Jan Voj-
tech Maxant, Jaroslav Tuma, Bo-
huslav Martinu et Milos Sokola. Le
récital est organisé par les Amis de
l'orgue de Diekirch en collabora-
tion étroite avec la commission cul-
turelle de la ville de Diekirch.

Ettelbruck. – «Wanderfrënn» .
Une marche populaire de six et

douze kilomètres est organisée par
les «Wanderfrënn Ettelbréck» de-
main dimanche à Ettelbruck. La
marche est ouverte à toutes les per-
sonnes; le départ et l'arrivée sont au
Centre sportif Deich de 7 à 14
heures.

Préizerdaul. – Bazar.  D'ONG
„Komm Hëllef mat Préizerdaul“ in-
vitéiert op hire Bazar an de Kultur-
zenter muer Sonndeg vu 14 Auer un
op der Fabrik am Préizerdaul. Nieft
enger Kaffisstuff, Tombola, engem
Bichermaart an Animatioun fir
d'Kanner ass um 15 Auer een Op-
trëtt vum Poppentheater „Hoppla-
bum“. 

Réiden/Atert. – Informa-
t iounsversammlung.  Déi Re-
sponsabel vum „Energi Park Réi-
den“ erklären e Méindeg, den 1.
Mäerz, ëm 20 Auer an der Aula zu
Réiden/Atert ë.a. wéi ee sech un
enger gemeinschaftlecher Solar-
stroumanlag bedeelege kann, wat
eng Bedeeligung kascht, wéi héich
d'Subside sinn, wéi vill Suen ee
verdinge kann, wéi grouss den Er-
trag vun der Anlag ass a wie sëch
ëm den Ennerhalt këmmert.

Réiden/Atert. – Museksdag.
D'Musek vu Réiden invitéiert op
hire Museksdag e Sonndeg, de 7.
Mäerz, am Centre polyvalent zu
Réiden/Atert. Um Programm steet
vun 11 Auer den Apéritif, um 11.30
Auer ee Concert-Apéritif vun der
Musék „Royale Concordia Mes-
sancy“, vun 12 Auer un ee Mëtteg-
iessen (zwee Menüer zur Auswiel
an umelle bis den 3. Mäerz um Tël.
021 13 75 08 oder 23 62 04 94) an
um 14.30 Auer spillt d'Musek Ge-
meng Ell ee Concert.

Schieren. – Buergbrennen.
Muer op Buergsonndeg brennen
d'Schierener Pompjeeën um Kräiz-
bierg d'Buerg, déi am Laf vum
Moien gebonnen an opgeriicht gëtt.
Vu 14.30 Auer gëtt am Pompjeesbau
Ierzebulli mat Mettwurscht
zerwéiert. Um 20 Auer, nodeem
d'Sirenen am Duerf opgehault hunn,
gëtt d'Buerg ofgebrannt. Haut
Samsdeg vu 14 bis 18 Auer maachen
d'Pompjeeën am Pompjeesbau eng
Feierläscherkontroll. Wien nit ka
kommen, ka sech um Tël. 81 79 71
(Nummer vom Pompjeesbau) mellen
a Pompjeeë kommen de Feierläscher
Heem sichen. Et kann een och Feier-
läscher, Rauchmelder a Branddecke
bestellen.

Sir. – Informatiounsowend.
Tria (by interformation asbl) invi-
téiert op een Informatiouns- an
Diskussiounsowend en Dënsdeg,
den 2. Mäerz, um 20 Auer zu Sir am
Veräinsbau zum Thema „Kamelle
statt Kuschelen?!“ mam Rolande
Fellerich, dipl. Pädagogin am Cen-
tre de prévention des toxicomanies.

Weiswampach. – Syndicat d'ini-
tiative. Die Generalversammlung
des „SIT Weiswampach, Beiler,
Leithum“ findet am Montag, dem
1. März, um 20 Uhr im „Café bei
Josiane“ in Weiswampach statt.

Weller. – Lëtzebuerger
Owend. D'Gemeng Pëtschent invi-
téiert op ee Lëtzebuerger Owend en
Dënschdeg, den 2. Mäerz, um 20 Auer
am Festsall zu Weller. De Lex Roth
vun der Actioun Lëtzebuergesch liest
aus senge Fabele vir, behandelt
d'Sprechwieder an hält een interes-
sante Virtrag iwwer eis Sprooch.

Amiperas
Réiden/Atert. – D'Amiperas-

Sektioun invitéiert hir Membe-
ren an och Nit-Memberen op
eng „Porte ouverte“ e Mëtt-
woch, den 3. Mäerz, um 14.30
Auer am Polyvalent zu Réiden.
Et ginn och Erkläerungen iw-
wert d'Reese matgedeelt.

Wäiswampich. – Déi nächst
„Porte ouverte“ ass ee Mëtt-
woch, de 17. Mäerz an der
Konn. Géint 16 Auer gëtt d’Ge-
neralversammlung ofgehalen.

Am 5. März

Heilig-Kreuz-Freitag in Goesdorf
In früheren Zeiten, besonders

aber im 18. und 19. Jahrhundert,
feierte die Hl.-Kreuz-Pfarrei Goes-
dorf jedes Jahr neun so genannte
Kreuztage.

Den großen Pilgerstrom aber zog
der zweite Fastenfreitag in die
Pfarrkirche Goesdorf, nachdem
Papst Pius VII. am 4. Mai 1831
durch ein Breve allen Pilgern den
vollkommenen Ablass gewährte,
die an diesem Freitag „die
Heilig-Kreuz-Kirche besuchen und
daselbst, nach würdigem Empfang
der Sakramente der Buße und der
Kommunion, für die Eintracht der
Christen, die Bekehrung der irr-
geleiteten Christen und die Aus-
breitung des Glaubens beten“.

Bis zu 14 Beichtväter hörten in
der Zeit Beichte in den Beichtstüh-
len der Kirche und Notbeichtstüh-
len in der Sakristei und auf dem
Kirchhof. Dem damaligen Brauch
entsprechend, wurde den ganzen

Morgen schon vor der Messe die
Kommunion ausgeteilt.

Alle Pilger zum hl. Kreuz sind
herzlich eingeladen und willkom-
men, in Goesdorf auch in diesem
Jahr an der Feier teilzunehmen, die
ein Anstoß sein soll zu einer sinn-
vollen, motivierten Treue zur ur-
alten Heilig-Kreuz-Verehrung in
der Pfarrei Goesdorf.

Wie gewohnt, verläuft die Feier
nach folgendem Programm:

– 10.30 Uhr: feierliches konze-
lebriertes Festhochamt mit Zele-
branz und Festprediger Maurice
Péporté aus dem Pfarrverband
Christnach-Fels;

– Ausstellung und Monstration
der hl. Kreuzreliquie;

– Abschlusssegen mit der hl.
Kreuzreliquie.

Die gesangliche und musika-
lische Umrahmung übernimmt der
Kirchenchor Caecilia, Gemeinde
Goesdorf.

Nach Brandkatastrophe in Stavelot 1998

Lastwagenfahrer bleibt straffrei
(boß) – Der heute 48-jährige

Lastwagenfahrer, der im Sommer
1998 eine Explosionskatastrophe in
der ostbelgischen Abteistadt Sta-
velot ausgelöst hatte, wurde jetzt
vom Gericht für schuldig befunden
– allerdings bleibt er straffrei. Für
den Halter des Fahrzeugs, einen
Transportunternehmer in Flan-
dern, gab das Arbeitsgericht eine
Aussetzung der Urteilsverkündung
für den Zeitraum von drei Jahren
bekannt. Wie die belgischen Me-
dien berichten, sahen die Richter

keinen kausalen Zusammenhang
zwischen den Vergehen des Trans-
portunternehmens und dem Aus-
maß der Schäden, die der Brand des
Fahrzeugs ausgelöst hatte. Der mit
ca. acht Tonnen Straßenfarbe und
150 Litern Verdünnungsmitteln be-
ladene Lastwagen hatte damals
verbotenerweise (Verkehrsverbot
für Fahrzeuge über sieben Tonnen)
eine abschüssige Straße befahren
und war nach einem Versagen der
Bremsen in die Altstadt von Stave-
lot gerast. 
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Nächst Klack (98): 28. Februar 2004

Aus der Philosophie
vum Reenert a vum Grimpert (10. Gesank)

Et ginn duerch d'Welt zwéi Weeën:
sief Wollef oder Schof
E gudde Fuuss ass béides
als echte Philosoph

Wat läit mir un de Sitten
hu meng Popeire Kurs
dee schéinste Credo sange
meng Daalren op der Burs

D'Erfahrung seet mer däitlech:
fir ëmmer ze gewannen
do soll een sech dat Geeschtlecht
an d'Weltlecht gutt verbannen

Friem Fehler kritizéiren
ass etlechmol wuel gutt
gedenkt dir och doniewent
wat dir alt loosst an dutt

Géint aner jäizt mer hareg
vu sech do schwätzt mer lues
an 't hätt ee vëlleg Aarbecht
mam Schnapp a senger Nues

Mer kënnen all schéi schwätzen
als wéi eng Geiesät
ma d'Wollefsschwänz verstoppe
mer heemlech ënnrëm Kleed

Mer hunn als wéi al Triichtren
d'Gewëssen all zerbëlst
gitt un dee Beschte richen
da fannt der datt e wëllst

Den Huer de Bier de Wollef
se stielen datt et flaamt
grouss Schelme gi veréiert
déi butzeg gi verdaamt

Wien d'Gaassen all wëllt kieren
dee fënnt dees Dreck eng Mass
wien d'Boxen all wëllt flécken
behéil seng eegen zrass

D'Welt ass e Sak voll Kriibsen
Wou een deen aner zwéckt 
Déi Iewescht gi gejuppelt
Déi Ënnescht ginn zerdréckt

De Räiche kann alt domm sinn
da wäert en nach gedeien
ma d'Dommheet bei dem Aarmen 
ass guer net ze verzeien

Déi Topeg halen d'Stroossen
fir mech ech léiwen d'Schlëff
am Bësch do mécht en aner
déi allerbeste Grëff

Ech mouch mer eng Scholastik
voll Lächer wéi meng Buerg
eng Seibar vu Gomlastik
do bréngt een alles duerch

Kuckt d'Dommheet ass e Gäertchen
dra wiisst déi beste Speis
den Eefalt muss ee mästen
da gëtt e keemools weis

L.R. – Wien sech méi eng genee Iddi iwwer d'Monument – de
Kulturwee – wëllt maachen, dat mir mat dem Kulturministère an
der Wëlzer Gemeng an den nächste Méint vum häerleche „Simon's-
Park“ bis erof „op d'Lann“ opriichten, dee kann dofir vun äis nach
ëmmer en Extra-Auszock mat Text a Biller geschéckt kréien, deen
äis dat iwwer eng vun eisen Adresse freet. Dir fannt doran iwregens
och en etlech Iwwerleeungen, déi de Reenert an eng europäesch
Zukunft setzen.

D'Monument Rodange besteet aus véier Elementer, déi aus
dem Park eraus iwwer 350 m erof an den Dall verdeelt sinn. Eent
dovun ass eng symbolesch Paart, déi aus 2 grousse stenge Prisme
besteet, esou wéi dir se hei gesitt. Bannent a baussent deer „Paart“
si 4 mol siwe Strophen aus dem Reenert agemeesselt, Texter, wéi
dir se och an dëser Klack noliese kënnt: Et dréint sech dobäi ëm
Liewesweisheeten, déi wouer waren, sinn a bleiwen!

Wie bei deer „agemeesselter Wouerecht“ wëllt perséinlech
mathëllefen, dee kann dat, no enger Iddi vum Jos Scheer vu Wolz,
op eng ganz originell Fassong maachen: Wie schenkt e Buschtaf fir
d'Monument Rodange? Dir kënnt hei am Text nozielen, wéivill et
der sinn, 4,5 cm héich!…d'Gravur vun engem Buschtaf kascht 25 €.
Jiddwereen, deen een dovu gestëft huet, fënnt sech – grad ewéi all
aneren „Sponsor“ – an deem Bichelchen, dat mir extra fir d'feier-
lech Aweiung vum Monument erausginn. Natierlech si mir gléck-
lech, wann een e ganzt Wuert wëllt bäisteieren.

R.Z. – Dat klénkt zimlech verbrezt, gelldir. Mä wann dir net sot, datt et
iech gëtt, wéi a wou a firwat dir ze fanne sidd ... dann existéiert dir net…les
absents ont tort! Dat gëllt och plazeweis fir eis Nationalsprooch. Et gëtt op
globalem Niveau eng ganz Partie vu Lëschten iwwert all Sproochen –
pardon – bal all Sproochen. Am Internet fënnt een ënnert allhtml@com eng
Lëscht vun den Ofkierzunge. Do gesi mir fir Arabesch z.B. „ar“, Lybesch
„ar-ly“, fir d'Belsch steet „nl-bl“ do, fir Albanesch „sq“ asw. Lëtzebuerg
ass zweemol ernimmt: „allemand/Luxembourg de-lu“ an och „français/Lu-
xembourg“. Vun eiser eegener Sprooch kee Pipjeswiertchen!

Op enger anerer Lëscht, deer vun der „Association des traducteurs et
interprètes de l'Ontario“ fanne mir z.B. HY fir Armenien, ES fir Spuenien,
PT fir Portugal asw... vu „LU“ fir Lëtzebuergesch keng Spur!

An enger Opstellung, déi an der „Library of Congress“ am Internet
eraus ze huelen ass (cf. ISO 639-2), steet op enger Lëscht vu 17 Säiten z.B.
„Lule Sami, Sioux, Sask, Santali...“ Alt erëm eng Kéier: näischt vun eiser
Sprooch.

Mir hunn ower en Service Information et Presse vun der Regéierung, en
offizielle Conseil vun eiser Sprooch…Ass et zevill gefrot, fir emol an deer
Saach op deene richtege Plazen e klengen – offizielle – Bescheed ze ginn?
Mir géngen och alt eng Hand upaken.

AL – Dir huet a leschter Zäit eis Sprooch dacks ernimmt. Ganz vill
Richteges a Guddes gesot! Vun Iech huelen d'Leit dat besser of, datt
d'Lëtzebuergescht en Haaptelement vun eiser Identitéit an domat och vun
der Integratioun ass … vun äis gesot, ass dat ewell bal eng „Turlatäin“. Mir
soen Iech op jiddwer Fall fir elo mol e grousse Merci.

Mat all eisem Respekt nach eng kleng Fro: Huet Dir nach ëmmer
wëlles, eis Constitutioun och op Lëtzebuergesch maachen ze loossen, esou
wéi mir et um „Hei Elei“ héieren hunn? Dat ass natierlech net einfach. Mä
onméiglech ass et net, an et brauch seng Zäit. Dir sot, Dir wiert frou, wann
Dir „een“ dofir hätt. Dat ass zwar eng Sproochen-Saach, mä och eng
Top-Juristen-Affär, also eng Aarbecht fir op d'mannst 2-3 Leit. Mir géngen
äis wëllen erlaben, no dem „Heemount“ nach dorop zréckzekommen.

P.W. – All Partei setzt hire Wahlprogramm
op. D'Parteien, déi d'Regéierung herno maachen,
kucken, datt hire Wahlprogramm esou wäit ewéi
méiglech och an de Regéierungsprogramm ge-
baut gëtt.

Dat geet natierlech dacks net ouni Gerëffels
oder Kompromësser. Logescherweis misst ower
dat, wat si all – schrëftlech! – an hire Wahlpro-
gramme stoen haten, dann och an de Programm
vun deer neier Regéierung kommen. Oder net?

Eis Propositioun: Jiddfer Partei schreift Vir-
schléi fir eis Sprooch an hire Wahlprogramm,
vrun allem d'Schafe vun engem Service fir d'Lët-
zebuergescht. Dee Service soll, op d'Manéier
vum „Service des Sites et Monuments natio-
naux“ seng Déngschter a Berodung fir d'Lëtze-
buergescht offréieren an all „technesch-pedago-
gesch Aspekter“ rondrëm eis Nationalsprooch
koordinéieren … oder ass dat Element vun eiser
Identitéit manner wäert ewéi konschthistoresch
Wäertstécker? 

Wéi kënnt dir dat maachen?
1. direkt op den „Monument-Kont“ bei der Actioun-Lëtzebuergesch

IBAN LU38 1111 1973 1618 0000

2. steierméisseg ofsetzbar: Fonds culturel national („Monument
Rodange“) BCEE 1002/0100-3

MERCI !

... vläicht fannt dir: „ewéi de Geck un de Bengel“. Ower eis Chamber
vun elo ass eng „Constituante“: Si kann also Ännerungen an eiser Constitu-
tioun maachen. Entweder si mécht dat just iert si verfassungsméisseg
opgeléist gëtt, oder si léist sech selwer doduerch op, datt si Ännerunge vun
deenen Artikelen aus eiser Constitutioun stëmmt, déi vun der virechter
Chamber (1994-1999) als „revisabel“ deklaréiert gufen. Komplizéiert? Mä
et verhënnert, datt ze vill liichtfank um Grondgesetz vun eisem Land
gefréckelt gëtt!

Och den Artikel 29, iwwer de „régime des langues“, ass 1999 als
„revisabel“ deklaréiert ginn. Eis Deputéierte vun haut (1999-2004) kënnen
deen Artikel also nom Prinzip vun hei uewen änneren, an zwar däitlech dra
setzen: La langue nationale du Grand-Duché de Luxembourg est la langue
luxembourgeoise, etc... Dat hunn all Fraktiounen äis och an deene positive
Gespréicher versprach, déi mir mat hinne kritt haten. Well mir ower all
wëssen, datt elo alles bis den 13. Juni ganz schëtzeg geet, hu mir äis et mat
deem néidege Respekt erlaabt, jiddfer eenzele Member vun der Spezialcom-
missioun iwwer E-Mail nach eng Kéier un säi gudde Wëll ze erënneren.

 H.M.

Pastoralregion SüdenPastoralregion Süden
PfarrverbandPfarrverband

Bettemburg - HüncheringenBettemburg - Hüncheringen

Bettemburg: Samstag, 16.30 Uhr,
Vorabendmesse (Foyer St-Joseph); 18
Uhr, Firmungsmesse (Pfarrkirche).
Sonntag, 9 Uhr, Messe (Foyer St-Jo-
seph); 10 Uhr, Messe (Foyer Ste-Eli-
sabeth); 10.15 Uhr, Gemeinschafts-
messe; 11.30 h, messe en portugais;
16.30 und 17.15 Uhr, Tauffeier. –
Hüncheringen: Samstag, keine Vor-
abendmesse. 

Pfarrverband DifferdingenPfarrverband Differdingen

Differdingen: Sonntag, 9.30 Uhr,
Messe. – Differdingen-Fousbann:
Samstag, 17.45 Uhr, Messe. Diman-
che, 8 h, messe en portugais. – La-
sauvage: dimanche, célébration de la
parole en français. – Niederkorn:
Samstag, 19.15 Uhr, Messe. Sonntag,
9 Uhr, Messe (Spital). – Oberkorn:
Sonntag, 10.45 Uhr, Messe.

Pfarrverband DüdelingenPfarrverband Düdelingen

Düdelingen: Pfarrkirche: Samstag,
17.15 Uhr, Beichtgelegenheit; 18
Uhr, Wortgottesdienst (Büringen);
18 h, messe en italien; 19 Uhr,
Vorabendmesse; 19.15 Uhr, Wort-
gottesdienst (Spital). Sonntag, 9
Uhr, Messe mit Blasiussegen (Al-
tenheim); 9 Uhr, Messe; 10 Uhr,
Messe (Budersberg); 10 h, messe en
portugais; 11 Uhr, Kinder- und
Krabbelgottesdienst; 16 Uhr, Tauf-
feier; 17 Uhr, stille Anbetung; 19
Uhr, Abendmesse. 

Pfarrverband Esch/AlzettePfarrverband Esch/Alzette

Esch-Grenz: Samstag, 18 Uhr, Ro-
senkranz; 18.30 Uhr, Messe. Di-
manche, 9 h, messe en portugais;
10.30 Uhr, Gemeinschaftsmesse. –
Esch-St-Henri: Samstag, 19 Uhr,
Vorabendmesse. Sonntag, 10 Uhr,
Messe; 18 Uhr, Messe. – Esch-St-
Joseph: Samstag, 16-16.30 Uhr,
Beichtgelegenheit; 18 Uhr, Vor-
abendmesse; 18.30 Uhr, Gottes-
dienst (Oratorium Spital). Sonntag,
10.30 Uhr, Pontifikalmesse mit
Mgr. Fernand Franck ; 18.30 h,
messe en français. – Esch-Lallin-

gen: Samstag, 18.30 Uhr, Beichtge-
legenheit; 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10 Uhr, Messe. – Esch-
Raemerich: Samstag, 18 Uhr, Vor-
abendmesse.

Pfarrverband FrisingenPfarrverband Frisingen

Aspelt: Samstag, keine Vorabend-
messe. Sonntag, 11 Uhr, Hochamt.
– Frisingen: Samstag, 19.15 Uhr,
Messe. – Hellingen: Sonntag, 9.30
Uhr, Messe.

Pfarrverband KayltalPfarrverband Kayltal

Kayl: Samstag, 17 Uhr, Beichtgele-
genheit; 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 11 Uhr, Kinder- und Fami-
lienmesse. – Rümelingen: Samstag,
17 Uhr, Vorabendmesse (Altenheim);
18 Uhr, Kinder- und Familienmesse.
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt; 17 bis 18
Uhr, Anbetung; 18 Uhr, Vesper mit
eucharistischem Segen. – Tetingen:
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt.

Pfarrverband KoerichPfarrverband Koerich

Eischen: Samstag, 17.30 Uhr, Vor-
abendmesse. – Goetzingen: Sonntag,
18 Uhr, Abendmesse. – Hobscheid:
Samstag, 16 Uhr, Beichtgelegenheit.
Sonntag, 9 Uhr, Hochamt. – Klein-
bettingen: Samstag, 18 Uhr, Vor-
abendmesse. – Koerich: Sonntag, 11
Uhr, Hochamt. – Steinfort: Samstag,
16 Uhr, Messe (Spital). Sonntag, 10
Uhr, Hochamt.

Pfarrverband Monnerich -Pfarrverband Monnerich -
Steinbrücken - SchifflingenSteinbrücken - Schifflingen

Bergem: Samstag, 19 Uhr, Vor-
abendmesse. – Monnerich: Samstag,
19 Uhr, Vorabendmesse. Sonntag,
10.30 Uhr, Hochamt. – Schifflingen:
Samstag, 18.30 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt. –
Steinbrücken: Sonntag, 10.30 Uhr,
Messe. 

Pfarrverband PetingenPfarrverband Petingen

Lamadelaine: Samstag, 18 Uhr, Vor-
abendmesse. Sonntag, 9.30 Uhr,
Hochamt. – Petingen: Samstag, 15
Uhr, Beichtgelegenheit; 18 Uhr,

Rosenkranzgebet; 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse mit Blasiussegen. Sonn-
tag, 8.30 Uhr, Familienmesse mit
Blasiussegen; 10 Uhr, Choral-Hoch-
amt mit Blasiussegen; 18 h, messe en
portugais. – Rodange: Samstag, 19
Uhr, Vorabendmesse. Sonntag, 10.30
Uhr, Hochamt; 18.15 heures, messe
en portugais. 

Pfarrverband RoeserbannPfarrverband Roeserbann

Biwingen: Sonntag, 10 Uhr, Messe. –
Liwingen: Sonntag, keine Messe. –
Peppingen: Sonntag, 9 Uhr, Messe
(Pfarrkirche); 10 Uhr, Messe (Klos-
terkapelle). – Roeser: Samstag, 18.30
Uhr, Vorabendmesse. 

Pfarrverband SassenheimPfarrverband Sassenheim

Beles: Sonntag, 9.30 Uhr, Messe. – Bel
Val-Metzerlach: Samstag, 19.15 Uhr,
Messe. – Ehleringen: Samstag, 19
Uhr, Vorabendmesse. Sonntag, 10
Uhr, Hochamt. – Sassenheim: Sams-
tag, 18 Uhr, Messe. – Zolver: Sams-
tag, 18 Uhr, Messe (Cité Kauffman).
Sonntag, 8.30 Uhr, Messe (Alten-
heim); 10.30 Uhr, Messe.

Pfarrverband Vun der MessPfarrverband Vun der Mess

Bettingen: Samstag, 19 Uhr, Vor-
abendmesse. – Dippach: Samstag,
18.30 Uhr, Vorabendmesse. – Lim-
pach: Sonntag, 9.15 Uhr, Messe. –
Reckingen: Sonntag, 9 Uhr, Hoch-
amt. – Schouweiler: Sonntag, 10.30
Uhr, Hochamt. 

Pfarrverband Garnich -Pfarrverband Garnich -
Küntzig - NiederkerschenKüntzig - Niederkerschen

Dahlem: Sonntag, keine Messe. – Fin-
gig: Samstag, 19 Uhr, Vorabend-
messe. – Garnich: Sonntag, 10.30
Uhr, Hochamt. – Hiwingen: keine
Messe. – Kahler: Sonntag, 9 Uhr,
Hochamt. – Küntzig: Sonntag, 10
Uhr, Hochamt. – Linger: Samstag, 17
Uhr, Vorabendmesse. – Niederker-
schen: Samstag, 16 Uhr, Beichtgele-
genheit; 18 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag: 11 Uhr, Hochamt. – Ober-
kerschen: Sonntag, 9 Uhr, Radiomes-
se.

Andere christliche KirchenAndere christliche Kirchen
PProtestantische Gottesdiensterotestantische Gottesdienste

Protestantesch Kierch
vu Lëtzebuerg

Dreifaltigkeitskirche, 5, rue de la
Congrégation, Luxembourg: Sonn-
tag, 10 Uhr, musikalischer Gottes-
dienst, zweisprachig. Dimanche,
10 h, culte musical, bilingue.

Protestantesch-Reforméiert
Kierch vu Lëtzebuerg H.B.

Esch/Alzette: Reforméiert Kierch,
11, rue de la Libération: Sonntag,
10 Uhr, Gottesdienst.

Evangelische 
Auslandsgemeinden

Evangelische Gemeinde deutscher
Sprache in Luxemburg, 5 rue de la
Congrégation, Luxembourg: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

Nederlandse Protestantse Gemeen-
schap: Gemeindehaus, 35, avenue
Gaston Diderich, Luxemburg: Sonn-
tag, 10.30 Uhr, Gottesdienst.
Den Danske Kirke i Luxembourg:
Dreifaltigkeitskirche, 5, rue de la
Congrégation, Luxembourg: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.

EgliseEglise orthodoxe-grecqueorthodoxe-grecque
des Saints-Côme-et-Damiendes Saints-Côme-et-Damien

Luxembourg, 3, rue de Pulver-
muhl: samedi, 17 h, vigiles. Di-
manche, 10.30 h, divine liturgie.

Eglise orthodoxe-russeEglise orthodoxe-russe
des Saints-Pierre-et-Pauldes Saints-Pierre-et-Paul

Luxembourg, place de l'Etoile: sa-
medi, 17 h, vigiles. Dimanche,
10.30 h, divine liturgie.

40-jähriges Bestehen

Festveranstaltung der Amiperas am 7. Februar
Der Verwaltungsrat der Amiperas

lädt, alle Mitglieder und Freunde
der Amiperas zur zweiten Fest-
veranstaltung zu Ehren ihres 40-
jährigen Bestehens am Samstag,
dem 7. Februar, ab 10.30 Uhr im
Casino 2000 in Bad Mondorf ein.

Nach dem Festessen wird von „The
Solitaire“ flotte Tanzmusik darge-
boten. Auch Nicht-Mitglieder sind
willkommen. Für Reservation soll
man sich in die eigene Sektion oder
in das Generalsekretariat der Ami-
peras (Tel. 40 22 22) wenden.

„Natur- a Vulleschutzliga“

Nistkästen schaffen
Brutmöglichkeiten

für Kohl- und Blaumeise
Meisen erhöhen Ernteerträge an

Obstbäumen. Die Lëtzebuerger
Natur- a Vulleschutzliga LNVL
rät, Nistkästen für Blaumeise (Ein-
flugloch 26 mm) und Kohlmeise
(Einflugloch 32 mm) bis spätestens
Anfang März in Haus- und Obst-
gärten aufzuhängen. Am geeigne-
testen sind Holz- und Holzbeton-
kästen, wie sie die LNVL im Natur-
shop im Haus vun der Natur in
Kockelscheuer anbietet. Weitere
Informationen wurden in einem
Merkblatt zum Thema Nisthilfen
zusammengestellt, das bei der
LNVL, Tel. 29 04 04-1 oder e-mail:
secretary@luxnatur.lu, angefordert
werden kann.

In Luxemburg brüten acht ver-
schiedene Meisenarten, davon vier
in Hausgärten. Besonders Blau-
und Kohlmeise sind durch ihre
bunte Färbung gern gesehene
Gäste im Garten. Dass Meisen aber
auch ideale Schädlingsbekämpfer
sind, zeigt eine Studie aus den Nie-
derlanden. In einem Versuchsgar-
ten, dessen Apfelbäume stark mit
Schädlingen befallen waren, wur-
den einzelne Bäume zu den unter-
schiedlichsten Zeiten mit Netzen
zugehangen, die es den Meisen
nicht erlaubten, die Schädlinge zu
fressen.

Service national de la jeunesse 

«Oppen Zentren»
à Eisenborn, Marienthal,

Hollenfels et Lultzhausen 
Comme les années passées, le Ser-

vice national de la jeunesse propose
en collaboration avec la Centrale des
auberges de jeunesse aux maisons de
jeunes, communes, aux associations,
foyers, clubs de jeunes etc., des «Op-
pen Zentren 2003», où une équipe
d'animateurs sur place assure
l'accueil et propose les ateliers sui-
vants: 

– Centre Eisenborn, 20 juillet au
1er août: «Mir dréien e Film». Les
groupes sont âgés de 10 à 12 ans et de
13 à 16 ans. Renseignements et
réservations: Adrien Promme: tél.
78 05 44 ou 478-6466. 

– Centre Marienthal, 20 juillet au
10 septembre: «Exploration des
grottes (Mamerlayen)», Adventure-
parc, Journée Adventure: Adventu-
re-parc grottes, Internet, atelier de
magie, Mini-adventure. Les inscrip-
tions se font au Centre Marienthal,
tél. 30 51 66, fax: 30 75 25, e-mail:
Snjcm10@pt.lu 

– Centre de Hollenfels, 30 août au
9 septembre: «Nature-art», création
artistique à l'aide de matériel trouvé
dans la nature, 9 - 12 ans, Centre
Hollenfels, tél. 30 94 43, fax
30 87 44. 

– Base nautique de Lultzhausen,
22 au 26 août: initiation: voile, surf,
kayak. Groupe d'âge 12 à 16 ans.
Renseignements et réservations:
SNJ, tél. 478-6454 ou -6455, fax
26 20 30 48.

– Club nautique Bech-Kleinma-
cher, 2 au 17 août, les lundi et mardi:
«Journées sports aquatiques»,
Renseignements: CAJL, tél. 30 51 66,
fax 30 75 25.

Es ist Wochenende

Heiße Luft
Dieser Tage

saß ich mal
wieder bei
einem Filter-
kaffee und je-
der Menge
Zeitungen in
einem jener
Lokale, in de-
nen sich an
Vormittagen

nur Müßiggänger und Flaneure
aufzuhalten pflegen. Leider
macht der Wirt meines Lieb-
lingscafés noch immer Ferien in
der Karibik, aber das ist eine
andere Sache.

Nachdem ich mich mühsam
durch die Unbilden der hiesigen
Politik-Szene durchgeblättert
hatte, wurde ich Zeuge eines
Gesprächs, das zwei Männer an
einem Nachbartisch miteinan-
der führten. Es interessierte
mich in diesem Moment mehr
als die Umfragewerte für den ein
oder anderen Kandidaten aus
dem Ösling.

Die Herren hatten sich an ih-
rem Lieblingsthema festgebis-
sen – dem Auto. Ich nenne die
Kontrahenten einfach mal Mon-
sieur A. und Monsieur B. und
versuche, ihren Dialog mög-
lichst originalgetreu zusammen-
zufassen.

Es ging darum, was man sei-
nem auf der Straße geparkten
Fahrzeug in diesen kalten Win-
ternächten so alles zumuten
kann. Monsieur A. zieht seinem
treuen Gefährt jeden Abend
eine wollene Decke über die
Karosserie und klemmt Pappe
unter die Scheibenwischer.
Trotzdem muss er jeden Morgen
mit dem Eiskratzer die zugefro-
renen Scheiben befreien.

Monsieur B. fasste sich buch-
stäblich an den Kopf ob solcher
einfältigen Rückständigkeit. Er
renommierte mit einer Standhei-
zung, die er sich gerade hat
einbauen lassen. Den Ofen im
Auto könne er mit einer Zeit-
schaltuhr programmieren oder –
da im Besitz einer Luxusausfüh-
rung – sogar per Anruf auf einer

eigenen Mobilfunknummer des
Automobils auch starten. Wie
von Zauberhand geführt, setze
sich dann die Zusatzheizung zu
einem bestimmten Zeitpunkt
selbsttätig in Gang, schlucke ein
Gläschen Sprit aus dem Tank,
surre und fauche und verwirre
dabei vorbei kommende Pas-
santen. Ein kleiner Brenner er-
wärme sogar das Kühlwasser.
Dabei ströme die heiße Luft an
die Windschutzscheibe und in
den Innenraum und wärme ne-
benbei auch die Sitze vor. 

Auf den Einwand von Mon-
sieur A., dass so etwas doch
sauteuer sei, argumentierte sein
Kontrahent, dass ein Kaltstart
den Motor belaste und in den
ersten Fahrminuten mehr als 20
Liter Sprit verbrauche. Außer-
dem sei der Katalysator vorge-
wärmt und es würden dank einer
Standheizung weniger
Schadstoffe in die Luft gepustet.
Deshalb seien die 1 500 Euro
inklusive Montage gut angelegt. 

Als stiller Zuhörer habe ich an
diesem Morgen viel gelernt über
„Zuheizer unter der Motorhau-
be“, Erstausstattungsaggregate
und all den Schnickschnack,
den wahre Autofans ihren Lieb-
lingen angedeihen lassen. 

Das Gespräch der beiden Her-
ren im Café passt thematisch
zum Auftakt des 40. Autofes-
tivals. Aus diesem Anlass wollte
ich daran erinnern, dass unsere
Autos und die von ihnen produ-
zierten Schadstoffe noch immer
der hauptsächliche Auslöser der
weltweiten Klimakatastrophe
sind. Auch habe ich kürzlich ge-
hört, dass die Luft im Inneren
eines Autos sieben mal schlech-
ter ist als die Luft auf einer
Autobahn.

Ein französischer Philosoph
monierte dieser Tage, dass die
Autos eigentlich für die Vergan-
genheit und nicht für die Zukunft
gebaut würden. Der Mann hat
sicher noch nie etwas von einer
elektronisch gesteuerten Stand-
heizung gehört, bei der man nur
eiskalt auf den Knopf zu drücken
braucht und schon ist die Welt
wieder in Ordnung.

Rainer Holbe
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Nächst Klack (97): 31. Januar 2004

Mir hunn 2003 net alleguer nëmme Schéines oder Léiwes
gesinn an erlieft. Dofir sollen eis Wënsch fir d'Joer 2004 vrun
allem Hoffnungen op Guddes a Besseres sinn. An deem Sënn
huet eis „gëllen Haus-Schreiwesch“, d'Madame Jeanine THEIS-
KAUTH, äis fir d'Neit Joer e bëssen ongewéinlecht Gedicht
geschriwwen, dat der vill vun äis an hirem déifste Banneschte
mat fillen… an hoffen deet! D'Actioun-Lëtzebuergesch wënscht
hiren treie Membren a Frënn domat dat Allerbescht…fir all hir
Hoffnungen.

Aalt Jor, du wars mer eent wéi keent,
mat net vill Gutts wars du geseent.

Lo géi, a komm net méi erëm,
dat Neit gëtt vläicht net grad sou schlëmm.

E Gléck, datt eemol ee sech duecht,
et wier dach séier fäerdeg bruecht,

bescht Wënsch fir jiddereen z' erdenken
an déi Neijooschdag ze verschenken

an och ze gleewen, datt se gëllen
a sech am Laf vum Joer erfëllen.

Vläicht kënnt et da jo eemol sinn,
datt d'gutt Gedanke Meeschter ginn

a sou en neie Geescht entsteet,
deen alles bei der Jomer jeet,

wat Misär bréngt an Iwwel niert
a Béises ëmmer nees gebiert.

Lo waarde mir, datt d'Auer dréit,
datt Hallefnuecht duerch d'Däischtert schléit,
an dann eis Wënsch hiert Liicht verspreeden,

datt d'Mënschen nees a Fridd a Freeden
grad wéi Gesëschter kënne liewen

an net nom eegenen Notze striewen.

Du jonkt Neit Jeeërchen, looss dech gréissen,
an donk äis net fir Sënne béissen,
déi mir dach selwer net verbrach
an dann och net fir anrer nach

un deene mer vläicht schëlleg sinn.

Wéi glécklech Kanner loss äis ginn,
déi net grad nëmmen iwwerleeën

ma sech och nach des Liewes freeën!
Well Freed a Liicht ginn Hand an Hand

a féiren äis u seidnem Band
duerch d'Däischtert, déi äis ëmmer nees

de Wee vun eiser Liewesrees
mat schwaarze Wolleken emgëtt.

Neit Jeerchen, gleef mir ginn äis net!
Mat denger Hëllef soll geschéien,

datt nëmmescht äis den Aarm ka béien.
Stree Fridden op den Äerdestär,

dann hu mer dech, Neit Jeeërchen, gär!

...
… huet d'Actioun-Lëtzebuergesch 33 Joer

… kritt dat alleréischt Buch an eiser Sprooch 175 Joer
(1829, „e Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus“ / Tunn Meyer)

… sinn et 25 Joer, datt mir déi alleréischt Lëtzebuergesch-Coursë
fir (500) auslännesch Matbierger ageriicht hunn

… huet eist Sproochegesetz 20 Joer

… huet d'Lëtzebuergescht d'Chance, an eis Constitutioun ze kommen

… gëtt d'Nationalmonument fir de Michel Rodange zu Wolz fäerdeg
a feierlech ageweit

… kënnt am Abrëll d'Nummer 100 vun der KLACK fir eis Sprooch

R.Z. – Vrun e puer Wochen ass den Här
Robert GARCIA Coordinateur fir d’Kulturjoer
2007 genannt ginn – Enseignant, Diplominge-
nieur, Journalist an Deputéierten. D’Actioun –
Lëtzebuergesch ass frou, datt et dës Kéier e
Lëtzebuerger ginn ass, deen dës wichteg Aufgab
kritt huet. Si setzt och hiert ganzt Vertrauen an
d’Wëssen an an d’Kompetenz, mä och an d'Fan-
gerspëtzegefill vun deem „neie“ Mann.

Et däerf elo keng Zäit méi verbëtzelt ginn.
Dës Kéier ass et allerdéngs net méi wéi 1995; do
war de Programm just fir eist Land gemaach
ginn. Fir 2007 gi 5 Kultur-Regiounen am ganze
Krees ronderëm Lëtzebuerg abezunn… et däerf
ee sech jo da froen, ob d'Käschten och gedeelt
ginn…Bis elo ass d'Actioun – Lëtzebuergesch
nach op keng Réunioun mat invitéiert ginn; mir
spillen dofir d'Tockskäpp ower net a schaffe
mat, wou mir gefrot ginn.

Kloererweis gammse mir drop, datt an de
Programm fir 2007 och eng Rei Aktivitéite kom-
men, déi méiglechst direkt eppes mat eiser
Sprooch ze doen hunn. Eis Sprooch an eis eemo-
leg Sproochsituatioun gehéieren – ouni ver-

schimmt Gefréckels an eis gemenkerlech Frust-
ratiounskomplexer – mat un d'Spëtzt vun de
kulturellen Aktivitéite fir 2007. Mir erwaarden
dat ëmsou méi, well eis Sprooch 1995 praktesch
iwwergaang gi war. Dat ass, wann een no han-
nerzeg kuckt, wierklech schued gewiescht; dës
Kéier däerfe mir d'Nationalsprooch als Identi-
téitselement net méi an de Motz-Eck drécke
loossen!

Am Intresse fir eis Heemechtssprooch kann a
muss een am Kulturjoer 2007 niewent Konferen-
zen, Exposéën, Concoursën, Theater, Literatur a
Publikatiounen och Aktivitéiten op jidfer Ni-
veau an de Schoule plangen. . Wichteg ass op alle
Fall, datt dofir d’Radioen an d’Televisiounen aus
der ganzer „Euregio“ mat eragegoll ginn, an
zwar och, mä nach laang net nëmme mat „eiser“
Musek, mat e puer schéine Landschaften, Biller a
Skulpturen. Mir hu genuch kulturellt Material,
fir och belsch, däitsch a franséisch TV-Regional-
programmen eng zolitt Bäiluecht ze liwweren.
Wa mir net weisen a beweisen, wie mir sinn… da
ka jo roueg jidfereen äis fir dat halen, wat hie
wëllt… a wéi sou dacks „niewelaanscht“ vun
eiser Staats-Souveränitéit profitéieren. 

L.R. – Mir missten äis bal eng Kéier eens ginn, ob mir dee
ganzen Trallalla vun der däitscher Schreifweis-Ännerung matmaa-
chen oder net… oder vläicht nëmmen dee „verstännegsten“ Deel.
Eent ass sécher: och wann d'Logik äis seet, datt mir mat eiser
germanescher Sprooch, grad ewéi duerch eis Sprooche-Situatioun
a Schoul a Press, dat Däitscht net einfach kënnen / däerfen an de
Fatzekuerf geheien, gëtt et ower Grenzen! Déi leien do, wou et sech
drëm dréint, ob mir äis orthographesch international oder skla-
vesch däitsch „behuelen“. 

Eent vun de bekannste Beispiller ass (ëmmer erëm) de
„Fernseh“… deen ower op der ganzer Welt déi griechesch-latén-
gesch Basis vun TELE-VISIOUN huet…et ass iech bestëmmt och
ewell opgefall, datt et esouguer op den däitsche Programme selwer
„Spiegel-Focus-Stern-TV“ an net -FernSehen heescht. An nach
eng Kéier: dat huet näischt mat anti-däitsch ze dinn; et ass eng
prinzipiell Decisioun ze huelen, ob et net méi verstänneg ass, eis
Ausdréck an d'Schreif plazeweis nom Internationalen ze riichten,
wéi am Gänsemarsch hannert dem Däitschen ze watschelen. 

Firwat solle mir da Fot(t)o, Geografie, Nafta asw. schreiwen,
wann haut an och nach a Generatioune keen aus dem franséischen
oder englesche Sproochraum dru wäert denken, déi griechesch
Wuerzel ze këppen? Den „F“ am Italiéineschen, am Spueneschen a
Portugiseschen, dat ass eng ganz aner Gei, souzesoen eng kulturhis-
toresch Expresserei. Am Russesche gëtt et déi Stuerheet z.B. net… a
stellt iech emol Psiko-logie-terapi, Fisik, Fenomän vir… 

Och wa Chrëschtdag fir dëst Joer eriwwer ass, kann een am
selwechte Sënn ower nach eng Kéier bedenken, ob ee sech mat
deem K aplaz dem CH misst konsequent bleiwen oder net… an
dann ower alles, wat z.B. mat „Christus / chrëschtlech“ ze dinn
huet, mat deem gelungene „K“ schreiwen, dee just a Skandinavien
e bëssen doruechter dappt…ower muss och all Christian, Christ-
ophe sech un de K hänken, d'CSV muss hir ganz Propaganda
logescherweis fir den 13. Juni 2004 op KSV ëmstellen an der KDU /
KSU datselwecht roden; den LCGB wäert net op sech waarde
loossen…an en L-KGB ginn. Abeejo!

AL – Déi praktesch Aarbechten um Rodange-Monument zu
Wolz, dem „Kultur-Wee / Reenert“ si voll um Lafen. Wann alles
riicht räisst, kënne mir et 2004 feierlech aweien… dee Sonndeg, iert
mir eis „Fiissercher“ fir de Krautmaart wiele ginn… also wa
wierklech „alles an der Bléi“ ass. Wann dir dee grousse Reportage
am TELECRAN N. 48 / 2003 sollt éiere verpasst hunn: Mir hunn en
extra mat drécke gelooss (tiré à part) a kënnen iech dee gratis heem
schécken (kuckt eis Adressen hei an der KLACK ). Do liest dir dann
och, wat nach alles iwwer d'Monument fir an eng formidabel
Zukunft era geplangt ass. 

Wien äis finanziell dobäi wëllt hëllefen, dee kann dat haut a mar
an iwwermar, direkt op ee vun eise Konte maachen („RODANGE“)
oder iwer de Spezialkont, dee mir iwwer den nationale Kulturfong
ageriicht kruten: Fonds culturel national / BCEE 1002/0100-3 /
„Monument Rodange“… a vun de Steieren ofsetzen! Merci 
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Bonneweg

Weihnachtsfeier bei der „Stëmm vun der Strooss“

Rund 120 Gäste hatten sich Anfang der Woche bei der „Stëmm vun der Strooss“ eingefunden (Photo: Anouk Antony)

Anfang der Woche hatte die Ver-
einigung „Stëmm vun der Strooss“
in ihr Begegnungszentrum auf
Nummer 105 in der Rue du Cime-
tière in Bonneweg zur diesjährigen
Weihnachtsfeier für die Obdachlo-
sen eingeladen. 

Die im Jahre 1996 ins Leben ge-
rufene Vereinigung bemüht sich um
die Integration der sozial Benach-
teiligten und verfügt über eine Kon-
vention mit dem Gesundheitsminis-
terium. Zielgruppe sind obdachlose
Menschen, solche, die auf der Suche
nach Arbeit sind, Mindestlohnemp-
fänger, ehemalige Strafgefangene,
Mitmenschen, die drogen-, alkohol-
oder medikamentabhängig oder
psychisch krank sind.

Die Angebote der Vereinigung
bestehen aus dem Treffpunkt an
oben genannter Adresse in Bon-
neweg, einer mobilen Ambulanz,
dem alle zwei Monate erscheinen-
den Magazin „Stëmm vun der
Strooss“ und einer monatlichen
Rundfunksendung.

Vorerst wurden die rund 120
Gäste mit Sekt willkommen gehei-
ßen, anschließend wurde das ge-
meinsame Abendessen aufgetra-
gen, das eine FNEL-Scoutgruppe
angerichtet hatte: „Brittzopp, Gu-
lasch, Nuddelen a Bounen an Des-
sert“. Später wurde jedem Gast ein

Kulturbeutel und ein Pullover mit
dem Emblem der Vereinigung
überreicht.

Die Organisation des Abends lag
in den Händen der FNEL-Gruppe
für das Essen und das Errichten
eines Zeltes im Hinterhof, um mög-
lichst viele Gäste aufnehmen zu
können, der sechs „bénévoles“ Jo-
siane, Nico, Danielle, Carole, Pierre
und Marlyn, die die sozial Benach-
teiligten das ganze Jahr über be-
treuen, sowie von sechs weiteren
„bénévoles“ der „State Street
Bank“ Luxemburg-Kirchberg, die
auch unter den zahlreichen edlen
Spendern zu finden waren, die die-
sen Abend ermöglichten.

Im Laufe des Abends trug
Sandro Gosselding, ein Obdachlo-
ser, das von ihm selbst komponierte

und getextete Lied „Eraus“ vor,
das auch als CD vorliegt. Mit dieser
seiner ersten Single will er auf die
Situation von Jugendlichen ohne
festes Zuhause aufmerksam ma-
chen. Er weiß ganz besonders von
dieser Problematik, da er selbst zu
jener Gruppe gehört.

Die CD ist zum Preis von 5 Euro
am Sitz in Bonneweg und ab Mitte
Januar in den Musikläden des Lan-
des erhältlich. Mit der Verbreitung
dieser CD beabsichtigt die Vereini-
gung, die Öffentlichkeit eingehen-
der für die Problematik sozial be-
nachteiligter Menschen in Luxem-
burg zu sensibilisieren. Ein Teil des
Erlöses kommt der Vereinigung zu-
gute, die somit Menschen in Notla-
gen unterstützt.

Z.

Heute Abend / Jugendmesse

„A new day has come“
Wie es bereits eine gute Tradi-

tion geworden ist, gestaltet die Ju-
gendgruppe Ephata zusammen mit
der Italienischen Mission und den
Jugendlichen der Pfarrei zum Fest
der Heiligen Familie eine Jugend-
messe, zu der sie alle ganz herzlich

einlädt. Abbé Paul Galles feiert die
Messe unter dem Thema „A new
day has come“ (Céline Dion) heute
Abend um 19 Uhr in der Pfarrkir-
che von Mamer. Nach der Messe
wird zu einem gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen.

25 Jahre „Timberfrënn Sandweiler“
Jubiläumsausstellung Ende 2004 

Zur 24. Hauptversammlung der
„Timberfrënn Sandweiler“ im
„Porzenter“ begrüßte Präsident
Jemp Audry außer zahlreichen
Sammlern Bürgermeister John
Breuskin und Schöffe Dr. Claude
Mousel, Roger Schleck, Präsident
der Vereinsentente, sowie Jos.
Wolff, Präsident der FSPL, Roger
Thill, Präsident des Organisati-
onsvorstandes „25 Jor Timber-
frënn Sandweiler“, Vertreter der
befreundeten Vereine und Vertre-
ter des „bureau permanent“.

Er dankte allen Mitgliedern für
ihren Einsatz, allen Beteiligten so-
wie der Presse für ihre Unterstüt-
zung. In einer Gedenkminute ge-
dachte man der im vergangenen
Jahr verstorbenen Mitglieder, u. a.
Jeannot Wolter, langjähriges Mit-

glied des Vorstandes. Der Präsi-
dent wünschte Auskünfte über ei-
nen Archivraum, der den Ortsver-
einen zur Lagerung der Vereinsar-
chive bereit gestellt werden soll.
Auch kündigte er zum Jahresende
eine große Jubiläumsausstellung
im Kulturzentrum an und zeigte
sich besorgt über die Tatsache,
dass der vorgesehene Termin vom
ersten Wochenende im November
2004 durch eine Veranstaltung ei-
ner beratenden Gemeindekom-
mission dem Verein nicht zur Ver-
fügung stehe.

In seiner Intervention zeigte
sich später Bürgermeister John
Breuskin zuversichtlich, dass man
einen neuen Termin für die Aus-
stellung finden werde und dass
man die angelaufenen Vereinba-

rungen mit dem Verband und dem
lokalen Geschichtsverein auf ei-
nen neuen Termin ausrichten
könne.

Als Sekretär legte Jemp Audry
einen ausführlichen Tätigkeitsbe-
richt vor, u. a. erwähnte er Ver-
sammlungen zur Vorstellung von
Neuheiten und eine Briefmarken-
versteigerung. Er wiederholte,
dass der Verein im Internet unter
der Adresse http://webplaza.pt.lu/
jpaudry und unter der E-Mail-
Adresse jpaudry@pt.lu zu errei-
chen sei.

Auf Anraten der Kassenreviso-
ren Anne-Marie Speltz und Marie-
Jeanne Wolter erhielt Kassiererin
Denise Ries Entlastung durch die
Versammlung. Der Beitrag für
2005 wurde bei 5 € belassen. 

Verbandspräsident Jos. Wolff
würdigte die Arbeit des Vereins
zur Förderung der Philatelie, un-
terstrich den Nutzen der Brief-
markenausstellungen und berich-
tete über seine Reise nach China.
Beim anschließenden Freund-
schaftsessen wurde noch ausgie-
big über die Pflege der Philatelie,
über das 25-jährige Bestehen des
Vereins und über die geplante
Ausstellung gefachsimpelt.

Der Vorstand setzt sich folgen-
dermaßen zusammen: Präsident,
Sekretär und Verantwortlicher
der Neuheiten: Jemp Audry; Vize-
präsident: Pierre Ternig; Kassie-
rerin: Denise Ries; Archivar: Carlo
Watgen; Beisitzende: Fränz Hei-
nisch und Siggy Gietz.
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Gemeinderat Hesperingen

Haushalt 2004 diskutiert und verabschiedet
Aus der Sitzung vom Montag, dem 22. Dezember 2003

Eine Motion zum Zusammenle-
ben mit Behinderten wurde von
Karin Manderscheid (Déi Gréng)
eingangs der Sitzung des Gemein-
derates Hesperingen vorgelegt
und vorgestellt. Diese Motion be-
inhaltet Richtlinien und Verbesse-
rungen zum Umgang mit Behin-
derten und eine noch verbesserte
Eingliederung in die Gesellschaft.
Auf Vorschlag der Bürgermeiste-
rin Marie-Thérèse Gantenbein
(CSV) wurde diese Motion für die
kommende Sitzung eingetragen.

Die administrativen Konten für
das Jahr 2002 wurden einstimmig
angenommen; ebenso die Verwal-
tungskonten. 

Das Sozialamt sieht für das Jahr
2004 Ein- und Ausgaben in der
Höhe von 210 260 € vor, dies mit
einem finanziellen Zuschuss von
4 710 €. Diese Zustimmung ge-
schah einstimmig, ebenso wie die
Zustimmung in geheimer Wahl
von Jos. Schuller als Mitglied im
Sozialamt. Den drei „Agents mu-
nicipaux“ der Gemeinde wird ein-
stimmig eine jährliche Kleider-
prämie von 500 € (Index 620,75)
pro Jahr zugesprochen. Bei weite-
ren Personalfragen wurde dem
„Congé de maternité“ für drei
Mitarbeiterinnen der Gemeinde
zugestimmt.

Anschließend war es Rappor-
teur Marc Schadeck (DP), der den

Haushalt nach verschiedenen An-
passungen in allen Details vor-
stellte, nachdem Schöffe Paul
Entringer (CSV) die Eckwerte des
Haushaltes vor zwei Wochen in
der Gemeinderatssitzung vorge-
stellt hatte. Dabei ging der Redner
auf die Entwicklung der Ge-
meinde seit den 70er Jahren ein.
Des Weiteren erläuterte Marc
Schadeck die großen Infrastruk-
turarbeiten der vergangenen Jah-
re, wobei auch die Gemeinde Hes-
peringen finanzielle Anleihen be-
anspruchen musste. Besonders
ging der Berichterstatter auf die
Zuwendungen des Staates ein, die
ein wesentlicher Teil der Einnah-
men sind. Den Erläuterungen von
Marc Schadeck zufolge wird der
Haushalt 2004 mit einem Über-
schuss von 25 073 € abschließen.
In den Ausgaben sind u. a. die
Personalkosten, der Bau der
„Précoce“-Schule auf Howald,
Anschaffungen von Maschinen
und Material, Straßenarbeiten,
Erneuerung der Friedhöfe, In-
standsetzung der Kläranlage, Un-
terstützung der kulturellen und
sportlichen Vereine usw. eingetra-
gen. Nach diesen Einschätzungen
beläuft sich die Gesamtschuld am
Ende des kommenden Jahres auf
23 217 605 €, bei einer Bevölke-
rung von 10 742 Einwohnern, was
einer Pro-Kopf-Verschuldung von
2 161,38 € gleichkommt. Ab-

schließend wies Marc Schadeck
darauf hin, dass die Gemeinde
ihre wichtigen Dienste in allen
Bereichen auch nach außen hin
besser erklären und verkaufen
solle.

Nachdem Bürgermeisterin Ma-
rie-Thérèse Gantenbein und Fi-
nanzschöffe Paul Entringer zu den
verschiedenen Vorschlägen, Fra-
gen und Anregungen von Rat Marc
Schadeck Erklärungen und Ant-
worten gegeben hatten, nahmen
die Räte der Majorität und der
Opposition Stellung zum Haus-
halt 2004. Rat Marc Lies (CSV)
bezeichnete den vorgelegten
Haushalt für das Jahr 2004 als
ausgeglichen und weitsichtig,
dennoch müssten ein gewisser
Spielraum und Reserven für wei-
tere Projekte bestehen bleiben.
Rätin Karin Manderscheid (Déi
Gréng) bemängelte die Trans-
parenz im Haushalt. Vorgesehen
seien Kosten, die bisher nicht be-
sprochen worden seien. Rätin Ma-
riette Eicher (DP) regte eine zu-
sätzliche finanzielle Unterstüt-
zung der Gemeinden durch den
Staat an. Die Rednerin ging in
ihrer Intervention auch auf die
sozialen Aspekte des Haushaltes
2004 ein.

Rat Theo Zeimes (CSV) er-
wähnte die wirtschaftliche Situa-
tion auf Landesebene, die dabei

auch Einfluss auf die Gemeinde
habe. Dabei sei es bemerkenswert,
dass trotz großer Investitionen in
den vergangenen und kommenden
Jahren der Schöffenrat es schaffe,
ein ausgeglichenes Budget vorzu-
legen. Des Weiteren regte Rat
Theo Zeimes den Bau einer weite-
ren Industriezone in der Gemeinde
an. Rat Nico Eicher (CSV) ging auf
den Zustand der Straßen im Zu-
sammenhang mit der Verbesse-
rung des Kanal- und Kläranlage-
netzes ein. 

Weiterhin unterstrich er die
wertvolle Arbeit in den Gemein-
debereichen durch die Mitarbeiter
des SIGL. Rätin Triny Spirinelli
(CSV) erfragte Erklärungen über
den Kantinenbetrieb auf Howald
und über die Schaffung eines
„Service des chances d'égalité“.
Bürgermeisterin Marie-Thérèse
Gantenbein (CSV) sowie die
Schöffen Joseph Altmann (DP)
und Paul Entringer (CSV) gingen
auf die gestellten Fragen und die
vorgesehenen Planungen dieses
optimistischen Haushaltes ein, be-
vor die Zustimmung zu den vorge-
legten Haushalten mit den Stim-
men der Majorität geschah; bei der
Nein-Stimme von Rat Fred Lin-
denstock (ADR) und der Enthal-
tung von Karin Manderscheid (Déi
Gréng).

LD
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CHRËSCHTDAG

= KRËSCHTDAG ???

dann och:
Kristus - Kristian - Karakter - Klor
asw… 

H.M. – Et geet näischt driwwer, engem deen
eppes net kann / wëllt verstoen, e Verglach mat
senger eegener Praxis ze ginn. Mir hunn ewell
méi dacks englesch, franséisch oder däitsch
Beispiller bruecht, fir ze weisen, datt d'Schreif-
weis vum Lëtzebuergeschen net méi koppeg
oder manner logesch ass ewéi anerer. D'Gewun-
necht léist 95% vun all deene Problemer.

Huelt emol: la gageure (gelies „gajür“) ... la
peur (gelies „pëör“) ... le feu (gelies „fö“) ...
natierlech kann ee sech hei mat „historeschen“
Ursaachen oder méi glënnereg mat
„Paradigmewiesselen“ erëmschloen oder op-
blosen, mä dat bréngt rosewéineg an der Praxis.
Mir hunn et ze léieren, oder äis drun ze gewin-
nen. 

Wa mir dann dem Schrëft-Lëtzebuergesche
vis-à-vis wëllen éierlech bleiwen, musse mir
zouginn, datt eis Schreifweis och Versteesde-
mech... a Gewunnecht zegutt huet. Net nëmme
bëllegt, kregéilerecht Gekritizéiers.

Et geet näischt iwwer eng gutt Gewunnecht.
Och fir d'Liesen. Firwat dann net och e lëtze-
buergescht Buch bei den Teller leeën? Hei eng
kleng Wiel, déi dir an de Bicherbutteker oder
op eisen Adressen hei uewe bei äis direkt
kënnt kréien:

Mosaiksteng / Dictionnaire:  17 €
Psalmen (komplett): 25 €
Eiser Lidder: 9 €
Mat Laachen a Kräischen: 4 €
Um Vaubang (Adel Weis): 16.50 €
40 Fabelen (Lex Roth): 14 €
Annoncen / Menüen: 3 €
„Klengegkeeten“ (Rob. Siuda): 2.50 €
Texas Nuckes (Louis Miesch): 2.50 €
Geschichten+Spréchelcher 
(J. Theis-Kauth): 15 €

Alles an de Bicherbutteker
an op eisen Adressen !!!

10% fir Schoul- oder Veräinsbestellungen

AL – Emol e klenge Verglach: Wann ee bei engem Haus e
Kullang fléckt, e puer Leeën ersetzt a vläicht dës oder déi schif
Rollued an d'Rei maache léisst, da geet hei dach net vun engem
NEIEN Haus Rieds, oder?

Esou gekuckt ass et och grondfalsch, fir elo vun enger
NEIER Schreifweis ze schwätzen, wann, um zolitten Ortho-
graphie- Fong vum Lëtzebuergeschen ( *1950! ) e puer „Plätt-
ercher gebotzt“ an en etlech „Klenschen ersat“ si ginn ... genee
dat ass ower vru 4 Joer geschitt. Net manner, mä och net méi.
Mir hu keng „NEI“ Schreifweis, et ass nach ëmmer déi "al",
mat genee deemselwechte Fëllement, ower mat en etleche
Vereinfachungen a klengen Ännerungen.

Mir haten d'Leit vun deër Kommissioun 1999 kloer ge-
warnt, jo nëmmen ëm gottesbiddes-wëllen net vun enger
„NEIER“ Schreifweis ze schwätzen: domat géif een d'Leit
onnéidegerweis verwallen, wann net esouguer rabbelkäppeg
maachen. Mir hunn net geduecht, datt een et do mat esou
engem miserabele Fangerspëtzegefill ze di krit. Vu psycho-
pädagogeschem Gespier keng Spuer! Leider ass et dann esou
komm, wéi gefaart: Jänni a Männi ass veronséchert. E groussen
Deel vun eiser 30 Joer laanger Orthographie-Campagne guf
ënnerhielegt, muttwëlles ... oder bewosst? Et soll och kee sech
opspillen, wéi wann hien eng „NEI Schreifweis“ erfonnt hätt,
dat stëmmt net, an et ass net éierlech! De Verdéngscht ass a
bleift dem Professer Robert Bruch säin; den Alain Atten huet
d'Orthographie 1972 „codifizéiert“, nodeem d'Actioun-
Lëtzebuergesch beim Här Minister Robert Krieps en oppent
Ouer fonnt hat, fir d'Schreifweis vum Dictionnär als „arrêté
officiel“ eraus ze ginn. Basta.

Hei dann nach eng Kéier eis Offert: Jiddereen, dee gär eng
zerguttst Basis fir d'Schreifweis vun der Lëtzebuerger
Sprooch hätt, ka bei äis – GRATIS! - een oder méi Exemplare
vun deem Blat kréien, dat mir extra dofir erausbruecht hunn
(Tel. 470 612). Dat kënnt dir Iech iwwregens och op der
Internet-Säit vum Atheneum („Eis Sprooch“) eroflueden oder
Iech am Schoulministère (beim Här Othon Neuens) déi extra
Publikatioun iwwer d'Orthographie froen, déi do an der Zäit
eraus koum ...alles GRATIS!

L.R. – Vläicht ass et net vu Muttwëll, wa mir vun deenen 3
Begrëffer emol kuerz a grëffeg Definitiounen aus seriöse Quelle
bréngen... an dobäi iwwer d'Lëtzebuergescht nodenken.

Sprooch: System vun Zeeche fir d'Ouer oder d'Aen, déi eng
Communautéit, e Grupp vu Mënsche gebraucht, fir sech ausze-
drécken an ënnereneen ze verstännegen.

Dialekt: Regional Form vun enger Sprooch, déi genuch
spezifesche Charakter opweises huet, fir als en eegent Sprooch-
system gekuckt ze ginn.

„Patois“: Dat lokal vun engem klengen Deel Leit Geschwa-
tent, dat kulturell ënnert dem Niveau vun der allgemenger
Sprooch vu rondrëm gekuckt gëtt.

Idiom: Jidfer linguistescht Sproochinstrument, dat vun
dëser oder deër Communautéit gebraucht gëtt.

Esou fënnt een et dem Sënn no am Grand Larousse universel
a bei Le Robert-langue française ... Le Monde war sech net ze
schued, fir et deemno ze bréngen ( 04.10.03 ).

Wa mir elo nach bedenken, datt eis Sprooch, noweisbar,
zënter 200 Joer als „System vun Zeechen...“ esou besteet, wéi hei
uewe gesot gëtt – an dat och nach an engem international
unerkannt souveräne Staat – dann ass d'Lëtzebuergescht eng
„operluechte Saach“: eng Sprooch!

An dann: Et fällt kengem (méi) an, am Gebrauch vum
Lëtzebuergeschen eng Form vu sozialer Positioun ze gesinn.
D'Lëtzebuerger schwätzen et alleguer mateneen, an dat vum
„Klengste bis zum Décksten“, vrun allem och do, wou d'Gesetzer
vun eisem fräien an onofhängege Staat gemaach ginn: an der
Chamber. Dat zielt mat Sécherheet bei eventuell nach weider
Elementer oder Argumenter fir d'Definitioun resp. d'Ënner-
scheede vu Sprooch-Dialekt-Patois.

Nach dobäi: Dat anert Joer feiere mir d'175 Joer vum
alleréischte Bichelchen op Lëtzebuergesch: dem Tunn Meyer säi
„Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus (1829)“ ...also och d'175
Joer vum Schrëft-Lëtzebuergeschen; dat kann ee jo ower dann
op d'mannst zënter dem Méchel Rodange sengem Reenert (1872)
als literareschen Idiom kucken.

Wat a wéivill zënter 1829 an eiser Sprooch geschriwwen a
publizéiert ginn ass, dat fëllt ewell meterweis Stellagen a
Bibliothéiken. Schonn eleng dat, wat an de leschten 30 Joer als
eege Bicher, an Zäitschrëften oder Zeitungen isoléiert eraus
koum, hätt sech vrun zwou Generatiounen emol kee gedreemt.
Eis Sprooch ass also net nëmmen en „Ëmganks-“ oder „Kommu-
nikatiounsmëttel“, mä och kulturell esou lieweg ewéi nach ni!
Gewëss: Et brauch keen äis un d'Grenze vum Lëtzebuergeschen
ze erënneren. Wien als Schrëftsteller soll / wëllt gekuckt ginn,
dee brauch keen, fir him dat an engem Stéck dohinner ze
geheien. Iwwregens hu mir dat méi héich-gebengtent / intellek-
tuellt Geschreifs net op Lëtzebuergesch néideg; dat kënnte mir
äis op d'mannst an zwou „Superkultur-Sprooche“ leeschten
... eben eis eegen Art!

R.Z. – Et gët der Actioun Lëtzebuergesch
dacks virgehalen, si wier bal ëmmer nëmmen
„dergéint“: géint d’Franséisch, géint d’Däitsch,
géint ..., géint. Falsch! Di meescht vun deenen,
déi dat onbewisen an d’Welt setzen, maachen et
mat queeschen Hannergedanken.

Mir ginn ës net midd, ëmmer rëm ze betou-
nen, datt d’Actioun Lëtzebuergesch just fir
eppes ass, nämlech, datt eis Sprooch soll als dat
erhaale bleiwen, wat se ass, an datt si verstän-
nergerweis déi Plaz soll kréien, déi si zegutt
huet.

Eis Sprooch ass wéi knapps eppes anesch-
ters en Identitéitselement vun eisem Land a vun
eisen Awunner, grad ewéi aner Symboler vun
eisem Staat.

Fir d’Auslänner, déi bei äis wunnen a
bleiwe wëllen, ass eis Sprooch en Integra-
tiounsfaktor, wéi et keen anere gëtt. Déi Iwwer-
zeegung huet sech an der Tëschenzäit op ville
Plazen an a ville Käpp bei eis an am Ausland
duerchgesat. Net fir näischt verlaange mir dofir
och, datt eis national Sprooch an den Artikel 29

vun eiser Constitutioun stoe kënnt. D'Aus-
siichte sinn déi allerbescht.

Den 28. Mäerz 2002 huet de Staatsminister
Jean-Claude Juncker op dem Colloque iwwert
d’Thema „Migrations: les enjeux!“ dat hei fest-
gestallt :

„Ech gleewe weider drun (…), datt d’Lëtze-
buerger Sprooch an 20 oder 30 Joer mat grousser
Wahrscheinlechkeet deen eenzegen nationalen Ze-
summenhalt wäert duerstellen. Haut ass d’Lëtze-
buerger Sprooch eng vun eise Charakteristiken,
grad wéi de wirtschaftlechen a soziale Wuelstand. 

Ech géif mer wënschen – ech soen dat net, well
et keen anere Choix gëtt, ech soen dat, well et
d’Sprooch vum Land ass – datt all déi Leit, déi op
Lëtzebuerg liewe kommen an all déi, déi heihinner
schaffe kommen, d’Lëtzebuerger Sprooch esou
beherrschen, datt se sech an der Gesellschaft an am
Beruff kënne verstännegen.“

Merci, Här Staatsminister. An deem Sënn
denken a schaffe mir zënter 32 Joer!

Manifestations

Miedernach. – Adventsmaart.
D'Fanfare an d'Fraen a Mammen
invitéieren op hiren Adventsmaart
muer Sonndeg, den 30. November,
an d'Miedernacher Sportshal. Um
11.30 Auer ass e Concert Apéro vun
der Fanfare Lieler.

624420.1

Allerborn:  – Krëstmaart e Sonn-
dig, den 30. November op der
Féitsch an a ronderëm d'Zelt van 10
bis 19 Auer. Iwwer Mëttig ginn
agebueden Judd mat Speckgrom-
peren. Ameldung erwënscht iwwer
Tel. 99 42 95. Org.: De Sparverän
van der Féitsch an de Wëntger
Foussball. 626506.1

Biereng. – Gaart an Heem Bier-
eng invitéiert e Samschdeg, den 29.
November ëm 20 Auer Hal Irbicht
zu Biereng op hiren tradit.
Käerzenowend mat flotte Lëtzeb.
Lidder fir ze sangen an ze danze m.
Jeannot Buchler. Fräien Entrée.

627237.1

HOKT

Bal mam DJ WHITE
zu HELZEN

am Veräinssall
Org: Jeunesse Helzen-Houfelt-Weiler

Näerden.  – Bal mam Orchester
Tom Zandstra haut Samschdeg,
den 29. November 2003, am Centre
polyvalent. Organisatioun: Chorale
Ste-Cécile Näerden. 626524.1

Biwer. –  D'Sportfëscher vu We-
cker invitéieren op hiren Neklosbal
haut Samschdeg, den 29. Novem-
ber, am „Fancy“ zu Biwer, mam
Orchester „Jocky Band“. 621994.1

Bascharage. – Grande vente de
matériel d'hiver d'occasion le 29 et
30 novembre 2003 de 10 à 18
heures. Dépôt début: le vendredi 28
novembre de 18 à 21 hrs au Centre
Sportif Bommelscheuer. Rens. tél.
021 352 756 ou www.hbcb.lu. Org.:
HBC Bascharage Commission Jeu-
nes. 626043.1

Houfelt.  – D'Uargelfrënn Hel-
zen-Houfelt-Weiler invitéieren op
hire Konter-a-Mitt-Owend e Frei-
deg, de 5. Dezember am Barteshaus
zu Houfelt. Präisser am Wert van
500 €. Grupp A: 1. Präis: 175 €.
Grupp B: 1. Präis 100 €. Startgeld:
8 €. Afank: 20 Auer. Ameldungen
iwwer Tel. 94 90 46 oder 99 47 42.

626837.1

Après-Beaujolais Bal
zu NOJEM

den 29. November 2003

mat „MP Sound“

Org.: Club des Jeunes Nojem

DIDDELENG

Sylvesterparty
mam Fausti

„AN DER GRIET“
(Veräinshaus vis-à-vis vun der Kierch)
Grousse Buffet-froid à volonté vun der
Metzlerei Steffen vu Stengefort an Didde-
leng. Virverkaf: Tel. 51 03 67 an 52 06 17
(Café an der Griet) oder 021 143 584 

Org.: Stock-Car Club LDRD

Bauschelt. – Traditionelle
Krëschtmaart e Sonndig, de 7.
Dezember 2003 bei Siebenborn
Louis an der gehëtzter Hal. Um
11.30 Auer Concert vun der
Folschter Musik. Mëttegiessen:
Träipe mat Speckgromperen a
Kompott, Schwéngshacksen, Frit-
ten, Wirschtercher a Grompere-
kichelcher. Réservatiounen um Tel.
99 32 14 oder 26 91 70 68, um 14
Auer Concert vum Ensembel vun
der UGDA-Musikschoul vun der
Regionalschoul Harel. Verkafs-
stänn mat Krëschtarrangementer,
Krëschtbeemercher, Keramik- a
Wuessartikelen, Hunnig, Krëschten
am Sahel, Gebäck a Kichelcher.
Um 16 Auer Concert vun der Noge-
mer Musik. Org.: Musik vun der
Gemeng Bauschelt. 626894.1

Bal
mat Cool Feet & Fade to Gray

zu HOUSEN
am Centre culturel

Org.: Jeunesse Consthum-Holzthum

Remich.  – Adventsbasar am Réi-
mecher Heem e Samsdeg, den 29. a
Sonndeg, den 30. November, vun 11
bis 19 Auer. Org.: Réimecher Heem.

627523.1

Tetingen. –  Der am 29. Novem-
ber 2003 geplante „Fëscherbal“
wird wegen Schließung des Lokals
„Auberge Embuscade“ in Tetingen
auf den 17. Januar 2004 verlegt,
und wird im „Café Kaylerstuff“, 9,
Grand-rue in Kayl stattfinden.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter der Telephonnummer
52 50 75. Org.: Fräizäit Fëscherkol-
legen Téiteng. 627464.1

Giewel.  – Niklosbal mam Orch.
„Butterfly“ de 6. Dezember 2003
zu Giewel am Festsall. Org.: D.T.
Käerch asbl. 627266.1 Houschter-Déckt.  – Traditio-

nelle Jeeër-Bal beim Koeppe Jemp,
mam Orchester The Friends. Org.:
Fédération des chasseurs luxemb.

627332.1

Gilsdref.  – Kleeserchersbal an
der Aler Schull e Freideg, de 5.
Dezember, mam Orchester Pol a
Rosch. Org.: Fanfare a Pomjeeën.

627057.1

Huldang.  – Hokt den Owend
spillen d'Jugend on d'Heedfrënn dä
lëstigen Dräiakter: „Ass datt dann
su schlëmm?“ Afank ass ëm 20.30
Auer. 624379.2
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ANTIKMARKT
Sonntag, 30. November 2003

• 11 - 17 Uhr

TRIER • Europahalle

Béiweng. – De Kannerchouer
„Réiserbänner Wisepiipserten“
lued iech alleguer häerzlech an op
seng Advents-Matinee e Sonndeg,
den 30. November 2003 am Centre
culturel zu Béiweng. Vun 11 Auer u
kritt Dir den Apéritif zerwéiert.
D'Mëttegiessen ass vun 12 Auer un.
De ganzen Nomëtteg iwwer gëtt et
Kaffi a Kuch, e Bastel- a Spilleck
fir d'Kanner, eng grouss Tombola,
asw. Am Laf vum Nomëtteg ass e
flotte Concert mat de Wisepiipser-
ten an der Chorale Ste-Cécile
Réiser-Krautem. Mir wënsche
jidderengem e gemittlechen
Nomëtteg bei eis. 626042.1

Lellig. – „Hüttenparty“ mam Or-
chester Sound-Express, den
6.12.2003 an der Scheier vum Café
Lelliger Stuff. Org. Skiclub Schës-
serbierg Lellig. 622392.1

Schëffleng.  – Adventsmuart mat
de Schëfflenger Guiden a Scouten
ass sonndes, den 30. November
2003 am Veräinshaus vu 14 bis 18
Auer. 626890.1

Habscht.  – Adventsfeier an Hob-
byausstellung e Sonndeg, den 30.
November, vun 10 Auer un am Cen-
tre polyvalent zu Habscht. An den
2 Säll stellen Hobbykënschtler hir
Wierker aus, déi si och zum Verkaf
ubidden. D'Chorale vun Habscht
ass ewéi all Joer mat hiren tradi-
tionellen „Krëschtarrangementer“
vertrueden. D'Kaffisstuff ass de
ganzen Dag op. Mëttes um halwer
véier, Concert mam „Ensemble
Vocal Voice Mix“. Entrée fräi. Org.:
Chorale Habscht. 627350.1

Niklosbal mat

Life Style
zu Moutfort

am Centre Culturel
de 6. Dezember 2003

Org.: A.B. Contern

Steeën.  – Party „Blo-Wäisse
Kleeschen“ e Freideg, de 5. Dezem-
ber am Café Bloen Eck. Grouss
Tombola. Entrée fräi. Org.: Schal-
ke-Frënn Norden. 627305.1Berbuerg.  –  Baurekascht den

30. November 2003, sonndesmëttes
a sonndesowes am Centre Beaure-
paire. Org.: Fanfare Berbuerg.

626777.1 TROPICALBAL
zu WORMER

den 29. November 2003
mat den

CHALLENGERS

Holzem. –  Niklosbal, den 29.
November 2003, an der Holzemer
Stuff, mam Orchester „ Ni Do-
heem“. Organisatioun: Keleclub
Hannen Héich Bartreng.

626836.1
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Maacher. –  Adventsv. 29. + 30.11.
am Veräinshaus vun de Scouten, m.
Lux. Owend, Quiz, Danz, Iessen.
Org.: Amicale Maacher Scouten.

626812.1

«Dans notre monde ...»
L'ACAT et amnesty international ont présenté l'avant-première du film

«In this World» de Michael Winterbottom

Jeudi soir, amnesty international
Luxembourg et l’ACAT Luxem-
bourg (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture) présen-
taient conjointement l’avant-pre-
mière du film de Michael Winter-
bottom «In this World». Ce film qui
a reçu l'Ours d'or au festival de
Berlin en 2003 suit le parcours de
deux jeunes afghans réfugiés à Pe-
shawar au Pakistan, que leurs fa-
milles envoient à travers l’Asie et
l’Europe vers Londres et un avenir
qu’ils espèrent meilleur.

Ce film nous secoue en profon-
deur, là où notre conscience du
monde est une plaie qui démange.
Le sort des réfugiés nous laisse
généralement indifférents, faute de
pouvoir l’imaginer, le comprendre.
«In this World» est là pour combler
cette lacune. Plus que nous montrer
ce que l’on ne voit jamais, ni au
cinéma ni à la télévision: l’infernal
parcours des réfugiés, le film nous
entraîne à leurs côtés, nous fait
vivre une heure et demie durant au
rythme de leurs espoirs, de leurs
angoisses, de leurs déchirements et
de leurs souffrances.

Ceux-là sont des mineurs, mais
tous sont aussi vulnérables: ils re-
mettent leur vie entre les mains de
passeurs dont ils ne parlent bientôt
plus la langue, au fur et à mesure
qu’ils s’éloignent de chez eux. Dès
lors, chaque rencontre est source
d’angoisse: celui-là sera-t-il hon-
nête? Où les mènera-t-il? Il est frap-
pant de réaliser à quel point, dans

de telles situations, tous les trafics
les plus abjects de la planète sont
faciles: l’humain est réduit au rang
de marchandise, que l’on trans-
porte au milieu des cageots d’oran-
ges ou dans des containers clos –
terrifiante scène qui nous suffoque,
au sens propre, et nous renvoie à
d’autres convois, de sinistre mé-
moire.

Et ce suspens ne se laisse adoucir
d’aucun soulagement cinématogra-
phique: ce n’est pas «du cinéma»,
ou si peu. Le réalisateur a utilisé
chaque situation réelle comme base
de sa fiction, il a réellement effec-
tué ce parcours avec ses deux jeu-
nes acteurs et une équipe de 4 à 5
personnes, dans les conditions du
documentaire. Les autres person-
nages ont été pris sur place au fur et
à mesure du tournage, qui a ren-
contré des difficultés du même or-
dre que les réfugiés: attente d’auto-
risations, problèmes de visas, pas-
sages de douanes épineux...

Dès lors, on ne peut pas se cacher
derrière la fiction, et les chiffres
tombent comme des gifles: ils sont
10,6 millions dans le monde, dont
un million rien qu’à Peshawar, qui
connaissent un sort qui ressemble à
celui-là: ils ont tout quitté: pays,
famille, culture, passé, volontaire-
ment ou non, chassés par la guerre,
la faim, la misère, la peur, et qui
errent de par le monde de camp en
camp, qui ressemblent trop souvent
à des prisons, et qui rêvent à l’Occi-
dent comme à la Terre Promise.

Ce qui a poussé Winterbottom à
réaliser ce film, c’est «la façon dont
nos sociétés contemporaines (...)
méprisent scandaleusement ceux et
celles qu’elles attirent vers elles».
La question des réfugiés est com-
plexe, et ne peut se juger à la légère.
Mais que pouvons-nous faire pour
eux, nous, nos sociétés? Au moins
les traiter humainement, les consi-
dérer, non comme des chiffres, des
menaces, ou des problèmes mais
bien comme des êtres humains en
souffrance, les plus vulnérables de
tous qui ont tout abandonné pour
se retrouver confrontés à ce qu’ils
n’auraient pu supposer: le mépris. 

En se concentrant sur ses deux
héros, sans charger sa dénonciation
d’un message moraliste pesant, le
réalisateur nous invite simplement
à modifier notre regard, à réveiller
notre compassion, notre curiosité
humaine à l’égard de ces êtres bri-
sés, amputés d’une partie d’eux-
mêmes et perdus dans nos sociétés
opulentes et indifférentes, voire
hostiles. Le message final, qui finit
de mêler fiction et documentaire,
nous renvoie à la situation réelle du
jeune acteur amateur qui incarne
Jamal: revenu par ses propres
moyens à Londres à l’issue du tour-
nage, il s’est vu refuser le droit
d’asile. Un permis de séjour l’auto-
rise à rester à Londres jusqu’à la
veille de ses 18 ans. Et ensuite? La
question n’a pas fini de se poser...

cbi

Heute Samstag und morgen Sonntag auf Kirchberg

36 Nationen 
beim Internationalen Basar 

Ab heute Mittag 12.30 Uhr fin-
det in den Ausstellungshallen 3A,
B und C der Foire auf Kirchberg
der traditionsreiche Internatio-
nale Basar statt. Die 36 beteiligten
Nationen werden mit ihren rund
45 Verkaufsständen jeden Besu-
cher zu begeistern wissen, sei es
mit tausenderlei Geschenkideen
für die bevorstehenden Festtage
oder kulinarischen Köstlichkeiten
aus nah und fern.

Bei etlichen Tombolas sind
nicht nur verschiedene Reisen in
ferne Gefilde wie USA, Athen, Pa-
ris, Wien, London oder in die
Schweiz zu gewinnen, sondern
Verwöhnwochenende in guten
Hotels, interessante Einkaufsgut-
scheine, Goodyear-Reifen, ein

Handy, Jahresmitgliedschaften in
einem Luxemburger Golfclub,
Zerbrechliches von V & B, etliche
Diners für zwei und, und, und ...

Es gelten folgende Öffnungs-
zeiten: Samstag von 12.30 bis 19
Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Ein Buspendeldienst vom und
zum Stadtzentrum (Nr. 13 und 18)
sowie eine Navette (Sales-Lentz) –
Standort Osteria del Teatro auf
dem Glacis – erspart die Park-
platzsuche.

Die Zahlung mit Mini-cash ist
möglich. Ein Bancomat ist vor-
handen. 

S.D.

Luxembourg-Findel

Révision de la clôture
de l'enceinte aéroportuaire

L'ensemble de la clôture fait ac-
tuellement l'objet d'une révision
technique. Aux endroits sensibles
de l'enceinte, la jonction de la clô-
ture avec le sol est sécurisée par la
pose d'une barre métallique. La fin
de ces travaux est prévue pour la
fin décembre 2003, signale lux-Air-
port dans un communiqué.

Le 24 novembre 2003, quatre
chevreuils ont été découverts dans
l'enceinte aéroportuaire. Ils ont pu
être abattus à l'extrémité «est» de
l'enceinte, près de l'ancien Zoo de
Senningen.

Malgré un contrôle régulier de la
clôture de l'enceinte aéroportuaire
sur toute sa longueur de 16 km, une
petite brèche a été trouvée non loin
de l'endroit où les chevreuils ont été
neutralisés. Le trou a été immédia-
tement réparé.



AL. – Wat mir als Däbbëssen eemol vu Spréchelcher, Liddercher
asw. geléiert hunn, dat bleift souzesoen op eisem Harddisc gespäichert.
Jidderee kann sech bei sech selwer dovun iwwerzeegen. Wann et sech
dobäi och nach ëm elauter „Saachen“ an eiser Sprooch dréint, da stäipt
an ënnerschreift d'Actioun-Lëtzebuergesch dat natierlech mat Hänn a
mat Féiss!

Elo grad ass den 2. Band vum „Zinglabumm“ erauskomm. Den 1.
Band war no e puer Méint vergraff, ass ower och erëm ze kréien. 6 Bänn si
geplangt; eise Merci ass knuppendéck! Et dréint sech ëm eng Hellewull
Kanner-Spréchelcher a Lidder, e wonnerschéint „Heft“ vun 80 Säiten
mat enger CD-ROM vun enger fomidabeler Qualitéit, ... dat Ganzt fir 25 €
pro Band, an nom 14. November fir 30 €. Genee Informatioun ass um
Internet ze kréien (www.zinglabumm.lu). Mir ginn är Bestellungen och
weider.

M.V. – Dir erënnert iech nach un dat Bichelche mat honnerte vu Beispiller, wéi een eis Sprooch wonnerbar
kann hëllefe futti maachen: GRÉNG a ROUT LËSCHTEN ... 80 Säite Sätz an Ausdréck, wéi ee vrum Micro, op
Radio an Televisioun, an der Chamber, oder bei enger feierlecher Geleeënheet d'Lëtzebuergescht „nonee maache“
kann ... ower och Virschléi fir eppes sproochlech riicht ze béien. Dat Heft ass nach ëmmer bei äis fir de Präis vun
engem Pak Zigretten ze kréien! Mir haten et an der Zäit iwregens an Dosende vun Exemplairen an d'Chamber an
op jiddfer Radio geschéckt. Sollt een et net méi hunn / fannen ...kuckt eis Adressen ... mir schécken et!

Hei nach aner Beispiller, déi e fläissegen Nolauschterer a fréieren Deputéierten äis erageschéckt huet,
nodeems him dem Roby Zenner säi „Schluechthaus-Artikel“ an der KLACK 93 gutt gefall hat. Bei him ass et also
net nëmme bei engem Geleeënheets- oder Comptoirs-Gespréich bliwwen. Merci. Probéiert emol, fir déi kromm
Neel selwer riicht ze klappen:

En Event fir Jogger-Freaken + de Strasser huet ofgezunn + hie war ganz ofgeklärt an huet näischt ubrenne
gelooss + d'Union huet kleng Bréidercher gebak + den Ambiente vum Park ouni Stacheldrot + de Qualifying fir
d'Poolposition + eng Top-Réussite + eng Freesession nom Warm-up + si maachen zwar eng gäil Randonnée, spillen
ower künftig eng Etage méi déif + an elo get up music + e grousse Rush mam Headliner op d'Happy Hour + d'Kids
waren easy cool drop + dat steet nohalteg am Raum ...an de Setup war ...e Flop.

Leider hält esou eng schluppeg Sprooch méi séier, besser a méi laang bäi wéi en normalen, riichteweche
Sproochgebrauch ... dat gëtt eng gelongen Nohältegkeet. Wat mengt dir? 

P.W. - 10. Oktober 1941. Vrun 62 Joer hunn d'Lëtzebuerger dem
Nazi-Okkupant kloer an däitlech, esouguer schrëftlech a mat Ënner-
schrëft gewisen a gesot, wou de Bock... asw. En onerhéierten Affront,
deen „deemools“ op der ganzer Welt bewonnert ginn ass! OWER:

„62 Joer: eng Éiwegkeet. 62 Joer: kale Kaffi, dee just nach heiansdo
en etlech onverbesserlech nationalistesch Fanatiker opwiermen ...“

„62 Joer: wat hu „mir“ dann domat ze dinn? Mir ware jo nach net
emol op der Welt. Esouguer eis Eltere si vrun 62 Joer nach Schoulbouwen
a -meedercher gewiescht ...“

„62 Joer: dat ass dach ewell laang Geschicht, mir hunn domat just an
de Bicher ze dinn. Wat heescht hei „Journée nationale de la commémora-
tion“? Wien erënnert sech do u wat? Eng Abberzuel fir déi Al.“

Leider ass esou e Gemierwels vu villen aus den zwou jéngste
Generatiounen net ganz aus der Loft gegraff. Déi eng denken et nëmmen,
anerer knouteren et, wann een hinnen zevill domat op d'Schlappe geet
...wa méiglech vun enger gudder Mark, déi „in“ ass a bei d'Marke-Klee-
der mam berühmte Jitzki passt. Mä, gelldir, et huet nach kee sech selwer
gezillt ... a verwinnt.

Wier et net eng gutt Saach, wann een dëser Bemierkungen – an
d'Äntwerten drop – als Dialog fir op eng Bühn géng zesummebauen: jonk
Mënschen, déi sech ewéi an engem Sketch mat deene Froe géngen
ausernee setzen. Dat wier lieweg, et hätt vläicht net dee Charakter vu gutt
gemengter, patriotescher mä dréchener „Schoulhalerei“, vun Dozéieren a
Beléieren, mam Fanger an der Luucht. Wier dat net en Auteure-Concours
wert? Organiséiert vum „Comité-Directeur du Souvenir de la Résis-
tance“.

Natierlech misst hei och d'Roll mat agebaut ginn, déi eis Sprooch als
Resistenz-Element den 10. Oktober 1941 gespillt huet. Dat gif ganz sécher
fir d'Versteesdemech vun „3-mol Lëtzebuergesch“ bei deene Jonken ( an
ewell manner Jonken ) hëllefen.

L.R. – „Quo vadis?“, e Welt- Klassiker aus der Film-Konscht (Mankiewicz). Dee Film-Titel riicht sech no
engem Sproch aus der Bibel: Quo vadis, Domine?/ Här, wuer gees Du? Deen Ausdrock war dëslescht och den
„Ophänkert“ fir eng Konferenz, déi d'Madame Direkter Goetzinger vum „Centre national de littérature“ gehal
huet.

Wann e Literatur-Spezialist iwwer eng Sprooch schwätzt, geet et natierlech ëm ... Literatur. Esouguer wann
et sech ëm d'Lëtzebuergescht dréint. Den Titel vun dëser Konferenz hätt deemno missen heeschen: Lëtzebuergesch
LITERATUR, quo vadis? Dat ass kloererweis immens wichteg, mä ... et ass mengerwärreg ower net domat gehal,
eng Koppel vereenzelt Auteuren ze ernimmen, déi elo vum Lëtzebuergeschen (erëm) op d'Däitscht schalten. Fir
wéi laang? Dat ass ower hiert gutt Recht; eisen éierleche Merci bleift fir all déi wertvoll Saachen, déi si an eiser /
hirer Sprooch erausginn hunn! Et soll dobäi net ënnert den Dësch fale gelooss ginn, datt mat engem däitsche Buch
méi Aussiicht op déck Editiounen a „boren Dalles“ dran ass. Maja. Och an der Rei.

D'Madame Goetzinger weess nëmmen zevill gutt, datt den Titel vun hirer Konferenz e grëffeg-rhetoresche
Rappert ass. Dat sëtzt ewéi e Flitschefeil. Dat pätscht ewéi e Feiersteen! Dat zitt ... mä net ganz riichtaus!

Wat maache mir dann elo mat all deenen, déi (nach) Lëtzebuergesch schreiwen? Sinn dat keng? Muss een – a
vu wiem senger Gnod? –„agreéierte Literat sinn, fir eppes mat Kapp a Fouss ze schreiwen? Muss een aus deer
allerviischter Rei sinn, aus gudder, besserer, allerbeschter Hickecht? Wat a vrun allem wéi gëtt hei iwwer de
Leescht gezunn? Ginn nëmmen den „Ductus“, déi dichterech Kreativitéit, d'Originalitéit vum Geschreifs op d'Wo
geluecht? Däerf näischt vun der Sprooch-Qualitéit gesot ginn, ouni datt géint „normativen Drock“ gemëffert gëtt?
Reese mir elo „mat all deenen aneren hirem Gemësch“ an déi nächst Pabeiersammlung? Guf et kee Marcel
Reuland, keen Tit Schroeder, kee Paul Noesen asw., déi haut a mar nach grad esou wouer a wichteg si wéi si bis elo
waren?! Firwat gufen a ginn der esou sëllechen nach ëmmer pësseg mat engem spatze Mëndchen an dem
literaresche Käizchen an der Luucht zimlech iwwerhieflech „geduld“? Ass net verstan, datt een op dës Manéier
vläicht villen de gudde Wëll an de Bic aus der Hand schléit? Wéivill kriten der dann d'Flemm, hir eventuell
talentéiert Schreif iwwerhaapt an de Grapp ze huelen? Wéi ass et mam néidegen Ëmfeld, fir iwwerhaapt eng
allgemeng Schreifkultur vum Lëtzebuergeschen ze schafen? Mä dat ass eng aner Gei, gelldir, souzesoe
Kiermesgefiddels, Piccolo.

Quo vadis Lëtzebuergesch? Wuer gees du, Lëtzebuergesch? – „Ubi es, Lëtzebuergesch? Wou bass / steess du,
Lëtzebuergesch? ... eng giedleg (rhetoresch ) Fro fir eng aner Konferenz? Mä d'Lëtzebuergescht dappt a geet a leeft
ewéi et nach ni de Fall war. Och literaresch, mä nach laang net nëmmen an eiser Sprooch tëscht literaresche
Buchdeckelen. Iwwerall! Eis Sprooch „bei de Leit“ lieft, wibbelt a jappt ferm drop lass. An dat op alle Gebitter,
wou si eng verstänneg Plaz a Roll zegutt huet. Dat kann net nëmmen eleng an der Literatur sinn! 

Mir ginn op Allerhellege lass. Et ass „halwen Hierscht". Munneche-
ree vun äis grimmelt u vill méi déiwe Gedanke wéi soss ...mä de richtege
Wuertkënschtler paakt äis Gefiller an Zeilen, fir déi mir merci soen ...hien
/ si seet dat, wat mir dacks net esou richteg vu bannen erauskréien.

De Blieder hir Faarwe
sinn net méi sou kéng

an 't gëtt ewell Owend 
e Strapp virun néng

De Mound schwëmmt 
duerch d'Däischtert
e sëlweregt Schëff

an d' Flantermais flantren
eraus aus de Schlëff

Si spieren den Niwwel
a wësse well bal

do kommen d'moer Zäiten
an d'Nuechte gi kal

All Dahlië verblatzen
den Houfert verschwënnt

iert gëfteg a lila
d'bleech Uuchteblumm kënnt

E Päiplek kësst séier
am Gaart déi lescht Rous
flitt fort wéi de Summer
an d'Schieder gi grouss

Jeanine Theis-Kauth

R.Z. – Déi allermeescht Kniet a Knäpp, iwwer déi mir äis am
Lëtzebuergeschen iergeren, hunn hir Ursaachen am Däitschen.
Gewëss: eis Sprooch ass Famill mat deer vum Goethe, vum Thomas
Mann oder Grass. Déi hollännesch an déi dänesch och ... mä deenen hire
Schrëftgebrauch ass zënter laang eng breet Gewunnecht a Schoul a
Press!

Vru Joeren huet d'Actioun-Lëtzebuergesch, iwregens zesumme
mat der UGDA, am Conseil national des programmes eiser Regéierung
Owescourse fir all déi Leit virgeschloen, déi d'Lëtzebuergescht als
„Handwierksgeschier“ hunn oder solle kréien. Wat ass dobäi eraus-
komm? Näischt. D'Saach guf „tirangiséiert“, fir dat däitscht „schubla-
disiert“ emol ze ëmschreiwen. 

Mir bleiwen dobäi a fuerdere mat Respekt – och vun deer „anerer
Säit“ – datt dëser Coursen am Kader vun der „Education des adultes“
ageféiert ginn. Mir soen och alle Parteie merci, déi dës Initiativ fir dat
anert Joer mat eran an hire Wahlprogramm huelen.
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Im Interesse der Kinder gearbeitet
Elternvereinigung Remich zog Bilanz

Zur Generalversammlung der
Elternvereinigung konnte Präsi-
dent Henri Kox als Ehrengäste
Dechant Théophile Weirich und
Bürgermeister Jeannot Belling so-
wie Vertreter des Lehrpersonals,
Mitglieder der Schulkommission
und Wolfgang Fleckenstein vom
Info-Video-Center (er hielt an-
schließend ein Referat zum Thema
„Mutter, darf ich heute fernse-
hen?“) im „Centre sociétaire ,Aal
Schoul'“ begrüßen. 

Der Aktivitätsbericht bestätigte
den engagierten Einsatz im Inte-
resse der Kinder: eine Zusammen-
kunft mit dem Lehrpersonal (Vor-
stellung der Projekte), ein Treffen
mit dem Schöffenrat zur Verkehrs-
problematik. Kleine Geschenke

wurden an die Erstkommunionkin-
der überreicht, weiter ein Stand
mit verschiedenen Spielen für die
Aktion „Télévie“ amenagiert. An-
fang Mai wurde der „Dâg ronderëm
d’Buch“ organisiert. Ludwig Haas
zeigte den Abschlussklassen des
Primärschulunterrichts auf, wie
einfacheres Lernen geschehen soll.
Eine Konferenz mit Jeannot
Mersch (Association des victimes
de la route) zum Thema „D’Proble-
mer vun de Kanner am Stroosse-
verkéier“ leitete die Verkehrswo-
che ein.

Mit einem so genannten Parcours
„Kuck a Klick“ wurden die Schul-
anfänger in der Sporthalle durch
die „Securité routière“ in das
Thema eingeführt. Anfang Juni

wurde die „Coupe scolaire“ ausge-
richtet. Zum Schulabschluss wurde
beim Schulfest angepackt. Der Ab-
schluss des Schuljahres 2002/03
wurde mit einem „Trëppeltour“ ge-
feiert. Eine Informationsversamm-
lung mit der Fapel wegen des sich
auf dem Instanzenweg befindlichen
neuen Schulgesetzes leitete die
„Rentrée“ ein. 

Nach der Demission von Vor-
standsmitglied Ralph Klein ver-
bleibt die Führung wie folgt: Henri
Kox (Vorsitzender), Romain Scho-
mer (Vizepräsident), Martine Nes-
ser-Schroeder (Sekretärin), Mar-
tine Geimer (Kassiererin) und den
Beisitzenden Christina Morales,
Marie-Claire Braquet, Danièle
Hensgen, Alix Lang, Nadine Braas,

Beate Marsh, Josiane Mathay, Ma-
rie-Marguerite Goebel und Sylvie
Schreiner. Pascale Huberty ersetzt
Inge Baddé und fungiert zusammen
mit Nicole Gitzinger als Kassenre-
visor. 

Bürgermeister Jeannot Belling
beglückwünschte die Vereinigung
für ihren Einsatz und ihr Engage-
ment; er sprach die leidige Schul-
busproblematik an, monierte dabei
die offensichtliche Uneinsichtig-
keit einiger Eltern. Er erwähnte die
kommunalen Empfangsstrukturen,
die vielfachen Infrastrukturen –
„garderie“, „crèche“, Früherzie-
hung, Vorschule, Primärschule und
Schulkantine –, die zur „Rentrée“
2004 fertig gestellt sein soll.

c.t.

Grevenmacher

„Euro-Gasse“
erbrachte 624,45 Euro

Bei der von den Grevenmacher
Vereinen Amicale Foyer Pietert,
Kulturkommission, Maacher Gui-
den a Scouten an hir Amicale, Syn-
dicat d’initiative und Geschäfts-
verband organisierten „Euro-Gas-
se“ bei Gelegenheit der „Hunnefei-
er“ am vergangenen Samstagnach-
mittag erbrachten die auf Tischen
in einer Gesamtlänge von 63,20 Me-
tern ausgelegten Euromünzen – es
waren deren insgesamt 3029 – die
stolze Summe von 624,45 Euro, die
integral den behinderten Mitmen-
schen des lokalen Foyer Pietert zu-
gute kommen wird. Bei den Schätz-
fragen in Sachen Länge der Tische,
erzielte Summe und Zahl der Mün-
zen gehen erste Preise an Carole
Clemens-Wagner und Inge Volz so-
wie Dan Bendels und Lydia Clas-
sen, die mit ihren Schätzungen am
nächsten bei den richtigen Resulta-
ten lagen. m.h.

(Photo: Carlo Thoss)

„Chorale mixte Niederdonven“ unterstützt Vereinigung „Schrëtt fir Schrëtt” 
Zum zweiten Mal innerhalb

Jahresfrist überreichten die Ver-
antwortlichen der „Chorale mix-
te“ aus Niederdonven dieser Tage
im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde, bei der die Arbeit der seit
1996 in Luxemburg bestehenden
Vereinigung „Schrëtt fir Schrëtt”
den Anwesenden vorgestellt wur-
de, einen Scheck an Vorstandsmit-
glied Antonio Borges. Die Sänge-
rinnen und Sänger wollten damit
eine noch wenig bekannte Vereini-
gung unterstützen. 

Präsident Otmar Hoffmann be-
grüßte die Mitglieder, Pfarrer
Emile Post und Antonio Borges
von „Schrëtt fir Schrëtt”. Er
dankte im Namen der betroffenen
Kinder, berichtete über die inzwi-
schen verbesserten Bedingungen
für die noch junge Vereinigung
durch das Einbringen des Geset-
zes, die „éducation différenciée’
betreffend. „Schrëtt fir Schrëtt“
sei nun im „Institut Moteur Cé-
rébraux“ integriert und damit
staatlich anerkannt. Die pädago-
gische Arbeit der Vereinigung
kann mit „intensivem, durchpro-
grammiertem Lernen, ohne Leer-
räume” umschrieben werden. Die
angewandte Methode geht zurück

auf die Erkenntnisse des ungari-
schen Kinderarztes András Petö.
Der Unterschied zu den traditio-
nellen Lernsystemen liegt in der
globalen Betreuung der schwerbe-

hinderten Jugendlichen. Dabei ge-
schieht das Lernen parallel auf
allen Ebenen. 

c.t.

NOTIZBLOCK 
– Ausfluch op de „Lac du

Der“ e Sonndeg, den 9. November:
Eng Geleeënheet, zegdausend vun
Huergäns (Krukerten) op enger vun
de gréisste Raschtplazen an Europa
ze gesinn. Zolitt Schong, Spektiv,
Fotoapparat mathuelen! Départ
mam Bus ëm 7 Auer zu Gréiwemaa-
cher. Arrêten zu Wormer, Réimech
an Diddeleng (Grenz). D'Busrees
kascht fir Erwuessener 15 €, fir
Kanner 10 €. Iwwerweisung (ass och
Umeldung) bis spéitstens de 5. No-
vember op de CCPL LU79 1111 0242
9646 0000 vun der LNVL-Sektioun
Réimech.

Befort. – Gemeinderatss i t-
zung. Der Gemeinderat tritt am
Montag, dem 27. Oktober, um 19
Uhr zu einer Sitzung zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen 14 Punkte,
u. a. die Genehmigung des Holzfäl-
lungs- und Kulturplanes für 2004.

Betzdorf. –  Gemeinderatssi t-
zung.  Der Gemeinderat tritt am
Montag, dem 27. Oktober, zu einer
Sitzung zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen fünf Punkte, u. a.
das Gutachten zum „Plan occupa-
tion du sol“ des Flughafens Luxem-
burg-Findel.

Buerglënster. – Bicherverkaf .
D'„Lëtzebuerger Bicherfrënn“ orga-
niséieren den 2. November an der
„Pabeierscheier“ vum Schlass Ver-
kaf vu gebrauchte Bicher (Romaner,
Schoul-, Kanner-, Sachbicher a Lu-
xemburgensia) vu 14 bis 17 Auer fir
gutt Zwecker. Informatiounen um
Tel. 021 213 863.

Grevenmacher. – Musée de
l ' Imprimerie .  Véritable mémoire
de «l'art noir» et de l'évolution de
l'imprimerie au Grand-Duché de
Luxembourg, ce musée abrite un
grand nombre d'objets ayant servi à

la fabrication d'imprimés, de 1850 à
1960, de même que les machines. Le
dimanche 26 octobre le public
pourra assister à des visites guidées
du Musée de l'Imprimerie avec dé-
monstrations sur une série de machi-
nes; les démonstrations débuteront à
14.15 et à 16 heures. L'entrée est
gratuite. Le Musée de l'Imprimerie
et le Musée du Jeu de Cartes sont
ouverts du mardi au dimanche de 14
à 18 heures pendant toute l'année.

Grevenmacher. – Projekt 54 –
„Love“ . Projekt 54 ist eine inte-
grative Theatergruppe, bestehend
aus zehn Schauspielern mit und
ohne Behinderung, die im Zwei-Jah-
res-Rhythmus neue Produktionen
entwickelt. Das diesjährige Stück
mit dem Titel „Love“ befasst sich
mit dem Thema Liebe allgemein, der
Focus richtet sich jedoch auf ein
behindertes Liebespaar, deren Liebe
von der Gesellschaft und ihrem pri-
vaten Umfeld gnadenlos verurteilt
wird. Zusatzvorstellung am 7. No-
vember um 20.30 Uhr im „Kultur-
huef“. Eintritt: 5 € /8 €. Reservie-
rungen unter Tel. 267 464-1 oder
mail@kulturhuef.lu mit Angabe der
Rollstuhlplätze.

Remich. – Concert . La Chorale
Ste-Cécile de Remich avec les chora-
les de Bous, Bech-Macher, Canach,
Stadtbredimus et Greiveldange in-
vitent à leur concert spirituel «Bene-
dictus qui venit in nomine Domini»
sous la direction de Roby Pauly, aux
orgues Patrick Wilwert demain di-
manche 26 octobre à 16 heures en
l'église décanale de Remich. Au pro-
gramme figurent des oeuvres de
Gebhardt, Hasler, Trapp, Schar-
nowski, Bruckner, Haydn, Händel,
Silcher, Rathgeber et Buxtehude.
Entrée libre.

ACFL
Bäerdref. – D'Fraen a Mammen

organiséieren zesumme mat der
Kulturkommissioun vu Bäerdref
eng Bicher- a Spillerausstellung
vum 24. bis de 26. Oktober am Sall
„Camping Martbësch“ zu Bäerdref.
D'Ausstellung ass op samschdes
vun 10 bis 12 Auer a vu 14 bis 18
Auer a sonndes vu 14 bis 19 Auer.
Den Entrée ass fräi. Sonndesmëttes
spillt de Kannertheater Jadder-
munnes zesumme mam Jemp
Schuster säi Kannerstéck „Eemer,
zweemer, hëllef mer“ am Sall Cam-
ping Martbësch. Den Entrée fir Er-
wuessener ass 6 € a fir Kanner 5 €.

Amiperas
Biwer. – Am Donnerstag,

dem 30. Oktober, fährt die Sek-
tion nach Wasserbillig zur Be-
sichtigung des Pflegeheimes
„Op Lamp“ und ins „Musel-
heem“. Abfahrt in Biwer um 14
Uhr, danach „Haaptstrooss“,
Wecker-Gare und Wecker-
Dorf. Die Teilnehmer aus den
anderen Ortschaften steigen
bei der Anfahrt des Busses zu.
Abendessen in Wecker im
„Café Speck-Regenwetter“.
Anmeldungen bis Montag, den
27. Oktober bei Fehres (Tel.
71 05 80), Steffen (Telephon.
71 03 92), Santer (Tel. 71 00 36).
Preis pro Person: 23 €. Die
nächste Porte ouverte ist am 12.
November.

Jonglënster. – En
Dënschdeg, den 9., an e Mëtt-
woch, den 10. Dezember, orga-
niséiert d'Sektioun en Aus-

fluch op de Chrëschtmaart vu
Colmar (Elsass) mat Besichte-
gung vun den Uertschafte
Kaysersberg, Riquewihr a Ri-
beauvillé. Umeldunge ginn
ugeholl um Telephon 78 95 65
(Dimmer), um Fax 78 84 90 an
iwwer E-mail: ddimmer@pt.lu
bis den 1. November. De ge-
neeë Programm gëtt op Ufro
hin zougestallt. Och Net-
Membre sinn häerzlech age-
lueden, un dësem Ausfluch de-
elzehuelen.

(Photo: Isabelle Becker)

Kreative Fähigkeiten junger Menschen fördern
„arche noah-Kinderkunst aus der ganzen Welt” im „Kulturhuef“ in Grevenmacher

Unter dem Motto „arche noah-
Kinderkunst aus der ganzen Welt”
findet zurzeit in der Galerie des
„Kulturhuef“ in Grevenmacher
eine vom „Kinder-Kunst-Museum
Berlin-International” organisierte
Ausstellung statt. Es ist dies eine
Wanderausstellung, die mit Bil-
dern, Gedichten und Partituren
von Kindern und Jugendlichen, un-
ter vielen anderen auch luxembur-
gischen Künstlern, Raum für die
Beschäftigung mit der Umwelt und
den darin lebenden Tieren gibt. 

Neben dem Arche Noah-Thema,
das die Kinder abwechselnd hu-
morvoll, abenteuerlich oder auch
angstvoll in Szene setzen, beschäf-
tigen sie sich häufig mit der Bezie-
hung zwischen Mensch und Tier.
Sie zeigen aber auch die Zerstörung
der Umwelt, besonders zu ersehen
in den Arbeiten der Kinder aus
Russland und Indien. 

Ziel der internationalen Initia-
tive ist es, die kreativen Fähigkei-
ten junger Menschen zu fördern
und auf dieser Basis Gelegenheit zu
kulturellen Begegnungen zu schaf-
fen. „Gleichzeitig besteht die Ab-
sicht, dem Thema Kind durch sol-
che Ausstellungen und Aktionen
mehr öffentliche Aufmerksamkeit
zu verschaffen”, so die künstleri-

sche Leiterin Nina Vladi während
der Vernissage. Zu jeder Ausstel-
lung entsteht ein Katalog, in dem
die Werke der Kinder aus aller Welt
vertreten sind. Nach der Einfüh-
rung präsentierte der aus Nigeria
stammende Künstler David Dibiah

die Geschichte seines Landes in
Form von Musik, Tanz und Malerei.

Die Ausstellung ist bis zum 15.
November geöffnet, dienstags bis
sonntags von 14 bis 18 Uhr.

mb
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Nächst Klack (94): 25. Oktober 2003

Europäesch Conventioun
Mir hunn äis hei an der KLACK ewell mat deer grousser

Versammlung ofginn, déi ënnert dem Giscard d'Estaing zu Bréissel
eng Constitutioun, also eng Verfassung, deemno en alleriewëscht
Gesetz fir d'Europäesch Unioun soll virbereeden. Jidfer Land vun
der Communautéit ass dra vertrueden. Lëtzebuerg och, a schéin iwer
d'Parteie verdeelt. 

Der Conventioun / Versammlung hir „Eeër“ si geluecht. Deen
Europa-Menü soll elo och op de groussen Dësch kommen, an zwar
bei deenen Déckste vun den Décken, op der EU-Regéierungskonfe-
renz, dem EU-Parlament an dem „Conseil Européen“. No deer
Prozedur mussen déi eenzel Länner dee Paragraphe-Bësch ofsee-
nen... ower et ass elo schonn „dämpeg“. Verschidde Länner halen
drop, datt hir Leit och „e Wuert“ kréien. Am Sënn vum Ausdrock: 1
Wuert... an engem Referendum mat JO oder NEEN. 

D'Situatioun billerméisseg (metaphoresch) ausgedréckt: Jidde-
ree weess, datt nach keen e Gackelche giess huet, ouni d'Schuel ze
„krächen“ an et eventuell ze schielen... et muss een och nach wëssen,
ob een eng Eeërtriwwel, e luesgekachtent oder en haart Ee léiwer
hätt; et sief, datt een dat Gielt an dat Wäisst duerchernee schléit an
eng Omlett draus mécht. Nach anescht ausgedréckt: Jiddereen huet
och säin eegene Goût an dat eent léiwer wéi dat anert... a mir wëssen,
datt déi Grouss eng onheemlech Strass hunn! Am direkte Sënn: Déi
kleng Membre vun der EU wëllen a solle sech net vun deene grousse
wéckelen a verkëppe loossen... net ewéi lästeg Lais a Mécke geknéckt
a verjot ginn. Et schéngt den Ament, wéi wann och esouguer eise
Statsminister an deer Saach aner Saiten op d'Gei gezunn hätt... och
wann et hei vrun allem ëm d'Zuel vun de Commissairen an Ofstëmme
geet.

No deenen a kéipweis aneren Iwerleeungen ass déi ganz Entre-
prise EU-Verfassung dann nach laang net duerch de Bësch ... et wier
nach Zäit, sech d'Saach nach emol iwer de Wee vun eiser Sprooche-
Situatioun ze bedenken ... iwregens vun de Sproochen an der ganzer
EU. An allen EU-Länner besti Rechter, déi eng EU-Constitutioun
net däerf iwergoen! Eis irlännesch Frënn – mat knapps 5% vun
hinnen als Irish-Gaelic-Spriecher / Locuteuren – wäerte wëssen, wéi
si do reagéieren. Anerer, deenen hir Sprooch net vu weider Leit
geschwat gëtt ewéi d'Lëtzebuergescht – z. B. Maltesesch a spéider
Islännesch – loosse sech och, am Sënn vum Ausdrock, net esou
mirnäischt-dirnäischt iwer de Mond fueren. Si hu Recht. A mir? Wou
ass eist Sprooch(e)-Recht?

An der Europäescher Constitutioun misst verstännegerweis e
klengen, ower wichtegen, Alinea stoen, deen op d'Sproochegebitt(er)
gemënzt ass; e Saz, deen de Länner hir Sprooche(en)-Autonomie
souverän garantéiert. Ech kënnt mir eppes op dës Manéier virstellen:

Les langues officielles et de travail de l'Union Européenne sont
définies par les législateurs et hauts-représentants de ses membres;
les régimes linguistiques internes aux pays-membres restent subsi-
diairement tributaires de la souveraineté de chaque pays.

Dat wier d'Garantie, datt eis Kanner an déi nächst Generatiou-
nen äis net engker génge verwënschen... eise Vertrieder an allen
Décisiouns-Organen elo schonn dofir MERCI ! Lex Roth

Gebeemten Houfert?
P.W. – Eent vun de sympatheschsten Ze-

eche vu klenge Sprooche wéi eiser ass hir
Einfachheet, wat net mat Aarmut oder deer
esou dacks zitéierter „Onreflektéiertheet“ ze
verwiesselen ass. Si ass riicht eraus, fiert net
ëm de Bräi, schminkt a botzt sech net, deet
keng onnëtz Bänn a Flätschen un. 

Einfachheet ass och eng Haaptqualitéit bei
ville grousse Schrëftsteller aus de sou ge-
nannte Kultursproochen. Déi Etiquette fanne
mir ewell bei de griecheschen a laténgesche
Klassiker, wou kloer Gedanken och kloer aus-
gedréckt sinn. „Ce qui se conçoit bien s'énonce
clairement...“ heescht et an engem bekannte
franséischen Zitat. Den Albert Camus, de Mi-
lan Kundera, den Heinrich Böll sinn z.B.an
eiser Zäit Beispiller fir eng onverfälscht
Sprooch, déi engem genial vu bannen eraus
virkënnt.

Soubal engem Schreiwert seng „Schwätz“
sech ouni Ursaach schlaangeméisseg dréint a

kréngelt – an eiser Sprooch heescht dat: gakegt
„Jaddermunnessen-Däitsch / Franséisch“ –
fänkt een un, d'Stier ze ronschelen. Gëtt do
eppes verstoppt, verhuel, mat den Hoer erbäi-
gezunn? Oder ass et nëmme fir unzeginn, gutt-
zemaachen? Loosst mer äis net falsch verstoen:
De Stil vun enger Literate-Sprooch läit nun
emol och dacks an der perséinlech-origineller
Ausdrocksweis vum Auteur oder den Ëmstänn
vun deem, wat geschriwe gëtt.

Firwat dann elo dëst Getierms? Mä well
mir eis einfach a riichteraus Sprooch ewell
op esou ville Plaze verkleeden, datt ee se
net méi erëmkennt, vrun allem, wann et méi
iescht oder e bësse feierlech soll sinn. Hei
bréngt dann eng Musek e Concert duer, aplaz
deen ze ginn oder ze spillen; mir „gedenken
engem (senger!)“, aplaz äis un een ze erënne-
ren / un een ze denken, djee, mir trëlle flatsch
mat der Nues a mat eiser Schreif an e gebeem-
tent Gesproochs ... an ermëlzen domat hir Klo-
erheet. 

Eis Lidder an d'Schoul!
M.V. – An England, am Frankräich, an

Irland asw. weess jidfer Kand vun 10 Joer eng
Dose Lidder a senger Mammesprooch, datt déi
„sëtze“ bleiwen, héiert dir iwerall, wou eng
lëschteg Band beieneen ass! Bei äis sinn et der
garantéiert keng 15%. Den Usaz dofir kann
ower bal nëmmen aus der Schoul kommen. All
Respekt fir eis Leit, déi sech mam Fach
„Musek“ an der Sprooch ofginn, ob als Enseig-
nant oder als Leit vun der „MUSEP“. Ouni eng
bestëmmt Partie eiser Lidder gëtt et kee
breede Fong fir d'Léift mam Lidd a vun der
Musek.

Eis Schoulministesch wier net iwwel bero-
den, wa si eng Lëscht vun 20-30 Lidder gif
opstelle loossen, vun deenen d'Kanner spéits-
tens nom 6. Schouljoer d'Halschent obligato-
resch misste kennen a kënnen. Dat wieren der
2-3 d'Joer. Zevill? Da solle mir äis och net

driwer bekloen, datt d'Lëtzebuerger „hir Lid-
der“ net kennen, datt si ausser dem chaotesche
Gebrëlls an deem idiotesche Gebirels vun hier-
middegen, rappegen „engleschen“ Texter nä-
ischt anescht wëssen. Dat geet op d'Käschte vu
jidfer allgemengem Gefill fir Kultur... PISA
um Gebitt vun der Musek! Mol net dovun ze
schwätzen, datt hei och een Deel vun de
Wuerzele fir d'Léift zum Gesank am Allge-
mengen am Spill ass, grad ewéi d'Zukunft vun
de Gesankveräiner. E „Juppelpäerdche“ fir eis
UGDA?

Nodeem mir eist Bichelche mat ronn 5
Dosen „EISER LIDDER“ erausginn hunn, ka
kee méi soen, hie gif néierens eppes vu Lëtze-
buerger Lidder fannen. Dir kritt et an all
Bicherbuttek oder kënnt et direkt op enger vun
eisen Adresse bestellen... fir de Präis vun
engem Teller Spaghettien! 

Am Schluechthaus!
R.Z. - Wéi dacks hu mer schonn op dëser Plaz iwwert dat

ganz schlecht Lëtzebuergescht geknoutert, dat ee virun
allem um Mikro héiert. Meeschtens sinn deer genëssegster
lëtzebuergescher Wierder an Ausdréck ënnert den Dësch
gekiert oder duerch Vokabelen ersat, bei deenen net nëmmen
den Dicks, de Lentz an de Rodange sech am Graf, mä
Dausende vu Leit sech um Stull ëmgedréit hunn.

D’Schluechthaus ass grouss op, fir eis Sprooch mat
Method ze „kabonéieren“! Dorun ass keen Zweiwel, wa jo
keen Dag vergeet, ouni datt een den Hick iwwer dat aremséi-
legt a schummeswäert Ouere-Gehäck kritt, wat een do
héiert; vum Onsënn am Fong emol net ze schwätzen: „Et ass
net gewosst, wéivill Doudeger nach stierwen.“ (Abeejoo! Den
James Bond huet awer scho gesot, et gif een nëmmen eemol
stierwen.) - „De Kim Kirchen ass den éischten am General.“
(Ass dat e Botzmëttel? Oder geet et ëm d'G.-Klassent? ) -
„D’Zuele gi publiéiert.“ (Mir nennen dat, wann et scho muss
esou gesot ginn, publizéiert.) - „D’Alliance, déi hu verluer.“
(D’Alliance ass eng eenzeg Equipe, keng Méizuel) - „Den
Auto ass zeréckfonnt ginn“ aplaz erëmfonnt... vläicht gëtt
och geschwënn och en Auto vijenzeg fonnt. - „En ass enges
quadrupel Mord ugeklot ginn“...schudder, schudder! - „Den
Här Mosty huet gemengt.“ (Heescht deen dann net Mousty,
an dat liest ee „franséisch“ Musti.)

Et ass wierklech ganz schlëmm, wat äis bannent nëmmen
engem Dag hei vu Leit zervéiert gëtt, déi eis Sprooch
professionell solle gebrauchen... an net (wëllen) kënnen! Dat
ass also schon net méi fir ze laachen, et ass einfach e Skandal
a wierklech 5 bis 12. Wéi laang léisst eis Regéierung dee
Sprooch-Kabes do nach brutschen? Mat deer vill geplote
„Pressefräiheet“ kann et jo näischt ze dinn hunn... oder hu
mir nëmmen Intressen u „francophonie“ an „Duden-
Däitsch“ oder Oxford-English? Wann een net ëmstand ass, e
puer Sätz no enger anstänneger Virbereedung ze liesen, da
gehéiert een einfach net hannert e Mikro, a scho guer net
hannert e Radiosmikro... Well da weess een och net, datt een
eng Responsabilitéit besonnesch vis-à-vis vun de Kanner
huet. An dat ass wierklech schlëmm!

Och géint Risibisi-PISA-Kränkt:
Lëtzebuergesch liesen!

Mosaïksteng/Dictionnaire: 17 €
40 Fabelen: 14€

Psalmen (komplett): 25 €
Annoncen / Menüen: 3 €
Geschichten+Spréchelcher: 17 €

„Klengegkeeten“: 2,50 €
Mat Laachen a Kräischen: 4 €
Texas Nuckes: 2,50 €
Um Vaubang: 16.50 €
Eiser Lidder: 9 € 

Alles an de Bicherbutteker an op eisen Adressen!!!
10% fir Schoul- oder Veräinsbestellungen
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Es ist Wochenende

Alte Hasen
Nach

einer EU-
Statistik le-
ben die
meisten
Vorru-
heständler
in Luxem-
burg, Bel-
gien und
Österreich.
Nur 38 Pro-

zent der 55- bis 64-jährigen Män-
ner und 18 Prozent der gleichalt-
rigen Frauen sind im Großher-
zogtum noch berufstätig. Alle an-
deren haben sich für ein be-
schauliches Leben entschlossen,
das frei ist von Hektik und Stress.

Ich bin mir nicht sicher, wie dies
zu bewerten ist. Immerhin üben
in Schweden noch 71 Prozent
der Männer und 66 Prozent der
Frauen ihren Beruf aus. Ähnlich
hohe Quoten weisen Irland und
Dänemark aus.

Auch in Deutschland glaubte
man lange Zeit, auf ältere Arbeit-
nehmer verzichten zu können:
Firmen verjüngten ihre Beleg-
schaft, indem sie Ältere in die
Arbeitslosigkeit oder in den vor-
gezogenen Ruhestand entließen.
Mittlerweile hat man erkannt,
dass die Frührente die Finanzen
der Rentenversicherung bedroht:
Beitragszeiten fehlen, weil Ar-
beitnehmer zu früh mit ihrer Tä-
tigkeit aufhören, und die Renten-
zahlungen steigen, weil die Men-
schen älter werden und viel län-
ger Rente beziehen.

Vor allem Männer, die das
Rentenalter erreichen, fühlen
sich ohne ihren Beruf nutzlos und
ausgegrenzt. Oft altern sie ra-
scher und sterben früher, weil sie
es versäumten, schon während
ihrer Berufstätigkeit für das Le-
ben danach zu sorgen. Beinahe
jeder dritte Rentner über 70
Jahre ist mit seinem Los nach
eigenen Angaben unzufrieden.
Dies geht aus einer Studie der
Universität Trier hervor, nach der
ein Großteil der älteren Men-
schen selbst ein negatives Bild
vom Alter hat. Sie sind über-
zeugt, dass man mit zunehmen-
den Lebensjahren immer weni-
ger lern- und anpassungsfähig
wird. Dieses Selbstverständnis
hat entscheidenden Einfluss auf
die Lebensgestaltung. Begriffe

wie „Lebensabend“ oder „Ruhe-
stand“ verstärken die fatale Wir-
kung der seelischen Verkümme-
rung. Menschen zum längeren
Arbeiten zwingen zu wollen, wäre
jedoch verkehrt. Solange Arbeit
als Belastung empfunden wird,
werden die zahlreichen Schleich-
wege zum vorzeitigen Ruhestand
genutzt. Ein langes Arbeitsleben
sollte kein Muss, sondern eine
Möglichkeit sein.

In den meisten älteren Men-
schen steckt ein riesiges Potenzi-
al, das von ihnen aber nicht er-
kannt und genutzt wird. Viele von
ihnen trainieren sich nicht mehr,
ihr Gedächtnis lässt in der Folge
zwangsläufig nach, sie trauen
sich immer weniger zu.

Dabei stehen die Chancen, das
alte, starre Lebenslaufkorsett zu
sprengen, besser als jemals zu-
vor. Viele Betriebe versuchen be-
reits, ihre Mitarbeiter möglichst
lange zu halten. Zudem altert
eine neue Generation heran, die
mehr Freiheiten und Entfaltungs-
möglichkeiten fordern wird. Die
„alten Hasen“ sind gesünder,
besser ausgebildet, beruflich
qualifizierter, politisch kompeten-
ter, selbstständiger und individu-
alistischer. Sie werden sich mit
einem Ruhestand nicht zufrieden
geben.

Es ist absurd, dass die Men-
schen in der Mitte ihres Lebens
zuwenig, am Ende aber zuviel
Zeit haben. Die gesetzliche Al-
tersgrenze von 65 Jahren, die
jeden ohne Ansehen seiner Per-
son zum Alten stempelt, ist eine
willkürliche Festlegung. Altersfor-
scher haben herausgefunden,
wie extrem unterschiedlich kör-
perliche und geistige Alterungs-
prozesse bei den verschiedenen
Menschen ablaufen. Wenn sich
die Phasen von Arbeit, Freiraum
und Bildung durchdringen, würde
die Gesellschaft eine verblüf-
fende Erfahrung machen, die
umsichtige Chefs bereits gut ken-
nen: Menschen, die selbst ent-
scheiden können, wann sie wie
viel arbeiten wollen, agieren effi-
zienter und mit mehr Spaß. Von
einer neuen Lebensstruktur, von
mehr Freiheit und Phantasie
könnten alle profitieren: Unter-
nehmen, Arbeitnehmer und Fa-
milien, Alte wie Junge.

Rainer Holbe

Das war diese Woche
„Vergebung stärker

als jede Waffe der Welt“
Freitag - Sonntag – Zum Welt-

friedenstag weilt Kim Phuc Phan
Thi, das berühmte Napalm-Opfer
des Vietnam-Krieges, in Luxem-
burg und legt als Unesco-Bot-
schafterin des guten Willens ein
erschütterndes Zeugnis ab. Sie
plädiert für Vergebung und Liebe
während einer Konferenz im Cen-
tre Convict. 

„Memory Walk“
am Alzheimertag

Samstag – Mit einer Reihe Ver-
anstaltungen und an Informati-
onsständen macht die „Associa-
tion Luxembourg Alzheimer“ auf
diese schlimme Krankheit auf-
merksam. Die zweite Auflage des
„Memory Walk“ führt über das
Bourbon-Plateau in der Haupt-
stadt. In einer gut aufgemachten
Ausstellung, die noch bis zum
29. September im „Cercle“ zu-
gänglich ist, wird das Leben eines
Mannes, der von Alzheimer befal-
len ist, dargestellt.

Jubiläum in Echternach
Samstag - Sonntag – Mit einer

akademischen Feier in Gegenwart
von Großherzog Henri und des Erz-
bischofs Mgr. Fernand Franck wird
in Echternach an die Konsekration
der Basilika vor 50 Jahren am 20.
September 1953 erinnert. Dabei
wird die internationale Dimension
des Gotteshauses durch den Wil-
librordus-Kult unterstrichen. Wil-
librord, so der Erzbischof, habe die
europäische Denk- und Kulturwelt
entscheidend geformt. Am Sonntag
zeichnet Generalvikar Mathias
Schiltz als Festprediger während
des Jubiläumshochamtes den groß-
artigen Wiederaufstieg des Wil-
librordusdomes auf.

Woche der Mobilität
Sonntag - Montag – Im Rahmen

der europäischen Woche der Mobi-
lität ist der Sonntag zum autofreien
Tag erklärt worden. Insgesamt
vierzehn Gemeinden machen bei
dieser Aktion der Sensibilisierung
für den öffentlichen Transport mit.
Es sind weniger als in den Vor-
jahren. Hie und da werden Stra-
ßenabschnitte gesperrt und den
Nicht-Motorisierten vorbehalten,
die hoch zu Ross, auf dem Draht-
esel, auf Schusters Rappen oder als
Inline-Skater unterwegs sind. Am
Sonntag und am Montag sind die
Züge und die Busse kostenlos.

Pro und contra Golfplatz
Dienstag – In der Ortschaft Mey-

semburg (Gemeinde Fels) soll ein

Golfplatz angelegt werden. Das
„Mouvement écologique“ läuft
Sturm gegen dieses Projekt. Staat-
licherseits gibt es auch Erwägun-
gen, die Gebäude und die Land-
schaft unter Denkmalschutz zu
stellen. Das Umweltministerium
spricht sich gegen den Golfplatz
aus.

Demonstration
auf Kirchberg

Dienstag – Die EU-Kommission
hat alle Aufträge für ein Subunter-
nehmen von Eurostat, des europäi-
schen Statistikamtes gekündigt.
116 Angestellte werden entlassen.
Daher kommt es zu einer Protest-
gebung auf Kirchberg. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass 160 weitere
Arbeitsplätze in Gefahr sind.

Kein Glück für Luxair
Mittwoch – Eine Embraer ER

145 (LX-LGZ) der Luxair kommt
bei der Landung von der Piste ab,
rollt einige hundert Meter mehr
über eine Grasfläche und durch-
bricht eine Umzäunung, ehe sie bei
einem Abhang stehen bleibt.
Glücklicherweise wird niemand
verletzt. Die ersten Untersuchun-
gen laufen darauf hinaus, dass das
Unglück nicht auf einen Piloten-
fehler zurückzuführen ist. Ein
technischer Fehler wird als sehr
wahrscheinlich angesehen. Mögli-
che Ursache ist eine ungleiche
Bremskraftverteilung.

Obdachlosigkeit
auch in Luxemburg

Mittwoch – Abbé Pierre, einer
der beliebtesten Franzosen, der als
Armenpriester auch Vater der Ob-
dachlosen genannt wird, wettert
gegen die soziale Ausgrenzung, die
es auch in dem als reich angesehe-
nen Luxemburg gibt. Er kritisiert
die „Oberflächlichkeit der Gesell-
schaft“ als einer der Gründe für
die Ausgrenzung. Sozial Schwache
dürfen nicht gebrandmarkt wer-
den, so eine weitere Aussage.

In neuem Glanz
Freitag – In neuem Gewand prä-

sentiert sich das hauptstädtische
Theater am Rond-Point Schuman.
Mit ihrer Präsenz beehren Groß-
herzog Henri und Großherzogin
Maria Teresa die offizielle Einwei-
hung nach fünfjährigen Ren-
ovierungsarbeiten. Großen An-
klang beim Publikum haben die
Tage der offenen Tür im Schau-
spielhaus am Wochenende gefun-
den, die einen vorwitzigen Blick
hinter die Kulissen erlaubt haben.

al
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Bekämpfung von Drogen am Steuer

Bessere Methoden für Polizei und Justiz
Seminar am Centre Universitaire brachte Experten aus In- und Ausland zusammen

Laut Prof. Dr. Robert Wennig liegt
das Unfallrisiko bei Drogenkonsum
um 1,8 bis neunmal höher

(Photo: Teddy Jaans)

raz – Unter dem Vorsitz von
Prof. Dr. Robert Wennig vom Ge-
sundheitslaboratorium (LNS) fand
gestern im Centre Universitaire
ein Seminar über Drogen am
Steuer statt. Transportminister
Henri Grethen will bekanntlich
ein Gesetz auf den Instanzenweg
bringen, das es ermöglichen soll,
Drogenkontrollen künftig so sys-
tematisch wie derzeit Alkoholkon-
trollen durchzuführen. Ein ent-
sprechendes Gesetzprojekt hatte
der Abgeordnete Niki Bettendorf
vor wenigen Monaten vorgelegt.

Staatssekretär Jos. Schaack
drückte im Namen des Transport-
ministers und von Gesundheitsmi-
nister Carlo Wagner eine „tiefe
Besorgnis“ angesichts der Zahl der
Verkehrsopfer aus. Er erinnerte
daran, dass Luxemburg vor Portu-
gal und Griechenland den dritt-
letzten Platz in der Verkehrssi-
cherheitsstatistik der EU ein-
nehme und die Drogenproblema-
tik derzeit sowohl vom EU-Minis-
terrat als auch vom Europarat dis-
kutiert werde.

Luxemburg hat sich bekannt-
lich einer EU-Initiative ange-
schlossen, deren Ziel es ist, die
Zahl der Verkehrstoten bis zum
Jahr 2010 um die Hälfte zu redu-
zieren. Dabei sei erwähnt, dass es
im Jahr 1965 83 Tote gegeben hat-
te, im Jahr 1975 124 und im Jahr
2002 62 Tote.

Prof. Wennig ging auf die Zu-
sammenarbeit des LNS mit der
Justiz zur Feststellung von Spuren
toxikologischer Substanzen ein.
Im Gegensatz zum Blut und zum
Schweiß ließen sich solche Sub-
stanzen in den Haaren noch nach
Wochen und Monaten feststellen.
In den vergangenen 20 Jahren sei
besonders der Konsum von Kokain
und Heroin angestiegen.

Das Unfallrisiko liege nach der
Einnahme verschiedener Medika-
mente um 1,8-mal höher, bei
Cannabis allein 2,5-mal, bei Alko-
hol allein 3,8-mal, bei Alkohol und
Cannabis 4,8-mal und bei Morphi-
nen sogar neunmal höher als im
Normalzustand. Nachts sei das
Unfallrisiko durch Drogen noch-
mals 2,4-mal höher.

Zu den Körperreaktionen durch
Drogen gehören je nach Drogentyp
eine Verringerung der Reaktions-
zeit, Fehlfunktionen des Gehirns,
Schwindel, Schläfrigkeit bis hin
zu Panikreaktionen und Halluzi-
nationen. Doch auch legale Dro-
gen wie Alkohol und Medikamente
(„Doctor-Shopping“) würden häu-
fig unterschätzt, so Prof. Wennig.

Oft Drogen und Alkohol
zusammen

Bei einer belgischen Studie über
Unfälle durch Drogen, an der sich
das LNS beteiligt hatte, wurde fest-
gestellt, dass jeder fünfte getestete
Autofahrer mehr als eine Droge zu
sich genommen hatte. Oft war Alko-
hol mit im Spiel: Bei den 627 unter-
suchten Fällen lag der Alkoholpegel
im Durchschnitt bei 1,62 Prozent.
Nur wenige dieser Unfälle hatten
sich unterhalb von 0,8 Promille zu-
getragen: Zwischen 0,5 und 0,8 lagen
z.B. nur 2,4 Prozent der Fahrer. Prof.
Robert Wennig sprach sich für eine
EU-weite Harmonisierung der ge-
setzlichen Bestimmungen aus, für
eine verstärkte Weiterbildung bei
der Polizei und für eine verstärkte
wissenschaftliche Untersuchung der
Wirkungen.

Charles Hamen, „1er commissaire
divisionnaire“ bei der Polizei,
stimmte mit dem Transportminister
überein, dass die derzeitige Gesetz-
gebung der Polizei nicht genügend
Mittel gebe, um Drogen am Steuer
wirksam zu bekämpfen. Zwischen
1999 und Ende Juni 2003 seien 230
Fälle von Drogen- oder Arzneimit-
teleinfluss auf der Straße verzeich-
net worden.

Problematisch sei, dass die Ge-
setzgebung derzeit nicht unter-
scheide zwischen Alkohol und Dro-
gen, so dass der Polizeibeamte, der
eine Kontrolle durchführt, keinen
Nutzen darin sehe, einen Drogentest
beim Autofahrer durchführen zu
lassen. Schon in der Grundausbil-
dung müsse künftig jeder Polizist
lernen, die Symptome zu erkennen.

Charles Hamen betonte auch, dass
die Prozedur von der Straßenkon-
trolle bis zur Ausführung des Dro-
gentests derzeit zu lange dauere.
Anhand von speziellen Apparaten
soll künftig ein Schnelltest möglich
sein.

Jean Bourg, Staatsanwalt in Die-
kirch, wies darauf hin, dass Drogen
am Steuer bislang vornehmlich
durch Art. 12 des abgeänderten Ge-
setzes vom 14. Februar 1955 geahn-
det werden können. Die Polizei
könne den Test bislang nur auf-
grund äußerer Anzeichen durchfüh-
ren lassen. Das Gesetz müsse die
verschiedenen Substanzen jetzt
ausdrücklich verbieten. Benötigt
werde ein moderner Schnelltest.

Alain Origer, Drogenkoordinator
bei der „Direction de la santé“, ver-
zeichnete einen starken Anstieg des
Drogenkonsums, dies vor allem bei
Jugendlichen zwischen 15 bis 19
Jahren und Personen zwischen 35
und 44 Jahren. Das Einstiegsalter
liege oft bei 14 bis 15 Jahren, das
Durchschnittsalter bei 30 Jahren.
Die Hälfte der Personen, die sich an
spezialisierte Institutionen wenden,
gehen einer geregelten Arbeit nach.
Die Zahl der Überdosis-Fälle
nehme dagegen ab. Im Jahr 2002
seien 2 217 Personen wegen Drogen-
delikten vor Gericht zitiert worden,
davon 9,7 Prozent Minderjährige.
12,7 Prozent der Inhaftierten seien
wegen Drogendelikten im Gefäng-
nis (1995 waren es sogar 41,5 Pro-
zent).

Im weiteren Verlauf des Seminars
gingen ausländische Experten auf
die in den Nachbarländern gemach-
ten Erfahrungen ein.

Bulletins et périodiques 
Die fünfte Ausgabe 2003 des offi-

ziellen Magazins der Luxemburger
Feuerwehr, „De Lëtzebuerger
Pompjee“ , ist vor kurzem er-
schienen. Neben Mitteilungen des
Zentralvorstandes umfasst die
Zeitschrift Berichte über besondere
Ereignisse in einzelnen Sektionen
und den Verbandskongress 2003 in
Grevenmacher. Ein interessanter
Photo-Rückblick ist dem Oldtimer-
treffen vom 12. Juli in Grevenma-
cher gewidmet. Ferner wird das
Feuerwehrmuseum in Fulda vorge-
stellt. Die Rubrik „Pompjees-
jugend“ enthält u.a. einen Bericht
über die Weltmeisterschaft der
Jugendfeuerwehren in Kapfenberg
(Österreich) und ein Kantonal-
jugendcamp in Tandel. 
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Nächst Klack (93): 27. September 2003

L.R. – Et kann ee frou driwwer sinn, datt et nach
Leit gëtt, déi „zum Haus halen“. D'Welt an d'Zäit sinn
haut jo esou, datt een sech vun elauter Geglobaliséiers
bal net méi bei sech selwer erëmfënnt. Wa soss all
Paräisser oder Berliner ee vu Lille oder Dresden als
Provënz-Dëlpes bekuckt an dacks och behandelt huet,
da brauche mir äis haut net ze verwonneren, wann déi
aus de Mega-Stied uechter d'Welt haut esouguer e
„Parigot“ oder e Berliner „Schnauzert“ praktesch
dselwecht bekucken.

Hu mir dann dofir net vrun e puer Méint mat
sengem „Old Europe“ en zimlech arrogant Beispill
vum amerikaneschen Arméiminister kritt? Hei muss
een un dee soss vläicht iwwerhiefleche Sproch denken:
Wien sech näischt mécht, deen ass näischt. Ëmgedréint
géng et och: Wien näischt ass, dee muss sech eppes
maachen! Eng Diskussioun iwwer „näischt“ oder
„eppes“ kimm dobäi bestëmmt „zupaass“, op deer
enger wéi deer anerer Säit.

Am selwechte Gedankespill kënnt een sech e Ge-
spréich iwwer eis Sprooch virstellen. Ass si „näischt“,
well si eng kleng Sprooch ass, oder nëmmen eng hallef,
vläicht esouguer „nëmmen“ en Dialekt? Wier si méi a
besser, wann d'Lëtzebuergescht iergend e verknujelt a
geknätschtent Englesch wier, dat all verwuerzelt
„indo-europäesch“ Sprooche mat New-Yorker Ragoût-
Slang ustécht? Eis amerikanesch Frënn vergiessen
dacks ze gären, datt hiert „Englesch“ zugud-
der(schlechter?)lescht eng Bullette-Sprooch ass, an
deer egal wat sech als Kultursprooch bretze wëllt. Wat
sproochlech als Schlagertexter vun deer Säit vum
grousse Pull hei eriwwergespullt gëtt, ass am beschte
Fall sproochleche Maschtepull! Dat huet dach näischt
mat Harvard a Pulitzer-Präiss ze dinn, mat Mark
Twain, Hemingway oder soss engem Literatur-Nobel-
präiss, mä mat de gelammelte Kreesch vu geldverlou-
derten Drogen-Halluzinanten. Do steet eist klengt
Lëtzebuergesch haushéich driwwer! Ower nëmmen
dann, wa mir bannent eiser Sprooch „verstänneg“
bleiwen. Mä wat wëllt dat soen?

Zu sengem Haus, senger Uertschaft, senger Géi-
gend halen, dat ass gewëss eng sympathesch Saach. Et
huet ower net ëmmer onbedéngt mat Verstännegkeet ze
dinn. Enk gerëppt Kierchtuerms-Sturheet dividéiert
d'Lëtzebuergescht auserneen! Dat verhënnert jo och
net, datt e Veiner, e Weelzer, en Eechternoacher, e
Cliärrwer, en Husener, e Maacher, en Dikricher asw.
trotz hirem deelweis forcéiert gespëtzte Lokal- oder
Regionalkolorit gemenkerhand „Fernseh-Lëtzebuer-
gesch“ schwätzen… an domat hëllefen, eiser Sprooch
d'Speis tëscht den Zillen erauszepiddelen! Falsch ass,
wann dann direkt gegrommelt gëtt, et wëllt ee sech dat
„Staadter“ net opzwénge loossen. Mä wat ass da
„Staadter“? Domat gëtt d'meescht Clausener, Pafen-
daller, Grënnesch, Fëschmaarter oder Weimeschkier-
cher gemengt. Dat ass „Virstaadter/Alstaadter“! Wéi
ass et da mat Bouneweger, Lampertsbierger, Belairer,
Hollerecher, Garer, Eecher, Dummeldenger? Gewëss,
hei muss een och un d'Zesummeleeë (1920) vu Gemen-
gen denken, vrun allem ower un déi intressant
Sprooch-Vermëschung, déi duerch déi „Bäigeprafften“
entstan ass. Just an deenen „neie“ Quartieren huet sech
an de leschten 80 Joer – also iwwer méi wéi 3 Genera-
tiounen – eng Zort Lëtzebuergesch erausëntwéckelt,
dat een och praktesch esou duerch den Uelzechtdall bis
op Ettelbréck kann héieren… dat ass e „mëttel-lëtze-
buergesche Stack“, de Stuel an de Middel, no deem mir
äis all kënne riichten! Un deem hält, steet a wiisst eis
Sprooch weider.

Kee Mënsch huet eppes dogéint, wa lokal oder
regional Ënnersproochen an hirer Uertschaft / Géigend
weider gebraucht ginn. Mä et kënnt ee sech z.B. schlecht
virstellen, datt bekannt Lidder esou gesong gifen, z.B.
op Weelzer: „Wou d'Oolzicht durrich d'Wisen zingt …
dat, wat ech hoan, dat wëll ech mat dir dälen, du weess
meengt Heerz ass zeenter lank schonn deengt …“ Zu
Marseille séngt nach haut keen „d'Marseillaise“ à la
Côte d'Azur. De „Monde“ gëtt vu Montpellier bis op
Nice esou gelies, wéi e geschriwwe steet, an „d'Süddeut-
sche“ zu Mainz ewéi zu München a Berlin. Da kënnt een
dach bal mengen, datt hei de Verstand de Lokal-Fana-
tismus misst meeschter ginn. Oder?

R.Z. – An eiser leschter KLACK (91) hate mir
gefrot, ob eis Lieser eppes iwwer de Komponist an den
Text-Dichter vum „Tramsmännchen“ am Verhalt hät-
ten. Schued wier et dach, wann esou Lidder an Texter
fir eise populairë lëtzebuergesche Patrimoine verluer
génge goen; dat net am dacks negativ gekuckte Sënn vu
„konservativ“, mä vu „versuergen“ a „respektéieren“.

Knapps war d'KLACK vum 31. Mee an der Zei-
tung, dunn ass eisen Tëlefon waarm gelaf! Aus villen
Deeler vum Land hu mer Informatiounen iwwert den
Text, d'Melodie, den Dichter an de Komponist kritt.
D'Famill Oswald vu Stengefort huet d'Plack nach
dovun … an si ass ganz; d'Madame Heisbourg vun
Dikrich sot äis, hire Papp hätt dat Lidd dacks gesongen;

d'Madame Josée Simon vun Ettelbréck huet d'Plack och
nach, mä si ass gebrach; an der Famill Keup vu Wolz ass
den „Tramsmännche“ fréier gesonge ginn, an de Pierre
Barthel vu Guedber, de „Puttes vum Fëschmaart“
genannt, huet äis e ganzen Dossier driwwer geschéckt.

Ënnert dem Stréch: Den Text ass vum Fritz Wei-
merskirch (1895-1971), deen iwwregens eng Hellewull
vu flotte lëtzebuergesche „Saache“ geschriwwen huet;
d'Weis kënnt vum Louis Beicht, a mir hunn elo och
d'Noute vum Lidd an der Actioun-Lëtzebuergesch. Méi
komplett geet et net, an „den Tramsmännche“ seet all
deene Frënn en décke Merci, déi äis dobäi gehollef
hunn. Si haten eis KLACK gelies … an hunn drop
gelaut!

M.V. – Widdert eng Mauer vu fest ageraschte Viruertele
rennen, dat gëtt d'meescht e bluddege Kapp. Stuer a verbruet gëtt
et ëmmer erëm / nach Leit, déi einfach net wouer wëllen hunn, datt
déi Zäit, ee Gléck! eriwwer ass, wou een eis Sprooch einfach nëmme
schreift, wéi et engem an de Bic kënnt … „ech hunn et esou geléiert“
… ass dat wouer oder nëmme behaapt? „D'Lëtzebuergescht kann ee
schreiwe, wéi ee wëllt!“ Dat stëmmt; an dat geet esouguer… an all
Sprooch… phonetesch. Ower wat heescht hei „kann“ a „wëllt“? …
da brauch een sech ower net ze wonneren, datt vläicht keen aneren
et liest. Stellt iech emol esou en topege Prinzip am Engleschen,
Franséischen oder Däitsche vir! Dat Ganzt erënnert e bëssen un dee
gecksege Saz: „Ech versti mech, a wann ech nach esou lues
schwätzen“. Doriwwer eraus solle mir ower aus eiser Schreifweis
och kee sakrosankt Evangelium maachen; si huet / kritt hei nun
emol d'Chance net, eng breet Schoul- a Pressesprooch ze sinn. Et
ass kee Verbriechen, beim Lëtzebuergesch-Schreiwen en etlech
Béckelcher ze schéissen. Schued ass et jo, wa bestëmmte gutt
Erzieler a Schreiwer sech just dofir net un d'geschriwwent Lëtze-
buergesch ginn, well si fäerten, wéinst orthographesche Knätzele-
reien an de Motzeck gestallt ze ginn. Am wichtegsten ass nach
ëmmer dat, wat ee wëllt soen oder verzielen; d'Schreifweis ass a
bleift (iwwerall) d'Rumm vum Bild … an déi kann änneren! 

D'Haaptponkte fir eis Orthographie – wa mer dat strengt
Wuert „Regelen“ emol op der Säit loossen – huet jidferee mat
engem „normale“ Käppchen dach séier eraus: z.B. d'Schreiwe vun
deene Lauter a „Rutschlauter“, déi zimlech speziell fir eis Sprooch
sinn: éi (Wéi) – ou (sou) – äi (mäin) – ue (huel) – ie (hien), grad ewéi
de Prinzip, datt déi däitsch ä – ü – ö ni als ae – ue – oe am
Lëtzebuergesch - Schreiwe virkommen, oder d'Verduebele vun de
Vokalen ... Den Iechternacher, Wëlzer a Veianer soll et roueg
vergonnt bleiwen, hiren typeschen oa-Laut och schreiwen ze
kënnen (Moart, hoat, Koart asw.), wann si lokal oder regional wëlle
gehéiert ginn. 

Eng Iddi: Vläicht wier et eng intressant Vakanzebeschäfte-
gung, sech emol eng Grimmel mat der Schreifweis vun eiser
Sprooch ofzeginn. Rufft äis un, dir kritt eist praktescht Léierblat
séier a gär geschéckt (Tëlephon 47 06 12).

Um VAUBANG
De leschten Donneschdeg hu mir eist neit Buch do virgestallt,

wou den Auteur Adel WEIS als Bouf gelieft huet, d'Ae grouss op
hat an d'Ouere gespëtzt: am Pafendall… eng Maandel voll Ge-
schicht, Geschichten a Spiichten, traureger a lëschteger. Authen-
tesch populär Sozialgeschicht, flott verzielt, an engem Lëtzebuer-
gesch, dat sech weise léisst… doheem, an der Schoul… an all
Bicherschaf!

Dir fannt et elo gläich a jidfer Bicherbuttek. Bestellt iech et
oder gitt et direkt kafen. Fir iech selwer oder als Cadeau, grad ewéi
als perséinlech Hëllef a Bäiluecht fir eis Sprooch … är Sprooch,
äre Kanner hir Sprooch! Eis Membere kréien et an der éischter
Halschent / Juli gratis geschéckt. 

De Buttekspräiss: 16,50 €

P.W. – Do frot dir natierlech, wat gemengt ass. Dir huet iech
ganz sécher ewell verschlof, verspéit, verschwat, verzielt, ver-
schléckt, verschriwwen, verlaf asw. – mä verséint?

Hei misst also gemengt sinn, datt dir aplaz Zalote-Som de
Päckelche mam Muerte-Som am Gaart geséint huet. Dann huet
dir iech gëiert, verdunn, gestouss. Mir schwätzen och dovun, datt
een eppes „geséint“ huet, also verluer, an et net méi erëmfënnt…
mä kënnt dir iech virstellen, datt ee sech „mat Gott verséint“?
Dir gitt dach net mam Härgott an de Gaart séinen… an da soll
deen sech och nach „verséinen“, also dee falsche Som an
d'Kautsch grimmelen. Dat geet och net, well den Härgott sech jo
net iere kann!

An ower kënnt dir zu Bartreng mat déck gemoolte Bustawen
iwwer enger Paart liesen, dir sollt iech „mat Gott verséinen“.
Dat ass dees Däitsch, dat mir esou dacks um Radio oder op der
Tëlevisioun als Lëtzebuergesch zerwéiert kréien (vläicht erën-
nert dir iech un déi „gequellte Wolleken“ aus eiser leschter
KLACK). Versöhnt euch mit Gott! … eng gutt Saach, ower mat
deem „verséinte“ Gedéngels kritt dir décke Buttek mat eiser
Sprooch, an et ass glat net esou sécher, datt eiser Härgott frou
doriwwer ass. Wann der zwéin sech „versöhnen“, da wëllt dat
dach heeschen, si genge sech „erëm verdroen“, si hätten sech
eens gemaach, also an dësem Fall mat eiser Härgott „an d'Rei
gemaach“. Et ass de Fong, deen zielt, de Gedanken; an do kënnt
eis Sprooch zesoen ëmmer mat… mä mir dacks net mat eiser
Sprooch, well mir d'meescht méi sproochaarm si wéi eis Sprooch
aarm ass. Mä dat Ëmgedréint ass a ville Fäll eng kamout
Ursaach, fir schlecht Däitsch als Lëtzebuergesch ze verkafen.

Wien am Sënn vun dëse puer Zeilen eng kleng Léier wëllt
sichen, dee kann dat an de Bibeltexter fannen, déi vun der
lëtzebuergescher Bibel-Kommissioun all Samschdeg an der
Zeitung sinn. Bibel- a Psalme-Sprooch ass néierens eng gewéin-
lech Ëmgankssprooch… mä et kann ee sech domat an eng
Sprooch-Disziplin eraschaffen, déi engem beim Schwätzen,
Schreiwen an Iwwersetze formidabel vill bréngt! Fir eist Beispill
wier et do ganz bestëmmt: Verdrot iech erëm mam Härgott! … a
mat eiser Sprooch.

= pipel

= it

= suit

= ui

=uimen

= gif
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Das war diese Woche
„Fête de la musique“

Samstag – Musik in allen
Ecken: Rock, Pop, Jazz, Klassik,
Evergreens ... Die Auflage 2003
der „Fête de la musique“, in der
Hauptstadt sowie darüber hinaus
in Düdelingen, Grevenmacher,
Ettelbrück und an anderen Orten,
bietet Musik für jeden Ge-
schmack. Tausende Menschen
versammeln sich auf dem
„Knuedler“, der „Plëss“, der
„Place de la Constitution“, der
„Place Clairefontaine“ oder dem
Heilig-Geist-Plateau, um bei
schönstem Sommerwetter den
Live-Konzerten unter freiem
Himmel beizuwohnen.

Nationalfeiertag 
bleibt Publikumsmagnet

Sonntag-Montag – Das Pro-
gramm ist traditionell: Fackel-
zug, Feuerwerk, Militärparade,
Te Deum ... und doch zieht es
zehntausende Luxemburger am
Vorabend des Nationalfeiertags
sowie am Montag in die Haupt-
stadt, wo erneut ein abwechs-
lungsreiches Animationspro-
gramm – von Musik bis „Péitruss
on the beach“ – für sehr gute
Stimmung sorgt. Die großher-
zogliche Familie nimmt an den
verschiedenen Veranstaltungen
teil und stattet traditionsgemäß
der Minettemetropole Esch/Al-
zette einen kurzen Besuch ab.

Kabelbrand
führt zu Produktionsstopp
Sonntag – Ein größerer Kabel-

brand im Schalterraum der La-
gerhalle des Getränkeherstellers
in Rosport wird am Morgen wohl
schnell gelöscht, doch die Folge-
schäden sind beträchtlich. Die
Produktion fällt voraussichtlich
für mehrere Wochen aus, die Ver-
sorgung der Verkaufsstellen mit
Sprudelwasser und Wasser ohne
Kohlensäure kann nicht aufrecht
erhalten werden.

Saarautobahn:
Der Termin steht

Dienstag – Sechs Jahre nach
dem ersten Spatenstich wird be-
kannt gegeben, dass die Saarau-
tobahn, sprich die 21 Kilometer
zwischen dem Bettemburger
Kreuz und Schengen sowie ein
fünf Kilometer langes Teilstück
auf deutscher Seite, am 24. Juli
eröffnet wird. Weiterhin fehlen
allerdings 500 Meter Autobahn
bei Hellingen, wo der Staat Prob-
leme beim Ankauf mehrerer Par-
zellen kannte.

Neuer Scanner gegen Krebs
Mittwoch – Ein neuer Scanner

im „Centre hospitalier de
Luxembourg“ soll die Feststel-
lung von Krebskrankheiten ver-
einfachen. In Anwesenheit von
Gesundheitsminister Carlo Wag-
ner wird am Nachmittag das
„Centre national PET“ offiziell
vorgestellt. Zudem strebt das na-
tionale Zentrum eine Zusammen-
arbeit mit den Krankenhäusern
auf nationaler Ebene an. Geplant
ist ebenfalls eine Zusammenar-
beit mit Spitälern der Nachbarre-
gionen. 

An Verbrechen gewöhnt?
Donnerstag – „Sensibilisie-

rungskampagnen und verstärkte
repressive Maßnahmen an Brenn-
punkten“, fordert Polizei-Gene-
raldirektor Pierre Reuland im Be-
reich der Jugendkriminalität,
denn so geht aus einer ILReS-
Umfrage hervor: Jugendliche sind
abgestumpft gegenüber Verbre-
chen. Ein weiteres Ergebnis der
Umfrage: Nicht die Kriminalität
an sich, sondern Parkplatzprob-
leme und Verstöße gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung gehören zu
den Hauptanliegen der Bevölke-
rung, die mehrheitlich der Polizei
eine gute Arbeit attestiert.

ni
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Gemeinderat Weiler-la-Tour

Schulorganisation 2003/2004 unter Dach und Fach
Taxen für Sperrmüll und Kanalanschlüsse neu festgesetzt /Aus der Sitzung vom 24. Juni 2003

Acht Punkte standen auf der Ta-
gesordnung des Gemeinderates, der
am vergangenen Dienstagnachmit-
tag tagte. Wichtigster Punkt war
die Organisation des Schuljahres
2003/2004.

In der Gemeinde Weiler-la- Tour
besuchen im kommenden Herbst
insgesamt 104 Kinder die sieben
Primärschulklassen. Das Klassen-
effektiv wird durchschnittlich bei
14,86 Kindern liegen. Die 29 Schü-
ler des dritten Schuljahrs werden
in zwei Klassen aufgeteilt. Hervor-
zuheben bleibt auch, dass neben
dem Lehrer des zweiten Schuljah-
res eine zusätzliche Lehrkraft, in
Halbtagsbeschäftigung, den lern-
schwachen Schülern zur Seite ste-
hen wird. Hinzu kommt eine Lehr-
person, die in sämtlichen Klassen
Nachhilfeunterricht erteilen wird. 

Den Vorschulunterricht werden
39 Jungen und Mädchen, in drei
Klassen aufgeteilt, besuchen.
14 Kleinkinder sind für das kom-
mende Schuljahr in der Früherzie-
hung eingeschrieben. Hier besteht
die Aufnahmemöglichkeit beim Er-
reichen des dritten Lebensjahres
mittels eines an die Gemeindever-
waltung gerichteten Antrags. Der
Gemeinderat kann diese Aufnahme
nach Abstimmung bewilligen. Dies
bedingt die Ausschreibung einer

zusätzlichen Lehrkraft auf der
zweiten Liste. Samstags wird auch
im kommenden Schuljahr schulfrei
sein. Was den Schülertransport an-
belangt, so wird der Fahrplan im
Prinzip mit dem vom Vorjahr iden-
tisch bleiben. Auch erhofft sich das
Gemeindeoberhaupt die definitive
Genehmigung des „Foyer du midi“
seitens des Familienministeriums.
Diese Einrichtung bringt mit sich,
dass auch Eltern, aus Bequemlich-
keitsgründen, ihre Kinder in den
Schulunterricht in Weiler-la-Tour
einschreiben möchten. Edmond
Schlentz betonte jedoch, dass hier
klare Richtlinien bestünden und je-
der Antrag genau überprüft werde,
ehe es im Gemeinderat zur Abstim-
mung komme. Die Schulorganisa-
tion wurde ohne Gegenstimme an-
genommen.

Zum Jahresbeginn hatte die Ge-
meinde eine Sperrmülltaxe einge-
führt, die auf 20 € für einen Ein-
personenhaushalt bzw. 40 € für
einen Mehrpersonenhaushalt fest-
gesetzt war. Diese wird hinfällig. In
der sechsmonatigen Testphase
wurde der Sperrmülldienst von den
490 Haushalten der Gemeinde 71-
mal beansprucht. Ab 1. Juli werden
45 Euro pro Abnahme verrechnet.
Neu wird eine Taxe von 12,5 € pro
Haushalt sein. Dieser Punkt der

Tagesordnung wurde angenommen
mit drei Gegenstimmen und einer
Enthaltung.

Keine Einwände gab es seitens
der Gemeindevertreter zu den zwei
„Plans directeurs sectoriels“ über
die Lyzeen und die Mobilfunk-
antennen. Bei Letzterem ist die Ge-
meinde nicht direkt betroffen. Bür-
germeister Edmond Schlentz be-
merkte jedoch, dass ein Antrag sei-
tens der Post zwecks Errichtung
einer GSM-Antenne auf den Mas-
ten des Fußballfeldes gleich abge-
wiesen wurde. 

Auch im kommenden Jahr wird
die Entschädigung für den Vieh-
zähler sowie den jeweiligen Über-
prüfer auf 250 € belassen und
125 € festgesetzt. 

Beschlossen wurde auch, dass in
sämtlichen Residenzen ein Wasser-
zähler pro Wohneinheit angebracht
wird. Dies ist von Wichtigkeit, da
die Kanaltaxe nach dem Wasser-
verbrauch verrechnet wird.

In Zukunft wird auch hier die auf
750 € festgelegte Anschlusstaxe
von jeder einzelnen Wohneinheit
abverlangt. Nach kurzer Debatte
über den Bebauungsplan beriet der
Gemeinderat in Geheimsitzung
über einen Naturalisationsantrag.

GF

Kostenvoranschlag von 3 743 018 € für neues Gemeindehaus
Aus der Sitzung des Gemeinderates Lorentzweiler vom 25. Juni 2003

Im Vordergrund der Sitzung, zu
der sich Rat Johny Els hatte ent-
schuldigen lassen, stand die Ab-
stimmung über den Kostenvoran-
schlag des neuen Rathauses in Lo-
rentzweiler.

Architekt Ralph Bingen, Mit-
arbeiter des Architektenbüros Paul
Holweck, präsentierte die überar-
beiteten Baupläne des neuen Ge-
meindegebäudes (Passivhaus), das
mit einem Kostenpunkt von
3 743 018 € veranschlagt wird. Der
definitive Kostenvoranschlag wur-
de einstimmig genehmigt.

In Sachen Personalangelegen-
heiten im Schulwesen wurde
Claude Watgen-Janvier aus
Blaschette für den definitiven Pos-
ten im Vorschulunterricht ernannt.
Für den ausgeschriebenen proviso-
rischen Posten im Primärunterricht
lag keine Kandidatur vor. Des Wei-
teren wurden verschiedene zeit-
begrenzte Dienstleistungsverträge
im Schulwesen gutgeheißen.

Die provisorische Schulorgani-
sation der Musikschule wurde von

Direktor Jean-Marie Thein vorge-
tragen. Bisher sind insgesamt
103 Schüler im Musikunterricht
2003/2004 eingetragen, davon 36 in
der Notenkunde und 67 im Instru-
mentenunterricht. Der Kosten-
punkt beläuft sich auf 134 599 €.

Der Restantenetat schlägt mit
insgesamt 4 631 € zu Buche, wovon
2 010 € getilgt wurden. Die Ein-
nahmeerklärung des Jahres 2002
von 295 011 € wurde einstimmig
genehmigt.

Die Umklassierung der vier Par-
zellen des Bebauungsplanes in Lo-
rentzweiler, in der Rue des Mar-
tyrs / rue St-Laurent, in der Rue de
Hunsdorf, in der Route de Luxem-
bourg zur Errichtung des neuen
Rathauses und in der Rue de la
Vallée zum Bau eines „commissa-
riat de proximité“ wurde definitiv
genehmigt. Es lagen keine Ein-
wände seitens der Bevölkerung vor.

Aufgrund der Verlegung von
neuen Telekommunikationskabeln
wurde in der Rue Belle-Vue in Lo-
rentzweiler ein zeitbegrenztes Ver-

kehrsreglement (Einbahn) be-
schlossen.

Einstimmig wurden Konventio-
nen betreffend das Jugendhaus mit
der Nachbargemeinde Lintgen, den
Telealarm sowie die Errichtung
eines Bürgersteigs am CR125 in
Asselscheuer genehmigt.

Des Weiteren wurden Beihilfen
von je 25 € an „Aide aux enfants
handicapés du Grand-Duché“,
„Service krank Kanner doheem“,
„Lux-Rollers asbl“, „Amicale spor-
tive des handicapés physiques“ und
der Beitrag von 30 € an den „Lëtze-
buerger Aktiounskrees Psychomo-
torikf“ sowie je 150 € Subsidien an
die „Sécurité routière“ und die
„Fédération cantonale des corps de
sapeurs-pompiers“ bewilligt.

Abschließend wurden der sekto-
rielle Plan betreffend die Errich-
tung von neuen Schulgebäuden
und der sektorielle Plan betreffend
das Aufstellen von GSM-Antennen
als allgemein positiv bewertet.

c.m.

ULC beklagt
hohe Überweisungsgebühren

Bei der Einführung des einheitli-
chen Formats für Bankkontonum-
mern (IBAN) zum 1. Januar 2003,
zeigte sich die ULC in einer Presse-
mitteilung besorgt über die Beibe-
haltung der hohen Gebühren bei
grenzüberschreitenden Überwei-
sungen. Die europäischen Banken-
verbände argumentieren, dass die
durch eine europäische Verordnung
vorgesehene Einführung des IBAN-
Systems (das die Zahlungsverkehrs-
systeme automatisieren sollte) sehr
aufwändig war.

Die Erklärung der Banken besag-
te, dass zum Zeitpunkt der Einfüh-
rung des Systems, die grenzüber-
schreitenden Überweisungen (die
nur vier Prozent des Zahlungsver-
kehrs ausmachen) manuell durchge-
führt werden mussten. Dies hatte,
trotz des Wegfalls des Wechselkurs-
risikos zu hohen Kosten geführt.

Die ULC hatte dann auch die An-
strengungen der hiesigen Banken
anerkannt, die Gebühren im grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehr
zu überprüfen.

Die zuvor erwähnte Verordnung
sieht auch ab dem 1. Juli eine Har-
monisierung aller Gebühren für

Bankoperationen im Inland und im
Euro-Raum vor. Die Banken haben
ihre neuen Gebühren bekannt gege-
ben. 

Die ULC wehrt sich gegen die
Benutzung dieses Fälligkeitsdatums
zur einseitigen Einführung „über-
höhter Gebühren“ im inländischen
Zahlungsverkehr ohne vorherige
Befragung der Verbraucher.

Die ULC hätte gewünscht, dass
die Gebühren im grenzüberschrei-
tenden Zahlungsverkehr an jene des
inländischen Zahlungsverkehrs an-
gepasst worden wären, d. h. eine
Verringerung dieser Gebühren und
nicht eine Erhöhung im inländi-
schen Zahlungsverkehr.

Nach der Ankündigung der Ban-
ken, neue Tarife einzuführen, äußert
die ULC Vorbehalte am Willen der
Banken, den freien Wettbewerb zu-
zulassen und warnt sie vor jedwe-
dem Missbrauch.

Außerdem wird die ULC als Mit-
glied der Geschäftsführung des eu-
ropäischen Verbraucherzentrums
GIE Luxemburg dieses auffordern,
die Entwicklung der Gebühren im
grenzüberschreitenden Zahlungs-
verkehr aufmerksam zu verfolgen.

Centre universitaire de Luxembourg

Nouvelle promotion
des formations en médiation en octobre

Prolongation du délai d'inscription jusqu'au 15 juillet
La Section de Psychologie du

Centre universitaire de Luxem-
bourg organise, à partir d'octobre
2003, une nouvelle promotion des
formations en médiation.

Ces formations en médiation ont
deux voies de formation offertes
pour la rentrée académique 2003-
2004 et des unités de formation
capitalisables:

– le DUM (Diplôme universi-
taire en Médiation): 4 semestres;

– le MEM (Master européen en
Médiation): 6 semestres au moins,
organisé par l'Institut Kurt Bösch,
Sion (Suisse), en collaboration
avec huit universités européennes
dont le Centre universitaire de
Luxembourg.

Toutes les formations sont des
formations multi- et interdiscipli-
naires, de niveau universitaire. Les
cours, en français, sont organisés
de façon à concilier emploi et for-
mation. La formation est axée sur
les expériences sociales et profes-
sionnelles des étudiants. Condi-
tions d'admission: l'accès est ré-

servé à des personnes faisant va-
loir,

pour le DUM:
– une formation professionnelle

universitaire ou technique supé-
rieure de type au moins «bac + 3»
dans les domaines du droit, de l'en-
seignement, des sciences humaines,
de la psychologie, de l'éducation,
du travail social, de l'administra-
tion, de la médecine ou des soins;

– une expérience professionnelle
pourra être prise en considération.

pour le MEM:
– être détenteur du DUM, qui

constitue ainsi la première période
du MEM.

La date limite d'inscription a été
prolongée au 15 juillet.

Pour toute information supplé-
mentaire, pour connaître les condi-
tions précises d'accès et pour obte-
nir les formulaires d'inscription,
prière de consulter le site internet
du Centre Universitaire de Luxem-
bourg: http://www.cu.lu/psycholo-
gie/Mediation/inscription.htm

Versteigerung
Am 19. Juni wurde ein Acker

von 77,40 Ar, gelegen in der
Gemeinde Lorentzwei ler , Sek-
tion C von Bofferdingen-Helm-
dingen, im Ort, „Auf den Kollen“,
öffentlich zum Verkauf ausge-
boten. 

Der provisorische Zuschlag
durch das Amt des Notars Emile
Schlesser aus Luxemburg, er-
folgte bei 12 000 €.

C.M.
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E Mëttwoch, de 4. Juni / Sonndeg, den 8. Juni hu
mir op der Nordliicht-TV an eiser klenger Rubrik
„rondrëm eis Sprooch“ e puer Minutten iwwer
zwee Déiercher, déi hei leider ëmmer méi vernannt
ginn: Es lebe der Schmetterling und der Maikäfer!?

R.Z. – Zu eisem lëtzebuergesche Patrimoine
gehéiert net nëmmen déi héich an déi manner héich
Literatur, mee och eng ganz Partie Gedichtercher
a Liddercher, vun deenen een dacks mol guer net
weess, wou se hierkommen, wien se geschriwwen a
wien se vertount huet. Dacks haten se e ganz lokale
Charakter a sinn duerfir och seelen niddergeschriw-
wen a scho guer net op eng Plack oder en Tounband
geholl ginn.

Eent vun deene Liddercher ass „Den Tramsmänn-
chen“. D’Famill Rauchs vun Déifferdeng huet eis op
dëst flott Liddchen opmierksam gemaach, dat, wéi et
heescht, dacks an hirer Famill gesonge ginn ass. Méi
nach: Et huet eng Plack bestanen, deemools nach mat
78 Touren. Déi ass esou dacks gespillt an an de Grapp
geholl ginn, datt se enges gudden Daags fale gelooss
ginn ass a futti war. 

Elo weess kee Mënsch méi, wien dat Liddche
geschriwwen a vertount huet, jo, net emol méi, „wéi et
geet“.

D’Actioun Lëtzebuergesch huet den Text nach,
mee net d’Musek. Duerfir wiere mir ganz frou, wa Leit,
déi d’Liddche kennen oder wéinestens eppes driwwer
wëssen, äis dat géife matdeelen (Adress: 53a, Gliese-
nerstrooss, L-1631 Lëtzebuerg / Tel. 47 06 12 / Fax
22 24 90 oder eng vun eisen E-Mail-Adressen).

Déi éischt Strof geet sou un: „Wéi ech beim
Meeschter d’Schäss hu kritt, du sot zu mir meng Mamm:
Du bass gutt liddreg, topeg, du wäers net schlecht um
Tram.“ Zweet Strof: „Dir sollt d’Geschnëss mol héiren,
wa blouss eng Véirelstonn den Tram ze spéit op d’Gare
kënnt, wa laang den Zuch verschwonn.“ An de Refrain
geet esou: „Nu lauschtert nach de leschte Witz, deen ech
um Tram gesicht. Ma haalt all schéin är Mailercher, soss
kéim ech op d’Geriicht.“

d'Actioun-Lëtzebuergesch / Eis Sprooch
an de Sang & Klang Pafendall

invitéieren hir Membren a Frënn op
eng sympathesch Virstellong vum Buch 

um Vaubang
„alstaadter Geschichten“

(vu virun 100 Joer)

vum Adel Weis *1897
1. Editioun 1977

an d'Rei gesat vum Lex Roth
a vun der A.L. nei erausginn

mat der Erlaabnes vum Auteur senger Familljen

°°°

en Donneschden, de 26. Juni 2003 um 19.30 Auer 
am Sang&Klang an der Vaubans-Gaass am Pafendall

M.V. – An der leschter Zäit huet sech eng apaart frëndlech
Fassong an d'Gewunnecht gemaach, mat deer e sëlleche Leit sech
haut „awar / äddi“ soen: „E schéinen Dag nach“, „E schéinen
Owend nach“, „E schéine Sonndeg“. Och um Telefon ass dat um Enn
vun engem Gespréich eng sympathesch Manéier.

Déi gutt Wënsch klénke perséinlech, léif a waarm. Eppes, dat an
eiser bëseleger Material- a Stress-Zäit ëmmer méi siele gëtt. Et ass
och méi mënschlech a méi heemlech ewéi „salut! tschüss! Ciao!“
Wat deer ganzer Saach gewëss näischt schuet: Deen neie Brauch
passt wonnerbar an eis Sprooch, déi äis jo méi déif sëtzt, méi vu
banne kënnt, manner blénkeg ass, an sech dofir dacks méi éierlech
unhéiert.

L.R. – „De Virstand hat neierdéngs all déi Ver-
wandt agelueden, an si haten der Aluedung zahlreich
Folleg geleescht.“ Dat ass deer Beispiller vu Radios-,
Televisiouns-, Zeitungsreportage- oder Politiker-
Lëtzebuergesch eent, dat leider net méi sou watderdäi-
wel opfält. Mä wat soll dee muttwëllesse preisesche
Kuddelfleck „à la luxembourgeoise“. Et klénkt och
nach wierklech, wéi wann et eiser Sprooch wier, a just
dofir ass et esou verhuelen a geféierlech fir d'Lëtzebu-
ergescht. Mä et ass dees Verdruddelte vun „deer aner
Seit elo“.

Wann een zu Nenneg, Waasserbëlleg-Bréck, Pal-
zem oder Nittel esou schwätzt, dann ass dat, op jidfer
Fall fir „do iwwer“, an der Rei. Hir Sprooch ass nun
emol d'Däitsch. Wat si déi Säit „Platt“ nennen, dat ass
am Sënn vum Ausdrock „schlecht Däitsch“, mä dofir
nach laang kee Lëtzebuergesch! Mir kënnen hinne
roueg hiren „Virstand“, hiren „neierdéngs“, hir
„Verwandten“, hir „Aluederei“, hiert „zahlreich“, dat
iwwerflëssegt „Folleg leeschten“ an nach honnerten
deer Dampwalz-Ausdréck loossen. Mir hu selwer ent-
weder en eegent Wuert dofir, oder et gëtt zënter
Generatiounen en typesch lëtzebuergesche Gebrauch
vun engem romanesch-franséischen Ausdrock. Si „vun
do iwwer“ sollen z.B. roueg weider „bigelen“, dat ass
hiert gutt Recht; si sollen och virun „néien“, mä eis
Néi(d)esche bitzen nach ëmmer.

Wa mir hei a Lëtzebuerg „Vizmates-Lëtzebuer-
gesch“ vun äis ginn, da weist dat héchstens, datt mir
net ëmstand sinn, eis Sprooch vum Houdäitschen ze
ënnerscheeden … an ëmgedréint dacks eist geschwa-
tent oder geschriwwent Däitsch mat „Lëtzebuergisme“
garnéieren, op d'Manéier vun den „Pittys-Bréiwen“.
Dofir kann d'Däitsch natierlech net; et weist ower
vläicht och, datt mir net op d'Ënnerscheeder oppassen /
kucken, well et äis ganz einfach egal ass. Mëffert een
dogéint, da kommen deer gewinnter Turlatäins-Sätz:
D'Lëtzebuergescht ass jo ower nëmmen en Dialekt; mir

hunn dach eng germanesch Sprooch … a wann et ganz
gakeg do trëppelt, da gëtt och nach mat Fränkesch oder
esouguer Keltesch doruechter gedixt … och wann ee
kee Ribbeseemercheskäerche vu Geschicht an histore-
schen Zesummenhäng „drop“ huet, a vu Sproochen-
Zesummenhäng schonns guer net ze schwätzen. All dat
ass jo keng Schan, mä et kann ee vläicht nach ëmmer
eppes Klenges bäiléieren, gelldir. Wëllt een dat net?
Firwat dann net éierlech a riicht eraus soen, et wier
engem schnutz-quiitschegal?

Et geet nun emol net duer, fir e puer Vokalen oder
ganz däitschWierder ze diebelen, ze zéien an ze béien,
fir aus engem houdäitschen Ausdréck eng propper
lëtzebuergesch Schwätz / Schreif ze maachen! Wien e
bëssen oppasst, deem fält et net an, aus „Quellbewöl-
kung“ bei de Wiedermeldungen op eemol „gequellte
Wolleken“ ze … kachen; déi wieren am beschten /
schlechste Fall „gequollen“, wat bei äis mat „quëllen /
schwëllen“ ze dinn huet. Ass et z.B. onméiglech, sech
emol dohinner ze setzen, an definitiv fir de Beruffsge-
brauch um Mikro e kamoude Katalog vun alle Wieder-
situatiounen op Lëtzebuergesch ze maachen. Et kënnt
ee jo dach bal mengen, d'Wieder wier dat eelst Element
an eiser Sprooch, oder net? Nach eppes: Mir hëllefe gär;
a beschter Frëndschaft.

Dat hei uewen ass nëmmen e klinzegt Beispill.
Leider ass et ower net schwéier, deer maandelweis ze
bréngen… mir hunn der mat den Honnerten an eisem
klenge Bichelchen „Rout a Gréng Säiten“ zesummege-
lammelt. Wien dat emol a Rou duerchliest (net einfach
duerchbliedert!), dee versteet ganz séier, ëm wat et
geet. Bestellt Iech et op enger vun eisen Adressen, et ass
net méi deier wéi e Pak Zigretten…an och fir déi, déi
net fëmmen.

An? Wéi ass et dann elo mat deem koppege Saz vun
hei uewen? Mä „de Comité hat dëslescht an der Lescht
d'Familljen all invitéiert, an et waren der vill komm“.

P.W. – Wéi ee mat „klengen“ Actiounen eiser (ärer?) Saach fir
d'Sprooch kann hëllefen, huet de Pierre Friederich vu Miersch äis zu
Walfer gewisen. Do huet d'Gemeng e flotte Bus fir d'Leit bannent
hiren Uertschaften ageféiert. Fir dat méi kloer ze maachen, steet /
stong drop „Euer Bus / Votre Bus“.

Den Här Friederich huet fein an héiferlech op d'Walfer Gemeng
telefonéiert a gefrot, ob een de Leit net och op Lëtzebuergesch kënnt
soen, datt dat elo hire Bus wier, an zwar „äre Bus“ drop schreiwen.
Well et gewéinlech esou aus dem Bësch schaalt wéi een dra rifft, a
well an der Walfer Gemeng fein, verstänneg a frëndlech Leit sinn,
war de Pierre wierklech paff, dat hien no e puer Wochen de Walfer
Bus schéi propper och als „äre Bus“ begéint huet. Klengegkeeten, sot
Dir vläicht…mä just mat esou „klengen“ Saache kann een eiser
Sprooch a vrun allem dem Sprooch-Ëmfeld ganz grouss Déngschter
leeschten …grad ewéi een si mat deene selwechten „Pickereien“
kann hëllefe futti maachen. Merci Pierre, a villmools merci, Walfer
Gemeng!

AL – Et ka jo sinn, datt den Numm vun deem
apaarte Komponist, dem excellenten Dirigent an
„ommelzegen“ Organisateur dësem oder deem net
(méi) extra vill seet. Dat kann ee verstoen, well hien
ass zënter 100 Joer an der Éiwegkeet. Ower och eist
Museksliewe vun haut wier vill méi aarm, wann et
den „Lorenz“ aus dem Pafendall net ginn hätt.
Iwregens hat hien (fir déi Zäit!) eng exemplaresch
Ausbildung als Museker op Museks-Héichschoulen
am Ausland kritt. Hien huet net „nëmmen d'Mar-
gréitchen“ komponéiert. Seng Schwadrull vu gud-
den, flotten an och spaassegen an eeschte Komposi-
tioune si bis wäit iwer d'Land eraus bekannt, beléift
a respektéiert…an zwar bis haut.

E ganz feint Beispill vum „Merci net vergiessen“
gëtt äis zënter Joer an Dag den „Sang a Klang“ aus
dem Laurent Menager sengem Heemechts-
Stad-Deel. De bekannte Sproch, datt kee Prophéit a
senger Heemecht ass, gëllt fir den Här Menager hei
net! Hien hat an enger soziologesch wichteger Zäit
Recht domat, datt Kultur-Aarbecht vu Qualitéit eent
vun de wichtegsten Elementer fir den Opbau vun der
Identitéit vun engem Land a senge Leit ass! Säin
Éierentitel „Nationalkomponist“ ass absolutt mat
deem vun eisen Nationaldichter Dicks, Rodange,
Lentz um selwechte Stack, vrun allem ower am
selwechte Geescht ze gesinn.

Den „Sang a Klang / Pafendall“ huet elo deen
3. CD mat Wierker vum Laurent Menager erausginn:
Et ass e Genoss! Loosst Iech dat net entgoen…
iwerweist dofir 20 € op de Postscheck LU45 1111
0091 8163 0000 … an Dir kritt se geschéckt.

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Jeanny Friederich, Jang Hansen, Henri
Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes
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Das war diese Woche
325. Muttergottesoktave

mit Schlussprozession beendet
Sonntag – Mit der Schlusspro-

zession, gefolgt von einer feierli-
chen Abschlussandacht mit Sak-
ramentalem Segen, klingt die
Muttergottesoktave im 325. Jahr
seit der Erwählung der Trösterin
der Betrübten zur Patronin von
Stadt und Land Luxemburg (im
Jahre 1678) aus. „Däi Wuert ass
Liewen“ lautete das Leitwort der
Auflage 2003 der Wallfahrt zur
Patronin des Luxemburger Lan-
des. Oktavprediger war Abbé
Erny Gillen, Präsident des Lu-
xemburger Caritasverbandes.

Luxemburgisches Helferteam
in Algerien

Sonntag – Nach ihrer Ankunft
in der Katastrophenzone östlich
der algerischen Hauptstadt Algier
retten die 13 luxemburgischen
Helfer von Zivilschutz und Rotem
Kreuz einen unter den Trümmern
verschütteten Menschen. Bereits
am Freitag waren die Hundestaf-
feln in das Erdbebengebiet nach
Algerien aufgebrochen, um vor
Ort Hilfe zu leisten und nach
Überlebenden zu suchen.

Juncker Ehrenbürger
der Stadt Trier

Dienstag – Jean-Claude Jun-
cker wird zum Ehrenbürger der

Stadt Trier ernannt. Der Trierer
Oberbürgermeister, Helmut
Schröer, bezeichnet den Luxem-
burger Premierminister als „en-
gagierten Freund und Förderer“
der ältesten Stadt Deutschlands.
Der „herausragende Politiker“
habe das Miteinander auch in der
Region Trier durch konkrete
Schritte praktiziert. Mit der Aus-
zeichnung sollen gleichzeitig un-
gezählte Freundschaften, Koope-
rationen und gemeinsame Pro-
jekte zwischen Trier und Luxem-
burg gewürdigt werden. Mit Jun-
cker erhält nach Prinz Heinrich
der Niederlande im Jahre 1875
zum zweiten Mal ein Nicht-Deut-
scher die höchste Auszeichnung
der Moselmetropole, die seit 1858
bislang 16 Mal verliehen wurde.
Prinz Heinrich, ein Bruder des
holländischen Königs Wilhelm
III. und Großherzog von Luxem-
burg, war über 25 Jahre Statthal-
ter von Luxemburg und ebenfalls
mit Trier eng verbunden. 

20 000 Gläubige bei
Fatima-Prozession in Wiltz 
Donnerstag – Rund 20 000

Gläubige nehmen an der traditio-
nellen Fatima-Prozession in Wiltz
teil. Das feierliche Hochamt wird
von Erzbischof Mgr. Fernand
Franck und Dom Manuel Pelino,
Bischof von Santarém (P), konze-
lebriert. „Marie nous rend atten-

tifs que la recherche de la paix, de
l'entente, de l'harmonie, de la con-
vivialité et du pardon est une di-
mension essentielle de notre exis-
tence humaine“, so der Erzbischof
in seiner Einführung. Die Wall-
fahrt stand unter dem Motto „Ma-
ria ensina me o caminho da paz –
Maria, zeige mir den Weg des Frie-
dens.“

Infektions-Krankenwagen
in Dienst gestellt

Freitag – Der Luxemburger Zi-
vilschutz und die hauptstädti-
sche Berufsfeuerwehr haben ih-
ren Fuhrpark um zwei Spezial-
krankenwagen erweitert, um
künftig adäquat auf infektiöse
Krankheiten reagieren zu kön-
nen. Zwar blieb Luxemburg bis-
lang von der Lungenkrankheit
SARS oder anderen hochinfek-
tiösen Krankheiten wie dem afri-
kanischen Ebola-Virus ver-
schont, doch kann man den
Ernstfall nicht vollständig aus-
schließen. Die beiden Fahrzeuge
werden demzufolge maßgeblich
zum Transport von Patienten ge-
nutzt, die von einer ansteckenden
Krankheit oder einem Virus be-
fallen wurden und sind nicht aus-
schließlich auf SARS-Erkran-
kungen ausgerichtet.

Cl.F.

Stad a Land
(22/2003)

Entraide d'Eglise Luxembourg / Osteuropäisches Tagebuch (1)

Ein Dorf namens Jazlowiec
in der Ukraine

Eine andere Welt
Der Flug über Frankfurt nach

Lviv war problemlos und kurz. Zu
kurz; denn in knapp zwei Stunden
Flugzeit kommt man in eine an-
dere Welt. Die Ukraine liegt ge-
wissermaßen im Herzen Osteuro-
pas, jener zweiten Lunge unseres
Kontinents, wie Papst Johannes
Paul II. es ausdrückt.

Befremdlich ist zuallererst, dass
ich im Flughafengebäude die ein-
fachsten Hinweise nicht mehr le-
sen kann; alles ist in kyrillischer
Schrift geschrieben; mit einiger
Anstrengung gelingt es den Orts-
namen Lviv zu entschlüsseln,
dann auch auf der Abflugtafel
Kiew und Frankfurt.

Nach den üblichen Formalitäten
bei der Passkontrolle und am Zoll
stehen wir dann in der Flughafen-
halle und werden von einer großen
Delegation von Schwestern emp-
fangen und begrüßt: die General-
oberin und fast der ganze General-
rat war aus dem polnischen Szi-
manow (bei Warschau) angereist,
um uns willkommen zu heißen und
zu begleiten. Die Mitreisende Rena
und die aus Krakau angereiste
Journalistin Maria ahnten bei der
Begrüßung wohl kaum, wie viel
Übersetzerarbeit auf sie in den
kommenden Tagen zukommen
würde. Was aber noch in der Flug-
hafenhalle deutlich wurde, sollte
sich im Laufe der paar folgenden
Tage bestätigen: es gibt eine Spra-
che, die über alle Sprachbarrieren
hinweg verständlich ist, die Spra-
che des Herzens, des Lächelns und
des Gebets!

Kaum ist man draußen auf der
Straße, kann man die andere Welt
förmlich riechen: der etwas süßli-
che Geruch von ungefilterten,
unkatalysierten Autoabgasen liegt
schwer in der Luft. Nach ein paar
Hundert Metern Autofahrt wird
einem noch etwas bewusst, das
sich in den nächsten Tagen immer
wieder wiederholen wird: das
harte Aufsitzen bei beschädigter
Autofederung in den unzähligen
Schlaglöchern! Fast war es in der
Stadt noch schlimmer als auf den
Landstraßen.

Der Kardinal
und die Schwestern

Wir fahren direkt vom Flugha-
fen zum Haus des Kardinals. Lviv

ist wohl die einzige Stadt der Er-
de, in der gleich zwei Kardinäle
der katholischen Kirche ihren Bi-
schofsdienst versehen: der rö-
misch-katholische Kardinal Ma-
rian Jaworski und der griechisch-
katholische Kardinal Vlodimir
Husar. 

Schon allein diese Tatsache
deutet hin auf die extrem kompli-
zierte ökumenische Situation in
diesem westlichen Teil der Ukrai-
ne: Neben der mehrheitlich ortho-
doxen Bevölkerung gibt es die
Menschen römisch-katholischen
Glaubens, die in der Mehrzahl
polnischer Abstammung sind (bis
1945 gehörte der westliche Teil
der Ukraine zu Polen) und die
Christen, die zur griechisch-ka-
tholischen Kirche gehören: Von
den Orthodoxen werden sie gerne
als Uniaten bezeichnet, weil sie
seit dem Ende des 17. Jahrhun-
derts mit Rom uniert sind. In der
Zeit des Kommunismus war diese
unierte Kirche verboten und
zwangsweise in die Orthodoxie in-
tegriert worden. 

Nach der Wende 1989/90 konnte
diese Kirche wieder aus den Kata-
komben heraustreten und sich öf-
fentlich manifestieren. Das Zu-
sammen der katholischen Kirchen

ist nicht konfliktfrei, weil wie in
vielen osteuropäischen Ländern
Nationalismus und Kirchenzuge-
hörigkeit eng miteinander ver-
bunden sind und traditionsgemäß
fast gleichbedeutend sind.

Kardinal Marian Jaworski be-
grüßt uns aufs herzlichste und
führt uns in ein geschmackvoll
eingerichtetes Wohnzimmer; er
selbst bringt noch einige Stühle
und Hocker herein, damit alle um
den großen Tisch Platz nehmen
können. Nach einigen Begrü-
ßungsworten kommen wir schnell
zum Grund des Besuches: Sowohl
die Niepokalanki-Schwestern als
auch die Delegation aus Luxem-
burg möchten um Unterstützung
von höchster Stelle für das in Jaz-
lowiec entstandene Bildungshaus
werben. 

Im ehemaligen Kloster der Nie-
pokalanki-Schwestern, das nach
der Zwangsenteignung durch die
Kommunisten in einem desolaten
Zustand teilweise zurückerstattet
wurde, konnte in den vergangenen
Jahren dank des unermüdlichen
Einsatzes der früheren Generalo-
berin Annunziata und der tatkräf-
tigen Hilfe des Herrn Stanislas in
einem Teil der Gebäude ein Haus

der Begegnung, der religiösen Bil-
dung und des Gebets eingerichtet
werden. Das Diözesanwerk Ent-
raide d'Eglise aus Luxemburg hat
mit dazu beigetragen, dass reno-
viert werden konnte und dass die
Betriebskosten des Hauses und
der diversen religiösen Veranstal-
tungen (Einkehrtage, ökumeni-
sche Begegnungen, Glaubensse-
minare, religiöse Wochenenden
und Freizeiten, Ehevorbereitun-
gen und Jugendexerzitien ...) ab-
gedeckt werden können. Nach
dem Tod der beiden Protagonisten
war es an der Zeit, das begonnene
Werk zu konsolidieren: zum einen
dadurch, dass es eine Anerken-
nung durch die kirchliche Autori-
tät erhält, und zum anderen durch
eine finanzielle Absicherung der
anfallenden Kosten.

Der Besuch beim Kardinal
wollte zum ersten beitragen: die
Generaloberin und die Schwes-
tern aus dem Generalrat legten
dem Kardinal dar, was in Jazlo-
wiec in den vergangenen Jahren
gearbeitet wurde und welcher Se-
gen von diesem Haus ausgeht: für
die ganze Region ist Jazlowiec ein
Begriff von Gastfreundschaft, spi-
rituellem Zentrum und religiöser
Bildung geworden; hier treffen
sich Katholiken und Orthodoxe,
junge Menschen und Kinder und
Erwachsene, Ordensschwestern
und Priester; an das Grab der Or-
densgründerin, der seligen Marce-
lina Darowska, kommen Pilger
aus nah und fern und finden im
Haus Unterkunft und Verpfle-
gung.

Der Kardinal ist erfreut über
soviel Gnade und Segen und ver-
spricht, nach Möglichkeit dem Er-
suchen der Schwestern zu ent-
sprechen und das Projekt in naher
Zukunft tatkräftig zu unter-
stützen.

Wir überreichen dem Kardinal
einen Kelch mit Patene und drü-
cken damit den Wunsch und die
Hoffnung aus, dass wir über alle
Grenzen hinweg in der Feier der
einen heiligen Eucharistie zutiefst
mit dem Herrn Jesus Christus und
miteinander verbunden sind. Zum
Schluss knien alle nieder und
empfangen den Segen des Kardi-
nals, der ein persönlicher Freund
des Papstes ist.

Henri Hamus

Entraide d'Eglise Luxembourg

Projekt 1/2003

Bildungs- und Begegnungshaus
in Jazlowiec/Ukraine

Beteiligung an Bildungsprogrammen

Übernahme von Kosten bei Exerzitien
teilweise Deckung der Betriebskosten des Hauses

Kostenpunkt: jährlich 15 000 €

An Pfingsten, dem 7. und 8. Juni

Kollekte für die Kirchen
in Osteuropa

Entraide d'Eglise Luxembourg
LU73 1111 0302 1649 0000

Pilgerreise mit kulturellen Höhepunkten
nach Fatima gestartet

(Photo: Guy Wolff)

21 Pilger sind gestern Freitag
unter Leitung von Chanoine Paul
Klein und Jean-Pierre Elcheroth,
Direktor bzw. Sekretär des Pilger-
dienstes des Erzbistums, am Fin-
del zu einer einwöchigen Pilger-
reise nach Portugal abgeflogen.
Vor allem in Fatima werden die
Pilger einige erlebnisreiche Tage
verbringen. Vorgesehen sind au-
ßerdem kulturelle Besichtigungen,
darunter Lissabon, die Christus-
ritterburg Tomar, die Universi-
tätsstadt Coimbra, Batalha, das
Kloster Alcobaça, das Fischerdorf
Nazaré, die Residenzstadt Sintra
und Obidos. Am kommenden Frei-
tag, dem 6. Juni, wird die Pilger-
gruppe nach Luxemburg zurück-
kehren.
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H.M. – Wien sech an der Press fir e bësse weider wéi Katastrophen
an Doudesannoncen intresséiert, dee weess, datt fir den Ament zu
Bréissel eng „Versammlung“, e sou genannte Konvent fonktionéiert.
Dee soll der Europäescher Unioun eng Zort nei Verfassung ginn.
Lëtzebuerg huet do och senger kompetenter Leit dobäi; de Giscard
d'Estaing presidéiert, a wéi et schéngt, net grad ganz glécklech. Datt déi
„kleng“ Länner do mussen um Spronk bleiwen, fir net vun de "Grandes
Nations XYZ " ermëlzt ze ginn, ass glaskloer. 

Mir hätten hei ower och eng wonnerbar Geleeënheet, fir am Numm
vun deem esou vill an dacks beschwuerene „SUBSIDIARITÉITS-PRIN-
ZIP“ eng fundamental Iddi mat eran ze schreiwen; "subsidiaresch"
heescht, datt e Land baussent der EU-Legislatioun eppes bestëmme
kann, wat logesch u seng wichtegst eegen Intresse geet: Pour ce qui est
de l'emploi des langues dans les pays membres de l'Union européenne,
les autorités législatrices nationales – en accord avec la Cour constituti-
onnelle (à créer) – restent souveraines, quant à la réglementation de
l'octroi des autorisations requises pour exercer certaines professions
exigeant impérativement le contact direct avec les populations in-
digènes.

Dat gëllt vrun allem fir dat ganzt Gebitt vun der Gesondheet a fir
d'Geriichter/Tribunalen a private Saachen. Nodeem esou sëlleche bal
„blannemännerches“ zu Bréissel ënnerschriwwe ginn ass, ouni datt eise
Legislateur gefrot guff, wier dat hei vläicht déi lescht Chance, fir déi
Ongeheierlechkeeten aus dem Land ze schafen, déi et an de Spideeler
oder op de Geriichter hei gëtt, an nëmmen hei! 

1985 an engem Aarbechtsgrupp ( Press an Informatioun ) zu
Bréissel am „Berlaymont“. Et soll iwwer e Projet fir en
„autocollant“, e Pechbild fir op d'Autoen ofgestëmmt ginn, dat
elauter kleng „europäesch Pëppercher“ duerstellt, déi sech wéi
am „Ringlirosen“ d'Hand ginn. Natierlech huet jidfereng um
Räckelchen d'Faarwe vum nationale Fändel. Wou ass dann elo
déi lëtzebuergesch?

„Mais là, cher collègue, ce sont les mêmes couleurs que pour
les Pays-Bas“ … „Non, Monsieur le président, pour le drapeau
néerlandais, c'est le bleu très foncé, pour le Luxembourg il faut
le bleu-azur!“ … „Que c'est mesquin, cher ami luxembour-
geois!“ … „Bon, mais alors le Luxembourg exige qu'on mette du
bleu-clair pour la France, de l'orange pour le rouge belge et du
vert-olive pour l'Italie!“

Dunn hätt Dir emol sollen e Geprotestéiers a Gedudders
héieren! Dat wier eng „atteinte aux emblèmes nationaux“ …
Den „tockege Lëtzebuerger“ huet sech ower net ginn … a wéi
déi aner agesinn hunn, datt et zu engem Veto kéim, hu mir „eist
Blo“ kritt. Et hat esouguer wäit doriwwer eraus gedéngt a
bäigehal: Vun do u fannt dir eise Fändel weltwäit genee esou wéi
en haut am lëtzebuergesche Gesetz iwwer eis national Zeechen
definéiert ass … rout-wäiss-blo … hell-blo! 

Hei ass d'Plaz net, fir déi Gespréicher virun ze
féieren, déi rondrëm d'Iwwerdreiwunge bei de Kom-
miouns-Cadeau-Gebräicher geféiert ginn. Wéi ass et
dann am Fong mam Sënn vum Dag a mat der Éierlech-
keet vru sech selwer a besonnesch vrun de Kanner? Do
muss jidferee kucken, datt hie mat sengem „Gemëch“ a
mam Zweck eens gëtt; vrun allem ower mat sengem
Wëssen a Gewëssen. Datt leider ville Leit, déi et (zevill)
gutt mengen, näischt deier a bretzeg genuch ka sinn,
huet och mat dem Wuelstand ze dinn … deen der nun
emol e sëllechen einfach net meeschter ginn. Et huet
ëmmer geheescht, „eng Kannerhand ass séier gefëllt“ …
mä wéi ass et dann, wann d'Däbbessen de léiwe Gräpp-
chen net méi zoukréien? Wien ass dat Gefëlls, déi
Verwinnerei dann ëntschold? En anere vun eisen hon-
nerte Sprëchelcher: „Wann d'Kanner Geld hunn, lousen
d'Kréimer“ … d'Kréimer (alias Geschäftsleit) sinn net
domm, an déi Spréchwuert-Kanner sinn ewell déi laang
Lulatschen! 

An der Kierch stelle mir fest, datt eis Sprooch
zanter de leschte 25 Joer och bei der Feier fir d'Éischt
Kommioun eng Plaz huet, fir déi mir dem Bistum an der
Geeschtlechkeet e waarme Merci soen. Mä wéi ass et
privat doheem mam Lëtzebuergeschen op deem grous-
sen Dag? Och do huet sech an de leschten 30 Joer esou
vill zum Gudde geännert, datt et wierklech eng Freed,
eng Gellecht, ass! Et schéngt ewell normal, datt op de
meeschte Kommiounen d'Menüs-Kaarten an eiser
Sprooch sinn … nodeem mir der zeg-dausend fir jidfe-
reen „op der Hand“ an d'Rei gemaach hunn, deen eis
Hëllef gefrot huet. Ech denken hei haut mat vill Respekt
un d'Gewudders vum Här Robert Philippe, vum Emile

Schmitt a vum Charel Malané, och wa mir net ëmmer
déiselwecht Gei gespillt hunn. Mir hunn alleguer ni
duerno gekuckt, ob ee bei äis Member wier oder net. Mir
hunn ni engem Mënsch fir eis Hëllef en Dibbelche
gefrot, emol net indirekt geheescht, fir an eise Veräin ze
kommen. Fir äis war, ass a bleift dat – bei aller Léift fir
Literatur - eng vun eisen Aarbechte fir eis kulturell
Identitéit, eng vun eise Veräins-Leeschtungen, déi haut
och op allerhéchstem Niveau, a besonnesch am Kultur-
Ministère, respektéiert an unerkannt ginn. Merci.

Et huet jo wierklech laang gebraucht, ier et ver-
stane ginn ass, datt dat Geschaffs näischt mat topegem
Fanatismus ze dinn huet. Dat war ëmmer d'Ausried vun
den Intelligenz-Assen (?), déi einfach ni wollten zou-
ginn, datt Land a Leit a Sprooch hinnen esou laang egal
sinn, wéi et sech hei „juppderhanes“ liewe léisst. 

Fir alle Leit mat dem Opsaz an dem Schreiwes fir
feierlech Geleeënheeten eng zolidd Stäip ze ginn, hu
mir an der Zäit (vru 25 Joer!) e Bichelche mat „Midde-
len a Stuelen“ eraus ginn, eis „EXTRANUMMER 3“ …
an dat iwregens och mat deer alleréischter „populärer“
Résumé-Editioun vun eiser Schreifweis. An, haalt Iech
un: déi Brochure ass bis elo iwwer 30 000 Mol gedréckt
ginn; dir kënnt se nach ëmmer op enger vun eisen
Adresse bestellen, ower dat geet och an de Bicher-
buttécker, mat deene mir e wonnerbare Kontakt hunn.

Elo hat ech bal meng Iwwerschrëft vergiess, de
„Kommiouns-Cadeau“; tréischt iech, et war ganz be-
wosst, fir op déi Lëscht mat eise Bichelcher hei an der
KLACK ze stoussen, an deer Dir garantéiert e klenge
Cadeau fir e gudde Präiss fannt! 

Lex Roth

P.W. – Wann een Iech dat einfach esou freet, dann
denkt jiddereen un de Joseph Kutter, ee vun eise
bekanntsten a beschte Moler … huet Dir iwwregens
schonn emol dru geduecht, datt eis Sprooch e kloren
Ënnerscheed tëscht „Moler“ an Usträicher mecht, den
däitsche „Maler“ ass net onbedéngt en Artist, mä och en
Handwierker.

Huet Dir ewell gewosst, datt all Metzler e „Kutter“
an senger Wurschtkichen huet? E Witz? Neen, dat
stëmmt … mä et ass keen Tableau, et dréint sech ëm eng
Maschinn, en Ongeheier mat freeschleche Messeren, déi
mat Super-Vitessen d'Fleesch fir Wirschtercher (Stip-
percher!), Lyoner, „groen Drot“ an enger Zort Dréin-
Mull zu engem Deeg schloen, oder villméi schneiden.
Schneiden heescht op Englesch „to cut“ an d'Maschinn
„cutter“ … a schonn ass eise „Kutter“ fäerdeg … och
eng Konscht. Wann de Metzler also „kuttert“, dann
huet dat näischt mam Molen ze dinn … mä an e
gemoolte „Kutter“ kann ee jo och net bäissen, gelldir …
ower zennerweis Lyoner dofir kafen!

M.V. – Sot emol zu engem däitsche Kand „du musst
dich besser schicken“. Dat mecht grouss Aen an et weess
iwwerhaapt net, wat Dir wëllt soen. Am Däitsche gëtt et
jo zwar dat Verb „schicken“ am Sënn vum franséischen
„envoyer qn./qch.“; Dir fannt och den Ausdrock „es
schickt sich“ am Bedeitungskrees vu Manéierlechkeet,
mä „Schéck dech!“ ass reng lëtzebuergesche Gebrauch.

Mir hu maandelweis Wierder an Ausdréck, déi 100%
däitsch kléngen, ower si heeschen an eiser Sprooch eppes
anescht; eent vun de bekanntste Beispiller jo och den
Ënnerscheed tëscht eisem „séier“ an dem däitsche
„sehr“, grad ewéi dat lëtzebuergesch „lues“ net on-
bedéngt eppes mam däitsche „leise“ ze dinn huet, wou-
raus dann och eiser typescher Fehler enstinn, wa mir
Däitsch schreiwen an net uecht dinn. Genee do läit ower
och dacks d'Kromm an der Heck, wa Presseleit en
däitschen Text vru sech leien hunn an – ëmgedréint –
drop ausrëtschen: Si wëllen sech op eemol „auskennen“,
aplaz „kënneg“ ze sinn, an et mengen der ëmmer méi, mir
giffen hinnen eppes net „gonnen“ … mä mir vergonnen
hinnen alles, wann si sech sproochlech schécken, gelldir! 

R.Z. – Beim Ermëlze vun eiser Sprooch fanne mir och eenzel Wierder,
déi an hirer Bedeitung duercherneen geklaakt gin: Huelt emol déi zwee
Verbe sëtzen a setzen, déi ouni Differenz am Radio oder op der Televisioun
gebraucht ginn … et si jo nëmmen zwéi Tëppelcher, gelldir. Mä wann déi
zwéi Pénktelcher net méi zielen, da soll et och egal sinn, wouhi mer bei
groussen Zommen de Komma setzen; solle mir dann net och dee ganze
Battaklang vun Accent, Apostroph a Komma op de Sprooche-„Sperrmüll“
ginn?

Setzen heescht stellen. Mer setzen d’Fotell op d’Säit, d’Tasen op den
Dësch, engem de Stull virun d’Dir; mer setzen alles op d’Kopp, de Bretzert
setzt sech a Positur, de Bräitchemann setzt sech an e gemaachent Bett, eng
Fra setzt Kanner op d’Welt, de Schoulmeeschter setzt dem Schüler den
Tëppel op den I, den Noper setzt sech an d’Brennesselen, d’Kanner setzen
sech an d’Bänken, fréier hun si sech dacks missen op d’Knéie setzen. Den
Téi muss sech setzen, ier mer en drénken, de Kaffi, wann en opgeschott as,
och. No engem gudden Iesse muss dat Gemaufels sech setzen …

Ganz anescht awer as sëtzen: Dee Kranke sëtzt dee ganzen Dag um
Zëmmer oder hannert dem Uewen. D’Meedche vu Gëtzen, dat sëtzt haut
um Affener Weier, well et sëtze bliwwen ass. An der Schoul bleift haut
iwwregens bal kee Kand méi sëtzen. E Stiichtert sëtzt am Prisong; e Kleed
sëtzt engem gutt oder schlecht. Et sëtzt een och mol do, wéi wann d’Hénger
engem d’Brout geholl hätten, oder et sëtzt een alt emol do wéi ugewuess.
Dat Klengt sëtzt bei der Mamm um Schouss. Dir kennt bestëmmt deen een
oder aneren, deen tëscht zwéi Still am Dreck sëtzt. Munnech Politiker
sëtzen net fest am Suedel. En Nol kritt een net mat de Fangeren
rausgezunn, wann en ze fest sëtzt. An enger Diskussioun gëtt een eng
Äntwert, déi sëtzt. Jidderee vun äis hat alt mol eng kleng sëtzen. Um
Foussballsterrain sinn der ëmmer frou, wann rëm ee sëtzt.

Da setzt elo an deene Beispiller mol eent fir dat anert: sëtze fir setzen
an ëmgedréint … Dir fannt direkt eraus, datt do eppes … net sëtzt.
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Le Centre européen des consommateurs
présent dans toutes les communes 

A l’occasion de la Journée euro-
péenne des Communes luxem-
bourgeoises (journée organisée
par le Syvicol et dédiée à présenter
aux Communes les programmes
européens susceptibles de les con-
cerner), le Centre européen des
Consommateurs du Luxembourg
informe les consommateurs que
ceux-ci peuvent obtenir les coor-
données du Centre ainsi que des
informations pratiques sur des su-
jets liés à la consommation
transfrontalière au sein même de
l’administration communale la
plus proche de leur domicile. 

En effet le 31 mars dernier, lors
de l’assemblée générale du Syvi-
col, le Centre européen des Con-
sommateurs du Luxembourg a re-
mis aux représentants des admi-

nistrations communales brochu-
res, affiches et cartes postales afin
que ceux-ci les mettent à disposi-
tion des consommateurs dans les
locaux de chaque administration
communale du Grand-Duché.

Les citoyens peuvent joindre le
CEC GIE du Luxembourg pour
des questions concernant la poli-
tique européenne en matière de
consommation ou dans les cas de
litiges transfrontaliers à l’adresse
suivante: 55, rue des Bruyères,
L-1274 Howald, tél. (00352)

26 84 64-1, fax: (00352) 26 84 57-
61, e-mail: info@euroguichet.lu.

Le CEC GIE du Luxembourg
fait partie d’un réseau comptant
quatorze centres de consomma-
teurs répartis dans douze pays de
l’Union européenne. Le Centre eu-
ropéen des Consommateurs du
Luxembourg est soutenu par la
Commission européenne, l’Etat
luxembourgeois et l’Union
Luxembourgeoise des Consomma-
teurs (ULC).

Hesperange

Changement à la tête du comité de gérance
de l’ULC

L’Union luxembourgeoise des consommateurs: un instrument destiné à protéger le consommateur
L’assemblée générale a permis de faire un tour d’horizon des activités

Lors de l'assemblée générale (d. g. à d.): le nouveau président Mario
Castegnaro, l'ancien président Marc Turpel et le secrétaire général Nico
Hoffmann (Photo: Marc Wilwert)

L’assemblée générale de l’ULC
(Union luxembourgeoise des con-
sommateurs nouvelle asbl) a eu lieu
mercredi dernier au Centre Nicolas
Braun à Hesperange. Dans son allo-
cution de bienvenue le président
Marc Turpel, après avoir remercié
les personnalités et les membres pré-
sents, rappela que l’objectif princi-
pal de l’ULC reste la protection des
intérêts des consommateurs. Il re-
mercia tous ses collaborateurs et in-
forma l’assemblée de son intention
de quitter le comité de gérance à
l’issue de treize années de prési-
dence.

Après la vérification des mandats
des délégués et l’adoption de l’ordre
du jour, le secrétaire général Mario
Castegnaro présenta son rapport du-
quel il ressort une activité intense
dans le domaine de la protection des
consommateurs. Des collaborateurs
compétents permettent un travail ef-
ficace adapté aux problèmes qui
peuvent se poser en pratique. Certai-
nes pressions exercées sur les com-
merçants permettent dans certains
cas une meilleure protection du con-
sommateur. L’ULC regrette que par-
fois l’Union européenne ne mette pas
assez en évidence le travail et les
mérites de l’ULC. Grâce à certains
investissements, l’on a pu noter une
nette amélioration des services ren-
dus aux consommateurs, tant dans le
domaine de l’information que dans
celui de la défense de ses droits. Un
site Internet très complet permet
aux «surfeurs» de s’informer et de
mieux connaître la large gamme des
services offerts par l’ULC dont un
des buts est également d’attirer l’at-
tention sur les produits de qualité
offerts sur le marché. Il semble aux
responsables de l’ULC que le pas-
sage à l’euro se soit fait au Luxem-
bourg sans trop de problèmes et sans
une augmentation massive des prix
aux consommateurs. Les efforts ont
également été poursuivis dans le do-
maine de la sécurité alimentaire.
Parmi les dossiers importants l’on
peut aussi citer la concurrence dé-
loyale et certaines pratiques com-
merciales. L’ULC regrette de ne pas
avoir été consultée dans le domaine
de la médiation qui permet parfois
d’éviter le recours à des procédures
juridiques.

L’ULC entretient de bons con-
tacts, entre autres avec le ministère
de l’Economie, avec l’ABBL et avec
le BEUC (Bureau européen des

unions de consommateurs). La com-
plexité du commerce dans le monde
d’aujourd’hui mène parfois au sur-
endettement et il s’agit ici aussi de
protéger le consommateur.

Au nom du ministre de l’Econo-
mie, Pierre Rauchs vanta les mérites
de l’ULC face aux consommateurs. Il
regretta le départ annoncé par le
président et espéra une bonne colla-
boration entre le ministère et le suc-
cesseur de Marc Turpel. Parmi les
points forts de l’activité du ministère
on peut citer les travaux allant dans
le sens des intérêts économiques au
niveau transfrontalier. Ces travaux
ne sont pas concurrentiels, mais
complémentaires à ceux de l’ULC et
constituent un avantage pour les
consommateurs. Certaines directi-
ves européennes ont été transposées
en droit luxembourgeois et un tra-
vail législatif important a pu être
accompli dans ce domaine concer-
nant, entre autres, la vente à dis-
tance, les droits et devoirs des ven-
deurs et des acheteurs, les actions en
référé, les garanties après-vente, etc.

Le trésorier Nico Hoffmann pré-
senta son rapport et après l’accord
des réviseurs de caisse, décharge fut
accordée à l’unanimité tant au tréso-
rier qu’à tout le conseil d’adminis-
tration et à tout le conseil de gé-
rance. Les réviseurs de caisse sont
reconduits dans leurs fonctions.

Quelques modifications mineures
des statuts furent approuvées à l’u-

nanimité. Le budget pour l’année
2003 fut lui aussi approuvé à l’una-
nimité. Il s’agit d’un budget prudent
qui, comme Nico Hoffmann l’a pré-
cisé, devrait permettre une bonne
gérance financière.

Le président de l’ULC Marc Tur-
pel donna un court aperçu des tra-
vaux réalisés au cours des dernières
années. Pendant une vingtaine d’an-
nées membre du Conseil, Marc Tur-
pel assura la présidence du Comité
de gérance pendant treize ans. L’as-
sociation nouvelle ULC est actuelle-
ment sous la tutelle du ministère de
la Famille et elle entretient de bons
contacts avec les ministères de l’E-
conomie et de la Santé. L’ULC est

heureuse de pouvoir compter sur le
soutien financier du ministère. Tant
le volet législatif que le volet média-
tion font partie des attributions de
l’ULC et un Code du consommateur
serait utile. Grâce aux efforts des
collaborateurs de l’ULC, beaucoup
de bon travail a pu être fait.

Le Conseil d’administration se
compose d’Aloyse Greisch (AFP),
Nico Diedenhofen (ALEBA), Jean
Lindé (CGFP), Pierre Conradt (EC),
Georges Bach (FCPT), Guy Bouché
(FEP/FIT et Cadres), Camille Schiltz
(FGFC), Liliane Cannivy (FLTL),
Jean Reuter (FNCTTFEL), Mado
Wictor (FNFL), Nico Hoffmann
(LCGB), John Geissler (NGL) et Ma-
rio Castegnaro (OGB-L).

Après délibération du comité, le
nouveau comité de gérance se com-
pose de Mario Castegnaro (OGB-L),
président, Mado Wictor-Schaber
(FNFL), Nico Diedenhofen (ALEBA)
et Marcel Laschette (représentant
des membres effectifs individuels),
vice-présidents, Nico Hoffmann
(LCGB), secrétaire général, Liliane
Cannivy (FLTL), secrétaire générale
adjointe, Eugène Kirsch (représen-
tant des membres effectifs indivi-
duels), trésorier et Georges Bach
(Fédération chrétienne du personnel
des transports), trésorier adjoint.
Guy Goedert est nommé administra-
teur et Marc Turpel devient prési-
dent d’honneur de l’ULC. Henry
Schmitz et Roby Meis sont égale-
ment présidents d’honneur.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité d’Hesperange clôtura
la 42e assemblée générale de l’ULC.

Csk

Es ist Wochenende

Mein
guter Stern

Die meisten
von uns legen
viel Wert auf
ihr Äußeres.
Sie kaufen
Klamotten in
Edelbouti-
quen, gehen
regelmäßig ins
Sonnenstudio
und laufen

keuchend durch den Wald. Wir
sind bemüht, einen blendenden
Eindruck zu machen. Aber ha-
ben wir uns schon einmal über-
legt, wie es in unserem Inneren
aussieht, zum Beispiel in unse-
rem Darm? Nein? Dann ist es
aber höchste Zeit. Die Kranken-
kassen verschicken stapelweise
Informationsmaterial, in vielen
Arztpraxen hängen Plakate aus,
nur eine kostenlose Vorsorgeun-
tersuchung gibt es leider nicht.
Die aber ist wichtig.

Der heimtückische Darmkrebs
ist auch hier zu Lande eine der
häufigsten Todesarten. Fies ist,
dass man erst einmal nicht viel
davon merkt, denn weh tut der
Krebs am Anfang nicht. Nur
wenn es oft schon zu spät ist für
eine erfolgreiche Behandlung
gibt es untrügliche und nicht
mehr übersehbare Anzeichen für
diese Erkrankung.

Mein Freund Frank Elstner hat
in der letzten Woche im deut-
schen Fernsehen die Show
„Stars mit Mut“ moderiert, in der
Prominente am eigenen Lebens-
Beispiel erklärten, warum eine
Darmkrebsvorsorge so wichtig
ist.

Frank ist ein Betroffener. Bei
einer Untersuchung fanden die
Ärzte bei ihm Polypen im Darm,
deren Entwicklung fünf Jahre
kontrolliert werden sollte. Nach
dieser Zeit meldete er sich zur
Koloskopie. Arzt und Schwes-
tern waren nett und kompetent.
Vom Untersuchungstisch ge-
wann Frank „tolle Einblicke“ in
sein Inneres, übertragen von ei-
ner Mini-Kamera auf einen Moni-
tor. Alles war prima, von den
Polypen war nichts mehr zu se-
hen. Vielleicht hatte es sich für
Frank Elstner ja wirklich gelohnt,
dass er seit fünf Jahren auf den
Verzehr von Fleisch verzichtet
und den Kaffee durch grünen
Tee ersetzt.

Das Beispiel meines früheren
Chefs bei Radio Luxemburg
machte Schule. Mutig meldete
ich mich ebenfalls zur „endosko-
pischen Untersuchung des Dick-
darms“ in der Zita-Klinik an. Ei-
nige Tage vorher holte ich die für
die Reinigung des Darms not-
wendigen Präparate ab. Drei
Tage vor der Untersuchung galt
es, morgens und abends ein be-
stimmtes Pulver mit etwas Was-
ser einzunehmen.

48 Stunden vor der Untersu-
chung agierte Schmalhans als

Küchenmeister: Käse, Gemüse,
Schwarzbrot und andere Ballast-
stoffe wurden vom Speiseplan
gestrichen.

Missmutig wurde ich erst, als
ich mich etwa zwölf Stunden vor
dem Besuch in der Klinik einer
wahren Trink-Orgie auszusetzen
hatte: alle 15 Minuten galt es, ein
großes Glas Wasser mit einem
darin verrührten Pulver hinunter-
zustürzen.

Am nächsten Morgen war ich
pünktlich zur Stelle. Schwester
Monika erklärte mir an einer
Schautafel die Untersuchungs-
methode und zeigte mir bereit-
willig die Hochdruckverdampfer
zur Sterilisierung der verwende-
ten Instrumente. Liegend ver-
folgte ich sodann meine „Tour de
Darm“ auf dem Bildschirm. Zu-
gegeben, es war nicht gerade
ein lustvolles Abenteuer. Doch
ich müsste lügen, wenn ich bei
der Prozedur irgendeinen
Schmerz empfunden hätte.
Nach zwanzig Minuten war alles
vorbei.

Dr. T. hatte einen winzigen
Polypen entdeckt, den er gleich
über das Gerät mit einer Metall-
schlinge und Strom abtragen
konnte. Gestern erhielt ich das
endgültige Ergebnis der Unter-
suchung. Der Befund war positiv
und hätte in einigen Jahren zu
einer dann unheilbaren Krank-
heit geführt. Mein guter Stern hat
mir wieder einmal dabei gehol-
fen, zum richtigen Zeitpunkt den
rechten Weg einzuschlagen.

Rainer Holbe

Centre information jeunes

Les jobs d'étudiants pendant les vacances
Les vacances d'été approchent et

bon nombre de jeunes vont profiter
de leur temps libre pour faire un
job d'étudiant et gagner quelques
euros. En parlant job d'étudiant,
certaines questions surgissent ré-
gulièrement: Existe-t-il un salaire
fixe pour les étudiants? Que stipule
le contrat de travail d'étudiant?
Est-ce qu'un étudiant peut tra-
vailler uniquement pendant les va-
cances d'été? Est-ce qu'il existe
une durée maximale pour un job
d'étudiant?

Afin de trouver les réponses
exactes, le Centre information
jeunes organisera le mardi 29 avril
une séance d'information sur les
jobs-vacances. La séance aura lieu
de 17 à 18.30 heures à l'accueil du
Centre information jeunes, 26,
place de la Gare, L-1616 Luxem-
bourg. La participation est gra-
tuite et ne requiert aucune inscrip-
tion préalable. Pour de plus amples
renseignements, il faut contacter le
CIJ au 26 29 3s2 01 ou par e-mail à
cij@info.jeunes.lu.
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Niederanven

Nightlifebus beförderte 25 000. Fahrgast
Am Wochenende beförderte der

Nightlifebus der Gemeinde Nieder-
anven seinen 25 000. Fahrgast. Im
Beisein von Bürgermeister Ray-
mond Weydert, der beiden Schöffen
John Bauler und Léon Wecker sowie
Vertretern des ausführenden Busbe-
triebes wurde Katy Medernach ein
Gutschein für eine Drei-Tagesreise
nach Hamburg überreicht. Als erste
Gemeinde des Landes hatte Nieder-

anven am 30. April 1999 diesen Bus-
service angeboten, der an den Wo-
chenenden sowie an besonderen
Feiertagen kostenlos zwischen der
Hauptstadt und den einzelnen Ort-
schaften der Gemeinde pendelt. Der
Nightlifebus befördert zwischen
100 und 150 Passagieren; die meis-
ten Fahrgäste wurden an den Natio-
nalfeiertagen 2001 und 2002 (600
bzw. 550) gezählt.

Festung Luxemburg
schützen und bekannt machen 

„Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg“ zogen Bilanz

Die Freunde der Festungsge-
schichte Luxemburgs kamen im
Cessinger Kulturzentrum zu ihrer
diesjährigen Jahresversammlung
zusammen. Es war Präsident André
Bruns, der die zahlreichen Mitglie-
der und Gäste willkommen hieß. 

Dem umfangreichen Aktivitäts-
bericht von Sekretär Rob Wagner
waren eine Reihe von Schwerpunk-
ten zu entnehmen. Die „Frënn vun
der Festungsgeschicht“ beteiligten
sich an der „Nuit des Musées“ und
organisierten Ausflüge nach Ver-
dun, nach Irrel zum Westwall, nach
Cattenom zur Maginot-Linie sowie
zu den Werken nach Briançon. Wäh-
rend der Sommerferien fand eine
Besichtigung der hiesigen Anlagen
(Fort Lambert) im Stadtpark statt.
Die Festungsfreunde arbeiteten
ebenfalls am Aufbau des Fes-
tungsmuseums mit. Bedauert wurde
der Abriss der preußischen Reithalle
auf dem Heilig-Geist-Plateau.

In Bezug auf die Zukunft wurde
das Versprechen erneuert, alle Bau-
stellen im Auge zu behalten, die im
Bereich der alten Festung geplant

oder ausgeführt werden. Vorgesehen
für dieses Jahr sind Führungen
durch das Festungsmuseum anläss-
lich der „Journée des Musées“, eine
„Journée du Patrimoine“ im Sep-
tember mit einem historischen
Rundgang durch das Petruss-Tal so-
wie Ausflüge nach Koblenz und Ir-
rel. Auch die Sommerführungen
werden dieses Jahr wieder stattfin-
den. Die Vereinigung der Festungs-
freunde erfreut sich regen Interes-
ses, immerhin bewegt sich die Zahl
ihrer Mitglieder auf die Tausend zu.
Der Kassenbericht von Yves Roll-
mann wies eine gesunde Finanzlage
auf. Seine Buchführung wurde von
den Revisoren bestätigt, und so er-
hielten er und der Vorstand die erbe-
tene Entlastung. Die statutarische
Erneuerung des Vorstands erbrachte
diese Zusammensetzung: Anouck
Bernard, André Bruns, Michel
Gretsch, Théo Huberty, Cöl Kremer,
Jean-Luc Linster, René Reiter, Yves
Rollmann, Robert Wagner sowie Isa-
belle Yegles-Becker. Die Funktionen
werden in der konstitutierenden Sit-
zung des Vorstandes bestimmt.  TM

Erste-Hilfe-Kursus in Hesperingen erfolgreich abgeschlossen
Im Rahmen einer Feierstunde im

„Centre civique“ in Hesperingen er-
hielten die Teilnehmer des Erste-
Hilfe-Kursus, der von der Gemein-
deverwaltung und der Lokalsektion
des Roten Kreuzes organisiert wor-
den war, ihr Abschlussdiplom. Es
war Instruktor Jean-Pierre Weirich,
der die Kursteilnehmer in der Zeit
vom 5. November bis zum 11. März
während 14 Doppelstunden unter-

richtete. Vizepräsidentin Nicole
Casel begrüßte die Anwesenden, ins-
besondere den Direktor des Roten
Kreuzes, Jacques Hansen, und Bür-
germeisterin Marie-Thérèse Gan-
tenbein. Der Direktor ging in seiner
Ansprache auf die Wichtigkeit des
Roten Kreuzes ein und die Bürger-
meisterin lobte das Engagement der
Kursusteilnehmer und ihrer Bereit-
schaft, sich unentgeltlich in den

Dienst ihrer Mitmenschen zu stellen.
Ein Wiederholungskurs in Erster
Hilfe beginnt am 29. April im Ein-
satzzentrum der lokalen Feuerwehr.

Die Laureaten sind Wilma Bidoli,
David Doerfel, Jessica Meiers, Oli-
vier Peuscet, Valentino Picco, Ma-
rie-Pierre Tex-Frisch, Elisabeth
Weyrich, Norbert Winandy und Tom
Winandy.

Geschichtsfreunde setzen sich für Erhalt
von Bausubstanz und der Flurnamen ein

Geschichtsverein aus Sandweiler zog Bilanz

Die Restaurierungsarbeiten der Kapelle „op Birelerhaff“
schreiten voran (Photo: M. Wagner)

Zur 18. Hauptversammlung im
Kulturzentrum begrüßte Präsident
Marcel Hilbert Bürgermeister John
Breuskin, Schöffe Claude Mousel,
Pfarrer Alphonse Molitor, Entente-
präsident Roger Schleck sowie ein-
ige interessierte Mitglieder. Der
Präsident freute sich, dass dem-
nächst das „Haus an der Po-
leschgaass“ fertig sein wird und die
Bauarbeiten zur Restaurierung der
Kapelle „op Birelerhaff“ voran-
schreiten.

Bei der Gedenkminute für die
verstorbenen Mitglieder gedachte
man besonders des Gründungsmit-
gliedes Heng Majerus, der dem Ge-
schichtsverein eine ausführliche
Dokumentation über Sandweiler
geschenkt hatte.

Sekretär Jos. Feller legte einen
ausführlichen Bericht vor und wies
auf die zahlreichen Arbeitsstunden
der Vorstandsmitglieder zum Ar-
chivieren von Zeitdokumenten hin.
Er erwähnte die Dokumentations-
arbeit von Norbert Schmitt und die
Beteiligung von drei Mitgliedern
des Vereins in der beratenden In-
formationskommission.

Auf Anraten der Kassenreviso-
ren Maus Kessler und Abbé
Alphonse Molitor erhielt Kassiere-
rin Margot Feller Entlastung durch
die Versammlung.

Der Sekretär unterstrich, dass an
jedem ersten Mittwoch im Monat
im Santwilre-Saal im früheren

„Pompjeesbau“ ab 19.30 Uhr Besu-
cher willkommen sind. 

Man will erneut einen Anlauf zur
Wiederherstellung des „Wäsch-
buer“ unternehmen, der vorzüglich
in den „Quellepad“ einbezogen
werden könnte, die Sammlung der
Totenbilder weiterführen, die me-
chanische Turmuhr aus dem Jahre
1897, die vor 25 Jahren von Afred
Hommel gerettet wurde, im „Haus
an der Poleschgaass“ aufstellen,
die Arbeiten an der Kapelle „op
Birelerhaff“ verfolgen und die Ver-
setzung der Kapelle „op Kapelle-
bierg“ unterstützen, den Erhalt der
Kapelle am Ausgang der Umge-
hungsstrasse „Éiterbierg“, zu dem
eine schriftliche Einwilligung der
Straßenbauverwaltung vorliegt,
fördern, sich an den Vorbereitun-
gen zum 50-jährigen Bestehen des
Deutschen Soldatenfriedhofs
(1955) beteiligen sowie die Gemein-
deverwaltung bei der Aufstellung
des Dorfplanes beraten.

Bürgermeister John Breuskin
würdigte die Arbeit der Mitglieder
des Geschichtsvereins und ihren
Einsatz zum Erhalt von erhaltens-
werter Bausubstanz und ihre Vor-
schläge zum Erhalt der Flurnamen
bei der Benennung von neuen
Wohnvierteln und Straßen. 

Dem Vorstand gehören an: Mar-
cel Hilbert, Marcel Wagner, Jos.
Feller, Margot Feller, Fernand
Stein, Claude Mousel, Norbert
Schmitt und René Croé. lr

Heute Samstag und morgen Sonntag in Strassen

Briefmarken, Photos, Lokomotivmodelle
und ferngesteuerte Trucks
„Cercle philatélique“ feiert 25-jähriges Bestehen

Der „Cercle philatélique“ feiert
an diesem Wochenende sein 25-jäh-
riges Vereinsbestehen. Der am 28.
November 1978 gegründete Verein
hat für dieses Jubiläum mehrere in-
teressante Ausstellungen organi-
siert.

In der Galerie „a Spiiren“ zeigen
folgende Sammler ihre wertvollen
Exponate: Maria Antunes (Durchlo-
chungen Luxemburgs und die Orts-
stempel Luxemburgs), Henri Bar-
thel (Helvetia und Strubeli), Dieter
Bastien (Tagesstempel der deut-
schen Besetzung Luxemburgs (1940-
44), Hans-Werner Becker (Japani-
sche Besatzung der Philippinen), Al-
fred Freyling (Napoléon – la Chute
de l'Aigle, sowie Schlösser, Burgen
und Paläste Frankreichs), Gusty
Haag (Blumen und Blüten in Euro-
pa), Ed Kandel (Strassen – Ge-
schichtliches und Postalisches), Uwe
Kensing (Luxemburg – Mitglieds-
staat der NATO), Jean Lanners (Die
Intellektuellen), Christiane Mayer
(Vols américains 1925-1950), Robert
Mayer (Poste aérienne Luxembourg
1906-1940), Jean Oth (Les envelop-
pes au format Carte de Visite), Gil-

bert Pansin (Luxembourg – Préphi-
latélie et Classique), René Posing
(Die Welt der Eisenbahn) und Lean-
der Staar (Luxembourg – N° 1 & 2).

Auch einige jugendliche Mitglie-
der stellen ihre Motivsammlungen
aus: Sarah Hilges (Berühmte Perso-
nen auf Straßenschildern der Ge-
meinde Strassen), Martine Kandel
(Die Welt der Pferde), Yves Kandel
(Von der Motorkutsche zum moder-
nen Rennwagen), Tom Meyers
(Bunte Vogelwelt), Michel Mreches
(Sommer- und Winterolympiaden),
François Schmitz (Vom Sputnik zur
Weltraumstation).

Klassenphotos und Hochzeitsbil-
der aus der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts wurden von Roger
Gallion zusammengetragen und bil-
den sicher einen Anziehungspunkt
in der Ausstellung.

Camille Breger, bekannt für seine
vielseitige Basteltätigkeit, zeigt
seine mit viel Geduld und Ausdauer
in Tausenden von Arbeitsstunden
nach Originalplänen in reduziertem
Maßstab hergestellten Nachbildun-
gen von Lokomotiven. Morgen
Sonntag baut die Vereinigung

RCTMC im großen Saal des Centre
Barblé eine Piste für ferngesteuerte
Trucks auf. Hier können hauptsäch-
lich Jugendliche sich an Vorführun-
gen und Wettbewerben beteiligen,
ihre Geschicklichkeit auf die Probe
stellen und dabei Preise in Form von
Briefmarken gewinnen.

An beiden Tagen sind die Ausstel-
lungen geöffnet von 10 bis 18 Uhr.
Um diesem Jubiläum eine noch ge-
diegenere Note zu verleihen, veran-
staltet der Briefmarkenverband
FSPL seinen 60. Jahreskongress am
Samstag ebenfalls in Strassen.

Ein Sonderpostamt erteilt den
Spezialstempel mit einer Zeichnung
des früheren Postgebäudes heute
Samstag, den 29. März, von 10 bis 12
und von 14 bis 17 Uhr in den Aus-
stellungsräumen.

In einer kleinen Borschüre findet
der Interessent einen Rückblick über
die wichtigsten Ereignisse im Tätig-
keitsfeld des „Cercle philatélique“
Strassen sowie eine Zusammenstel-
lung aller bis heute in der Strassener
Post abgeschlagenen Stempel.
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Mëttwoch, 2. Abrëll
Sonndeg, 6. Abrëll:

„mat eiser Sprooch
ronderëm d'Fréijoer“

fir all är Froen
a Virschléi iwwer

eis Sprooch:
eng vun eisen 3

e-mail - Adressen!
hei uewen an der KLACK

M.V. – Mir ginn erëm sou lues op d'Zäit vun de Kommioune lass.
Zënter méi ewéi drësseg Joer hu mir eist Versprieche gehal, jiddferengem
fir dës an aner Geleeënheeten ze hëllefen, e Menü, eng Invitatioun oder e
Merci op Lëtzebuergesch ze maachen. Dat ass nach haut esou … Honnerten
an Dausende vu lëtzebuergeschen Texter fanne mir dofir haut op de
Feierdaagsdëscher an Invitatiounen. An eiser „Extranummer 3“ kënnt Dir
Iech déi Texter iwwregens och nach ganz kamoud selwer eraus sichen an
opsetzen; hei uewe stinn eis Adress-Méiglechkeete fir dat Bichelchen ze
kréien.

Wat vrun 30 Joer ower nach net de Fall war: Eng „Invitatioun“ war
nun emol eng Invitaioun a keng „Aluedung“. Et ass kengem agefall, fir e
Mënsch „anzelueden“, et guf op eng Kommioun, eng Houchzäit, e Ge-
buertsdag „geruff“ oder „invitéiert“, ni „agelueden“! Dir sot Iech (an äis)
elo, dat „Invitéiere“ wier jo och net Lëtzebuergesch mä Franséisch; dat
stëmmt zwar – wann och net ganz, well et ass Latäin! – mä wat ass da
„merci“? Wat ass „trottoir“, „comptoir“, e „Comité“, eng „Annonce“ asw.?
Solle mir dann elo vun engem „Biergersteig“, engem „Tréisen“, engem
„Virstand“, enger „Unzeig“ an esou houdäitschem Geschmëss schwätzen?
Sot mir (an Iech) emol éierlech firwat! Et geet net duer, sech iwwer
d'Sprooch um Radio an um „Hei Elei“ ze iergeren …

Déi ganz muttwëlleg Verdäitscherei ass ARD, ZDF, PRO 7, SAT 3,
RTLplus … also „Fernseeeh“ a soss glat näischt. Wat eis Sprooch (an äis?)
ower vrun allem vum Däitschen ënnerscheet, ass dee romanesch-franséi-
schen Aschlag am Lëtzebuergeschen; dee solle mir net iwwerdreiwen, mä
mir däerfen hien op kee Fall fir TV-Däitsch an de Lompekuerf geheien!

R.Z. – Et wäerten lo eng dräi Joer hier sinn, datt de Comité vun der
Actioun Lëtzebuergesch sech mat enger apaarter Iddi ofginn huet: An
der Alstad zu Lëtzebuerg sollen déi kulturhistoresch Nimm vu Stroossen
a Plazen net méi nëmme wéi bis elo mat deenen „einfache“ blo-wäisse
Schëlter gezeechent, mee mat originellen, faarwege Schëlter extra
ervirgestrach ginn, sou wéi een dat och am Ausland gesäit an intressant
fënnt; et ass nun emol e Stéck vun eiser Geschicht a Kultur!.

Datt esou e Projet net iwwer Nuecht kann duerchgefouert ginn, dat
huet och äis am Comité ageliicht; mir hunn eis Propos an engem
frëndleche Bréif un de Schefferot vun der Stad matgedeelt; mir kruten
eng fein Äntwert: D'Madame Colette Flesch géng sech dorëm bekëmme-
ren. Duerno ass et roueg, ganz roueg ginn. Och déi gutt Iddien a Virschléi
brauchen alt e bëssen Zäit, fir sech Gehéier ze verschafen a richteg
lieweg ze ginn. De Stater Aarbechtsgrupp „Dénomination des rues“ soll
elo verschidde Virschléi matenee vergläichen, dobäi och de fäerdeg
gezeechente Projet vun eisem Member Johnny Flick.

Et wier elo flott, wann d’Virschléi vun der Actioun Lëtzebuergesch
gife Gehéier bei deem Aarbechtsgrupp fannen, a wann d’Schëlter da
geschwënn an der Maach wieren. Mir waarden drop – a mir net eleng.

L.R. – Wann ee mat Kanner oder erwues-
sene Leit ëmgeet, deenen een eppes soll bäi-
bréngen – also „Schoul hält“ –, da gëtt et e
puer Méiglechkeeten, dat zerguttst ze maa-
chen:

1. Et kennt een „seng Saach a seng Leit“;
et huet een säi „Bagage“ an dat natierlecht,
néidegt Fangerspëtzegefill, fir eng Léiersa-
ach, eng „Matière“, unzepaken a weiderze-
ginn. Anescht gesot: dat „Léieres“ esou gied-
lech opzeschaffen / opzesplécken, datt der
méiglechst vill vun all deenen eppes mat-
kréien / behalen, déi ee virun sech sëtzen
huet.

2. Et huet een dat „Bäibréngen“ als Fach
geléiert, also eng fachlech a psycho-pädago-
gesch Formatioun … ouni d'Nues ze héich an
der Lut! Dat nennt sech och alt nach „Fang-
erspëtzegefill“ fir d'Saach selwer an deen
néidege gesonde Mënscheverstand.

Déi lescht Méiglechkeet ass ganz kloer déi
ideal Konditioun, fir Schoul ze halen. Mir
kennen aus eiser Schoulzäit alleguer dees
gudden an och sympathesche Léierpersonal
… leider erënnere mir äis ower och u pädago-
gesch „Plättelen“, déi zwar dacks Bommen an
hirem Fach waren, ower Dëlpessen oder Stä-
rekickerten, déi kengem eppes bäibrénge
konnten, a schonns guer a glat keng Be-
geeschterung fir d'Fach selwer: aremséileg
Fach-Méckepéiler, Labo-Wëssenschaftler,
lächerlech autoritär Datzekanounen… an na-
well ganz dacks geféierlech, zynesch
Gnomen!

Vrun e puer Joer hat ech de Leit vun eiser
Schreifweiskommissioun e.a. un d'Häerz ge-
luecht, offiziell nëmmen en etlech kleng Ver-
einfachungen an der (zënter 1972) offizieller
Orthographie vum Lëtzebuergeschen ze maa-
chen, ëm Gottes wëllen net ze vill, well dat
war souwisou net néideg … Leider guf dees
Gudden dach ower eng Grimmel ze vill an op
deer falscher Plaz gemaach … et ass och alt
erëm nëmmen theoretesch vun „uewen erof
dekretéiert“ ginn, aplaz d'Situatioun ze ana-
lyséieren a praktesch a Gruppen oder Klassen
auszeprobéieren … „Gedapogik“ aplaz Peda-
gogik!

No ronn zwanzeg Schreifcoursë fir Lëtze-
buergesch (Bieles, Esch, Diddeleng, Stad, um

'Hei Elei' asw.) hat ech d'Haapt-Problemer an
der Praxis natierlech mat menge „Schüler“
erkannt, grad ewéi och z.B. den Norbert
Zeches an de Pol Pütz oder de Josy Braun dat
zu Walfer an anerwäerts gemaach hunn. Et
waren deer Kniet net e sëlleche vill an deem
„alen“, wann ee wousst, wéi een et géng
upaken … ëm Gottesbiddeswëll sollt bei der
Virstellung vun deem „Neien“ elo jo nëmmen
net vun enger „NEIER SCHREIFWEIS“ ge-
schwat ginn, just vun e puer Knäpp a Knät-
zelcher, déi erausgeholl gi wieren, also eng
Zort butzegt „Ertstëmpe“ vu deem, wat
längstens do war an um beschte Wee ge-
wiescht ass, fir zolitt ze stacken. Leider ass et
esou komm, wéi et ze fäerte war: Et hate wéi
et schéngt verschidde Leit en Intressen drun,
sech elo als „Orthographie-Novateuren“ an
d'Sonn ze stellen. Dofir guf en Trallala op-
geféiert, datt der natierlech vill gemengt
hunn (onglécklecherweis och nach haut men-
gen), elo wier „alt erëm eng nei Schreifweis“
entstan! Psychologesch also genee dat, wat op
kee Fall hätt däerfe passéieren.

Bis op ronn 5 % ass dach alles esou
bliwwen, wéi de Professer Robert Bruch et
uganks de 50er Joere fir d'Orthographie vum
Offiziellen Dictionnaire ausgeschafft an a
senger „Luxemburger Grammatik in volks-
tümlichem Abriss“ 1955 virgestallt hat. Den
Här Alain Atten huet 1972 och genee dëst
Wierk geholl, fir den „arrêté ministériel“ vun
eiser Schreifweis kompakt zesummen-
zeschreiwen, dee mir dem Här Minister Ro-
bert Krieps ze verdanken haten. Dat ass kloer
an däitlech d'Wouerecht; all anert Gedees-
sems a wichtegt Geféischters ass waarm Loft!

Fairerweis huet d'Actioun Lëtzebuer-
gesch sech direkt un deen neien „Arrêté
grand-ducal“ gehal, deen 1999 erauskomm
ass. Mir hu selwer e resuméiert Schreifweis-
Blat erausginn, dat nach ëmmer gratis (!) bei
äis ze kréien ass … Et muss een haut ower mat
den Zänn grätschen, wann esouguer am „Rei-
der“ vun „Centre de langues“ vrun der aler
Europa-Schoul um Glacis behaapt gëtt, si
hätte Coursën an deer „NOUVELLE Ortho-
graphe“! … gestonk, gelunn a pedagogesch
esou laanscht den Dill, datt een déi zwéi
prinzipiell Ponkte vun hei uewe roueg nach
eng Kéier liese soll!

P.W. – Eise Frënd, Kolleg a Member Fernand Lorang huet der
Geschicht, der Kultur an der Sprooch vun eiser Heemecht e Cadeau
gemaach, deen an enger Zäit duebel giedeleg kënnt, wou esou villes äis
am „Stress“, am hiermiddege Geldgeier an esou sëlleche „coolen“
Handy-capéierte Gemitter wéi eng wonner-weech Plooschter wierkt:
„Aus aler Zäit“.

Wien éierlech eppes op déi Vergaangenheet hält, ouni déi eist „Haut
a Mar“ net ze verstoen ass, dee schaaft sech dem Här Lorang säi Buch un,
an deem äerbelweis begéint, dat engem aus der Kannerzäit ent-
géintkënnt … et war nach laang net ëmmer schéin, ower dacks méi
mënschlech an heemlech … am Sënn vun „Heem“! Wien senge Kanner a
Kandskanner gär vu „fréier“ verzielt, dee fënnt beim Fernand Lorang
Kéip vu Material … beileiwe keng Mäerercher, mä dacks och tragesch
Wourechten. Dat Ganzt ass och an enger Sprooch presentéiert, fir déi een
dem Auteur wierklech félicitéiere kann, a wéi kënnt et anescht sinn: och
orthographesch tipptopp. D'Buch „Aus aler Zäit“ gehéiert an all Haus a
Bicher-Schaf, a jiddfer Famill, wou Häerz a Verstand nach op d'mannst
esou vill bedeite wéi Portmonni, Scheck … a schlecht verstane „Mode-
rnitéit“. Et ass e wonnerbaren Ouschter- oder Kommiounscadeau. Dir
kritt et an alle Bicherbutteker ... wou iwwregens ewell déi zweet
Editioun läit! De Präis: 24 €.

H. M. – Dëslescht (KLACK 88a) hate mir e grousse Fändel fir deen
neie Léierstull / Chaire fir d'Lëtzebuergescht op der Universitéit zu
Namur op d'Staang gemaach an eraus gehaang. Och déi verantwertlech
Autoritéiten a Leit kruten hir „Bänn a Flätschen“ an dësem Zesummen-
hank, a mir widderhuele ganz gär eise grousse Merci.

Et wier elo ower bal un der Zäit, fir emol iwwerhaapt driwwer
nozedenken, datt déi wëssenschaftlech, pedagogesch, schoulméisseg,
literaresch an allgemeng Aarbecht iwwer d'Lëtzebuergescht a fir eis
Sprooch staatlech koordinéiert muss ginn, wa mir net wëllen, datt dat
Ganzt zergrimmelt a verfladdert. Soss entstinn a siwen Ecken deer
Motz- a Konkurrenz-Wullereien an Expressereien, tëscht deenen d'Sa-
ach selwer zerriwwe gëtt. Wuel verstan: Et geet net drëm, ze diktéieren,
ze kommandéieren, mä d'Saach esou an de Grëff ze huelen, datt net
laanschteneen a vrun allem net géintenee geschafft soll ginn! Mir
brauchen eng Zort Nascht, wou d'Kaz souzesoen hir Miissercher erëm-
fënnt an ower och auserneen hale kann.

D'Fro as déi hei: Ass d'Lëtzebuergescht äis eng offiziell Struktur,
eng Zort „Sites et Monuments“ mat verschiddenen Zellen / Modulë
wäert oder net? Si mir prett, fir dëst (Haapt-) Stéck vun eiser kultureller
Identitéit op en zolitte Fong ze stellen oder net? Si mir äis bewosst, datt
eist Sprooch-Gebitt och administrativ eng eegen offiziell Infrastruktur
muss kréien, déi am Rang vum Staatsarchiv, dem Musée xyz, dem
Institut national des sports asw. géng am Gesetz an am Staatsbudget
stoen? Gewëss, mir hunn ewell hei an do „Haiser“, Aarbechtsgruppen,
Kommisiounen, en „Institut grand-ducal“, ower dat bleift Geflécks, wa
kee Fuedem et zesummenhält.

Hei sinn natierlech eis Politiker gefrot. Mir zweiwelen net drun, datt
der eng Partie vun hinnen sech eis Propositioun op d'Lee schreiwen …
firwat net och d'Parteien an hire Programm fir 2004?!

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Johnny Flick, Jeanny Friederich, Jang Hansen,
Henri Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes

Nächst Klack (90): 26. Abrëll 2003
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Nächst Klack (89): 29. März 2003

P.W. – Star-Architekten, an deene grad esou vill Artist ewéi
Techniker stécht oder gestach huet, komme bei all hirem Genie net
laanscht Natur- oder Physiksgesetzer: Ouni zolitte Fong an ouni
Respekt vrun de Statik-Regele bleift keen nach esou futuristescht
Gebai stoen, an et hält keng nach esou kéng geschloe Bréck den
néidegen Drock aus.

Dat selwecht gëllt, wann eng Sprooch soll schoulméisseg an
engem Cours geléiert ginn: Ouni systematesche Fong bleift dat
Ganzt beim Gebabbels hänken. Ouni „Basic-Fëllement“, kritt een an
enger Sprooche-Léier kee feste Fong, keng Upak, kee Glänner, fir
sech an eng Sprooch eran ze schaffen oder selwer weiderzeléieren.
Mir hunn an de leschte 25 Joer dach gesinn, wéi katastrophal déi
allermeescht sou genannt „strukturo-global Experimenter“ an der
Sprooch-Pedagogik ausgaang sinn. Nach ni waren d'Resultater esou
kleesper … vum Schrëftlechen emol net ze schwätzen. Ouni d'Haapt-
Verben an hir Fonktioun, ouni e puer Honnert deer wichstegster
„Vokabelen“ am Kapp, geet bei deene meeschten de „Knuet“ fir eng
Sprooch net op. Och wann dat net modern an alschléieg klénkt, et
ass net méi vereelzt ewéi 2x3=6!

Mir hunn äis zënter 1978 (!) un déi verstänneg Prinzipie fir an eis
Lëtzebuergesch-Coursen an eist Léierbuch gehal, den Titel: Kommt,
mir léiere Lëtzebuergesch!… an et ass net fir näischt 30 000-mol
gedréckt ginn. Seet dat net genuch? Et ass nach ëmmer bei äis an op
eisen Adressen ze kréien, esouguer mat Kassetten oder CD. 

AL – E fläissege KLACK-Lieser, den Här Pierre Posing vu
Colmer-Bierg, huet äis eng Äntwert vun engem däitsche Verlag
gefaxt, déi hien no engem Bréif (op Lëtzebuergesch! ) un eng däitsch
Editioun kritt huet. A sengem Fax invitéiert den Här Posing äis, „mat
unzepaken“. Mir mengen, eis Aarbecht vun de leschten 32 Joer wier
ewell „Upakes“ méi wéi genuch, fir datt jiddfereen, am Schwonk vun
eisem Gewudders, och eng perséinlech Initiativ kann huelen. Dat
huet den Här Posing jo och gemaach, a mir soe merci!

Mir sinn ower der Meenung, datt mir net onbedéngt an Dä-
itschland, Frankräich, England Bréiwen op Lëtzebuergesch musse
schécken, well spéitstens am Frankräich weess keng lieweg Séil méi
eppes domat unzefänken; dat ass eng tockeg-expressesch flamän-
nesch Manéier, déi net onbedéngt positiv dorëmmer ukënnt; dobäi
„pake mir net mat un“. Mir sollen emol fir d'éischt eis Aarbecht fir
d'Sprooch hei am Land maachen… dofir brauche mir kéipweis Leit,
déi äis hëllefen, och den Här Posing ... am Sënn vum Zitat, wou et ëm
d'Europa-Konstruktioun geet: „Es ist bereits viel gemacht; es bleibt
noch alles zu tun!“

M.V. – Eis jonk Leit hunn an de leschte Joeren en neie Furri
entdeckt: den SMS, de „short message“ iwwert den Handy. Mir
spillen net Riichter a gi keen Uurtel iwwer d'Saach selwer; si ass nun
emol do an och e Stéck Zäitverdreif vun eise Jongen a Meedercher.
Hätte „mir aner“ dës Geleeënheet gehat, da wier dach och, a mat
Recht, dovu profitéiert ginn. Et ass jo flott, enger heemlecher klenger
„Schank“ heiansdo e puer „Kamellen“ ze schécken, ouni zevill
schimmeg an engem direkte Gespréich brauchen ze ginn … a wat een
deene Jonken net vergonnt, ass dach am Fong dacks dat, wat ee
selwer gär gehat / gemaach hätt, oder? Déi selwecht Iwwerleeunge
gëlle fir d'Gepoters a Gejadders (chatting) am Internet (e-mail).

Et ass kloer, datt spezialiséiert Firmaen sech finanziell fir dee
Phenomeen intresséieren an esouguer dohannert dreiwen, och TV-
Programmen. Firwat dann och net? Doduerch stelle mir ower och
fest, datt an deem ganzen SMS-Gewulls an E-Mail-Geschnabbels e
grujelegt Lëtzebuergesch geschriwwe gëtt, an dat an enger Schreif-
weis, datt d'Dronkenellen engem wierklech aus ginn! Mir ginn hei
net no Schold a Schëllege krazen; dat bréngt näischt. Mä mir
proposéieren eis Hëllef. Firwat net emol vun dëser oder deer Firma
heiansdo e klenge Concours fir deen am beschten opgesaten an am
richtegste geschriwwenen SMS / E-Mail? Wéi dat soll / kënnt
gemaach ginn, doriwwer génge mir ganz gär mat all deenen an
d'Gespréich kommen, déi vun deer enger oder anerer Säit un eiser
Sprooch am Internet oder um Handy intresséiert sinn. Eis Adresse
fannt dir alleguer hei uewen an der KLACK.

R.Z. – Déi vun äis, déi eng Grimmel um Computer/PC kënneg
sinn, déi fannen et natierlech kammoud, datt et Programme gëtt, déi
am Franséischen, Däitschen, Engleschen, asw. automatesch all Wuert
riicht béien, dat ee falsch erageklabbert huet. Et sief betount: all
WUERT, well ëm d'Grammatik an de Sazbau bekëmmeren déi
Programmen sech net; wien also en „accord du participe passé“ am
Franséische verluppt, deem hëlleft de „Spell-Checker“ och alt erëm
net. „to spell“ heescht nämlech „bustawéieren“, an net z.B. duerch
onregelméisseg Verbe schlaufen, oder d'Wierder op hir richteg Plaz
am Saz réckelen.

Déi virecht Woch guof dann zu Munneref esou e „Spell-Checker“
fir d'Orthographie vum Lëtzebuergesche virgestallt. Mir soe vun hei
aus dem Jérôme Lulling, dem Josy Braun an alle verantwortleche
Leit merci fir d'Aarbecht, déi si bis elo fir dëse lëtzebuergesche
Spell-Checker geleescht hunn… ower si wësse selwer, datt dat
Computer-Gackelchen nach laang net fäerdeg ausgebréit ass; et ass
gewëss eng Zort Stäip fir Leit, déi bis elo keng blatzeg Iddi vun eiser
Schreifweis hunn; et ass „basic“, ower nach guer net zeideg! Dat
Ganzt erënnert een e bëssen un d'70er Joeren, wou och (gutt) gemengt
gi war, et kënnt ee Sproochen an engem „Labo“ a mat Maschinne
léieren; d'Resultat kenne mir: praktesch Null! Déi eenzeg, deenen
d'Sprooche-Laboratoiren eppes bruecht hunn, dat waren d'Firmaen,
déi domat gehandelt hunn; mat eisem „Spell-Checker“ huet een eng
Grimmel dat selwecht Gefill: Business for ever… „Moien“!

Nach eng kleng Fro: Firwat flankéiere mir hei op Lëtzebuergesch
mat deem gockelege „Spell-Checker“ dorëmmer? „to check the
spelling“ heescht dach einfach „d'Schreifweis kontrolléieren“ … da
géng et jo mat „Schreif(weis)kontroll“ duergoen. Oder ass dat net
„besser-gutt“ genuch? Dat wëllt absolutt net soen, datt mir prinzipi-
ell eppes géint d'Englescht oder soss eng aner Spooch hätten; just
wou et Muttwëll ass, do gëtt geknoutert.

L.R. – Op der Universitéit vun Namur huet
eis Sprooch jo dann elo dee „Status“ kritt,
iwwer dee vrun enger Generatioun knapps
een an senge kéngsten Dreem getiermt hätt:
d'Lëtzebuergescht ass e Fakultéits-Léierfach
mat enger eegener „Chaire“ ginn!

Dobäi däerfe mir ower net reng akade-
mesch stoe bleiwen, soss geet et wéi bei deene
Planzen, déi fir eng grouss Feier „mat Bänn a
Flätschen“ als Spaléier an de Buedem gesat
ginn, an ëm déi keen sech méi no dem Fest
bekëmmert: si verléieren hirt Gréngs, ver-
dréchenen a verginn dir an doudeg op hirer
vergiessener Plaz.

D'Suerg, den Intressen, d'Schaffen an ei-
ser Sprooch a fir d'Lëtzebuergescht, dat muss
e Ganzt ginn, soss vergrimmelt a verknaddert
jiddwer eenzel Initiativ an hirem Eckelchen …
oder vermuuscht a klengen, eefällegen, egois-
teschen oder egomane Stëppelereien a Ge-
streits ... emol net vun de sëllechen „Acteu-
ren“ ze schwätzen, déi d'Fransouse „caracté-
riels“ nennen, well si hir sënnerlech Komple-
xer net lass ginn. Firwat ass bei deene
meeschte „Sprooch-Artisten“ een deem anere
säin Däiwelchen? Firwat kucken d'Linguisten
d'Lexicologë vun der Säit, oder woufir spillen
d'Literaten, d'Literaturhistoriker a „gewéin-
lech“ Schreiwerte jiddereen hire Mätch an
enger extraer „Kajittchen“? Firwat mengen
déi eng, si wiere vill méi dichteg-besser-gutt
ewéi déi aner, well si mat Onomasiologie,
Semiologie, Etymologie, Semantik, Paradig-
me-Phenomenen asw. dixen? Firwat gëtt pla-
zeweis geduecht, d'Aarbecht um Terrain, bei
de Leit, an der Praxis – do, wou eng Sprooch
otemt a lieweg ass oder bleift! – wier an eng
Zort Klauterchers-Divisioun ze klasséieren,

well dat jo net intellektuell oder wëssen-
schaftlech genuch wier? Wie schafft zugud-
derlescht fir wien a fir wat?

Mir hunn en „Institut grand-ducal“ mat
enger Sprooche-Sektioun, déi erëm Ënner-
Sektiounen huet, eng dovun „…de linguisti-
que, de toponymie et de folklore“; et besteet e
„Centre de littérature“ zu Miersch; e „Comité
pour la langue luxembourgeoise“ foncti-
onnéiert; d'Actioun-Lëtzebuergesch mécht
zënter 32 Joer wat si kann, fir dem Lëtzebuer-
geschen an „d'Breet“ ze hëllefen; am „Centre
de langues“ an uechter d'ganzt Land lafe
Coursë fir d'Lëtzebuergescht; op akademe-
schem Plang ass um „Cours / Centre universi-
taire“ ewell villes geleescht ginn; zu Tréier
oder anerwäerts ginn eiser Sprooch Gëtsche-
len an Dieren opgemaach … an zu Namur
dann elo eng Paart!

D'lëtzebuergesch Sprooch figuréiert kloer
an däitlech an eiser Legislatioun, hoffentlech
och dat anert Joer an der Constitutioun vum
Land …wat muss dann nach geschéien, datt
endlech eng éierbar Coordinatioun fir dat
Ganzt geschaf gëtt? Wéi kann ee verhënneren,
datt déi eng hott an déi aner har lafen, fir
eppes mat Kapp a Fouss an deer selwechter
Saach ze maachen? Hei gëtt et nëmmen eng
Léisung: déi ass politesch! Gutt verstan: keng
Politik mat der Sprooch, mä fir d'Lëtzebuer-
gescht! Net lénks an net riets; net schwaarz,
net rout, blo oder gréng … a schons guer a glat
net naiv rout-wäiss-blo, mä identitär!

Loosst mer ee fir allemol an dëser Saach
Neel mat Käpp maachen, net op enger Dose
Plaze Punaisen oder razeg Tapséierneelercher
andrécken. Eis Kanner a Kandskanner hunn
esou eng verstänneg Ierfschaaft zegutt.

Nordliicht-TV
mëttwochs, 5. Mäerz 2003

„Rondrëm eis Sprooch“
de Fabio Nardelli,

ee vun „eisen“ Italiéiner

eist Rodange-Reenert-Monument
zu Wolz

... vergiesst net, mat ze maachen!
CCPL-IBAN LU38 1111 1973 1618 0000

oder
iwer de „Fonds culturel national“

Kont: BCEE 1002/0100-3
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Es ist Wochenende

Nicht
bestanden!

Die Einla-
dung zur
Tauglichkeits-
prüfung kommt
auf amtlichem
Papier mit
Stempel und
man kann sich
ihr nicht ent-
ziehen. Eigent-
lich gilt sie ja

dem geliebten Auto und ist jedes
Jahr pünktlich wie Weihnachten,
Ostern oder der Beginn der gro-
ßen Ferien. Sandweiler setzt
einen wichtigen Meilenstein im
Ablauf des Jahres. Bevorste-
hende Examen lösen stets Unbe-
hagen aus und je älter man wird,
desto schwerer wiegt ein solches
Ereignis.

Zu einer Prüfung erscheint man
gewöhnlich adrett gekleidet,
frisch frisiert und wohl präpariert.
Das ist bei unserem vierrädrigen
Gefährten nicht anders. Also
schnell noch mal unter die Du-
sche, für ein paar Euro mehr wird
der Lack poliert und das Fahrge-
stell vom Schmutz langer winter-
licher Ausflüge gereinigt.

Gestern war dann der große
Tag für mich und mein Auto. Zur
bestellten Zeit gebe ich meine
Vorladung am Schalterhäuschen
ab und werde von einem freundli-
chen Menschen in die Spur 1
eingewiesen, die „Piste priorité“,
als Belohnung dafür, dass ich
pünktlich bin und mich bisher
genau an die amtlichen Vorga-
ben gehalten habe. Graue Karte
und grüne Karte sowie das Zerti-
fikat sind ordnungsgemäß in
einer Klarsichthülle verstaut.
Jetzt beginnt die öde Etappe des
Wartens. Es wird kalt im Wagen
und das Spiel heißt „Stop und
Go“. Vor mir bewegt sich müh-
sam ein angerosteter roter Japa-
ner, der am Heck eine Aufschrift
trägt: „Wann's de eppes
kanns ...“ Ich habe immer noch
nicht begriffen, was er damit
meint. Neben mir warten auf vier
weiteren Bahnen geduldige Men-
schen in ihren Schneckenhäu-
sern aus Chrom und Blech, auch
drei blitzneue Mannschaftswa-
gen der Polizei stehen in der
Reihe. Würden sie schneller
voran kommen, wenn sie jetzt

Blaulicht und Sirene einschalte-
ten? Inzwischen sind zwanzig Mi-
nuten vergangen und nichts geht
mehr. Ich stehe direkt vor der
Schranke, aber die Ampel ver-
harrt stur auf Rot. Natürlich
könnte ich ein Buch lesen, Briefe
schreiben, Stricken lernen oder
ein Telephonat führen. Stattdes-
sen leere ich nervös den Aschen-
becher in dem noch Pflaumen-
kerne aus dem Sommerurlaub
kleben. Nach dreißig Minuten rei-
che ich der Dame im Kassen-
häuschen zwanzig Euro und
krame hektisch nach den fehlen-
den Münzen. Immer und immer
wieder stelle ich wie gewünscht
den Motor ab. Die Menschen, die
hier arbeiten, müssen ohnehin
noch genug von dem Zeug schlu-
cken, das ich und die anderen
täglich in ihre Halle blasen.

Warum beschäftigt ein Ge-
brauchsgegenstand wie das Auto
so viele Menschen? Zweifellos
kann das Auto süchtig machen
und unsere Gesellschaft ist auto-
süchtig. Trotz Überdrussmotori-
sierung und wachsender Stau-
zeiten bleibt für viele Zeitgenos-
sen das Auto der Ort der großen
Freiheit. Herr über eine Maschine
zu sein, bereitet Glücksgefühle.
Außerdem schafft das Auto –
vollbepackt mit Kissen, Teppi-
chen und Glücksbringern – ein
Zuhause. Hier kann man laut Mu-
sik hören und mitsingen, mit den
Händen essen und fluchen. Das
Auto ist eine zweite Heimat, weil
es die Möglichkeit bietet, sich
beschützt vor der Außenwelt zu
bewegen.

Inzwischen interessiert sich
einer der Kontrolleure für die
Lichter an meinem Gefährt, trägt
das Ergebnis in ein Formular ein
und fragt:

„Junger Mann, haben Sie einen
Führerschein?“

Als ich verwirrt bejahe, sagt der
Mann neckisch:

„Dann dürfen Sie weiterfahren!“
Ich bugsiere meinen treuen

Wagen noch über eine Grube,
werde vorne und hinten angeho-
ben, abgeklopft und weiterge-
schoben. Ein weiterer Mann im
grauen Kittel setzt sich hinter das
Steuer, probiert das Spiel am
Lenkrad, gibt Vollgas und steigt
in die Eisen. Gerne hätte ich jetzt
wie immer nach bestandener
Prüfung das Reifezeugnis. Doch
diesmal sind wir durchgefallen.
Wir werden halt älter, mein Auto
und ich.

Rainer Holbe

Aluc / Vortrag

Das Rosenkranzgebet
und seine Entstehung

Im Rahmen des Rosenkranzjahres
spricht der Luxemburger Domini-
kanerpater Marcel Oswald am Mon-
tag, dem 24. Februar, um 20 Uhr im
Lokal der ALUC, 5, Avenue Marie-
Thérèse, Luxemburg, über das The-
ma: „Die Entstehung des Rosen-
kranzes“.

Der Kartäuser Adolf von Essen
aus der Kartause von Trier hatte
Ende des 14. Jh. eine Methode ent-
wickelt, um das Leben Jesu während
des Betens des Rosenkranzes zu me-
ditieren. Seinem Mitbruder Domini-
kus von Preußen schien diese Me-
thode nicht nachvollziehbar und er
teilte die Evangelien in 50 Punkte
auf, von der Verkündigung bis zur
Wiederkunft Christi. Er las nicht
mehr wie Adolf von Essen das Leben
Jesu und betete dazu die Ave, son-
dern er fügte jedem Ave, nach dem
Wort „Jesus“, einen Betrachtungs-

punkt an. Die Anregungen des Do-
minikus fanden Beifall in den Län-
dern der westlichen Welt, aber
hauptsächlich in den Klöstern. Der
Dominikaner Alanus von Rupe be-
gann daraus ein Volksgebet zu ma-
chen, aber er übertrieb und ver-
wechselte Dominikus, den Gründer
des Predigerordens, mit Dominikus
von Preußen, dem Kartäuser, und
verbreitete die Legende von der Ver-
leihung des Rosenkranzes durch die
Gottesmutter an Dominikus. Er
gründete Rosenkranzbruderschaf-
ten, die jedoch verebbten. Die Köl-
ner Dominikaner gründeten 1475 in
Köln eine Rosenkranzbruderschaft
und von dieser gelangte der Rosen-
kranz als Gemeinschafts- und
Volksgebet in die Kirche. Das Leben
Jesu des Dominikus von Preußen
wurde so reduziert und umgeformt,
dass es Volksgebet werden konnte
mit den 15 Gesetzen.

Regionaltreffen der Mitglieder der Pfarrverbandsräte
Im Laufe der nächsten Wochen

lädt der Erzbischof alle Mitglieder
der Pfarrverbandsräte zu Regional-
treffen ein. Diese Treffen finden in
den einzelnen Pastoralregionen an
folgenden Daten statt:

– Pastoralregion Zentrum:
Dienstag, 11. März, um 20 Uhr im
Festsaal der Gemeinde in Ettel-
brück.

– Pastoralregion Luxemburg:
Donnerstag, 13. März, um 20 im
Kulturzentrum in Bonneweg.

– Pastoralregion Süden: Don-
nerstag, 20. März, um 19.30 Uhr in
der „Maison des Jeunes“ in Esch/
Alzette. 

– Pastoralregion Norden: Sonn-
tag, 30. März, um 19.30 Uhr in Fünf-
brunnen.

– Pastoralregion Osten: Mitt-
woch, 2. April, um 19.30 Uhr in
Grevenmacher. Bei diesen Treffen
wird das allgemeine Ziel der Pfarr-
verbandsräte vorgestellt; im Aus-

tausch sollen insbesondere die kon-
kreten Aufgaben der Räte erörtert
werden.

Die Mitglieder der Pfarrver-
bandsräte werden bei dieser Gele-
genheit zwei Vertreter ihrer Region
in den Katholikenrat wählen. Ab
sofort können Kandidaturen bei
den jeweiligen Regionaldechanten
angemeldet werden.

Mitgeteilt vom
erzbischöflichen Ordinariat

Ce weekend

«Abraham et Marie»
à l'affiche des Journées de mariologie

Les Journées de mariologie se ti-
ennent ce samedi 22 et demain di-
manche 23 février à la Maison Mère
des Soeurs Franciscaines de la Misé-
ricorde (50, av. Gaston Diderich, Lu-
xembourg, à partir de 15 heures).
Les «Missionnaires de l’Immaculée –
Père Kolbe», cette année aussi, ont
organisé les Journées de mariologie,
pour continuer «celle qui est déjà
devenue une tradition dans notre
Eglise», comme disait l’année der-
nière le vicaire général Mathias
Schiltz.

Les conférences sont tenues par le
Père Maximilien Sauge, l’abbé Jean-
Claude Brau, le Père Paul Lebeau, le

Grand Rabbin de Luxembourg Jo-
seph Sayagh, le Pasteur anglicain
Christopher Lyon et le Père Simon
Noël. Le dimanche, à 16.30 heures,
cinq chansons juives seront chantées
par Filomena Lopo, soprano, accom-
pagnée au piano par Lilian Bozzone.
Les Journées de mariologie ont un
caractère biblique et oecuménique. 

La mariologie étant un des thèmes
les plus délicats au niveau de l'oe-
cuménisme, les missionnaires pro-
posent la réflexion sur Abraham et
Marie dans une perspective aussi
oecuménique, et ceci à travers l’ap-
port des conférenciers d’autres con-
fessions chrétiennes. La pluralité de

voix aide à acquérir une vision plus
ample de l’unique mystère. Les par-
ticipants avanceront ensemble en
compagnie de ces deux grands té-
moins bibliques, Abraham et Marie,
dans le chemin de foi et vers un
oecuménisme entre les différentes
Eglises toujours plus attentifs à ce
qui les unit, plus qu’à ce qui les
sépare. 

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès
des organisatrices: Missionnaires de
l’Immaculée – Père Kolbe, tél.
48 19 98, Fax 26 48 18 13, e-mail:
spesnos@pt.lu,www.kolbemission.
org

Nationale Resistenzdag muer Sonndeg

Offizielle Programm vun de Commémoratiounsfeieren
D'„Journée nationale de la Résis-

tance“, déi viru Jore vum „Conseil
national de la Résistance“ agefou-
ert gouf an déi zënter e puer Joer vu
sengem Nofolgerorgan, dem „Co-
mité Directeur du Souvenir de la
Résistance“ organiséiert gëtt, ass
deen Dag, wou déi Lëtzebueger Re-
sistenz an hir Frënn un all déi Leit
aus hire Reien erënnere wëllen, déi
am Krich hiert Liewen hu misse
loossen, well si dem Nazi-Okku-
pant de Kapp gewisen hunn a mat
Courage sech fir hiert Land agesat
hunn.

De Programm
11 Auer: Mass an der Glacis-

Kapell, gehale vum Abbé Patrick
Muller. Et séngt d'Chorale vun
den Exilés ënnert der Directioun
vum Pierre Bausch a mat der Par-
ticipatioun vum Clairon Edmond
Faber.

11.50 Auer: Cortège: De Cortège
mat Vertrieder vun den Autoritéi-
ten an der Resistenz a mat, un der
Spëtzt, engem Détachement vun
der Arméi, der Militärmusék an de
Fändele vun der Resistenz,
forméiert sech an der Uniouns-
strooss, vis-à-vis vun der Glacis-
Kapell. De Wee bis op de Kierfecht
ass net wäit, soudass all Resistenz-
ler an hir Sympathisante sech,
wann nëmme méiglech, dem kuerze
Cortège uschléisse kënnen.

12 Auer: Cérémonie virum Hin-
zerter Kräiz: Choral executéiert vun
der Militärmusek; Seenong vun de
Griewer duerch Vertrieder vun den
dräi Reliounen; Néierleeë vu Blum-
men duerch d'Autoritéiten an d'Re-
sistenz; Sonnerie aux Morts; Us-
prooch vun der Mme Mady
Moyse-Jacob, Vice-Presidentin vum
CDSR; Heemecht; Traditionelle
Rondgank laanscht d'Griewer vun
de Victimen.

Fondation du
Tricentenaire

Services pour
Personnes Handicapées

CCP: LU42 1111 0011 8016 0000

Das war diese Woche
Tausende protestieren
gegen Krieg im Irak

Samstag – Schätzungsweise zwi-
schen 8 000 und 14 000 Menschen
beteiligen sich am Nachmittag in
der Hauptstadt an einer Groß-
kundgebung gegen Krieg im Irak.
130 Organisationen aus Luxem-
burg und der Großregion hatten zu
diesem öffentlichen Protest gegen
die Politik der US-Regierung auf-
gerufen und fordern eine friedliche
Lösung des Konflikts. Vom Bahn-
hof Luxemburg ziehen die Teil-
nehmer der Kundgebung zur Place
d'Armes, wo Ansprachen gehalten
werden. Weltweit nehmen Millio-
nen Menschen an diesem Tag an
Protestmärschen teil.

44 Flüchtlinge
verlassen das Land

Samstag – 44 Flüchtlinge aus
dem früheren Jugoslawien werden
in ihre Heimat zurückgeflogen,
nachdem ihr Asylantrag abgelehnt
worden war. Die Flüchtlinge hat-
ten im Vorfeld ihrer Rückführung
mit den Behörden zusammengear-
beitet.

Wo ist der Stein?
Mittwoch – Die Ausschreibungs-

frist für die viel diskutierte Natur-
steinlieferung für das „Musée d'art
moderne Grand-Duc Jean“ wird

um einen Monat verlängert. Zu-
gleich stellt der Tracol-Geschäfts-
führer mit umfangreichen Gutach-
ten die Verfügbarkeit des Steins
„Magny doré“ in Frage.

Säuretäter: Polizei hofft
auf Hinweise

Mittwoch – Seit Februar 1998
treibt der so genannte „Säuretä-
ter“ vorwiegend im Escher Brill-
Viertel sein Unwesen. Wenigstens
140-mal hat der Täter mit einem
handelsüblichen Abbeizmittel
Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei
bittet nun die Bevölkerung um
Mithilfe, da eine gezielte Fahn-
dung bisher erfolglos blieb.

Verkehrsbilanz:
Sicherheitsgurt nicht angelegt

Freitag – Transportminister
Henri Grethen zieht die Bilanz der
Verkehrsunfälle 2002: 8 016 Ver-
kehrsunfälle forderten 1 128 Ver-
letzte und 62 Tote, darunter sechs
Fußgänger und ein Radfahrer.
Während die Zahl der Verkehrsto-
ten von 69 auf 62 sinkt, steigt jene
der Schwerverletzten von 328 auf
348 an. Hervorzuheben bleibt, dass
unangepasste Geschwindigkeit
weiterhin Unfallursache Nummer
eins ist und dass 30 der getöteten
Autoinsassen keinen Sicherheits-
gurt trugen.

ni

Stad a Land
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M.V. – Eent vun de genëssegste Stécker Fleesch um Teller ass a
bleift e Büffdeck. Et ass a ville Sproochen ower och eent vun
deenen am meeschte vernannten a verdruddelte Wierder. Wann ee
bedenkt, watfir e sproochleche Wee dat Stéck Randfleesch aus
dem Engleschen erfort – aus enger laténgesch-franséischer a
germanescher Wuerzel – erausgemaach huet (esou wéi d'ganz
englesch Sprooch!), da versteet een och, wéi d'Ausdréck vun enger
Sprooch an déi aner sprangen an do dacks esou „Gesiichter
schneiden“, datt een se net méi erëmkennt. 

„beefsteak“ ass jo näischt anescht ewéi „Rënd + Stéck“. Am
Frankräich heescht dat dann einfach nëmme méi „steck“, an am
Portugieseschen hu mir „bife“, deemno just nach „Rand“. D'Spue-
nier an d'Italiéiner maachen op eemol e „bistec / bistecca“draus
…an da soll do eng Kaz nach hir Jong erëmfannen …oder d'Stéck
Fleesch! Total folkloristesch gëtt et ower, wa mir Lëtzebuerger
och nach e Stéck vum Rand beim Giss an esouguer beim Päerd
entdecken: e Schwéngs-Büffdeck an e Päerdsbüffdeck Dat soll
emol een äis nomaachen! Ower eng Sprooch, an deer d'Leit sech
och ni d'Hoer, mä de ganze Kapp wäschen, wou si och dann nach
nëmme „Kaffi drénken“, wann e ganze „Brunch“ um Dësch steet,
do ka méngerwärreg kee behaapten, si géng net hiren eegenen
Dialekt-Wee goen, gelldir. 

H.M.- Den Haaptzweck vun enger Sprooch ass
kloererweis „d'Communicatioun“, also eppes mat ze
deelen. Doraus ower ze zéien, et wier dach egal,
watfir e Lëtzebuergesch ee gif schwätzen, a wéi een
et géng schreiwen: et ass jo nëmmen e Communica-
tiounsmëttel.

Wa mir déi verdréinten, a vrun allem zynesch
Logik weider spannen, da kann een dat ower fir all
Sprooche soen, well wat sinn déi dann och anescht
ewéi „Communicatiounsmëttelen“. Esou eng Iwwer-
leeung bréngt een op intressant Vergläicher: Eng
Melodie päifen oder op der Gei spillen, oder esouguer
mat engem ganzen Orchester interpretéieren, alles
egal, well et ass jo nëmmen eng Melodie; eng
schwaarz-wäiss Foto einfach vum Gronn ënnen erop
als „snapshot“ ass da grad esou vill wäert ewéi en
Aquarell oder en Tableau vum Sosthène Weis oder

dem Jemp Beckius; dem Goethe säi „Faust“, dem
Camus säin „Étranger“, dem Shakespeare säi „King
Lear“, dem Thomas Mann seng „Buddenbrooks“
hätten als Zeitungsartikel oder „Fortsetz-Roman“
hir Rollen erfëllt. Vu Charakter, Geschicht,Psycholo-
gie, Kultur a Goût kann hei keng Rieds méi goen.
Alles an een Dëppen, mat der Schwéngsboll an enger
schmuddeleger Gammell a wa méiglech gutt zesum-
megeträtscht zervéiert …nëmme sat ginn, a jo nëmme
keng Fränjelen, keng Form, keng Faarf, keen eegene
Klank, kee Gesiicht a fir jiddfereen déiselwecht
Bokemaul.

Wann een d'Saach esou kuckt, dann ass et
natierlech och komplett egal, wéi ee (wien a wou?)
mat eiser Sprooch ëmspréngt. Ower da bleiwe mir
äis konsequent, a mir maachen dat och mat all den
anere „Communicatiounsmëttelen“. Oder? 

Dir huet Iech mat engem flotte Plang fir d'Eisebunns-Streck op
de Kierchbierg duerchgesat. Mir felicitéiere jiddfer Verantwortleche
fir eng Leeschtung, déi an d'Zukunft vun eisem Land a senge Leit
investéiert. An der Press hu mir dann och d'Kaart fonnt, op deer déi
nei Streck agezeechent ass, an zwar mat dem NUMM vu jiddfer Halt
a Parking (P&R). Hei fanne mir dann ower deer verdréinter Kadas-
ternimm een erëm, wéi si ëm 1824 vun däitschsproochege Beamten
onschëlleg verdruddelt gi sinn: HAFERSTÜCK aplaz HUE-
WERSTÉCK.

Et handelt sech an dësem Fall ganz kloer ëm en typeschen
Hoppsert, wéi der Dausenden deemools an eise Kadaster geschriwwe
si ginn, well déi Leit (aus Hessen!) mat hirem houdäitschen Ouer eis
Sproochtéin opgefaang an op hir Manéier ëmgesat hunn; dacks och
nach esou iwwersat, datt een sech Knuppen driwwer laache kann
(Kotzwiese aplaz Kueswiss, Schinkengracht aplaz Schankegriecht /
net Hamegriecht, Schlewenborn aplaz Schléiwebur asw.). Dat kann
ee verstoen, ower mir brauchen äis dat haut net méi unzedinn.

Als Escher Jong sidd Dir jo och net d'accord, datt „Wagenbrü-
cken / Galgenberg“ aplaz Wobrécken / Gaalgebierg doruechter
geeschtert. An de leschten 2-3 Joer hu mir, mam Accord an der
wonnerbarer Mataarbecht vum Kadaster an dem Här Éirendirekter
Patrice Schonkert, eis ronn 40 000 (!) Flouer- a Stroossennimm op
hiren onnatierlech däitsche Klank iwwerschafft. Déi Aarbecht ass
elo fäerdeg a gëtt och informatiséiert agesat. Mir soe bei dëser
Geleeënheet Ärem Minister-Kolleg Luc Frieden och nach eng Kéier
merci fir säin elegant Versteessdemech an dësem wichtege Ponkt vun
eiser kultureller Identitéit.

Am selwechte Sënn maache mir en Appel un eis Ministesch vun
den „Travaux publics“, d'Madame Hennicot, fir datt eis „gewuessen“
Nimm am Beräich vun hire Kompetenzen hiert Recht behalen oder
erëm kréien, och wann un enger „geschittener Saach“ wéi dem
KIRCHBERG net méi vill ze retten ass …mä wie weess.

Wéi ewell hei an der KLACK gesot: Am Kadaster sinn elo all eis
„lieux-dits“ mat hirem wierklechen / authentesche Lëtzebuerger
Numm ze fannen, och fir notariell Akten. An e puer Méint ass dat
esouguer och de Fall op enger CD-ROM. Si sinn also fir jiddereen do.
Mir soe merci fir all Mataarbecht an dësem Sënn. Mir? All Genera-
tioun no äis! 

P.W.

Wéi dacks ass hei ewell geschriwwe ginn, datt
„déi dobaussen“ äis an eist Land net méi eescht
kënnen huelen, wéi mir äis selwer duerstellen! Äis
„duerstellen / presentéieren“, dat huet näischt mat
Bretzen, mat Opblosen an Iwwerdreiwen ze dinn;
jiddfereen huet op d'mannst d'Recht, d'Wouerecht
vun sech ze behaapten. Mir och. Eis Sprooch ower -
apaart eis zimlech dacks a weltwäit respektéiert
Sproochsituatioun - ass ee vun den intressantsten,
koriéisten, esouguer exoteschsten Aspekter vu Lëtze-
buerg, mat deene mir äis dobausse kënnen a solle
verkafen.

Wann auslännesch Journalisten hei an d'Land
kommen, fir Lëtzebuerg an engem Artikel ze
beschreiwen, da sinn si meeschtens paff iwwer eis
Sproochelandschaft. Wann si fir hir Renseignemen-
ter bei de „Service Information et Presse“ kommen
oder geschéckt ginn, dann ass dat och d'meescht an
der Rei, wat een herno an hire Reportage gesäit. Dat
kann de Schreiwer vun dësem Artikel aus senger
Beruffszäit am Regéirungs-Service „SIP“ bezeien,
well „mir“ hate fäerdegt schrëftlecht Material prett,
fir de Presseleit mat ze ginn, besonnesch eng kleng a
kloer Brochure, déi mir mat dem Lucien Jacoby (+) fir
d'EBLUL ( European Bureau / Lesser Used Langua-
ges ) an 3 Sproochen ( D+F+E) zesummegestallt
haten. Déi gëtt et haut nach am Staatsministère oder
am Ministère fir Educatioun. D'Actioun-Lëtzebuer-
gesch schéckt iech se och (gratis!). Dëst Heftchen
huet eisem Land an de wichtegsten Zeitungen an
Agencë vun der Welt grouss a gutt Déngschter
bruecht (New York Times, Monde, Financial Times,
Novosti, AFP, Observer, Spiegel, Süddeutsche Z.,
FAZ, El Païs, La Stampa, Handelsblatt asw.).

Deemno huet och kee Lëtzebuerger d'Recht,
engem auslännesche Journalist entweder Tozereien

oder „gekëppte“ Wouerechten iwwer d'Sprooch an
d'Sproochen oder d'Schrëft-Lëtzebuergesch am
Grand-Duché ze verzapen. Et sief dann, hien oder
eng Firma wëllte sech extra eraus sträichen …op
d'Käschte vun der (intellektueller!) Éierlechkeet.
Hei e puer Beispiller, wéi an der „Washington Post“
(29.11.02) de „Staff Writer“ Steven Gray sech zu
Lëtzebuerg wéckele gelooss huet: … fears that
French will take over, the government has declared
Luxembourgish to be the official language ( Mega-
Quatsch!) …Hoscheit is the forefront of the move-
ment to promote a language many fear will die
(mierkt iech et: de Jhemp a soss keen!) …there are no
textbooks spelling out the rules of Luxembourgish
grammar ( wat fir Textbooks? Blabla! ) …Rewenig's
work, said Hoscheit, showed it's possible to write in
Luxembourgish ( a wat soen all déi aner Nullen, déi
vun 1829 bis 2003 an eiser Sprooch oder iwwer
d'Lëtzebuergescht geschafft hunn?).

Datt bestëmmte Leit ( mir verzichten op
Nimm!) an hiren Texter a glënneregen, „akade-
mesch-akribesche“ Konferenzen en opfällegt In-
tressen dru schéngen ze hunn, z.B. der Actioun-Lët-
zebuergesch an hiren „Acteuren“ hir Aarbecht ele-
gant a fair ënnert dem Tapis ze halen, dat ass zwar
aremséileg, kleng gepierpelt an akademesch-onéier-
lech, ower zugudderlescht nëmme mënschlech
…Gascht an Näid, Knascht a Sträit. An dëse Bulli gi
mir net mat rolzen! Deene Leit hire „Gäppche“muss
just net watderdäiwel hell sinn, soss géife si sech net
op esou schaufel Manéiere géint aneren hire „Kän-
ki“ wieren.

Lex Roth

* Mir soen dem Lucien Michels merci fir „d'Washington Post“. 

M.V.– Geet et net ewell duer, datt mir Steiere musse berappen, da
gi mir se net och nach „zuelen“. Wa se da berappt sinn, hu mer se
bezuelt an net gezuelt …mä firwat solle mir äis dann elo och nach
Zueler vernennen, Steierzueler aplaz Bezueler …dat berappt
d'Sprooch!

Net wichteg? Vläicht der Zuel vu Bustawen no, ower eis Sprooch
kritt domat alt erëm deer klenger Hannerlëschteger aus dem 1. oder
2. Preis asw. eng gedixt …vu villen, déi sech iergeren, wann „déi op
der Televisioun / dem Radio“ eng komme loossen. A wann et net vill
ass, dann ass et jo och net zevill, fir et richteg ze maachen. Oder?…
Iwwregens ass et dann och kee Verbriechen, wann een am Däitsche
seet, hie wier „ in Italien gefahren“.

„Rondrëm eis Sprooch“

um TV-Nordliicht
d'Mme Jeanine Theis-Kauth

eng dichteg Dichtesch!

Das war diese Woche
Interesse ungebremst

Samstag – Groß ist die Publi-
kumsresonanz am Auftaktwo-
chenende der 39. Auflage des
Autofestivals. 176 Autohändler
werben erneut mit breit gefä-
cherten Modellpaletten, vielen
Neuheiten und günstigen Kredi-
ten um die Gunst der Kunden.
Das Interesse an dem fahrbaren
Untersatz scheint, ersten Reakti-
onen zufolge, trotz allgemeiner
Wirtschaftsflaute ungebremst.

Wahlen in der Diözese
Samstag/Sonntag – Erstmals

werden am Wochenende Pfarr-
verbandsräte in vielen Pfarreien
der Diözese gewählt. Aufgaben
des Pfarrverbandsrats sind unter
anderem, das Leben innerhalb
des Pfarrverbandes zu gestalten
und die Kirche durch gemein-
same Projekte in den Ortschaf-
ten sichtbar zu machen.

Substitut wehrt sich
Sonntag – Am Abend strahlt

der französische Sender M6 in
der Sendung „Capital“ einen
Beitrag über die so genannte
„Mafia du Jade“ aus. In dem
Bericht „Comment plumer un
millionnaire?“ werden die Prak-
tiken einer Kunstschieberbande,
die mit gefälschten chinesischen
Antiquitäten handelt, näher be-

leuchtet. In diesem Zusammen-
hang wird auch der Name von
Substitut Carlos Zeyen erwähnt
und eine mögliche Verbindung
zwischen dem Luxemburger
Substitut, einem hohen französi-
schen Polizeibeamten und der
Betrügerbande hergestellt. Prä-
ventiv hatte die Staatsanwalt-
schaft bereits am vorangegange-
nen Freitag betont, dass es sich
bei dem Beitrag um ein „Amal-
gam von Behauptungen“ hande-
le, der falsche Rückschlüsse zu-
lasse.

Tag der Entscheidung
Sonntag – Der 50. Weltlepra-

tag, der in Luxemburg von der
Fondation Raoul Follereau be-
gangen wird, wird als Tag der
Entscheidung dargestellt. Jähr-
lich werden 700 000 neue Fälle
registriert, so die Stiftung, die
im Vorjahr knapp 3 Mio. € in 66
Projekte gegen Lepra, Tuberku-
lose und Buruli Ulcer investiert
hat.

14 200 Besucher
Montag – Insgesamt 14 200

Menschen besuchten die Aus-
stellung „Verbrechen der Wehr-
macht – Dimensionen der Ver-
nichtung 1941-1944“ im natio-
nalen Weiterbildungszentrum in
Esch/Alzette, die am Sonntag
zum letzten Mal geöffnet ist.

Während der Ausstellungsdauer
gab es insgesamt 300 geführte
Besichtigungen.

Sechs Kilogramm Rauschgift
Mittwoch – Wie jetzt bekannt

wird, wurden nach mehrwöchi-
gen Ermittlungen luxemburgi-
scher, belgischer und nieder-
ländischer Polizeibehörden zehn
mutmaßliche Drogendealer ei-
ner international operierenden
Rauschgiftbande festgenommen.
Am 23. Januar konnte ein
Rauschgiftkurier mit 4,7 Kilo-
gramm Marihuana und 1,1 Kilo-
gramm Haschisch im Norden des
Landes angetroffen und verhaf-
tet werden. Am selben Tag
wurden weitere Tatverdächtige
in Luxemburg-Stadt festge-
nommen.

„Turm Luxemburg“
Freitag – Nicht nur auf Kirch-

berg, sondern auch im nahen
Ausland zieht Luxemburg mun-
ter neue Türme hoch. Im Rah-
men der Landesgartenschau
2004 in Trier präsentiert die De-
legation um Stadtschöffe Jean-
Paul Rippinger den Beitrag der
Haupstadt. Der „Turm Luxem-
burg“ wird bereits im Vorfeld als
innovatives Gartenschauprojekt
gewertet.

ni

„Librairies Réunies“/Erste heilige Kommunion

Persönliche Beratung und fachmännische Ratschläge
erleichtern Vorbereitungen aufs Fest

Eine Geschenkliste „sur mesure“ geht auf Bedürfnisse und Wünsche des Kindes ein

Moderne, farbige Schreibtischgarnituren bringen den Heranwachsenden
viel Freude (Photo: Teddy Jaans)

ph – Zahlreiche Drittkläss-
ler haben bereits mit der
Vorbereitungsphase für
einen der schönsten Tage
ihres Lebens begonnen: Die
erste heilige Kommunion,
der Tag, an dem sie in die
Gemeinschaft der „Gro-
ßen“ aufgenommen wer-
den. Zur Freude der Heran-
wachsenden werden sie an-
lässlich dieses Ereignisses
reichlich beschenkt. 

Geschenkliste „sur mesure“
im Sinne des Kindes

Um der Gefahr aus dem Weg zu
gehen, einige Gaben in mehrfa-
cher Ausgabe zu erhalten, bieten
die acht Filialen der „Librairies
Réunies“ den Familien der Kom-
munionkinder an, eine Geschenk-
liste nach Maß zu erstellen. Eltern
können mit den Kindern einen
Termin beim Filialleiter bzw.
einer verantwortlichen Person
festlegen, da eine optimale Zu-
sammenstellung der Liste Zeit in
Anspruch nimmt und sie u.a. auf
das Alter sowie den Geschmack
der Erstkommunikanten eingehen
soll. Die Frau bzw. der Mann vom
Fach stellen dabei mit Ratschlä-
gen eine wichtige Stütze dar.

Gute Tipps sind besonders hilf-
reich bei der großen Auswahl an
Sach- und Lesebüchern, Nach-
schlagewerken, CD-Roms, Photo-
alben, Erinnerungsalben, Schulbe-
darf und Schreibinstrumenten  um
nur einige Artikel zu erwähnen.

Wer sich für eine Bürogarnitur
entscheidet, kann beispielsweise
auf eine vierfarbige, qualitativ
hochwertige Kombination  zu-
sammengesetzt aus Büro-Schreib-
unterlage, Locher, Heftgerät,
Klebeband-Spender, „Memo-cube“
und Stifteköcher  von Leitz zu-
rückgreifen. Sollte ein Problem
mit dem Material auftauchen, so
wird das betroffene Teil anstands-
los ersetzt.

Empfehlenswert ist auch Tess-
loffs illustrierte Kinderbibliothek,
ein mehrbändiges Nachschlage-
werk mit Register, in dem Leserat-
ten und wissbegierige Schüler tief-
greifende Informationen zu den
Themen Umwelt, Natur, usw.
finden.

Voll im Trend liegen auch die
Werke der Luxemburgensia. Sie
sind neben den Klassikern ge-
fragte Geschenkartikel zur ersten
Kommunion.

Bleibende Andenken
Spaß haben Kinder ebenfalls an

coolen Schachteln, die sie sofort
benutzen können. Zu den eher tra-
ditionellen Erstkommunion-Ge-
schenken gehört auch der Globus,

ein nützliches wie dekoratives
Werkzeug, welches dank des mo-
dernen Designs dem Kinderzim-
mer von heute angepasst ist. Wer
sich für einen Füller entscheidet,
kann sich in den acht Filialen bera-
ten lassen und das Schreibwerk-
zeug auch vor Ort testen. Da jedes
Kind seinen ganz eigenen Schreib-
stil entwickelt, ist es wichtig, auf
individuell ausgewählte Füllhalter
zurückzugreifen.

Darüber hinaus garantiert der
Kauf eines Markenprodukts, dass
man Ersatzteile stets einzeln nach-
kaufen kann. Um aus einem Ge-
schenk ein bleibendes Andenken
zu schaffen, besteht auch die Mög-
lichkeit, Schreibwaren, Globen
und Photoalben personalisieren zu
lassen. Letztere werden ebenfalls
nach den ganz speziellen Wün-
schen der jungen Kunden angefer-
tigt.

Für Druckereiwaren, zu denen
neben Souvenirkarten auch Menüs
sowie Einladungen und Danke-
schön-Karten gehören, stehen die
Verantwortlichen der „Librairies
Réunies“-Filialen ebenfalls zur
Verfügung. Wer nicht auf die vor-
gedruckten Produkte zurückgrei-
fen möchte, kann nach Absprache
in den einzelnen Verkaufsstellen
die unzähligen Möglichkeiten der
Druckereikunst nutzen, um ganz
persönliche Wünsche realisieren zu
lassen.

Auf eine vollständige und fach-
kundige Betreuung hinsichtlich des
großen Festes können sich Erst-
kommunikanten und ihre Eltern in
den Filialen der „Librairies
Réunies“: Papeterie Beaumont in
Luxemburg-Stadt (Tel. 22 69 51),
Librairie Bourbon in Luxemburg-
Stadt (Tel. 40 30 30 1), Librairie
Kasel in Ettelbrück (Tel. 81 83 13
1), Librairie Daman in Diekirch
(Tel. 80 41 81 1), Librairie de Wiltz
in Wiltz (Tel 95 80 88), Librairie
Ney in Düdelingen (Tel. 51 16 18 1),
Librairie du Sud in Esch/Alzette
(Tel. 54 94 50), Librairie de Greven-
macher in Grevenmacher (Tel. 26
74 62 20), verlassen, und den großen
Tag in aller Ruhe erwarten. Reser-
vierungen von Geschenken können
über Telephon, Fax oder per E-mail
gemacht werden. Die Rechnung er-
halten die Käufer dann per Post.

Jederzeit ist es den Inhabern der
Liste möglich, diese einzusehen
und Neuheiten hinzuzufügen oder
vorzubestellen. Die zurückgelegten
Geschenke können nach Hause ge-
liefert oder abgeholt werden. 

Vom 7. März bis zum 4. April

„Faaschtenzäit 2003 zu Clairefontaine“
Ein Konferenzzyklus an den Freitagen der Fastenzeit

Die Herz-Jesu-Priester aus
Clairefontaine, zusammen mit den
Pfarrräten der von ihnen betreuten
Pfarreien, laden wie in den vergan-
genen Jahren unter dem Motto „Die
Liebe hört niemals auf“ (1. Korin-
therbrief 13.8) zu einer besinnlichen
und lehrreichen Fastenzeit ein. 

Hier das genaue Programm:
– Freideg, de 7. Mäerz, 20 Auer:

„D’Gebot vun der dräifacher Léift:
Moossstaf an Norm vun allem Han-
delen“ – Abbé Claude Bache

– Freideg, de 14. Mäerz, 20 Auer:
„D’Léift zu de Kanner“ – Fari
Khabirpour, Psycholog an Direkter
vum CPOS

– Freideg, den 21. Mäerz, 20 Au-
er: „D’Léift an der Literatur – Eng

kleng Rees duerch eng onendlech
Welt“ – Jacques Wirion, Däitsch-
professer

– Freideg, den 28. Mäerz, 20 Au-
er: „Der Léift eng Chance ginn!
Wat mecht et haut esou schwéier?
Wat hält Koppelen iwwer Joren
zesummen?“ – Dorothée Jacoby-Ur-
ban an Ern Jacoby, Familjencenter
CPF

– Freideg, de 4. Abrëll, 20 Auer:
„Well Hien huet de Mënsch nom
Bild vum Herrgott geschaf“ – Lau-
rent Moyse, Journalist a Chef-
redakter vu „La Voix du Luxem-
bourg“

Alle Vorträge finden im „Centre
d'accueil pour animation et forma-
tion spirituelles“ der Herz-Jesu-

Priester in Clairefontaine statt, je-
weils um 20 Uhr; alle Vorträge sind
in luxemburgischer Sprache.

Zu dieser sinnvollen Vorberei-
tung auf die Karwoche und das
Osterfest laden die Veranstalter ne-
ben den Pfarrangehörigen aus ih-
ren Pfarreien auch Interessenten
aus anderen Pfarreien recht herz-
lich ein und bitten sie, sich die
Daten schon jetzt vorzumerken.

Zu den Vorträgen wird in den
Pfarreien ein Informationsblatt
ausgeteilt. Auf Anfrage wird dieses
Blatt bereitwillig zugestellt.

Informationen kann man er-
fragen bei den Prêtres du Sacré-
Coeur, B-Clairefontaine, Telephon
0032 63 240 192. lr

Stad a Land
(5/2003)

a.s.b.l. reconnue d’utilité publique

Fir mësshandelt Kanner
Tel. 26 18 48-1
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Lokales Samstag, 28. Dezember 200214 Luxemburger Wort

86

ACTIOUN LËTZEBUERGESCH – EIS SPROOCH
53a Glesenerstrooss – L-1631 Lëtzebuerg-Gare

Tél.: 470 612 – Fax: 222 490
e-mail: friedjan@pt.lu + faberre@pt.lu + lexroth@pt.lu

Cotisatioun/Member: 13 Euro d'Joer – CCPL: 6644-48

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Johnny Flick, Jeanny Friederich, Jang Hansen,
Henri Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes

Nächst Klack (87): 25.  Januar 2003

An engem Gespréich, dat den Här Mil JUNG, Direkter fir Press an
Informatioun vun der Regéirung, mam „forum“ a mam „journal“ hat,
hu mir eng ganz intressant Positioun fonnt. An der Iwwersetzung
gesäit déi ongeféier esou aus: „Ech géng mir wënschen, datt d'Lëtze-
buerger net solle mengen, si missten sech an engem Stéck bei den
auslännesche Partner dofir entschëllegen, datt eist Land esou kleng
wier an ouni Bedeitung, an datt eis Sprooch jo och nëmmen en Dialekt
wier, eng ‚Mundart‘, e ‚patois‘… mir sinn ewell laang kee „Ländche“
méi, mä en zimlech fäerdeg-gewuessene Stat, an eis Sprooch ass op
d'mannst op europäeschem Plang unerkannt…“. Merci, Här Direkter!

Jorelaang hu mir äis driwwer geiergert, datt och eis offiziell
Vertrieder am Ausland hir bal national Schimmegkeet wéi e Bouss-
Fändel doruechter gedroen hunn, souzesoen „in Sack und Asche“…
an da gemengt hunn, si wiere fir déi „Grouss“ deer léiwer, gudder,
feiner, sympathescher Tuttuen; dann hätt jidfereen si gär… an hie
kënnt sech Lëtzebuerg mat senge Leit wéi eng Aierchen un enger
gëllener (Muppe-)Ketten an d'Jillis-Täsch stiechen. 

Mir soen a schreiwen et zënter (30) Joer an Dag: D'Lëtzebuerger
hunn en eegent Gesiicht, wat fir eent och ëmmer, si sollen et halen a
weisen … soss deet jidfereen äis déi Bokemaul op, déi him just a säi
Kreemche passt. Ower mir kënnen net verlaangen, datt mir vun anere
fir méi seriös geholl ginn, wéi mir äis an eis Eeegenart selwer eescht
huelen. Dat huet iwregens alles net nëmme mat eiser Sprooch eleng ze
dinn, mä och mat eiser Sprooch-Situatioun, fir déi der e sëllechen äis
beneiden.

Mir däerfe roueg – an esouguer houfreg! – soen, datt eist Land méi
ewéi 50% vu sengen Aarbechtsplazen un auslännesch Leit gëtt, déi
doheem keng hätten … dat sollen déi „aner“ emol mat hiren Zuelen a
Prozenter multiplizéieren … vrun allem déi, déi äis nawell gär de
„Profiteur / Schmarotzer“ unhänken. A Frankräich an Däitschland,
mat hire 65 respektiv 80 Millioune Leit gifen et dann (duerchgere-
chent) z.B. 24 resp. 32 Milliounen Auslänner, 30 resp. 40 Millioune
„Friemaarbechter“ a Frontalieren; „Asylanten“ hätten si der 480 000
respektiv 600 000 ... vun esou „chiffres absolus“ sinn dës Länner
himmelwäit ewech. Wa mir d'Ëmstänn also a reellen Zuele kucken, da
brauche mir äis méngerwärreg vru kengem ze verkrauchen. Natier-
lech gëtt bei dëse Gespréicher ëmmer erëm deen Hummer vum
„räichste Land vun der Welt“ erausgeholl. Wéi laang si mir dat dann
ewell? Wéi séier si mir et ginn … a wéi schëtzeg kënne mir vun engem
Joer op d'anert mat eisem Banke-Yuppla ëmtippen … Moie Bankge-
heimnis?! Datt déi allermeescht äis deen aktuelle Wuelstand net
vergonnen, dat si „geopolitesch“ Näidkomplexer, deer mir keng
haten, wéi „anerer“ sech uechter d'ganz Welt Kolonien ënnert den Nol
gerappt hunn. An deem Zesummenhank solle mir och emol däitlech
deene verantwortleche Politiker merci soen, déi sech „dobaussen“ net
vun deene „Grousse“ verkëppe gelooss hunn an och nach haut net
hannergoe loossen!

Wat huet dat dann elo mat eiser Sprooch ze dinn? Mä an de
Statute vun der Actioun-Lëtzebuergesch steet kloer, datt si sech fir
alles asetzt, wat lëtzebuergesch ass … a bleiwe soll! Dat passt genee
an déi Iwwerleeungen, déi den Här Mil Jung a sengem Intervieuw
gemaach huet. 

P.W.

Wann alles riicht räisst:
wann eis Kulturministesch hirem
Häerz an de gudde Réit vum Di-
rekter Georges Calteux no-
lauschtert, a wann d'Madame
Hennicot hirem excellente Ver-
stand follegt; wann d'Kapphären
aus der Wëlzer Gemeng hir zolitt
Bäilecht fir ee vun deene
schéinste Cadeauë ginn, deen
d'Stad Wolz bis elo konnt kréien;
wann d'Actioun-Lëtzebuergesch
déi néideg Frënn fir hir Souscrip-
tioun fënnt … dann hu mir am
Hierscht vum Neie Joer 2003 eent
vun deenen originellsten an in-
tressanste Monumenter op deer
Plaz stoen, wou de Michel Ro-
dange säi Reenert, eise Reenert,
geschriwwen huet!

E Monument, dat en héich
kulturellen Zeie vun eiser natio-
naler Identitéit gëtt. E Bewäis,
datt mir op déi Identitéit halen,

an net nëmmen heiansdo dovu
schwätzen. Eng Identitéit, déi
och – mä net nëmmen – a Schlass-
a Festungsmauere läit. E Stéck
Identitéit, en Dichter, e Monu-
ment, déi mir an deer ëmmer méi
grousser Europäescher Famill
bluttnéideg brauchen a weise
kënnen a mussen, fir datt kee soll
mengen, Lëtzebuerg wier just eng
Kéier als deen ominösen „Zoufall
vun der Geschicht“ gegrënnt
ginn, et hätt sech eng giedeleg
Bankeplaz gekniwwelt a géng
sech et haut nach grad als inter-
national „Filzlaus“ op d'Käschte
vun den anere gutt goe loossen!

Mir hu bis elo an enger gan-
zer Partie Sëtzungen a Ge-
spréicher zu Wolz, an der Stad an
zu Schëffleng beim Artist a Pro-
fesser Adolphe Deville fir dëst
Monument geplangt a geschafft.
Den Här Deville huet seng „Däp-
percher“ an Italien op d'Brieder
gesat … et geet definitiv lass! 

Fir datt jidferee sech, am
Sënn vum Ausdrock, e Bild dovu
ka maachen, brénge mir an dëser
KLACK dann déi éischt offiziell
Photoen aus dem Atelier vun „ei-
sem“ Kënschtler. Dat Monument
besteet am Fong aus 4 Deeler: et
zitt sech – als wierklechen „itiné-
raire culturel“ iwwer ronn 300
Meter. An engem häerleche Joer-
honnert-Park „geet et fort“ vun
enger monumentaler Mauer, aus
deer de Léiw erauskuckt, mat
engem niddrege Baseng vir-
drunn; duerno zitt et sech weider
bei en ovale Buer, wou de Wollef
a Stellung lauert, tëscht zwou
„Stèlen“ erduerch, op deenen eng

16 vun de wichtegste Strophen
aus dem Reenert agravéiert sinn;
vun do aus geet et de (Schoul-)
Bierg of op eng Sail vu 4 Meter,

op deer de Fuuss esou sëtzt, wéi
een en hei um Bild ka gesinn. Wa
mir d'Monument feierlech awei-
en, kënnt natierlech eng kleng
Broschür iwwert seng Geschicht
a Bedeitung eraus … ower och
mat den Nimm vun alle Leit, déi
äis op hir Fassong gehollef hunn,
dëst nationaalt Identitéits-Stéck
op de Stack ze kréien. Dir kënnt
äis hëllefen iwwer de Postscheck
vun der Actioun-Lëtzebuergesch
(hei uewen drun), oder vun de
Steieren ofsetzbar, iwwer de
„Fonds culturel national / BCEE
1002/0100-3. Merci all deenen,
déi dat ewell gemaach hunn, grad
ewéi alle Frënn, déi hir Bäluecht
nach wëlle ginn! 

L.R.

De Professer Ad. Deville an den
Direkter G. Calteux zu Schëf-

fleng am Atelier

Fest der drei Religionen
Ein ungewöhnlicher Nachmittag im Pfarrhaus von Mamer

Die beiden kleinen Mädchen tan-
zen zu orientalischen Klängen mit
brennenden Kerzen in jeder Hand.
Diese Kerzen symbolisieren das jü-
dische Lichterfest Chanukka, das
kürzlich zu Ende gegangen ist. Cha-
nukka – das Fest der Weihe – wird
alle Jahre zur Erinnerung an die
Rückeroberung und Reinigung des
durch den hellenistischen Götter-
kult geschändeten jüdischen Tem-
pels von Jerusalem acht Tage lang
gefeiert. 

Anlässlich des Zusammenfalls
wichtiger Feiertage der drei großen
Religionen, nämlich des besagten
Lichterfestes, des Endes des Ra-
madan (islamischer Fastenmonat)
und des bevorstehenden Weih-
nachtsfestes, ergriff AGIR – Action
Groupe Interreligieux –, in dem Ver-
treter des Christentums sowie der in
Luxemburg ansässigen muslimi-
schen und jüdischen Gemeinden
vertreten sind, die Initiative und or-
ganisierte ein Fest der freundschaft-
lichen Begegnung im Pfarrzentrum
von Mamer. Dort fanden sich dann
am vierten Advent die Vertreter der
drei großen Religionen ein, unter
ihnen auch der Großrabbiner und
der religiöse Führer der islamischen
Gemeinde, der Imam, um interes-
sierte Besucher mit den Besonder-
heiten der kürzlich stattgefundenen
Feste vertraut zu machen, ohne das
vor der Tür stehende große Fest der
Christenheit zu vergessen. Abbé
Paul Goerens aus Bridel, ebenfalls
ein Mitglied des „Dialoges zwischen
den Religionen“, erinnerte in seiner
Ansprache daran, dass, obwohl bis
heute nicht genau bekannt ist, an
welchem Tag, Monat oder Jahr Jesus
Christus auf die Welt kam und es
ziemlich wahrscheinlich ist, dass das
Datum nicht in einen Dezember fiel,
doch genau dieser Monat ausgesucht
wurde, um der Geburt zu gedenken,

weil es sich zum einen um den dun-
kelsten des Jahres mit der längsten
Nacht handelt und man zum ande-
ren ein heidnisches Brauchtum er-
setzen wollte, nämlich das der Win-
tersonnenwende, um so das sich aus-
breitende Christentum besser
durchsetzen zu können. Weihnach-
ten gilt nach Ostern als das zweit-
höchste christliche Fest.

In den festlich mit Girlanden und
Wandbildern geschmückten Räu-
men wurden auf Tischen kulinari-
sche Spezialitäten der verschiede-
nen Glaubensgemeinschaften darge-
boten oder Kultgegenstände ausge-
stellt, wie zum Beispiel mit Öl aus-
gebackene Krapfen, die traditionell
zu Chanukka zubereitet werden,
oder ein prachtvoll verzierter Koran
und Bilder vom Höhepunkt der Pil-
gerzeit in Mekka. Auch christliche
Adventskränze mit Kerzen fehlten
nicht. Großrabbiner Joseph Sayyagh
erzählte von den Anfängen des Cha-
nukka-Festes und davon, wie nach
der Schändung des jüdischen Tem-
pels, nachdem die Makkabäer ihn
restauriert hatten, eine neue Me-
norah, ein neuer Kerzenleuchter, er-
richtet wurde, für den man reines
Olivenöl benötigte, da das alte ent-
siegelt worden war und somit als
unrein galt. Obwohl dieses Olivenöl
jedoch nicht länger als einen Tag
brennen konnte, ließ Gott ein Wun-
der geschehen und den Leuchter
ganze acht Tage lang brennen. Dies
ist der Grund, warum Chanukka je-
des Jahr im Gedenken an jenes Wun-
der acht Tage lang gefeiert wird. In
den jüdischen Familien besitzt jedes
Mitglied seine eigene Chanukkia,
den neunarmigen Kerzenleuchter,
an dem jeden Abend dieses Festes
eine neue Kerze, ähnlich wie beim
Adventskranz, angezündet wird (die
neunte, in der Mitte, ist der „Diener“
zum Entfachen der anderen). Salim

Scheykh als Vertreter der islami-
schen Gemeinde hob in seiner Rede
hervor, dass der muslimische Fas-
tenmonat Ramadan, der neunte des
islamischen Mondkalenders, als ein
Monat der Einkehr und des Verzich-
tes zu betrachten ist. Im Ramadan
ist dem Propheten Mohammed von
Gott über den Erzengel Gabriel der
Koran auf die Erde herabgesandt
worden. Von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang enthält sich der
den religiösen Vorschriften folgende
Moslem jeglicher Nahrungsaufnah-
me, einschließlich des Trinkens und
des Rauchens. Dann, bei Einbruch
der Dunkelheit, erst in diesem Au-
genblick, darf der gläubige Muslim
den ersten Bissen der oft bereits
schon fertig auf dem feierlich ge-
deckten Tisch aufgetragenen Spei-
sen zu sich nehmen. Ausgenommen
vom Fasten sind Alte, Kinder,
schwangere und stillende Frauen,
Kranke sowie Reisende. Der Ra-
madan ist die Zeit der nächtlichen
Mahlzeiten und des nächtlichen Ge-
betes, der Monat der Zusammen-
kunft mit Nachbarn und der Besu-
che bei Kranken und Einsamen. 

Gastgeber Pfarrer Molitor zeigte
sich erfreut über die starke Reso-
nanz auf die in dieser Form zum
ersten Mal in Luxemburg stattfin-
dende Zusammenkunft und hätte
nichts dagegen, das Ereignis im
nächsten Jahr zu wiederholen.

Das gemütliche nachmittägliche
und doch keineswegs selbst-
verständliche Beisammensein der
verschiedenen Religionsgemein-
schaften klang mit Speise, Trank,
Musik, erneuter Kerzentänze der
beiden Mädchen und einem auf
Luxemburgisch gesungenen Kir-
chenlied aus. 

Annabelle von Broich

„Christmas Dinner“ der „Amicale des retraités DuPont“

(Photo: M. Wagner)

Die „Amicale des retraités
DuPont Luxembourg“ zählt etwa
200 Mitglieder, die sich während
des Jahres regelmäßig zu Wande-
rungen, Besichtigungen und Aus-
flügen treffen. In der Weihnachts-
zeit finden sie sich zum „Christmas
Dinner“ zusammen.

Über 140 Mitglieder hatten sich
vorkurzem zum traditionellen
„Christmas Dinner“ im Kulturzen-
trum in Moutfort eingefunden. 

Im Beisein der Direktion der
Werke, der Europaabgeordneten
Astrid Lulling, von John Breuskin,
Bürgermeister von Sandweiler, und
von Louis Oberhag, Gemeindever-
treter aus Waldbredimus, wurde
das Festessen aufgetragen. 

Kulturelle Beiträge lockerten das
Programm auf, ein Orchester
spielte zum Tanz auf.

lr

Missionnaires de l'Immaculée - Père Kolbe

Les enfants mal-nourris en Argentine
La situation économique en Ar-

gentine devient de plus en plus diffi-
cile. Veronica Lobo, une mission-
naire argentine qui a vécu à Luxem-
bourg, rapporte des situations diffi-
ciles dénoncées par les médias et elle
fait part des soucis et de l'espérance
des «Missionnaires de l'Immaculée –
Père Kolbe» d'Olavarria et de Villa
Ballester (Buenos Aires).

Au moins dans six régions de l'Ar-
gentine, les cas de mort par dénutri-
tion augmentent quotidiennement.
En novembre, les médias ont parlé
du drame de familles qui vivent dans
l'indigence. Voici quelques données
touchantes: dans la région de Tucu-
man les maladies causées par une
alimentation insuffisante ont der-
nièrement quadruplé. Durant la pre-
mière moitié de novembre, quatre
enfants de deux à six ans sont morts
de faim: aucun d'entre eux ne pesait
plus de dix kilos. Trois sont morts
chez eux sans aucune aide médicale
car ils n'avaient aucun moyen finan-
cier; le quatrième enfant est arrivé à
l'hôpital plusieurs heures après sa
mort. 50 pour cent des familles n'ont
pas le minimum nécessaire pour me-
ner une vie digne: un logis convena-
ble, du travail, de l'eau potable et les
moyens pour l'instruction scolaire
de base. Ils ont très peu de possibili-
tés d'accéder à l'information et ils
sont toujours exclus des services lo-
caux d'assistance pour les indigents.
Dans la seule capitale de Tucuman,
on a trouvé 876 enfants dans un état
avancé de malnutrition. L'hôpital
est rempli. 52 mineurs hospitalisés
sont dans un état grave de dénutri-

tion aiguë et chronique. En octobre
les Missionnaires de l'Immaculée ont
fait des rencontres dans la région de
Tucuman, et elles témoignent: «C'est
vrai, la situation est très délicate, il
n'y a pas de travail mais beaucoup
d'injustices. Faire le bien non plus
n'est pas facile ... il faut tout un
discernement pour les aider ...»

Dans la région de Misiones cette
année, on compte déjà 49 enfants

morts de malnutrition. Dans deux
autres villes, près de 800 enfants
sont en péril de mort s'ils ne sont pas
secourus rapidement et de manière
adéquate. A Chaco, 66 pour cent des
enfants entre deux et six ans man-
quent de fer. A Jukuy, on parle de
3.600 mineurs ayant différents ni-
veaux de dénutrition. Les médias
disent qu'en Argentine 40 pour cent
des femmes enceintes sont anémi-

ques. Les conséquences de la sous-
alimentation s'élargissent aux au-
tres régions comme Mendoza, Chu-
but, ou à Buenos Aires. A Olavarria,
on compte 500 cas d'enfants mal-
nourris. La missionnaires Savina a
fait part de ses sentiments: «La si-
tuation de cette famille était si triste
que j'ai dû me faire violence pour ne
pas pleurer devant ces personnes.
Longtemps un noeud a serré ma
gorge, m'empêchant même de pren-
dre mon repas chez moi ... Nous leur
avons apporté un peu de nourriture
et Veronica a fait cadeau à l'enfant
de la poupée de son enfance.»

Une autre missionnaire de Villa
Ballester (Gran-Buenos Aires) té-
moigne: «Ici, il y a à nouveau la crise.
Des enfants meurent de faim. Tout
cela est si triste ... On ressent que les
gens ont peur, à l'approche de Noël,
que le drame de l'an dernier avec les
saccages des supermarchés se répè-
te ... La conférence Episcopale Ar-
gentine a promu une Journée natio-
nale contre la faim et la violence
pour le 20 décembre, jour anniver-
saire de la révolution populaire qui,
l'année dernière, entraîna la démis-
sion du Président De la Rua.» (An-
gela De Marco)

Les dons pour les enfants mal-
nourris d'Olavarria et de Villa Bal-
lester peuvent être versés au CCP
IBAN LU25 1111 1160 8573 0000
des «Missionnaires de l'Immaculée –
Père Kolbe» (130, route d'Esch, L-
1471 Luxembourg), avec la mention:
«Argentine».
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Le Lions club Luxembourg Europe soutient
l'association «Les amis du Tibet»

(Photo: Gaby Disewiscourt)

Dans le but de faire connaître ses
activités sociales au grand public,
le Lions club Luxembourg Europe
était présent sur un stand informa-
tique le 2 septembre à la braderie à
Luxembourg-ville. Durant toute la
journée, les membres du club ont
vendu avec grand succès des pots
de violettes, offerts gracieusement
par M. Hoffmann de «Mon Jardin»
à Schifflange.

Au cours d'une sympathique ré-
ception organisée au restaurant «Le
Cordial» à Luxembourg, le prési-
dent du service-club, Rudi Staudin-
ger, entouré de membres du comité,
remit la recette ainsi réalisée sous
forme d'un chèque de 2.500 € à
l'association «Les amis du Tibet»,
représentée par Monique Paillard.
Après de chaleureux remercie-

ments, la responsable des parraina-
ges rappela que l'asbl «Les amis du
Tibet Luxembourg», fondée en
1995, est une ONG reconnue depuis
1996. L'objectif de l'association est
de soutenir l'école mixte de Bir,
située dans le nord de l'Inde et
fondée par le gouvernement tibé-
tain en exil, dirigé par le Dalaï-la-
ma, pour répondre aux besoins des
réfugiés. La spécificité de cette
école est d'accueillir les adolescents
très nombreux arrivant directement
du Tibet après avoir fui à pied au
péril de leur vie. Le financement de
l'école où tous les enfants sont pen-
sionnaires se fait par parrainage (25
ou 38 € par mois, tél. 48 81 58). Le
don généreux du Lions club
Luxembourg Europe servira au co-
financement de dortoirs. Jds

„Angsber Gesangveräin“ unterstützt „Mateneen Doheem asbl“

(Photo: Denis Dimmer)

(dd). – Vor kurzem hatte der
„Angsber Gesangveräin“ seine Mit-
glieder nebst Familienangehörigen
zur traditionellen Cäcilienfeier ins
Restaurant Dohm nach Burglinster
eingeladen. Präsident Lex Kugener
begrüßte die Teilnehmer an dieser
sympathischen Feier; ganz beson-
ders hieß er Pfarrer Fred Zimmer
sowie die Präsidentin der Vereini-
gung „Mateneen Doheem asbl“,
Marianne Tholl-Hoesdorff, will-
kommen. Der Präsident dankte al-
len Sängerinnen und Sängern sowie
den Freunden und Sympathisanten
des Gesangvereins für die ausge-

zeichnete Zusammenarbeit im
Laufe des vergangenen Jahres. Lex
Kugener teilte mit, dass der Vor-
stand beschlossen habe, mit dem
Erlös des diesjährigen Pfarrfestes
die Organisation „Mateneen Do-
heem“ zu unterstützen. Anschlie-
ßend überreichte der Kassierer des
Gesangvereins Claude Malget einen
Scheck in Höhe von 2 000 € an die
Präsidentin Marianne Tholl. Die
Präsidentin dankte den Mitgliedern
der Chorale für diese edle Geste und
ging kurz auf Sinn und Zweck der
Vereinigung ein. „Mateneen Do-
heem asbl“ stellt u.a. eine Selbsthil-

fegruppe für Familien mit behin-
derten Kindern dar, die eine dezen-
trale, gemeindenahe und ambulante
Betreuung der behinderten Mit-
menschen fordert und fördert nach
dem Motto: „Integration so weit wie
möglich, Sonderbehandlung so weit
wie nötig“. Das größte und wich-
tigste Projekt der Vereinigung ist
die Realisierung einer spezialisier-
ten Tagesstätte für etwa zwanzig
schwerstbehinderte Mitmenschen
aus dem Norden des Landes; mit
den Arbeiten an diesem Projekt, das
in Clerf realisiert wird, soll in
Kürze begonnen werden.

„Pro Niños Pobres“

Kindern in Lateinamerika eine Weihnachtsfreude bereiten
„Chrëschtaktioun“ in vielen Kirchen des Landes / Glückwunschkarten für die Festtage

„Eng Chrëschtfreed fir d'Kanner
a Latäinamerika“ heißt es ab dem
ersten Adventwochenende wie-
derum in vielen Pfarreien bzw. Ort-
schaften in allen Teilen des Landes.
Unter diesem Motto führt das Sozi-
alwerk „Pro Niños Pobres“, das sich
seit 1965 für die Kinder in Südame-
rika einsetzt und ihnen eine bessere
Zukunft bieten will, seine traditio-
nelle Weihnachtsaktion durch.

Auch während der Adventszeit
2002 können wiederum Tannen-
bäume mit Terrakotta-Figuren ver-
schönert werden, die zum Preis von
2,5 € ausschließlich in den Kirchen
von Beles, Belval-Metzerlach, Bet-
temburg, Colmar-Berg, Consthum,
Differdingen, Differdingen-Fous-
bann, Dippach, Echternach, Ehle-
ringen, Esch-Lallingen, Esch-St. Jo-
seph, Gasperich, Hosingen, Huldin-

gen, Hüncheringen, Koerich, La-
sauvage, Linger, Luxemburg-Sacré
Coeur, Monnerich, Niederdonven,
Niederkerschen, Niederkorn, Nie-
derpallen, Oberkerschen, Oberkorn,
Petingen, Reckingen/Mess, Sand-
weiler, Schieren, Schifflingen,
Schouweiler, Strassen, Walferdin-
gen und Zolver angeboten werden.
An Weihnachten sollen die festlich
geschmückten Tannen ein Zeichen
dafür sein, dass uns das Schicksal
der Kinder in Lateinamerika nicht
gleichgültig ist. Die Weihnachts-
bäume sollen verdeutlichen, dass
wir den Ruf der Kinder nach Unter-
stützung hörten und unseren Wohl-
stand mit ihnen teilten.

„Pro Niños Pobres“ bedankt sich
bereits jetzt bei allen, die sich in den
Dienst der PNP-Weihnachtsaktion
stellen bzw. eine Spende auf das

Postscheckkonto 35 9 43-53 des So-
zialwerkes überweisen. Auch in die-
sem Jahr bietet PNP Gruß- und
Glückwunschkarten an. Die Serie
mit vier Karten kostet 6 €. Abgebil-
det sind Kinderzeichnungen zum
Weihnachtsfest aus von PNP unter-
stützten Einrichtungen in Paraguay
(Asuncion und Pai Puku). Sämtliche
Karten werden mit Briefumschlägen
geliefert. Die Gruß- und Glück-
wunschkarten können im Sekreta-
riat von „Pro Niños Pobres“ in Nie-
derkerschen (Tel. 50 23 67, Fax
50 49 59, E-Mail: pnp@pt.lu) bestellt
werden. Die Karten werden erst
nach der Lieferung (das Porto ist im
Verkaufspreis inbegriffen) mittels
beiliegendem Überweisungsformu-
lar bezahlt.

Pak och Du eng Hand mat un! 
Pro Niños Pobres: CCP 35 9 43-53

Vereinsmitglied während Cäcilienfeier
der „Fanfare municipale“ in Hamm ausgezeichnet

Am vergangenen Samstag trafen
sich die Mitglieder der „Fanfare
municipale de Hamm“ sowie deren
Familienmitglieder im Restaurant
„Le Lavandin“ in Luxemburg-
Kirchberg zu ihrer alljährlichen
Familienfeier und zur Feier der
Schutzpatronin von Musik und Ge-
sang, der heiligen Cäcilia zusam-
men. Zu dieser Feier waren eben-
falls Ehrendirigent Schmidt Johny
sowie als Vertreter der UGDA Ray-
mond Schroeder anwesend. Der
Präsident der Fanfare Emile Her-
mes vertrat ebenfalls die USMVL.
Zum Schluss des gemeinsamen

Abendessens war es der Präsident
Emile Hermes, der sich bei allen
Mitgliedern für die während des
ganzen Jahres geleistete Arbeit im
Interesse der Musikgesellschaft be-
dankte. Besonders erwähnte er je-
doch die gute Arbeit des Dirigenten
Mike Gerges sowie der Leiterin der
Musikschule aus Hamm, Joëlle
Flammang.

Als Vertreter der UGDA über-
reichte Raymond Schroeder Lau-
rent Hansen das Verdienstabzei-
chen „Médaille en Vermeil“ für
zwanzig Jahre Mitgliedschaft in
der Fanfare.

Elternvereinigung der Schüler
des „Centre de Logopédie“ hielt Rückschau

Zur Hauptversammlung der El-
ternvereinigung der Schüler des
„Centre de Logopédie“ (APEC) im
großen Saal der Schule hatten sich
Eltern, frühere Schüler und Vertre-
ter des Lehrpersonals eingefunden.

Vizepräsident Nico Flick ent-
schuldigte die Direktorin, die nicht
anwesend sein konnte, anschließend
begrüßte er das Schulpersonal sowie
die Eltern und hob die guten Kon-
takte zur Direktion und zu den
Lehrpersonen hervor. In einem aus-
führlichen Bericht gab er einen Ein-
blick in das reichhaltige Schaffen
der Vereinigung, u.a. die Organisa-
tion des Schulfestes, des „Chrëscht-
bazar“, die Bereitstellung von Gel-
dern für die Anschaffung von Schul-
material und besonders von Büchern
für die Schülerbibliothek.

Derzeit zählt die Vereinigung ins-
gesamt 285 Mitglieder. Auf Anraten
der Kassenrevisoren Maisy Stein-
metz und Jean Welter gewährte die
Versammlung Kassierer Alphonse
Morn Entlastung. Aus persönlichen
bzw. beruflichen Gründen traten

Isabelle Simon, Michèle Paler und
Michèle Decker, alle drei Vertreter
des Schulpersonals, aus. Neu hinzu
kamen Claudine Muller und Natha-
lie Duarte. Von den Eltern kamen
neu hinzu Sandra Pettinger und Ma-
ria Rerman. Klaus Löning, Grün-
dungsmitglied der APEC und der
europäischen Föderation der Eltern-
vereinigungen hörgeschädigter Kin-
der (FEPEDA), will nach 28-jähriger
Tätigkeit sein Amt an einen jünge-
ren Vertreter weitergeben.

Dem Vorstand gehören an:
Georges Beideler, Frank Clemens,
Mady Conter-Horsmans, Nathalie
Duarte, Nico Flick, Roland Freilin-
ger, Nicole Kurt-Zwank, Alphonse
Morn, Claudine Muller, Sandra Pet-
tinger-Wilmes, François Prum, Ma-
ria Rerman, Marie-Rose Wadlé-Het-
tinger und Romain Wegner. Die Ver-
teilung der Ämter wird in einer
nächsten Sitzung vorgenommen.

Der traditionelle Weihnachts-
markt findet am Sonntag, dem 8.
Dezember, ab 14 Uhr im großen Saal
des „Centre de Logopédie“ statt. lr

Info-Video-Center

Die Heiligen Schriften der Menschheit
Im Rahmen der Vortragsreihe

„Die Heiligen Schriften der
Menschheit“ findet am Mittwoch,
dem 4. Dezember, ein Abend zum
Thema „Die indische Tradition:
Veden, Upanischaden, Bhagavad-

Gita“ von Volker Zotz statt. Viele
Religionen, darunter die großen
Weltreligionen, basieren auf Tex-
ten als verbindlicher Grundlage
von Lehre und Praxis. Diese „heili-
gen Schriften“ bilden im Hinblick
auf Stil und Selbstverständnis ein
sehr breites Spektrum. Neben der
Tatsache, dass sie in unterschiedli-
chen Kulturkreisen entstanden,
zeigt sich im jeweiligen Charakter
der Schriften vieles über Wesen
und Anspruch der verschiedenen
Religionen. 

Die Konferenz beginnt um 20
Uhr im Info-Video-Center, 5, ave-
nue Marie-Thérèse, Luxemburg.
Eintritt: 2 Euro.

Initiativ Rëm Schaffen

informéiert a
beréit d’Fraen,
déi rëm wëlle
schaffe goen

� 250 249
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... sot dat emol sou zu engem Däitschen. Dee versteet doudsécher net,
wat Dir mengt.

An eiser Sprooch gëtt et ower nun emol kéipweis Wierder, Ausdréck a
besonnesch Ausdrocks-Manéieren, déi esou typesch sinn, datt ee se net
“eeriicht/riichtewech“ (= tout droit = straight on = gerade aus) an egal
watfir eng Sprooch eriwwer setze kann. Dat ass ënner aneren och eent
vun den Zeechen (lexikalesche Critèren), ob eng „Schwätz“ oder
„Schreif“ eng SPROOCH ass oder net. Iwregens seet ausgerechent deen
esou vill ernimmte Sproochwëssenschaftler Claude Hagège an engem
„Figaro“-Interview ganz däitlech: „Pour moi il n'y a pas de dialecte ou
sous- langue; il n'y que des langues!“ Eis Sprooch-Eegenaart wier och e
Gebitt, dat e jonke Wëssenschaftler sech fir eng Aarbecht kënnt op de
Leescht huelen; eis Hëllef ass him (esou wéi dat ewell bei villen de Fall
war) garantéiert.

Iwwersetzt emol als Beispill op Däitsch, Franséisch oder Englesch:
„Deen hält sech drun ewéi de Geck un de Bengel /Dee gëtt sech net“ ...
gelldir, do kréien der ewell vill vun äis Krämpes ... eis Sprooch ass nun
emol vill méi räich, wéi dacks gemengt an esouguer behaapt gëtt ... wien
ze dacks a vill mengt, dee weess bekannterweis rosewéineg oder glat
näischt. Wien dobäi och nach tute geet, eis Sprooch wier esou knubbe-
leg, bauereg, arem an „ondifferenzéiert“, dee misst sech dann emol
selwer froen, wéi sprooch-räich hien da selwer am Lëtzebuergeschen
ass.

Dat falscht Argument vun däer sou genannter Aarmutt vun eiser
Sprooch ass leider och eng vun den Ursaachen, déi gär geholl ginn, fir
hei am Land selwer – dat mécht apaart gutt, wann auslännesch
Matbierger dobäi sinn – d'Lëtzebuergescht bei d'Geräbbels an de leschte
Motzeck oder Wulltirang ze „klasséieren“. Domat leescht keen sech
selwer oder eisem Land en Déngscht ... iwregens och net mat deem
topegen „Witz“, mir Lëtzebuerger gife „watglift“ schreiwen an „hä“
soen ... wéi ass et da mat deenen, déi „s'il vous plait?“ schreiwen a
„quoi?“ soen ... 

A propos, de „Geck um Bengel“ vun hei uewen: Et gëtt kee bessert
Mëttel, fir e Mënsch an seng Argumenter „fäerdeg“ ze maache wéi ze
soen, hien hätt se net méi all, hie wier wënsch, schauten, tibbi,
schassdari, en Tutebatti, en notoresche Granzert, e Leitsgeheier, vläicht
och en hiermiddege Fanatiker, wann net esouguer en Extremist vun hei
oder do, op d'Weis vun „wer hat noch nicht, wer will noch mal“; dat hu
mir och ze héieren an ze spiere kritt, wéi mir 1978 déi éischt Lëtzebuer-
gesch-Coursë fir Auslänner organiséiert a gehal hunn; haut mengen der
kéipweis, si hätten dat erfonnt … méi e flott Resultat konnte mir äis jo
net erwaarden. Op déiselwecht Manéier gëtt och op eisen „ceterum
censeo“ reagéiert, wa mir vun eiser Sprooch an de Spideeler schwätzen a
schreiwen. Mä et kann een och op Lëtzebuergesch soen, datt jiddfer
Drëps de Steen aushillegt, aplaz „steter Tropfen höhlt den Stein“!

Nach eng Kéier ... a garantéiert net fir d'lescht: „Dobaussen“ ass et
jiddferengem fräigestallt, säin Dokter mat deem senger Sprooch an
senger Praxis dobäi ze wielen. „Dobannen“, an engem Spidol, ass dat
d'meescht net de Fall; do kënnt all Dag anert medezinescht Personal an
d'Zëmmer geschneit, an déi schwätzen egal wat vu Sprooch, just
d'Sprooch vum Kranken net. Muss een an d'Roentgen, de Scanner oder
aner Servicer … et ass fir Haren op d'Stier ze kréien! Dat ass a bleift e
Skandal, an net nëmmen e Sprooche-Skandal ... eng Fro vu Mënsche-
rechter! Muss eist Land da wierklech an deem Sënn zu Stroossbuerg op
der Cour des droits de l'Homme blaméiert ginn, iert eis politesch a
syndikalistesch Verantwortlech, a firwat net och d'Krankekeessen sech
réieren? Dat huet siwemol näischt mat „Bréissel“ ze dinn; iwwregens
spillt hei och dee sakro-sankte Prinzip vun der „Subsidiaritéit“ an der
Europäescher Unioun. A wat seet de Veräin „Patiente-Vertriedung“ zu
dësem Problem? (L.R.)

H.M. – Déi lescht Woch ass am „Centre national de littérature“ am
Servais-Haus zu Miersch eng formidabel Ausstellung iwwer de
Michel RODANGE opgaangen. D'Direktesch Germaine Goetzinger
huet zesumme mat de Professere Gast Mannes a Roger Müller mat
Sécherheet dat Allerbescht zesummegestallt, wat et egal wéini eng
Kéier esou iwwer den Dichter vum REENERT ginn ass. 

Dat ass (vu méindes bis freides, a bis den 20. Abrëll 2003) ee
Mueren oder Nomëtteg méi wéi wäert! Sou eng Qualitéit, mat esou
vill Léift a Wësse gemaach ... eemoleg! ... Iwregens läit d'Villa
Servais praktesch widdert der Gare ... an et geet all Stonn en Zuch.

AL – No de Walfer Bicherdeeg – fir déi een der
Walfer Gemeng net genuch ka felicitéieren – kann
engem och emol de Gedanken iwwert all déi Bicher
a Wierker kommen, déi vun nom leschte Krich bis
haut an eiser Sprooch eraus- oder erëm rauskomm
sinn. Dat sinn der Honnerten! Natierlech an hirer
Qualitéit verschidden ... et wier gelaacht, wa mir op
all Quadratkilometer eng „Schreif-Bomm“ opwei-
ses hätten; dat hunn anerer och net.

Et ass apaart an de leschten 20-30 Joer esou vill
an eiser Sprooch publizéiert ginn, datt ee roueg ka
behaapten, si wier haut och an deem Sënn wäit vun
engem „normalen“ Dialekt ewech, wéi een et ge-
menkerhand versteet, wann iwwer en „Idiom“ rieds
geet, dee praktesch nëmmen eng „Schwätz“ ass. 

Wann dann elo sou dacks an op esou sëlleche
Plazen och vun de politesch Verantwortlechen iw-
wer eis Sprooch als dat wichtegst Identitéits- an

Integratiouns-Element geschwat gëtt, da misste
mir ower bal „Neel mat Käpp“ maachen; dann
däerfte mir d'Initiativ net bei engem sympathesche
Babbel-Clibche loossen, deen hannert engem
groussen Numm offiziell iergendeng kammoud Ali-
bi-Funktioun iwwerhëlt.

Wéi wier et, wa „mir“ eng Ausstellung gifen
organiséieren, an däer a Vitrinnen an op Stänn
emol alles gif ausgestallt an offréiert ginn, wat et vu
Buch a Publikatioun op Lëtzebuergesch zënter
1945 guf a gëtt? Et kann ee sech virstellen, datt déi
Walfer Frënn mat hirem „Know-how“, eis Natio-
nalbibliothéik mat hire Fongen, d'Gemeng Lëtze-
buerg mat hire Méiglechkeeten, eis Editeure mat
hiren Intressen a vill anerer mat hirer Begeeschte-
rung génge matmaachen ... wéi wier et, wann een
e.a. am Joer 2004 den 20. Gebuertsdag vun eisem
Sproochegesetz op dës Manéier „visualiséiert“
kënnt feieren?

M.V. – Mir hunn an der Lescht bal all gudden (?)
Dag gehéiert, gelies a vrun allem gesinn, wat fir e
Misär Iwwerschwemmunge bréngen. Et gëtt natier-
lech och no den Ursaache gesicht: firwat op eemol
Baachen zu Flëss a Flëss zu gigantesche Stréim
ginn, déi alles mat sech räissen, wat hinnen an der
Wee steet. Eng vun deenen Ursaachen ass ganz
kloer dat iwwerméissegt Zoubetonéieren, „Zivil-
iséieren“ a „Riichten (Begradigung)“ vun dëse
Waasser-Stroossen ... mä Dir kënnt Iech hei froen,
wat eis Sprooch dann an deene Gedankegäng ver-
luer huet. Et geet äis ëm e Verglach: Re-Natu-
ratioun vum Lëtzebuergeschen ... géint d'Iwwer-
schwemmung!

Och eis Sprooch ass iwwerschwemmt; och eis
Sprooch leid ënnert deem Sproochegewulls, wat
duerch ëmmer méi däitsch an aner Televisiouns-
Kanäl wéi duerch riseg Betongs-Kanalisa-
tiounsréier op si erandréckt ... an eis lëtzebuergesch
Mikros-Leit vun alle Radio- an TV-Statiounen
iwwerschemmen d'Lëtzebuergescht mat engem
Sproochebulli a Sproochegeräbbels, datt déi klee-
sper Sprooche-Sandsäck, déi mir zu e puer dogéint
optässelen, dee Sprooche-Qua(t)sch(t) einfach net
méi meeschter ginn!

Villes ass, a munneches gëtt esou fir ëmmer
verduerwen a verluer; mä et ass ower och nach

kéipweis ze retten. Ower wéi? Doduerch, datt mir
äis emol all selwer froen a soen, wéi mir doheem, bei
eise Kanner, an der Schoul, am private Gespréich
oder a groussen oder klenge Rieden eiser Sprooch
den Hals zoudréinen. Jiddereen däerf sech froen,
wéi hie „säi“ Lëtzebuergesch vläicht erëm „an
d'Fal“ kritt, wéi hie vläicht erëm méi „natierlech“
ka schwätzen, oder wéi vill Lëtzebuergesch him
schnutzegal ass, also wéi hien „seng“ Sprooch
selwer ka „re-naturéieren“, aplaz wëlle besonnesch
gestiwwelt a gestempelt ze schwätzen. Et ass dach
keng Schan, wann een z. B. op eemol zerguttst och
bei sech selwer mat de „Schmetterlingen, Ameisen,
Maikäferen“ an Honnerten aneren houdäitschen
Ausdréck opraumt, déi absolutt pure Muttwëll sinn
... an esou säin eegene Sprooche-Floss erëm an dat
natierlecht Bett mat Kréngelen, Traisch a léiwe
Sprooch-Blimmercher op hirem Uwänner an eng
natierlech Sprooch-Ëmwelt setzt. 

Dat huet glat näischt mat Fanatismus, Purismus
oder soss engem „Ismus“ ze dinn. Et geet ëm eist
eegent „Gesiicht“, ëm eis Identitéit an engem im-
mens flotten a sympathesche Concert, deen et an
Europa ower net ka ginn, wann net jiddfereen säin
eegent Instrument spillt, fir e „Sound“ erauszekréi-
en, deen op der ganzer Welt respektéiert ass … an
deem eis kleng Sproochelchen hire Piccolo fleet!

An eiser klenger TV-Nordliicht-Rubrik „rondrëm eis Sprooch“
kënnt den Zinniklos e Mëttwoch, de 4. Dezember, natierlech och un
d'Rei. Vläicht ass et net schlecht, emol drun ze denken, datt eis
Kanner de Kleeschen haut wéinstens net méi (nëmmen) als „guter
Mann“ erbäisangen … mir hunn dee beléiften Hellegen ower och
nach op eng e bësse méi originell Manéier begéint ...

datt eis Sprooch no an no déi Plaz kritt huet, déi si verstänneger-
weis verdéngt. Dëst „Argument“ ass genee esou lëfteg-fuddeleg wéi
dee Wand, vun deem rieds ass: Et lung vrun 30 Joer bal soss näischt
an der Luucht wéi Spunnes a Kappgerësels vun iwwerhieflechen
Intellekt-Béischtercher géint déi Leit, déi mat voller Iwwerzeegung
emol allgemeng an net nëmme lexikalesch oder litteraresch oder
wëssenschaftlech vrun eise Sprooche-Weenchen „an den Täissel“
gaang sinn. Eng Saach vu praktizéierter Psychologie a Pedagogik!
Eis Sprooch fir jiddfereen. Eis Sprooch net nëmmen um Dësch an
enger Kommissioun, enger Fachleitsgrupp ... gutt ferm ënnert enger
„Kéisklack“. Wéi vill „offiziell“ Dictionnäre waren da verkaaft, iert
mir se 1973 „mat an de Radio geholl hunn“? Keng 250 vun 2 000; no
aacht Méint ware se all fort, vergraff!

Et ass ganz „einfach“ zënter 30 Joer dru geschafft ginn, d'Sprooch
souzesoen aus dem Motzeck, aus dem däischtere Stoussnéckels-Kel-
ler vum Schiet an d'Luucht ze zéien. Stroosseschëlter, Uertschafts-
nimm, lëtzebuergesch Couren, Dausende vun Annoncen a Menüen,
massen- a maandelweis Artikelen an Emissioune fir eis Sprooch,
Initiative fir Sproochegesetz oder Orthographie-Arrêté, all Flouer-
nimm aus dem Land (40 000) ...: domat ass de Buedem opgeplout an
am Sënn vum Wuert en Ëmfeld geschafe ginn. Dofir hunn der no an
no och esou vill Courage kritt, fir an däer Sprooch ze schreiwen an ze
publizéieren, déi hinnen am déifste banne läit. 

Dausende vu Lëtzbuerger hunn ee Gléck hir Meenung iwwer eis
Sprooch geännert. Dat ass formidabel, well mir wësse jo, wéi een déi
nennt, déi hir Meenung ni e Jota änneren, gelldir ... 

(P.W.)
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Zënter Generatioune ginn d'Lëtzebuerger Jura-
Stodenten an d'Frankräich oder d'Belsch hiert
„Handwierk / Mondwierk“ léieren. Dogéint huet
kee verstännege Mënsch eppes, apaart well d'Juris-
terei vun eisem Land ënnert dem „Droit romain /
Code Napoléon“ leeft. Och eist Sproochegesetz
seet däitlech, datt dat lescht Wuert a juristesche
Saachen ëmmer op Franséisch muss sinn: la langue
française fait foi. An der Rei; mä wéi ass et mat de
Gespréicher an de Verhandlunge virun deem
„leschte Wuert“? Wéi ass et z.B. mat Froen an
Äntwerte bei Zeien? Wéi ass et, wann d'Magistra-
ten an d'Affekote vun hirem absolute Recht Ge-
brauch maachen och LËTZEBUERGESCH ze
schwätzen … an e franséischen oder belsche Jurist
mat an der Saach ass, dee kee Wuert Lëtzebuer-
gesch versteet a schwätze kann? Dat kann een
dréinen a kéieren, wéi ee wëllt: Et ass eng Kata-
stroph, et geet mat Sécherheet géint d'Mënsche-
rechter, an och kee „Bréissel“ oder europäescht
Geriicht kann do d'Waasser biergop lafen dinn!

Dofir ënnerschreiwe mir d'Gesetz mat Hänn an
esouguer mat Féiss, dat d'Kennen an d'Kënne vum
Lëtzebuergesche fuerdert, fir hei am Land als
Affekot zougelooss ze ginn. Felicitatioune fir eis
Juristen, an en décke Bravo fir eis Chamber!

Mä wéi ass et dann elo mat eiser Sprooch an de
Spideeler? Mat der Sprooch, déi villen hir eenzeg
ass, déi do ageliwwert ginn, Leit, déi vläicht Deeg a
Woche laang do leien a kee vum Personal verstinn,
oder schlecht, oder falsch …wat esouguer liewens-
geféierlech ka ginn! Vun hirer Angscht, hirem
Gemitt an hire séileschen (psychosomatesche)
Problemen emol net ze schwätzen. En Aarmut, en
„Hohn“, a firwat et net riichteraus soen: eng
Hirmiddegkeet! 

Et geet net duer an och glat net drëm, fir nëmmen
doriwwer ze babbelen oder sech ze zermeeschteren:
Hei zielt d'Wierklechkeet ëm déi dacks batter a
vrun allem aremséileg Situatioun vu kranke Leit,
fir déi d'Franséischt e Buch mat enger ganzer
Kludder Sigelen ass. An deer Lëtzebuerger gëtt et
vill méi, wéi mir mengen. Et gëtt der vrun allem
Dausenden, déi sech genéieren, ze soen an zouze-
ginn, datt si praktesch kee Franséisch kënnen, aus
wat fir enge Grënn och ëmmer … et wëllt ee sech jo
net „blaméieren“, gelldir … also seet ee jo oder neen
oder guer näischt, och wann een näischt matkritt
huet. Dat ass eng Situatioun, iwwer déi an Europa
d'Hénger sech vu Malaga bis op Helsinki futti
laachen … wann et net fir ze kräische wier!

Déi „offiziell“ Leit verschanze sech gär hannert
deenen eefällegsten a vrun allem onéierlechsten
Ursaachen: Bréissel, Bréissel, Bréissel! Mä „Bréis-
sel“ kann a soll äis gestuel ginn, wann et ëm déi
kierperlech a psychesch Gesondheet vun eise Leit
geet. Scho bei de Réimer huet et geheescht: Salus
aegrorum suprema lex (d'Wuel vun de Kranken ass
dat iewescht Gesetz)! Doriwwer kann an däerf kee
„Bréisseler“ a keen Europa-Riichter sech ewech-
setzen. Dat ass ganz einfach eng Fro vun de Mën-
scherechter, also héchstens fir d'Geriicht vun de
Mënscherechter zu Stroossbuerg. 

Sou, a wéi ass et dann elo an dëser Saach mat eise
politesch Verantwortlechen, mat eise Gewerk-
schaften, déi genee wëssen, datt hei eng Problema-
tik unzepaken ass, déi si alleguer direkt eppes
ugeet? Wou sinn déi Deputéiert, déi sech an dëser
Fro wëllen, kënnen a mussen e „Gielche“ fir de Mee
2004 verdéngen? Wou ass dee Parteiprogramm,
deen dësen Zoustand op de Leescht hëlt? Mir hunn
en drop … an do bleift! 

Lex Roth

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bache, René
Faber, Johnny Flick, Jeanny Friederich, Jang Hansen,
Henri Marbes, Lex Roth, Roby Zenner, Marvine V. a
Pol Wilmes
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Am November sinn uechter d'Land déi meescht Kiermessen,
an zwar 122! Et geet mat Allerhellegen an Allerséile jo eescht an
trauereg un; dofir kann dee „Kiermes-Mount“ een am Fong e
bësse verwonneren, mä den hellege Mäerten ass nun emol e
beléifte Patréiner (38 Kierchen) … Den Hämmelsmarsch ass ower
och nach haut do doheem, wou „si“ dem Grand-Duché 1839
d'Provënz Lëtzebuerg ewechgekëppt hunn … an hei ass wierklech
e schéint Beispill, dat eise President René Faber fir äis photogra-
phéiert huet:

H.M. – Mir si mat dem „Service des Sites et
Monuments“ an der Gemeng Wolz „déckevoll“
amgaang ze plangen an ze wudderen. 

Eise Kënschtler, de Professer Ad. Deville,
iwregens och studéierten Architekt, ass den
Ament zu Verona (I), wou hien technesch a materi-
ell Méiglechkeeten duerchschafft. 

Esoubal déi definitiv Skizzen a Pläng prett
sinn, stelle mir der Press dat Ganzt mat den
néidegen Explikatiounen an Illustratioune vir.

Wien eent vun deenen originellsten a wichtegste
Monumenter vun eiser kultureller Identitéit wëllt
hëllefen opriichten, dee kann dat iwwer de Post-
scheck vun der Actioun-Lëtzebuergesch hei
uewendriwwer oder, steierlech ofsetzbar, iwwer
de Kont vum „Fonds culturel national / BCEE
1002/0100-3“ maachen. Mir finanzéieren en décke
Batz (eng Milliounesaach!), nieft deem, wat de
Stat an d'Wëlzer Gemeng bäileeën. D'Proprietéit
vum Monument leeë mir an d'Hänn vun eise
Wëlzer Frënn an dem „Sites et Monuments“.

Affekote-Sprooch, an ...?

Monument Rodange, Wolz

Tréinen
Eis Tréine ginn all opgefaang
Keng eenzeg geet verluer
Ma wou se bleiwe joerelaang
dat gi mer net gewuer

Do waacht de Meeschter vun der Schleis
an deen huet vill Gedold
Et heescht hien ass gerecht a weis
Hie weess vu Loun a Schold

Een Dag wuel ass säin Tréinebuer
bis uewenaus gefëllt
an d'Leed kënnt rëm nees alleguer
grad wéi mer et verschëllt

Well d'Schleis geet op léisst fräie Laf
d'grousst Waasser gëtt gebuer
All Klacke lauden d'Péiss zu Haf
Da gi mer ës gewuer

E Gedicht, dat äis fir d'Allerséilendeeg e puer eescht Gedanke
mat op d'Griewer gëtt; d'Madame Jeanine THEIS-KAUTH ass
den Auteur … an iwregens och d'Laureatin vun der Sëlwer-Éiere-
plack, déi d'Actioun-Lëtzebuergesch fir d'Joer 2002 ze verginn
huet.

Am Programm vun „Nordliicht / TV“ fannt Dir e Mëttwoch, de
6.November, an e Sonndeg, den 10. November, erëm eng kleng
Emissioun „rondrëm eis Sprooch“; et geet dës Kéier ëm eisen
éischten Dichter, den Tunn Meyer (1801-1857).

„Nordliicht / TV“

P.W. – Schreift Dir Christiane oder Kristiane, Chrysanthemen
oder Krisantemen, Kouer oder Chouer, kroméiert oder
chroméiert, LKGB oder LCGB…? Da misst et jo kloer sinn, datt de
Christus op sengem Gebuertsfest wéinstens säin Numm an deer
Schreifweis behält, wou och keen am Däitschen, Franséischen,
Engleschen asw. dru fréckele geet. Iwwregens geet et net einfach
méckepéilereg nëmmen ëm e Bustaf, mä ëm d'Bedeitung vum
Numm „Christos“ = dee Gesaleften/Geseenten!

Chrëschtdag!

Am Sënn vu Chrëschtdag an de Feierdeeg um Enn/Ufank vum
alen/neie Joer kënne mir Iech soen, datt d'Actioun-Lëtzebuer-
gesch 2 nei faarweg Gléckwonschkaarten erausginn huet. Et sinn
zwee „typesch-Éislécker“ Biller vun de bekannte Moler Jemp
LAMBORAY an Hary RABINGER (iewescht Schlënner a Stolze-
buerg). Mat enger Enveloppe kaschten dës Kaarten 0,50 € / 20 F.
Dir kritt se (mat oder ouni Gléckwonschtext) nach haut a mar bei
eisem Stand op der FOIRE (Hal 2A/61), duerno iwwer Bestellung
(+ Porto) op enger vun eisen Adressen. 

Gléckwonsch-Kaarten

L.R. – Vum President vum Presserot, dem Här Josy Lorent, gi
mir gewuer, datt dës gesetzlech an neutral Beruffsorganisatioun
vun der (ganzer!) Press e Lëtzbuergesch-Cours fir eis Journalisten
ageféiert huet. D'Nouvelle, datt de Josy Braun (Laureat vun eiser
Éiereplack Dicks-Rodange-Lentz) dës Saach an der Hand huet,
ass bei der Actioun-Lëtzbuergesch natierlech gutt ukomm. D'Kol-
lege vun der Press kënne sécher sinn, datt mir déi Initiativ mat alle
Mëttelen ënnerstëtzen, déi mir hinne kënne ginn. Mir gesinn do
och Dieren opgoen (z.B. an de Lokalneiegkeeten) un deene mir
zënter 25 Joer d'Klensch drécken …

Bravo, Conseil de Presse!

Gemeinderat Schifflingen

Umbauarbeiten im Gemeindehaus einstimmig genehmigt
Mehrere Routineangelegenheiten

hatte der Gemeinderat Schifflingen
in seiner Sitzung von gestern Frei-
tag zu erledigen. Nach der Unter-
zeichnung der Sitzungsprotokolle
des Gemeinderates vom September
wurden mehrere Verkehrsregle-
ments einstimmig bestätigt.

Zwei Mietverträge mit Alphonse
Steinbach und Margot Baran-
Mersch für kommunale Mietwoh-
nungen im Seniorenheim wurden
unterzeichnet. Somit seien die ver-
fügbaren Mietwohnungen des Se-
niorenheims in der Michel-Ro-
dange-Straße derzeit alle besetzt.
Der bestehenden Nachfrage könne
man im Moment nicht Rechnung
tragen, hieß es vom Schöffenrat.

Konventionen votiert
Ein Tauschvertrag für verschie-

dene Parzellen im Ort genannt „hin-
ter den Gärten“ zwischen der Ge-
meindeverwaltung und der Familie
Frieseisen wurde gutgeheißen. Das
erworbene Bauland soll bei der Re-
novierung und dem teilweisen Neu-
bau der Albert-Wingert-Schule
Verwendung finden. Unter Punkt
fünf der Tagesordnung wurde eine
Konvention zwischen der Gemein-
deverwaltung und den Schifflinger
„Guiden a Scouten“ bestätigt. Sie
regelt verschiedene Detailfragen
und mehrere prozedurale Dispositi-
onen im Zusammenhang mit den
von den „Guiden a Scouten“ regel-
mäßig durchgeführten monatlichen
Papiersammlungen. Bürgermeiste-
rin Nelly-Stein fand anerkennende
Worte für die mustergültige Arbeit,
die hier von zahlreichen Freiwilli-
gen geleistet wird. Im Auftrag der
Gemeindeverwaltung organisieren
die „Guiden a Scouten“ die Samm-
lung. Als Gegenleistung werden
technische Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt.

Schulfragen
Mit 30 Euro pro Kind beteiligt

sich die Gemeindeverwaltung an
der von der Sparkasse initiierten
Schulsparbuchaktion. 111 Primär-
schulkinder kommen in den Genuss
dieser Prämien. Einstimmig ange-
nommen wurden die vom Lehrper-
sonal vorgelegten Aufsichtspläne
für die Schulen Lydie Schmit, Alb-
ert Wingert und Millchen. Der Plan
sieht vor, dass vor Schulbeginn und
während der Pausen eine Aufsicht
garantiert wird.

Auf fünf Euro wurde der Tarif
für die Beteiligung der Eltern, de-
ren Kinder im Schulrestaurant der
Schule Millchen zu Mittag essen,

festgelegt. Es sei dies eine Erhö-
hung von 0,7 Euro gegenüber dem
derzeit bestehenden Tarif. Mit dem
Beitrag von fünf Euro könne man
dem von der Oberbehörde ge-
wünschten Prinzip der Kostende-
ckung Rechnung tragen. Die anfal-
lenden Unkosten für die Betreuung
der Schulkinder über der Mittags-
pause würden nach wie vor von
der Gemeindeverwaltung getragen
werden. In der Regel seien zwi-
schen 20 und 50 Kinder zum Mit-
tagessen angemeldet, hieß es.

Unter Punkt neun wurde dem
Schifflinger Tierschutzverein eine
Entschädigung in Höhe von 61
Euro bei Index 100 zugestanden.
Sie soll ab Januar 2003 ausgezahlt
werden. Sie soll der Person zuge-
stellt werden, die im Tierschutzasyl
für die Betreuung der Tiere, die
Reinigung der Anlage, den Trans-
port der Tiere und andere Arbeiten
verantwortlich zeichnet.

Finanzfragen
400 000 Euro wurden für Reno-

vierungsarbeiten in der Sporthalle
als Kostenvoranschlag votiert. Er-
neuert werden vor allem die Be-
leuchtungsanlagen und die Decke
des Sportsaales, wo seit Jahren
Probleme mit einer optimalen Be-
leuchtung bestehen. Nunmehr
wolle man den von der Handballfö-
deration vorgeschriebenen und ge-
wünschten Sicherheitsnormen so-
wie Auflagen Rechnung tragen.
Messungen hätten ergeben, dass die
Beleuchtungsstärke lediglich 180
statt der gewünschten 700 Lux-
Einheiten erreichen würde. Erneu-

ert wird auch die Lautsprecheran-
lage. Ein zweiter Kredit in Höhe
von 345 000 Euro wurde für zusätz-
liche Renovierungs- und Umbauar-
beiten im Gemeindehaus vorgelegt.
Es handelt sich dabei um Arbeiten
im zweiten Stock, wo neue Büro-
räumlichkeiten für die Informatik-
dienststellen bereitgestellt werden.
Beabsichtigt ist ebenfalls die Neu-
gestaltung und Aufteilung der Bü-
ros im Erdgeschoss. Man wolle die
Dienstleistungen im Interesse der
Bürger effizienter und optimaler
organisieren. Die Installierung
einer Klimaanlage schlägt mit
155 600 Euro zu Buche. Sie soll vor
allem dazu beitragen, dass in den
Büros auf der Südseite bessere Ar-
beitsbedingungen möglich sind.

Den vorgeschlagenen Umbauar-
beiten folgte eine ausgiebige Dis-
kussion über die Notwendigkeit.
Dennoch wurde das Projekt in sei-
ner Gesamtheit einstimmig votiert.

Gutgeheißen wurden ebenfalls
mehrere vorgelegte Abschlussrech-
nungen. Sie betreffen die Instand-
setzung der Fußgängerstreifen, die
Erneuerung einiger Bürgersteige
und die Anlegung der öffentlichen
Toiletten, den Kauf eines Schließ-
faches sowie eines Saugers, der in
der Badeanstalt eingesetzt wird,
und eines Lastwagens für den tech-
nischen Dienst. Die Abschlussrech-
nung der neuen Schule Millchen
wurde mit 9,43 Mio. Euro ange-
geben.

Personalfragen
Mehreren sozial engagierten Ver-

einigungen wurden Subventionen

zugestanden. Zu entscheiden hatte
der Gemeinderat ebenfalls über
mehrere Personalfragen. Mit gro-
ßem Bedauern wurden die einge-
reichten Demissionen des techni-
schen Ingenieurs Marc Wilmes und
der technischen Zeichnerin Anne
Meyers, die beide erst im Juni die-
ses Jahres als Mitarbeiter für den
technischen Dienst engagiert wor-
den waren, angenommen. Der
durch die Demission von Marc Wil-
mes frei gewordene Posten konnte
durch Manuela Ferrari wieder be-
setzt werden. Mit den Stimmen al-
ler Gemeinderatsmitglieder wurde
sie provisorisch als technischer In-
genieur, verantwortlich für das
Hochbauwesen, gestimmt.

Der mit Karin Oswald abge-
schlossene Zeitvertrag als Büroan-
gestellte im technischen Dienst der
Gemeindeverwaltung wurde gut-
geheißen und mehrheitlich ange-
nommen. Zur Optimierung der Ar-
beiten im Anmeldebüro und im Zi-
vilstand wurde ein neuer Posten
geschaffen, der nunmehr ausge-
schrieben werden kann. Der leicht
modifizierte Arbeitsvertrag von
Marie-Thérèse Dostert-Lang wur-
de angenommen.

Mit sechs Nein- und sechs Ja-
Stimmen bei einer Enthaltung
wurde der modifizierte Vertrag mit
Monique Koch-Hansen abgewiesen
und muss in einer nächsten Sitzung
nochmals zur Abstimmung vorge-
legt werden. Anstatt „chef surveil-
lante“ sollte im Vertrag die Nomi-
nierung als „chargée de direction“
im „Foyer du midi“ definiert
werden.

Sportgala am 4. November in Differdingen

Roger Kreitz wird zum verdienstvollen Sportler gekürt
Für Montag, den 4. November,

um 19 Uhr lädt der Schöffenrat der
Gemeinde Differdingen in die
Sporthalle in Oberkorn zur Sport-
gala ein. Wie bereits im Vorjahr
2001 steht die diesjährige Gala un-
ter dem Zeichen sowohl der ver-
dienstvollen Sportler der Ge-
meinde Differdingen als auch des
Sportlers, der in diesem Jahr zum
verdienstvollen Sportler gekürt
wird.

Ab 18.45 Uhr werden die Ehren-
gäste und die auszuzeichnenden
Sportler in der Sporthalle empfan-
gen. Einleitend zum abwechslungs-
reichen Abend, der von der Harmo-

nie Lasauvage unter der Leitung
von Marco Musidlak musikalisch
umrahmt wird, wird Sportschöffe
Paul Rion die Begrüßungsanspra-
che halten. Anschließend richtet
sich Bürgermeister Claude Meisch
an die Anwesenden.

Die verdienstvollen Sportler der
vergangenen Saison, sowohl in
Einzeldisziplinen als auch in der
Mannschaft, werden von Jeannot
Kremer, Präsident der kommuna-
len Sportkommission, vorgestellt
und nehmen eine Auszeichnung aus
den Händen des Bürgermeisters
entgegen. Zwischendurch geben
Mitglieder des Karate-Club Differ-

dingen eine Kostprobe ihres Kön-
nens.

Im zweiten Teil des Abends
kommt Roger Kreitz als verdienst-
voller Sportler zu Ehren, nachdem
im vergangenen Jahr anlässlich der
ersten Ehrung dieser Art Josy Stof-
fel geehrt worden war. Im Laufe
dieses Teiles werden der englische
Boxsport und das Damenboxen
vorgestellt, ehe es zu zwei Box-
kämpfen, einmal im Amateur- und
einmal im Profiboxen, kommen
wird.

Z.

NOTIZBLOCK SUEDEN

Crauthem. – Consultat ion
pour nourrissons .  La
prochaine consultation pour nour-
rissons, organisée par la Ligue lu-
xembourgeoise de prévention et
d'action médico-sociales aura lieu
le lundi 28 octobre, de 14 à 15
heures, au Centre culturel Edward
Steichen.

Differdingen. – Beichtgele-
genhei t . Im Pfarrverband Dif-
ferdingen findet eine Bußfeier am
Montag, dem 28. Oktober, um 20
Uhr in der Pfarrkirche in Ober-
korn statt. Beichtgelegenheit ist
heute Samstag, den 26. Oktober,
von 10 bis 10.30 Uhr in Differdin-
gen-Fousbann und von 11 bis
11.30 Uhr in Differdingen. Beicht-
gespräche nach vorheriger Ab-
sprache: Tel. 091 782 888.

Differdingen. – Erste-Hi l fe-
Kursus . Am Donnerstag, dem 7.
November, beginnt im Ausbil-
dungszentrum des Zivilschutzes
in Differdingen ein Kursus in Ers-
ter Hilfe mit Erny Wiot als Kur-
susleiter. Anmeldungen werden
unter der Telephonnummer
50 40 80 entgegen genommen.

Differdingen. – Garten und
Heim. Die Sektion Differdingen
des Garten und Heim hält ihre
Allerheiligenversammlung mit
großer Blumentombola morgen
Sonntag, den 27. Oktober, um 15
Uhr im Saal Wampach ab.

Differdingen. – Gemeinde-
ratss i tzung.  Der Gemeinderat
Differdingen tritt am Montag,
dem 28. Oktober, um 14 Uhr in
öffentlicher Sitzung zusammen.
Auf der Tagesordnung stehen drei
Punkte.

Differdingen. – Kranken-
kommunion. Interessenten an
der Krankenkommunion zu Aller-
heiligen sollen sich anmelden un-
ter der Telephonnummer 58 80 84

von 10 bis 12 Uhr und unter der
Telephonnummer 58 39 86 von
14.30 bis 16 Uhr.

Differdange/Sanem. – Amit iés
Françaises . Les sections de Dif-
ferdange et de Sanem organise-
ront un voyage en Corse du 24 au
31 mai 2003. Le prix est fixé à
1 275 euros en chambre double. Le
versement de 125 euros comme
acompte au CCPL 157 108-65 des
Amitiés Françaises de Sanem
avant le 15 novembre 2002 vaut
réservation.

Diddeleng. – „Amis de la
f leur“ .  D'„Amis de la fleur“
Diddeleng organiséieren haut
Samschdeg a muer Sonndeg hiert
traditionellt Gromperefest mat
engem grousse Floumaart am
„Centre Hild“. Déi zwee Deeg ass
vun 10 bis 18 Auer op. Fir Iessen a
Gedrénks ass beschtens gesuergt.
– De 7. Dezember steet eng Dräi-
Dages-Rees op Rüdesheim op de
Chrëschtmaart vun den Natiou-
nen um Programm. De Bus fiert
um 8.30 Auer bei der Gare zu
Diddeleng resp. um 8.45 Auer
beim Bruna zu Käl fort. Kaffi gëtt
et ënnerwee. Op der Heemrees gëtt
eng Paus zu Koblenz um
Chrëschtmaart gemeet. D'Owes
iessen ass zu Bour. Fir d'Umel-
dungen a weider Renseignementer
sollen d'Intressente sech um Tel.
56 78 21 mellen. 

Dudelange. – Dîner de bien-
fa isance .  Afin d'aider les sinistrés
des inondations en Europe les Ama-
teurs astronomes du Luxembourg
organiseront en collaboration avec
le Casino de Dudelange un dîner de
bienfaisance au prix de 35 € le
vendredi 22 novembre, à partir de 19
heures, au Casino de Dudelange. Les
réservations se font au Casino (tél.
51 40 72, 52 07 16; fax 51 94 91;
e-mail: cadu@pt.lu). Le prix du
dîner est à verser sur un des comptes

des Astronomes amateurs du Lu-
xembourg avecla mention «si-
nistrés» à savoir: BILL: IBAN
LU22 0026 1173 2160 0000 ou CCPL:
IBAN LU08 1111 0460 1133 0000.
Le dîner sera suivi d'une prestation
d'astronomie.

Oberkorn. – Harmonie . Die
Harmonie Oberkorn hält ihre Ge-
neralversammlung morgen Sonn-
tag, den 27. Oktober, um 17 Uhr
im „Centre Noppeney“ ab.

Péiteng. – „Porte ouverte“.
D'Amicale vum Flegeheem Péi-
teng, 27, rue de l'Église, invitéiert
fir muer Sonndeg, de 27. Oktober,
op eng „Porte ouverte“. Vun 11
Auer u Schampesbar an Tombola.
Duerno geet et um 14 Auer weider
mat enger Kaffisstuff an dem Ver-
kaf vun Handaarbechten, déi vun
de Pensionäre selwer gemeet gou-
fen. 

Koerich. – Photoausste l lung .
Ihre erste gemeinsame Photoaus-
stellung organisieren „d'Gëtzener
Fotofrënn“ und die „Käercher
Schlassfrënn“ vom 1. bis zum 3.
November im Festsaal der Ge-
meinde Koerich. Unter dem Motto
„Käerch, gëschter an haut“ wer-
den rund 150 Photos gezeigt, die
aus Privatsammlungen stammen
und von Einwohnern der Orte Ko-
erich, Goetzingen, Goeblingen
und Windhof zur Verfügung ge-
stellt beziehungsweise geschenkt
worden sind. Die Vernissage mit
anschließendem von der Gemein-
deverwaltung Koerich offerierten
Ehrenwein findet statt am Don-
nerstag, dem 31. Oktober, um
19.30 Uhr im Festsaal. Die Aus-
stellung ist geöffnet am Freitag,
dem 1., umd am Samstag, dem 2.
November, von 16 bis 20 Uhr und
am Sonntag, dem 3. November,
von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Ennerstëtzung
fir Kriibskranker

Tël.: 45 30 33-1 • CCP 282-88
209, rte d’Arlon • L-1150 Luxembourg
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Nächst Klack (84): 26.Oktober 2002

Wéi dacks muss ee verschiddene Leit dann nach explizéieren, datt d'Lëtzebuergescht zwar eng kleng
Sprooch ass, mä et soll a kann, als d'Haapt- an Nationalsprooch vun engem international op jiddfer Manéier
unerkannte souveräne Stat, net als „langue minoritaire/Minderheitssprache“ behandelt ginn. Dat huet
näischt mat dem Geféischters vun „Dialekt/Mondart“ ze dinn. Mir hunn eist Sproochegesetz vun 1984, an
dat muss och an der Europäescher Unioun ouni Komplexer vun eise Vertrieder op jiddfer Niveau
ënnerstrach ginn, aplaz äis verschimmt domat ze verkrauchen. Iwregens eng Fro vu Psychologie.

Kloer: An der Belsch ass d'Lëtzebuergescht eng „Minoritéitssprooch“. Hei vir an Däitschland, grad ewéi
an der Diddenhuewener Géigend och, well eng butzeg Minoritéit an deene Länner Lëtzebuergesch
gebraucht. Bannent eise (souveraine) Grenzen ass d'Lëtzebuergescht ower absolutt majoritär. Dorop kënnt
et bei deer Iwwerleeung un! Wësst dir, wéivill Prozent vun den Irlänner Iresch-Gaelesch „kënnen“? Vill
manner, wéi der hei am Land en Donst vu Latäin hunn, ronn 3 %! ... An ower hunn d'Irlänner et fäerdeg
bruecht, datt „Irish“ eng vun den EU-Aarbechtssprooche ginn ass, Identitéits-Politik.

Elo si mir dann den 10. September gewuer ginn, datt bei déi 9 offiziell Sproochen an der Europäescher
Unioun elo schonn all déi Sproochen aus deenen neie Länner solle bäikommen, déi vrun der EU-Dier stinn.
Mir hunn natierlech näischt géint Estnesch, Lettesch, Litauesch, Maltesesch, Slowenesch asw., mä dat do ass
eng vun den allerleschten Topereien, déi „Europa“ sech ka leeschten: 18 Sproochen! Eng Horror-Situatioun
op techneschem a finanziellem Plang. Déi féiert iwregens riicht an eng Katastroph wann net endlech
verstane gëtt, datt et administrativ einfach net ouni eng europäesch „Lingua Franca“ geet: eng allgemeng
Sprooch, an deer jiddfereen deen anere verstoe kann… dat ass nun emol d'Englescht, ob dat franséische
Chauvinisten oder anere Klatzkäpp passt oder net.

Wann et heescht, datt an der EU jiddfer Kand soll/muss wéinstens zwou Sprooche léieren, dann hu mir
Lëtzebuerger mengerwärreg kee Krämpes... ower et ass eng Bauzegkeet, datt d'Fransousen als zweet
Sprooch Däitsch an déi däitsch Kanner misste Franséisch als éischt Friemsprooch léieren. Do gëtt emol net
iwwerluegt, datt eng Sprooch existéiert, déi just aus deenen zwou (germanesch + romanesch) zesummegesat
ass: d'Englescht! Mä déi Phobie vrun enger englesch / amerikanescher „Dominanz“ schéngt nun emol méi
staark ze si wéi kloere Verstand. Et geet dach ëm Realitéit, ëm weltwäit, ëm global Wierklechkeet a soss
näischt. Wa „mir“ dësen Zuch verpassen, da laacht de Rescht vun der Welt sech d'Fäischt voll... well déi
laang verstan hunn, wou d'Kromm an der Heck läit!

Mir hu mat eiser Sprooch soss näischt ze dinn, wéi si als kulturellt Identitéitselement ze versuergen, si
an eng Fënsterchen nieft anerer ze stellen. Dat soll jiddferee vun deene 15 oder 25 oder 30 Membren aus der
EU kënne maachen. Grad eis Lëtzebuerger Vertrieder sinn duerch eis musterméisseg Sproochsituatioun am
allerbeschte „gestiwwelt“, fir eng verstänneg Initiativ fir „d'Lingua Franca“ am EU-CONVENT ze huelen,
deen ënnert der Presidenz vum Giscard d'Estaing fundamental Weeër fir eng nei arrangéiert EU sicht... a
keng onméiglech Britt brutschen, déi vun elauter faule Kompromësser ewell „ëm“ ass, iert et ugeet.

Lex Roth

P.W. – Wien eng Aarbecht ze séier oder net éierbar mécht, war an
eiser Sprooch nach ëmmer e Rubbeler, well hie gerubbelt huet, aplaz
roueg an iwwerluegt ze schaffen. Wann et geblëtzt huet, oder wann et
emol Buttek wéinst enger Saach ginn ass, da rubbelt / rabbelt et ... a wien
ouni nozedenken dat däitscht „rubbeln“ aplaz reiwen oder krazen
onbedéngt an eiser Sprooch wëllt etabléieren, dat ass e Sprooche-Rub-
beler. Eis Mamm oder Bomi huet d'Wäsch nach mat „Marseiller-Seef“
um bleche Briet geriwwen a geknautscht ... ower ni gerubbelt! Intressant
ass, datt op jiddfer „Rubbel“ Lous dee gelleg richtegen Ausdrock och op
Franséisch fir dat steet, wat mam Nol oder enger Mënz gemaach gëtt:
gratter, krazen!

Mir wënsche jiddferengem, datt hie bei deer Krazerei soll gewannen
... ower mam Rubbelen ass fir eis Sprooch näischt ze „radetten“. Musse
mir dann alles eeriicht noafen, wat vun „deer anerer Säit“ erageschneit
kënnt? Oder haten „si“ den 10. Oktober 1941 dach ower Recht?

R.Z. – ... ass dat dann net datselwecht? Just net. Bis elo si mir nach
ëmmer op e Bam, eng Leeder, e Stull, eng Mauer, an en Auto/Zuch/Fli-
ger geklomm(en) an net „gestiegen“ ... och op der TV oder dem Radio ka
keen äis wäiss maachen, firwat mir dann elo misste „steigen“: aus dem
Bus „steigen“, aus dem Auto „steigen“, an eng Sport-Divisioun
„steigen“. Mir „steige“ jo och net an d'Bett oder „d'Trap aus“; mir
„steigen“ och op kee Bierg (klammen, kloteren).

Den Thermometer an de Barometer „steigen“ op Lëtzebuergesch
och net, si klammen oder ginn erop. De Loftdrock an d'Temperatur
falen elo net op eemol „erof“: déi ginn erop oder erof oder falen einfach.

Dat huet alles näischt mat Kriddelegkeet ze dinn, et geet ganz
einfach ëm wichteg Elementer vun eiser Sproochidentitéit! Vergläicht
emol dat Typescht aus eiser Sprooch mat dem zentrale Steen (Schluss-
stein, clef de voûte, keystone) vun engem Mauerbou oder engem
Verwëllef ... wann een doru piddelen, brueden an zergrimmele geet, da
fält dat Ganzt an e Koup. 

Typesch Ausdréck an typesche Gebrauch vu Wierder a Sazbau
ginn eiser Sprooch hiert Gesiicht, hir Identitéit, och wann si nach esou
knätzeleg an onwichteg schéngen.

Wat maacht dir alt esou fir är Sprooch? Schwätzen, diedegen,
diskutéieren, zermeeschteren, Präbbelisgespréicher halen? Oder
kaaft dir net léiwer emol e Bichelchen, vläicht och e gellegt Buch op
Lëtzebuergesch … fir iech, fir är Kanner a Kandskanner, fir e
Cadeau ze maachen?
De ganzen Oktober kritt dir an de Bicherbutteker an op der FOIRE
20% op all eise Bicher a Publikatiounen, esou wéi et hei drënner
steet: 

KLENGEGKEETEN,
intelligent an nëtzlech Spréchelcher vum Robert Siuda …… 2,00 €

MAT LAACHEN A KRÄISCHEN,
genësseg Schnoke vum Tony Bastian ...............................…… 3,20 €

DE GAUNZE WEE,
eiser beschter Gedichter vum excellenten Tit Schroeder .....  7,10 €

SPRÉCHELCHER A GESCHICHTEN,
eng Gellegt vum Janine Theis-Kauth...............................…… 13,60 €

ROUT A GRÉNG LËSCHTEN,
900 falsch a richteg Beispiller .........................................…… 4,76 €

MOSAIK-STENG,
klenge lëtzbg.-franséischen Dictionnaire (6000 Wierder)… 7,56 €

EISER LIDDER,
60 eiser bekannster Lidder (Text, Nouten, Akkorden) ...…… 7,20 €

FABELEN OP LËTZEBUERGESCH,
vum Lex Roth, nom J. de La Fontaine ............................…… 11,12 €

TEXAS NUCKES, 
vum Louis Miesch spaasseg fir d'Kanner verzielt .........…… 2,00 €

EIS VIRNIMM,
mat alle Varianten, vum Marcel Lamy zesummegestallt …… 2,00 €

VETERINÄREN ËNNERWEE,
Schnoken an Eeschtes, vum Dr. G.Thewes ....................…… 2,00 €

D'PSALMEN OP LËTZEBUERGESCH,
integral, an engem Luxusband .......................................…… 25,00 €

H.M. – Wie bei enger Lotteri, enger Tombola oder soss engem Spill
matmécht, deen erwaart sech natierlech, eppes Klenges ze gewannen.
Si kënnen ower net all gewannen, an déi allermeescht fillen sech
herno... gezunn! Déi ( onverwiesselbar lëtzebuergesch) Ausdrocksweis
ass den exakte Géigendeel vun deem, wat een am Däitschen ënner
„Gewinner ziehen“ versteet. 

Si beweist alt erëm eng Kéier, datt mir dacks Wierder gebrauchen,
déi riichtewech an d'Däitscht weisen, ower eppes ganz Aneschtes soen.
„Die Gewinner wurden gezogen“ heescht, datt déi Leit duerch e Lous,
eng plastiks Kugel oder soss eng Manéier erausfonnt guffen, déi eppes
gewonn hunn. 

Am Lëtzebuergesche kann een dofir ower net soen, si hätten
„d'Gewënner gezunn“, well dat wëllt soen, déi Leit wieren ugeschmiert
ginn... wie guff dann elo op lëtzebuergesch hei gezunn?! Et däerft
héchstens heeschen, d'Gewënner wieren ausgeloust, bestëmmt oder
erausgesicht ginn. Net wichteg, mengt dir? Mä just mat esou Lais a Fléi
zéie mir an engem Stéck Fiedem aus dem Gestrécks – an domat aus
eiser Identitéit – eraus! AL – Ob et vum ARD, dem ZDF, dem RTL, dem SAT 3, dem XYZ kënnt: mir traatsche leider ëmmer méi an

ouni nozedenken an engem verpreiste Lëtzebuergesch, dat op eis Sprooch passt wéi eng Dunn op en Af. Et huet
kee verstännege Mënsch eppes géint déi däitsch Sprooch; mä wa mir ouni Kéier a Krëmmel dat mat hir
ermëlzen, wat typesch am Lëtzebuergeschen – an domat an eiser Identitéit – ass, da si mir „méi domm wéi de
Gebrauch!“

Keen däitscht Wuert, kee franséischen oder engleschen Ausdrock schuet eiser Sprooch ... wa mir deer
domat keng muttwëlles futti maachen, déi eise kleesperen „Dialekt“ huet. Dat ass déi gëlle Regel, mat deer mir
eise Kanner d'Lëtzebuergescht kënne vermaachen! Firwat solle mir dann „zréckdenken“, an och nach
„nodréiglech?“ Wat maache mir op eemol mat „Steng vum Ustouss“ ... aplaz „duerno, nach eng Kéier iwwer
eng Ursaach nozedenken“. Dir fannt 900 esou (absolut onnéideg) Kuebereien an eisem Bichelchen „Gréng a
rout Ausdréck“ ... do gitt dir op villes gestouss, wat eiser Sprooch onheemlech wéi deet!

Mir sinn erëm op der Foire
Kommt bei äis op de Stand an der Hal 2 A / 61;

do kritt dir och all eis Publikatioune
fir dee beschte Präis

Au monastère du Carmel à Luxembourg-Cents

Célébrations thérésiennes,
espace de prière personnelle et veillées de prière

Les carmélites de Luxembourg in-
vitent tous les intéressés aux
célébrations thérésiennes au mo-
nastère du Carmel à Luxembourg-
Cents.

– Demain dimanche 29 septembre
à 19 heures une veillée de prière «sur
les pas de Thérèse de Lisieux» et sur
le thème des Journées mondiales de
la jeunesse de Toronto aura lieu dans
la chapelle du Carmel.

– Le lundi 30 septembre, l’ar-
chevêque de Luxembourg, Mgr
Fernand Franck, présidera l’eucha-
ristie solennelle en l’honneur de

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à
18.30 heures dans la chapelle du
Carmel. L’homélie sera prononcée
par le Vicaire général, Mathias
Schiltz. A l’issue de la célébration, le
verre de l’amitié sera offert au
cloître.

– Le mardi 1er octobre, jour de la
fête de sainte Thérèse de Lisieux, on
pourra assister aux vêpres et à
l’eucharistie à 17.30 heures dans la
chapelle du Carmel.

– En plus, les carmélites offrent un
espace de prière personnelle pour

«reprendre souffle au coeur du quo-
tidien» au monastère du Carmel, 10,
rue sainte Thérèse d’Avila, L-1152
Luxembourg-Cents. Des heures de
prière silencieuse accompagnées
sont offertes les dimanches 29 octob-
re, 10 novembre, 24 novembre et 15
décembre de 19 à 20 heures.

– Des veillées de prière auront lieu
à partir de 19 heures les dimanches
13 octobre (veillée de prière avec
Thérèse d’Avila), 8 décembre (veillée
de prière avec Marie) ainsi que le
mardi 24 décembre (veillée de Noël).

m.h.

Les anciens maquisards luxembourgeois en France
en pèlerinage à Charleville-Mézières et à Revin

Devant le monument de la Résistance et de la Déportation de Berthau-
court: le maire de Charleville, le président de l'Association des maquisards
luxembourgeois en France, le président départemental de l'Union des
anciens combattants des Ardennes, la directrice de l'Office national des
A.C. des Ardennes, le colonel Messiant, délégué militaire des Ardennes

(d. g. à dr.)

L'Association des combattants volontaires luxembourgeois de la Résistance française a déposé une gerbe au
monument aux morts du Maquis des Manises à Revin

Dans le cadre de leurs voyages-
pèlerinages aux endroits où les
maquisards luxembourgeois se
sont battus pendant la Seconde
Guerre mondiale, une quaran-
taine de membres de l'«Assoc-
iation des combattants volontai-
res luxembourgeois de la Résis-
tance française», vient de se dé-
placer à Charleville-Mézières et à
Revin dans les Ardennes françai-
ses, hauts-lieux de la résistance.

A Revin, non loin de Charleville,
sur le plateau de «Malgré Tout»,
au mois de juin 1944, 250 maqui-
sards, parmi lesquels trois
Luxembourgeois, cinq officiers
américains et anglais réfugiés
après un atterrissage forcé, placés
sous le commandement du colonel
de la Bollardière, y furent encer-
clés par un groupe de 3.000 soldats
de la Wehrmacht, puissamment
armés, dont plusieurs centaines de
SS.

Dans la lutte inégale, le courage
et la foi des maquisards ne suffi-
saient pas pour remporter la vic-
toire.

Cent-six combattants de la li-
berté, dont soixante-quatorze Re-
vinois et deux Luxembourgeois,
les frères Jander, après avoir été
torturés cruellement, y furent
massacrés délibérément.

Au monument du Maquis de
Revin, sont gravés les noms de
Jean Jander, mort à l'âge de 21 ans

et celui de son frère Eugène, mort
à 19 ans, originaires d'Oberkorn.

Pendant l'occupation allemande,
les relations patriotiques entre les
résistants luxembourgeois et ceux
des Ardennes françaises furent des
plus intenses.

Dès 1941, les premiers groupes
d'évadés luxembourgeois à desti-
nation de la France, via Longwy,
Charleville, Rethel et Paris, avaient

bénéficié de l'appui d'un réseau de
cheminots lorrains et ardennais,
leur permettant de se soustraire au
contrôle de la Feldgendarmerie et
de la Gestapo, installées dans les
gares et dans les trains.

Lors de leur voyage-pèlerinage
récent, après avoir déposé une
gerbe au monument de la Résis-
tance et de la Déportation à Ber-
thaucourt et au monument aux

morts de la ville de Charleville – en
présence de 16 drapeaux, des re-
présentants des associations des
anciens combattants et résistants
français, de Mme le maire et des
conseillers de la mairie de Charle-
ville –, les membres de l'association
luxembourgeoise furent reçus à la
mairie par Mme le maire et ses
adjoints.

Après l'allocution de bienvenue
de Mme le maire et la réplique du
président de l'association luxem-
bourgeoise, Jules Stoffels, les
échanges de vue portaient essen-
tiellement sur le développement
des relations amicales franco-
luxembourgeoises et la défense du
patrimoine de la résistance de la
«Grande région».

Assistaient également à la récep-
tion et aux dépôts de gerbes, le
directeur départemental de l'office
des anciens combattants et vic-
times de guerre et le colonel Mes-
siant, délégué militaire du départe-
ment des Ardennes.

Après un repas commun au res-
taurant «Porte de Flandres» à
Charleville, la délégation luxem-
bourgeoise se déplaça à Revin, où
elle fut reçue très amicalement par
une délégation des anciens combat-
tants.

La visite du plateau «Malgré
Tout» et une cérémonie de rappel et
de recueillement devant le monu-
ment du Maquis de Revin, en com-
pagnie de deux anciens maquisards
revinois, survivants des événe-
ments de l'époque tragique, suivie
d'un dépôt de gerbe et d'une allocu-
tion commémorative du président
de l'association luxembourgeoise,
clôturaient dignement le voyage-
pèlerinage dans les Ardennes.

L'accompagnement musical fut
assuré magistralement par Nicolas
Hoffmann. Pit Frantzen porta le
drapeau et Marcel Kahn assura la
photographie.

L'Association des anciens com-
battants volontaires luxembour-
geois de la Résistance française re-
grette la libération anticipée de
Maurice Papon, ancien haut fonc-
tionnaire du gouvernement de Vi-
chy sous l'occupation allemande,
condamné pour «complicité de
crime contre l'humanité»; libéra-
tion décidée par la Cour d'appel, en
désaccord avec le conseil des minis-
tres et le président de la Républi-
que française, cela d'autant plus
que Jacques Chirac a rejeté trois
fois une demande de grâce.

J. St.

„Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga“

Ausstellung über vom Austerben bedrohte Brutvögel Luxemburgs
Bis zum 7. Oktober veranstaltet

die „Lëtzebuerger Natur- a Vulle-
schutzliga“ eine Ausstellung zur
Roten Liste der Brutvögel Luxem-
burgs im „Shopping-Center Belle
Etoile“ in Bartringen. Die Ausstel-
lung handelt über die bedrohten
Brutvögel Luxemburgs, ihre Ge-
fährdung und ihr Vorkommen. In
Luxemburg brüten 130 Vogelarten,
von denen 65 in der Roten Liste
eingetragen sind, deren Bestand
also mehr oder weniger stark be-
droht ist. Dies sind immerhin mehr
als 50 Prozent. Zwölf Arten sind in
den letzten Jahren in Luxemburg
ausgestorben oder verschollen. Im
„Haus vun der Natur“ in Kockel-
scheuer ist eine Broschüre zur Roten
Liste der Brutvögel Luxemburgs er-
hältlich (www.luxnatur. lu).

Vögel als Bioindikatoren
Vögel sind sehr gute Indikatoren

für den Zustand von Lebensräu-
men. Durch ihren Gesang und ihr
Verhalten sind sie meist recht ein-
fach nachzuweisen. Bei anderen
Indikatoren ist dies viel schwieri-
ger. So sind zum Beispiel die
Bestandsaufnahmen bei den Vö-
geln in Luxemburg ein sehr ernst
zu nehmendes Indiz dafür, dass
die Landwirtschaft größtenteils
zu intensiv betrieben wird. Kom-
men in einem Gebiet viele Vogel-
arten vor, so kann dies darauf
hindeuten, dass dieser Lebens-
raum ein sehr hohes natürliches
Potential hat.

In Luxemburg scheint die Rote
Liste nicht ernst genommen zu

werden, oder wie ist es sonst zu
erklären, dass Luxemburg eines
der wenigen europäischen Länder
ist, in denen es kein staatliches
Monitoring- oder Schutzpro-
gramm für die bedrohten Vogelar-
ten gibt.

Während in anderen Ländern
Europas die Bestände der an die
Landwirtschaft gebundenen Vo-
gelarten erfasst werden und in die
Planungen und Verordnungen
miteinbezogen werden, fehlt ein
solches Programm in Luxemburg
gänzlich.

Weitere Informationen gibt es
im „Haus vun der Natur“ in Ko-
ckelscheuer, unter der Telephon-
nummer 29 04 04 308 oder unter
www.luxnatur.lu.

„Folk-Clupp Lëtzebuerg“ blickte auf 25 Jahre zurück
Im Saal des Sang & Klang im

Pfaffenthal fand vor wenigen Tagen
die Generalversammlung der Verei-
nigung „Folk-Clupp Lëtzebuerg“
statt. Dabei stand besonders die
Feier zum 25-jährigen Bestehen des
Vereins am 26. Oktober im Vorder-
grund.

Im Jahre 1977 wurde der Verein
mit dem Ziel gegründet, die folklo-
ristischen Bereiche Musik, Tanz, ver-
gangene Gegebenheiten und Sagen,
Legenden, Märchen, Kostüme und
Sprichwörter wieder aufleben zu
lassen und zu erhalten. So wurden in
den vergangenen 25 Jahren über 200
Manifestationen organisiert, dies mit
mehr als 250 verschiedenen Gruppen
aus dem In- und Ausland. Bei diesen
Veranstaltungen waren renommierte
Künstler aus allen Teilen der Welt,

u.a. die bekannte Sängerin Angéli-
que Ionatos aus Griechenland, Elena
Ledda aus Sardinien, Louisan Red
aus den USA, das Ensemble Geor-
gika aus Georgien und die Sands
Family aus Irland zu Besuch.

Weiterhin wurden in den Jahren
1982 und 1997 zwei Festivals, ver-
schiedene folkloristische Rallyes,
Lehrgänge für Tänze und Gitarren-
spiel durchgeführt, dies neben der
Mitorganisation vom „Carnaval des
cultures“ und „Village du monde“ in
den Jahren 1997, 1998 und 1999.

In der vergangenen Saison fanden
Konzerte mit internationalen Künst-
lern statt, u.a. „Sonoc de las Tunas“,
„Carlo Jones & the Surinam Kaseko
Troubadours“, „Corey Harris Trio“,
„Trebunie Tutki“, „Holmes Brot-
hers“, „Esma Redzepova“ und dem

„Ziroli Winterstein Ensemble“. Die
Konzerte fanden teils im Saal des
„Sang & Klang“ in Pfaffenthal, in
der Hauptstadt Luxemburg oder in
der Kulturfabrik in Esch/Alzette
statt. Das Gitarrenfestival war in
Beckerich organisiert worden.

Nach den obligaten Punkten der
Generalversammlung wurde das
Programm für die „Soirée anniver-
saire“ am 26. Oktober im Detail vor-
gestellt. Aus diesem Anlass wird
auch eine Festbrochüre präsentiert.
Ein Konzert der Gruppe „Di Grine
Kuzine“ (Klezmer Balkan Brass)
steht ebenfalls schon auf dem Pro-
gramm.

Im Vorstand sind Marine Goergen,
Henri Haag, Aloyse Harles, André
Hein, Jérôme Levy, Serge Levy und
Marco Uhres. LD
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E Mëttwoch, den 3. Juli / Sonndeg, 7 Juli kënnt dir ë.a. um
„Nordliicht“ eng Emissioun op der Plaz an och éischt Pläng
mat engem Commentaire vum Monument MICHEL-RODANGE /
REENERT zu Wolz gesin, do wou hien seng Fuusse-Geschicht
geschriwwen huet.

P.W. – Et muss een heiansdo e Steen an eng Fënster
geheien, fir datt erëm anuecht geholl gëtt, datt Glas dran ass...
vläicht fir datt et net zevill zitt! Wien als iwwerhieflechen
Zyniker onbedéngt den arroganten Intellektuelle wëllt eraus
hänke loossen, dee vergräift sech nawell gär un eppes, wat vun
anere Leit héich veréiert gëtt, well et batter bezuelt ginn ass. E
Beispill dofir hu mir bei deene gescheite Leit, déi sech an äis an
anerer ëmmer erëm wëlle froen, wat datt mir dann eigentlech
sinn, fir dat esou verbruet wëllen ze bleiwen.

Entweder si wëssen et net, oder si wëllen et ënnert den
Dësch kieren, datt eisen „Nationalsproch“ Mir wëlle bleiwe
wat mir sinn an enger Zäit entstong, wou eist Ländchen als
giedlege Schappnougat fir all Länner rondrëm gebraucht ginn
ass. Schléisslech haten d'Preisen sech 1815 an d'Belsch 1839 de
Krapp gutt voll Wëppele Lëtzebuerg gestoppt; d'Fransousen
hunn zënterhier wéi Spuervullen op dat gestuerkt, wat nach
iwwreg bliwwe war: genee eist Land vun haut! De Michel
Lentz, deen de bekannte Sproch 1859 am „Feierwon“ esou
geschriwwen huet, wousst genee, wouvun hie géng schwätzen,
well hien als „décke“ Beamten an der Regéirungsverwaltung
all Dieren an Dossieren opstoen hat; dohier kënnt natierlech
och deen „nationalisteschen“ Aschlag a ville vun senge Ge-
dichter. Et gong an deer Zäit (an esouguer bis 1945) ëm net
manner wéi déi souverän Existenz vu Lëtzebuerg. Mir fannen
déiselwecht Suerg iwwregens och, an enger anerer Tounart,
beim Michel Rodange erëm... an deer Zäit, wou den Akt ewell
virbereet war, fir dem Napoléon III de Grand-Duché fir 5
Millioune Goldfrang ze verklappen. Wier et äis dann haut
besser? Wiere mir da méi "dichteg"? Gitt emol an d'Lorraine
froen, vläicht och an d'Areler Land...

Satiresch Texter a Gedankespiller vu grousse Geeschter
kënnen eng flott Saach sinn; si kënnen den historesche Wouer
ongestrooft verdréinen, op d'Schëpp huelen oder einfach
iwwergoen. Mir si frou fir si, datt een sech dat an eisem fräie
Lëtzebuerg kann erlaben, wou all vollgefruppste Geck op
d'Äis däerf danze goen... ower wat geschichtlech (dacks
batter!) wouer ass, kann een och mat Spunnes net aus der Welt
schafen.

Mir soen all deene léiwe Leit merci, déi sech bis elo mat hirem Don an d'Lëscht vun de Frënn vum
Monument fir eise groussen Dichter ageschriwwen hunn. Eise Merci geet och un de Comité-Directeur vum
„Fonds culturel national“ an säi President, den Här Paul Reiles, fir hir Decisioun „d'accorder l'avantage fiscal
aux donateurs qui sont prêts à soutenir le projet Monument Michel Rodange/Reenert à Wiltz“.

Domat steet dann elo fest, datt jidfereen, deen normalerweis eng Steiererklärung muss maachen, d'Recht
huet, fir vu 25 € un säin Don fir d'Monument „Rodange“ bei sengen „dépense spéciales“ ofzesetzen.
D'Conditioun ass déi hei: Et iwwerweist/schéckt een säin Don op de Kont BCEE 1002/0100-3 vum „Fonds
culturel national“, Motiv „Monument Michel RODANGE“; den „Talon“ kënnt als Bewäis bei d'Steiererklä-
rung. Mir melden äis an dësem Sënn och bei deene Frënn, déi bis elo sou léif waren, hiren Don op de Scheck vun
der Actioun-Lëtzebuergesch ze iwwerweisen. Wien normalerweis keng Steierdeclaratioun muss maachen, dee
kann säin Don weider op dee Schecknummer setzen, dee mir extra fir d'Monument opgemaach hunn, den CCPL
197316-18 (Actioun-Lëtzebuergesch/Monument Rodange).

An der KLACK Nr. 83 vum 28. September hoffe mir, de Plang an e „Bild“ bréngen ze kënnen, wou dir
gesitt, wéi a wat dat Monument fir eise groussen Dichter a säi Meeschterwierk zu Wolz „op der Lann“ gëtt.

R.Z. – Et misst am Fong villen opgefall sinn, datt eis Sprooch an de
leschte Joeren duerch déi grouss Dier erëm op d'Theaterbühn komm ass.
Natierlech hunn och ëmmer gutt Iwwersetzungen aus anere Sproochen an
d'Lëtzebuergescht äis vill Freed gemaach... wann de lëtzebuergeschen
„Auteur“ éierlech genuch war, fir ze soen, wou hien säi „Material“ hier hat,
a wann säin Talent als Iwwersetzer äis opgefall ass.

An der lescht ginn ower nees méi Theaterstécker original an eiser
Sprooch geschriwwen, wou dat Bannescht an dat Baussegt (d'Sprooch)
„klavéieren“. Duerch déi national Präisser sinn äis ëmmer méi sympa-
thesch Nimm vu Leit bekannt ginn, déi mat Sketcher, Revüen a grousse
Stécker eiser Litteratur an der Sprooch all Éier gemaach hunn... Greisch,
Rewenig, Schuster, Pütz, Christen asw. sinn äis e Begrëff fir éierbar oder
esouguer besonnesch Qualitéit. E Revüe-Titel wéi „Damp an der Kichen“
passt sproochlech wéi d'Fauscht op d'A…mä mir hu bestëmmt nach e
sëlleche Talenter am Land, déi d'Chance nach net haten (oder wollten), fir
méi grouss „eraus ze kommen“. Dofir verdéngt d'UGDA en extra waarme
Merci, datt si elo well fir d'zweet bannent e puer Joer e Concours fir nei
Theaterstécker ausgeschriwwen huet... ee vun de ville klengen a grousse
Schréck, bei deenen eis Sprooch „e Gielchen“ ugehaang kritt.

L.R. – An der Europa-Unioun si mir net méi wäit vun der Geschicht vum Tuerm-Bau vu Babel, an deem et
12 oder 15, vläicht och 25 Sprooche gëtt: e Gejadders ouni Enn, wou kee méi deen anere versteet... d'EU hätt
dann zugudderlescht eng Iwwersetzer-Verwaltung, déi (mathematesch beweisbar) alles sprengt, wat ee sech
„dolmetschereg“ virstelle kann. Bedenkt iech emol déi Traductiouns- an Drockkäschten: eng Milliarden-
Euro-Klak! Mä wéi esou villes, wäert och dat de „Bréisseler“ schnutzegal sinn... et sief dann, d'Regéirungs-
käpp zéien endlech d'Brems an engem „Conseil Européen“.

Fir äis Sprooche-Leit vun der A.L. geet et net drëm, ob mir eist Lëtzebuergescht an dee Sproochen-Trën-
del wëllen era kréien; schonn de Gedanken ass hiermiddeg... obschonn ee sech haut ka froen, ob dann elo an e
puer Joer d'Maltesescht oder d'Islännescht méi Rechter zegutt kréie solle wéi eis legal Nationalsprooch.
D'Sturheet vun de Fanatiker an de Chauvinisten aus grousse Länner mat immense Kultursproochen an der
Fro vun enger „lingua franca“, enger eenzeger „Dréinplacks-Sprooch“ um EU-Plang, ass ganz einfach
lächerlech. Mat Verstand huet dat Ganzt näischt méi ze dinn; nëmmen de "Prestige" zielt nach fir déi meescht.

An eis Sprooch bei deem ganze Gedruddels? Mä déi ass et indirekt „entschold“, datt mir Lëtzebuerger am
Fong dat mannste Krämpes mat enger „lingua franca“ hätten: duerch eis Sprooche-Situatioun si mir
forcéiert, vu Klengem un direkt mat zwou Héich-Sproochen ze liewen; vill Lëtzebuerger vun 13 Joer un och
mat Englesch dobäi: Europa- a Weltrekord! Gewëss, et kann een sech elo driwwer zermeeschteren, datt de
Lëtzebuerger doduerch keng Sprooch gif zerguttst ze pake kréien, oder datt eist Schoulsprooche-System fir
Mathematik, Physik, Chimie, Biologie asw. e Klompfouss wier. Wien sech ower fir Leeschtunge vun eise
Wëssenschaftler heiheem an uechter d'Welt intresséiert, dee weess, datt „gutt Käpp“ net duerch d'lëtzebuer-
gesch Sprooche-Spezialitéit gebremst gufen a ginn: als lescht brillant Beispill de „Lion's-Präiss“ fir den Dr.
Goedert... aus England! Mir Lëtzebuerger sinn also bei deer ganzer Saach zimlech „gutt eraus“. Mä et kann ee
sech bal net virstellen, wat den Iwwersetzerproblem, an Zukunft och mat slavesche Sproochen an dem
ungaresche „Finno-Auguresch“, an der Europa-Unioun fir e Waasserkapp kritt, ouni vun de wierklech
enorme Käschten ze schwätzen…net auszedenken! Vläicht wier just Lëtzebuerg an enger gudder Roll, fir ze
verlaangen, datt dee pickege Sprooche-Problem op jidfer „Sommet Européen“ an der Diskussioun géng
bleiwen, an zwar net um Kazen-Eck vum „ronnen Dësch“, oder niewelaanscht beim „pousse-café“!

Déi 6 westeuropäesch Grëndungslänner hate mat héchstens 2 Sproochen ze dinn: enger aus dem
romaneschen an enger aus dem germanesche Sproochraum ...wann een dat gutt mixt, da kënnt do ganz kloer
eng germano-romanesch Sprooch eraus, wéi d'Geschicht dat an „England“ gewisen huet: d'Englescht, dat vu
ronn 3 Milliarde Mënschen op der Welt verstanen oder geschwat gëtt! Net ze vergiessen, datt dës
germano-romanesch Sproochmëschung haut an der Technik, dem Schëffs- a Flugverkéier, der Wëssenschaft
asw. eng absolut global Roll spillt, laanscht déi eis EU sech net drécke kann, wann si net an hire Chauvinismen
erstécke wëllt. All déi aner Sprooche sollen héich offiziell als spezifesche Kultur-Pilier e Garantie-Statut
kréien oder behalen, deen hinne fir hirt Versuergen a Weiderkomme sécher ass... an da si „mir“ och dobäi!

C.B. – Jidderee vun äis weess, wéi dat geet: Wann et lëschteg ass an ee
mat Sangen ufänkt, da stëmmen déi aner mat eran: „Kanner, o Kanner, o
quel malheur, mir mussen aus der Rue des Fleurs...“. Mä gemenkerhand
bleiwe mer dann och an der 'rue des Fleurs' stoen, well bis op de Refrain
vum Lidd kënnt net méi vill no, héchstens nach e bësse Genurels, vläicht
nach deen een oder deen anere Saz aus enger Stroph. Ower domat huet et
sech dann, oder?...

Datt et awer och anescht geet, hunn ech dës lescht matkritt, an zwar
an der Päischtvakanz mat engem Veräin op der Rees. Well et do jo alt emol
deen een oder aneren Ament vu gesellegem Zesummesi gëtt, hat ech derfir
gesuergt, datt jiddereen aus eisem Grupp der Actioun-Lëtzebuergesch
hiert Gesankbuch „Eiser Lidder“ bei sech hat. A wierklech: wéi mir esou
an engem gemittleche Kader bei engem gudde sëffege Pättchen an engem
gehäerzte Maufel zesummesouzen, do foung op eemol een un ze sangen.
Spontan huet een deem aneren d’Säit am Buch gesot, an esou koum et, datt
herno eis ganz Gesellschaft mat Leif a Séil matgesongen huet. Dëscher-
weis goufen déi 37 Strophe vum Jabbo senger Kap gesong; bei all 'deem
gudde Gefréiss', wat mer zervéiert kruten, konnt och nach jidderee vun äis
déi sëlleche Plaë vun de „Lëtzebuerger Spezialitéite“ verquëssen…dat
goung esou wäit, datt de klenge Museksensembel, deen am Restaurant
spille sollt, guer net méi bei äis komm ass, well mir esou am Jumm waren,
datt mer hirer net méi gebraucht hunn.

Bei enger anerer Geleeënheet hate mer dann och nach e Piano am
Sall. Et huet net laang gedauert, dunn hat een „Eiser Lidder“ drop
opgeschlon an huet den Toun uginn; d'Lidder si komm wéi op „Papje-
musek“! A wéi sot een aus eisem Grupp zu mir: „Dat do war mol rëm eng
Kéier richteg flott! Wéini hu mir fir d’lescht esou zesumme gesongen!?“

Der Actioun Lëtzebeurgesch hiert Bichelchen „Eiser Lidder“ hat op
jiddefall op där Rees säin Déngscht gemaach. Vläicht gëtt et jo och nach
bei anere Veränsgeleeënheete matgeholl, an dat klengt Investissement ass
wierklech dowäert. Huet dir et nach net? Da frot iech et am Bicherbuttek
oder op enger vun eisen Adressen. De Präis? Net méi wéi en Teller
Spaghettien!
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Pastoralregion OstenPastoralregion Osten
Altwies:
Sonntag, 9 Uhr, Donatus- und
Sakramentsprozession; 9.45 Uhr,
Hochamt.

Aspelt:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt. 

Bad Mondorf:
Sonntag, 8.30 Uhr, Frühmesse;
10.30 Uhr, Hochamt. 

Bürmeringen:
Samstag, 19.30 Uhr, Vor-
abendmesse.

Dalheim:
Sonntag, 9 Uhr, Wortgottesdienst;
14.30 bis 16.30 Uhr, Anbetung des
Allerheiligsten; 15.30 Uhr, Beicht-
gelegenheit; 16.30 Uhr, Vesper mit
sakramentalem Segen.

Echternach:
Samstag, 15 bis 15.30 Uhr, Beicht-
gelegenheit; 17.30 Uhr, Vorabend-
messe (Muttergotteskapelle);
18.30 Uhr, Vorabendmesse (Basi-
lika); 20 h, messe de la com-
munauté portugaise (basilique).
Sonntag, 9 Uhr, Messe (Basilika);
10 Uhr, Hochamt (Basilika);
11.15 h, messe en français (basi-
lique); 18.30 Uhr, Abendmesse
(Basilika).

Elvingen:
Samstag, 19 Uhr, Messe.

Mertert:
Samstag, 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse. Sonntag, 10.30 Uhr,
Hochamt.

Waldbredimus:
Samstag, 16 Uhr, Beichtgelegen-
heit.

Wasserbillig:
Sonntag, 9 Uhr, Hochamt; 19 h,
messe en portugais.

Wellenstein:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.

Pfarrverband ConsdorfPfarrverband Consdorf

Altrier:
Montag, 18 Uhr, Messe.

Befort:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt.

Berdorf:
Sonntag, 10.45 Uhr, Hochamt.

Consdorf:
Samstag, 17 Uhr, Firmung. Sonn-
tag, 17 Uhr, Messe im Altersheim.

Scheidgen:
Montag, 19.15 Uhr, Messe.

Pfarrverband GrevenmacherPfarrverband Grevenmacher

Berburg:
Samstag, 18 Uhr, Messe. Sonntag,
11 Uhr, Messe im Blindenheim.

Biwer:
Sonntag, 10.15 Uhr, Messe.

Grevenmacher:
Samstag, 18.30 Uhr, Messe. Sonn-
tag, 10.30 Uhr, Messe.

Lellig:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.

Manternach:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.

Münschecker: 
Sonntag, 10 Uhr, Messe.

Wecker: 
Sonntag, 9 Uhr, Messe.

PfarrverbandPfarrverband
Rosport - MompachRosport - Mompach

Born:
Sonntag, 19.30 Uhr, Abendmesse.

Dickweiler:
Sonntag, 10 Uhr, Festmesse mit
Fahnenweihe.

Girsterklaus:
Sonntag, 16 Uhr, Herz-Jesu-An-
dacht. Dienstag, 15 Uhr, Fest-
messe.

Mompach:
Samstag, 16.30 Uhr, Hochzeits-
messe. Sonntag, 14.30 Uhr, Tauf-
feier.

Rosport:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt.

Steinheim:
Samstag, 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse.

Pfarrverband RemichPfarrverband Remich

Bech:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.

Bous:
Samstag, 19.30 Uhr, Vor-
abendmesse. Sonntag, 10.30 Uhr,
Hochamt.

Canach:
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt.

Lenningen: 
Sonntag, 9.15 Uhr, Hochamt. 

Remich:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 9.15 Uhr, Hochamt
(Foyer Ste-Elisabeth); 10.30 Uhr,
Hochamt; 18 Uhr, Abendmesse.

Trintingen: 
Keine Messe.

Pfarrverband WiddenbergPfarrverband Widdenberg

Betzdorf: 
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt im
Kloster.

Flaxweiler:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt; 16
Uhr, Tauffeier.

Mensdorf:
Sonntag, 10.45 Uhr, Hochamt.

Roodt/Syr: 
Samstag, 18.45 Uhr, Vor-
abendmesse.

PfarrverbandPfarrverband WWormeldingenormeldingen

Ahn: 
Sonntag, 10.15 Uhr, Messe.

Beyren:
Sonntag, 9.30 Uhr, Messe.

Ehnen:
Samstag, 18.30 Uhr, Messe.

Gostingen:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.

Machtum:
Sonntag, 11 Uhr, Hochamt.

Niederdonven:
Sonntag, 9.45 Uhr, Hochamt.

Oberdonven:
Samstag, 18 Uhr, Messe.

Oberwormeldingen:
Sonntag, 8 Uhr, Messe.

Wormeldingen:
Samstag, 19 Uhr, Messe. Sonntag,
10 Uhr, Hochamt.

Pastoralregion NordenPastoralregion Norden
Clerf:
Samstag, 15 Uhr, Tauffeier in Clerf.
Sonntag, Ausstellung „Gëff der
Léift ee Gesiicht“ vom C.P.V. in der
Dekanatskirche; 9 Uhr, Messe in
Reuler; 10 Uhr, Hochamt in Clerf;
16.30 Uhr, Aussetzung des Allerhei-
ligsten und stilles Gebet in Clerf;
17.30 Uhr, Betstunde am Weltge-
betstag für geistliche Berufe in der
Dekanatskirche; 18.30 Uhr, Messe
zum Abschluss des Bettages.
Clervaux (Abbaye):
Dimanche, 10.30 heures, messe; 17
heures, vêpres. Prières en français et
chants grégoriens.
Weicherdingen:
Samstag, 19.30 Uhr, Messe.
Weiswampach:
Samstag, 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse.

PfarrverbandPfarrverband
Boulaide - Haute-SûreBoulaide - Haute-Sûre

Bauschelt: Sonndig, 11 Auer, Mass.
Béiwen: Samschdig, 19 Auer, Mass.
Harel:
Sonndig, 9.45 Auer, Mass fir
d'Pompjeeën.

PfarrverbandPfarrverband
Hosingen - HoscheidHosingen - Hoscheid

Baastenduerf:
Sonndeg, 9.15 Auer, Mass.
Branebuerg:
Sonndeg, 10.15 Auer, Kiermesmass
an duerno Seene vun de Griewen.
Eesbich:
Sonndeg, 10 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht.
Houschent:
Samsdeg, 18.30 Auer, Mass.
Houschter-Déckt:
Sonndeg, 19.30 Auer, alternativt
Gebiet mam Thema „Kierchlech Be-
ruffer“.
Housen: Sonndeg, 9.15 Auer, Mass.
Holztem:
Samsdeg, 18.30 Auer, Mass.
Lëppschent:
Sonndeg, 10.30 Auer, Mass.
Mierschent:
Sonndeg, 10 Auer, Mass.
Roudersen:
Sonndeg, 10 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht.
Schlënnermannischt:
Samsdeg, 19.30 Auer, Mass.
Wuelessen:
Samsdeg, 19.30 Auer, Mass.

PfarrverbandPfarrverband
Marnach - HeinerscheidMarnach - Heinerscheid

Hengescht:
Sonndeg, 9.30 Auer, Mass fir d'Par.
Hëpperdang:
Sonndeg, 10.45 Auer, Mass fir d'Par.

Léiler:
Samschdeg, 18.30 Auer, Virowend-
mass fir d'Par.
Maarnech:
Samschdeg, 15.30 Auer, Hochzäits-
mass.
Munzen:
Sonndeg, 18.30 Auer, Owesmass.

Pfarrverband PintschPfarrverband Pintsch

Draufelt:
Samsdig, 16 Auer, Daffeier; 19 Auer,
Mass.
Knapphouschent:
Sonndig, 9.15 Auer, Mass.
Lellgen:
Sonndig, 10.45 Auer, Kiermesmass.
Mäerkels:
Sonndig, 16.30 Auer, stëll Anbetung;
17 Auer, Bietstonn; 18 Auer, feier-
lich konzelebréiert Mass mat Fest-
priedigt vum Chanoine Michel
Schmit.

PfarrverbandPfarrverband
Ulflingen - WintgerUlflingen - Wintger

Asselborn:
Samstag, 18 Uhr, Messe.
Dönningen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Fünfbrunnen:
Sonntag, 8 Uhr, Messe.
Helzingen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Hoffelt:
Samstag, 17.30 Uhr, goldenes Hoch-
zeitshochamt.
Huldingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, Wortgottes-
dienst.
Lullingen:
Samstag, 18 Uhr, Messe.
Niederbesslingen:
Sonntag, 10.45 Uhr, Hochamt.
Oberwampach:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt.
Stockem:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.
Trotter-Strasse:
Sonntag, 10.45 Uhr, Donatushoch-
amt mit Festprediger Chanoine Mi-
chel Schmitt.
Ulflingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt mit An-
sprache von Fel. Schannel.
Wilwerdingen:
Samstag, 19 Uhr, Hochamt mit An-
sprache von Fel. Schannel.

Pfarrverband WiltzPfarrverband Wiltz

Bärel:
Samsdig, 19 Auer, Rousekranzge-
biet.
Dol:
Sonndig, 15 Auer, Daffeier.
Donkels:
Samsdig, 19.30 Auer, Rousekranzge-
biet.
Erpeldang:
Sonndig, 18.30 Auer, Rousekranzge-
biet.

Eschduerf:
Sonndig, 9.30 Auer, Houmass; 12.15
Auer, Kanddaf.
Géisdref:
Sonndig, 10.30 Auer, Houmass.
Grëmmelescht:
Sonndig, 9 Auer, Mass.
Heischent:
Sonndig, 10.30 Auer, Houmass an
uschléissend Prëssioun zu Éiere vum
hl. Donatus.
Metscheed:
Samsdig, 19 Auer, Mass.

Nidderwooltz:
Samsdig, 19 Auer, Kiermesmass zu
Éiere vun de Kierchepatréiner Péiter
a Paul.
Noutem:
Samsdig, 19 Auer, Rousekranzge-
biet.
Owerwooltz:
Sonndig, 10.30 Auer, Houmass op
der Festivalplaz bei Geleeënheet
vum 50. Anniversaire vum Weeltzer
Festival.
Toodler:
Samsdig, 18 Auer, Mass.

Pastoralregion ZentrumPastoralregion Zentrum
Bëschdref:
Sonndeg, 10 Auer, Kiermesmass.
Ettelbréck (CHNP):
Sonndeg, 8.30 Auer, Mass an der
Kapell. Mëttwoch, 16.30 Auer,
Mass an der Cafeteria.
Ettelbrück:
Samstag, 16.30 bis 17 Uhr, Beicht-
gelegenheit; 19 Uhr, Vorabendmes-
se; 20 Uhr, Gebet für kirchliche
Berufe mit der „Pastorale des voca-
tions“. Sonntag, 10.15 Uhr, Hoch-
amt; 19 Uhr, Abendmesse.
Feulen:
Samstag, 19 Uhr, Kirmesmesse in
der Pfarrkirche; anschließend Grä-
bersegnung. Dienstag, 18.30 Uhr,
Firmung von 14 Jugendlichen aus
Mertzig und Feulen in der Pfarrkir-
che Feulen.
Gilsdorf:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, feierliches
Hochamt.
Ierpeldeng/Bierden:
Samsdeg, 19 Auer, Mass zu Ierpel-
deng. Zu Bierden ass kee Gottes-
déngscht.
Iewerleng:
Samschdeg, 19 Auer, Virowend-
mass.
Mertzig:
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt.
Rippweiler:
Sonndeg, 9 Auer, Mass.
Schandel:
Keng Mass dëse Weekend.
Useldeng:
Sonndeg, 10.30 Auer, Houmass fir
d'Par.

Pfarrverband FelsPfarrverband Fels

Cruuchten:
Samschdeg, 19.30 Auer, Virowend-
mass.
Chrëschtnech:
Sonndeg, 10 Auer, feierlech Mass
an duerno Prëssioun.
Fiels:
Samschdeg, 15.30 Auer, Virowend-
mass mat Hochzäit.

Iermsdrëf:
Sonndeg, 15 Auer, feierlech Daf.
Larochette:
Dimanche, 10.30 heures, messe en
langues française et portugaise.
Medernach:
Samschdeg, 19.30 Auer, Virowend-
mass.
Steeën:
Samschdeg, 18 Auer, Radiomass.

Pfarrverband GrosbousPfarrverband Grosbous

Biebereg:
déi um Parbréif fir Sonndeg um
10.45 Auer ugekënnegt Mass fällt
aus.
Groussbus:
Samsdeg, 19 Auer, Virowendmass.
Viichten:
Samsdeg, 19 Auer, Virowendmass.

Pfarrverband MerschPfarrverband Mersch

Angelsberg:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Beringen:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Bissen:
Samstag, 15.30 Uhr, Vorabend-
messe mit Hochzeit. Sonntag, 10.30
Uhr, Messe.
Blascheid:
Sonntag, 9.15 Uhr, Messe.
Hünsdorf:
Samstag, 19.30 Uhr, Vor-
abendmesse.
Lintgen:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Dimanche, 9 heures, messe en por-
tugais.
Mersch:
Samstag, 19.15 Uhr, Vor-
abendmesse. Sonntag, 10.45 Uhr,
Messe im Kinderdorf. Dimanche,
19 heures, messe en français.
Pettingen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe im Hof
der Burg Pettingen.
Reckingen:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.
Rollingen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.

Weil man hie und da 
ein bisschen mehr wissen muss:

LW



Eis Sprooch op NORDLIICHT-TV
Vum 5. Juni un ass elo all 1. Mëttwoch am Mount

eng kleng Emissioun „Rondrëm eis Sprooch“ ze gesinn.
Mir soen dem Irène a Johny Pissinger-Engelmann

dofir villmools merci.

Rodange/Reenert-Monument Wolz
AL – Mir stellen dat neit National-Monument zesumme mat dem

Architekt-Artist a Professer Adolphe Deville an dem Georges Cal-
teux vun „Sites et Monuments nach vrum Summer an engem
Interview a mat Pläng an der Press vir.

D'Gemeng Wolz iwwerhëlt d'Strukturen ënnert dem Buedem; de
Stat suergt fir den „Itinéraire culturel“, deen aus dem Simons-Park
op d'Monument zougeet; d'Monument selwer riicht d'Actioun-Lëtze-
buergesch op ... a brauch dofir en etlech Honnertdausenden Euro!

Wie bei eiser Souscriptioun wëllt matmaachen, dee ka seng
Bäiluecht op de Postscheck 197316-18 / „Monument Rodange“
iwwerweisen ... an se no der Décisioun vum „Fonds culturel national“
herno och steierlech ofsetzen.

P.W. – Schwéidsbeng oder Schwéidsbengen… Kéinzeg oder Kënzeg… Dikrech oder Dickerech… Wolz, Woolz,
Wooltz… Wormer, Wuermer. Wuermeldeng asw…. O jëmmen! Wieren dat all Suergen, déi mir ëm eis Sprooch hunn, da
gif et dem Lëtzebuergesche gutt goen! Da bräichte mir net driwwer ze jéimeren, datt eis Kanner nëmme méi
„Maikäferen, Ameisen a Schmetterlengen“ doruechter gesinn. Da misste mir äis net iwwer dat koppegt Lëtzebuerger-
Däitsch entzannen, mat deem Politiker, Radios- an Televisiounsleit… oder mir selwer de Mond spëtzen; et wier normal,
datt méi Leit no engem lëtzebuergesche Buch an engem Bicherbuttek génge froen; mir génge vläicht erëm Éiercher
aplaz „rognons“, eng Héiss aplaz eng „Hachs“, eng Paschtéichen aplaz eng „bouchée“ um Teller fannen. Da génge mir
äis och schudderen, wann ee „Sécherheetsvirkéierungen fir e Besuch vum President Bush treffe“ gif… Mir? Net
nëmmen déi „aner“!

Mir lafen eenzele Gackelcher no, an d'Hong loosse mer futti goen. Mir dreiwe verbruet, topeg a klengepierpelt
Uertschafts- a Kierchtuermspolitik mat eiser Sprooch… vrun allem beim Humpen; d'Sprooch selwer loosse mir an
hirer Haaptsaach riicht d'Baach era goen. Mir!!!

An der leschter KLACK hate mir gefrot, datt jonk Frënn vun eiser
Sprooch sech solle melden, fir datt mir mat hinnen iwwer eis Sprooch an
hir Praxis an de jéngste Generatiounen an deene vu mar kënnen an
d'Gespréich kommen. Dat huet bis elo e ganz gudden Echo fonnt. Wien
nach dobäi wëllt sinn, dee soll sech op enger vun eisen Adressen ze
erkenne ginn. Enn Juni organiséiere mir an eisem Bureau an der Stad eng
Reunioun fir mat hinnen an d'Gespréich ze kommen. Jidderee gëtt
schrëftlech invitéiert.

M.V. – Mat kéipweis Spréchwierder an eiser Sprooch hunn d'Frënn vun der „Seniorenakademie & Fortbildungsin-
stitut /RBS“ e Gesellschaftsspill eraus ginn (d'Adress hei ënnen drënner). Et dréint sech ëm eng Saach, déi
mengerwärreg nach laang net nëmme fir eeler Leit ass! Et ass e Genre „Quartett“, eng „Bommen-Affaire“:

600(!) eiser Spréchwierder sinn do op 600 Kaarte verdeelt; den Ufank vun engem bestëmmte Spréchwuert steet op
deer viischter Säit vun enger Kaart, de Rescht muss gerode ginn, an deen ass hannen um Réck geschriwen. Beispill, z. B.
„d'Geld gëtt sech ewech / …an den Dabo behält een“ – „frech ewéi en Hond / …lieft ewéi en Här“ – „wa Kanner Geld
hunn / …da lousen d'Kréimer“. Et däerf jidderee beim Spill eng bestëmmten Zuel Kaarte wielen, jenodeems wéivill
Leit matspillen, an op wéivill si sech eens ginn. Wien déi meescht Spréchwierder richteg/komplett erausfonnt huet,
kritt 1 Ponkt.

Eng gëlle Saach fir „eppes zesummen ze maachen“; eng Gellegt fir „de Käppchen“; e Musterbeispill, wéi een de
Spréchwuert- a Verglachs-Räichtum vum Lëtzebuergesche ka kenne léieren… a behalen! Wou ass et ze kréien, a wat
kascht et? Am „Service RBS a.s.b.l. / rue de Contern – IZEG / Tël. 36 04 78 / Fax 36 02 64; Präis 25 Euro (oder
„Kitten“?). Mir gratuléiere fir déi gutt Initiativ a wënschen den Auteuren e grousse Succès!

…eent vun deene meeschtgebrauchte Moude-Wierder, wann et ëm
d'Awanderungs-Problematik bei äis an och an den EU-Länner ronderëm
geet. Et ass en Ausdrock, mat deem e sëlleche Politiker sech a schéine
Sonndes-Riede immens gefalen, nom Spréchwurt: „vill moer Zoppen a
kee Gestécks“. Dofir gëtt an deem Zesummenhank jo dann och bal
nëmmen am „Conditionnel /Konjunktiv“ geschwat a gemengt: ech men-
gen, et misst een… et sollt een… et wier wichteg. Wann et éierlech
gemengt a richteg geduecht ass, da misst et riichteraus anescht heeschen:
et muss een… mir sollen… et ass wichteg!

Mir sinn natierlech immens frou driwwer, datt an deem Sënn op
deenen héigen an allerhéchste Plazen eng Luucht ugaang ass: eis
Sprooch als Haapt-Element fir d'Integratioun vun auslännesche Mat-
bierger! Wow! Yuppi! Cool! Echt krass! Supermegagäil!

Mä da loost mer déi schéi gemoolten Nouteblieder emol opschloen,
mir leeën se fir déi eenzel Instrumenter op d' Pulter, an da maache mir
Musek! Mir? Net eleng déi naïv Dreemerte vun der Actioun-Lëtzebuer-
gesch, déi sougenannt „Beruffslëtzebuerger“, mä all déi aner, déi un eis
Sprooch als Integratiouns-Motor gegleeft hunn, an déi, déi dann elo
endlech ufänken, drun ze denken.

A grousse Länner mat Mega-Sproochen ass d'Integratioun iwwer
d'Sprooch vum Land zum groussen Deel eng automatesch Saach wéinst
der Press, der Schoul, der Litteratur an der Praxis vun all Dag. An hei bei
äis? Mir hunn zwar déi grouss Chance, äis an dräi grousse Sprooche mat
bal alle Leit kënnen erëm ze schloen, déi bei äis kommen… ower
doduerch hunn si dann de Pech, sech net automatesch no an no an
d'Sprooch vun deem Land an senge Leit kënnen eran ze denken an ze
fillen, wou si e bësse Wuerzele wëlle maachen… also sech ze integréie-
ren! Vrun allem ower fannen eis auslännesch Matbiirger ënner sech keng
Méiglechkeet, wou si sech mat hire sproochleche Verschiddenheeten
iwwer eng an déiselwecht Kräizung kënne fannen… an am duebele Sënn
verstoen. Vun do musse mir aus goen; dat sinn déi speziell Grondgedanke
vun eiser lëtzebuergescher Integratiounspolitik.

D'Haaptsaach ass ganz sécher net, datt mir gesetzlech verlaangen,
et misst ee Lëtzbuergesch kënnen, fir eis Nationalitéit ze kréien: zwéngt
ee Mënsch, 147 Wierder Lëtzebuergesch ze béchsen a 15 Sätz ze
knujelen, iert hien eise Pass kritt… wat huet dat da gedéngt, wann hien
iech herno mam neie Pass an der Täsch eng laang Nues mécht? Weist him
emol d'éischt, datt mir eis Sprooch an eis Identitéit selwer méi eescht
huele wéi eng Grill-Party! Et kënnt ee bal soen: Loosst mir emol no eiser
eegener Integratioun an d'lëtzebuergesch Identitéit kucken! 

Déi ganz Fro resuméiert sech also net nëmmen op d'Problematik vun
engem Lëtzebuergesch-Cours. Si verlaangt och, datt mir äis emol
Gedanken driwwer maachen, ob aner Leit äis an eiser Identitéit a Kultur
méi solle respektéiere wéi mir selwer. Mir? Mä dat ass och eis Chamber;
dat ass eis Regéirung; dat sinn eis Gemengen. Firwat net emol eng
zerguttst organiséiert a geféiert Debatt iwwer eis Chamber-TV, déi sech
ëm all Elementer vun lëtzebuergescher Identitéit… an Integratioun
dréint? Mol kucken…

L.R.

H.M. – Firwat muss dann elo en Doudegen OPFONNT ginn? Woufir solle mir e Kilometer ZRÉCKLEEËN? Maache
mir e Bild an eng Rumm, e Kader oder e „Rahmen“?… A wat soll dann e „RAHMENPROGRAMM?“ Wéi fannt dir et,
datt elo souguer Leit hiren „ANTRËTT an d'Pensioun“ feieren… d'Fro ass guer net, ob dat „däerf“ sinn, mä ob dat
wierklech „muss“ sinn… oder ob et preiseschen Houfert ass.

Natierlech richt dat alles kilometerwäit no schlecht iwwersatem Houdäitsch. A well eis Sprooch nun emol eng
germanesch ass – esou wéi z. B. Hollännesch – trëlle mir nawell gär riichtewech am Goethe seng Sprooch. Mä dat kënne
mir roueg deene loossen, déi net wéi Lëtzebuerg sproochlech op der Kräizung vum Germaneschen a Romanesche leien.
Do sinn d'Hollänner z. B. ower net! Kuckt emol nëmmen heiansdo esou eng kleng nidderlännesch Explikatioun vun
enger Wuer oder engem Apparat. Dat kann een ewell op der Beschreiwung vun enger „Päckelcherszopp“ oder engem
Pak Nuddele maachen; hei fannt dir gläich eraus, datt déi „Gebruiksanwijsing“ vill méi däitsch „richt“ a vill méi wäit
vum Franséischen ewech läit wéi d'Lëtzebuergescht. Probéiert emol vläicht selwer, fir esou e „mode d'emploi“ aus dem
Franséischen direkt an d'Lëtzebuergescht ze iwwersetzen, aplaz vum Däitschen aus ze goen; duerno kuckt dir dann
emol déi hollännesch Fassong… dir wäert gesinn, datt dat Hollännescht vill méi no beim Däitsche läit, wéi dat, wat dir
op Lëtzebuergesch iwwersat huet. Esou e klenge Spaass ass iwregens eng formidabel Saach, fir sech un d'Iwwersetze
vun enger anerer Sprooch an d'Lëtzebuergesch eran ze schaffen, an zwar wa méiglech net vum Däitschen an
d'Lëtzebuergescht eran, mä vum Franséischen aus, a fir wat net vum Engleschen erfort. Dir kritt ganz séier méi e
séchert Gefill fir zerguttst Lëtzebuergescht. Do gif dann och sécher kee méi „opfonnt“, mä „fonnt“ ginn; Kilometere
gifen net „zréckgeluecht“ mä „gemaach, gaang, gefuer“ ginn; aus dem „programme cadre“ gif am Lëtzebuergeschen
éischter e Kader- wéi e „Rahmenprogramm“, an d'Leit géngen an d'Pensioun ouni „an ze trieden“.

Wier dat net och eng flott Saach fir eist Léierpersonal an de Stonne fir Lëtzebuergesch? Op jidfer Fall kënnt et eng
„aktiv“ Sproochaarbecht sinn, wou och Kanner eppes „experimentéiere“ kënnten; dat gif méi wéi sécher ville Jongen a
Meedercher gefalen, an et wier heiansdo eng gutt Ofwiesselung vu Gedichter oftaaschten an Texter ze zergrimmelen.

R.Z. – Wann ee vun elauter Dommheeten net méi richteg weess, wat
ee maache soll, da stellt een alt emol einfach… topeg Froen. Dat huet elo
kuerz och den „Conseil de l'Europe“ fäerdeg bruecht, wéi hie sech
selwer gefrot huet, ob Lëtzebuergesch a Wallounesch dann en Dialekt
oder eng Nationalsprooch wieren. Dobäi misst dach grad den Europa-
Rot iwwer d'Sproochsituatioun vun deene Länner Bescheed wëssen, déi
an dësem Gremium vertruede sinn! Jidderee weess, datt jidfer demokra-
tescht Land op der Welt en eegent Gebitt huet, dat een an engem Atlas
an enger Encyclopédie kann erëmfannen: d'Autoritéiten, den dräige-
deelte Pouvoir, de Fändel, d'Nationallidd… an d'SPROOCH!

Et mécht een ewell bal hafteg, wann een dann déi, an a fir sech
eefälleg, Fro vum Europa-Rot liest, ob eis Sprooch dann elo ower en
Dialekt ass… wat dat och ëmmer heescht.

Entweder esou en dichtege Club misst dat wëssen oder sech
ëmfroen, iert hien deer dommer Froen eng an d'Welt setzt… an da gif hie
gewuer ginn, datt mir zënter 1984 e Gesetz hunn, dat d'Lëtzebuergescht
kloer als eis national Sprooch deklaréiert.

Et éiert eis Chamber, ower et ass schlëmm genuch, datt si den 18.
Abrëll huet missen eng Resolutioun huelen, déi dem Conseil de l'Europe
(eestëmmeg!) an Erënnerung rifft, wat eise Legislateur vru ronn 20 Joer
gesetzlech iwwer d'Sproochsituatioun festgesat huet.

Et kann een den Europa-Rot ower net als Institutioun wéint senger
Sprooch/Dialekt-Toperei widder d'Mauer drécken. Mä seng juristesch
Commissioun, déi och fir d'Mënscherechter kompetent ass, misst dach
„eruéieren“, wéi et sech mat de Sproochsituatiounen an de Member-
Länner huet. Soss hale mir vun hir, wat mir wëllen ... rosewéineg.
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Pastoralregion ZentrumPastoralregion Zentrum
Béiwen/Atert: 
Sonndeg, 10 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht.
Bruch/Miersch:
Sonndeg, 10 Auer, Mass.
Bettendorf:
Samstag, 16.30 Uhr, Hochzeit, zu-
gleich Vorabendmesse.
Bourscheid:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Colmer-Bierg:
Samsdeg, 18.30 Auer, Virowend-
mass. Sonndeg, 9.30 Auer, Mass.
Diekirch:
Samstag, 19 Uhr, Messe. Sonntag,
8.30 Uhr, Messe; 9.15 Uhr, portu-
giesische Messe; 10.30 Uhr,
Hochamt.
Ettelbréck (CHNP):
Sonndeg, 8.30 Auer, Mass an der
Kapell. Mëttwoch, 16.30 Auer,
Mass an der Cafeteria.
Ettelbrück:
Samstag, 16.30 bis 17 Uhr, Beicht-
gelegenheit; 19 Uhr, Vor-
abendmesse. Sonntag, 10.15 Uhr,
Hochamt; 19 Uhr, Abendmesse.
Feulen:
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt in der
Pfarrkirche.
Iewerleng:
keng Mass.
Ierpeldeng/Bierden:
Sonndeg, 9.30 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht zu Ierpeldeng. Et ass
kee Gottesdéngscht zu Bierden.
Mertzig:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Moestroff:
Sonntag, 9 Uhr, Mass.
Reisdorf:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Rippweiler:
keng Mass.
Schandel:
Sonndeg, 10 Auer, feierlech Hou-
mass vum Fest fir d'Par; 11 Auer,
virun der Kierch Concert vun der
Iewerlenger Fanfare.
Schieren:
Sonndeg, 11 Auer, Mass.
Useldeng:
Samschdeg, 19 Auer, feierlech
Virowendmass vum Fest.
Welscheid:
Sonntag, 9 Uhr, Wortgottesdienst.

Pfarrverband FelsPfarrverband Fels

Fiels:
Samschdeg, 18 Auer, Virowend-
mass.
Hiefenech:
Sonndeg, 10.30 Auer, Houmass.
Larochette:
Dimanche, 10.30 heures, messe en
langues française et portugaise.
Miedernach:
Sonndeg, 10.30 Auer, Houmass.

Noumer:
Sonndeg, 10.30 Auer, Houmass.
Steeën:
Sonndeg, 9.15 Auer, Houmass.
Waldbëlleg:
Samschdeg, 19.30 Auer, Virowend-
mass.

Pfarrverband GrosbousPfarrverband Grosbous

Biebereg:
Sonndeg, 10.45 Auer, Houmass fir
d'Par.
Groussbus:
Sonndeg, 9.15 Auer, Houmass fir
d'Par.
Viichten:
Samsdeg, 19 Auer, Virowendmass.

Pfarrverband MerschPfarrverband Mersch

Angelsberg:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Bissen:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Bofferdingen:
Sonntag, 9.15 Uhr, Messe.
Hunsdorf:
Samstag, 19.30 Uhr, Sonntags-
gottesdienst.
Lintgen:
Samstag, 18 Uhr, Familiengottes-
dienst. Dimanche, 9 heures, messe
en portugais.
Mersch:
Samstag, 17 Uhr, Vorabendmesse
mit Firmung; keine Messe um 19.15
Uhr. Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Dimanche, 19 heures, messe en
français.
Moesdorf:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Reckingen:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.
Rollingen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.

Pastoralregion NordenPastoralregion Norden
Clerf:
Samstag, 18.30 Uhr, Vorabendmesse
in Clerf; 19.30 Uhr, messe portu-
gaise. Sonntag, 9 Uhr, Messe in Esel-
born; 18.30 Uhr, Messe in Clerf.

Wäicherdang:
Sonndig, 19 Auer, Mass.

Weiswampach:
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt; 15 Uhr,
Tauffeier.

PfarrverbandPfarrverband
Boulaide-Haute-SûreBoulaide-Haute-Sûre

Bauschelt:
Samschdig, 19 Auer, Mass.

Eeschpelt:
Sonndig, 17.30 Auer, Kanddaf.

Harel:
Sonndig, 9.15 Auer, Mass.

Sir:
Sonndig, 10.30 Auer, Kiermesmass;
15.30 Auer, Griewerseenung.

PfarrverbandPfarrverband
Hosingen-HoscheidHosingen-Hoscheid

Baastenduerf:
Samsdeg, 20 Auer, Mass.

Branebuerg:
Samsdeg, 19 Auer, Mass.

Eesbich:
Sonndeg, 9.30 Auer, Mass.
Houschent:
Samsdeg, 19.30 Auer, Mass.
Housen:
Sonndeg, 10.30 Auer, Kiermesmass
an uschléissend Griewerseenung.
Konstem:
Sonndeg, 10.15 Auer, Kiermesmass
an uschléissend Griewerseenung.
Méchela:
Samsdeg, 18.30 Auer, Mass.
Mierschent:
Sonndeg, 10 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht.
Roudersen:
Sonndeg, 10 Auer, Wuertgot-
tesdéngscht.
Schlënnermannischt:
Sonndeg, 9.15 Auer, Mass.
Wuelessen:
Sonndeg, 10 Auer, Mass.

PfarrverbandPfarrverband
Marnach-HeinerscheidMarnach-Heinerscheid

Hengescht a Kaalber:
Mar Sonndeg feieren déi Hen-
geschter a Kaalber hir Kiermes. Em
10.45 Auer ass feierlech Kiermes-
mass fir d'Par gesonge vun der Cho-
rale vun Hëpperdang. No der Mass
gëtt de Kierfent geseent.

Léiler:
Samschdeg, 19.45 Auer, Virowend-
mass vum Fest fir d'Par.
Maarnech:
Sonndeg, 9.30 Auer, feierlech Hou-
mass vum Fest fir d'Par.
Munzen:
Samschdeg, 18.30 Auer, Virowend-
mass vum Fest fir d'Par.

Pfarrverband PintschPfarrverband Pintsch

Eeschwëller:
Sonndig, 9.15 Auer, Mass.
Kautebaach:
Sonndig, 10.45 Auer, Mass.
Wëlwerwolz:
Samsdig, 19 Auer, Mass.

PfarrverbandPfarrverband
Ulflingen-WintgerUlflingen-Wintger

Allerborn:
Sonntag, 10.30 Uhr, feierliches Kir-
meshochamt, anschließend Gräber-
segnung.
Asselborn:
Sonntag, 10.30 Uhr, feierliches Kir-
meshochamt, anschließend Gräber-
segnung.
Brachtenbach:
Samstag, 19.30 Uhr, Messe.

Boegen:
Samstag, 18 Uhr, Messe.
Doenningen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Fünfbrunnen:
Sonntag, 8 Uhr, Messe.
Huldingen:
Sonntag, 10.45 Uhr, Hochamt.
Niederbesslingen:
Samstag, 19 Uhr, Hochamt.
Niederwampach:
Samstag, 16 Uhr, Hochzeits-
hochamt.
Stockem:
Sonntag, 9 Uhr, Messe.
Trotten:
Sonntag, 10.30 Uhr, feierliches Kir-
meshochamt, anschließend Gräber-
segnung in Trotten und Crendal.
Ulflingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt.
Wilwerdingen: Sonntag, 9.30 Uhr,
Wortgottesdienst.

Pfarrverband WiltzPfarrverband Wiltz

Bärel:
Samsdig, 19 Auer, Rousekranz-
gebied.
Boukels:
Sonndig, 10.30 Auer, Houmass op
Kiermessonndeg fir d'Poren.

Dénkert-Mecher:
Sonndig, 19.45 Auer, Mass.
Donkels:
Sonndig, 10.30 Auer, Mass.
Erpeldang:
Sonndig, 18.30 Auer, Rousekranz-
gebiet.
Esch/Sauer:
Samsdig, 18 Auer, Mass.
Eschdöerf:
Sonndig, 11 Auer, Houmass.
Grëmelescht:
Samsdig, 18.30 Auer, Kiermesmass.
Heischent:
Sonndig, Bietdag, 10 Auer, Houmass;
16 Auer, stëll Anbetung virum hl.
Sakrament; 16.30 Auer, Bietstonn fir
d'Por; 17.30 Auer, Schlussandacht
mat sakramentalem Seegen.
Kauneref:
Sonndig, 16 Auer, Daffeier.
Nidderwooltz:
Samsdig, 11 Auer, Hochzäitsmass;
Sonndig, 10.30 Auer, Houmass;
11.30 Auer, Daffeier.
Owerwooltz:
Samsdig, 19 Auer, Mass.
Toodler:
Samsdig, 19.30 Auer, Mass.
Wiltz:
Dimanche, 11 heures, missa em por-
tuguès (ville haute).

Pastoralregion SüdenPastoralregion Süden
Beles:
Sonntag, 9.30 Uhr, Messe.
Bel Val-Metzerlach:
Samstag, 19 Uhr, Messe.
Bergem:
Samstag, keine Vorabendmesse.
Bettingen:
Sonntag, 10 Uhr, Messe.
Biwingen:
Samstag, 18 Uhr, Pfarrgottesdienst. 
Differdingen:
Samstag, 18 Uhr, Messe. Sonntag, 10
Uhr, Messe.
Differdingen-Fousbann:
Samstag, 18.30 Uhr, Messe. Di-
manche, 9.30 h, messe de première
communion en portugais.
Dippach:
Samstag, 18.30 Uhr, Vorabend-
messe.
Düdelingen:
Samstag, 17 Uhr, Beichtgelegenheit
(Pfarrkirche); 18 h, messe en italien
(église paroissiale); 18 Uhr, Messe
(Büringen); 19 Uhr, Vorabendmesse
(Pfarrkirche); 19.15 Uhr, Wortgot-
tesdienst (Spital). Sonntag, 9 Uhr,
Messe (Pfarrkirche); 9 Uhr, Wortgot-
tesdienst (Altersheim); 10 h, messe
en portugais; 10 Uhr, Messe und
Tauffeier (Budersberg); 11 Uhr,
Hochamt; 16 Uhr, Tauffeier; 17 Uhr,
stilles Gebet vor dem Allerheiligs-
ten; 19 Uhr, Abendmesse. 

Ehleringen:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt.
Ehlingen:
Sonntag, keine Messe.
Esch-Grenz:
Samstag, 17 Uhr, Tauffeier; 18 Uhr,
Rosenkranz; 18.30 Uhr, Messe. Di-
manche, 9 h, messe en portugais;
10.30 Uhr, Gemeinschaftsmesse.
Esch – Mission catholique italienne:
Samedi, 18 h, messe. Dimanche,
10.30 h, messe; 18.30 h, messe.
Esch-St-Joseph:
Samstag, 16-16.30 Uhr, Beichtgele-
genheit; 18 Uhr, Vorabendmesse;
18.30 Uhr, Messe (Oratorium Spital).
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe; 18.30 h,
messe en français. 
Esch-Lallingen:
Samstag, 18.30 Uhr, Beichtgelegen-
heit; 19 Uhr, Vorabendmesse. Sonn-
tag, 10 Uhr, Messe.
Esch-St-Henri:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10 Uhr, Messe; 18 Uhr,
Messe.
Esch-Raemerich:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Fingig:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Garnich:
Sonntag, 11 Uhr, Hochamt.

Kahler:
Sonntag, keine Messe.
Kayl:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 8 Uhr, Messe; 10.30 Uhr,
Hochamt.
Küntzig: 
Samstag, 18 Uhr, Radiomesse.
Lamadelaine:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 9.30 Uhr, Hochamt.
Lasauvage:
Dimanche, 18 h, messe en français.
Limpach:
Sonntag, 9.15 Uhr, Messe. 
Linger:
Samstag, 17 Uhr, Vorabendmesse.
Liwingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, keine Messe.
Monnerich:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt.
Niederkerschen:
Samstag, 16 Uhr, Beichtgelegenheit;
19 Uhr, Vorabendmesse. Sonntag, 10
Uhr, Hochamt.
Niederkorn:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 9 Uhr, Messe (Spital).

Oberkerschen:
Sonntag, 9 Uhr, Hochamt.
Oberkorn:
Sonntag, 10 Uhr, Messe.

Peppingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, keine Messe
(Pfarrkirche); 10 Uhr, Messe (Klos-
terkapelle).
Petingen:
Samstag, 17.30 Uhr, Beichtgelegen-
heit; 18.30 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 8.30 Uhr, Familienmesse;
10 Uhr, Hochamt; 17 h, messe en
italien.
Reckingen/Mess:
Sonntag, 9 Uhr, Hochamt.
Rodange:
Samstag, 19 Uhr, Vorabendmesse.
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe; 18.15 h,
messe en portugais.
Roeser:
Sonntag, 9.30 Uhr, Pfarrgottes-
dienst.
Rümelingen:
Samstag, 17 Uhr, Messe (Alters-
heim); keine Vorabendmesse. Sonn-
tag, 10 Uhr, Hochamt.
Sassenheim:
Samstag, 18 Uhr, Messe.
Schifflingen:
Samstag, 18.30 Uhr, Vorabend-
messe. Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Schouweiler:
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt-
Kirchweihfest.
Steinbrücken:
Sonntag, 10.30 Uhr, Messe.
Zolver:
Samstag, 18 Uhr, Messe (Cité Kauff-

man). Sonntag, 8.30 Uhr, Messe (Al-
tersheim); 10.30 Uhr, Messe (Pfarr-
kirche).

PfarrverbandPfarrverband
Bettemburg-HüncheringenBettemburg-Hüncheringen

Bettemburg:
Samstag, 16.30 Uhr, Vorabendmesse
(Foyer St-Joseph); 19 Uhr, Vora-
bendmesse (Pfarrkirche). Sonntag, 9
Uhr, Messe (Foyer St-Joseph); 9.15
h, messe en italien (église paroissia-
le); 10.15 Uhr, Hochamt (Pfarrkir-
che); 11.15 h, messe en portugais
(église paroissiale).
Hüncheringen:
Sonntag, 9 Uhr, Familienmesse.

Pfarrverband KoerichPfarrverband Koerich

Eischen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt.
Goetzingen:
Samstag, 19.15 Uhr, Vorabendmesse
Hobscheid:
Samstag, 19.30 Uhr, Vorabend-
messe. Sonntag, 9 Uhr, Hochamt.
Kleinbettingen:
Samstag, 18 Uhr, Vorabendmesse.
Koerich:
Sonntag, 11 Uhr, Hochamt.
Steinfort:
Samstag, 16 Uhr, Messe (Spital).
Sonntag, 10 Uhr, Hochamt.

méindes,
mëttwochs, freides
17.00 - 22.00

dënschdes,
donneschdes, samschdes

14.00 - 20.00

Mir lauschteren dir no,
an et bleift alles ënnert eis.
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Nächst Klack (81): 25.Mee 2002

P.W. – De Professer Joseph Tockert hat als Spezialitéit Englesch. Et kann
ee roueg soen, datt hien ee vun de beschte „Käpp“ war, déi d'lëtzebuer-
gesch „Intelligentsia“ an der éischter Halschent vum 20. Joerhonnert
opweises hat. Ee Gléck huet den Här Tockert sech och mat Häerz a
Verstand fir eis Sprooch intresséiert: dofir verdanke mir him z.B. déi
wäertvoll Editioun vum „Reenert“ vun 1927. Ouni de „Glossar“ heivu
wiere vill Explikatiounen iwwer eis national Fuusse-Geschicht an hiren
Dichter fir ëmmer verluer gaang. De Professer Tockert ass och zënter dem
Ufank Member an esouguer President vun der offizieller Dictionnaire-
Commissioun gewiescht. Wat ower am Fong dat Bekannst vum Här
Tockert senge grousse Verdéngschter bluf, dat ass seng Aarbecht iwwer
dee „Sprooche-Kauz“ vu JÉINESCH, dat och nach haut e sëlleche Leit op
d'mannst als Kuriositéit verwonnert… a belëschtegt.

Wéivill dat Jéinescht (oder Lakerschmus) mat dem Lëtzebuerge-
schen als Mëttelsprooch ze dinn huet oder hat, doriwwer kann ee laang
diskutéieren, sech zermeeschteren an esouguer streiden; dofir ass hei
ower d'Plaz net. De Professer Tockert war, als Weimeschkiercher Jong,
praktesch matzen an d'Jéinescht era gebuer. Hien huet also genee
gewosst, wat hie géng maachen, wéi hien 1938 seng éischt Aarbecht
iwwer d'Jéinescht publizéiert an déiselwecht 1949 an de „Cahiers
Luxembourgeois“, wëssenschaftlech erstëmpt a verbessert, erausginn
huet. An de „Publications Emile Borschette“ vu Chrëschtnech ass et nach
haut als Eenzeldrock ze kréien.

Mä firwat dann elo just vum Här Tockert a vu „sengem“ Jéinesche
schwätzen?

Ganz einfach: Ee vun de bekannste Sätz aus de „Lakerten“ hirer
butzeger Geheimsprooch huet sech ëm „Kitten am Nilles“ gedréint, d.h.
ëm „Suen an der Täsch“… oder och net. Grad elo an eiser neier
EURO-Zäit kënnt ee sech da vläicht froen, ob mir den Euro net sollte
„KITT / KITTEN“ nennen, e bëssen am selwechte Sënn wéi d'Amerika-
ner hirem Dollar mam „BUCK / BUCKS“ e folkloristeschen Numm ginn
hunn. Et wier souguer e butzegt Monumentchen, dat mir deem sympa-
thesche Sprooch-Phänomen vu Jéinesch an de geplote fréiere „Lakerte“
kënnte setzen. „KITTEN“ ass schéi kuerz a passt wiseleg an de Floss vum
lëtzebuergesche Gespréich… dat „Euro / Euroen“ ass am liewege
Schwätzen net grad dat Gielt vum Ee. Wéi wier et also mat „3 Kitten“ als
Präis fir e Pak Zigaretten, oder „8 Kitte fir eng Spaghetti / 1 Kitt 25 fir en
Humpen“…

Probéiert emol. Et geet, an et ass flott!… A firwat sollten déi vill
Amateure vum Jéineschen dann hei net den Ufank maachen?

Vrun e puer Wochen huet Dir bei der ASTI, am Kader vu
„Migration, les enjeux“, geschwat; an anere Wierder: Wat steet bei An-
an Auswanderung um Spill? Fir déi eng a fir déi aner. Natierlech gong et
hei an der Haaptsaach ëm d'Immigratioun hei zu Lëtzebuerg, a
klorerweis war och rieds vun der Integratioun fir déi Leit, déi bei äis
schaffen a vrun allem mat hirer Famill heihinner liewe kommen. Do
steet villes „um Spill (enjeu)“. Nach eng Kéier: fir „si“ a fir äis. Vrun
allem ower fir äis zesummen! Am Sënn vun: „mir hunn Aarbechtsleit
geruff, an et si Mënsche komm!“

Lëtzebuerg ass zënter 120 Joer en Immigratiounsland; ouni dës
massiv Awanderung wier eist Land sécher deen Erfollegsstaat net ginn,
an deem mir haut – mat „eisen“ Awanderer liewen. Ouni dës Awande-
rungsméiglechkeet hätten Dausende vu Leit doheem bei sech déi
Aarbecht an dat Akommes net kritt a gehat, déi eist Land hinne bidde
konnt. Mir kënnen also houfreg dorop bleiwen, datt eist klengt Lëtze-
buerg esou villen auslännesche Leit eppes ze offréieren hat, dat hinne fir
sech an hir Famill an hirem Land net vergonnt war. Gesellschaftlech
gesinn, hunn eis Immigranten och „Faarf“ hei era bruecht, déi dem
Liewen zu Lëtzebuerg gutt gedinn huet. Dat net nëmmen op econome-
schem Plang, och um Gebitt vun de sozialen Elementer wéi Sport a
Kultur op all Manéier. Wien doru fréckele geet, wien nëmmen negativ
Säite kuckt, deen huet näischt vun eiser Industrialiséierungs- an
Erfollegs-Geschicht verstan… oder wëllt dat net bekäppen. Heiriwer
wier jo nach kéipweis ze soen, z. B. datt Immigratioun an Immigratioun
zwee- a méierlee ass, ower et ass vläicht méi wichteg, iwwer dat ze
kalenneren, wat déi multikulturell Generatiounen no äis erwaart. Dat
geet wäit iwwer holzegt politescht Gebabbels eraus. D'Actioun-Lëtze-
buergesch huet mat hiren éischten (!) allgemenge Sproochecoursen
zënter 1978 e Stéck Wee an dësem Sënn gewisen... a mir kréien dofir no
25 Joer vun héchster Plaz Recht. Merci!

Ob 680 000 oder 762 000 Awunner… et geet (natierlech no de
sozio-economeschen Elementer) net esou ëm eng eidel Zuele-Geschicht
wéi ëm eng Infrastruktur fir eng Kultur vun Zesummeliewen tëscht
deenen, déi elo hei sinn an nach komme wäerten. Ower net jidfereen a
sengem Motzeck! Dat ass ganz sécher eng Fro vu gefillsméisseger
„Integratioun“, wat jo näischt anescht heescht, wéi sech eraliewen a
sech den Ëmstänn unzepassen; dat heescht fir déi „aner“ och net „sech
opginn“, mä dem Verstand heiansdo e Schrack Virrecht loossen. An
eiser grenz-oppener Europäescher Unioun hunn d'Begrëffer vun Immi-
gratioun an Integratioun eng ganz aner Qualitéit a Bedeitung kritt. All
EU-Bierger (mir och) huet elo d'Recht, bannent der EU duer schaffen a
wunnen ze goen, wuer hie wëllt. Theoretesch wëllt dat ower och soen,
datt e souveränen a räichen(!) „Hunnewutz“ wéi Lëtzebuerg kënnt an
enger Dose Joer mat massiver Awanderung vu baussen eran iwwerrannt
an ermëlzt ginn. Frankräich verquësst an integréiert eventuell liicht 2-3
Millioune Leit weider, Däitschland och. Hir Kulture sinn esou zolitt a
staark, datt immigréiert Leit sech zimlech liicht era liewen an era
„passe“ kënnen. Bei äis stinn do Froen op, déi net esou einfach sinn, datt
een nëmme gescheit Theorien dofir bräicht. Vrun allem well mir äis
selwer jo bal nëmmen economesch eescht huelen, eis eege kulturell
Identitéit ower net. Mir maachen äis fir déi „700 000“ Suergen iwer
Stroossen-Infrastruktur, iwwer Ëmwelt-Risiko, iwwer allgemeng
Schoul-Problemer, an dat ass och an der Rei… ower d'Integratioun vun
deenen Zegdausende vu Leit, déi era kommen, ass net nëmmen eng
Saach vu Geld a materiellen Elementer. 

Wéi sollen déi mat äis, mir mat hinnen a si ënner sech eens ginn,
ouni e Facteur, dee fir se alleguer e Gespier ka bréngen, datt ee sech um
selwechte Këpp Land mënschlech zesumme fille kann…an dat ass
d'Sprooch, an zwar eis Sprooch, d'LËTZEBUERGESCHT! Firwat? Mä
well jo net nëmme Leit aus deemselwechte Sproochraum kommen
(romanesch, germanesch asw.); a well esouguer aus deemselwechte

Sproochraum nach laang net jidfereen deen anere versteet. Et ass falsch,
unzehuelen, jidfer Italiéiner gif all Spuenier verstoen…a verdroen, an all
Hollänner oder Dän misst och Däitsch kënnen. Dee gréisste Feeler maache
mir ower dacks selwer: Mir quatsche jidfereen an enger Sprooch un, déi hie
matkritt. Mir denken d'meescht net drun oder genéieren äis, och nëmmen
ee Wiertche Lëtzebuergesch mat eran ze bréngen… a wou soll dann do e
Mënsch eppes vun eiser Sprooch rafen? Do muss en Hiewel ugesat ginn,
ower net sprock a spatz, mä mat Gefill a Verstand. Wou? Vu wiem? Wéi?
Dat si Froen, iwwer déi mir äis ganz gär gifen an engem Grupp vu
verstännege Leit ënnerhalen, déi eisen Integratiounsproblem anescht ewéi
nëmmen iwwer Gesetzer a Reglementer kucken… am Sënn vun Ärer Ried,
Här Statsminister.

Lex Roth

H.M. – All offiziell
Sproochen hei aus der Géigend si
klassesch Sproochen. Dat heescht
nach laang net, datt d'Leit aus de
Länner vu ronderëm alleguer
„klassescht, genormt, puris-
tescht“ Däitsch, Franséisch, En-
glesch asw. génge schwätzen oder
esouguer schreiwe… kënnen. Et
ginn an engem Stéck a jidfer
Sprooch Wierder an Aus-
drocksweisen, esouguer ganz Sätz
„gebuer“; grad esou stierwen der
of. Dat ass fir jidfer Generatioun
de Fall, an dofir muss et guer net
negativ gekuckt ginn. Mä „zevill
an net genuch si keng Moossen“.

Bei allem „schéine“ Liewe
vun haut brauchen eis jonk Leit
och deer méi zolitter Wäerter, no
deene si an hir Kanner vläicht eng
Kéier verlaangeren, an déi mir net
ëmstand waren, fir si an der Rei ze
halen… e bëssen op déi hiermid-
deg „modern“ Ofrapp-Roserei
vun „alen“ Haiser a Gebaier an de
siechzeger Joeren. Kee verstän-
nege Mënsch huet eppes géint déi
sympathesch Sprooch-Baatschen,
mat deene mir am Fong och alle-
guer am spéide „Lëmmelsalter“
imponéiere wollten. Haut sinn
d'Aflëss ower anerer: mat der
Globalisatioun an Elektronik
dréint alles sech ewéi en Dapp.
Och d'Sproochen… an net nëm-
men eis. Hei kënnt et drop un, de
Sprooch-Buedem heiansdo ze sif-
ten, dat Bescht a „Wiissegst“ am
Sprooch-Gaart ze gebrauchen, an
déi déckst Steng regelméisseg
eraus ze rafen. Dat sollt ower mat
jonke Leit selwer an hirem gudde
Wëll gemaach ginn. Mat hinnen
zesumme wëlle mir, op d'Proposi-
tioun vum Marc Schiltz a senger
Fra (28) vu Gréiwemaacher, e
Grupp vu jonken Dammen an Hä-
ren zesummestellen, dee fir
d'éischt emol d'Sproochsitua-
tioun vun eiser jéngster Genera-
tioun analyséiert. An enger zwee-
ter Etapp soll een da kucken, wat
ee Guddes fir d'Sprooch doraus
plangen a maache kann. Wien do
drun intresséiert ass, dee soll sech
op enger vun eisen Adressen hei
uewen an der KLACK melden.
Mir kommen nach virun de Va-
kanze-Méint beieneen. Bis dann.

AL. – Fir eis Sprooch geet et net duer, wann eis „eeler“ Leit ëmmer
nëmmen un dee formidabelen nationale Resistenzakt vun „3 x Lëtzebu-
ergesch“ vum 10. Oktober 1941 erënneren, erënneren, erënneren… Wien
d'Wichtegkeet vun dësem typesch lëtzebuergeschen a wonnerbare
Klatzpapps-Dag an de leschten 61 Joer net verstan huet, dee wëllt déi net
bekäppen… oder hie kann et net!

Ass net vill méi wichteg, wat mir HAUT aus deer „lettre de noblesse
souveraine“ maachen, déi de Fong vun eiser „Journée Nationale de la
Commémoration“ ass? Firwat denke mir bal ëmmer nëmmen iwwer eng
(eis) Generatioun no hannerzeg, a mam „pass-op-Féngerchen“ héchstens
zwou Generatiounen an d'Zukunft. Déi „Nei“ sinn all nom Krich gebuer,
hunn och bis elo, a glécklecherweis, a Fräiheet a Fridde gelieft… a wéi!
Dann trotert emol engem de Kapp voll iwwer Rheuma an e wéie Réck,
deen nach op all Manéier doruechter spréngt wéi e muttwëllegt Källef-
chen.

Sollte mir net och emol méi dacks driwwer nodenken, wat fir eis
Sprooch nom Krich falsch oder iwwerhaapt net gemaach gouf… ower
mir däerfen net mat engem hänkege Gesiicht vrun deem Aarmutt stoe
bleiwen: „et huet dach kee Wäert… d'Sprooch geet d'Baach eran… et ass
ze spéit… wat soll een dann do maachen?“ Et huet Wäert! Et ass nach
guer a glat net ze spéit! Mir kënnen nach immens vill maachen. Mir?
Domat ass natierlech net nëmmen d'Actioun-Lëtzebuergesch gemengt.
Jidferee kann hëllefen, en zolitt Ëmfeld fir d'Lëtzebuergescht ze scha-
fen! Jidferee bei sech, a sengem klengen a grousse Krees, a senger Famill,
vrun allem bei senge Kanner a Kandskanner. Dat ower net nëmmen
ëmgottesbiddeswëlle beim Humpen, net nëmme wa grad een um Radio
oder op der TV „eng komme gelooss“ huet, och net nëmme fir aneren en
eenzelt lokaalt oder regionaalt Wuert ënnert d'Nues ze reiwen, dat deen
net kennt (Bueteren, Kleeperen, Broostlobseekelchen, Palerama asw…).
Dat ass et net! Och déi éiweg lazeg Diskussiounen iwwer d'Schreifweis
bréngen eiser Sprooch u sech nach laang net alles; et dauert net méi ganz
laang, da mécht de Computer dat souwisou iwwer en uerdentleche
„spellchecker“ an d'Rei... ower d'Sprooch selwer bréngt keng nach esou
„sophistikéiert Migenik“ äis méi erëm. Mir hunn ze dacks eng negativ
Manéier, fir äis eiser Sprooch hirer unzehuelen, oder äis genëschelt
dolaanscht ze drécken. Domat lafe mir eenzele Gackelcher no, iwwer-
deems d'Dicki futti geet.

E Beispill? Schaaft iech dach emol e puer „kleng Saachen“ op
Lëtzebuergesch un, vun deene keng méi deier ass ewéi e „Fouerfësch“:
Eise klengen Dictionnaire (Mosaiksteng) kascht 9,45 Euro; eist Lidder-
buch kritt dir fir 9 Euro; e Bichelchen iwwer all méiglech lëtzebuergesch
Virnimm ass fir 2,50 Euro ze kréien; en Dossier mat Veräinsschreiwe-
reien op Lëtzebuergesch fir 2,50 Euro… d'Adress, fir bei äis ze bestellen,
fannt dir hei uewen an der KLACK… fir eis SPROOCH… fir ÄR
Sprooch! 

– Nodeem eise President a Vizepresident mat der Chamber-Fraktioun vun
der LSAP e gutt Gespréich iwwer eis Sprooch an der Constitutioun (Art.
29) haten, ware mir och vun der CSV-Fraktioun invitéiert… mat deem
selwechte positive Resultat! Eis Sprooch kënnt ganz sécher an d'Grondge-
setz vun eisem Stat. Mir soe merci, a waarden op weider Invitatiounen.

– Eiser ganzer Chamber soe mir e waarme Merci, datt si dem „Conseil de
l'Europe“ klor wëllt maachen, datt d'Lëtzebuergescht net als Regional-
sprooch oder als gewéinlechen Dialekt ze kucken ass, mä nom Gesetz vun
1984 als NATIONALSPROOCH ze gëllen huet (Artikel am LW / 20.04.02). 
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IN SOLLEMNITATE B.M.V.
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FRVCTVS VENTRIS TVI
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(= 2002)

SOLENNITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS

PATRONNE DE LA CITÉ ET DE LA PATRIE

LOUANGE À TOI,
AUGUSTE CONSOLATRICE!

JÉSUS, LE FRUIT DE TES ENTRAILLES EST BÉNI.
CLAUDE BACHE

Info-Video-Center / Le livre du jour

Petit lexique des idées fausses sur les religions
Paradoxe: En Europe, la religion

instituée est en constante régression:
en même temps, la religion ou les
religions refont surface régulière-
ment dans le discours public. Mal-
heureusement, ce discours est
émaillé d'erreurs, de demi-vérités,
de préjugés, dont les effets néfastes
ne restent pas cantonnés dans le
domaine de l'information, mais gé-
nèrent intolérance, conflits et
haines.

S'il est vrai que «les idées fausses
sont à la collectivité ce que sont les
idées fixes à l'individu: un attache-
ment de l'esprit dont on ne peut se
priver sans danger, sans remettre en
cause un équilibre mental ou une
harmonie sociale», il est à parier
qu'une bonne information seule
n'arrive pas à les vaincre. Mais ce
peut être un premier pas.

C'est ce qu'entreprend Odon Val-
let dans son petit lexique. Ce dernier
comprend 70 articles de trois à qua-
tre pages, allant d'Akhénation à zen,
en passant par antisémitisme, castes,
excision, Nirvâna, non-violence, ré-
incarnation, vaches sacrées, etc. Ce
sont évidemment les thèmes concer-
nant l'islam qui intéressent le plus,
actualité oblige:

Les musulmans sont des Arabes
L'islam n'a pas de clergé
Le Coran interdit les images

Avec un milliard de fidèles, l'islam
est la première religion du monde

Islam veut dire soumission
Le Coran oblige les femmes à por-

ter le voile.
Si vous cherchez dans l'index le

thème du djihad (guerre sainte), le

plus discuté actuellement, vous ne le
trouverez pas; car l'auteur en traite
dans l'introduction, consacrée à la
violence générée par les religions.

Si telle assertion ne trouve pas
votre accord, elle ouvre cependant
d'utiles pistes de réflexion. Odon
Vallet a conçu avec ce petit lexique
un ouvrage utile pour les temps qui
courent. Il redresse des erreurs, éli-
mine des obstacles au dialogue et à
la compréhension mutuelle et donne
le goût de prolonger la recherche par
d'autres moyens.

L'auteur enseigne à la Sorbonne
et à l'université Paris-VII.

F. Koedinger
Odon Vallet, Petit lexique des

idées fausses sur les religions, Edi-
tions Albin Michel 2002, 278 p.

L'Info-Video-Center présente
pendant l'Octave tous les jours de 8
à 18 heures son exposition annuelle
de livres sous une tente dressée
dans la cour intérieure de la
cathédrale. Les intéressés pourront
y trouver une sélection de publica-
tions récentes consacrées à des
thèmes aussi divers que la spiritua-
lité, la théologie, le dialogue inter-
religieux, l'éducation, la médi-
tation, la littérature pour enfants,
etc.

15.15 Uhr: Kirchensänger
Alle Kirchensängerinnen und

-sänger sind herzlichst eingela-
den, im Dienste des feiernden
Gottesvolkes von montags bis
freitags an der musikalischen
Gestaltung der Pontifikalan-
dacht um 16 Uhr mitzuwirken.

Die Gesänge werden – unter
der Leitung von Domchorregens
Jean-Paul Majerus – jeweils um
15.15 Uhr im Probensaal des
Domchores (Eingang zur Krypta
der Kathedrale) eingeübt.

Familljen-Center CPF

Familljemass
Muer Sonndeg, den 28. Abrëll,

pilgeren neess Grouss a Kleng „fa-
miliär“ mateneen a feieren zesum-
men Eucharistie an der Kathedral
vu Lëtzebuerg. D'Pilgere mat
uschléissender Familljemass ass
organiséiert vum Familljen-Cen-
ter CPF an Zesummenaarbecht
mat der Touristepastoral. Treff-
punkt vun de Pilgerrouten: Hesper
bei der Post (10 km) um 5.15 Auer;
op der Polvermillen (3 km) um 7
Auer.

Gestern Nachmittag in der Kathedrale

„Dir sidd hei, an dat ass wichteg!“
Schüler und Lehrer der hauptstädtischen Sekundarschulen pilgerten zur Trösterin der Betrübten

Die „Chorale“, die sich aus Schülern des Athenäums und des „Lycée Aline Mayrisch“ zusammensetzte, stand
unter der Leitung von Francis Reitz (Photo: Tessy Hansen)

Cl.F. –  „Së sinn net all mat-
komm, mee Dir sidd hei, an dat ass
wichteg!“ Dieser Satz, den Abbé
Jean Hierzig gestern Nachmittag
während seiner Predigt sprach,
deutete für die rückläufige Zahl der
Schüler der hauptstädtischen Se-
kundarschulen an, die alljährlich
während der Muttergottesoktave
zur Trösterin der Betrübten in den
Mariendom pilgern.  Mehrere Hun-
dert Schüler und Lehrer hatten sich
gestern Nachmittag zum Hochamt
für das Athenäum, das „Lycée
Aline Mayrisch“, das „Lycée de
garçons“, das „Lycée Michel Ro-
dange“, das „Lycée Robert Schu-
man“, das „Lycée technique des
arts et métiers“, das „Lycée
technique de Bonnevoie“, das
„Lycée technique du Centre“, das
„Lycée technique Ecole de com-
merce et de gestion“, das „Lycée
technique Michel Lucius“ und das
„Lycée technique privé Emile
Metz“ in der Kathedrale einge-
funden.

Die Messe eröffnete Abbé Jean
Hierzig mit dem Hinweis an die
Jugendlichen, dass keiner unter ih-
nen allein, ohne Mitmenschen exis-
tieren könne. Er bat sie, sich in der

Menge umzusehen und zu erken-
nen, dass die Kirche die lebensnot-
wendige Gemeinschaft biete.

„[...] er (Jesus) erniedrigte sich
und war gehorsam bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn
Gott über alle erhöht und ihm den
Namen verliehen, der größer ist als
alle Namen [...]“, hieß es in der
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper. Es gelte, so
Abbé Jean Hierzig, nicht nur zu
glauben, sondern auch für Christus
einzutreten.

Diesen Gedanken vertiefte er,
nach der Lesung eines Teils der
Perikope „Die Hinrichtung Jesu“
aus dem Johannes-Evangelium, in
seiner Predigt, indem er den anwe-
senden Schülern seine Anerken-
nung aussprach. Heutzutage seien
jene, die sich zu ihrem Glauben
und zu ihren Traditionen bekennen
würden, bereits als mutig zu be-
zeichnen. Auch in einer Welt, die
von Reichtum und Überfluss ge-
prägt sei, müsse man für seine
Überzeugungen, für Jesus Christus
eintreten, auch wenn dafür Kraft,
Mut und Ausdauer erforderlich
seien. Jedes Ziel sei nur mit An-
strengung zu erreichen, auch Jesus

habe sich zu Lebzeiten anstrengen
müssen.

„Man muss wollen“
Abbé Jean Hierzig illustrierte

seine Worte mit einem Satz des
französischen Schriftstellers und
Bischofs Jacques-Bénigne Bossuet
(1627-1704): „Je veux, c'est le mot
le plus rare qui soit, bien que le
plus souvent usurpé, mais
soyez-en convaincus, si un homme
en connaît le secret terrible, qu'il
soit pauvre aujourd'hui et le der-
nier de tous, vous le trouverez un
jour plus haut placé que vous.“
Um etwas zu erreichen, so Jean
Hierzig weiter, müsse man sich
durchsetzen wollen. Die Jugendli-
chen, die dem Hochamt beiwohn-
ten, hätten ihr Durchsetzungsver-
mögen mit ihrer Anwesenheit un-
ter Beweis gestellt – dies in einer
Zeit, in der der Wert, der der
Religion und dem Glauben beige-
messen werde, abnehme.

Sie hätten ein Bekenntnis ihrer
Willenskraft abgelegt, was wesent-
lich schwieriger und aufwändiger
sei, als einfach mit der Menge „mit-
zulaufen“, keine eigene Meinung zu
haben. Die Versuchung der heuti-

gen Zeit, der man sich nicht hinge-
ben solle, sei eben diese Bequem-
lichkeit. Zum Abschluss seiner Pre-
digt bat Abbé Jean Hierzig alle
Anwesenden, in einer Schweigemi-
nute über folgende Fragen nachzu-
denken: „Wat ka fir mech a men-
gem perséinleche Liewe wichteg
sinn? Wéi kann ech dat realiséie-
ren?“

In den Fürbitten wurde ein Ap-
pell an alle gerichtet, sich über die
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft
Jesu zu freuen und dieser Freude
Ausdruck zu verleihen. Ferner
wurde der Wunsch geäußert, dass
sich auch in Zukunft Freiwillige
finden ließen, die sich für hilfsbe-
dürftige Menschen einsetzen wür-
den.

Umgeben von seinen geistlichen
Mitbrüdern Claude Bache, Paul
Baustert, Patrick Müller und Joël
Santer, stand Abbé Jean Hierzig
der Eucharistiefeier vor. Am
Schluss der Messe bedankte er sich
bei allen, die zum Gelingen des
Hochamtes für die hauptstädti-
schen Lyzeen beigetragen hatten.
Ein ganz besonderer Dank galt der
eigens zur gesanglichen und musi-
kalischen Gestaltung dieser Messe
zusammengestellten „Chorale“, die
aus Schülern des Athenäums und
des „Lycée Aline Mayrisch“ be-
stand. Sie stand unter der Leitung
von Musiklehrer Francis Reitz. Die
Orgel spielten Musiklehrer
Fernand Kieffer (Lycée technique
de Bonnevoie) sowie die beiden
Schüler aus dem Athenäum, Marie-
Josée Wirtgen und Paul Schilling.
Abschließend lud Abbé Patrick
Müller alle Schüler und Lehrer zum
anschließenden Konzert der „Kol-
léischsmusek“ auf der Place d'Ar-
mes ein.

Livres, musique,
logiciels éducatifs

Pour les bibliophiles et les mélo-
manes la visite au «Bicherzelt» de
l’Info-Video-Center est depuis des
années partie intégrante du pèleri-
nage. Y sont exposée des centaines
de livres et de CDs classiques et de
logiciels éducatifs sur CD-ROM
choisis par les experts de l’Info-Vi-
deo-Center.

L’exposition se trouve sous une
tente dressée dans la cour inté-
rieure de la cathédrale. Elle est
accessible depuis la rue Notre-
Dame. La tente est ouverte tous les
jours de 8 à 18 heures sans inter-
ruption.



Mir wënschen
all eise Memberen

an de Frënn
vun eiser Sprooch

schéin an zefridden 
Ouschter-Deeg

Et ass net „eist“! Et ass alle Leit hiert, déi mat äis averstane sinn, datt eisen Nationaldichter do e
Monument higesat kritt, wou hien de REENERT geschriwwen huet: op Wolz, ënnen op „d'Lann“, um
Fouss vum „Schoulbeerig“, direkt an enger Linn mat eisem Nationalmunument vum 1942er Streik.
D'Gemeng Wolz, „Sites et Monuments“, d'Actioun-Lëtzebuergesch ... a besonnesch eise Kënschtler,
de Professer Adolphe DEVILLE si fest, um Rodange-Monument ze plangen an ze schaffen.
„Monument“ ass hei vläicht net genuch gesot; et gëtt en „itinéraire culturel“, e Kultur-Wee also, wou
de Rodange an säi Reenert plastesch fir äis, eis Kanner an all Intressenten op enger Streck vun 250 m
lieweg ginn.

Vun eiser kultureller Identitéit gëtt vill geschriwwen ... a geschwat. Vu wiem? Wat mécht deen
Eenzele vun äis ower perséinlech, fir déi lëtzebuergesch kuturell Eegenart ze ënnersträichen an ze
erhalen? Beim RODANGE-REENERT-MONUMENT ka jidfereen eng Hand mat upaken, deen et
éierlech mengt. Dir fannt vun elo un hei an der KLACK, wat et Neits driwwer gëtt … natierlech och
den extra Kont, dee mir dofir opgemaach hunn:

Actioun-Lëtzebuergesch
RODANGE-REENERT-MONUMENT

Postscheck: 197316-18

„eingeigelt, soeben, beenden, geimpft“... a garlabox, wann
dat an eiser Schreifweis wier! „for,four, roar/engl.“ ... dee
selwechte Laut dräimol anescht geschriwwen, ower dselwecht
geschwat; wat soen déi Weelzer an déi Eechternoacher dozou?

merci fir all dat, wat s Du als Schrëftsteller an de leschte 25 Joer an eiser Sprooch geleescht hues!
Deng Romanen, Kannerbicher a gutt geroden Theaterstécker sinn aus der Literatur op Lëtzebuer-
gesch qualitativ an och hirer Zuel no net méi ewech ze denken. Mat engem raren Talent a Gefill hues
Du als (dacks onkammouten) Auteur e ganz groussen Deel vun der Basis fir d'schrëftlecht
Lëtzebuergescht bei eise jéngste Generatioune geluecht. Mir hunn ni vergiess, Dech hei ëmmer
éierlech an d'Réi vun deenen ze stellen, déi sech als „Schreiwert a Fiederfoxert“ e grousse
Verdéngscht fir eis Heemechtsprooch kënnen op hir Liewens-Lee setzen. Du hues elo decidéiert,
d'Lëtzebuergescht an Denger literarescher Produktioun op d'mannst fir eng Zäit laang géint
d'Däitscht / Franséischt ze tauschen. Dat ass natierlech Däi gutt Recht, och wa mir net frou doriwwer
sinn … a bei deem jonke 55-järigen Auteur am Fong nëmmen un eng „Konschtpaus“ wëlle gleewen.

Dem Guy Rewenig seng lescht 25 (!) Bicher si bal all an de Bicherbuttécker ze fannen; et kann een
déi komplett Lëscht dovun an d'Bicher selwer ower och beim Auteur privat bestellen (35,
Dondeler-Strooss, L-8391 Nouspelt); wier dat net eng Iddi fir e flotten avrun allem nëtzleche Cadeau?

Vrun zwou Woche waren eise Grand-Duc Henri an d'Grande-
Duchesse Maria-Teresa an Irland op Staatsbesuch; an engem anere
vun de klenge Länner aus der Europäescher Unioun. Wat hunn déi
zwéi Staaten ausser der EU mateneen ze dinn? Mä si wieren sech allen
zwéin dogéint, vun egal wiem genëschelt* an niewelaanscht als
„Schnittchen“ erageholl ze ginn. Si weisen och, datt ee kleng ka sinn,
an ower am Concert vun de fräien Natiounen en Instrument däerf
spillen, dat net ze iwwerhéieren ass … a sief et nëmme Flütt a Piccolo.

Do gëtt et ower nach eppes an der Geschicht ewéi an der Kultur
vun eisen zwee Länner, wou mir Famill matenee sinn: bei äis heescht
et dacks, en Deel vun eiser Sprooch wier „keltesch“; den Irlänner hir
Sprooch ass, grad ewéi dat Schottescht an d'Bretonescht an der
keltescher Kautsch gewuess … op der d'Landkaart sinn d'Bretonen,
d'Schotten an d'Irlänner an deenen Ecken ze fannen, wuer si vun
aneren higedréckt si ginn, de Vickinger, de Réimer, de Franken. Grad
an dësen Ecken huet de keltesche Fong vun der Sprooch sech däitlech
gehal, och wann een net ka behaapten, hir dräi Sprooche wieren
dselwecht. Déi hunn sech an hire Schautengen** op hir Fassong
weider entwéckelt, déi Zäit, wou eis Géigend vun de Réimer an herno
vun de germanesche Franken duerchsat ginn ass … natierlech och
d'Sprooch!

An eiser Sprooch gëtt et just nach dësen oder deen Uertschafts-
Waasser- oder Flouernumm, wou een e keltesche Fong ka fannen
(Kënzeg, Esch, Schraasseg, Äisch, Uelzecht, Äässen, Schack, …); fir
de Rescht guf dat keltescht Element vun deene Sproochen iwwerdub-
bert, déi d'Réimer an déi germanesch Stämm hei op eiser esou
intressanter Kulturkräizung Romania/Germania „hänke“ gelooss
hunn, virun allem d'Germanen (Franken).

Den Irlänner hir Sprooch - vun deer keen aner, grad ewéi vum
Schotteschen, dem Waliseschen (Gaeleschen), oder dem Bretoneschen
eppes versteet wéi si selwer - krut am Ufank vum 19. Joerhonnert eng
klor politesch Roll. Si hunn sech mat dem Irische géint d'Englänner,
vill méi de „United Kingdom“, gewiert ... a gufen 1937 zugudderlescht
en onofhängege Stat. Hir Sprooch ass ee vun hiren nationale Symbole
ginn, mä net als dat, wat mir fir eis Sprooch dorënner verstinn: 93 %
vun den Irlänner verstinn hir „Nationalsprooch“ net; vläicht 4 %
kënnen se schwätzen; si ass deemno am Land selwer eng Minori-
téitssprooch. Hir Gesetzer an hiert „Chamberblietche“ sinn op En-
glesch an obligatoresch op ... Irlännesch. Mat deer selwechter,
politescher, Sturheet verlaangen d'Leit vun der „grénger Insel“ eng
héich offiziell Positioun vun hirem Sprooch-Monument op EU-Plang.
Dovun hale mir, wat mir kënnen oder wëllen … oder verstinn. Dat
huet esou vill mat eiser Sprooch-Situatioun ze dinn, wéi wa mir dat
Jéinescht géngen op déiselwecht Manéier wëllen als EU-
Aarbechtssprooch duerchdrécken.

Eis Geschicht ass eng ganz aner; eis Sproochsituatioun ass
rational (verstänneg!); d'Lëtzebuergescht ass alle Lëtzebuerger hir
Sprooch, esou gutt am Verstoe wéi am Schwätzen … a mir kënnen äis
de „Luxus“ leeschten, och d'Franséischt an d'Däitscht verwal-
tungsméisseg, juristesch a gesetzméisseg an eisen normale Gewun-
nechten ze halen. D'Lëtzebuergescht brauch, ee Gléck! net
kënschtlech um Liewe gehal ze ginn, an dat schonns guer net, fir
politesch „instrumentaliséiert“ ze ginn! … et sief dann, mir géngen et
selwer erhéngere loossen.

Lex Roth

* genëschelt = heemlech

** eng Schauteng = en Hannerwands

– Här Alain Berwick, Direkter vun RTL. Mir hunn Iech an
de Chefredakter Tom Graas de leschte Mount frëndlech an eiser
KLACK (N. 78) gefrot, eis Uertschaftsnimm op der Wiederkaart
un d'Schreifweis vum Telephonsbuch ze halen; déi klappt
„offiziell“ no eiser Mataarbecht mat der Postdirektioun. Mat
Freed hu mir elo gesinn, datt de Frënd Max an seng Kolleginnen
zënter 14 Deeg op TV / Lëtzebuerg vrun enger Kaart vu
Lëtzebuerg stinn, déi op d'mannst der Schreifweis no ... „wie-
derfest“ ass!

– dem Scheffen- a Gemengerot vu Colmer-Bierg an hire
Biirger, déi no enger sympathescher klenger Feier hirem
„Stack-Colmer“ Grand-Duc Jean an der Grande-Duchesse
Joséphine Charlotte en häerzlechen Äddi gesot hunn. An der
Press hu mir gesinn, datt den Text fir dësen Dag a fir d'Enner-
schrëft vun den Härschaften, am Gëlle Buch vun der Gemeng
Colmer-Bierg … op Lëtzebuergesch ass. BRAVO! Dat ass e
Beispill fir jidfer Gemeng bei esou enger Geleeënheet, a wann
eis Hëllef sollt éierens gebraucht ginn, si mir do.

– der DIOZESAN – BIBEL – KOMMISSIOUN, déi zënter
Joeren amgaang ass, de kompletten Zyklus vun de Sonndes-
Evangelien an d'Lëtzebuergescht ze setzen. Mir fannen déi
Texter all Samschdeg regelméisseg an der Zeitung. Apaart fir
Ouschterdag ass et fir äis eng Freed, dat extra ze ernimmen an
ze luewen … a wien hätt dat „an der Zäit“ geduecht?!

R.Z. – Solle mir dann elo de franséischen Ö-Laut dofir huelen oder den EU, deen iwregens och am
Italiéineschen, dem Portugiseschen, dem Däitschen an de skandinavesche Sproochen dofir gebraucht
gëtt? Wa mir äis da konsequent bleiwe sollen, da misste mir am éischte Fall nieft dem „Öro“ och
„Öropa / öropäesch“ soen ... eng logesch Saach fir driwwer nozedenken. Ower net onheemlech
wichteg fir d'verstännegt Erhale vun eiser Nationalsprooch.

Eng aner Fro: Ass et „CENT/S“, oder solle mir fir déi kleesper Koffergrimmelcher weider eisen
„ZANTlM“ gebrauchen? Aus Sympathie fir eise gudden ale „SU“, a well den „Cent“ bal e Su wert ass,
sollte mir vläicht beim Zantim bleiwen, deen äis jo esou gutt an der Sprooch geleeën huet … an „Du
gees mir op den Zantim“ giff dann de Su am Spréchelchen och net iwwel ersetzen.
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Zwei Zollbeamte wurden vereidigt
raz – Nach bestandenem Anstel-

lungsexamen wurden zwei Beamte
der Zoll- und Akzisenverwaltung,
Claude Czerwinski und Tom Ma-
quel, gestern Vormittag in den
Räumlichkeiten der Zolldirektion
in der Galerie Kons in Luxemburg-
Bahnhof als „préposés“ vereidigt.
Im Beisein von Personalchef Marc
Petit nahm Armand Olinger, beige-
ordneter Direktor der Zollverwal-

tung (Service extérieur), den Eid
ab. Die beiden frisch vereidigten
Zollbeamten hatten nach ihrer
dreijährigen Ausbildung bei der
Armee ein einjähriges Praktikum
beim Zoll durchgeführt, wobei
Claude Czerwinski am Flughafen
Findel und Tom Maquel in der
Zolldirektion tätig war. In diesen
Dienststellen werden sie bis auf
weiteres im Einsatz bleiben.

Sänger des „Lëtzebuerger Männerchouer 1989“ geehrt
Vor kurzem fand in den von der

„Société de chant Caecilia Merl-Be-
lair“ freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellten Räumlichkeiten die
alljährliche Generalversammlung
des „Lëtzebuerger Männerchouer
1989“ statt. Der Präsident begrüßte
alle Anwesenden, unter ihnen den
UGDA-Vertreter Raymond Wey-
dert. Er hob die gute Kameradschaft
im Verein hervor und bat um eine
Gedenkminute für den verstorbenen
Sänger Marc Goedert.

Der „Lëtzebuerger Männerchouer
1989“ (LMK) erfreut sich ausge-
zeichneter Stimmen, gepaart mit fei-
nem Kunstsinn in allen Registern.
Das Echo aus dem Publikum ist für
den LMK ein unschätzbarer An-
sporn bei der Auswahl der Konzert-
programme. Der LMK bleibt seiner
Devise treu, indem Dirigent und
Sänger sich vollstens für den Erhalt
und das Wiederverbreiten des lu-
xemburgischen Kulturerbes ein-
setzen.

Pierre Nimax sr. versteht es, die
Programmzusammenstellung sehr
abwechslungsreich zu gestalten. Das
gilt auch für das Jahr 2002. Mit
einem Konzert unter dem Titel
„Douce France“ begann der LMK
am 17. März im Cercle in der Haupt-
stadt die neue Saison. Weitere Kon-
zerte sind in Cessingen und Roeser,
im Sommer in Burglinster und Merl.
Der LMK übernimmt auch die musi-
kalische Umrahmung zum National-
feiertag in der evangelischen Kirche.
Im Herbst ist der LMK in Düdelin-
gen zu Besuch.

UGDA-Vertreter Raymond Wey-
dert beglückwünschte die Sänger
für ihren unermüdlichen Einsatz
und wünschte ihnen viel Erfolg für
die Zukunft. Anschließend zeichnete
er folgende Sänger aus: François
Delhez, Fernand Kremer, Jean-
Louis Linden, Roby Muller, Ferd
Reisdorffer, Bernard Wagener,
Jean-Pierre Wies, Léon Wies mit
dem UGDA-Abzeichen; Alfred

Achen, Ernest Bintener, Albert
Buck, Raymond Edinger, Henri El-
ter, Charles Jourdain, Alphonse Jun-
cker, John Jung, Mathias Lehnen,
Jean Martin, Marc Marx, Raymond
Ruppert, Joseph Schmit, Paul Sin-
ner, René Waldbillig, Nicolas Wey-
dert mit der Bronze-Medaille; Ro-
main Wark, Joseph Wehles mit der
Silber-Medaille; Aloyse Theis, Ber-
nard Wenner erhielten die Vermeil-
Medaille und Antoine Klein,
Edouard Strainchamps, François
Weiten die Vermeil-Medaille mit
Palmetten.

Der Vorstand des „Lëtzebuerger
Männerchouer 1989“ für das Jahr
2002 setzt sich wie folgt zusammen:
Präsident: Joseph Folscheid; Sekre-
tär: Raymond Ruppert, Kassierer:
Paul Sinner, Beisitzende: Henri El-
ter, Femand Kremer, Jean-Louis
Linden, François Weiten, Léon Wies,
künstlerischer Direktor bzw. beige-
ordneter künstlerischer Direktor:
Pierre Nimax sr. und Fernand Ronk.

«L'abandon dans la rue: futures générations de chats errants»
L'association «SOS Animaux» a tenu son assemblée générale

L'association «SOS Animaux»
s'occupe et se préoccupe de chats
abandonnés, malades, maltraités,
perdus. Pour débuter l'assemblée
générale, tenue au Centre J.F.
Boch à Rollingergrund, Jeanne
Hoffmann, responsable de l'asso-
ciation, a souhaité la bienvenue à
tous les invités et a remercié tous
les donateurs et bienfaiteurs ainsi
que les 750 membres de l'associa-
tion. En 2001, l'association s'est

occupée de 317 chats qui, après
castration, soins vétérinaires, im-
matriculation et vaccination, ont
pu être placés dans des familles
d'accueil ou retournés dans leur
milieu naturel. Plusieurs chiens
ont pu être sauvés d'une vie misé-
rable, grâce à l'intervention de
l'inspecteur de l'association.

Afin de pouvoir faire face aux
nombreuses obligations finan-
cières, l'association avait organisé

en novembre son grand bazar au
Rollingergrund et participait à
différents marchés de Noël. La si-
tuation financière peut être consi-
dérée comme saine, malgré un
poste de frais non négligeable.

L'objectif pour 2002 est de faire
avancer au plus vite les travaux
d'aménagement du nouveau re-
fuge, afin d'y accueillir le maxi-
mum de chats abandonnés, et ainsi

continuer la lutte contre la surpo-
pulation féline. Le comité actuel se
compose comme suit: Jeanne
Hoffmann (présidente), Dr Thierry
Smets (vice-président), Marco Ste-
venazzi (secrétaire), Christian
Schroeder (trésorier), membres:
Marie-Jeanne Bong, Marie-Jeanne
Ewrard, Georges Konen, Hélène
Lappa, Romain Misteri, Suzette
Moes; réviseurs de caisse: Anne
Groff-Lauer et Jean Bong.

Schüler interessiert an Wirtschaft: Anmelderekord
beim Europäischen Unternehmensplanspiel „EMC-Cup“

Aus Luxemburg nehmen acht Teams am Wettbewerb teil
Dass in Europas Klassenzimmern

junge Menschen mit Unternehmer-
geist und wirtschaftlichem Interesse
sitzen, zeigt der Anmelderekord
beim Unternehmensplanspiel „Eu-
rostudents Management Cup 2002“
(EMC-Cup). Im Vergleich zum Vor-
jahr hat sich die Zahl der Anmel-
dungen mit 372 Schülerteams aus 21
europäischen Ländern mehr als ver-
doppelt. Ziel des Planspiels ist es,
jeweils zu dritt ein Unternehmen in
einem wettbewerbsintensiven Markt
über acht Geschäftsjahre (= acht
Spielperioden) hinweg erfolgreicher
zu führen als die Konkurrenzteams.
Ausschlaggebend für die Bewertung

ist dabei nicht nur der rein betriebli-
che Gewinn, sondern ebenso das Un-
ternehmensimage mit Faktoren wie
Ökologie, Umweltschutz und Mitar-
beiterzufriedenheit. Gespielt wird
im Internet sowie in einer viertägi-
gen Präsenzrunde in München,
Deutschland.

Veranstalter des Wettbewerbs
sind die Siemens AG und das Bil-
dungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft eV. Eingeladen wurden Schü-
ler ab 16 Jahren aus ganz Europa.

Von den 372 Anmeldungen wur-
den per Losverfahren 240 Teams er-
mittelt und in zwölf Märkte aufge-
teilt. In dieser Konstellation treten

sie vom 17. Januar bis 20. Mai dieses
Jahres im Internet gegeneinander
an. Die jeweiligen Marktsieger – und
damit die zwölf besten Teams aus
Europa – werden vom 29. Juni bis 2.
Juli nach München eingeladen und
konkurrieren dort in einer Endrunde
um den Titel „Best of EMC-Cup“.

Aus Luxemburg nehmen Teams
aus der „Ecole privée Notre-Dame“
(Ste-Sophie), dem Lycée Robert
Schuman, Luxemburg, dem Lycée
technique Lallingen-Esch/Alzette
am EMC-Cup 2002 teil.

❘
❘ i www.emc-cup.de❘

Ostergrüße von Julchen,
dem Eichhörnchen

(Photo: H. Götz-Schmitt)

Mein Name ist Julchen. So nen-
nen mich jedenfalls meine Gastge-
ber. Die wohnen in Leudelingen.
Ich komme aus einer riesengroßen
Familie mit einem vornehmen Na-
men.  „Sciurus vulgaris“ heißt sie.
Den haben uns die Lateiner gege-
ben. Das mit dem „vulgaris“ gefällt
mir zwar nicht besonders, aber die
Lateiner, na, Sie wissen ja.

Natürlich lebe und wohne ich
normalerweise auf Bäumen in dem
Wäldchen hinter dem Hause mei-
ner Gastgeber. Aber morgens, zum
Frühstück, da finde ich mich auf
ihrer Terrasse ein. Ob ich nun um
halb acht oder um neun Uhr kom-
me, der Tisch ist immer gedeckt,
und zwar in einem Vogelhäuschen.
Ich habe zwar den leisen Verdacht,
dass es für die bestimmt ist. Aber
wir vertragen uns alle ganz toll
miteinander. Sonnenblumenkerne

und Nüsse sind für uns alle genug
da. Und ich sage Ihnen, das ist ein
Genuss. Und dabei so einfach zu
haben. Menschen sagen oft: „Müh-
sam ernährt sich das Eichhörn-
chen.“ Also, ich kann das jedenfalls
nicht behaupten.

Manchmal kommt auch ein
Kumpel von mir dazu. Romeo nen-
nen ihn unsere Gastgeber. Aber
dem mache ich dann Beine. Der
kann ja kommen, wenn ich nicht da
bin. Schließlich war ich die erste,
die das tolle Gasthaus entdeckt hat.

Grüßen soll ich Sie nun von unse-
ren Gastgebern, von Romeo und
vom Osterhasen, der hier auch ganz
in der Nähe in dem Wäldchen
wohnt. 

Wir alle wünschen Ihnen ein fro-
hes Osterfest.

Julchen, das Eichhörnchen
aus Leudelingen.



Schweinepest

Lösungsvorschläge auf Papier
nicht immer praktisch durchführbar

Epidemologische Untersuchungen von Bewegungen fast abgeschlossen

Die Modernisierung des Veterinär-Laboratoriums wird im Rahmen der
Schweinepestproblematik gefordert (Photo: Anouk Antony)

ph – Wie das Landwirtschafts-
ministerium in einem Kommuni-
kee am Donnerstagabend mitteil-
te, waren alle Laboranalysen vom
vergangenen Donnerstag in Bezug
auf Schweinepest negativ. Die
spezifischen Analysen, so heißt es
weiter, haben ergeben, dass es sich
um denselben Virus (Stamm Ros-
tock 2.3) wie bei der Wildschwei-
nepest handelt. In einer Presse-
mitteilung wirft die Bauern-Alli-
anz der Veterinärverwaltung so-
wie dem Betreiber der Quarantä-
nestation in Aspelt „Schlamperei“
vor, welche die Verbreitung der
Seuche ermöglicht hätte.

Anlässlich der aktuellen Kri-
sensituation in der luxemburgi-
schen Landwirtschaft hielten die
Mitglieder der Agrarkommission
der Abgeordnetenkammer wie an-
gekündigt gestern Morgen eine
Aussprache mit Ressortminister
Fernand Boden. Dabei kamen
Maßnahmen zur Eindämmung der
Schweinepest in Luxemburg zur
Diskussion.

Themen der Tagesordnung
Marco Schank, Bürgermeister

der Gemeinde Heiderscheid, er-
klärte gegenüber unserer Zeitung,
dass in Sachen Transport beson-
ders die sanitären Bedingungen
angesprochen wurden. Weiteres
Diskussionsthema sei die Moder-
nisierung des Veterinär-Labora-
toriums gewesen, wo in den Berei-
chen Personal und Ausstattung
Nachholbedarf besteht. Das habe
auch ein dementsprechendes Au-
dit im Jahr 2000 befunden. Neben
den technischen Änderungen
müsse man sich aber vorher über
einen geeigneten Standort ei-
nigen.

Lucien Clement, Abgeordneter
und Vorsitzender der Agrarkom-
mission, erläuterte in diesem Zu-
sammenhang in einem Interview
mit Radio DNR die Schwierigkeit,
jederzeit die vorgeschriebenen
vorbeugenden Sicherheitsmaß-
nahmen hundertprozentig zu ga-
rantieren, denn der Beruf des
Landwirts spiele sich nicht mit
Krawatte und Bleistift hinter ei-
nem Schreibtisch ab. Bei jedem
Wetter müssten die Bauern im
Freien sein und seien somit auch
der Gefahr ausgesetzt, unbewusst
in Kontakt mit einem Virusherd
zu kommen. Fehler bei den Land-
wirten zu suchen sei aber sicher-
lich fehl am Platz, denn in den

luxemburgischen Betrieben hät-
ten die Bauern viele Bemühungen
gemacht, um eine maximale Si-
cherheit für ihren Viehbestand zu
ermöglichen.

In puncto Hygiene hob Lucien
Clement hervor, dass sowohl die
Schlachthäuser als auch die
Transportwagen, die systematisch
von Hof zu Hof unterwegs sind, im
Besitz eines Registers sind, in dem
u.a. das Waschen und Desinfizie-
ren zu den Prioritäten zählen, um

eine Verbreitung des Virus zu ver-
meiden. Dieselben Regeln, fuhr
der Abgeordnete weiter, würden
ebenfalls für die Bauern gelten,
die Tiertransporte erledigen. In ei-
ner akuten Phase, wie sie dieser
Tage in Luxemburg aufgetreten
war, müsse man sich auch über
eine Verbesserung der Informati-
onspolitik Gedanken machen, un-
terstrich Marco Schank. Darüber
hinaus liefen bereits Verhandlun-
gen mit der EU-Kommission in
Brüssel, um den Landwirten mög-

licherweise eine finanzielle Ent-
schädigung über dem Schlacht-
wert zukommen zu lassen. Beson-
ders Schlachtschweine, die wäh-
rend einer längeren Zeit nicht
transportiert werden dürfen, wür-
den aufgrund ihres „Überge-
wichts“ an Qualität einbüßen und
somit auch geringere Preise er-
zielen.

In Bezug auf die Wildschweine-
jagd wies der Abgeordnete darauf
hin, dass dem „Conseil de chasse“
unterschiedliche Vorschläge vor-
lägen. Obwohl das Einfangen und
anschließende Schlachten der
Tiere die sicherste Methode dar-
stelle, sei dies höchst schwierig in
die Praxis umzusetzen. 

6 300 Tiere mussten bislang
gekeult werden

Nach der präventiven Tötung
von weiteren 3 300 Schweinen in
Heiderscheid, Eschdorf und As-
pelt, erklärte Dr Arthur Besch
gestern Nachmittag, dass insge-
samt 16 Betriebe durch die Krank-
heit blockiert sind und in drei
Betrieben – zwei in der Überwa-
chungszone im Osten und einer im
Norden Luxemburgs – zweifel-
hafte Resultate bestünden, dies
nachdem die ersten Tests negativ
ausgefallen waren. Der endgültige
Befund wird morgen bzw. am
Montag erwartet. Im Fall eines
positiven Befundes bedeute dies,
dass im Norden ein weiterer
Sperrbezirk entstehe. Die Diver-
genz der Resultate gründe mögli-
cherweise auf der Hypersensibili-
tät des hier zu Lande durchge-
führten Elisa-Schnelltests. Fünf
bis acht Prozent könnten zweifel-
haft ausfallen, auch wenn im End-
effekt ein negatives Resultat vom
Referenzlabor in Brüssel aufge-
stellt wird.

Die epidemologischen Untersu-
chungen hinsichtlich der Bewe-
gungen, d.h. der direkte bzw. indi-
rekte Kontakt von Menschen, Tie-
ren und Transportmitteln, näher-
ten sich dem Ende. Während die
Bestandsaufnahme in den Sperr-
bezirken insgesamt 8 000 Tiere,
also zehn Prozent des nationalen
Gesamtbestandes zählt, so laufen
die Arbeiten noch in der Überwa-
chungszone im Norden, während
im Süden 3 000 und im Osten
6 700 Schweine registriert wer-
den, schloss Dr Arthur Besch.
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Nächst Klack (79): 30.Maerz 2002

P.W. - Zënter Joer an Dag huet eis Actioun-Lëtzebuergesch eng fein
Zesummenaarbecht mat eiser Post. Dat ass 1978 ënnert hirem Chef
Jos.Heinen ugaang a mat Sympathie ënnert dem Generoldirekter Edmond
Toussing weider; mir si frou an houfreg, och mat deer neier Direktioun
ënnert dem Här Gros eppes fir eis Sprooch kënnen ze maachen. 

Haut ass et „normal", datt een an eisem Telephonsbuch eis Uert-
schaftsnimm och an hirem lëtzebuergeschen Original fënnt; dat ass et vrun
20 Joer net ginn, an et war vill Iwwerzeegungsaarbecht néideg, fir et esou
wäit ze kréien… eng Missioun Actioun-Lëtzebuergesch! Eng Bommege-
schicht ass et elo natierlech, datt „P.T. / Editus“ haut mat äis un engem
Strack zitt, an datt jidfereen am Telephonsbuch nieft dem „offiziellen“
Uertschaftsnumm och dee „gestackte“ fanne kann; dat ass geschitt,
nodeem mir mat der Madame Amélie Keup Honnerte vun Uertschafts-
nimm duerchgekuckt an och propper an eis Schreifweis gesat hunn.
Esouguer mat deene butzegen Ännerungen a Vereinfachunge vun eiser
Orthographie vun 1999.

Iech, Här Direkter an Här Chefredakter vun RTL, froe mir elo fein an
héiflech, bei der „Wiederkaart“ no der Schreifweis fir eis Uertschaften am
Telefonsbuch kucken ze loossen. Dat ass jo eng Saach, déi nach net emol
eng hallef Stonn dauert, an déi liicht a fir definitiv am Computer ze
programméieren ass. Mir soen iech eisen éierleche Merci dofir.

G.S. - Wann et an der Technik oder soss engem Gebitt eppes Neies gëtt,
wou mir kee Wuert dofir haten an hunn, dann ass et kloer, datt mir äis
mussen un en neien Ausdrock gewinnen. Ob deen elo aus dem Franséi-
schen, dem Däitschen oder dem Englesche kënnt, dat ass bei äis vu Fall zu
Fall anescht, ower egal. Et ass iwweregens intressant, emol driwwer
nozedenken, wou beim Auto, beim Velo, am „Elektreschen / Elektro-
neschen“ oder soss neilännesche Saachen déi eng oder aner Sprooch sech
bei äis duerchgesat huet.

Wa mir ower en Ausdrock an eiser Sprooch haten an nach ëmmer
hunn, da solle mer kee bei den Noper klaue goen. Hei dann e Beispill, dat
esou gutt no eiser vermengter „Baueresprooch“ richt, datt bal keen
dolaanscht kënnt:

De Bauer huet zënter Joerhonnerten hei zu Lëtzebuerg ni „Gülle“
gefouert, mä op sengem Teimer ass ëmmer Piff am Faass gewiescht…mir
hunn esouguer e Verb dofir: hien huet e Stéck „gepifft“. Dat gitt dir
sproochlech am Däitschen ëmsoss sichen; gegüllt a gejaucht gëtt an der
däitscher Sprooch net, an am Franséischen ass och kee "purriner" ze
fannen; gelungenerweis seet de Fransous fir eng gutt Nues „avoir du…
pif“.

Hell a schlau Zynikleesercher dréinen natierlech elo aus dësem Beispill e
genialen Uz-Strack mat „Westmuselfränkesch“. Well si sech jo net ouni ze
„piffen“ ameséiere kënnen… dat „facht“ esou gutt!

L.R. - Mir hunn ewell 1999 kloer an däitlech drop gehal, datt eis Sprooch am Kader vun
engem Extra-Artikel (29.) iwwer eis Sproochsituatioun soll an eist Grondgesetz
ageschriwwe ginn, also an d'Constitutioun vun eisem Staat. An der franséischer
Constitutioun steet d'Nationalsprooch z. B. ganz vir bäi: an hirem Artikel 2! Domat gëtt
däitlech gemaach, datt d'franséisch Sprooch en Element vum Bestand vun der Franséi-
scher Republik ass. Datselwecht soll elo mat eiser Sprooch als Stéck vun der souverainer
Existenz vun eisem Land geschéien. Domat ännert sech guer näischt um Stand vun eiser
Sprooche-Situatioun, mä et mécht heibannen an dobaussen däitlech, datt eis eege
Sprooch als e Stéck vum Fëllement vun dem international unerkannte Staat Lëtzebuerg
ze kucken ass an och als dat respektéiert soll ginn … stellt iech emol vir, dat wier 1941 de
Fall gewiescht, wéi d'Nazien äis wollten „heem“ huelen! Et wier hinnen net agefall, dee
verhuelene „Referendum“ vum 10. Oktober ze organiséieren; net méi an net manner wéi
an Holland.

Eis Demande fir d'Sprooch an der Constitutioun ze fixéiere war 1999 gutt bei dem
Deputéierte Willy Bourg ukomm; säi Fraktiounssecretaire vun deer Zäit, de François
Biltgen, huet d'Saach juristesch an administrativ op de Wee bruecht. Resultat: Den
Artikel iwwer den „administrative Sproochgebrauch“ ass vun deer virechter Chamber
mat enger Rei aneren als „revisabel“ declaréiert ginn, woumat a wouduerch déi virécht
Chamber sech selwer opgeléist huet; dora steet mat kengem Bustaf eppes iwwer eis
alleréischt Sprooch, d'LËTZEBUERGESCHT! Et ass also un der Chamber vun dëser
Legislaturperiod ( eng „Constituante“), fir de „Sproochartikel 29“ vun eiser Constitu-
tioun ze „revidéieren“; si soll kloer dra setzen, datt d'Lëtzebuergescht eis
NATIONALSPROOCH ass, an datt d'Franséischt an d'Däitscht administrativ a juris-
tesch déi Rechter hunn, déi d'Gesetz hinne gëtt… genee esou, wéi dat jo an eisem
Sproochegesetz vum 24. Febuar 1984 ewell geschitt ass... an esou, wéi et a Wierklechkeet
ass.

Elo kann ee sech natierlech d'Fro stellen, ob dat Gesetz vun 1984 dann net duer geet,
fir dem Lëtzebuergeschen seng fest Plaz ze ginn an ze versuergen. Streng geholl, jo; ower
well eis Constitutioun d'Lëtzebuergescht net ernimmt, misst dat Gesetz vun 1984 och
logescherweis e constitutionnelle Fong kréien, an zwar: „La langue NATIONALE du
Grand-Duché de Luxembourg est la langue luxembourgeoise; l'emploi des langues
française et allemande, en matière administrative et judiciaire, est défini par une loi“.
Dat wier kloer, an et gif kee Stëbskär un deem änneren, wat fir den Ament de Fall ass.

Mir haten dëslescht eng wierklech sympathesch Reunioun doriwwer mat de
verantwortleche Leit vun der LSAP, a mir hunn d'Gefill, datt si an deer Sprooche-Saach
verstännegerweis mat op eise Wee ginn; dofir soe mir e waarme Merci. An den nächste
Wochen a Méint wäerte mir och mat allen anere Parteien e Gespréich iwwer
d'Lëtzebuergescht an der Constitutioun kréien, esou wéi dat sech fir eng neutral
Gesellschaft wéi eis Actioun-Lëtzebuergesch passt. Mir sinn domat voll am Geescht vun
eise Statuten a vun eiser Suerg fir d'Land, dat mir eise Kanner a Kandskanner eng Kéier
vermaache wëllen… Net zugudderlescht och, fir datt kee méi äis an hinnen an deem Sënn
e Strack setze kann. 

AL - Géint dat Wuert ka kee verstännege Lëtzebuerger sproochlech
eppes hunn. Et kënnt aus dem romanesch-franséischen „Tirang“, an
doraus huet eis Sprooch sech, ee Gléck, esou zervéiert, datt mir äis
sproochkulturméisseg, mat eiser sougenannter „Triglossie“, op enger
vun de beschten europäesche Sproochkräizungen (Germania / Romania)
erëmfannen. A wéi seet dee schéinen neie Berliner Wauwau: Und das ist
gut so! Basta!

Wat bei enger „Demissioun“ ower mat Sécherheet kee lëtzebuerge-
sche Gebrauch ass: „eng Demissioun areechen“… hei misst eist allge-
mengt Sproochgefill äis ze spieren dinn, datt „areechen“ iwwerhaapt
net am Lëtzebuergesche virkënnt. Et handelt sech hei ower ëm e
Sproochgebrauch, deen aus der Nazi-Zäit, vun däitschsproochege
Formulairen an däitschen Zeitungsartikelen zimlech onbewosst an
d'Lëtzebuergescht eraschlauft. Datselwecht hu mir jo bei deem koppe-
gen „Antrag /Gesuch stellen“, deen/deem dann nach soll „genehmegt /
stattginn“ ginn aplaz, datt een eng Demande mécht, déi ganz einfach
„ugeholl“ gëtt, oder net. Och wann „Demande“ franséisch ass, et
gehéiert zënter 4 bis 5 Generatiounen an eise Sproochgebrauch; dann
ass et voll integréiert an et huet kee Gebuertsschäin an eiser Sprooch
méi néideg. Déi muttwëlles „fernseh“-verdäitscht „Heim ins Reich -
Ausdréck“ si ganz einfach Kriibs-Metastasen am Sproochkierper vum
Lëtzebuergeschen. Dat kann engem natierlech egal sinn… et sief dann,
et mécht ee sech e bëssen éierlech Suerge fir eis Sprooch.

H.M. - Mir lueden op, mir lueden aus, a mir lueden eppes an… fir fort ze
féieren… am Sënn vum franséische „charger“ an „décharger“. Just déi
preisesch Tëlevisioun huet äis dann och elo nach, wéi et schéngt,
esouwäit bruecht, Leit „anzelueden“ aplaz ze invitéieren. Natierlech ass
dat „franséisch“ (et ass iwwregens Latäin!), mä et ass zënter Joer an
Dag eise Gebrauch, an domat och Lëtzebuergesch. Hei huet nach kee
Mënsch eng „Aluedung“ kritt; dat war, ass a bleift eng „Invitatioun“,
esou wéi en Trottoir och bestëmmt (hoffentlech) ni e „Biergerstäig“ gëtt.

Nach eng Kéier: Déi puer „normal“ franséisch Ausdréck an Aus-
drocksweisen am Lëtzebuergesche gehéieren zu eisem sproochleche
Gesiicht; si maachen e Stéck vun deem aus, wat äis vum puren däitschen
Dialekt aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland an Neibelgien am Sprooch-
lechen ënnerscheet. Da wier et vläicht net vu Muttwëll, wann ee sech
esou seng Gedanken doriwwer géng maachen. Oder?

Eis Actioun-Lëtzebuergesch riicht, zesumme mat deer Wëlzer Ge-
meng an dem Staat dem Nationaldichter Michel RODANGE do e Monu-
ment op, wou hie säi REENERT geschriwwen huet: zu Wolz „op der
Lann“. De Kënschtler, deen dat Ganzt entwërft ass keen anere wéi de
Professer Adolphe Deville, dee mir an eiser nächster KLACK perséinlech
virstellen. Natierlech brauche mir dofir déi néideg Fongen, a mir froen all
eis Frënn a Membren, hei matzemaachen. Mir hunn e spezielle Kont dofir
ageriicht, op deem jidfereen eisem Nationaldichter mat engem Don seng
Reverenz kann erweisen:

Actioun- Lëtzebuergesch
Monument RODANGE / REENERT

Postscheck: 197 316-18

ass erëm do ... 2. Editioun ... verbessert ... an “erstëmpt“ 
et huet mat 5000 Stéck, bannent 10 Méint “fort“,

all Rekorde vu „Luxemburgensia“ gebrach! 

kaaft et am Bicherbuttek oder bestellt et
op enger vun eisen Adressen heiuewen
9 EURO !!! geschéckt, mam Porto 10 €

Gemeinde Redingen/Attert

Vier Kandidaten
bei Komplementarwahlen
Am 24. März finden in der Ge-

meinde Redingen/Attert Komple-
mentarwahlen in der Sektion Ospern
statt. Diese wurden nötig, weil der
ehemalige Rat Marcel Zimmer aus
der Gemeinde weggezogen ist. Ein
Posten im Gemeinderat muss nun
neu besetzt werden.

Bis gestern Abend 18 Uhr hatten
die Kandidaten Zeit, um ihre Kandi-
datur offiziell bei der Gemeinde-
verwaltung Redingen/Attert einzu-
reichen.

Wie uns vom Gemeindesekretariat
gestern kurz nach 18 Uhr mitgeteilt
wurde, kandidieren vier Kandidaten
am 24. März für den Gemeinderat.

Dabei handelt es sich um Célestin
Lommel, Staatsbeamter, 41 Jahre;
Jeff Muller, Project Manager & Soft-
ware Developer, 22 Jahre; Madeleine
Marx épouse Muller, ohne Beruf, 44
Jahre und Camille Schroeder, Tech-
niker, 56 Jahre. Alle Kandidaten
sind in Ospern wohnhaft.

Führerscheinexamen

Kein Fall von Diskriminierung gegenüber Ausländern bekannt
Regelmäßige Harmonisierung der Examenskriterien

fh – Bisher sei kein Fall von Dis-
kriminierung von einem Führer-
schein-Examinator gegenüber Aus-
ländern bei den Abteilungen des
Transportministeriums bekannt ge-
worden, so Familien- und Jugendmi-
nisterin Marie-Josée Jacobs, Justiz-
minister Luc Frieden und Transport-
minister Henri Grethen in ihrer ge-
meinsamen Antwort auf eine parla-
mentarische Anfrage der Abgeord-
neten Renée Wagener, die über an-
gebliche Diskriminierungen von
einem Prüfer gegenüber seinen aus-
ländischen Fahrschülern berichtete
und u. a. wissen wollte, welche Mög-
lichkeiten die Betroffenen hätten,
um sich zu beschweren.

Genauso wie die anderen Staats-
beamten und -angestellten seien
Examinatoren durch die Aufgaben
der öffentlichen Beamten gebunden,
insbesondere durch die im Artikel 10
des Gesetzes vom 16. April 1979 vor-
gesehenen Regeln, die ihnen vor-
schreibe, alles zu vermeiden, was die
Würde ihres Amtes beeinträchtigen
und die Interessen des öffentlichen
Dienstes gefährden könnte, erläuter-
ten die Minister.

Die Statistiken von der Führer-
scheinabteilung im Bereich der theo-

retischen und praktischen Examen
würden keinen Unterschied machen
betreffend die Nationalität der Kan-
didaten, die übrigens im Rahmen der
informatischen Verarbeitung der
persönlichen, den Führerschein be-
treffenden Daten nicht erfasst sei.
Außerdem passe der Chef-Examina-
tor, mit der Hilfe der anderen Exa-
minatoren, auf eine regelmäßige
Harmonisierung der zurückbehalte-
nen Examenskriterien auf, um zu
ausgeprägte Unterschiede bei den
individuellen Bewertungsparame-
tern zu vermeiden, hieß es weiter.

Die Personen, die glauben, diskri-
miniert worden zu sein, könnten
Klage einreichen auf Basis der Arti-
kel 454 bis 457-4 vom Buch II, Titel
VIII des Kapitels VI des Strafgesetz-
buchs, das Rassismus, Revisionismus
und andere Diskriminierungen be-
handelt. Zudem könnten diese Per-
sonen sich an das Klagenbüro des
Familienministeriums richten. Die
Regierung sei der Meinung, dass die
strafrechtlichen Bestimmungen des
Gesetzes vom 19. Juli 1997 über die
Rassismusklagen als Kampfinstru-
ment ausreichend seien.

Des Weiteren sei das Gesetzespro-
jekt zur Umsetzung der Direktive

2000/43/CE auf dem Ausarbeitungs-
weg und müsste für den Sommer
2002 fertig sein. Diese Direktive be-
treffe die Verwertung des Gleich-
heitsprinzips in der Behandlung von
Personen ohne Unterschied der
Rasse oder ethnischen Herkunft, in
den Bereichen der Arbeitswelt, der
professionellen Organisationen, der
Ausbildung sowie des Zugangs zu
öffentlichen und privaten Diensten
und zum Wohnraum.

Angesichts der aktuellen Überle-
gungen über die Umsetzung der vor-
her genannten Direktive sei es nicht
günstig, andere Organe zur Kon-
trolle des Gleichheitsprinzips zu
schaffen; die zurzeit bestehenden
Beschwerdemöglichkeiten schienen
tatsächlich auszureichen, so die Mi-
nister in ihrer Antwort.

Seit Jahren schon bestehen ei-
nerseits Ausbildungskurse über die
Menschenrechte, die einen anti-dis-
kriminierenden Teil umfassten und
sowohl dem Lehrpersonal als auch
den Schülern insbesondere im Rah-
men der Moral- und Sozialkurse an-
geboten werden, und andererseits
antidiskriminierende Kurse, die an
der Polizeischule stattfinden, so die
Minister abschließend.

Muer Sonndeg, de 24. Februar

«Journée nationale de la Résistance»
Viru fënnef Joer ass d'«Journée

nationale de la Résistance» ageféiert
ginn, déi, no enger Décisioun vum
„Conseil national de la Résistance“,
sech all Joer widderhuele soll an dat
op deem Dag, wou soss déi sou ge-
nannt «Hinzerter Mass» gefeiert
gouf. Dëst Joer fält dëse Commémo-
ratiounsdag op muer Sonndeg, de
24. Februar.

Op dëser Journée nationale, déi,
sou wéi zejoer, vum «Comité direc-
teur du souvenir de la Résistance»
(CDSR) organiséiert gëtt, denke mir
wéi ëmmer un déi 23 Cheffe vun der
Resistenz, déi de 25. Februar 1944 –
virun 58 Joer – am Hinzerter Bësch
erschoss goufen, dëst Joer speziell
awer och un d'Streikaffer, déi am
September 1942, also viru genee 60
Joer, zu Hinzert embruecht goufen.
Doriwwer eraus gëtt un all déi Dou-
deg vun der Resistenz erënnert, déi
an anere Kazetter oder an de Prison-
gen, am Asaz géint d'Nazien an am
Ënnergrond, doheem an an der
Friemd hiert Liewe fir d'Heemecht
hirginn hunn.

Den offizielle Programm vun
de Commémoratiounsfeieren gesäit
esou aus:

11 Auer: Mass an der Glacis-Ka-
pell, gehale vum Chanoine honoraire
Michel Behm. Et séngt d'Chorale
vun den Exilés ënnert der Direk-
tioun vum Pierre Bausch a mat der
Participatioun vun de Claironen
Johny Schmidt an Edmond Faber.

11.50 Auer: Cortège: De Cortège
mat Vertrieder vun den Autoritéiten
an der Resistenz a mat, un der
Spëtzt, engem Détachement vun der
Arméi, der Militärmusek an de Fän-
dele vun der Resistenz, forméiert
sech an der Uniounsstrooss, vis-à-
vis vun der Glacis-Kapell. De Wee
bis op de Kierfecht ass net wäit,
soudass all Resistenzler an hir Sym-
pathisante sech, wann nëmme méig-
lech, dem kuerze Cortège uschléisse
kënnen.

12 Auer: Cérémonie virum Hin-
zerter Kräiz: Choral executéiert vun
der Militärmusek; Seenong vun de
Griewer duerch Vertrieder vun den
dräi Reliounen; Néierleeë vu Blum-
men duerch d'Autoritéiten an d'Re-
sistenz; Sonnerie aux morts; U-
sprooch vum President vum CDSR,
Erny Gillen; Heemecht; Traditio-
nelle Rondgank laanscht d'Griewer
vun de Victimen.
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1827 ...
... ass am Januar zu Waldbëlleg e Béifchen op d'Welt komm; net

grad an eng „déck“ Wéi. De Papp ass en „Napoleongsdénger“ aus der
„Grande Armée“ gewiescht, ower keen Held an ouni gëlle Sprenzen,
well hien hat sech fir d'éischt als Zwangsrekrutéierten (jojo!) hanner-
wands verstoppt (Refraktär!), iert hien sech no enger Amnestie
gemellt huet. Hie krut 1810 zu Maastricht an engem Husareregiment
eng vun de wichtegste Plazen, déi et gouf: Arméi-Schouster ... wat war
da schonn deen déckst gradéierten Husar mat schlechte Stiwwelen?!

Dee Lëtzebuerger Schouster aus dem Napoléon senger Arméi
huet Michel Rodange geheescht. Net deen, deen Dir mengt, mä genee
eisem Nationaldichter Michel Rodange säi Papp. Well de Fransousen
hirem Nationalgenie Victor HUGO säi Pappi ower Generol an deesel-
wechten Arméie war, kommen engem och nawell Gedankespiller
iwwer dee sproochlechen a literaresche Graden-Ënnerscheed bei
hiren zwéin Dichter-Jongen ... loosst mer äis emol an eiser Phantasie
virstellen, déi zwéi wieren sech zu Veianen iwwer de Wee gelaf, wéi de
grousse Fransous hei am Land war ... Vläicht kënnt eng Kéier een
drop, déi zwéin Dichter beieneen op enger Bühn un en Dësch ze setzen;
a firwat net mam Dicks a mam Lentz an enger flotter Diskussioun ...
grad am 200. Gebuertsjoer vun deem engen an deem 175. Joer vum
Lëtzebuerger „Nannetsméchel“ wier dat keng iwwel Saach. Do kënnt
dach z. B. e Pol Pütz a sengem Element sinn, oder net?

1827 huet d'Famill Mich Rodange-Theisen sech zu Waldbëlleg
erëm vergréissert. De fréieren Husareregiments-Schouster war 1814
erëm heem komm; en huet datselwecht Joer nach d'Joffer Jeannette
Theisen, „d'Nanette“, bestuet; am Zivilakt fanne mir als Beruff vum
Michel Rodange senior „Pflüger“... also praktesch Doléiner ... e bësse
manner offiziell: kleespere Krëppebësser. Wéi dat esou mat den
Hausnimm an der Zäit de Moud war, huet d'Famill ganz einfach
„Nannetts“ geheescht; dofir fanne mir am „Reenert“ och den „Nan-
netts Méchel“, wéi den Dichter sech selwer ernimmt ... mä dat ass
vläicht e bëssen ze séier gelaf. 

De Papp vun eisem Reenert-Dichter ass 1832 gestuerwen; de
Jéngelchen hat also 5 Joer. Wat dat heescht, brauche keng siwe
Psychologen engem ze explizéieren: Eng Famill, déi schlecht dru war,
kee Papp méi do, matzen am politesche Kuddelmuddel an Honger vun
der belscher Revolutiounszäit … de klenge Méchel huet den Iescht
vum Liewen also fréi ze spiere kritt a bestëmmt dacks vun der
„rosener Kou“ missen iessen! Doraus explizéiert sech vläicht och seng
ganz fréi kriddeleg Gesondheet. Et ass him vu Kand un e sëllechen „op
de Mo“ geschloen; hie sollt säi kuerzt Liewe laang domat ze dinn hunn
... an zugudderlescht och – 49 Joer jonk – un engem Mo-Schwier
stierwen.

Wat huet dat dann elo alles mam „Reenert“ ze dinn? Mä wa mir
dëst Joer besonnesch un den Dichter vun eiser „nationaler Fuussege-
schicht“ denken, da soll de Mënsch Rodange net vergiess ginn, esou op
d' Manéier: Hie kumm op d'Welt, guf Schoulmeeschter, duerno eng
Zort Kondukter, huet de Reenert geschriwwen an ass gestuerwen. Mir
wëllen am Laf vun dësem Rodange-Joer de Michel Rodange och vun
anere Säiten erbäi kucken, well een ouni d'Liewen, d'Biographie vun
engem Dichter e bëssen ze kennen, säi Wierk net onbedéngt richteg
verstoen a respektéiere kann. L.R.

D'Actioun-Lëtzebuergesch geet an dësem Rodange-Joer ower
nach méi wäit: Zesumme mat der Wëlzer Gemeng, dem Service des
Sites et Monuments ... a mat Iech alleguer! ... riichte mir dem Michel
Rodange e Monument do op, wou hien säi Reenert geschriwwen huet:
zu WOLZ!

Rauräif?
P.W. – Iert mir hei am Land mat enger

Bäckeschdosen däitschsproochegen TV-
Programme vollgetut gi sinn, hunn d'Lëtze-
buerger hir Sprooch esou geschwat, datt een net
huet misse gutt nodenken, ob dësen oder deen
dann elo vu Bitburg, vun Tréier oder Saarlouis
wier.

Deen Alleréischten, deen äis d'Oueren dofir
gespëtzt huet, ass gelungenerweis e Radios-Mann
gewiescht, deen all Lëtzebuerger an de 50er /60er
Joere kannt huet: de Paul Leuck. Mir wëssen
ower och, datt et net ëmmer kammoud ass, de
Leit e Spigel dohinner ze halen; ganz gär gëtt
dann duerno aplaz de „Ball“ de Mann (oder
d'Fra) geholl. Bei deem Sprooch-Gedanke ver-
giesse mir natierlech de Léon Moulin net, de
Blasens Leo, de Kréimesch Pir, de Jos Hess an
nach en etlech anerer, déi e Lëtzebuergesch
geschwat hunn, dat eng „Gellegt“ war. „Wéi
d'Zäit vergeet“, gif eise Frënd Ger Schlechter elo
soen, deen äis och joerelaang mat senge flotten
Emissiounen an enger onverfälschter Sprooch
Freed gemaach huet. Tempi passati! 

Et huet ower net vill Wäert, nëmmen doriw-
wer ze jéimeren an ze soueren. De Radio an
d'Televisioun hunn an de leschte 25 Joer net
nëmmen hei bei äis d'Sprooch duerchernee
gerëselt; mir wëssen, datt et am franséischen an
däitsche Sproochgebitt net vill besser ass …
megacool, superkrass, vollfett! Yuppi!

Näischt géint „mat der Welt viru goen“ ...
kann een hei nach vu „goe“ schwätzen? Dat ass
lafen, ditzen, jauwen a bëselen … mä wat huet
dat mat „Rauräif“ ze dinn? Ganz einfach: Et soll
een heiandsdo méi e laangen Ulaf huelen, wann
een e Spronk wëllt maachen. Hei bei äis huet
nach ëmmer d'Sonn geschéngt, wann „d'Luucht“
op war; wa „Schiewercher“ an der Luucht waren,
sinn duerno vläicht „Wiederwolleke“ komm an
d'Luucht gong zou; ass den Niwwel un Traisch an
Dréit gefruer, dann hate mir „Brommee“ ... a kee
„Rauräif“! Um „Glëtz“ sinn der hei méi aus-
gerëtscht wéi um „Glatäis“ ... ower vill manner
wéi der haut um Radio oder „Billerradio“ an eiser
Sprooch uechter d'Joer op de Kickes falen.
Näischt fir ongutt! 

eidel ass net eitel
AL. – Mir hu maandelweis Ausdréck mat

engem däitsche Gesiicht am Lëtzebuergeschen.
Also dat Baussegt ass bal Houdäitsch, ower
d'Bedeitunge ginn dacks ganz wäit auserneen.
Dir kennt deen Ënnerscheed bei „sehr / séier“...
eist „séier“ huet mat Vitessen ze dinn, dat
däitscht „sehr“ gehéiert an d'Wuertfeld vu
„viel“. Ëmgedréint huet d'Lëtzebuergescht dat
däitscht „schnell“ also guer net néideg, well
mat eisem „séier“ genee nëmmen dat ausge-
dréckt gëtt … also ass et Muttwëll, wann elo ee
bei äis soll „schnell“ lafen aplaz „séier“.

En anert Beispill ass den Ausdrock „eidel“,
deen an senger Bedeitung ower och guer a glat
näischt mam däitschen „eitel“ ze dinn huet;
„eitel“ heescht jo am Lëtzebuergeschen „ver-
mengt, bretzeg, iwwerdriwwen houfreg asw.“
Mä da gitt emol an en engleschen Dictionnaire
no „eidel“ kucken ... mäi Frënd Gilbert Schmit
an ech haten doriwer e ganz flott Gespréich:
Kuckt emol bei „Leerlauf“ no ... da fannt Dir

„idle motion (eidel Mouschen)“; ass dat intres-
sant oder net? Eng eidel Fläsch ass bei den
Englänner ower net „idle“ mä „empty“. Do
kënnt een ewell bal dronkeg ginn, ower et geet
nach weider: am Hollänneschen hu mir „ijdel“,
also „äidel“ ausgeschwat, ower do heescht et je
nom Gebrauch datselwecht wéi „eitel“ am Dä-
itschen, mä en eidelt Gespréich ass en „ijdle
praat“. Hei hu mir et klor mat engem Wuert ze
dinn, dat a verschiddene germanesche
Sproochen tëscht Bedeitungen hin an hier ge-
sprong ass. Bei äis heescht „eidel“ ëmmer an
nëmmen „näischt dran“. Loosst mer ower net
vergiessen, datt, je no der Géigend, bei äis e
Glas kann eidel, egdel, ëddel oder eggel sinn.
Domat gesäit een och, datt vill Wierder duerch
d'Ausprooch ewell dacks op e puer Kilometer
bal net méi erëm ze kenne sinn ... kee Wonner
also, wann se mat der Zäit an op groussem
Raum hiert Gesiicht bal ganz verluer oder
geännert hunn.

NEWS... watglift?!
- eise Membre wëlle mir nach eng Kéier soen,
datt d'COTISATIOUN (2002) 13 Euro ass;

- vum 1. Febuar un ass eist LIDDERBUCH (nei!) erëm ze kréien;
- de Cours fir „AUSLÄNNER“-LËTZEBUERGESCH

ass nei gedréckt, an et sinn CD oder Cassetten dobäi

eng Kailchen
H.M. – „Da maach emol eng Kailchen“, ass dee léiwen Aus-

drock, wann een e Patt zum Beschte wëllt ginn, an déi aner sollen
ausdrénken. Mir hu kéipweis Lëtzebuerger Flouernimm, wou eng
„Kaul“ op iergendeng Fassong dra virkënnt, vrun allem als „Fuusse-
kaul“... zu Wolz ass e Camping, deen heescht ganz einfach „an der
Kaul“. Et ass deer Wierder eent, dat esou fest an eiser Sprooch sëtzt,
datt bis elo glécklecherweis nach keen et verhondse konnt. Et ass
och garantéiert eent vun eisen eelste Wierder, eent, dat zimlech kloer
aus dem Keltesche kënnt.

Firwat dat Gespréich? Mä ganz einfach, well ech mat Genoss
dem Emil Angel säi Buch „Komm, Spillmann, komm!“ elo grad
fäerdeg gelies hunn. Do gëtt et eng Geschicht dran, déi heescht
„Kayle of Lochalsh“, eng Plaz a Schottland. Wie Schottland seet,
deen denkt och un d'Kelten, vläicht un aner „Kaylen“, z. B. an der
Géigend vum „Loch Ness“, am breede Sënn grouss landschaftlech
„Kaulen“, an deenen d'Waasser e grousse Pull oder e klenge Séi
gemaach huet. Wat am Zesummenhank mat eiser Sprooch hei
intressant ass: dat schottescht / keltescht „Kayle“ ass näischt
anescht ewéi eist „Kaul“. Wien sech gif wëllen an déi Saach
eraknéien, dee gif bestëmmt nach eng Partie schottesch-keltesch-
lëtzebuergesch Ausdréck fannen, déi mateneen ze dinn hunn. Eiser
Sprooch kann dat nëmme Komplimenter bréngen.

Eng Klatz...
... huet net onbedéngt mam däitsche „Klotz“ ze dinn...esougutt

ewéi näischt. Dat Wuert huet eleng an och an zesummegesaten
Ausdréck an eiser Sprooch säin eegene Pad getrëppelt. Kënnt dir
iech e „Schneeklotz“ am Däitsche virstellen, nee, gelldir. Mä firwat
soll een dann am Lëtzebuergeschen eng „Schnéiball“ schéi Guckel-
cher maachen?

Mir hu jo och eng „Keeleklatz“ a keng „Keelekugel“, mir
schwätze vun engem „Klatzkapp“, vun engem, deen „eng roueg
Klatz dréint“, mir hunn Uertschafte mat engem „Klatzewee“...a
wann eng Klatz aus Eisen ass, da gëtt et eng „Bomm“, a mir
brauchen och am Sport net eng „Kugel“ draus ze
maachen...iwregens seet den „ale“ Rekordmann Roger Bour nach
haut gär, hien hätt d'Bomm gehäit...d'Kugel ass fir an d'Flënt. Mä
aus de Flënte sinn och ewell lues a lues „Gewierer“ ginn. Geknad-
ders? Oder Klatzkäppegkeet? M.V.

Samstag, den 26. Januar 200220 LUXEMBURGER WORT

NORDEN

Gemeinderat Beckerich
mehrheitlich für Flurneuordnung

Aus der Sitzung vom Mittwoch, dem 23. Januar 2002

Das Hauptdiskussionsobjekt im
Beckericher Gemeinderat, der am
vergangenen Mittwoch vor zwölf
interessierten Zuhörern vollzählig
versammelt war, bildete die ge-
plante Flurneuordnung in der Ge-
meinde Beckerich, die laut Tages-
ordnung drei Punkte aufwies,
nämlich: a) Mandat bezüglich
Stimmabgabe in der Generalver-
sammlung vom 1. Februar 2002 in
Elvingen, b) finanzielle Beteili-
gung betreffend Wegebau und Na-
turschutzmaßnahmen inklusive
Zuverfügungstellen von Flächen
zu diesem Zweck und c) eventuel-
ler Ankauf von Waldparzellen.

Einleitend erinnerte Bürger-
meister Camille Gira daran, dass
der Kommunalrat in der Sitzung
vom 9. März 2000 mehrheitlich –
der diesbezügliche Antrag des
Schöffenrates war mit fünf gegen
vier Stimmen zurückgewiesen
worden – der Meinung gewesen
war, erst dann über die beiden
letzten  Vorschläge zu befinden,
wenn über die Durchführung der
Flurneuordnung entschieden sei.
Inzwischen habe das entspre-
chende Dossier seinen Weg ge-
macht und am kommenden 1. Feb-
ruar werde über die Durchfüh-
rung des geplanten „Remembre-
ment“-Verfahrens abgestimmt.

Pro und contra

Gleich entgegnete Georges Con-
ter, indem er Punkt b als hinfällig

erklärte; der Gemeinderat solle
sich an seinen vor knapp zwei
Jahren getroffenen Beschluss hal-
ten. Daraufhin entschieden die ge-
wählten Politiker mehrheitlich –
dagegen waren die Räte Georges
Conter und Jim Reding – , Punkt b
auf der Tagesordnung zu belassen.

Severin Boonen meinte, Punkt c
würde die Generalversammlung
kaum beeinflussen, auch sei man
dieserhalb an keinen Termin ge-
bunden. Des Weiteren seien die
privaten Waldbesitzer zu diesem
Zeitpunkt nicht genügend infor-
miert. Nach kurzen Stellungnah-
men des Vorsitzenden und von Jos.
Conrad wurde Punkt c im allge-
meinen Konsens ohne nominelle
Abstimmung von der Tagesord-
nung abgesetzt.

Zu längeren und kontroversen
Debatten kam es bei der Erledi-
gung von Punkt a. Severin  Boo-
nen unterstrich die positiven As-
pekte des „Remembrement“ so-
wohl für die Land- als auch für die
Forstwirtschaft.

Georges Conter hingegen stellte
fest, dass mit dem Projekt der
Flurneuordnung keine Vertrau-
ensbasis unter den Eigentümern
geschaffen werden konnte, viel-
mehr sei der Landwirtschaftssek-
tor, der sich schon ohnehin in
einer schwierigen und unsicheren
Situation befinde und daher äu-
ßerst sensibel reagiere, in zwei La-
ger gespalten worden. Außerdem
solle die Gemeinde die Bürger ob-
jektiv informieren und den neuen
Bebauungsplan vorlegen. Gewiss
habe die Gemeinde bei den ange-
strengten gerichtlichen Verfahren
Recht bekommen. Die den Klä-
gern gemachten Versprechen soll-
ten auch schriftlich niedergelegt
werden.

Nachdem Fernand Schuh er-
wähnt hatte, dass das „Remem-
brement“ kein Thema im kommu-
nalen Wahlkampf gewesen sei, be-
leuchtete er dessen Vorteile für die
Zukunft der Landwirtschaft, vor
allem auch für Eigentümer mit
kleineren Nutzungsflächen.

Das Gemeindeoberhaupt beton-
te, der Bauperimeter werde kei-
nesfalls erweitert werden. Die Ge-
meinde habe die Eigentümer nie
im Unklaren gelassen und sogar
eine nicht vorgesehene Aufklä-
rungsversammlung abgehalten. In
einer ersten Phase seien die Bean-
standungen von 215 Bürgern be-

rücksichtigt worden, so dass in der
zweiten Etappe nur mehr zwölf
Reklamationen übrig blieben.

Wie allerorts üblich habe auch
die Gemeindeverwaltung von Be-
ckerich die Initiative zur Flurneu-
ordnung ergriffen, weil es sich um
ein nachhaltiges Projekt handele,
das der Landwirtschaft und der
Natur entgegenkomme und neue
Perspektiven für die Nutzung des
Waldes schaffe in punkto Energie-
verwertung.

Keine Einstimmigkeit
in den Beschlüssen

Mehrheitlich wurde der Bürger-
meister ermächtigt, die Gemeinde
mit Stimmrecht in der kommen-
den vom ONR („Office national du
remembrement“) einberufenen
Generalversammlung zu vertre-
ten. Dagegen votierten Georges
Conter und Jim Reding, derweil
Jos. Conrad und Romain Mersch
sicht enthielten.

Es verblieb noch die Abstim-
mung über Punkt b, die ebenfalls
mehrheitlich erfolgte, da Georges
Conter nicht damit einverstanden
war. Somit verpflichtet die Ge-
meinde sich zu einer finanziellen
Beteiligung an den Kosten für den
Wegebau und für ausgleichende
Maßnahmen im Interesse des Na-
turschutzes. 

Im Klartext heißt das, dass die
Gemeinde zehn Prozent der Kos-
ten für den Wegebau d. h. 463 560
Euro und auch zehn Prozent für
Landschaftsgestaltung d.h. 37 184
Euro übernehmen soll. Dadurch
würden den Eigentümern rund
495 787 Euro der 156 Euro pro ha
zu Gute kommen.

Falls neue Terrains gebraucht
würden für den Bau von Wegen, so
erklärt die Gemeinde sich außer-
dem bereit, maximal zwei Prozent
der dazu erforderlichen Fläche zur
Verfügung zu stellen.

Subsidien, Gräbertaxen
und Akten

Eingangs der Sitzung wurden
Subsidien an nachstehende Verei-
nigungen gewährt: „Ligue luxem-
bourgeoise des mutilés et invalides
de guerre“ (25 Euro), Natura (125
Euro), „Fondation Hëllef fir d’Na-
tur“ (125 Euro), „Les convois hu-
manitaires pour la Roumanie“
(125 Euro), „Basket-Ball Club

Rebound Préizerdaul“ (250 Euro)
und Caritas (50 Euro).

Ab 1. Juli 2002 werden die Grä-
bertaxen angepasst, und zwar für
Einheimische von 15 000 F auf 450
Euro und für Auswärtige von
20 000 F auf 550 Euro. Die Urnen-
taxe wird ebenfalls an den Euro
angepasst d. h. 125 Euro anstatt
bisher 5 000 F.

Diskussionslos wurden zwei no-
tarielle Akte unterzeichnet. Die
Fanfare Concordia Beckerich tritt
den Musiksaal zum symbolischen
Betrag von 0,02 Euro an die Ge-
meinde ab, die im Jahre 1929 der
Musikgesellschaft das Bauterrain
im „Chemin de Hovelange“ zum
symbolischen Franken zur Verfü-
gung gestellt hatte. Nunmehr
dürften auch andere Vereine den
Saal benutzen.

Des Weiteren kauft die Ge-
meinde eine 53,50 Ar große Wiese
längs der „Noerdingerbaach“ an
Elisabeth Konter-Gras aus Nör-
dingen für insgesamt 10 570,18
Euro. Gelegentlich der Verlegung
des Hauptkollektors der Abwässer
nach Böwingen erfolgt eine Rena-
turierung des Baches, der seinen
natürlichen Lauf wieder erhält.

Instandsetzung der Rue
de Niederpallen in Nördingen

Dank der Bemühungen des
neuen Baukonduktors in Redin-
gen, wird die „Nidderpallener-
strooss“ (CR 106) instandgesetzt
werden. Gutgeheißen wurde die zu
Lasten der Gemeinde entfallende
Beteiligung über 148 736,11 Euro
für den Bau von Gehsteigen und
das Ausheben des Grabens für das
Verlegen der erforderlichen Infra-
struktur. Für die Erneuerung der
Wasserleitung und des Kanalnet-
zes waren die notwendigen Kre-
dite bereits im Rahmen des Pro-
jektes des Hauptkollektors nach
Böwingen votiert worden. Zusätz-
lich werden zwei Leitungen für
das Nahwärmenetz eingelegt wer-
den, wozu ein Kostenvoranschlag
in der nächsten Sitzung vorliegen
dürfte. Für die Installation einer
Stilbeleuchtung wird ein Zusatz-
devis angefragt werden.

Unter „Verschiedenes“ kün-
digte der kommunale Obmann
eine Bürgerversammlung an, die
am 4. Februar zum Thema „Neuer
Liefervertrag an die Wasserfab-
rik“ stattfindet.

A.R.

Ehrungen bei der DEA in Useldingen
Dieser Tage stand bei der Arden-

ner Wasserleitung in Useldingen
die traditionelle Betriebsfeier mit
Personalehrung auf dem Pro-
gramm.

DEA-Präsident Charles Pauly
und DEA-Direktor Patrick Koster
bedankten sich im Namen des Vor-
stands bei ihren rund 30 Mitarbei-
tern für die geleistete Arbeit im

vergangenen Jahr im Dienste der
Wasserversorgung in der Nordre-
gion.

Bei dieser Gelegenheit wurden
fünf DEA-Mitarbeiter für 25 Jahre
Dienst von der DEA geehrt. Alle
fünf sind 1976 von der DEA einge-
stellt worden, um gegen den
Wassermangel im Ösling vorzuge-
hen. Sie waren entscheidend an der

Modernisierung der DEA beteiligt,
so dass heute kaum noch Probleme
bei der Wasserversorgung im
Norden bestehen.

Während dieser gemütlichen Fei-
erstunde überreichte Charles Pauly
den Mitarbeitern Josy Fey, Charles
Majeres,  Guy Even, Charles Bissen
und Armand Kieffer eine goldene
Uhr als Zeichen der Anerkennung.

NOTIZBLOCK

– Club Haus op der Heed. Das
„Club Haus op der Heed“ bietet
„Hexe & Co in Rakutechnik für Kin-
der und Großeltern" mit Kursleiterin
Britt Bernard im Haus 62 in Hoffelt
an. „Raku“ ist eine japanische
Brenntechnik, bei der die rot glü-
henden Keramikstücke mit Zangen
aus dem Ofen genommen werden,
und dabei entstehen interessante
Überraschungseffekte. Die Kurse
finden am Samstag, dem 2. Februar,
und Donnerstag, dem 14. Februar,
jeweils um 14 Uhr statt. Weitere
Informationen gibt es unter Tel.
99 82 36-1.

Eeschwëller/Wooltz. – Kaffis-
kränzchen.  D'Fraen a Mamme
vun Eeschwëller invitéieren op hire
grousse Kaffiskränzche mat enger
Riesentombola e Sonndeg, den 3.
Februar, am Gemengefestsall zu Ee-
schwëller/Wooltz. Den Erléis vun
dësem Dag ass fir d'Kierch vun Ee-
schwëller a Victimes sur Routes.

Ettelbruck. – Lyra .  L'assemblée
générale de la chorale municipale
Lyra se tiendra le mardi 29 janvier à
19.30 heures dans la salle de répéti-
tion (9, place la Libération) à Ettel-
bruck.

Ettelbrück/Diekirch. – Club Se-
nior  Hiirzebierg.  Im „Centre de
jour Hiirzebierg“ wird ein Backkurs
(„Berliner“, „Verwurrelter“, „Non-
nefäscht“, usw.) am Freitag, dem 1.
Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr
angeboten. Weitere Informationen
und Anmeldungen (bis zum 30. Ja-
nuar) gibt es unter Tel. 81 79 97-1.

Hengischt. – Wanterconcert .
D'Fanfare Ste-Cécile invitéiert op
hire Wanterconcert mar Sonndig, de
27. Januar, am Centre culturel zu
Hengischt.

Hosingen. – Monatsmarkt .  Der
Monatsmarkt findet am Montag,
dem 28. Januar, von 8 bis 12 Uhr in
Hosingen statt.

Ingeldorf. – Brëtte l l spianis-
ten. L'assemblée générale ordinaire
de la société d'accordéon «Brëttells-
pianisten Angelduerf» aura lieu le
vendredi 1er février à 20.30 heures au
centre culturel à Ingeldorf.

Mäerzeg. – Konter-a-Matt .
D'Pompjeeë vu Mäerzeg invitéieren
op hire Kaartemëtteg „Konter-a-
Matt“ mar Sonndeg, de 27. Januar,
vu 15 Auer un an der Hal zu Mäerz-
eg. Gespillt gëtt am K.O.-System a 

Präisser fir 500 Euro an eng Tom-
bola sinn ze gewannen.

Réiden/Atert. – Fraen a Mam-
men.  D'Fraen a Mamme vu Réiden
invitéieren op hir Generalversamm-
lung e Méindeg, den 28. Januar, um
19.30 Auer an de Polyvalent zu Réi-
den/Atert.

Wilwerdange. – Antenne col-
lect ive .  L'assemblée générale de
l'antenne collective de la commune
de Troisvierges aura lieu le lundi 28
janvier à 20 heures à la salle des fêtes
à Wilwerdange.

Amiperas
Baastenduerf. – Kaffiskränz-

chen. D'Amiperas-Sektioun „Ge-
meng Baastenduerf“ invitéiert
op hire Kaffiskränzchen mar
Sonndeg, de 27. Januar, vu
14.30 Auer un am neie Sall zu
Baastenduerf. Géint 15.30 Auer
ass eng Konferenz vum Lex
Roth iwwer „Sprechwuert-Fa-
bel-Maus Ketty-Reenert“ an du-
erno ass ee flott Gespréich iw-
wert eis Sprooch an d'Schreiwe-
rei op Lëtzebuergesch.

NORDLIICHT TVNORDLIICHT TV

www.nordliicht.lu
Tel./Fax: 80 38 66

Muer Sonndeg:
Rediffusioun
vu mëttwochs

– Retrospektiv 2001
E Réckbléck an di
intressantste Reportage
vum leschte Joer

– Reesféiwer mat Quiz
Um 13 Auer bei Iech am Kabel

an iwwer Satellit.
(Widderhuelungen am Kabel

vun 19 bis 22.30 Auer)
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wënscht hire Membren a Frënn,
datt hinnen am Joer 2002

näischt zevill
op den ... EURO geet!

LR – Mir gi jo dann elo „den Nopere weisen“,
datt et och e lëtzebuergeschen EURO gëtt. Eis
EURO-Mënzen hunn hir eege „Kapp-Säit“, mat
engem schéine Relief vun eisem sympathesche
Grand-Duc Henri. Datt déi Mënzen am „Euroland“
eng zimlech Raritéit bleiwen a gesammelt ginn, dat
ass esouguer eng gutt Saach fir dat baussegt Ge-
siicht vun eiser Identitéit. Mir wëllen ower bei dëser
Geleeënheet och däitlech drun erënneren, datt e
Lëtzebuerger d'Grond-Iddi fir den EURO an d'Welt
gesat huet: den Här Staatsminister Pierre WER-
NER! 

Dem Här Minister Luc Frieden an dem Chef
vun eiser Zentralbank, dem Frënd Yves Mersch, soe

mir och nach e waarme Merci, datt den Numm vun
eisem Land an eiser Sprooch op „eisem“ EURO
figuréiert! 

AL – An der leschter KLACK (24.11.01) hat
d'Madame Jeanine Theis-Kauth en Artikelchen iw-
wer „ZWEE-ZWÉIN-ZWOU“ geschriwwen a sech
mat deem uniformen „ZWEE“ auserneegesat.
D'meescht gëtt si äis hirer wonnerléiwer Gedichter
oder Geschichten. Dës Kéier hat eis Frëndin ower
wéi et schéngt an e klengt Seejomëssennascht era
gestëppelt...an dat war gutt esou. Fir d'éischt huet e
„J.D.“ ongeféier esou hannert der Heck eraus ge-
dixt: Mäer aus dem Minett soen „ZWEE“ a soss
näischt... dat ass och am ganze Land esou... an
iwwerhaapt, sidd net esou kriddeleg. Mir huelen
dat net schlecht op, well eng Meenung soen, ass
ëmmer besser wéi keng hunn! Näischt géint e
Minnettsdapp, Här/Madame J.D... mä d'Madame
Theis ass selwer een! Si huet och wonnerbar Texter
iwwer de Minett a seng Leit geschriwwen, an hiert

genëssegt Rëmlenger geet wäit iwwer d'„Käbbi-
Traditioun“ eraus. 

Dem Kolleg Jhemp Biver säin Toun „woar“
deen hei: Déi „Geschlechtsdifferenz“ bei „ZWEE,
ZWOU, ZWÉIN“ ass déiselwecht wéi bei „EEN(T),
ENG, EEN“; si ass typesch fir en etlech fein Ënner-
scheeder an eiser Sprooch: dat däitscht „unisex-
ZWEE“ leeft duerch déi sëllechen däitschsproocheg
TV-Programmen an d'Lëtzebuergescht eran. „Eise“
Jhemp huet Recht! Hie gëtt sech iwregens ewell 25
Joer mat eiser Sprooch of, an huet doduerch e gutt
geschoult Ouer fir dat, wat anerer äis vläicht als
Méckepéilereien dohinner bäissen. Merci.

Mir sinn natierlech frou iwwer all Zort Reakti-
on, déi d'Lieser vun eiser KLACK hunn; dat ass
ëmmer en Zeechen, datt si gelies gëtt... an dofir ass
si jo och gemaach, gelldir.

LR – Wann een am Däitschen drop hält, datt kee seet „ich habe
meinen Onkel begegnet“ oder am Franséischen „je me rappelle de
cela“...dann ass een e Sprooche-Guddi, dee säi Franséischt a säin
Däitscht an der Riicht hält. Mécht een ower datselwecht am
Lëtzebuergeschen... dann ass een en nationalistesche Fanatiker, e
Purist oder soss en Ististist. An eiser Sprooch soll deemno, wéi et
schéngt, alles erlaabt sinn, nëmme well Sprooch-Lazerte sech keng
Méi a keng Gedanken, héchstens topeg Bemierkungen iwwer dat
„Handwierksgeschier“ maache wëllen, mat deem si hir Kuuscht
verdéngen. Hir Kuuscht soll gutt an déck a genësseg sinn... mä et
ass nun emol eppes anescht, ob ee seng Heckesprooch doheem an
der Stuff, bei engem Präbbelisgespréich oder beim Humpe
schwätzt, oder ob een dat als en Deel vu sengem Journalisten- oder
Polit-Beruff fir Honnertdausende vu Leit op engem Mikro zum
Beschte gëtt! D'Schreif-Journaliste mussen hiert „Sprooch-Ge-
schier“ jo och am Grëff hunn, soss maache si net laang... Mëscht,
basta!

Vrun 2 Joer hu mir eng Bichelchen erausginn, an deem ronn
900 Beispiller vu krommenolegem Lëtzebuergesch riichtgebéit
stinn: „ROUT a GRÉNG LËSCHTEN“. Dat ass nach ëmmer an de
Bicherbuttécker oder op eisen Adressen ze kréien. Wie sech et emol
heiansdo zerguttst erbäi géng huelen, dee giff op déi Gedanke
kommen, dat een 1.- vill méi op éierbart Lëtzebuergesch soe kann,
wéi dat d'meescht onéierlech behaapt gëtt an 2.- net jidfer
däitschen oder franséischen Ausdrock muttwëlles brauch eranze-
huelen, well eis Sprooch net esou aarm ass, wéi mir sprooch-aarm
sinn 3.- emol domat mat sech selwer „zu Chouer“ goe kann, a sech
einfach virhuele kënnt, eis Sprooch grad esou ze respektéiere wéi
eng aner.

An dësen Zesummenhank gehéiert natierlech, datt mir ganz
Schwadrullen däitsch oder franséisch Wierder am Lëtzebuerge-
schen hunn, fir déi eis Sprooch einfach ni en anert gemaach huet.
Wien haut eppes géng dorunner ännere wëllen, deem kënnt ee
roueg de Fanatiker unhänken; äis geet et nëmme géint dat
muttwëllest Futti-maachen, a géint déi fuddeleg Ursaachen, déi
mat den Hoer erbäigezu ginn. Kee verstännege Mënsch huet eppes
géint „integréiert“ Ausdréck; mä da soll hire Gebrauch och esou
respektéiert ginn, wéi dat zënter Joer an Dag de Fall ass. Dee
Schotz Franséisch am Lëtzebuergesche gehéiert z. B. zu sengem
Charakter. Firwat muss dann elo ob eemol aus engem „Cortège“ en
„Ëmzuch“ ginn? Ass et haut besser, wann een „ageluede“ gëtt aplaz
„invitéiert“? ...fällt et äis wierklech net méi op, datt den 1. an den 2.
„Preis“, de „Pro 7“, de SAT, den däitschen RTL asw. äis sprooch-
lech esou an der Quëtsch hunn, datt mir et geschwënn normal
fannen, e „Feierzäig“ aplaz e Briquet ze kafen, vläicht och en
„Unzuch“, well den „Ëmzuch“ esou schéin ass... da kréie mir eng
„Auszeechnung“, well d'Dekoratioun aus der Moud kënnt. A wa
mir grad gutt am Gudden dru sinn, da maache mir aus dem
Portmonni eng Geldtäsch, aus all Member e Mitglied, aus dem
Comité e Virstand, aus dem President e Virsëtzenden, an aus all
Rapport e Bericht. Firwat solle mir e Giddo um Velo hunn, wann
eng Lenkstaang um Fuerrad et och bréngt; am selwechte Siess
kënne mir och all Ausdréck beim Auto ermëlzen, déi no Franséisch
richen: aus dem Pneu maache mir e „Reef“, aus dem Démarreur en
„Anlasser“, aus der Bougie eng „Käerz“, aus der Mall e „Koffer-
raum“. Dann haten d'Fatzbeidele vun 1940 Recht! Kriddeleg?...
Ursaache sinn do, fir... 

R.Z. – Wann e „Wieder/Dimmer“ kënnt, da rubbelt et nom
Blëtz. Wann een eng gestiicht huet, da rubbelt et och nawell gär.
Wann 
ee broseleg schafft, da soe mir, hie giff rubbelen, hie wier e
Rubbeler.

Dat Gerubbels hat an huet also ganz klor Bedeitungen an eiser
Sprooch... mä déi hunn op kengerlee Manéier mam Begrëff
„reiwen/ krazen“ ze dinn, souguer wann dat am Däitschen,
Engleschen an Hollänneschen de Fall ass! Eist Verb „rubbelen“
ass ganz däitlech anescht besat. Firwat dann elo dëst Geknouters...
a firwat erëm eng Kéier? Mä well mir keng „Sproch-Rubbeler“
wëlle sinn, wa mir un engem Lotteriesbilljee... krazen. Mir „rubbe-
len“ äis jo och net, wann et bäisst, gelldir. Mat deer Publicitéit, déi
eis sympathesch National-Lotterie huet, kritt dat „Rubbelen“
aplaz „Krazen“ ower leider d'Wierkung vun engem rëffege
Sprooch-Exema... éierlech: Muss dat sinn?

J.F. – Mir denken dacks net drun, datt et an eiser Sprooch
nawell fein Ënnerscheeder gëtt, woumat si iwwer Knubbelegkee-
ten aus aneren „Dialekter“ eraus geet. E Beispill: Däin Hutt
SËTZT net richteg, SETZ deen emol riicht.

Sëtzen a setzen ass also net datselwecht, grad esou wéi een am
Däitschen net setzen aplaz sitzen huele kann, och wann et an der
Bedeitung „Famill“ mateneen ass. Am Franséischen hu mir dacks
Krämpes mat asseoir, s'asseoir, seoir. Nach méi däitlech mierkt
een an eiser Sprooch den Ënnerscheed beim „passé composé“:
Hien huet sech GESAT, mä hien huet net gutt GESIESS. Wann ee
sech SETZT, da SËTZT een... a wann de Jang „eng sëtzen huet“,
da setzt hie sech... eng vun de kéipweisen originelle Manéieren, fir
op Lëtzebuergesch ze soen, datt een eng... hänken huet. Ech
hoffen, datt dir elo net zevill verkuerbelt sidd; soss setzt iech... bis
et sëtzt.

H.M.– ...a grad esou vergaang wéi d'Joere vun
dësem oder deem „Sujet“. Bal op kengem Stroosseneck
an a kenger Zeitung war dolaanscht ze kommen; 365
Deeg, 52 Wochen, 12 Méint, 1 Joer... an dann zou.

Fir eis Sprooch ass all Joer Sproochejoer, mä aus
ganz aneren Ursaache wéi fir déi sou genannt „lesser
used languages/langues moins repandues“, déi an
anere souveräne Länner vun hire groussen offizielle
Sproochen ermëlzt oder esouguer verbuede ginn. Mir
hu keng Minoritéitsproblemer. Mir hunn eis Sprooch
iwwer Gesetz als Nationalsprooch; si gëtt offiziell vu

kenger anerer zermuerjelt... dat maache mir selwer...
vläicht bis erëm een äis soe kënnt, eis Sprooch wier
keng Sprooch. Et soll jo well erëm Plaze ginn, wou een
dat dohinner gebass kritt, wann een héiflech wëllt
Lëtzebuergesch schwätzen.

Mä firwat wëlle mir dann, datt een aneren eis
Sprooch méi eescht hëlt wéi mir selwer? Dat ass am
Fong den déiwe Problem, dee mir mat eiser Sprooch
hunn, éierlech, a Joer fir Joer! An deem Sënn brauche
mir kee speziellt Sproochejoer…oder ëmgedréint: Et
ass fir eis Sprooch all Joer Sproochejoer, och 2002.

AL – „Well Dir op dem Ufank stitt vun der Aventure
"Schreiwen op Lëtzebuergesch, giff ech Iech gären en Exemplar
vu mengem éischte Buch schenken...“

Vrun zwee Joer hat d'Madame Vivi Welter-Daman zu Péiteng
e Schreifcours fir Lëtzebuergesch organiséiert. Et war eng flott
Equipe mat vill Intressen a Spaass bei der Saach. Dofir mécht
et duebel Freed, datt elo just déi sympathesch Organisatrice
vum Cours e klengt Kannerbuch op Lëtzebuergesch geschriwwen
huet: Zodi am Stodi; wann en Hond eng Kaz kritt (41 S.- Editions
Schortgen, Esch/ Tel. 54 64 87). Et ass léif geschriwwen, et
liest sech ewéi Zocker an är Kanner freeë sech drop. Sou wéi mir
och!
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Schweinepest, Munitionsfunde und Euro-Zeitalter
Zurückgeblättert im Jahr 2001

Die Lage auf dem Weinmarkt machte 2001 den Winzern zu schaffen

Zahlreiche luxemburgische und deutsche Bürgermeister wohnten in Godendorf der Vorstellung des neuen
Felsenweg-Projektes entlang der Felsen oberhalb der Sauer bei (Photos: Pascal Witry)

Bischof Spital bei seiner Verabschiedung mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck

Eines der großen Themen 2001
bei unsern deutschen Nachbarn
hieß „Schweinepest“. In der Eifeler
Region um Kleinlangenfeld gab es
erneut Fälle, die das weitere Auf-
kommen von Schweinepest-Fällen
nach sich zogen – darunter auch
welche im Hunsrück. Dies löste
Unmut bei den Züchtern aus, deren
Schweine gekeult wurden, und
führte zu Spannungen zwischen
Züchtern und Jägern.

Mit der Wildschweinepest befal-
lene Wildschweine stellen nämlich
eine mögliche Gefahrenquelle für
die Zuchtanlagen dar. Tote Wild-
schweine, mit dem Virus infiziert,
wurden sogar nahe Igel und im
Bereich der Grenzsauerstrecke ge-
funden. Von dort aus breitete sich
dann der Virus nach Luxemburg
aus und sorgte ebenfalls dort für
Aufregung bei den Züchtern.

BSE und andere Probleme mach-
ten zusätzlich den Landwirten das
Leben schwer. Auch die Winzer
beklagten sich über ausländische
Konkurrenz und nachlassende
Nachfrage nach dem traditionellen
Riesling der Mosel.

Über Weinfragen und Terroir
wurde ebenfalls im September auf
dem Terroir-Kongress in Trier dis-
kutiert.

Eine weitere neue Entwicklung
ist die Vorstellung des Konzeptes

zur gezielteren Vermarktung des
Saar-Rieslings im September ge-
wesen. Generell hatten die Winzer
insbesondere an der Mittelmosel je-
doch Glück mit den Mostgewich-
ten, die dieses Jahr außergewöhn-
lich gut waren und einen der besten

Jahrgänge der vergangenen 100
Jahre darstellen.

Im Juli fand auch der Prozess um
die Flucht des in der Trierer Justiz-
anstalt inhaftierten und von dort
geflüchteten Mörders Agovic statt.
Dabei wurde eine Gefängniswärte-
rin zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt.

In Trier sorgte auch die Meldung
über eine neue Methode der Herz-
behandlung mit Kathetern für Auf-
regung, da sie neue mögliche Wege
eröffnet. Hier wird zurzeit weiter
im Herzzentrum des Trierer Brü-
derkrankenhauses an der Methode
gearbeitet.

In Oberbillig wurde im Februar
das Haus der Fischerei eröffnet. In
diesem Haus mit Fischereimuseum
und Seminarräumen finden nun
Kolloquien, Tagungen, Klassenbe-
suche usw. zum Thema Fisch, Ge-
wässer- und Naturschutz statt.
Eine Gaststätte mit Fischladen mit
regionalem Fischangebot gehören
zu den Räumen des Fischereihau-
ses. Bei dessen Eröffnung  durch
die ehemalige rheinland-pfälzische
Umweltministerin Claudia Martini
waren auch Ehrengäste aus Lu-
xemburg anwesend.

An der Mosel wurden neue Mel-
desysteme namens „Mib“ und
„Move“ zur Überwachung des rei-
bungslosen Ablaufs des Schiffsver-
kehrs und der Fracht offiziell von
den beteiligten Schifffahrtsämtern
in Trier im März vorgestellt.

An der Sauer wurde ein Wehr
nahe Rosport gesprengt, um den
Fischen die Passage zu ermögli-
chen, und es gab am selben Fluss
auch einen Besorgnis erregenden
Unfall, bei dem Bitumen aus einem
umgestürzten Laster oberhalb
Wasserbillig in die Sauer austrat.

Munitionsfunde im Mattheiser
Wald wurden von Räumkomman-
dos aufgesammelt und beseitigt.
Sie stammten noch aus der franzö-
sischen Besatzungszeit. Der Matt-
heiser Wald gehörte damals zu gro-
ßen Teilen zum Manövergelände
der französischen Streitkräfte.

Der Trierer Bischof Hermann Jo-
sef Spital ging im Mai in Rente und
wurde von bedeutenden Persön-
lichkeiten aus Kirche, Politik und
Wirtschaft bei seinem Eintritt in
den Ruhestand begleitet. Kardinal
Lehmann, Kurt Beck, Christoph
Böhr und andere Prominente ließen
es sich nicht nehmen, Bischof Spi-
tal zu verabschieden. Der Bischof

hatte sich in seiner Amtszeit auch
in besonderem Maße um Arbeits-
lose gekümmert. In dem Jahr zuvor
hatte er daher bereits eine Aus-
zeichnung erhalten.

In Trier ging ein neuer Radiosen-
der namens „Radio 22“ auf Sen-
dung.

Das Feller Schaubergwerk er-
hielt von luxemburgischen Berg-
werksfreunden Loren als Dauer-
leihgabe, die vor dem Feller Schau-
bergwerk Barbara-Hoffnung als
Bestandteil einer Lorenausstellung
aufgestellt wurden.

Besorgnis erregender war die
diesjährige Lage der Handwerks-
betriebe in der Trierer Region. Im-
mer mehr Pleiten, weniger Eigen-
kapital und eine schlechte finan-
zielle Lage frustrierten viele Hand-
werker im Grenzgebiet. Neben den
verschiedenen Gründen dürfte
auch der in den Jahren zuvor zu
großen Teilen erfolgte Abzug der
Besatzungstruppen hierbei eine
wichtige Rolle gespielt haben.

Zum Jahresende sorgte dann die
geplante Trierer Großraumhalle
für Gesprächsstoff. Dieses Ge-
bäude soll den Sportvereinen ge-
eigneten Raum bieten und zudem
die Möglichkeit beinhalten, kultu-
relle Großveranstaltungen und
Fernsehübertragungen zu ermögli-
chen.

Die Euro-Umstellung bestimmte
in den vergangenen Wochen per-
manent die Themenpalette der Me-
dien. Angst vor der Umstellung gab
es eher weniger, da die Menschen in
der Grenzregion an verschiedene
Währungen gewohnt sind. Die
Starter-Kits waren meist schon am
Erscheinungstag Mitte Dezember
vergriffen.

Größere Angst verursachten nach
den Milzbrandanschlägen in den
Vereinigten Staaten die regionalen
Trittbrettfahrer mit falschen Milz-
brandbriefen. Die Justiz ließ jedoch
nicht mit sich spaßen, was schnell
gefällte Urteile belegen.

Nach dem 11. September, dem
Tag der Terroranschläge in den
USA, starteten von Spangdahlem
aus während Tagen ununterbro-
chen Kampfflugzeuge, um sich auf
den Weg Richtung Afghanistan zu
machen. Viele Flugzeuge kehrten
am Wochenende vor Heiligabend
zurück.

Spangdahlem ist eine Flugbasis
für Kampfflugzeuge, Ramstein
eine für Flugzeugtransporter. Von
Ramstein in der Pfalz aus starte-
ten daher viele Transport- und
Versorgungsflugzeuge. Um die
Flugbasen gegen Attentate zu
schützen, wurden sehr hohe Si-
cherheitsmaßnahmen um die Ba-
sen herum in die Wege geleitet.
Die deutschen Politiker warnten
jedoch die Bundesbürger davor,
sich Moslems gegenüber feindselig
zu benehmen, da die wirklich Ge-
waltbereiten unter ihnen nur eine
verschwindend geringe Minder-
heit darstellen. 

pw
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Wéi meng Mamm nach huet gesponnen
wat hat ech dunn d'Mënsche gär

ech hunn net verstoe kënnen
datt ee béisen drënner wäer...

L.R. - Déi Mamm um Spannrad gëtt et natierlech hei bei äis
zënter Joer an Dag net méi. D'Symbolik aus dem Lidd gëllt ower
och nach haut: D'Rou an d'Léift an d'Heemlechkeet, déi de
Michel Lentz an dësem schéine Lidd beschreift, hunn aner
Formen, sinn ower datselwecht. 

Mir sinn erëm an deer heemlecher Zäit, wou een dacks mat
waarmen an helle Gedanke probéiert, duerch Niwwel a Keelt an
Wieder- Déifdrock-Deeg ze kommen…. Dacks leider net eleng
duerch Depressiounen „an der Luucht“ . Mir haten e schéine
Summer; den Hierscht ass deer schlechster kee gewiescht…ower
nëmme wa mir vum Barometer schwätzen. Den Hierscht 2001,
mat sengem katastrophalen 11. September an all deem Misär,
deen dësen Taliban-Terror- Dënschdeg no sech zitt, huet der vill
vun äis „gerëselt“ an nodenkerlech gemaach. 

Ob ee wëllt oder net: An dëse Woche vum Joer erwëscht een
sech och nawell gär selwer mat zimlech „hänkege“ Gedanken un
seng eege Kannerzäit. Esouguer wa bei villen déi Zäit nach laang
net deemno glënnereg a glécklech war, wéi dat a Gedichter steet
oder a Lidder gesong gëtt. Mir haten d'Chance, Kanner hunn
däerfen ze sinn! 

Haut wier et un äis, fir eise Kanner eng glécklech Zäit ze
schenken, un déi si sech eng Kéier op d'Manéier aus dem Lidd
erënneren: wou si ee Gléck nach net verstoe konnten, „datt ee
Béisen drënner wäer“... oder hunn d'Televisiouns-Gewalt, de
Video-Horror an aner kriminell „Spillereien“ hinnen net ewell
am Spillschoulsalter jidfer Illusioun futti gemaach? Gewëss, mir
sinn drop aus, de Kanner esou fréi wéi méiglech „d'An opzemaa-
chen“…mir vergiessen ower zevill gär, datt hire Verstand dat
Allermeescht net verdaut! Verwiessele mir net ze dacks och
einfacht an onschëllegt Kannergléck mat naiver materieller
Verwinnerei, mat allméiglechem Iwwerfloss, mat Play-Station-
Geschéckerlechkeet a Markenartikelen, déi professionell-fuusseg
Dauer-Kleesercher äis an d'Gewunnechte schmuggelen? 

An der Zäit guf emol vum „Määrchenalter“ geschwat, deen
tëscht 7 an 12 Joer läit. Wéi dat op dem Gebitt vun der
Psychologie an der Pedagogik hin an hier an op an of geet, sinn
dann och d'Märercher verdommt a verdaamt ginn. Jo nëmmen
net dreemen! Dat konnt ower näischt drun änneren, dat d'Kanner
an deem Alter déi verwonnerlech Geschichte nach ëmmer gär
haten an hunn. Loosst hinnen ëm Gottesbiddeswëll hire Määr-
chenalter, hir Kannergeschichten, hir onschëlleg Illusiéiner-
cher…den Eescht kënnt matzäit genuch…wa si „verstoe kën-
nen“! 

Wat dat dann elo mat eiser Sprooch ze dinn huet? Mä an eise
Bicherbuttécker fannt dir eng Äntwert op dës Fro: Denkt fir
Kleeserchesdag, fir Chrëschtdag oder d'Neit Joer u Kannerbicher
a Cassetten an eiser Sprooch. Deer sinn der méi ze kréie wéi dat
jeemools de Fall war…a wat gëtt et fir e Kand méi Heemleches
wéi Kannergeschichten a Märercher an deer Sprooch, „mat deer
eis Mamm äis an d'Liewen eragekësst huet“, wéi den C.M.Spoo
emol sou schéi gesot huet. 

de Kristian an d'Kristiane kréien um Krëschtmaart e kroméierte Kronometer... abeejo! 

't kann nimools Fridde ginn 

Am Noe sengem Holzgefier
um grousse wäiten déiwe Mier

do souzen d'Déiren heemlech brav
gedamer wéi eng Maus am Schaf.

Mä knapps hat d'Waasser sech verzunn
do fänkt den éiwge Sträit nees un.
Et gouf gepickt, gebass,gehaakt,
mat Kloen a mat Zänn gepaakt;
den Tiger huet eng Kou gerass,
de Wollef huet e Schof erbass;

de Fuuss en Dickelche geplëmmt,
de Kueb, deen huet e Raup gefëmmt;

den Noe huet säi Bouf vernannt
an deen huet d'Kaz mam Fouss gerannt.

Mat Haut a Plomm an op ee Siess
gouf d'Friddensdauf vum Huer gefriess.

Do war keng aner opzedreiewe
vum wäisse Friddensdauwe-Rass.
An dofir wäerd et éiweg bleiwen,
sou wéi et war an haut nach ass. 

Dëst klengt Gedicht vun der Madame Jeanine Theis-Kauth fannt dir am Buch
„Spréchelcher a Geschichten“, dat d'Actioun-Lëtzebuergesch erausginn huet
(230.S.- 650 Frang); 9 Geschichten a 60 Gedichter. Dir kritt et bei äis, mä och an
allen zerguttsterte Bicherbuttécker... e Chrëschtcadeau…wéi aus dem Buch! 

...fir d'Lëtzebuergescht ze schreiwen; dat muss een zouginn, och
wann ee frou mat eiser Sprooch ass. Dacks fehlen äis Wierder, esouguer
deer gebräichlicher, an da gi mer bei den Noper glannen. Doriwwer
huet scho méi wéi een sech hei an der KLACK beschwéiert. Wann et ëm
d'modern Technik geet, dann ass et normal, datt mer äis un den
internationalen Ausdréck vun der Wëssenschaft upaken. Awer fir dat
Dagdeeglecht ze beschreiwen, do sollte mer äis dach wa méiglech eiser
eegener Wierder bedéngen; a wou déi äis ausginn, musse mer méi wäit
aushuelen an e Stéck Saz bäiflécken. Ech denken elo z.B. un déi
Wierder „Hoffnung /hoffen“. Si gi riicht viru gebraucht, an et fällt
kengem op, datt si glat a guer kee Lëtzebuergescht sinn. Vläicht hunn
d'Generatioune virun äis guer net dru gegleeft, datt et hinne sollt emol
besser ergoen, an sech dofir kee Wuert erduecht, fir dat Gutt erbäize-
ruffen. 

Wat heescht „hoffen“ dann iwwerhaapt? Mä 't wëllt soen, datt ee
Guddes oder Besseres fir sech an anerer wënscht, an och gleeft, datt et
kënnt. Dofir kann een den däitschen Ausdrock ganz liicht mat „mer
wënschen a gleewen, datt…“ ersetzen. Wéi wier et, wa mer géife
wënschen a gleewen, datt eis Sprooch net muttwëlles mat frieme
Wierder duerchsat gëtt. D'Stielen ass jo verbueden, wann et ëm Pakes a
Gräifes geet. Da loosst mer äis och un dat Gesetz halen, wann et sech ëm
d'Schwätzen a Schreiwen dréint. De Wonsch an de Glawen, datt dat
méiglech ass, ka keen äis veriwwelen. J.T

Den Universitéitsprofesser Dr.A.J. PEABODY schreift äis dat hei, nodeem mir him iwwer
Internet gehollef haten, „d'Psalmen op Lëtzebuergesch“ ze fannen: I wish you well in your efforts to
keep your national language at the forefront of Luxemburger life. You will need no reminding from
me that the national language enshrines the national culture, and I was heartened to see the strong
position Lëtzebuergesch holds, in spite of the obviously strong linguistic pressures it is under. I
thought that Lëtzebuergesch may well survive, and I certainly hope that it does… 

Eis Memberen an de Comité vun der Actioun-Lëtzebuergesch sinn houfreg op dat häerzlecht
Kompliment…Gifen d'Lëtzebuerger dat dach och all esou gesinn! 

J.T. - Am Däitschen, am Franséischen oder Engleschen ass et egal, wat bei „2“ hannendru kënnt;
et ass ëmmer ZWEI-DEUX-TWO. Am Lëtzebuergesche riicht dat sech nom Geschlecht vum Wuert
hannendrun, eng Eegenart, déi zu eiser Sproochidentitéit gehéiert!…déi ower onbewosst ëmmer méi
dem däitschen ZWEI ugepasst gëtt. Muss dat sinn? 

Ganz dacks héiert een „ZWEE Männer“ aplaz „ZWÉI Männer“, zwee Autoen, zwee Kichelcher,
zwee Bouwen… ower ni „zwee Fraen“. Dat gif jidderengem, deen e bësse kënneg am Lëtzebuerge-
schen ass, méi opfalen, an dofir guf „zwou Fraen“ nach net ofgeschaaft. „Zwee“ Meedercher ass
esouwisou richteg; do gëtt et näischt driwwer ze radetten. Mä wann eis Sprooch et zënter laang a
gewësse Fäll méi genee hëlt wéi eis Nopeschsproochen, déi hei am Gebrauch sinn, da misste mer äis
dach an eisem eegenen Intressi un déi Manéeier halen. Mir sollten dat net liichtfankeg iwwergoen,
well et jo grad esou „Klengegkeete“ sinn, déi eiser butzeger Identitéit dee kleespere Réck stäipen. 

Siele Wierder ginn enger Sprooch séier verluer, an da gëtt iwwerhieflech gesot, si wieren „al“; wat
bis eemol vergiess ass, dat bleift dermeescht fir ëmmer verluer! Hei kënnt jidfereen eppes fir eis
Sprooch maachen, deen sech selwer driwwer iergert, si gif plazeweis verhondst. 

Dir wëllt eppes fir eis Sprooch maachen?
Fir Är Sprooch!

Da kaaft oder bestellt fir Kanner a Frënn
e Buch, eng Cassett op Lëtzebuergesch!

An alle gudde Bicherbuttécker

J.T. – Gesolpert an duerno mat Zoppekraut gekacht, oder och op déi neimoudeg Manéier gehäerzt
gewierzt (net gewürzt) an da gegrillt, dat ass mer dach e geschméichege Maufel! Firwat kritt een dann
ewell op all Dëppefest eng „Hax“ zervéiert. Wa mer drop halen, datt d'Schwäin, déi mer verdinn, hei
an eisem Land gezillt a grouss ginn, da misste mer och hire beschte Stécker de lëtzbuergeschen Numm
loossen. Bestellt iech eng HÉISS, wann der dono glëschtert. Der wäerd gesinn, si schmaacht iech wuel
esou gutt wéi eng HAX. 

Luxemburg-Stadt

Gewaltsamer Diebstahl
In der Nähe des hauptstädti-

schen „Knuedler“ entrissen am
Donnerstag unbekannte Täter
einer Passantin gewaltsam die
Handtasche, wobei die Frau zu Bo-
den fiel und sich Verletzungen zu-
zog. Der Täter, blau gekleidet, etwa
30 Jahre alt und 1,80 Meter groß,
flüchtete in Richtung Rue des Ca-
pucins. Die Polizei Luxemburg lei-
tet die Ermittlungen.

Bettemburg

Materialschaden
In der Nacht zum Freitag geriet

ein Auto in der Montée d'Abweiler in
Bettemburg auf der vereisten Straße
ins Schleudern und prallte gegen ein
Fahrzeug und einen Cegedel-Vertei-
lerkasten. Es blieb beim Material-
schaden. Die Polizei Düdelingen
nahm den Unfall zu Protokoll.

In der Nacht zum Freitag in Berburg

Sechs Personen
durch Kohlenmonoxidgas vergiftet

In der Nacht zum Freitag lief im
Keller eines Hauses in Berburg ein
Benzin betriebener Generator, der
das Gebäude mit Strom versorgen
sollte. Die entstandenen Kohlen-
monoxidgase verteilten sich in
sämtlichen Zimmern, ohne dass die
Bewohner dies bemerkten. Ein zu-
fällig vorbeikommender Bekannter
erkannte gegen 22.15 Uhr umge-
hend den Ernst der Lage und führte
die drei Kinder und die drei Er-
wachsenen, die zum Teil bereits

nicht mehr bei vollem Bewusstsein
waren, aus dem Haus. 

Die Bewohner, die bereits vor Ort
von den Rettungskräften der ge-
samten Gemeinde Manternach und
Umgebung, sowohl Feuerwehr- als
auch Zivilschutzeinheiten, mit
Sauerstoff versorgt worden waren,
mit einer schweren Gasvergiftung
in das Dienst tuende Krankenhaus
gebracht. Die Polizei Junglinster
leitete eine Untersuchung ein.

Differdingen

Mit Säure beschädigt
In der Nacht zum Donnerstag

wurde ein in der Avenue d'Ober-
corn in Differdingen abgestellter
Wagen von einem unbekannten Tä-
ter mit Säure beschädigt. Zeugen
werden gebeten, sich mit der Poli-
zei Differdingen (Tel. 58 33 22) in
Verbindung zu setzen.

Fahrzeug ausgebrannt
Wahrscheinlich aufgrund eines

Kurzschlusses geriet am Donners-
tag ein Auto in der Rue Robert
Stumper in Luxemburg in Brand.
Die hauptstädtische Berufsfeuer-
wehr hatte das Feuer schnell unter
Kontrolle.

Autobahn Luxemburg-Trier

Mit einem Rekordgewicht
von 73,15 Tonnen unterwegs

Den Beamten der Zoll- und Akzi-
senverwaltung aus Schengen ge-
lang es, in der Nacht zum Donners-
tag bei Transportkontrollen meh-
rere schwerwiegende Verstöße fest-
zustellen. 

Auf der Autobahn von Luxem-
burg in Richtung Trier fielen ihnen
zwei Lastwagen auf, die mit Baum-
stämmen beladen waren. Beim
Wiegen der Fahrzeuge, das mittels
einer mobilen Waage durchgeführt
wurde, wies ein in Luxemburg im-
matrikulierter Laster ein Gesamt-
gewicht von 73,15 t auf. Dies ent-
spricht einem Übergewicht von 66
Prozent. Ein zweiter Lastwagen,

der in Belgien immatrikuliert ist,
wies ein Gesamtgewicht von 57,5 t
auf, was einem Übergewicht von 31
Prozent gleichkommt. Auf Anord-
nung der Staatsanwaltschaft muss-
ten beide Transporter ihre überge-
wichtige Ladung an Ort und Stelle
auf einen zweiten Laster umladen.
Die belgische Firma musste eine
Kaution von 30 000 F hinterlegen. 

Des Weiteren erstellten die Be-
amten Protokolle gegen mehrere
Lastwagenfahrer, die u. a. ohne
erforderliche europäische Trans-
portlizenz unterwegs waren und
gegen die vorgeschriebenen Ruhe-
und Lenkzeiten verstießen. 

(Photo: Teddy Jaans)

Der Winter kündigt sich an
„Dem enge säi Leed, dem aner

seng Freed“. So manches Kind
wird wohl gestern Morgen beim
Anblick der leichten Schneedecke
in froher Erwartung am Fenster
gestanden und sich – bei dem Ge-
danken an den im Keller aufbe-
wahrten Schlitten – gewünscht ha-

ben, dass die Schneefälle erst gar
nicht aufhören. Den Autofahrern
hingegen werden die Vorboten des
Winters aber jegliches Grinsen aus
dem Gesicht vertrieben haben.
Bruchstückhafte Eindrücke des
vergangenen Winters werden am
Horizont der Erinnerung aufgezo-

gen sein ... vereiste Straßen, länger
dauernde Anfahrten, zäh fließen-
der Verkehr ... doch dürften die
Aufregung wie die Begeisterung
bald wieder abgeflaut und durch
die alljährlich wiederkehrende
Frage ersetzt worden sein: Wo
bleibt der Schnee?

(Photo: Gaby Disewiscourt)

L'artiste Monique Seil-Schlang de Grevenmacher 
expose au Club Monnet à Luxembourg-Kirchberg

Le „Club Kiwanis Alstad“ invite
en ce moment à une exposition de
l'artiste Monique Seil-Schlang qui
est ouverte au public au Club Mon-
net, 6, circuit de la Foire internatio-
nale à Luxembourg-Kirchberg jus-
qu'au 30 novembre.

Au courant du vernissage Ma-
ryse Hoffmann, présidente du ser-
vice club, accueillit ensemble avec
les membres de son comité les
nombreux invités et invités d'hon-
neur. Elle présenta ensuite l'artiste
résidant à Grevenmacher, où elle
expose régulièrement à la Galerie
Moderne et surprend le public par
l'intensité de ses oeuvres. Inspirée
par la peinture sur soie, elle ne
commença qu'en 1994 avec la
peinture contemporaine. Les der-
nières années elle a suivi des cours

de peinture libre à l'Académie eu-
ropéenne de Trèves. Depuis 1997
elle a obtenu à l'Académie interna-
tionale de Lutèce à Paris (F) et à
Gembloux (B) plusieurs médailles
de bronze, d'argent, avec mention.
Dans le beau cadre du Club Mon-
net plus de 30 oeuvres, des acryles
sur toile, bois et papier sont expo-
sées.

A noter qu'une partie du bénéfice
reviendra à l'association luxem-
bourgeoise pour la prévention des
sévices à enfants (Alupse). Créée en
1984 sur initiative du comité
luxembourgeois pour l'Unicef et
grâce à l'engagement du Dr Roland
Seligmann, les fonds récoltés par
des dons ont permis à l'Alupse
d'ouvrir en 1994 un service psycho-
socio-thérapeutique. gds

(Photo: N. Gillen)

Cäcilienfeier bei der Fanfare Pfaffenthal

Die diesjährige Cäcilienfeier der
„Fanfare municipale de Luxem-
bourg-Pfaffenthal“ fand am ver-
gangenen Samstagabend im Bon-

neweger Gewerkschaftscasino statt.
Als Vertreter der UGDA wohnte
Robert Köller dieser Veranstaltung
bei, in deren Mittelpunkt der Jah-

resrückblick von Präsident Romain
Durlet stand, sowie die Medaillenü-
berreichung an folgende Musikan-
ten: Louis Lessure und Francis La-
rosch für jeweils 40 Jahre Mitglied-
schaft, Thierry Durlet 20 Jahre, Pat-
rick Scheier 10 Jahre und Romain
Schuller 5 Jahre. 

Außerdem erhielt Dirigent Josy
Clement ein passendes Geschenk,
da er neben seiner vorbildlichen
Tätigkeit als musikalischer Leiter
auch sonst überall im Verein unent-
behrlich ist. Seine Gattin und Ma-
dame Durlet wurden mit Blumen
bedacht. Ein weiteres Blumenge-
binde erhielt Mme Marlène Neyers
als Anerkennung dafür, dass sie
den Probensaal der Fanfare auf-
räumt und reinigt.

Zum Schluss des offiziellen Teils
wies Präsident Romain Durlet da-
rauf hin, dass im Jahre 2005 das
hundertjährige Bestehen der Fan-
fare gefeiert wird. ng

Demain dimanche

Une conférence sur la pension
des ex-militaires portugais

Des milliers de Portugais ont émi-
gré après avoir effectué le service
militaire et ils ne savent pas si ce
temps compte pour leurs pensions.
La législation portugaise sur la Sé-
curité sociale, en ce qui concerne les
pensions, ne prend en considération
le temps du service militaire que si le
citoyen a exercé une activité rému-
nérée avant d'être appelé sous les
drapeaux, et sous condition encore
que cette activité ait donné lieu au
paiement de cotisations pour la pen-
sion. Or, la plupart des immigrés
portugais résidant actuellement au
Luxembourg sont des ex-militaires
qui ont quitté le Portugal sans y
avoir travaillé et, même s'ils y ont

travaillé, il arrive que leurs patrons,
parfois même l'Etat, n'ont pas payé
les cotisations dues. Afin d'éclaircir
cet état de choses et de prendre des
mesures pour que justice soit rendue
à tous les immigrés (ex-militaires)
qui se trouvent dans cette situation,
un groupe de citoyen portugais, avec
le soutien de l'OGB-L, invite toutes
les personnes qui se trouvent dans
cette situation à participer à une
réunion qui aura lieu au restaurant
Bairrada (Maison du Peuple) le di-
manche 25 novembre à 10 heures, au
numéro 62, boulevard Kennedy à
Esch/Alzette (face à la gare des CFL
et à côté d'OGB-L) en présence du
consul général du Portugal.
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H.M. – Mir héieren ëmmer
an ëmmer erëm, datt eis Sprooch
schwéier ze liesen an ze schreiwe
wier. Dat stëmmt net. Mir si
just net dru gewinnt, well mir
kruten eis Schreifweis net mam
roude Bic, mat Sträpp a verlue-
rene Ponkten agedresch. Kuckt
emol dat hei englescht Beispill …

... an et kënnt een deer nach ma-
andelweis bréngen. Mä doru gëtt

ee mat Doud an Däiwel … ge-
winnt! Grad d'TV wier dat
richtegt (visuellt!) Mëttel, fir
formidabel ze hëllefen.

Gelldir, do ass ee paff! Mä da
gitt emol nach weider; da fannt dir
am Engleschen och nach fir jidfe-
ree vun deene 6 verschiddene Lau-
ter fir d'Vokal-Këppelchen „ea“
op d'mannst eng Koppel aner Aus-
sproochen an anere Wierder, wéi
z. B.: bird, meet, bad, hell, hard,
grade …

De groussen englesche
Schrëftsteller G.B. Shaw huet net
fir näischt den Uz mat der Ortho-
graphie vun senger eegener
Sprooch gemaach. A mir? Mir gi
beim schrëftleche Lëtzebuerge-
schen de Lais nach d'Fléi sichen!
„Historesch, etymologesch oder
phenomenologesch“ begrënnt, dat
sinn d'meescht schwaach Aus-
rieden. Am Franséischen ass et net
vill besser!

Wien sech och nëmmen eng klinzeg Grëtz fir Geschicht, vrun
allem d'Vergaangenheet vun eisem Land intresséiert, deen huet héige
Respekt vrun Äre Leeschtungen, Här Professer. Dee Respekt hu mir
och, an dee behale mir. Mä et muss äis erlaabt sinn, en Ënnerscheed
tëscht dem Historiker sengen Analysen aus Akten a Fakten, Zesum-
menhäng, Iwwersiichten a Resultater ze maachen, an deem, wat ee
Virauskucken, also Previsiounen a Prognosen nennt.

Hei e puer Gedanken, déi Dir an engem „Online-Gespréich“ mam
LW (10.10.01) formuléiert huet: Mir liewen an engem Staat, an deem
d'Lëtzebuergescht net méi eleng duergeet – a Lëtzebuerg wäert eng
Situatioun entstoen, an deer et hallef an hallef zwou Communautéite
gëtt: eng, déi Lëtzebuergesch schwätzt an déi vun den Auslänner –
d'lëtzebuergesch Identitéit wäert net méi un d'Sprooch gebonne sinn –
jidfer Halschent muss hir Identitéit behale kënnen – et soll dofir eng
„Landesidentitéit“ entstoen – am Joer 2050 kann een sech ganz gutt
eng Regéirung mat Membre virstellen, déi vun Auslänner ofstamen.

An eisem Staat, Här Trausch, ass d'Lëtzebuergescht nach ni eleng
duergaang; dat war, ass a bleift eng Chance, déi mir net dacks genuch
ënnersträiche kënnen. Eis Sprooche-Situatioun ass nun emol och e
Stéck vun eiser Identitéit, mä si hänkt direkt mat eiser nationaler
Ëmgankssprooch zesummen; eist Sproochegesetz vun 1984 huet dach
näischt anescht gemaach, wéi deer Raut aus eiser Identitéits-Fënster
eng legal Rumm ze ginn.

A 50 Joer zwou „fifty-fifty“-Communautéiten an eisem Land? Et
geet mir net ëm déi Klak-Ierbes vun de 700 000 Awunner; mä hei kënnt
engem deen ofgelaatschte Vergläich vun „Äppel a Biren an ee Kuerf
geheien“ an d'Schreif: An deem zweete Kuerf, Här Professer, leien net
nëmme Biren, mä och Quidden a Quetschen an Orangen a Mandarin-
nen a Kréischelen a Prommen a vill Zorten Nëss asw.! Wéi déi an deem
„zweete Kuerf“ sech (haut ewell) kucken a verdroen, dat loosst Dir
einfach ewech; no Iech ginn si net fäerdeg, sech ze heemelen an ze
ëmäerbelen; Dir deelt de „Mëssel“ ouni Féischten einfach an zwee,
ower Dir vergiesst, datt mir dann zimlech exakt belsch oder vläicht
esouguer „yougoslawesch“ Zoustänn hätten! ... Datt just d'Lëtzebuer-
gescht d'Fonctioun vum „Catalyseur“ oder „melting pot“ kënnt hunn,
dat huet Dir net beduecht. Datt den auslännesche Matbierger hir
Kanner a spéitstens hir Kandskanner Lëtzebuergesch schwätzen, esou
wéi Är a meng, dat missten déi lescht 120 Joer engem Historiker dach
kloer maachen. D'Identitéit, Här Trausch, och eng verännert „Lande-
sidentitéit“, bleift un eis Sprooch gebonn, an apaart un déi Situatioun,
déi duerch si entstan ass a bestoe bleift. Eng Conditioun: Mir (Dir och!)
mussen eis Sprooch emol selwer méi eescht huelen, wa mir gär hätten,
datt déi si respektéieren, déi bei äis kommen!

A 50 Joer eng Regéirung mat Membren, déi „friem“ Elteren oder
Grousselteren hunn? Firwat dann net? Dat kënnt een sech ewell haut
gutt virstellen. D'Haaptsaach ass, déi Leit hu gutt Iddien a schaffen
exemplaresch fir dat Land a Vollek, vun deem si gewielt ginn. Hir
Nationalitéit ass natierlech eng aner Fro, eng politesch, virun allem
eng konstitutionell, d'Fro vun enger Debatt, déi éierlech-demokra-
tesch mat engem Referendum soll ënnerstrach ginn.

Nach eng Kéier, Här Trausch, mir aner kleng Männercher sëtze
ganz gär vrum prominenten Historiker an der Bänk ... ower wann hien
ufänkt, „Zeechen“ ze liesen, da setze mir äis mat op d'Pult! Oder ëm
dee bekannte „ronnen Dësch“!

Lex Roth

R.Z. – Eleng déi Iwwerschrëft kann zwou Bedeitungen hunn; si sinn ower allen zwou richteg. Eis Sprooch huet
mat der Constitutioun vun eisem Land ze dinn, an deer bis elo däitlech steet, „le régime des langues est défini par
la loi“; gehéiert eis Nationalsprooch zu deem „régime des langues“ oder net? Ass si de Fong vun deem „régime“
oder net? Wann si ower kloererweis d'Basis vun dësem Sproochen-Ëmstand ass, da gehéiert si an d'Grondgesetz,
dat iwregens an der Motivatioun vum 1984er Sproochegesetz däitlech ernimmt gëtt!

De Sproochen-Artikel an eiser Constitutioun ass vun deer vireschter Chamber, mat villen aneren, fir eng
Ëmännerung bestëmmt ginn; déi aktuell Chamber ass also eng „Constituante“, déi dës an aner Changementer
formuléieren an eraschreiwe soll. Domat si mir staatsrechtlech um Ponkt, wou eis Sprooch an d'Verfassung ka
kommen, esou wéi dat sproochspezifesch an anere Länner de Fall ass. D'Viraarbechte si gemaach; eisen
Aarbechtsminister vun haut huet als deemolege Fraktiounssecrétaire dat Néidegt schrëftlech vum Deputéierte
Willy Bourg kritt: „La langue nationale du Grand-Duché de Luxembourg est la langue luxembourgeoise; le régime
et l'emploi des langues sont réglés par la loi.“ Dat ännert näischt un der Praxis, ower et hëlleft eis Identitéit kloer
ënnersträichen.

Mir si just op der Halschent vun dëser Legislatur; dofir biede mir eis Deputéierte mat Respekt, deer Sprooch,
déi mir 1941 als eis Sprooch plebiszitéiert hunn, definitiv hir Plaz an der Constitutioun vun eisem Land ze ginn …
wie weess, wéi wichteg dat nach ka ginn?

Hoffentlech ni méi sou tragesch wichteg wéi den 10. Oktober 1941!

R.Z. – Dëser Deeg huet all Stot am Land eng Publicatioun vun der Chamber an d'Bréifkëscht kritt: „Europa,
dazu sage ich was!“ – „Pour l'Europe, j'ai mon mot à dire!“

Op engem Froe-Bou a franséischer an däitscher Sprooch kréien d'Lëtzebuerger elo d'Méiglechkeet, hir
Meenung op eng Hellewull Froen iwwer d'Europa vu mar ze soen. Schéin a gutt ass et, datt et endlech emol zu sou
enger Ëmfro kënnt, esouguer, wann een nach laang net weess, ob a wéi vill dann op de Bierger gelauschtert gëtt. Et
ass ower en Zeeche vun Aarmutt oder schlechtem Wëll, wann eis Nationalsprooch bei deem Froe-Bou total lénks
leie gelooss gëtt! Franséisch fir eis romanophon Matbierger, an der Rei. Et huet och keen eppes géint eng däitsch
Versioun, och wann eis 100 %-däitschsproocheg Matbierger net zu Zéngdausende sinn. Hei wier ower psycholo-
gesch eng gelleg Chance gewiescht, fir „europäesch“ ze weisen, datt mir eng eege Sprooch hunn.

Wann eis staatlech Instanze bei esou Geleeënheeten net wëllen op eis Nationalsprooch halen, da freet ee sech
firwat … oder ass erëm gemengt ginn, dat gif d'Lëtzebuergescht net „packen“ … oder hat iwwerhaapt kee
Lëtzebuerger eppes mam Opsaz vun deer Ëmfro ze dinn?

P.W. – Eng Mëllechmeederches-Rechnung: Eist Land huet ronn
430 000 Awunner; dovu sinn der 280 000 Lëtzebuerger, a vun den
150 000 Auslänner schwätzen der op d'mannst 90 000 Franséisch;
watfir eng Sprooch ass dann elo „majoritaire“? Mä d'Franséisch, well
d'Lëtzebuerger sech duerch hir Sproochsituatioun zu 80 % passabel
op Franséisch verstännege kënnen. Do brauche mir keng laang a
komplizéiert Ëmfroen: 80 % vun 280 000 sinn 224 000 „eiser Leit“, déi
Franséisch „kënnen“ + 90 000 romano-francophon Auslänner, dat sinn
dann 314 000 Awunner, déi (och) Franséisch als Sprooch benotzen.
Dat wëllt ower net heeschen, datt d'Ëmgankssprooch hei am Land
majoritär déi franséisch wier, well d'Lëtzebuerger ënner sech jo kee
Franséisch schwätzen!

Do läit ower just d'Kromm an der Heck, well bei pure statistesche
Resultater sproochlech Begrëffer an d'Wierklechkeet duerchernee
gehäit ginn. Ganz sécher interpretéiert jidfereen dat „papeiert“
Geraisonnéiers falsch, deen eis Sproochsituatioun net kennt ... a wie
kann sech eis „situation des langues“ am Ausland dann och nëmme
virstellen? Vläicht ass dat Ganzt ower och en Deel vun deem bekannte
krappschassege Psycho-Krich, dee géint eis Sprooch an „hir Leit“
geféiert gëtt. 

Wat a wéi dat da soll mat der Zukunft vun eisem Land ze dinn
hunn, do misst een eng aner Diskussioun opmaachen, mat zolitten
Ausganksponkten a proppere Conclusiounen. Mat schéine „gestylten“,
kalen an dréchene Statistike geet et net duer, well déi loossen sech
dieblen an zéie wéi Gummi, wann net esouguer verfréckelen ... Mä hu
„mir“ iwwerhaapt Intressen an éierleche gudde Wëll, fir äis an esou
eng Diskussioun eranzeloossen? 

Merci
Mir hunn eis 30 Joer fein a roueg den 9. Oktober gefeiert. Datt eise
Grand-Duc an Grande-Duchesse bei äis waren, ass fir d'Actioun-Lëtzebu-
ergesch eng immens Éier. Et huet Hinnen, den Autoritéiten an eise
Gäscht gutt bei äis gefall. Dorop sinn eis Memberen an de Comité
houfreg ...  a weider couragéiert fir eis Heemechts-Sprooch ze schaffen.

Eist Lidderbuch
ass fir Enn November (also fir Niklosdag!!)

erëm nei do!
Dir kënnt et ower elo well am Bicherbuttek
oder op enger vun eisen Adresse bestellen.

„Bichermania“: Was man aus Büchern macht ...
Studenten und Lehrer informierten sich im Iserp über neue Wege im Umgang mit Kinderbüchern

Um Berührungsängste abzubauen, wurden die Kinder aufgefordert, die
Bücher mit allerlei Krimskrams zu „verzieren“ (Photos: Lé Sibenaler)

In ihren Workshops präsentierten ASTM und ASTI nicht nur Kinderbücher
über andere Kulturen, sondern auch entsprechendes pädagogisches Material

raz – Verstaubte Schmöker, die
dem Betrachter auf meterhohen Re-
galen den Rücken zukehren – oder
aber lebendige Quellen des Erlebens,
die wertvolle Denkansätze liefern:
Was Bücher sind, hängt oft davon ab,
was man daraus macht. Im Iserp
(Institut supérieur d’études et de re-
cherches pédagogiques) in Walfer-
dingen wurde am Donnerstag ver-
sucht, diese Botschaft im Rahmen
des Bücherfestivals „Bichermania“
zu vermitteln.

Die unter der Schirmherrschaft
des Unterrichts- sowie des Kultur-
und Hochschulministeriums ste-
hende Veranstaltung umfasste Aus-
stellungen, Autorenlesungen, Work-
shops und Theatervorführungen.
Darüber hinaus war die „Bicherma-
nia“ auch Kontaktbörse: Den Veran-
staltern um Koordinator Romain
Sahr ging es zum einen darum, den
(angehenden) Lehrern neue Anre-
gungen zu geben, um das Interesse
der Kinder an Büchern zu verstär-
ken, und zum anderen, Kontakte zu
Schriftstellern, Illustratoren und
Theaterleuten sowie Organisationen
zu ermöglichen.

An den Informationsständen ver-
treten war u.a. der „CID-Femmes“

mit „mädchenfreundlichen“ Bü-
chern, die sich nicht auf gängige
Rollenklischees beziehen, während
die ASTM (Action solidarité Tiers
monde) und die ASTI (Association de
soutien aux travailleurs immigrés)
mit Kinderbüchern und pädagogi-
schem Material für den Unterricht
(z.B. Togo-, India- und Gewürzkof-
fer) auf die Reize anderer Kulturen
aufmerksam machte. Die „Initiativ
Liewensufank“ stellte Kinderbücher
vor, die sich mit dem Thema „Kin-
derkriegen“, aber auch mit Krank-
heit, Scheidung, Tod und Trauer be-
fassen. Insgesamt können bei der
„Initiativ Liewensufank“ über 400
Bücher ausgeliehen werden, die dem
Kind helfen sollen, solche Situatio-
nen zu verstehen und besser zu ver-
arbeiten (Tel. 36 05 98).

Eine humoristische, ja fast surrea-
listische Note brachte hingegen die
Ausstellung „Livres livrés à eux-
mêmes“ ins Geschehen. Sie umfasste
50 künstlerische Montagen mit Bü-
chern sowie einen Film, in dem der
Ausdruck „Bücher verschlingen“
sehr wörtlich vor Augen geführt
wurde. Unter der Betreuung des Bel-
giers Raphaël Jerusalmy verzierten
die Kinder Bücher mit allerlei

Krimskrams, dies, wie der Verant-
wortliche erklärte, um Berührungs-
ängste mit den Büchern abzubauen.
Auf einem Plakat war zu lesen, es
handele sich darum, „die Bücher
mindestens so gerne zu handhaben
wie einen Tennisschläger“.

Siegrid Laube, die Gattin des ös-
terreichischen Botschafters in Lu-
xemburg, las aus ihren mehrfach
ausgezeichneten Kinderbüchern. Im
Workshop ihrer Landesgenossin Ma-
ria Blezejovsky, die viele Kinderbü-
cher von Siegrid Laube illustriert
hat, beschäftigten sich Iserp-Stu-
denten mit dem Thema „Geschichten
öffnen die Tore zur Seele“. Bei der
malerischen Umsetzung des Begriffs
„Hexe“ bewiesen dabei die Teilneh-
merinnen, dass dieses Fabelwesen
durchaus auch ein leuchtend gelbes
oder grünes Gesicht haben kann.

Das Interesse an den einzelnen
Workshops war groß: Wie Iserp-Di-
rektor Lucien Kerger erklärte, hat-
ten sich von den rund 400 angehen-
den Lehrpersonen, die am Iserp stu-
dieren, nur zehn nicht eingeschrie-
ben. Für gestern Nachmittag waren
zudem 80 berufstätige Lehrer und
Lehrerinnen angemeldet. Auch wa-
ren mehrere Schulklassen zu Besuch,

die sich vor allem die Theaterstücke
ansahen: die „Maus Ketty“ von Au-
guste Liesch, die vom „Déngensthea-
ter Stoffels“ als Puppenspiel in
Szene gesetzt wurde, und „Das
Schätzchen der Piratin“, aufgeführt
vom bekannten „Überzwerg Thea-
ter“ aus Saarbrücken. Die Jugend-
gruppe des Cepa-Theaters führte das
Cabaret-Spektakel „D’Rettung vum
(Lëtzebuerger) Buch“ auf.

Der Deutschlehrer Romain Sahr
sieht es denn auch als sehr wichtig
an, luxemburgische Autoren in die
Schulsäle zu holen. Um den Studen-
ten Gelegenheit zum Kontakt zu bie-
ten, waren ebenfalls die Schrift-
steller Josy Braun, Christiane Ehlin-
ger, Jhemp Hoscheit, Roger Mander-
scheid, Nicole Paulus, Guy Rewenig,
Chantal Schenten und Renée Weber
in den Iserp eingeladen worden.

Direktor Lucien Kerger sah in der
„Bichermania“ eine Gelegenheit für
die Studenten, über das Iserp-Pro-
gramm hinaus eigene Initiativen zu
ergreifen. Die gute Zusammenarbeit
mit über 20 Institutionen und Verei-
nigungen beweise, dass ein „riesiges
Potential“ zur Förderung des Lesens
bestehe, so Lucien Kerger.

Ferdy Kayser aus Lintgen nahm Abschied vom Berufsleben
Kürzlich feierte der im Jahr 1943

in Dommeldingen geborene Ferdy
Kayser aus Lintgen seinen Abschied
vom Berufsleben. Von 1960 bis 1965
war er im Privatsektor tätig, dann
wechselte er zur Post.

Die letzten elf Jahre vor seinem
Eintritt in den wohlverdienten Ru-

hestand arbeitete er im Postamt in
Lintgen. Zum Abschied hatte er die
früheren Berufskollegen aus Dom-
meldingen und Mersch bei „de Fons
an d'Scheier“ in Meispelt einge-
laden.

Anstelle eines Abschiedsgeschen-
kes überreichten ihm die Kollegen,

auf seinen eigenen Wunsch hin,
einen Scheck zugunsten von „Han-
dicap International“. Seine Gattin
erhielt einen Blumenstrauß.

Abschließend dankte Ferdy Kay-
ser allen Kollegen für die Spende,
für ihre Anwesenheit und ihre Kol-
legialität am früheren Arbeitsplatz.

Geburtstagsfeier im Blindenheim von Berschbach/Mersch
Vor kurzem fand die traditio-

nelle Geburtstagsfeier im Blinden-
heim von Berschbach/Mersch statt.
Im Mittelpunkt standen die Heim-
bewohner, die in den Monaten Sep-
tember und Oktober geboren wur-
den. Nach dem obligaten Erinne-
rungsbild versammelte man sich im
Festsaal, wo Direktor Roger Hof-
fmann den Jubilaren gratulierte
und ihnen die besten Glückwün-
sche für die Zukunft aussprach. Es
sind dies für den Monat September:

Marie Herber-Lenertz (92 Jahre),
Victorine Welter-Collart (88 Jahre),
Michalina Gajewsky-Malag (88
Jahre), Marie-Hélène Goldschmit-
Jacoby (85 Jahre) und Madeleine
Lacour-Moes (83 Jahre) sowie für
den Monat Oktober: Jean Rischard
(95 Jahre), Barbara Kettenhoven-
Proth (94 Jahre), Anne Lorang-
Kettel (91 Jahre), Marie Warken-
Strasser (88 Jahre), Catherine Son-
tag-Meyers (86 Jahre), Norbert
Knepper (84 Jahre), Anne Kill-

Feck (83 Jahre) und Willy Leyder
(76 Jahre). Außerdem feierten fol-
gende Mitarbeiterinnen in diesen
beiden Monaten ihren Geburtstag:
Jeanne Blasen-Kremer, Guy Mül-
ler, Claudia Leinenbach, Axel
Klaus, Theresa Da Luz, Tania
Fend, Valérie Dahlem, Mariel Hau,
Charles Lesquir, Christian Friden,
Claudine Simon, Yvonne Maio,
Laurence Schaeffer, Edna Pères,
Margit, Elisa, Alda und Jorge.
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L.R. – Natierlech sinn hei déi vun der ACTIOUN-LËTZEBUER-
GESCH gemengt … leider net déi vun hiren „eelere“ Membren a
Comités-Leit. Déi Zomm vun deem, wat ower an deenen 30 Joer vun
eisem Veräin fir eis Sprooch, eis Identitéit, eist Land gemaach ginn
ass, kënnt e jonke Mënsch vun 30 Joer perséinlech onméiglech
opweises hunn.

Vrun 30 Joer war eis Sprooch am Land a bei de Leit en absoluten
„nobody“, oder anescht an am Geck ausgedréckt, en „underdog“,
also en „Ënnermupp“, no deem der just e puer mat en etleche
Gedichtercher oder verschimmt hannerwands ënnert der Glas-Klack
gekuckt hunn, bannent där den „Dictionnaire“ mat vill Aarbecht a
groussem Kënnen an der Stad am Breedewee ausgebréit ginn ass.
Wien sech e bësse méi wäit domat ofginn huet, guf als léiwe-feinen e
bësse sënnerleche Folklorist gekuckt. Do war all Béierdeckel- a
Fixfeieschkëschten- oder Schampesstopp-Sammlerveräin méi
wichteg.

Déi Häre vun der Dictionnaires-Kommissioun (an eng eenzeg
Fra) hunn sech zimlech genéiert, fir hir Aarbecht an d'Resultat
dovun un d'grouss Klack ze hänken ... mä firwat a fir wien ass si da
geduecht gewiescht? D'Kommissioun hat zwar ewell an de 50er
Joeren déi éischt Heftercher/Fasciculen drécke gelooss, an si hat den
Dictionnaire och 1971 fäerdeg … mä si ass op hirem Koup vun 2000
där 5-bänneger Dictionnaire sëtze bliwwen; si waren net esou kéng,
oder zevill fein, dohinner domat ze goen, wou eis Sprooch sech
mécht, wou si lieft an och nëmme lieweg ka bleiwen: bei de Leit, dem
Vollek!

Eng net grad groussgepierpelt, verschotert oder och nach „wës-
senschaftlech“ Denk-Fassong a muttwëlles Reiwereien hu gebremst;
dobäi ass nach dat grousst Ongléck komm, datt de Professer Robert
Bruch 1959 am volle Schwonk vun sengem Wëssen, Kënnen a
Schaffen duerch en Akzident gestuerwen ass; en Dauer fir eis
Sprooch, dee wéi eng Läinzeechen op der Sproochaarbecht sëtze
bliwwen ass!

Haut, no 30 Joer, wësse mir zimlech genee, wat eiser Sprooch an
hirer Situatioun vrun allem hätt kënnen a missen hëllefen. Aus deem,
wat mir mat eiser „Feldaarbecht“ erreecht hunn, versti mir ganz
schlecht, firwat d'Lëtzebuergescht ronn 25 Joer laang „bei de Leit“
brooch leie gelooss ginn ass. Et liicht äis einfach net an, datt
d'Lëtzebuergescht nom Krich an der Schoul déi verstänneg Roll net
krut, déi dach allerspéitstens nom 10.Oktober 1941 fir jiddfereen
hätt misse klor a wichteg sinn, ouni Haass, ouni Fanatismus, ouni
iwwerdréinten „Ismus“ vun egal watfir enger Zort.

Wourëm ass et de Grënner vun der Actioun-Lëtzebuergesch
1971 gaang? Mä mir hu bal instinktiv gespiert, datt dem Lëtzebuer-
geschen nëmmen ze hëllefe wier, wann een „dobaussen“ en Ëmfeld
fir eis Sprooch géng schafen, net onbedéngt am Bicherschaf; wann ee
fir si a laanger a gedëlleger Iwwerzeegungsaarbecht iwwerall do
zesoe Beemercher geng planzen, wou jiddfereen drop kënnt kucken a
sech driwwer kënnt freeën. Ob dat äis geroden ass, dat soll mol
jiddereen sech iwwerleeën … nëmmen eng eenzeg Fro ass ze stellen:
Wou war eis Sprooch 1971? Wou a wéi steet d'Lëtzebuergescht haut
do?

Bei der Äntwert dorop kënnt knapps ee laanscht eis
ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH!

Mir sinn apaart houfreg driwwer, datt de Chef
vun eisem Land an seng Fra drop gehal hunn, fir de
Patronage iwwer d'Feier vun der Actioun-Lëtze-
buergesch ze iwwerhuelen; datt si och op eisem
groussen Dag an eis akademesch Sëtzung bei äis

kommen, ass fir all invitéiert Leit a fir eis Membren
eng besonnesch Éier. Domat ass eis Aarbecht fir
Sprooch an Identitéit op allerhéichstem Niveau
unerkannt, a mir wäerten äis ëmmer mat Respekt a
groussem Merci dorun ze erënnere wëssen!

Programm
vun der akademescher Sëtzung fir d'30 Joer vun eiser ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH
dënschdes, den 9. Oktober 2001 – ëm 8 Auer owes – am Conservatoire vun der Stad Lëtzebuerg

ënnert dem héige Patronage a mat der Presenz

vun Hire Kinneklechen Altessen
dem GRAND-DUC HENRI an der

GRANDE-DUCHESSE MARIA TERESA
.

Begréissung a Merci:
René Faber, President

Bilan vun 30 Joer fir eis Sprooch:
Lex Roth, Grëndungs- a Vize-President

Geschicht - Identitéit - Sprooch:
Prof.-Dr. Paul Dostert, Direkter vun der Recherche

iwwer d'Lëtzebuerger Resistenz am 2. Weltkrich

musekalescht Encadrement
mat Wierker vu Lëtzebuerger Komponisten:

mat dem „Luxembourg Brass Quintett“

AL – Net fir näischt hu mir eis feierlech Sëtzung am
Conservatoire op den 9. Oktober gesat; et ass den Owend
virum 60. Gebuertsdag vun eiser Nationalsprooch. 43
Joer iert d'Gesetz do war, dat dem Lëtzebuergeschen
1984 – endlech – eng legal Basis ginn huet!

Den 10. Oktober 1941 hunn d'Lëtzebuerger aus där
verhuelener „Personenstandsaufnahme“, déi d'Nazien
organiséiert haten, e Referendum, e Plebiszit gemaach,
doduerch datt si aplaz dat erwaartent „deutsch“ bei den 3
„Fänkerches-Froen“ iwwer Nationalitéit a Sprooch ouni
Kéier a Krëmmel „lëtzebuergesch“ geschriwwen hunn.
Domat hunn déi doutgeféierlech giel Flappessen hoerge-
nee de Contraire vun deem errecht, wat si am Schna haten

… a mir hunn nach haut eng vun den eenzege „pebiszi-
téierte“ Sprooche vun der Welt.

Dat Resultat ass net vumselwe komm: Déi verbruet
Äntwert vun de Lëtzebuerger war wéi de Blëtz vun der
Resistenz organiséiert ginn; si ass och ganz kloer als deen
éischte kollektive Resistenzakt vum Lëtzebuerger Vollek
ze kucken.

Hei ass dann och d'Ursaach, firwat mir den Här
Professer-Dokter Paul Dostert gefrot hunn, fir äis als
Historiker a Spezialist vun eiser Resistenz am 2.Welt-
krich en akademescht Referat doriwwer ze halen. Dat
wäerte mir fir dës Geleeënheet publizéieren.

Wa mir haut iwwerall duer e Merci misste schécken, wou
mir an 30 Joer bei eiser Aarbecht fir d'Lëtzebuergescht „eng
Hand ugepaakt“ kruten, da gifen dat ganz Telephonsbuch-Sä-
ite vu Persounen, Verwaltungen, Veräiner, Geschäfter, Gemen-
gen asw.

Mir wëlle besonnesch all déi net vergiessen, déi vun Ufank
un am Veräin mat äis „am Täissel“ waren, och alleguer déi Leit,
déi äis mat hirer Begeeschterung fir d'Sprooch virugerappt
hunn, esouguer wann et heiandsdo dees „Gudden“ zevill war.
Vill wollten der direkt alles beieneen, wat a Joerzéngte verluppt
gi war. Mä zevill an net genuch, dat si keng Moossen. E sëlleche
vun hinne waren der einfach net ze bremsen a si verspellegt
fortgelaf … ouni wäit ze kommen. Dacks guf vergiess, datt ee
mat Knëppele keng Vulle fänkt an haart Gejäiz nach laang kee
Sangen ass. Och un dës „Feierkäpp“ denke mir haut mat
Sympathie, fir vill esouguer iwwer d'Graf eraus. Mir sinn
Zeien, datt si et an hirem Fong net schlecht gemengt hunn; hiert
Temperament ass just mat hinnen duerchgaang wéi bei Kut-
schepäerd.

Mir si ville Ministeren, Staatssecretairen, Buerger-
meeschteren, Deputéierten, Scheffen, Gemengeréit a Politiker
allgemeng e Merci schëlleg, déi eis Actioun zënter 1971 materi-
ell a moralesch gestäipt hunn. Wéi kënnte mir dobäi eis Press
vergiessen, déi vun Ufank u mat deene Mëttele gehollef huet,
déi si äis verstännegerweis konnt bidden; natierlech denke mir
dobäi och un „de“ Radio an d'Tëlevisioun. Merci ower och all
deene Schreiwer, déi an de leschten 30 Joer an eiser Sprooch
publizéiert hunn; si maachen d'Rumm fir eis Aarbecht!

Wéi kënnte mir ower eise grousse Gebuertsdag feieren, ouni
eise Memberen hire Verdéngscht ze ënnersträichen; zënter
Joerzéngte sinn dat der am Joer nobäi 2 000; vun 1971 un hunn
der Dausenden äis gehollef a Courage gemaach, och vill déi
haut an der Éiwegkeet sinn. Ouni si alleguer gif et keng
ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH (méi) ginn. Si wëssen, datt
hir Actioun vrun allem eng Iwwerzeegungs- a Sympathie-Sa-
ach ass, am Fong eng Federatioun uechter d'ganzt Land. Et gëtt
keng Uertschaft, an där mir net op iergendeng Fassong fir eis
Sprooch mat gehollef hunn!

Vläicht ass et net onintressant, d'Lëscht vun de „Stack-
Leit“ emol nach eng Kéier ze publizéieren, déi de 15. Februar
1971 den éischte kleespere Beemchen als provisoresche Comité
fir d'Actioun-Lëtzebuergesch gesat hunn, an zwar mat der
Hëllef vum Här Aloyse Raths, am Sëtzungssall vum „Conseil
national de la Résistance“, an der „Fortuna“ bei der Garer
Kierch:

D'Joffer Lily Unden †, d'Hären Alain Atten, Jemp Bertrand, René
Faber, Dr. Emile Duhr†, Abbé Jos Gevelinger†, Camille Goedert, Jemp
Hamilius, Abbé Jules Jost †, René Kartheiser, Lucien Ludwig †, Charel
Malané, Robert Philippe †, Aloyse Raths, Abbé Arthur Reckinger, Heng
Rinnen †, Lex Roth, Emile Schmit †, Dr. Metty Schroeder, Felix Steinberg †

Éischte statutaresche Comité (27.11.1971) : Lex Roth (President);
Lucien Ludwig (Vize-President); Charel Malané (Secretaire); René Faber
(Caissier); Camille Linden, Robert Philippe, Arthur Reckinger, Jang
Schanen, Dr. Metty Schroeder (Membren)
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ZENTRUM

Das Leben danach - Beistand für Minenopfer
Handicap International strebt verbesserte Lebensqualität von allen Menschen mit Behinderungen an

ph – Gestern Morgen hatten die
Verantwortlichen des Luxemburger
Büros von Handicap International
(HILux) zu einer Pressekonferenz
anlässlich des Starts der dritten
„Lacets bleus“-Kampagne unter
dem Motto „Pour l'assistance aux
victimes des mines antipersonnel“
eingeladen. Dabei unterstrich Ma-
rie-Paule Planchard, Direktorin von
HILux, dass die Arbeit der Nichtre-
gierungsorganisation nicht nur den
Minenopfern gelte. Jede Person mit
einer spezifischen Behinderung
habe genauso das Recht, behandelt
und auf dem Weg zu mehr Autono-
mie begleitet zu werden. Diese Phi-
losophie werde von allen Mitarbei-
ter(-inne)n, die weltweit im Einsatz
sind, respektiert.

Ob Freund oder Feind
Antipersonenminen sind hinter-

hältige Waffen, die manchmal so
winzig sind, dass sie kaum zu entde-
cken sind. Dies macht sie für alle
Menschen, Freund oder Feind, zu
einer großen Gefahr und kann in
Kriegs- als auch in Friedenszeiten

Opfer fordern. Da die Produktion
dieser Landminen relativ kosten-
günstig ist, werden sie auch „l'arme
du pauvre“ genannt. Gerade aus die-
sem Grund gelangten auch uner-
laubte Gruppierungen in den Besitz
von diesen Minen, was natürlich das
Ziel eines globalen Verbots er-
schwert. 

Martin Lagneau erklärte hierzu,
dass am vergangenen 21. September
anlässlich einer internationalen
Konferenz gegen Landminen in Ma-
nagua (Nicaragua) die Teilnehmer
sich für ein weltweites Verbot dieser
Waffen ausgesprochen haben. Insge-
samt gebe es Schätzungen der Fach-
leute zufolge weltweit noch mehr als
100 Mio. Landminen, die eine poten-
zielle Gefahr für die Menschen in
den betroffenen Gebieten darstellen.
Auch Länder wie die Vereinigten
Staaten von Amerika, China und
Russland haben den Vertrag von Ot-
tawa – er besagt u.a. auch, dass
Landminen verboten, die Opferhilfe
verbessert und die Entschädigung
für die Opfer gesetzlich geregelt
werden sollen – noch nicht unter-

schrieben. 141 Länder haben die
Konvention bis dato unterzeichnet,
doch halten sich nicht alle an die
„Spielregeln“. Gerade aus diesen
Gründen dürfe der Druck auf die
Regierungen und die Kooperation
mit den verschiedenen, auf humani-
tärem Gebiet tätigen Vereinigungen,
nicht nachlassen, hob Marie-Paule
Planchard hervor.

In Zusammenhang mit den jüngs-
ten Ereignissen in den Vereinigten
Staaten und in Afghanistan wurden
die belgischen Mitarbeiter(-innen)
von HI aus dem Krisengebiet in
Asien zurückgerufen. Das Projekt in
dem von den Taliban beherrschten
Gebiet um die Stadt Kandahar, er-
klärte die Direktorin von HILux
weiter, laufe durch das Engagement
der lokalen Helfer weiter. 

Solidarität mit den Opfern
Die Botschaft der diesjährigen

Kampagne von HI wird vor allem
auf den Beistand der Opfer – sei
dieser technischen, medizinischen
oder moralischen Ursprungs sein –
sowie auf das Leben nach einem

Unfall zentriert sein. Höhepunkt der
Kampagne wird aber die Errichtung
einer Schuhpyramide – unter der
aktiven Mithilfe der Bevölkerung –
am kommenden 6. Oktober ab 10
Uhr auf der Place d'Armes sein. Die
Verwirklichung dieser Aktion soll
die Ablehnung der Produktion, des
Verkaufs und des Einsatzes von
Landminen verdeutlichen. 

Am allgemeinen Informations-
stand erfahren die Besucher u.a. Nä-
heres zu den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Unterstützung der
Minenopfer, den Projekten der Un-
terzeichner-Staaten des Ottawa-
Vertrags sowie konkreten Beispielen
der Hilfe von HI in betroffenen Län-
dern. Für Kinder und Jugendliche
finden alle 45 Minuten Filmvorfüh-
rungen statt. Darüber hinaus wer-
den am Handwerkerstand Produkte
ausgestellt, die von Minenopfer, die
so ihren Lebensunterhalt verdienen,
angefertigt wurden. 

Für die musikalische Umrahmung
sorgen ab 10 Uhr die Luxemburger
Gruppe „Dullemajik“ sowie der Pia-
nist Claude Itala. 

Mitglieder der FNEL verteilen
blaue Schnürsenkel – ein Zeichen
der Hoffnung – in der Fußgänger-
zone der Oberstadt und führen eine
Meinungsumfrage zu den Aktivitä-
ten von HI durch. Acht Luxembur-
ger Sportler auf vietnamesischen
Fahrrädern werden nachmittags
Passanten einladen, sich zur Place
d'Armes zu begeben, um die Kam-
pagne von HI zu unterstützen. Die
Luxemburger Armee wird eine Mi-
nenräumung demonstrieren und
Kinder sowie Jugendliche ermuti-
gen, sich aktiv zu beteiligen.

Ein gutes Beispiel, dass ein Leben
mit der Behinderung nicht unbe-
dingt eingeschränkt verlaufen muss,
werden die Basketball-Vorführun-
gen der Lux Rollers in ihren Roll-
stühlen sein. Auch bei dieser Aktion
sind aktive Besucher willkommen.

Photomontagen
mit Prominenten

Neben der Schuhpyramide und
den Ausstellungen auf der „Plëss“
werden die Photomontagen der Lu-
xemburger Künstler Dany Prum und
Jerry Frantz die dritte Komponente
der „Lacets bleus“-Kampagne sein.
Bis zum 13. Oktober sind die Auf-
nahmen größtenteils in der Ober-
stadt ausgestellt. 33 Persönlichkei-
ten aus unterschiedlichen Bereichen
(u.a. Politik und Kultur) hatten sich
bereit erklärt als Minenopfer darge-
stellt zu werden. Ein Denkanstoß,
denn jeder kann das nächste Opfer
sein!

NOTIZBLOCK

– Brocante et  l ivres d'oc-
cas ion  à l'École européenne,
Kirchberg (Bâtiments préfabri-
qués en face de l'école principale)
ce samedi 29 septembre, de 9 à 14
heures. Parmi les trésors, on
trouve: vêtements, livres, jouets,
bric-à-brac, petits meubles, por-
celaine. Prix très bas . Thé, café et
délicieux gâteaux fait maison.

–  De Butzemännchen.
Schon zënter véier Joer trieden di
kleng Schauspiller vum Poppen-
theater Hoplabum an der Stad
Lëtzebuerg op, een Theater fir
kleng Leit. Och dëst Joer ass erëm
en neie Programm ugesot. Di albe-
kannte Kollegen, d'Frimel, d'Kett,
de Wuppes an de pikege Pitt, lang-
weile sech. Et ass näischt méi lass
an der Péitruss, an och de Park-
wiechter wees net, wat mat sech
selwer ufänken. Do taucht de But-
zemännchen op, a suergt dofir datt
erëm Schwong an d'Bud kënnt... et
gëtt esouguer ders Gudden zevill.
D'Stéck ass geschriwe vum Pit
Vinandy. Wéi di Joere virdru sinn
d'Virstellungen am Café-Théâtre
Albert Mousel, 1a, rue Beaumont.
D'Première ass de 4. Oktober.
Weider Virstellunge sinn den 11. a
25. Oktober, den 8., 15. an 22.
November an den 1. an 2. Dezem-
ber. Fir Informatiounen a Reser-
vatiounen: Tel. 40 66 89.

– „Famil jen-Center  CPF“.
Wie vereinbaren Frauen und
Männer Freundschaft, Partner-
schaft und Liebe? Die unter-
schiedlichen Beziehungsebenen
ergeben eine spannende Ge-
schichte zwischen Mann und
Frau. Die Situation an Bord eines
Bootes bietet sich gerade an, in
einer Gruppe zu ergründen, wie
eigenes Denken, Fühlen und Han-
deln den Umgang untereinander
bestimmen. In der Nähe von
Charleville-Mézières (1,5 Stunden
von Luxemburg), in einer Land-
schaft, in der die Zeit irgendein-
mal stehen blieb, geht die Fahrt
von Schleuse zu Schleuse. Über-
nachten und Essen sind an Bord
vorgesehen und werden ebenso
wie Kochen, Steuern und Schleu-
sen gemeinsam „verhandelt“.
Dieses erlebnispädagogische Grup-
penangebot findet von Freitag, 2.
November, 9 Uhr, bis Sonntag, 4.
November, 19 Uhr statt. Leitung:
Dorothée Jacoby-Urban, dipl. in-
dividualpsychologische Beraterin
und Ern Jacoby Dr. phil., beide
diplomiert in Themenzentrierter
Interaktion (TZI). Informationen
und Anmeldung (bis zum 4. Okto-
ber) über das Telephon 47 45 44
des Familjen-Center CPF.

– „Les Convois humani-
taires pour la Hongrie“.  Die
Vereinigung „Les Convois huma-
nitaires pour la Hongrie“ lädt am
6. Oktober zu einer Gulasch-Party
in die Auberge Freichel-Czebe in
Lausdorn ein. Der Preis pro Per-
son beträgt 450 Franken, Kinder
zwischen fünf und zwölf Jahren
zahlen 250 Franken, Kinder bis
vier Jahre sind frei. Anmeldung
bis zum 1. Oktober: Tel.
23 64 01 58 (Graas-Halmai) oder
99 73 79 (Café).

–  Missionswerk „Mutter
der  Kirche“.  Für die Wallfahrt
nach Banneux am Donnerstag,
dem 4. Oktober, gelten folgende
Abfahrtszeiten: Eschweiler (Bus
Wewer) 7 Uhr, Junglinster/Gare
7.15 Uhr, Luxemburg/Gare 8 Uhr,
Walferdingen 8.30 Uhr, Heisdorf
8.35 Uhr, Lintgen 8.45 Uhr, Mer-
sch/Gare 8.55 Uhr, Ettelbrück/
Monopol 9.10 Uhr, Feulen 9.20
Uhr. Im Preis von 1 300 Franken
sind die Fahrt in modernem Bus
und das Mittagessen einbegriffen.
Die Messfeier beginnt gegen 11
Uhr, anschließend wird das Mitt-
agessen bei den „Missionnaires
travailleuses“ angeboten. Nach-
mittags steht die Krankenandacht
auf dem Programm sowie Freizeit
für persönliches Gebet. Die Ab-
fahrt in Banneux erfolgt um 17
Uhr. Es sei ebenfalls an den Ein-
kehrtag am 11. Oktober erinnert.

–  Motivation und Erfolg.
Die frühere Triathlon-Europa-
Cup-Siegerin Nancy Kemp-A-
rendt spricht am Mittwoch, dem 3.
Oktober, um 11 Uhr in der „Inter-
national School of Luxembourg“
zu Schülern der Unter- und Mit-
telstufe. Das Thema der Konferenz
lautet: „Motivation und Erfolg“.

–  Mouvement des focolari .
Tous ceux qui sont engagés dans
leur paroisse en tant que lecteur,
enfant de choeur, décorateur, caté-
chiste, membre du conseil parois-
sial ou de la chorale ... sont invités
à un après-midi de partage d'expé-
riences, de vidéo et de chants orga-
nisé par le Mouvement des focolari
sous le thème «La paroisse ... le lieu
où je m'engage». Cette rencontre
aura lieu demain dimanche de
14.30 à 19 heures au village d'en-
fants à Mersch. Pour toute infor-
mation: tél. 31 01 72 ou 44 03 02.

– natur musée.  Im Rahmen
der neuen Sonderausstellung
„Borstenwürmer – Schillernde
Bewohner der Meere“ lädt das
„natur musée“ morgen Sonntag,
den 30. September, um 15.30 Uhr
zum Workshop „Von Würmern
und Menschen“ ein. Der Work-
shop begreift auch eine Führung

der Ausstellung in luxemburgi-
scher Sprache. Geleitet wird diese
Einführung in die fantastische
Welt der Würmer von Marc Meyer,
Kurator der Abteilung Zoologie.

–  «Staminé».  Le «Staminé»
du «Centre de formation pour
femmes, familles et familles
monoparentales» traitera le sujet
«Le divorce: aspects juridiques».
Animation: Sandra Reuland. Le
«Staminé» aura lieu au centre de
rencontre pour femmes, Koppla-
bunz, mercredi, le 3 octobre, de
14.15 à 15.15 heures (Tél.
22 07 14 / 49 00 51-1).

Berschbach/Mersch. – Kon-
zert.  Morgen Sonntag, den 30.
September findet im Blindenheim
in Berschbach/Mersch um 15 Uhr
ein Konzert des „Cercle Musical
des CFL“ statt.

Bonnevoie. – Journée de
commémoration nat ionale .
Le dimanche 7 octobre, l'Entente
des sociétés de Bonnevoie célé-
brera la Journée de commémora-
tion nationale. Le programme se
présente comme suit: 9.30 heures:
réunion de toutes les sociétés sur
la place du parc; 9.45 heures: dé-
part du cortège vers l'église; 10
heures: messe solennelle avec le
concours de la Fanfare municipale
et de la Chorale Ste-Cécile; après
la messe: cortège vers le cimetière
et dépôt d'une gerbe sur la dalle du
Monument aux morts; hymne na-
tional exécuté par la Chorale Ste-
Cécile et la Fanfare municipale
Luxembourg-Bonnevoie. Après la
cérémonie, un vin d'honneur sera
offert par le comité de l'Entente au
Centre culturel de Bonnevoie, 2,
rue des Ardennes.

Hesper. – Roud Kräiz.  D'Ge-
neralversammlung vun der Hesper
Lokalsectioun vum Roude Kräiz
ass e Mëttwoch, den 3. Oktober,
ëm 19.30 Auer am Festsall vum
„Centre Nicolas Braun“ zu
Hesper.

Lorentzweiler. – Gemeinde-
rat. Der Gemeinderat ist gebeten,
sich am Mittwoch, dem 3. Okto-
ber, um 17 Uhr, im Sitzungssaal
des Gemeinderates von Lorent-
zweiler einzufinden, um über eine
Tagesordnung von zehn Punkten
zu beraten.

Mensdorf/Niederanven. -
Bourse  d 'oiseaux.  Le diman-
che 7 octobre seront organisés à
Mensdorf/Niederanven au Centre
culturel un show et une bourse
d'oiseaux de cages et de volières,
organisés par l'association d'orni-
thologie du Luxembourg. Les por-
tes seront ouvertes de 10 à 17
heures.

Le vendredi 12 octobre à 20.30 heures à Luxembourg-Pfaffenthal

Le «Blues Club Lëtzebuerg» présente Deborah Coleman
Deborah Coleman est née en 1956

à Portsmouth, en Virginie (USA).
D'origine afro-américaine, elle est
élevée dans une famille de militaires,
où le père et une soeur jouent du
piano, alors que les deux frères pré-
fèrent la guitare. Elle grandit dans
un univers musical et, très tôt, se met
à la basse, puis ensuite à la guitare
électrique, en écoutant les disques
de Jeff Beck, Eric Clapton, Jimi
Hendrix, Led Zeppelin et autres
Cream.

A 19 ans, à l'occasion d'un festival
de blues, elle voit sur scène les musi-
ciens qui ont influencé tout ce beau
monde, notamment Muddy Waters,
Howlin' Wolf et John Lee Hooker.
C'est le déclic, et si même par après,
elle fera partie de plusieurs groupes
de rock, dont la formation entière-

ment féminine Moxxie, elle s'orien-
tera de plus en plus vers le blues. En
1993, elle participe à un concours
musical à Charleston, dans la Caro-
line du Sud, et remporte le premier
prix lui faisant bénéficier d'un inté-
ressant contrat pour l'enregistre-
ment d'un disque sur le label «New
Moon». Sa carrière est définitive-
ment lancée, et elle, qui jusqu'à ce
jour se limitait à jouer de la guitare,
se met à chanter, et ce avec un
bonheur grandissant au fil des al-
bums enregistrés.

Son approche de blues est très
personnelle, mélangeant Chicago-
blues au funk, non sans renoncer
aux tendances «rock» de ses pre-
miers amours. Outre ses talents de
guitariste, Deborah Coleman fait dé-
sormais preuve de qualités de com-

positrice, signant la moitié des titres
sur son nouvel album «Livin on
love», sorti récemment sur Blind
Pig/Dixiefrog et produit par Jim
Gaines.

Habituée ces dernières années aux
nominations pour le prestigieux
W.C. Handy Award, elle jouit au-
jourd'hui d'une notoriété grandis-
sante, non seulement sur la Côte Est
des Etats-Unis, mais aussi en Eu-
rope. Son premier passage au Sang a
Klang, un soir d'avril '99, resta pour
les nombreux spectateurs un excel-
lent souvenir, et les retrouvailles de-
vraient se dérouler dans une am-
biance chaude.

La première partie sera assurée
par la formation luxembourgeoise
Lupo & friends, et le début de la
soirée est fixé à 20.30 heures.



Ich frage ... ich spüre
Hin und wieder komme ich ins Grübeln.
Ich frage mich, ob das alles so gut ist,

wie ich mein Leben führe,

wie ich mich verhalte,

wie ich in die Zukunft gehe.
Manchmal kommt mir mein Leben
dann vor wie ein Boot,
das ziellos im Strom der Zeit
hin und her getrieben wird.

Ich spüre, dass ich wieder
das Ruder übernehmen muss,
um meinem Leben
eine Richtung zu geben,
die nicht andere bestimmen,
sondern ich, eine Richtung,
zu der ich bewusst Ja sagen kann,
eine Richtung, die stimmt.

Könntest du, Gott,
mich eine solche Richtung spüren lassen?

Jugend und Ordensleben
Einige unzeitgemäße Betrachtungen, nicht unbedingt zum Nachdenken

Fragt man in unseren traditions-
reichen Ordensgemeinschaften
nach jungen Mitgliedern, dann
stellt man fast überall fest, dass
sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten nur noch selten Frauen und
Männer für das Ordensleben hier
in Luxemburg entschieden haben.
So werden in den nächsten Jahren
Fachkräfte fehlen, um die Werke
der Ordensgemeinschaften weiter-
zuführen.

Diese Entwicklung ist um so be-
dauerlicher als Werke der Ordens-
gemeinschaften, wie Krankenhäu-
ser, Alters- und Pflegeheime,
Schulen, Exerzitienhäuser, Medi-
enprodukte, ... auf Umdenken an-
gewiesen sind, um in Zukunft wie
in der Vergangenheit richtungwei-
send für Kirche und Gesellschaft
wirken zu können.

Bei diesem Bedauern kommt
einem leicht die Frage in den Sinn,
warum denn nun in Luxemburg,
wie auch in den anderen europäi-
schen Ländern, nur noch wenige
Jugendliche in ein an Werke ge-
bundenes Ordensleben eintreten.

Vor fast 30 Jahren hat hier in
Europa ein Prozess begonnen, der
die seit 200 Jahre anhaltende Sä-
kularisierung zu überwinden
droht. In dieser Überwindung wird
der „aufklärende Verstand“, der
alles ohne Gott zu verstehen und
zu verhandeln beanspruchte, als
interesseorientiertes Machtdenken
entpuppt, dem wohl kaum noch
jemand objektive Allgemeingültig-
keit zuerkennen kann. Es hat sich
nämlich in unserer pluralistischen
Kommunikationsgesellschaft her-
umgesprochen, dass es ohne Gott
weder allgemein gültiges Wissen,
noch allgemein pflichtende mora-
lische Inhalte gibt; Denken und
Handeln haben sich diesem Ge-
rücht angepasst.

War die Moderne noch davon
überzeugt, dass ein Denken ohne
Gott ein freies und den Menschen
befreiendes Denken sei, so belehrt
die Postmoderne, dass Freiheit, ge-
nauso wie Menschheit und
Menschlichkeit, alte Wörter sind,
deren Verschwinden man nicht un-
bedingt bedauern müsse. Wurden
nicht zahlreiche Verletzungen und
Gewalttaten vergangener Jahr-
hunderte gerade in ihrem Namen
allgemein gerechtfertigt, und ist es
deshalb nicht an der Zeit, nun
andere Wege zu gehen und nach
anderen Werten Ausschau zu hal-
ten? 

„Das hängt davon ab...“, Das
muss schon jeder selbst entschei-
den!“, oder auch „Hauptsache, es
macht Spaß“, sind Sätze, die von

der modernen Überwindung zeu-
gen, und heute in fast jeder Dis-
kussionsrunde, nicht nur mit
Jugendlichen, auftauchen als
quasi unhinterfragbare Selbstver-
ständlichkeiten. Ähnlich wie reli-
giöse Dogmen sind sie meistens
rückgekoppelt an „die persönliche
Meinung“, für die man steht und
die zu begründen man keine weite-
ren Gründe als eben diese persön-
liche Einstellung anzugeben
braucht.

Viele kleine Sinne ohne großen
Sinn – so könnte man mit noch
modernen Kategorien das heutige,
postmoderne Umfeld beschreiben,
in dem die Jugend aufwächst und
gedeiht. Die große Sinnfrage ist
nicht zeitgemäß, sie heute aus
einer sich auslebenden Moderne
heraus noch stellen zu wollen,
eventuell um Moderne oder Werke
zu retten, mutet irgendwie altmo-
disch und kitschig an: man lebt
und hat seinen Spaß, aber man
überlegt nicht. Überlegen heißt
immer auch überwinden, und
scheint so denn auch schon irgend-
wie überwunden.

Persönliche Meinung, Offenheit
und Toleranz sind die bestimmen-
den Werte, oder besser die werten-
den Bestimmungen von heute.
Freiheit, Menschlichkeit und
Wahrheit dagegen werden immer
mehr vernachlässigt, woran auch
die Kritik der modernen Vernunft
nichts ändern kann, wenn sie denn
versucht, die neuen Befindlichkei-
ten allzu schnell als Beliebigkeit,

Orientierungslosigkeit und Gleich-
gültigkeit abzutun.

Wie ist in diesem neuen Umfeld
das alte Ordensleben, auf Werke
aufgebaut, zu verstehen? Ohne Zu-
kunft sicher, denn Werke brauchen
zum Überleben allgemeine Sinn-
zusammenhänge. Diese aber sind
durch die Postmoderne zersetzt
und auseinander gerissen, beliebig,
irgendwie zum Spaß, einfach so.

Hat hier denn nun Ordensleben
keinen Sinn mehr? Sicher doch.

Aber nicht (nur) in alten Werken
moderner Sinnzusammenhänge.
Ordensleben ist und bleibt als
Nachfolge Christi immer aktuell,
und wenn alles zersetzt und ausei-
nander genommen ist, beliebig, ir-
gendwie zum Spaß, einfach so,
dann bleibt doch noch Er, Chris-
tus, der Auferstandene, und seine
etwas verwirrend anmutende Gute
Nachricht für Postmoderne. Sie zu
erzählen, einfach so, zum Spaß,
das dürfte ein erster Auftrag der
Ordensmitglieder heute sein.

Ob daraus Werke entstehen, die
wie in der Moderne für das
Menschsein richtungsweisend
werden, das kann man nicht von
vornherein festlegen, das muss ein
jedes Ordensmitglied schon selbst
für sich entscheiden, vielleicht
auch zusammen mit anderen Weg-
genossen Christi.

Ob in diesem postmodernen Or-
densleben, das zu gestalten Zeit-
vertreib der nun kommenden Ge-
neration sein wird, die befreiende
Freiheit mit all ihrer vernichten-
den Kraft erster Grundstein der
Ordensgemeinschaft sein wird, das
bleibt ebenfalls offen. Es hängt
von so vielem ab, und eben auch
davon, ob man bereit ist, noch
einmal mit der Moderne ins Ge-
spräch zu kommen. Sicher wird es
so schwierig sein, wie heute ein
Gespräch mit dem Mittelalter auf-
zunehmen. Schwierig, aber nicht
unmöglich!

Ob Jugend im postmodernen Or-
densleben wie in der Moderne jung
und unerfahren ist, oder ob Jugend
hier gleich gesetzt wird mit Neu-
dazugekommenen, ganz gleich wie
alt sie nun biologisch gesehen sind,
das steht ebenfalls noch offen. Hier
ist Toleranz dem anderen und sei-
nem ganz persönlichen Weg gegen-
über angesagt. Wenn es ihm Spaß
macht, erst mit vierzig, fünfzig
oder sechzig, Christus im Ordens-
leben nachzufolgen, „was geht das
dich an?“ (Joh 21,23)

Ich könnte mir schon vorstellen,
dass Menschen der postmodernen
Gesellschaft einfach nur so, eben
zum Spaß, ihrer ganz persönlichen
Meinung nach, Christus nachge-
hen, um in aller Offenheit und
Toleranz Gott gegenüber, den Mit-
menschen Wege zu öffnen, aus dem
einengenden Verstand der Moder-
ne heraus in die Weite des Glau-
bens, von dem das Ordensleben zu
allen Zeiten Zeuge ist.

Christus ruft nicht nur in Tradi-
tion, er ruft auch anders, neu. Und
ordentliche Hörer dieses Rufes
wird es immer geben.

P. Jean-Jacques Flammang scj

„Enseignant(e) de religion“

Ein etwas anderer Beruf
Berufsbild

Der Beruf des Religionslehrers
ist ein pädagogischer Beruf im
Dienste der Kirche. Der Religions-
lehrer wird von der Kirche beauf-
tragt, seine in Taufe und Firmung
grundgelegte Berufung zum Zeug-
nis für Christus wahrzunehmen
und im Rahmen des schulischen
Religionsunterrichts auszuüben.

Der schulische Religionsunter-
richt möchte Kindern und Jugend-
lichen eine „religiöse Grundbil-
dung“ vermitteln und versteht
sich als „Lebenshilfe“ (z. B. Ler-
nen von selbständigem Denken
und verantwortlichem Handeln).

Um den Religionsunterricht in
seinen beiden Polen „religiöse
Grundbildung“ und „Lebenshil-
fe“ zu verwirklichen, braucht es
Religionslehrer mit pädagogisch-
erzieherischem Profil. Sie sind
weit mehr als reine Wissensver-
mittler. Durch ihre Glaubens-
überzeugung und ihre Aufge-
schlossenheit ermutigen sie Schü-
ler, sich auf das Abenteuer des
Glaubens einzulassen.

Der Religionsunterricht ist im
Urteil der Schüler weit besser als
sein Ruf. Der Grund für die grö-
ßere Akzeptanz ist ganz offen-
sichtlich eine veränderte hand-
lungsorientierte Didaktik und die
Fähigkeit, die Sinne der Schüler
anzusprechen und ihre Selbsttä-
tigkeit zu fördern. Zur positiveren
Einschätzung des Religionsunter-
richts trägt auch die intensive Zu-
wendung zum Schüler bei, der
durch das erfahrene Zutrauen zu-
nehmend Selbstvertrauen gewin-
nen kann.

Voraussetzungen
*Persönliche Voraussetzungen
Zu den wichtigsten persönli-

chen Voraussetzungen für den Be-
ruf des Katecheten gehören, außer
der Grundhaltung des Glaubens
und der Solidarität mit der Kirche
– gesunde Urteilsfähigkeit
– pädagogische Begabung
– Einfühlungsvermögen
– physische und psychische Be-

lastbarkeit
– Dialog- und Ausdrucksfähig-
keit
– Bereitschaft, dem Glauben der

Menschen zu dienen

* Berufliche Voraussetzungen
Für den Katecheten ist die be-

rufliche Fachkompetenz unerläss-
lich. Dazu gehören
– genügende Kenntnis der theolo-

gischen Glaubensfundamente,

vor allem der Schriften des Al-
ten und Neuen Bundes

– gründliche Kenntnis der kirch-
lichen Lehre und des kirchli-
chen Lebens

– genügende Kenntnis der psy-
chologischen und pädagogi-
schen Grundlagen

– gründliche Kenntnis der Didak-
tik und Methodik des Unter-
richtens, einschließlich der au-
diovisuellen Technik

– persönliche Vertrautheit mit
Lebensstil, Sprache, Motivation
und Situation der Kinder

Ausbildung
Die Ausbildung der Katecheten

geschieht durch eine dreijährige
vollzeitliche Ausbildung am Kate-
chetischen Institut in Luxemburg.
Diese Ausbildung umfasst ein

zweijähriges Studium und ein ein-
jähriges Praktikum.

Voraussetzung zu diesem Stu-
dienweg ist das Abgangszeugnis
einer Sekundarschule.

Der erfolgreiche Abschluss der
theoretischen und praktischen
Ausbildung wird durch das Dip-
lom des Katechetischen Instituts
anerkannt.

Die Absolventen können sich
um einen vollen Lehrauftrag an
den Primärschulen und an den
unteren Klassen des weiterfüh-
renden Unterrichts bewerben.

Für weitere Auskünfte über den
Beruf des Religionslehrers wende
man sich an das Institut catéchéti-
que (Centre Jean XXIII), 52, rue J.
Wilhelm, L-2728 Luxembourg/
Weimershof, Tel. 43 60 51 326 oder
43 53 83

Religionslehrerin
Religionslehrer

sein heißt:

Begegnen
Begleiten

Leiten
Zuhören

Unterrichten
Führen

Beraten
Mitreden

Organisieren
Mitarbeiten

Begeistern

Das dürfen Sie von der vollzeitlichen dreijährigen Ausbildung erwarten:
– Grundlegendes Fachwissen
– Praxisorientierte Ausbildung
– Persönlichkeitsbildung

Religionslehrerin
Religionslehrer

werden:

eine gute Berufswahl für kirchlich und sozial Engagierte
Studienvoraussetzung: Abschluss einer Sekundarschule

Auskünfte – Informationsgespräche

Institut catéchétique
Centre Jean XXIII

52, rue J. Wilhelm
L-2728 Luxembourg-Weimershof
Tel. 43 60 51-326 oder 43 53 83
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ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH
53a, Glesenerstrooss – L-1631 Lëtzebuerg-Gare
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Publikatiounen op Lëtzebuergesch ...
Nr. Titel Präis Porto
1. Rick (René Kartheiser) 50.- 50.-
3. Annoncen, Menüen +++… 100.- 50.-
6. dem Prënz Muttwëll seng Rees an d’Mäercheland 250.- 70.-
7. Kuurzgeschichten 120.- 50.-
8. Klengegkeeten (Robert Siuda) 100.- 50.-
9. de Kapp an de Stären (Kartheiser) 465.- 70.-

10. Kuerblummen (M. Lentz) 90.- 50.-
12. Radiospiller (Concours-Stécker) 60.- 50.-
13. Mat Laachen a Kräischen (Bastian) 150.- 70.-
14. De gaunze Wee (Tit Schroeder) 360.- 70.-
16. Veterinären ënnerwee (G. Theves) 100.- 50.-
15. Virnimm (Marcel Lamy) 100.- 50.-
18. Psalmen op Lëtzebuergesch 1 250.- 100.-
19. Spréchelcher a Geschichten (J. Th.) 680.- 90.-
20. Rout a Gréng Lëschten 240.- 70.-
21. Mosaik-Steng (Dictionnaire L = F) 380.- 70.-
22. Lidderbuch (ganz nei) 360.- 80.-

d'Léierchen (Facsimile/M. Rodange) 250.- 70.-
Léierbuch fir eis Sprooch:
„Kommt mir léiere Lëtzebuergesch“ 650.- 100.-
CD fir bei dat Buch 650.- 70.-
Cassetten (3) fir bei dat Buch 650.- 70.-
Veräinsschreiwereien (Marcel Lamy) 350.- 90.-
„Kommt mir léiere Lëtzebuergesch“:

fir Däitscher 300.- 90.-
fir Englänner 300.- 90.-
fir Portugisen 300.- 90.-

Texas Nuckes (Louis Miesch) 100.- 50.-
Fabelen op Lëtzebuergesch (L. R.) 560.- 70.-
Mir bieden op Lëtzebuergesch 350.- 60.-

All dës Publikatioune kënnt dir a jidfer Bicherbuttek oder bei äis iwwer
Tël. + Fax + E-mail bestellen. !!!! MAACHT eppes mat fir eis SPROOCH!!!!
...mat „driwwer schwätze“ geet et net duer ...

P.W. – All puer Woche fannt dir eist „Chamber-Blietchen“ an
ärer Bréifkëscht, vläicht och op der Trap oder am Gank; hei ass och
net d’Plaz, fir driwwer ze diskutéieren, ob déi Publikatioun vill,
manner oder kee Sënn huet… si ass do! A fir eis Sprooch ass si ganz
gutt do. Net well d’Politiker sou e formidabelt Lëtzebuergesch
schwätzen, mä well all Wuert (verbatim!) am Blietchen ass, dat si
op Lëtzebuergesch soen oder engem an d’Ried geheien.

Et huet bis 1945 gedauert, iert eis Sprooch hiert vollt Recht an
der Chamber kritt huet ; ronn 30 Joer duerno ass d’Lëtzebuer-
gescht, ënnert dem Chamber-President Léon Bollendorff, dann
och d’Sprooch vum Chamber-Blietche ginn… dat soll festgehal
ginn, well alles, wat eng selbstverständlech Gewunnecht gëtt,
verléiert nawell gär de Merci fir deen, deem et ze verdanken ass.
Dobäi wëlle mir ower och dat administratiivt Personal vun der
Chamber net vergiessen: si hu sech an der Zäit musse komplett op
eis Sprooch an hir Schreifweis ëmstellen; bei deem Quascht vun
Text eng enorm Aarbecht, déi „dobausse“ knapps een anuecht
hëlt!

Haut stelle mir fest, datt dës Publikatioun vun der Chamber
sech och esouguer bis an den Detail un dat neist Orthographie-Re-
glement hält… alt erëm eng Leeschtung vun eisem Chamber-Per-
sonal, fir déi eis Actioun-Lëtzebuergesch hinnen en extra waarme
Merci seet! Doduerch ass eist Chamber-Blat ee vun de beschte
Modellen/Stuelen/Middele ginn, fir sech un eis Schreifweis ze
gewinnen.

L. R.– An der leschter Zäit geet ganz
vill rieds vun dem neie Gesetz iwwer eis
Nationalitéit. Klorerweis kënnt eis
Sprooch do ëmmer erëm mat an d’Ge-
spréich; si ass nun emol e Stéck vun eisem
Land a senge Leit, also och en Element vun
eiser Identitéit ... domat ower och e
wichtegt Stéck vun deer sou genannter
Integratioun.

Op d’Problematik „nëmmen eng eenzeg
oder duebel Nationalitéit?“ wëlle mir hei
net agoen; dat ass a bleift eng politesch
Fro, an eng Decisioun / Léisung ass eng
reng politesch Saach, och wann dat erlabe
muss, datt jidferee vun äis seng perséin-
lech Meenung kann a soll hunn. Mir solle
just oppassen, datt esou wichteg Froen net
an engem pure Parteie-Gestreits zerfatzt a
verfälscht ginn. Eis demokratesch gewielte
Leit sollen hei, wéi d’Constitutioun et ver-
laangt, hirem Gewëssen no, an net iwwer
de Leescht vu sturer Fraktiounsdisziplin
ofstëmme kënnen.

Eng aner Fro an deer ganzer Diskus-
sioun ass natierlech d’Sprooch, eis Natio-
nal-Sprooch. Ouni d’Existenz vun der Ac-
tioun-Lëtzebuergesch hätte mir eist
Sprooche-Gesetz vun 1984 ganz sécher
net, an deem 3 Sprooche bewosst als admi-
nistrativ Sprooche festgeluecht ginn: Lët-
zebuergesch, Franséisch an Däitsch. Wann
dir den Text ower gutt liest a bedenkt,
dann huelt dir anuecht, datt den Ausdrock
„offiziell Sprooch“ am ganze Gesetz net
virkënnt. Mir hunn also eng „national“
Sprooch, ower 3 Sproochen, déi an offizi-
ellen Texter kënne gebraucht ginn, mä
wou a Sträitfäll (litiges) d’Franséischt den
Ausstreech gëtt. Dat ass keen Zoufall: Mir
hunn deemools an der Redaktiouns-Com-
missioun fir de Gesetzprojet drop opge-
passt, datt näischt un der Situatioun vun
de Sproochen hei am Land geännert guf,
mä datt d’Lëtzebuergescht eng legal Posi-
tioun sollt kréien, also e gesetzlecht Exis-
tenzrecht. Dat ass zënter dem Febuar '84

kloer an däitlech de Fall… an et muss ee jo
zouginn, datt dës Decisioun nach laang net
déi schlechst fir verschidde „Saache“ war,
geldir. Mir waarden elo nach fir eis Hee-
mechts-Sprooch an deemselwechte ver-
stännege Sënn op d'Verankerung an eiser
Constitutioun; de proposéierten Text fir
den neie Grondgesetz-Artikel „SPROOCH“
läit iwregens zënter 1999 fäerdeg an der
Chamber!

Wéi ass et dann elo mat eiser Sprooch
an der Lëtzebuerger Nationalitéit? Mir
soen natierlech alle Politiker merci, déi op
d’Sprooch-Conditioun fir eis Nationalitéit
halen, mä: mat Klëppele fänkt ee keng
Vullen… et sief dann, et wëllt ee se dout
schloen. Loosst mer och emol un déi Leit
denken, déi éierlech wëlles hu „Famill“
mat äis ze ginn, ower mat deenen op der
Aarbecht nach ni een e Wuert Lëtzebuer-
gesch geschwat huet; Leit, déi mir, wéinst
eise Sproochkenntnesser, nëmmen op
Franséisch wëllen ubabbelen. Dann
zwéngt déi Leit, 110 Wierder an 20 Sätz
Lëtzebuergesch ze schwätzen. Dat maa-
chen si dann och nach mat; si kréien eis
Nationalitéit an e Lëtzebuerger Pass…
reiwen iech hiren neie Pass ënnert
d’Nues… a soen, dir kënnt si gär hunn,
well si giffen elo schwätze wéi de Schnie-
wel hinne gewuess wier. Sou gesäit
d’Wierklechkeet aus, well et kann – ee
Gléck! – kee Gesetz engem eng Sprooch
verbidden.

Datt esou eppes hei bei der Actioun-
Lëtzebuergesch steet, dat verwonnert iech
vläicht? Mä mir waren a sinn a ginn net
fanatesch, mä mir bleiwe realistesch! Mir
schaffe fir eiser Sprooch eng Plaz an si
selwer an der Rei ze halen; et fällt äis
net an, engem Mënsch d’Lëtzebuergescht
laanscht d’Oueren ze schloen… souwisou
ass an deer zweeter Generatioun de
Sprooche-Problem bal ëmmer geléist an
d’Integratioun, och duerch eng ganz
Rëtsch aner Ursaachen, um gudde Wee.

Al. – Vru ronn 25 Joer hat e Beamten aus dem Kadaster mech
erhuuscht, datt ech „bal net méi gutt war fir heeschen ze goen“.
Am Radio hat ech e bëssen den Uz mat deene koppeg-verdäitschte
Flouernimm / lieux-dits gemaach, déi ee plazeweis op de Plakate
vun enger Stee oder an engem Immobilien-Akt fënnt: auf der Hoeh
– in der Stohl – Fleberbusch… Kotzwiese asv.asw., aplaz „op der
Héicht – an der Stuel – Fléiberbësch... Kouswiss.

Ze verstoen ass déi Kueberei nëmmen doduerch, datt däitsch-
sproocheg (hessesch) Beamten déi lëtzebuergesch Nimm am 19.
Joerhonnert no hirem Ouer opgeschriwwen hunn, an deem et vill
spezifesch lëtzebuergesch Lauter net guff a gëtt ( éi-ou-äi-ue-oe-
ë), grad ewéi si fir „an der Huewerdelt“ dann e riichtewegt „in der
Haferdelt“ notéiert hunn. Dat kann ee verstoen… ower net, datt
eisen 130 Joer alen „Institut Grand-Ducal / Section de Topony-
mie“ dat ni riichtgebéit huet; vläicht war dat den Herrschaften net
„wëssenschaftlech“ genuch; dajee alt.

Eis Actioun-Lëtzebuergesch huet sech „net ginn“, bis dat
dann elo definitiv an d’Rei geet; mir kucken dat net duerch en
akademesche Sonnebrëll, mä einfach als e Stéck Aarbecht, dat mir
eiser Sprooch an Identitéit schëlleg sinn… Zéngdausende vun
Nimm! Honnerte Stonnen Aarbecht! Ee Gléck ass de fréieren
Direkter vum Kadaster, den Här Patrice Schonckert mat äis „um
Täissel“, den Här Minister Luc Frieden, e Frënd vun eiser Sprooch,
an den Här Direkter Roger Terrens mat hannendrun. Merci.

R.Z. – Vläicht huet dat hei net apaart extra mat eiser Sprooch
ze dinn, ower et geet ganz ville Lëtzebuerger grad wéi den
Amerikaner, déi jo bal all Saz mat „well“ ufänken an och
bannendran nach spéitstens no zwee Wierder alt erëm e „well“
dran dixen. Beim Lëtzebuerger heescht „well“ einfach „ö, öö, oder
öööh“. Verstitt elo gutt, dat huet näischt mat de Bäizercher ze dinn,
déi maache „mööh“, net „öh“.

Den „Hummer“ ass et ower, wa verschidde Leit bei enger
Pressekonferenz de Mikro dohinner gehal kréien an eppes aus dem
Stand solle soen… „ö, öö, majo, öö, wéi soll ech soen, ööh“ … an dat
ass kloer a verständlech, esou wéi de Fransous giff soen: ce qui se
conçoit bien s’énonce clairement! Dobäi ass et och nach gutt
Lëtzebuergesch!

De Geck emol op d’Säit: Déi Leit, déi mir hei mengen, déi
wëssen dach Bescheed iwwer dat, wat si gefrot ginn… oder wëllen
si eppes verstoppen? Bei ville fänkt een ewell un ze schmunzen, iert
si mat hirem „ööh“ den Ulaf huelen… fir jo nëmmen dat net ze
soen, wat si wëssen oder denken. Mä denken si och un déi, déi
näischt mat hirem „ë ë ë ööh“ kënnen ufänken?
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Mir mengen, et wier net vu Muttwëll, wa mir an
eiser KLACK den Text vun deer „Resulutioun“ giffe pub-
lizéieren, déi an eiser Generalversammlung vun 2001
eestëmmeg ugeholl ginn ass, an déi bestëmmt all eis
Membren an d’Frënn vun der KLACK intresséiert. Op déi
Manéier kann och jidfereen sech eng kloer Meenung
driwwer maachen.

Dem Sënn an dem Buschtaf vun hire Statuten no,
setzt d’ACTIOUN-LËTZEBUERGESCH sech fir alles an,
wat LËTZEBUERGESCH ass, also:

– och fir eis demokratesch Traditiounen – och fir
eis konstitutionell Fräiheeten – och fir eis absolutt
Pressefräiheet – och fir e gesonde Pressepluralismus.

– Mir begréissen, datt duerch d’Gesetz iwwer
d’elektronesch Medien de Radios-Monopol vrun 10 Joer
gebrach ginn ass.

– Mir drécken eis Zefriddenheet driwwer aus, datt
et haut op lokalem, regionalem an nationalem Plang
eng pluralistesch Radios-Landschaft gëtt, an datt de
Stat en ëffentlech-rechtleche Radio gegrënnt huet.

– Mir bedaueren ower, datt de Monopol fir en
national-wäiten Tëlevisiouns-Programm nach ëmmer
strikt an der Hand vun enger eenzeger Privatgesell-
schaft läit, deer hiren auslännesche Kapphären a Pro-
prietären eist Land, seng Leit an deenen hire Mee-
nungspluralismus komplett egal sinn, sou laang wéi hir
Aktie-Päck déck genuch bleiwen oder bäihuelen. 

– Duerch dësen Ëmstand ass et praktesch net
méiglech, datt op der TV kontradiktoresch Diskussiou-

nen eng Chance kréien, an datt kee Mënsch sech géint
tendenziéis Commentairë wiere kann, déi mir ze dacks
aplaz propper Informatioun zerwéiert kréien.

– No de Statistike kucken 80 % Prozent vun de
Lëtzebuerger deen eenzegen national-wäite Pro-
gramm, deen domat logescherweis dee gréissten an
domat riskantste Meenungsmécher vum Land ass. An
senge Proportiounen ass dat en eemolegen Zoustand
am Verglach mat alle fräien an demokratesche Länner
op der Welt! Dee Programm vun enger Stonn den Dag
gëtt dobäi och nach 4mol am Owend erëmgeknat, sou
datt de Kanal besat bleift a bewosst keng Zäit a keng
Geleeënheet bestoe kann, eng demokratesch gesond
Diskussioun opkommen ze loossen. 

– 90 % vun alle Stéit am Land sinn iwwer Kabel un
d’TV ugeschloss, sou datt de Problem vun Antennen
sech net méi stellt; déi technesch Mëttele sinn an hire
Méiglechkeeten an am Präis absolutt kee Stee méi um
Wee. Den Opbau an d’Fonctionnement vun engem
Sender a Programm kaschten net méi wéi d’Schafen a
Fonctionnéiere vun engem mëttelgrousse Lycée! Dat
muss eis Meenungs-, Medien- a Presse-Pluralitéit deene
Leit wäert sinn, déi eist Land dirigéieren. 

– Mir verlaangen, datt eise Stat op déiselwecht
Manéier wéi fir de „Soziokulturelle Radio“ en ëffent-
lech-rechtlechen TV-Programm schaaft a fonctionnéi-
ren deet, sou wéi et sech an engem ziviliséierte Land
passt, dat sech fir d’Meenungsbildung net eleng direkt
oder indirekt muss un d’Publicitéit verkafen.

– Mir invitéieren, mat all eisem Respekt an eiser
statutarescher Neutralitéit, eis politesch Verantwort-
lech a Parteien, eis Gewerkschafte vun alle Meenungen
an Iwwerzeegungen, esou séier wéi méiglech drop
hinzeschaffen, datt eist Land am Sënn vu senger TV-
Souverainitéit aus dem Zoustand vun enger „gläichge-
schalter“ Diktatur erausgeféiert gëtt. 

L.R. – Et kann een sech schlecht enthalen, fir eise léiwe Lieser emol e
lëschtegt Beispill ze ginn, wat fir eng „Kiermes“ 1946 op deem Gebitt
opgeriicht gi war, wéi d’Orthographie vum Schoulbuch „Das Luxembur-
gische und säin Schrifttum“ onbedéngt huet misse verschwannen, well
zwéi blëtzgescheit (!) Männer sech zënter Joer an Dag, aus x-Ursaache
privat an ideologesch net hiewen a riche konnten.

Probéiert emol, fir dat hei ze liesen, a vergläicht et mat der
offizieller Schreifweis vun haut: e metvogh séét de présidènt ogh nagh
mèrssi fir d èusseruedentléch haaptversamlong fun der gesèlshaaft „Ais
shproogh“ (Text Lucien Ludwig vum November 1971).

…dir mengt, dir hätt eng „am Kannelli“ oder dir géngt barlucken,
gelldir. Mä datt ass 100 % an deer Schreifweis, déi 1946 offiziell géint
den Nik.Welter duerchgebruet gi war...a verstännegerweis an der Lä-
cherlechkeet ënnergong. Är Meenung ass iech iwwerlooss…

P.W. – Wien et éierbar mat eiser Sprooch mengt, an net nëmme säi
komesche Charakter mat senger zwanzegster „Seeche vun der rouder
Geess“ wëllt ofreagéieren, dee soll och elo ophalen, sech un eiser
Orthographie ze reiwen; déi ass offiziell an domat basta! Iwwregens gesi
mir an Däitschland, wat fir eng aremséileg Triwwel déi sëlleche
„Wëssenschaftler“mat hirem jorelaange Gedeessems fäerdeg bruecht
hunn: e Mëschtekoup!

Eng Schreifweis kann nëmme vu Verstännegkeet a visuellem Ver-
halt an net nëmme vun „Logik“ a puremVerstand / Intellekt liewen, soss
misste mir déi däitsch, déi franséisch a vrun allem déi englesch bei der
Jomer geheien… wat gife mir z.B. mat Ausdréck wéi deenen hei
maachen: eingeigelt – geeignet – geehrt – soeben / knowledge (nolitsch!) –
enough (inaff ) / – …-able (éibel!) / honneur, honorer - oeil, feuille?

Wann eis sympathesch Kregéiler dann net méi weiderwëssen, da
kënnt d’Ausried vum „historesche“ Fong an „etymologesch linguistesche
Paradigmen“. Ass dat fir z’iessen oder fir mat Waasser anzehuelen? Op
jidfer Fall muss et „vor und nach Gebrauch geschüttelt werden“.

AL. – Den däitschen Ausdrock „groß- oder aufziehen“, grad ewéi de
franséische Begrëff „élever“ haten an eiser Sprooch zënter Joer an Dag
och eng lëtzebuergesch Iwwersetzung: ZILLEN! Et gufe Kéil am Gaart
gezillt; am Stall gufe Gissercher, Källefcher, Dickelcher gezillt…an
d’Kanner sinn och gezillt ginn. Denkt emol driwwer no, duerch wat eist
„zillen“ ewell iwwerall ersat gëtt…dann huet eis Sprooch vläicht och bei
iech eng Chance, erëm e bëssen „gewinnt a gezillt“ ze ginn. Ass et dann
net schued, wéi mir d’Lëtzebuergescht fir egal wat aus der „Bil-
lerkëscht“ wutsche loossen…elauter kleng Monumentercher, déi mir
verhondsen…oder ëmgeheien.

H.M. - Do, wou mir an eiser Sprooch kee Wuert fir
eng Saach / Actioun hunn, ka kee verstännege Mënsch
eppes dogéint hunn, datt Ausdréck aus anere
Sproochen erageholl ginn. Wann eppes Neies ageféiert
oder „op de Maart“ kënnt, kënne mir jo och tëscht
Däitsch-Franséisch-Englesch fir an eise Sproochge-
brauch wielen; e Luxus, fir deen der vill vun „auswä-
erts“ äis beneiden. Et stellt sech ower just d’Fro, ob et
dann ëmmer soll Däitsch sinn…ower dat däerf een net
soen, gelldir, soss geréit een an d’Schinn vun deenen,
déi géint dem Goethe seng Sprooch sinn. Quatsch.

Kuckt dach emol beim Auto; an et geet ewell beim
Velo un: Do hunn d’Däitscht an d’Franséischt sech

zimlech „gerecht“ opgedeelt: Guido(n), Démarreur,
Bougie, Klaxon, Culasse, Pneu, Malle… ower
Schlauch, Kupplung, Brems, Kühler, Gank.

Da gëtt et eng aner Zort vu Sprooch-Reaktioun,
bei deer mir ouni eis Sproochfaarf riichtewech däitsch
Ausdréck an d’Lëtzebuergescht eranhuelen: Wasser-
leitung, Wischer, Sicherung, Heizung… dat kënnt ouni
egal wat fir e „Fanatismus“ Waasserleedung, Wëscher,
Sécherung asw. heeschen. Firwat am Fong net?

Datselwecht hu mir z. B. och beim Metzler, dee jo
ee Gléck ni e „Metzger“ ginn ass a scho guer kee
„Fleischer“: Firwat kafe mir do eng Hax a keng Héiss,
woufir dee Vizmatessen „Aufschnitt“? Da solle mir och
vläicht gläich „Frikadellen“ aplaz Bouletten huelen.
Och an dësem Gebitt fanne mir eng intressant Opdee-
lung vu Franséisch an Däitsch. Wier dat net och emol
vläicht e bëssen Nodenkes wäert?

R.Z. - Wa mir äis iwwer verhondste Sprooch iergeren, dann dréint
et sech d’meescht ëm Wierder an Ausdrocksweisen à la „rout Lëscht“.
Op eiser „nationaler“ Tëlevisioun huet sech elo ower och nach eppes
anescht eiser Sprooch ewéi Bëschzeck an de Pelz gesat: d’Temperatu-
ren, si klammen erop…de Wand, hie kënnt aus westlecher Richt-
ung…d’Wollécken, si verzéien sech…Wat soll dee Kabes? Soll dat
besser maachen ? Wëllt een/eent sech domat „profiléieren“? Dat kann
ee vrun allem mat zerguttstertem Lëtzebuergesch!

Stellt iech dee Wulliwulli emol an anere Sprooche vir: die
Sendung, sie beginnt um 17 Uhr… le président, il fera un voyage
officiel à Moscou…the Queen she is ill…Wischiwelsch, petit-nègre,
pidgin heescht esou e Sprooch-Geknujels anerwäerts! Mir brauchen
haut bal nëmme méi vun „RTL-Lëtzebuergesch“ ze schwätzen, da
weess jidfereen, datt et sech ëm eise petit-nègre handelt.

fir dat wonnerléift Kannergebietbuch, an deem Dir e Sprooch-
toun fonnt huet, fir deen een Iech ka beneiden, an zwar déi
authentesch Sprooch-Fassong vum Kand: einfach a „kannereg“ am
allerbeschte Sënn…bei deene Butzen-Texter kommen engem Biller
vum Mirò a vum Chagall an hirer genialer Natierlechkeet vrun
d’Aen. Egal wie wat vu Relioun hält, et gif een all Kand déi do Form
vu Merci wënschen, déi net méi „riichtewech“ ka sinn, wéi Dir se
geroden huet.

Mir leeën eise Lieser a Membren der Madame Schmit-Weber
hiert „Kannergebietbuch“ aus voller Iwwerzeegung un d’Häerz. Dir
kritt et fir 350 Frang ze kafen, an dir kënnt et och iwwer eisen
AL-Telephon bestellen, da kritt dir et (+Porto) geschéckt. Et ass
wierklech dowäert!

Dir huet äis gesot, datt d’Leit „an der Zäit“ och ewell e Wuert fir
„Depressioun“ gehat hätten, an zwar eng „Midderchen“; vläicht seet
dësen oder deen sech elo, dat wier éischter eng Form vun „Iwwer-
middung“ gewiescht, z.B. beim Strécken an Hiekelen. Ass „d’De-
pressioun“ net éischter en Zoustand, deen un eis gutt (?) al „Flemm“
a „flemmseg“ erënnert?

Mir hunn an der Actioun-Lëtzebuergesch net ze vill Krämpes
mat engem Wuert ewéi „Depressioun / depressiv“, well et jo latén-
gesch-international ginn ass…Wéi mir haut wëssen, hunn um Gebitt
vun eisem Land Dausende vu Réimer gehaust; dofir sinn an den
„Gene“ vum Land an de Leit garantéiert kéipweis romanesch
Elementer noweisbar… och an der Sprooch. An dat ass eng gutt
Saach!
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Ville de Luxembourg /«Déi Lénk»

Une intervention
en faveur des «sans-papiers»

La procédure de régularisation des
«sans-papiers» a entraîné des démar-
ches inutiles et vexatoires, dues au
fait que la légalisation des copies
conformes des passeports ne se fait
plus dans les bureaux d’état civil.

Suite à l’intervention de la con-
seillère de «Déi Lénk» au conseil
communal lundi dernier, le bourg-
mestre de la ville a promis de prendre

des mesures adéquates afin que les
personnes concernées puissent de
nouveau s’adresser au bureau de l’é-
tat civil pour obtenir leurs docu-
ments.

Dans un communiqué de presse,
«Déi Lénk» se réjouit de ce succès qui
facilitera les démarches de ces fem-
mes et hommes déjà suffisamment
éprouvés par le sort.

Dr. Frédéric Roemké: Seine Schützenfreunde erinnern sich
Am vergangenen 10. April ver-

schied in Luxemburg, im Alter
von 86 Jahren, mit Dr. Frédéric
Roemké ein Mann, der sowohl als
Arzt als auch als Sportler und
Sportdirigent landesweites Anse-
hen genoss.

Dr. Frédéric Roemké hatte am
11. September 1914 in Liège das
Licht der Welt erblickt. Während
des Zweiten Weltkrieges studierte
er Medizin in Bonn, bevor er an
einigen Universitätskliniken seine
Kenntnisse vervollständigte. An-
schließend eröffnete er in Luxem-
burg, in seiner Eigenschaft als
Praktischer Arzt, eine Praxis.

Ende der fünfziger Jahre trat er
dem 1952 gegründeten Schützen-
verein Luxemburgs-Cents bei, wo
er ab den siebziger Jahren die Prä-
sidentschaft übernahm. Bis 1983
leitete er den Verein mit viel Um-
sicht. Durch Einsatz, Sachkennt-
nis und Zielstrebigkeit verstand
er, diesen zu einem im nationalen
Schießsport führenden Verein aus-
bauen. U. a. zeichnete er seinerzeit
verantwortlich für die neuen Ver-
einssatzungen, und auch der kon-
tinuierliche Ausbau der Centser
Schießanlage auf Senningerberg
ist eng mit dem Namen des Ver-
storbenen verbunden. Nach 1983,
als Nico Klein die Präsidentschaft

von Luxemburg-Cents übernom-
men hatte, stand Dr. Roemké als
Ehrenpräsident dem Verein jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite.
Bezeichnend ist, dass er bei prak-
tisch allen Generalversammlungen
anwesend war.

Ehrenamtlich wirkte Dr. Roem-
ké des Weiteren während langen
Jahren auf Verbandsebene, wo er
u. a. die Schaffung von drei
Schieß-Sektionen (Gewehr-, Pis-
tole- und Tontaubenschießen) in
die Tat umsetzte. In diesem Zu-
sammenhang übernahm er auch
sofort Verantwortung und wurde
erster Präsident der Pistolensek-
tion der FLTAS. Während Jahr-

zehnten war er für die Luxembur-
ger Schützenelite der richtige
Mann am richtigen Platz, denn
durch seine hervorragenden Kon-
takte zu ausländischen Verbänden
(Schweiz und Deutschland) und
Vereinen sollte er es zahlreichen
Luxemburger Spitzenschützen er-
lauben, an Lehrgängen und Wett-
kämpfen auf höchster Ebene teil-
nehmen zu dürfen.

Während rund 25 Jahren war
Dr. Frédéric Roemké des Weiteren
als aktiver Pistolenschütze eine
wichtige Stütze seines Vereins. So
gewann er als Mannschaftsschütze
mit Luxemburg-Cents mehrere
Landestitel, aber auch als Einzel-
schütze belegte er zahlreiche Eh-
renplätze. Zu seinen Spezialdis-
ziplinen gehörten vornehmlich die
Sportpistole sowie die Freie Pisto-
le. Mit der Centser Mannschaft
errang Dr. Roemké ebenfalls meh-
rere Titel als Saarländischer Meis-
ter. Die Aktiven des Centser Ver-
eins werden ihren „Dokter“, der
nicht zuletzt durch seine Mensch-
lichkeit bestach, in bester Erinne-
rung behalten. Ihre Gedanken gel-
ten auch seiner Gattin Andrée und
seinem Sohn Marc, die einen lie-
ben Vater verloren haben.

Der Schützenverein
Luxemburg-Cents

Es ist Wochenende

Fahrendes Volk
Wenn

früher die
bunten Zir-
kuswagen
über Land
zogen,
nahmen
die Leute
die Wä-
sche von
der Leine.
Man
konnte ja

nie wissen, woran sich das fah-
rende Volk vergreifen würde.
Heute rollen auf dicken Rädern
die klobigen Übertragungswa-
gen des Fernsehens an, span-
nen ihre dicken Kabel, stellen
mächtige Scheinwerfer auf, in-
stallieren elektronische Kameras
und neugierige Mikrophone.

Wochen vorher schon machen
sich Regisseur, Redakteur und
Produzent zur „VB“ auf, wie sie
die „Vorbesichtigung der Drehor-
te“ nennen. Dies ist eine äußerst
angenehme Tätigkeit, denn fast
immer ist das Fernsehen ein
gern gesehener Gast. Erscheint
man erst einmal auf dem Bild-
schirm, ist der Weg zu Ruhm,
Reichtum und Macht meist nicht
mehr weit. Meint man jedenfalls
bisweilen.

Deshalb werden die TV-Leute
hofiert wie sonst nur mittelalterli-
che Potentaten: Man bringt ihnen
Wein und Spezereien, macht sei-
nen Kotau vor ihnen und das ein
oder andere Kompliment.

Nach den „Kreativen“ reisen
die „Administrativen“ an. Es ist
meist der Aufnahmeleiter mit sei-
nen Vasallen, die Quartier ma-
chen. Das beste Hotel ist dafür
gut genug und selbstverständlich
gibt es einen Sonderpreis.
Schließlich hat das Fernsehen –
wie man weiß – kein Geld.

Die Aufnahmeleiter holen auch
die Drehgenehmigungen ein.
Natürlich sind ihnen Polizei, Bür-
germeister und Tourismusver-
band geneigt. Am Drehort muss
genügend Strom für die Appa-
rate und reichlich Komfort für die
Künstler und deren Entourage
vorhanden sein. Maskenbildner,
Kostümberater und Friseur ge-
hören zum Hofstaat eines Men-
schen, der beim Fernsehen all-
gemein als „unser Star“ bezeich-
net wird.

Dies alles sollten Sie wissen,
bevor am nächsten Montag das
TV-Gefolge vom Saarländischen

Rundfunk die Burg von Vianden
besetzen wird, um zur Mittags-
zeit mit dem Moderator Günter
Wewel die erste Ansage aufzu-
zeichnen. Danach wandelt sich
der Sprecher zum Sänger, um
dem geschätzten Publikum „Die
wilde Jagd“ entgegenzuschmet-
tern. Zwei ganze Stunden hat
man für dieses Lied von vier
Minuten Länge vorgesehen.
Aber so ist halt das Fernsehen!
Die meiste Zeit steht man herum
und wartet: auf besseres Licht,
auf das Ende des Fluglärms oder
auf die Gunst des Augenblicks.

Dem hiesigen Tourismusminis-
terium ist es gelungen, die Ma-
cher der ARD-Sendung „Kein
schöner Land“ für das Großher-
zogtum zu interessieren. Bei al-
ler Freude darüber ist doch auch
der Ärger bereits programmiert.
Schon melden sich hiesige Mu-
sikgruppen und Solisten, die sich
bei der Auswahl übergangen füh-
len. „Das ist die Sache der Fern-
sehmacher. Uns geht es lediglich
darum, dass die Kulisse der Mu-
siksendung Lust auf Urlaub in
Luxemburg machen wird“, sagt
Jean-Claude, der das Unterneh-
men betreut.

Mit im Show-Boot ist der „Sän-
gerbond Museldall“, der sich auf
dem Dach des E-Werks präsen-
tieren wird oder die „Lidderuucht
Letzebuerg“, die im Bilsdorfer
Steinsymposium ihr „Mir si gléck-
lech“ schmettern wird.

Es geht nicht um die große
Kohle, sondern um das olympi-
sche Motto: Dabei sein ist alles!
Schließlich wird bei der Aus-
strahlung der heimische Videore-
korder mitlaufen, damit noch die
Enkel vom ruhmreichen Auftritt
erfahren.

Die Karawane der Ü-Wagen
wird sich im Laufe der nächsten
Woche in der Burg von Bur-
scheid ebenso postieren wie am
Stausee von Lultzhausen. Der
allzeit bereite Camillo Felgen soll
durch die alten Gassen von
Esch/Sauer schlendern und zum
wer weiß wievielten Male „Ich
hab' Ehrfurcht vor schneeweißen
Haaren“ singen.

Versäumen Sie auch nicht
Dorthe Kollo auf dem Bockfelsen
mit ihrem brandneuen Hit „Oh
Pardon, sind Sie der Graf von
Luxemburg?“

Willkommen denn, fahrendes
Volk!

Rainer Holbe

„Nogebliedert iwwer de Rhubarb“
Die alten Perser und Griechen

nannten den Rhabarber „Rhabar-
barum“, d. h. de Barbaren von der
Rha, was soviel bedeutet wie der
Fremdling von der Wolga. Der ei-
gentliche Standort des Rhabarber,
(lat. rheum officinale) sind die ho-
hen Gebirge des mittleren Asiens.
Die volkstümliche Pflanze, die in
unseren Gärten angepflanzt wird,
gehört zur Gattung der Knöterich-
gewächse, meist als Stauden mit
verdicktem, vielköpfigem Wurzel-
stock und großen langstieligen und
gelappten Grundblättern sowie
hochragenden Rispen oder Ähren
mit weißlichen, gelblichen oder
rötlichen Blüten.

Die Wurzel des Rhabarber ist ein
altbekanntes Abführmittel und
wird auf verschiedene Weise be-
nutzt. Die Chinesen und Römer
kannten diesbezüglich den Heil-
wert der Wurzel, als Tee oder zu
Pulver verarbeitet. Die rohe zer-
schnittene Wurzel kann auch ge-
kaut werden. In geringer Menge
fördert der Rhabarber die Verdau-
ung und hilft ganz besonders klei-
nen Kindern bei chronischem
Darmkatarrh. Ein gesundes und
schmackhaftes Kompott bereitet
man aus den Stengeln der jungen
Blätter. Dass der Rhabarber ein
Gemüse ist, obwohl er wie Obst in
mannigfaltigen Rezepten zuberei-

tet wird, verdankt man dem botani-
schen Ordnungssinn, denn eine
Staude oder Perenne, d. h. eine
krautige mehrjährige Blütenpflan-
ze, die im Winter mit Wurzelstock,
Rhizom, Knolle überdauert, ist
stets ein Gemüse.

Am Rhabarber schätzt man den
hohen Gehalt an lebenswichtigen
Mineralstoffen und seine wenigen
Kalorien. Entgegen einer weit ver-
breiteten Meinung können die
Stiele zur Gelee- oder Tortenzube-
reitung auch noch im Sommer ver-
wendet werden. Die Pflanze kann
bis zum Herbst in Ruhe gelassen

werden und man schneidet nur die
Blütenknospen ab, damit der Rha-
barber nach der Ernte richtig aus-
ruhen kann.

Neuen Rhabarber kann man jetzt
bis in den August hineinpflanzen,
und zwar eine Staude auf den Qua-
dratmeter. Die Wurzelstöcke wer-
den senkrecht nur so tief eingesetzt,
dass die deutlich sichtbaren Knos-
pen in der Höhe der Erdoberfläche
liegen. Rotstielige Rhabarbersorten
sind milder im Geschmack, aber
bringen weniger Stangen, während
die grünen größere Ernten einbrin-
gen. André Toussaint

(Photo: Gaby Disewiscourt)

Erzbischof Fernand Franck erhielt erstes
Exemplar der „Consolatrix-Medaille“

Im Verlauf eines kleinen Emp-
fangs am Mittwoch im bischöflichen
Palais überreichte die Künstlerin
Yvette Gastauer-Claire das eben fer-
tig gestellte erste Exemplar der
„Consolatrix-Medaille“ an Erzbi-
schof Mgr. Fernand Franck, der sich
in Begleitung von Bischofsvikar Mi-
chel Schmitt befand.

Die bestbekannte Artistin aus
Schifflingen, die diese Medaille ent-
warf und ausarbeitete, widmet sich
seit Jahren mit großem Erfolg der
Bildhauerei sowie der Medaillen-
und Münzengestaltung. Ihre Kreati-
onen waren noch in diesem Monat in
der „Maison du Grand-Duché“ in
Brüssel ausgestellt. Sie ist ebenfalls
für Entwurf und Ausarbeitung
der verschiedenen Euro-Münzen
zuständig und realisierte hierzu u. a.
das Porträt von Großherzog Henri.

Was nun die „Consolatrix-Me-
daille“ betrifft, so erwähnte die
Künstlerin, dass man ihr erfreuli-
cherweise freie Hand beim Schaffen
ließ. Die Medaille, eine patinierte
Bronzeprägung, stellt auf der linken
Hälfte das Symbol der Luxemburger

Kirche, die Schutzpatronin von
Stadt und Land, die „Consolatrix
afflictorum“ dar. Daneben liegt der
Wallfahrtsort, die Kathedrale, sowie
im Hintergrund das Motiv des ältes-
ten Muttergotteskleides, ein Ge-
schenk von Anna Leszczynska, das
aus dem Jahr 1720 stammt. Das
Muttergottesbild, das in einer Ver-
tiefung liegt und demnach Gebor-
genheit ausdrückt, ist von großer
Helligkeit umgeben, während die
Schattierungen um die Silhouette
des Mariendoms dunkler gehalten
sind.

Die Medaille mit zwölf Zentime-
ter Durchmesser trägt die Inschrift:
„Ecclesia Luxemburgensis“. Auf der
Rückseite ist das bischöfliche Wap-
pen eingraviert. Hervorzuheben
bleibt noch, dass die „Consolatrix-
Medaille“, die bei der hierzu spezia-
lisierten belgischen Firma Mauquoy
realisiert wurde, nicht in den Ver-
kauf gelangt. Sie wird seitens des
Erzbischofs als Dankezeichen, ver-
bunden mit einer Urkunde, für lang-
jährige, kirchliche Dienste und für
ehrenamtliche Arbeit verschenkt. 

gds

Versteigerungen
Am 17. Mai fand eine Versteige-

rung durch das Amt des Notars Jean-
Joseph Wagner aus Beles statt. Auf
einem Areal von 1,52 Ar wurde ein
Wohnhaus mit Garten in Luxem-
burg, 7, rue Alfred Kowalsky, ange-
boten. Die Immobilie begreift: im
Erdgeschoss: Garage, Waschküche,
Keller, Flur, Toilette; im ersten
Stockwerk: Küche, Balkon, Esszim-
mer, Badezimmer (Badewanne, Toi-
lette); im zweiten Stockwerk: drei
Zimmer, Abstellraum. Die Woh-
nung, die eine Gas-Heizung beinhal-
tet, wechselte den Besitzer zum Preis
von 7 400 000 F.

Am 18. Mai wurde durch das Amt
des Notars Reginald Neuman aus
Luxemburg eine Wohnung mit Kel-
ler und Garage, gelegen im sechsten
Stockwerk in der „Résidence de Ro-
me“, 11, boulevard Royal, in Luxem-
burg, versteigert. Die Wohnung be-
greift: Flur, Küche mit Balkon mit
Sicht zum Tal, Gang mit Wand-
schränken, Wohnzimmer mit offe-
nem Kaminfeuer, Bibliothek, sonni-
ger großer Balkon mit Sicht zur städ-
tischen Badeanstalt, Schlafzimmer
und Badezimmer mit Toilette. Die
Immobilie wechselte den Besitzer
zum Preis von 13 500 000 F. C.M.
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L.R. – Loosst mer emol nach eng Kéier ganz kloer e puer Wierder
iwwer d’Geschicht  vun der Schreifweis vum Lëtzebuergesche soen.
Vum Tunn Meyer un – 1839! – hat jidferee vun de Schreiwerten an eiser
Sprooch seng perséinlech Orthographie. Dat ass näischt Bosseges an
näischt apaart Lëtzebuergesches; dat fanne mir an alle Sproochen am
Ufank vum Schrëftlechen iwwerall.

Déi éischt Kéier, wou mir eng „allgemeng norméiert“ Schreifweis
fir eis Sprooch begéinen, dat ass 1914, wéi de Professer Nik. Welter
zesumme mat sengem Kolleg René Engelmann dat alleréischt Schoul-
buch fir eis Sprooch erausginn huet, an zwar „Das Luxemburgische
und sein Schrifttum“. Dat kennenm der nach vill vun äis; leider huet et
an de Schoulen ouni Ännerung a Verbesserunge gegeeschtert bis …
1946!

No 1946 huet de Schoulminister Nic. Margue decidéiert, der
Welter-Engelmann-Schreifweis den Hals ëmzedréinen; dat ass aus
Ursaache geschitt, déi traureg waren a pädagogesch souguer hirever-
brannt, bei allem Respekt, deen een deenen dichtegen Hären hirem
Undenke schëlleg ass a bleift. Dat ass eng haart Sprooch, mä et kascht
bis haut, 55 Joer duerno, eis Sprooch esou vill Krämpes, Onsécherheet
an Aarbecht, datt een et objektiv einfach net aus falsch verstanener
„Pietéit“ ënnert den Tapis ka kieren. Ech géng och mengen, mir hätten
no 30 Joer Suergen an Aarbecht op deem Gebitt, d’Recht, äis iwwer
deen aremséilegen Zoustand vun deemools e bësse Loft ze maachen.

1951, vrun der Publikatioun vum éischten Heft vun eisem „grous-
sen“ Dictionnaire, guf ënnert der Koordinatioun vum Professer Robert
Bruch, eng Zort Mëschung vun de Schreifweise „Welter-Engelmann /
Margue-Feltes“ gemaach ; déi Orthographie ass 1972 duerch d’Inter-
ventioun vun der Actioun-Lëtzebuergesch (Heng Rinnen an L.R.)  vum
Här Minister Robert Krieps per „arrêté ministériel“ offiziell ginn; den
Alain Atten hat dofir déi wëssenschaftlech Preparatioun gemaach. All
Verdéngscht a jidfer Éier sollen do bleiwen an dohinner kommen, wuer
si gehéieren, kloer, däitlech an objektiv.

Eis Actioun-Lëtzebuergesch huet sech vun Ufank (1971) un abso-
lutt un d’Schreifweis vum „Dictionnaire / Robert Bruch“ gehal an déi
och mat all hire Mëttelen an hirem Kënnen „ënnert d’Leit“ bruecht ;
den Här Aloyse Raths huet se als Enseignant am ISERP op eng
exemplaresch Fassong bei de Schoulmeeschtesch-Stodenten un déi
jonk Leit bruecht.

An den 90er Joren huet eng héichoffiziell Kommissioun en etlech
Vereinfachungen an Ännerungen un der „Bruch-Orthographie“ ge-
maach; déi sinn den 30.07.99 als „règlement grand-ducal“ erauskomm,
also praktesch als Gesetz. Mir hunn äis direkt a ganz strikt doru gehal,
ouni  „wéi-wou-woufir-ower a mä“ … et geet nëmme mat Disziplinn an
Uerdnung bei enger Schreifweis, egal watfir enger!

Dat sinn an e puer Wierder an ouni Gedeessems d’Wouerechten
iwwer eis Orthographie. Et guf a gëtt also keng Schreifweis vum Lex
Roth a keng vum Josy Braun. Just déi zwéi Schreiwerte waren nach
ëmmer a sinn sech 100 % eens am Respekt vrun deer EENZEGER
Orthographie, déi OFFIZIELL ass. Dat huet emol eng Kéier hei, zesoe
„fir hannert de Spijel“, musse festgehal ginn.

... Anne Brasseur

AL – „Eng kleng Hëllef fir Lëtzebuergesch ze
schreiwen“ heescht déi nei Brochure, déi de Schoul-
ministère dëslescht erausginn huet. Eng gutt Saach,
déi d’Actioun-Lëtzebuergesch mat Begeeschterung
begréisst. Ass dat dann elo eng „Konkurrenz“ fir äis?
Jëmmen neen! Mir sinn éierlech frou fir alles, wat an
eiser Sprooch a fir si gemaach gëtt, a soen häerzlech
merci. Et geet ëm d’Saach! Wien hätt da vrun 30 Joer
geduecht, datt eis Sprooch haut op dësem Niveau a
vun enger Ministesch perséinlech esou gutt gehollef
krit … dat ass formidabel, a méi schéin hätte mir äis
et net kënnen dreemen.

Déi nei Schreifweis-Brochure vum Educa-
tiounsministère setzt ganz beim Ufank an den Haap-
telementer vun eiser Schreifweis un; wie weider dra
wëllt goen, dee fënnt méi Detailer um Schreifweis-
Blat vun der Actioun-Lëtzebuergesch; wann een
nach méi a genee drun intresséiert ass, dann ass dem
Josy Braun säin Orthographie-Heft „aktuell“ eng
Bomme-Geschicht. Et geet hei (wuelverstan!!!) an
deenen 3 Saachen natierlech ëm eng an déiselwecht
offiziell Schreifweis … eng wonnerbar Offer fir
jidfereen, deen sech fir geschriwwent Lëtzebuer-
gesch intresséiert?!

Um Ministère kritt een déi nei Brochure iwwer
den Telephon 478-5100/-5224 … 

oder dir bestellt se bei eiser Actioun-Lëtzebuer-
gesch, Tel. 47 06 12 …  natierlech gratis!

... Emile ANGEL
… heescht dee Mann, vun deem dir vläicht ewell

déi eng oder aner Kuerzgeschicht an enger Zeitung
gelies huet; et wier bal ze wetten, datt si iech gefale

konnt! De Professer ANGEL ass e Meeschter am
Schreiwe vu klor a kuerz dohinner „gedixte“ Verzie-
lereien, hannert deenen d’meescht eng déck Por-
tioun luusseg Liewesweisheet stécht. Den Emil AN-
GEL mécht dat an enger Sprooch, déi ee jidderen-
gem kann an d’Ouere wéi an de Mond leeën … net
nëmmen deene „Groussen“, och jonke Leit a Kanner
… an dem Léierpersonal, dat Lëtzebuergesch an
enger Klass ze ginn huet.  

Kuckt emol an den nächste Wochen nom neie
Buch dovun an de Bicherbutteker. A maacht iech
selwer oder engem léiwe Mënsch eng Freed mam
Buch „Komm, Spillmann, komm!“.

... Madame Theis-Harsch
Mir kruten e Blat geschéckt, mat Déiercher a

Männercher drop gemoolt; bei all Bild ass eng
Schwätz-Blos wéi an enger BD; jidferee seet, wat
hien NET ass, mä wéi hien op Lëtzebuergesch
heescht oder schwätzt: „ech si kee Schmetterling,
ech sinn e PÄIPERLEK! ech si keng Ameis, mä eng
SEEJOMES! ech lafen net schnell, mä SÉIER! ech
ginn net oft rosen, ower DACKS … Dat nennt sech
intelligent-pedagogesch Method. Mir soen deer sym-
pathescher Léierin vum Rousperter 2. Schouljoer
merci! 

… a Madame Baumann vum Lampertsbierg
Dir sidd net frou mat deem Koblenzer „Mëtter-

nuecht“, a mir soen Iech merci, datt Dir äis dat och
geschriwwen huet. Mir froen äis, wéi  sou dacks,
firwat datt HALLEFNUECHT fir e verkleetent
MITTERNACHT soll verschwannen. Fanatesch?
Museal? … oder egal?

64 bekannte Lëtzebuerger Lidder am Täscheformat
Endlech hu mer lo am Land e praktescht Gesankbuch, „Eiser

Lidder – fir mat ze sangen a mat ze spillen“, dat besonnesch de
Chéier an de Veräiner an hirer Fräizäit, op hiren Ausflich, op hire
Reese gutt Déngschter ka leeschten an ouni Gedeessems kann
iwwerall matgeholl ginn. Et ass och vun de Begleeder um Piano, op
der Gittar oder der Harmonika einfach ze gebrauchen, well bei all
Lidd d'Akkorden derbäi stinn.

Eng technesch Neierung gëtt et och am Buch: et si vu vireran e
puer Autocollanten direkt mat agebaut, op déi spéider nach aner
Lidder kënne gepecht ginn, wann se sollte gebraucht ginn.

D'Buch, dat een ouni Problemer an eng Paltongstäsch ka
steechen, huet e ganz flotten, faarwegen, plastifizéierten Deckel
vum Ota Nalezinek, an ass mat senge 64 Lidder op 176 Säiten a
véier grouss Kapitelen agedeelt: I. Land an Traditiounen; II.
Kannerzäit a -freed; III. Iessen, drénken, gecksen, laachen; IV.
Dicksiana. D'Membere vun der „Actioun Lëtzebuergesch – Eis
Sprooch“ kréien d'Gesangbuch geschenkt. De Verkafspräis ass 360
F, also net emol de Präis vun engem Teller Spaghetti. D'Lidderbuch
kann ee bestellen duerch Iwwerweisung vun 360 F an 80 F fir
d'Onkäschten op de Postscheck 6644-48 vun der „Actioun Lëtzebu-
ergesch“ mam Vermierk „Eiser Lidder“. Fir Gruppebestellunge
rifft een am beschten um Tel. 47 06 12 un oder et mellt ee sech iwwer
Fax 22 24 90.
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… den Antoine (Tunn)  Meyer, gebuer den 31. Mee 1801!
De Papp vun eiser klenger geschriwwener Sprooch a Litteratur guf vrun 200 Joer
matzen an der Stad gebuer; hien huet 1829 dat alleréischt Buch – e Bichelchen! -
erausginn: „e Schréck op de Lëtzebuerger Parnassus“. Eis Actioun-Lëtzebuergesch
an hir Membren éieren den Iechternacher Mathematiks-Professer a Lécker
Universitéitsprofesser dofir a sengem 200. Gebuertsjoer op déiselwecht Fassong wéi
eis Nationaldichter DICKS-LENTZ-RODANGE ... mat enger bronze Plack um
Gebuertshaus an der Stad!
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Gemeinde bemüht sich um gutes Zusammenleben
der Einwohner in den Stadtvierteln

Instandsetzungsarbeiten des Ortskerns von Bonneweg sollen Mitte Juni ganz abgeschlossen sein

Stadtbürgermeister Paul Helminger durchtrennte das Tricolore-Bändchen auf der Place Léon XIII
(Photos: Teddy Jaans)

Die „Place Léon XIII“ ist die Seele des Stadtviertels Bonneweg

ph – In Anwesenheit von Stadt-
bürgermeister Paul Helminger und
Mitgliedern des Gemeinde- und
Schöffenrates sowie zahlreichen
Einwohnern wurde gestern Nach-
mittag das in Stand gesetzte Zen-
trum des hauptstädtischen Viertels
Bonneweg offiziell mit dem Durch-
trennen des Tricolore-Bändchens
seiner Bestimmung übergeben.

Was lange währt ...
Bereits im Jahr 1992 wurde eine

Konvention zwischen der Stadt
Luxemburg und dem zuständigen
Architekten unterzeichnet, die ein
Instandsetzungsprojekt des Bon-
neweger Stadtkerns vorsah. 

Nachdem die Fertigstellung der
„Rocade de Bonnevoie“ bereits für
eine Verkehrsberuhigung gesorgt
hatte, wurde in enger Zusammen-
arbeit des Architekten mit den
technischen Abteilungen der Ge-
meinde ein Plan ausgearbeitet, der
sich insbesondere auf ein Teilstück
der Rue de Bonnevoie (zwischen
der Rue Auguste Charles und der
Pfarrkirche sowie in der Rue des
Ardennes) konzentrierte. Dabei
wurde die Breite der Rue de Bon-
nevoie auf sechs Meter verringert
und gleichzeitig der Bürgersteig
durch die Anpflanzung von Bäu-
men vom Autoverkehr getrennt.
Dieses Vorgehen ermöglichte eben-
falls die Verwirklichung von zu-
sätzlichen Parkplätzen – 120 stehen
den Automobilisten augenblicklich
zur Verfügung –, in der Nähe der
Geschäfte.

Ein lebendiges
urbanistisches Konzept

Mit den Umbauarbeiten in Bon-
neweg, so Bürgermeister Paul Hel-
minger, habe man der Sorge um das
soziale Gemeinschaftsleben in den
Stadtvierteln Rechnung tragen
wollen. Ein Stadtkern sei ein Ort,
wo Menschen sich treffen und wo
Veranstaltungen stattfinden. Und
gerade in dem bevölkerungsreichs-
ten Viertel der Hauptstadt – Bon-
neweg zählt bekanntlich über
13 000 Einwohner –, habe man das
Zentrum, die Seele der Ortschaft,
so gestalten wollen, dass ein ge-
meinschaftliches Miteinander
durch die verschönerte Raumge-
staltung zusammengeschweißt
werden kann.

An der Kreuzung Rue de Bonne-
voie und Rue Auguste Charles ent-
stand ein Kreisverkehr, der die Au-
tomobilisten darauf aufmerksam
machen soll, dass sie sich  in unmit-
telbarer Nähe eines Wohnviertels
befinden. Dies soll eine positive
Wirkung auf die Geschwindigkeit

der Fahrzeuge in beide Richtungen
haben.

Der „îlot central“ präsentiert
sich nach der Veränderung als ko-

härente Einheit, die durch zwei öf-
fentliche Plätze begrenzt ist. Hier
befinden sich Einrichtungen wie
Bushaltestelle, Fahrradabstell-

platz, Toilette sowie eine Luftmess-
station. Um die Mauer der Schule
in der Rue des Ardennes optisch zu
verlängern, wurde der hier ange-

legte zusätzliche Parkplatz durch
eine Eisen-Holz-Konstruktion zur
Rue de Bonnevoie hin zum Teil
abgegrenzt.

Der Kirchplatz wurde durch das
Verlegen von Granitplatten in
Beige und Grau sowie durch einen
Springbrunnen, Bäume und Bänke
verschönert und soll in Zukunft für
öffentliche Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Diese Veränderun-
gen haben sich nicht nur auf die
Lebensqualität, sondern auch auf
die Effizienz des Busverkehrs in
Bonneweg positiv ausgewirkt.

Dass die Instandsetzungsarbei-
ten länger als anfangs geplant dau-
erten, sei eine Konsequenz der sehr
feuchten Wintersaisons in den ver-
gangenen Jahren, erklärte Paul
Helminger. Auch die technischen
Dienste der hautpstädtischen Ge-
meinde hätten ein Lob für ihre
Arbeit u.a. in den Bereichen Kana-
lisation, Gas, Wasser, Elektrizität
verdient. Die Gesamtkosten belie-
fen sich dabei auf mehr als 143
Millionen Franken.

Er unterstrich anschließend, dass
voraussichtlich vor Schulbeginn im
September die Innenarbeiten in der
alten Bonneweger Schule an der
Place Léon XIII fertiggestellt wer-
den könnten, so dass ab dem kom-
menden Schuljahr zusätzlich Le-
ben in den Ortskern gelange.

Für die musikalische Umrah-
mung dieser Feier zeichnete die
Musikgesellschaft aus Bonneweg
verantwortlich.

NOTIZBLOCK
– «Amitiés  Luxembourg-

Argentine asbl» .  En collabora-
tion avec le Club de danses latino-
américaines des Communautés eu-
ropéennes, les Amitiés Luxem-
bourg-Argentine invitent à une
conférence sur le thème: «Le tango:
une danse, une musique, un enga-
gement», présentée par M. Ray-
mond Becker, président de l'asso-
ciation et qui aura lieu le mardi 8
mai à 20.30 heures au Foyer eu-
ropéen, 10-12, rue Heine à Luxem-
bourg-ville.

–  Concert .  De Comité an d'Mu-
sikanten vun der „Harmonie muni-
cipale Luxembourg Rollinger-
grund“ invitéieren op hire Fréijo-
ers-Concert mat der Philharmonie
Ettelbréck e Samschdeg, de 5. Mee,
um 20 Auer am Festsall vun der
Neier Schoul Rolléngergronn. Den
Entrée ass 300 Frang. Um Pro-
gramm stinn en Hommage un den
Giuseppe Verdi a Wierker vum
John Williams, Michael Kamen a
Warren Barker.

Stroossen. –  Gedenkfeier fir
vermëssten a gefalen
Zwangsrekruté iert .  D'„Ami-
cale des victimes du nazisme
enrôlées de force“ (VNEF) vu
Stroossen gedenkt e Sonndeg, de 6.
Mee, ëm 10.30 Auer an enger feier-
lecher Houmass deene Stroossener
Jongen, déi am leschte Weltkrich
hiert Liewen hu misse loossen oder
bis haut nach vermësst sinn. Enger
Traditioun getrei, déi seit Krichs-
enn oprecht erhale gëtt, ginn déi
fréier Zwangsrekrutéiert mat de
Gemengen-Autoritéiten, de Veräi-
ner an der Populatioun no der Mass
bei d'„Monument aux morts“ fir
Blummen nidderzeleeën, fir sou ze
symboliséiren, datt si nach ëmmer
am selwechte Geescht solidaresch
zesummestinn an der Erënnerung
un d'Affer vun Ënnerdréckung an
Tyrannei. D'„Sonnerie aux morts“
an d'Nationalhymn beschléissen
dës patriotesch Feier.

Walfer. –  Konferenz.  E Mëtt-
woch, den 2. Mee, ass um 19.30
Auer am Projektiounssall vum
Centre Prince Henri eng Konferenz
mat der Psychologin a Familljen-
therapeutin Thérèse Michaelis.
DKonferenz mam Sujet „Pubertéit:
wann Elteren ufänke schwierig ze
ginn...“ gëtt organiséiert vum
Suchtpräventiounsgrupp Walfer
an Zësummenaarbecht mat der
APEEP a „Mammen hëllefe Mam-
men“.

ACFL
Par Weimeschkierch. – De ge-

meinsamen Ausflug ass dëst Joer
donneschdes, den 31. Mee, an de
„Pays de Bitche“. Den Départ ass
um 6.45 Auer um Kierchbierg,
Parking, rue St-Fiacre/rue de la
Lavande, um 6.50 Auer zu Wei-
meschkierch am Duerf, um 6.55

Auer um Arrêt bei der Klinik zu
Eech an um 7 Auer zu Beggen um
Arrêt bei der Kierch. Kaffi gëtt
ënnerwee gedronk. Zu Bitche be-
steet d'Méiglechkeet, entweder
d'Citadelle kucken ze goen oder
mam „Train touristique“ ze fueren.
Nom Mëttegiessen, dat am Restau-
rant „Relais des Châteaux Forts“
zerwéiert gëtt, ass e Besuch vun der
Cristallerie zu Meisenthal a vum
„Musée du Sabot“ zu Soucht ge-
plangt. D'Owesiessen ass am „Re-
lais du Château de Mensberg“, zu
Manderen. De Präis vum Ausfluch
ass 2 300 F, wann ee mat an d'Cita-
delle geet, an 2200 F wann ee mam
„Train touristique“ matfiert. De
Betrag soll ee virum 15. Mee op de
Postscheck CCPL 123243-53,
ACFL-Sektioun Beggen oder op de
Konto BCEE 1000/4712-9, ACFL
Weimeschkierch, mam Vermierk
„Ausfluch op Bitche (Citadelle)“,
oder „Ausfluch op Bitche (Train
touristique)“ iwwerweisen.

CSV
–  Generalsekretariat .  D'CSV

deelt mat, datt d'Generalsekreta-
riat e Méindeg, den 30. Abrëll, zou
ass.

Beggen-Weimeschkierch. – D'Sek-
tioun lued an op hir Generalver-
sammlung en Donneschdeg, den 3.
Mee, um 19 Auer am Festsall vum
Centre culturel zu Beggen (hannert
der Kierch). No der Generalver-
sammlung ass um 19.30 Auer eng
grouss ëffentlech Informationsver-
sammlung, organiséiert vun der
Sektioun an dem LCGB-Dummel-
deng mam Thema: „De Verkéier am
Uelzechtdall! – Wellech Auswier-
kungen an Léisungsvirschléi fir
d'Awunner?“, mam Transportmi-
nister Henri Grethen an dem
éischten Schäffen vun der Stad
Lëtzebuerg, Paul-Henri Meyers.
Uschléissend Diskussioun.

Amiperas
D'Sektioun Lëtzebuerg Stad

deelt hire Membere mat, dass se
de 15. Mee en Ausfluch op
Stadbriedemes mécht a vun do
mam Schëff „Musel“ op Bech-
Klengmaacher fiert, wou eng
Visite A Possen usteet an eng
„Assiette maison“ bestallt ass,
alles zum Präis vun 1000 F.
Rendez-vous fir de Bus ass um
13.30 Auer op der Gare, um
13.45 Auer bei der Fondatioun
Pescatore, an um 14 Auer um
Square André (Lampertsbierg).
Sech umelle kann ee bis den 10.
Mee an der Porte ouverte, 14,
rue Ermesinde, L-1469 Lëtze-
buerg (Tel. 22 39 77) oder
duerch Iwwerweisung vun
1 000 Frang op der Sektioun
hiren CCPL 23 388-11.

Am 5. Mai von 14 bis 18 Uhr

„Porte ouverte“
beim Europäischen

Gerichtshof
Im Rahmen der Feierlichkeiten

zum Europatag organisiert der Eu-
ropäische Gerichtshof am kommen-
den 5. Mai von 14 bis 18 Uhr einen
Tag der offenen Tür. Der Eingang
(Thomas More) befindet sich im
Boulevard Konrad Adenauer gegen-
über der BEI. Die Audienzsäle sind
während dieser Stunden für das
Publikum zugänglich. Die Aktivitä-
ten der Institution werden in einem
Film präsentiert, während die Mit-
arbeiter des „Service de presse et
d'information“ die Webseite des
Gerichtshofes vorstellen und in
Konferenzen die Fragen der Besu-
cher beantworten werden.

Ein Pendelverkehr-Service si-
chert die Verbindung zwischen der
Place d'Armes und dem Gerichts-
hof. 
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J.W. – Et gëtt ëmmer erëm gesot a geschriwwen, datt „déi vum
Radio an der Televisioun“ fir eis Sprooch eng apaart wichteg Roll ze
spillen hunn; wéi vill eis Sprooch ës grad do kritt, dat wësse mir all: do
fënnt eng Versammlung statt, et ass e Wieder am Unzoch, e Géiderzuch
ass ëmgetippt ... Wann dat dann och nach x-mol den Dag widderholl
gëtt, dann heescht et geschwënn: Firwat soll ech dann net esou soen?
Déi vum Radio soe jo d'selwecht; do heescht et och net „dacks“, mä
„oft“, net „séier“, mä „schnell“. Et sief! Eis Actioun Lëtzebuergesch
huet iwregens e Bichelche mat Honnerten deer Beispiller erausginn; do
steet ower och, wéi een et zerguttst ka soen ... dir kritt et nach ëmmer
bei äis „Gréng a rout Lëschten“, No. 20 vun eiser Extra-Serie ... rufft
einfach un oder faxt äis äre Wonsch eran.

Hei musse mir dës Kéier „déi vun der Tële“ ower emol luewen. Si
hunn et fäerdeg bruecht, e richteg gutt Lëtzebuerger Wuert fir déi
„Maul- und Klauenseuche“ ze fannen an ze gebrauchen, vun deer
zënter Wochen all Dag e puer Dose Mol an den „News (???)“ rieds geet.
Géint dat Wuert „Maul“ oder „Schnëss“ huet jo bei dem Déier keen
eppes, och wann et fir e Mënsch gesot zimlech graff ass; bei engem
Déier huet et nach ni anescht dofir geheescht: „de Bless huet d’Kloe
wéi ... no de Kloe kommen d’Zéiwen“, ass et um Land an am
Sprëchwuert. Mir wëssen, datt eng „Seuche“ och d’Bedeitung vun
enger Epidemie huet, mä hei versteet jo jiddfereen direkt; oder ass
„fièvre aphteuse“ fir äis all méi däitlech an „épizootie“ méi verständ-
lech?

Also heescht et ewell MAUL- a KLOEKRÄNKT (ouni ,N’ an der
Mëtt!) um Radio wéi an der TV; dofir soe mir „deene Leit“ merci. Wann
elo och nach all Radio an d’geschriwwe Press op dee Wee matginn, da
konnte mir op d’mannst hëllefen, datt eppes géint d’Maul- a Klo-
ekränkt vun eiser Sprooch geschitt ass.

P.S.: Nodeem den Här Tom Graas (RTL) ugeruff hat, ob et da kee
lëtzebuergescht Wuert fir déi Kränkt gif ginn, sinn ech bei de Prof. Jos.
Hess, den Henri Rinnen, an de „groussen Dictionnaire“ a bei den Dr.
med.vet. Georges Theves an hire Publicatiounen iwwer d’Veterinäre
kucke gaang ... näischt do. Den Här Dr. med. vet. Marcel Gillen, selwer
aus engem Bauerenhaus a 50 Joer „Véidokter“, konnt mir och keen
Ausstreech ginn. Dunn hunn ech d’Wuert „Maul- a Kloekränkt“ aus
deer „Seuche“ gemaach, a mat deem Ausdrock huet och mäi Sprooch-
Kolleg Josy Braun sech averstan erklärt. Et ass vläicht net onintres-
sant, ze wëssen, wat déi „Maul- und Klauenseuche“ an anere
Sproochen heescht: foot- and mouth disease (engl.), mond- en
klauwzeer (hollännesch), mul- och klövsjuka (schwed./skandin.) ...
disease, zeer, sjuka? Dat heescht an all deene Sproochen eng „Krank-
heet/Kränkt“ an net onbedéngt Seuche am Sënn vun „Epidemie/épi-
zootie“; mä esouguer „Seuche“ huet mat „siech=krank“ a mat
„sick=net an der Rei“ ze dinn; denkt un de „Siechenhaff“ an den
Aussaz.

Geet dat dann elo duer, fir ze weisen, datt een sech et net liicht
gemaach huet, fir e Wuert op Lëtzebuergesch ze „knätzelen“? A well
esou sëllechen iwwer dat „neit“ Wuert geschwat ginn ass- erënnert dir
iech och nach vläicht un „d’Sonnendäischtert“? – hu mir jo elo
automatesch nach e Bewäis, datt ee mat de Radioen an der Televisioun
wierklech immens vill am gudde Sënn fir eis kleng Sprooch kënnt
(mat-)maachen, aplaz een deen aneren unzegranzen. – (L.R.)

L.R. – An enger Notiz, déi d’„tageblatt“ déi viregt
Woch bruecht huet, stong d’Nouvelle, datt d’Leit an
de baltesche Länner (Estland, Litauen a Lettland)
bestrooft ginn, wann si fir bestëmmten Deeg de
Fändel vun hirem Land net eraushänken! Wat mir
dovun halen? Rosewéineg ... mat Klëppele fänkt ee
keng Vullen!

Wien ower e bëssen an der Geschicht vun dee-
nen dräi Länner bliedert, dee ka wéinstens probéie-
ren, ze verstoen, wat et heescht, Joerhonnerte laang –
an zwar bis vrun enger Dose Joer! – vun anere
gepéngegt a grujeleg ënnerdréckt ze ginn. Dat schléit
Wonnen a mécht Läinzeechen, déi op d’mannst e puer
Generatiounen halen, iert si erausgewuess sinn. Na-
tierlech wëllen déi kleng Republike sech mat alle
Mëttelen an hirer Fräiheet an Onofhängegkeet be-
haapten an duerstellen; mat eiser Situatioun huet dat
– ee Gléck! – ower nach knapps ze dinn. Mir kënnen
zënter 1839 a vrun allem zënter de 56 Joer nom 2.
Weltkrich „dem Noper weisen“, datt mir eist eegent
Land hunn a „wëlle bleiwe wat mir sinn“, souguer fir all
Zyniker: esou wéi mir sinn, an an aller Frëndschaft

Meeschter op eisem Këppche Land; net besser an net
méi schlecht wéi anerer, a géint keen.

Eise Stat ass op bescht Manéier politesch, sozial
a gewerkschaftlech demokratesch; eis gewielte konsti-
tutionell Monarchie ass zolidd an unerkannt, grad ewéi
Lëtzebuerg op der ganzer Welt! Déi Gedanken ënner-
sträiche mir mat Freed an Houfert den nächste
Samschdeg, wa mir eisen neie Grand-Duc Henri a
seng Famill offiziell feieren. Et ass eng grouss Ge-
leeënheet, fir hinnen an äis selwer Guddes ze wën-
schen.

Déi Chance, dat Gléck an déi Freed solle mir mam
Fändel als Symbol, dem Zeeche vun eiser fräier
Heemecht kloer ënnersträichen. Mir éieren domat och
eis Elteren an alleguer déi virun äis, deene mir esou vill ze
verdanken hunn, déi „de Fuendel héichgehal hunn“! Wien
dat net esou gesäit, dee kalennert vläicht net apaart
driwwer, firwat et him esou éierbar geet. Ower hien
ass glécklecherweis an demokratesch fräi, fir ze
denken, ze maachen an ze soen, wat hie wëllt ... oder
net!

C.B. – D'„Actioun Lëtzebuergesch“ hält drop, dem Präses vum
Lëtzebuerger Seminaire merci ze soe fir säi formidablen Artikel iwwer
d'Lëtzebuergescht als reliéis-kierchlech Sprooch (Die Warte, Nr. 10/1956
vum 22. Mäerz 2001). De Georges Hellinghausen huet do de Wee nogezee-
chent, deen eis Sprooch zënter dem Krich an der Kierch gemaach huet, an
dobäi huet hien nogewisen, datt d'Lëtzebuergescht sech an deene leschte
Joeren a Joerzéngte lues a lues och zu enger liturgescher Sprooch
entwéckelt huet. Hien huet a sengem Artikel bedauert – a mir kënnen do
nëmmen zoustëmmen! – datt deen Aspekt an der „Lëtzebuergesch“-Aus-
stellung vum „Centre national de littérature“ komplett vernoléissegt ginn
ass.

Den Här Hellinghausen huet et awer net verpasst, och der A.L. hir Roll
an deer Saach ervirzesträichen. Zënter hirer Grënnung am Joer 1971 ass eis
Actioun „fir alles agetrueden, wat lëtzebuergesch ass, apaart fir
d'Sprooch“ (Artikel 3 vun de Statuten), an do eben och fir d'Lëtzebuer-
gescht an der Kierch. Well mir hu fir eis Saach ni en Ënnerscheed tëscht
politeschen a philosopheschen oder reliéise Meenungen an Iwwerzeegunge
gemaach, awer mir waren äis vun Ufank u bewosst, datt eis Sprooch och an
der Kierch hir Plaz hätt. An de 70er Joeren hate mir duerfir souguer eng
Kommissioun „Lëtzebuergesch an der Kierch“ an d'Liewe geruff, an deer
nieft Comitésmembere vun der A.L. och eng Rei vu Geeschtlechen a
Vertrieder aus dem Bistum dra waren. Hei gouwen a laangen Owender
verschidde Gebieder iwwersat (Rousekranz, Kräizzeechen a.s.v.). Hei
gouwen awer och – an dat wëssen der vläicht vill net (méi) – d'Viraarbechte
fir d'„Mass op Lëtzebuergesch“ gemaach, déi herno vun der Diözesaner
Liturgiekommissioun virugefouert an 1994 mam Seege vu Roum ënnert
dem Titel „Liturgesch Feiere fir Lëtzebuerg“ erauskoumen.

Als A.L. waren a si mir net nëmmen e bëssen houfreg drop! Wann et
haut a ville Poren d'Regel ass, datt an de Massen oder bei anere
Geleeënheete Lëtzebuergesch Texter gebraucht ginn, dann däerfe mir äis
dofir och e bëssen op d'Schëllere klappen. Vun den Doudesannoncen,
Doudebiller, Kommiounsbiller ... op Lëtzebuergesch guer net ze schwät-
zen! A mat Freed waarde mir drop, datt d'Sonndes-Evangelien a Lëtze-
buerger Sprooch, déi de „Service biblique diocésain“ (iwwregens mat
Hëllef vun engem vun eise Comitésmembren) zënter enger Rei vu Joeren
amgaang ass z'iwwersetzen, Enn dës Joers sollen an engem schéinen a
wäertvolle Buch erauskommen. Fir alles dat ze honoréieren, wat um
Niveau vun eiser Sprooch an der Kierch an deene leschte Joeren a
Joerzéngte geleescht gouf, hat eise Comité jo eestëmmeg drop gehalen,
deenen zwéin Äerzbescheef Jean Hengen a Fernand Franck 1995 d'sëlwer
Plaquette „Dicks-Rodange-Lentz“ als Unerkennung fir hir Verdéngschter
fir eis Sprooch z'iwwerreechen.

Fir eise 25. Gebuertsdag hu mir 1996 als Extra-Serie Nr. 18 „d'Psal-
men op Lëtzebuergesch“ erausginn, déi de Raymond Schaack an de Felix
Molitor iwwersat hunn. Domat hu mir eent vun deene wichtegste Bicher an
der Helleger Schrëft, dat souwuel vun de Judde wéi vun de Chrëschten
héich an Éiere gehal gëtt, och an eiser Sprooch virgeluegt ('t ass iwwregens
ëmmer nach bei äis am Sekretariat ze kréien). Och dat Buch hätt – nieft de
„Liturgesch(e) Feiere fir Lëtzebuerg“ – an der „Lëtzebuergesch“-Ausstel-
lung zu Miersch net dierfte feelen!

Et ass dofir nëmme richteg, datt den Här Hellinghausen op dësen
„oubli“ higewisen huet, a – wéi hien – fannen och mir dat op d'mannst
„regrettable“.

P.S.: Am WORT vun haut fannt dir op de KULTURsäiten nach en
Artikel iwwer d'Actioun-Lëtzebuergesch an d'Kierch.

R.Z. – Am Kader vun der EU-«année des langues»
hat eis Televisioun e ganz intressant Thema program-
méiert: Sinn déi vill Sproochen hei am Land gutt oder
schlecht fir d’Lëtzebuergescht? Ech hunn als Vertrieder
vun eiser och invitéierter Actioun-Lëtzebuergesch bei
deer Diskussioun matgemaach an d’Meenung vun eisem
Comité vertratt: Ganz kloer ass d’A.L. géint keng aner
Sprooch, well si äis all sproochlech eng ongeheier
Chance ginn. Mir si just dogéint, datt d’Lëtzebuergesch
an der Schoul e Stéifkand beim Opbau vun engem fir
jiddfereen néidegen IDENTITÉITSGEFILL ass; mir sinn
dofir, datt ee jiddfer Sprooch, déi ee gebraucht esou
korrekt wéi méiglech am Grëff huet ... datselwecht
verlaange mir ower och fir d’Lëtzebuergescht! Mir sinn a
bleiwen dogéint, datt eis Sprooch muttwëlles vu Wierder
an Ausdrocksweise futtigemaach gëtt, déi mir absolutt
net brauchen. Mir leien hei just op der Linn vun den
europäeschen Instanzen, déi kee Stéck vun eise kultu-
relle Verschiddenheete wëlle verkomme loossen ... dat
ass net nei, ower et guf ze laang net oder falsch verstan!

Eis Sprooch ass zënter 17 Joer gesetzlech eis Natio-
nalsprooch a steet hei offiziell um selwechte Rang wéi
Franséisch an Däitsch, an zwar do, wou d’Praxis et
verstännegerweis erlaabt: ... „dans la mesure du possib-
le“, heescht et am Gesetz vun 1984, un deem d’Actioun-
Lëtzebuergesch iwregens ganz direkt „schëlleg“ ass! Eis
Sprooch däerf also op kee Fall ewechgedréckt oder lénks

leie gelooss ginn, besonnesch an der Schoul, wou mir fir
hire legale Rang en ugepasstent Léiermaterial verlaan-
gen; mir wëllen net, beim „Jabo senger Kap“ oder
sympathesche Witzspréchelcher à la „Treschen Nikki“
stoe bleiwen, mä och déi spezifesch lëtzebuergesch
grammatesch Elementer an der Schoul behandelen. Mir
sinn och dofir, datt d’Schreifweis fir eis Kanner eng ganz
normal ënner anere bleift; mir sinn ower net dofir, datt
een an der Schoul duerch d’Orthographie vum Lëtzebu-
ergesche mat roude Sträpp d’Flemm agedriwwe kritt.
Dat geet mam Gebrauch an enger gesonder Gewunnecht
an d’Rei! Léiermaterial ass elo kéipweis do! De richtege
Sproochgebrauch muss ower zolidd trainéiert ginn, fir
datt d’Sprooch net ewell an de jéngste Joere vertriwwelt,
verdäitscht an zu gudder Lescht massakréiert gëtt.

Mir brauchen eis Iwwerzeegung absolutt net ze
änneren, datt d’Sprooch vum Land dat bescht an natier-
lechst Integratiounselement war, ass a bleift ... mir sinn
ower frou, datt dat elo och um héigen Niveau vun der EU
kloer erkannt an aktiv unerkannt gëtt ... 26 Joer, nodeem
d’Actioun-Lëtzebuergesch fair an héiflech an der aler
Europaschoul bei der Fouerplaz déi éischt Coursë fir eis
auslännesch Matbierger ageféiert huet. Mir si glécklech
driwwer, datt haut gemengt gëtt, dat wier ëmmer esou
gewiescht; ass dat net e wonnerbare Bewäis, datt mir
Recht haten?

Äischen

Theatergrupp „Kolibri“
spillt „Äischener Kabarä“
Haut Samschdeg spillt den The-

atergrupp „Kolibri“ zesumme
mam BC Habscht um 20 Auer am
Musekssall zu Äischen  „Äische-
ner Kabarä“. Reservéierunge ginn
um Tel. 39 95 11 oder
091 65 64 12 entgéintgeholl. Den
Entrée ass 200 F, fir Kanner 100 F.

Ënnert der Regie vum Michèle
Scheffen-Frantz spillen: Carlo
Goedert, Patrick Peters, Marina
Luchini, Yvonne Frantz, Marc
Feiereisen, Cynthia Schmitz, Ma-
rie-Paule Peters, Stephanie Thill,
Désirée Scheffen, Marc Dupong,
Laurent Netty, Sheila Krummer,
André Peters, Sven Neumann,
Jerry Wampach a Michèle
Scheffen.

Fir d'Technik ass d'Denise Fei-
ereisen zoustänneg. Musek gëtt
gespillt vum Heng Baulesch.

E Sonndeg, den 1. Abrëll, spillt
den nei gegrëndte Kannergrupp
„Mini-Kolibri“ zu Äischen am
Musekssall um 15 Auer Theater-
Kabarä. Den Entrée ass gratis. Et
gëtt Kaffi a Kuch. Ënnert der Re-
gie vum Michèle Scheffen spillen:
Jo Peters, Marie-Laure Lalli,
Séverine Scheffen, Désirée Schef-
fen, Stephanie Thill,  Mandy
Scheffen, Nadine Muller, Candy
Weibel, Ken Zeis,  Sarah Machado
Alfonso,  Monique Fohl an d'Spill-
schoul Äischen vun der Joffer Na-
dine.

„Nidderkuerer Tuuterten“ im Dienste des Niederkorner Altenheims
Bereits seit drei Jahren organi-

siert eine Gruppe Interessenten im
Home St-Joseph in Niederkorn
eine Kappensitzung, die von Jahr
zu Jahr einen größeren Publikums-
erfolg kennt. Als Organisator fun-
giert Roger Sossong, für die Tech-
nik zeichnet Mike Sossong verant-
wortlich, bei den einzelnen Num-
mern wirken viele ehrenamtlich ar-
beitende Akteure auf. Der Erlös der

Veranstaltung kam jeweils der
„Amicale Altersheem“ Niederkorn
zugute.

Und so war es denn am vergange-
nen Mittwochabend im 1. Stock-
werk des Altenheimes erneut die
Überreichung des diesbezüglichen
Reinerlöses. Im Kreise der Mitglie-
der überreichte Roger Sossong
einen Scheck an Jean Maes, den
Präsidenten der „Amicale Alters-

heem“, der sich sehr dankbar ge-
genüber den „Tuuterten“ zeigte
und die Verwendung der Spende
erläuterte.

Bei dieser Gelegenheit verspra-
chen die „Tuuterten“, dass den drei
ersten Kappensitzungen in Zu-
kunft noch viele andere folgen
werden.

z.r.

Mut- und Ratlosigkeit macht sich breit
Aus der Generalversammlung des Geschäfts- und Handwerkerverbandes Rodange-Lamadelaine

Selbst der objektive Beobachter
kann nicht umhin, einerseits die
Mut- und Ratlosigkeit des Vorstan-
des der „Union commerciale et ar-
tisanale de Rodange-Lamadelaine“
(UCARL) und andererseits seine
kritische Hinterfragung bezüglich
verschiedener Vorgänge bestens zu
verstehen. Beide gaben am vergan-
genen Donnerstagabend im Café
Büchler in Rodange den Ton an
während der Generalversammlung,
an der neben dem sechsköpfigen
Vorstand lediglich drei Mitglieder
sowie Schöffin Simone Barnig-
Tonhofer und Gemeinderat Victor
Filaferro, beide zudem in ihrer Ei-
genschaft als Kassenrevisoren, so-
wie Guy Brecht, Gemeinderat und
Präsident der Vereinsentente, teil-
nahmen.

Präsident Eric Della Schiava
hieß die Anwesenden willkommen
und bedauerte die ungenügende
Zahl an Anwesenden, da die
UCARL 65 Mitglieder zählt.

Vizepräsidentin Denise Felten
legte den von Sekretärin Carmen
Alverdi erstellten Tätigkeitsbericht
vor, in dem Mutlosigkeit und Re-
signation vorherrschten. Die letzte
Generalversammlung fand am 11.
April 2000 statt. Seither tagte der
Vorstand in elf Sitzungen. Haupt-
bestandteil des letztjährigen Pro-
gramms war die Braderie am 2.
Juni mit 54 Teilnehmern und ei-
nem, trotz der ungünstigen Witte-
rung, beachtenswerten Besucher-
erfolg. Seit zwei Jahren bemühe
sich der Vorstand nun um die Orga-
nisation eines „Chrëschtmaart“,
doch als es an Interessenten man-
gelte, modelte der Vorstand die ge-
plante Organisation in eine „Vente
spéciale fêtes de fin d’année“ um.
Zahlreiche Mitglieder seien ihm
durch den Aufbau eines parallelen
Konkurrenzmarktes in den Rücken
gefallen, was sie zutiefst bedauerte
und als „incident grave“ bezeich-
nete. Der Gemeindeverwaltung
wurden Anregungen und Wünsche

unterbreitet, und mit der befreun-
deten Nachbarsektion Petingen
wurden Kontakte geknüpft, die
bislang noch keinen konkreten
Niederschlag gefunden hätten.

Das Jahresprogramm 2001 stellt
erneut die Braderie in den Mittel-
punkt, die sich am Donnerstag,
dem 31. Mai, „am Duerf“ und im
„Blobierg“, abwickeln wird.

Im Anschluss an den von Präsi-
dent Eric Della Schiava vorgetra-
genen Finanzbericht wurde der
Vorstand wie folgt bestätigt: Präsi-
dent: Eric Della Schiava; Vizeprä-
sidentin: Denise Felten; Sekretärin:
Carmen Alverdi; Kassiererin: Ma-
rie-France Cappellaro; Beisitzende:
Pipino Di Domenico und Lucien
Huberty. Zu Kassenrevisoren wur-
den erneut Simone Barnig-Tonho-
fer und Victor Filaferro bestimmt.

Während der freien Aussprache
kam es zu kritischen Hinterfragun-
gen bezüglich des mangelnden In-
teresses der Mitglieder, der viel-

seitigen Straßenarbeiten und -ab-
sperrungen und der dadurch be-
dingten finanziellen Einbußen für
die Geschäftsleute, der möglichen
neuen Formeln für etwaige kom-
merzielle Veranstaltungen sowie
der vorzunehmenden Infrastruk-
turarbeiten am Wege- und Park-
platznetz. 

Auch Schöffin Simone Barnig-
Tonhofer bedauerte das sehr dürf-
tige Interesse der Mitglieder und
teilte mit, dass möglicherweise An-
fang 2002 in der Rue du Commerce,
im Ortskern Rodange, an der Stelle,
wo früher die Metzgerei Pierre
stand, die Bauarbeiten eines 30
Mietwohnungen umfassenden Bau-
projektes des „Fonds de Logement“
beginnen werden.

Schließlich erließ der Vorstand
den konstruktiven Aufruf an die
Mitglieder, fest zusammenzuhal-
ten.

z.r.

Kükenausstellung auf Scheuerhof
An diesem Wochenende findet

die 15. „Jippelchersausstellung“,
die vom Kleintierzüchterverein Be-
les organisiert wird, im Festsaal auf
Scheuerhof statt. Rund 600 Küken
werden dieses Jahr ausgestellt.

Zu bewundern und auch teil-
weise zu kaufen sind u.a. gestreifte

Amrocks, Appenzeller Spitzhau-
ben, schwarze Australorps, Barne-
velder doppel gesäumt sowie
Rheinländer und Sussex. In der
Zwerghühner-Kategorie sind Bar-
nevelder, Dresdener goldbraun und
schwarz, Malaien, Sussex bell,
Rheinländer schwarz sowie Rhode-
länder vertreten.

Neben der Ausstellung werden
im Rahmenprogramm Osterdeko-
rationen, Luxemburger Honig und
ein Flohmarkt angeboten. Auch
eine Malecke für Kinder ist einge-
richtet. Die Ausstellung ist heute
Samstag, den 31. März und morgen
Sonntag, den 1. April jeweils von 9
bis 18 Uhr geöffnet.

Getrübter Blick in Richtung Nationalteam
Aus der 23. Generalversammlung der Fußballvereinigung der Alt-Internationalen

(AB). –  Anlässlich ihrer General-
versammlung hatte die Luxembur-
ger Fußballvereinigung der Alt-In-
ternationalen (ALAIF) am vergan-
genen Donnerstagabend in das Ca-
fé-Restaurant „An der Klensch“ in
Monnerich eingeladen. Von den 168
Mitgliedern waren deren 45 er-
schienen. Als Ehrengäste war man
erfreut, Fred Ludovicy, den frühe-
ren Masseur des Fußball-National-
teams, sowie Pierre Schmit, den
Präsidenten der Schiedsrichterver-
einigung, willkommen zu heißen.

Eingangs der Generalversamm-
lung oblag es ALAIF-Präsident
Fernand Brosius, alle Anwesenden
zu begrüßen, ehe er die traurige
Pflicht hatte, auf das kürzliche Ab-
leben von den Mitgliedern Guy
Bernardin, Paul Kemp, Jim Kremer
und Pierrot Schintgen hinzuwei-
sen. 

Nachdem für die Verstorbenen
eine Gedenkminute eingelegt wor-
den war, kritisierte der Präsident
ohne Umschweife die Haltung ei-
nes Großteils der heutigen Natio-
nalspieler. Die Kameradschaft
wäre nicht mehr mit der von früher
vergleichbar, als die Nationalspie-
ler noch als zusammengeschweißte
Einheit auftraten. Gewiss habe
man bei einigen sportlichen Ver-
gleichen auch Lehrgeld zahlen
müssen, doch die Nationalspieler
von einst fielen stets durch ihren
ausgeprägten Einsatzwillen auf.
Nie sei es vorgekommen, dass nach
dem Abpfiff die heimischen Natio-
nalspieler vom eigenen Publikum
ausgepfiffen worden seien.

Außerdem spüre die Fußballver-
einigung der Alt-Internationalen
die fehlende Kameradschaft. Von
den früheren Nationalspielern, die

vor nicht allzu langer Zeit ihren
Abschied aus der A-Selektion be-
kannt gaben, seien zwar viele ein-
geschriebene Mitglieder, sie wür-
den aber nur sehr zögerlich an den
Aktivitäten der Alt-Internationa-
len Vereinigung teilnehmen. 

Alsdann kam der Alt-Internatio-
nale und zugleich FLF-Vizepräsi-
dent Jean Hardt zu Wort und
konnte die erfreuliche Nachricht
überbringen, dass der FLF-Zen-
tralvorstand die Forderung erfül-
len konnte und die Nationalspieler
ab 50 Länderspieleinsätzen künftig
bei internationalen Vergleichen
freien Eintritt gewähren wird
(rund 29 Betroffene). Nichtsdesto-
trotz wird die ALAIF weiterhin
über drei freie Plätze für zu benen-
nende verdienstvolle Alt-Internati-
onale verfügen.

Anschließend verlas Sekretär
Nico Schmitt den Tätigkeitsbe-
richt. Er berichtete, dass acht jün-
gere frühere Nationalspieler der
Vereinigung beigetreten sind, wäh-
rend jedoch zwanzig andere von
der Mitgliederliste gestrichen wer-
den mussten, weil diese seit drei
Jahren ihren Mitgliedsbeitrag nicht
bezahlt hatten. Der Redner verwies
auf die insgesamt fünf ausgetrage-
nen Fußballbegegnungen, die
Durchführung einer Sofort-Ge-
winn-Tombola sowie den bereits
zur Tradition gewordenen Vertrieb
von Zuckerbeuteln. Die Einnah-
men wurden, wie es die Statuten
vorsehen, an behinderte Kinder
weitergeleitet. So konnte die Verei-
nigung den an Krebs erkrankten
Kindern eine Unterstützung in
Höhe von  350 000 Franken  in
Empfang nehmen. Außerdem
wurde eine Spende über 100 000

Franken, die bei Gelegenheit der
„Journée de football“ gesammelt
wurde, an die „Télévie“-Aktion zu
Gunsten der Kinder, die an Leukä-
mie erkrankt sind, überbracht.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind
drei Fußball-Begegnungen für das
Jahr 2001 geplant: am Tag der
großherzoglichen Festivitäten
(6. April) in Remich gegen eine Pro-
minentenauswahl aus Kaiserslau-
tern mit unter anderem Klaus
Toppmöller (Anstoß 19:30 Uhr), am
24. Juni in Düdelingen gegen die
früheren Akteure der Düdelinger
Vereine (17 Uhr), ehe am 28. Juli in
Petingen die Gala-Begegnung ge-
gen frühere Spieler des FC Metz
ausgetragen wird (19:30 Uhr).

Constant Winandy legte danach
den Kassenbericht vor. Von der ge-
sunden Finanzlage hatte sich zuvor
Kassenrevisor Marcel Welter über-
zeugt und beantragte daraufhin,
dem Vorstand Entlastung zu ertei-
len, was per Akklamation geschah.
In der freien Aussprache einigten
sich die erschienenen Mitglieder
darauf, dass die alljährliche Zu-
sammenkunft Ende September, bei
Gelegenheit einer Schifffahrt auf
der „Marie-Astrid“, stattfinden
wird.

Der Vorstand der ALAIF setzt
sich wie folgt zusammen: Präsi-
dent: Fernand Brosius ; Vizepräsi-
dent: Bizzi Konter; Sekretär: Nico
Schmitt; Kassierer: Constant
Winandy; beigeordnete Mitglieder:
Johny Leonard, René Scheer, Gil-
bert Dresch, Louis Pilot, Ady
Schmit, Fernand Jeitz, Josy Melde,
Theo Malget, Jacques Bach. Kas-
senrevisoren sind: Marcel Welter,
Théo Kemp und Jos. Zangerlé.

Süden: Tel. 54 33 57
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R.Z. – Mir  sinn haut  an hei  engem feinen, intel l igenten a f läissege
Mann e Merci  op säi  Graf  zu Sampont  bei  Arel  schël leg. De Gaston
Mathey ass, mat  67 Joer , eng K ränkt  net  meeschter  ginn, déi  dacks
esou „ hannerwands“  an der  Doudesannonce ëmschr iwwe gët t . De
Frënd Gast  hat  e seele geruete Charakter  a war  e Schoulmeeschter
mat  engem pedagogeschen Talent , dat  wäi t  iwwer  säi  Beruf f  eraus
gaang ass.

Hie war  vun Ufank un en t reie Member vun eiser  Act ioun-L ëtze-
buergesch, an huet  iwwer  äis de Courage kr i t t , „ AREL ER L AND A
SPROOCH“  ze grënnen. Zugudder lescht  sinn seng perséinlech
Verdéngschter  an déi  vun sengem äerdege Veräin och „ en haut  l ieu“
zu Bréissel  unerkannt  ginn: dat  Stéck L ëtzebuerger  K ul tur  an deem
Eck vun der  Belsch net  fut t i  goen ze loossen, wou 1839 nëmmen no de
Bëscher  a Stécker  vun e puer  „ K raut junkere“  gerappt  ginn ass!  De
„ Mathey’s Gast “  war  kee Revoluzzer  a wol l t  historesch Tatsaachen
net  op d’K opp dréinen, mä kul turel l  Elementer  ower  net  ermëlze
loossen … säi  Recht  an och dat  vu senge Frënn!  Hie war  houf reg op
seng lëtzebuergesch Sprooche-Couren, déi  hie mat  eiser  Stäip „ doiw-
wer“ ager i icht  huet  … f i r  vi l l  L ei t  haut  iwregens och eng Hël lef , f i r  eng
nei  beruf f lech Ex istenz am „ Grand-Duché“  fannen ze kënnen.

Mir  soen senger  léiwer  Fami l l  an de Frënn vun „ Areler  L and a
Sprooch“  eist  éier lecht  Matgef i l l . Mi r  sinn iwwerzeegt , dat t  si , mam
Versteesdemech an am Sënn vun hi rem Grënner , den 21. Abrël l  de 25.
Gebuer tsdag vun hi rem Veräin feieren, f i r  deen Arel  an d’Ëmgéigend
dem Gast  esou vi l l  schël leg ass!

L .R. – Wien eis Sprooch nëmmen theoretesch, nëmmen technesch,
nëmme l inguistesch, nëmmen als K ommunikat iounsmët tel , nëmmen
als l i teraturhistorescht  Studéiergebi t t  kuckt  a gesäi t , deem
„ schmaacht“  si  och deemno: wéi  per fekt  nogemaachte plast iks Uebst !
Fi r  deen ass eng Sprooch nëmmen eng Geschicht  vu L auter , vu Phem,
Phonem, L exem, vu Syntax, Onomasiologie, Semant ik , Flex ioun,
Sazper ioden asw., oder  am Geschr iwwene just  eng Saach vu Schrëf t -
Zeechen, déi  ee gesäi t , f i r  eppes, dat  een héier t .

Hei  muss een un déi  L ei t  denken, déi  kee Genoss un engem gudde
Maufel  hunn, déi  am Fong iwwerhaapt  net  „ iessen“ , wel l  si  sech jo
nëmmen egal  wat  an hi re grommelege Mo stoppen … denkt  emol  un
dat  komescht  Gedéngels, wat  d’Ast ronauten aus Tüben a plast iks
Geschier  drécken a schlécken, just  f i r  hi rem Verdauungsapparat
eppes ze ginn, f i r  d’Zel len ze „ hydratéieren“ , si  ze f idderen an dem
K ierper  Vi taminnen ze verschafen. 

Déi  Uluecht  muss ee verstoen, an et  sol l  ee se respektéieren. Mä
mat  dem L iewe vun enger  Sprooch, mat  dem Ënnerscheed vu
„ langue/ langage“ , mat  der  verstänneger  Entwéck lung, mat  dem
Erhalen an dem Genoss vun dësem kul turel len Ident i téi ts-Element
huet  dat  pur  L inguistescht  rosewéineg ze dinn. Dat  ass a blei f t , bis op
gut t  an nëtzlecht  Dict ionnai re-Schaf fen (L ex icologie/ -graphie), eng
stëbseg-dréche L abo’s-Aarbecht .

Wie bei  eiser  Sprooch nëmme l inguistesch denkt  a reagéier t , dee
schlauf t  sech dolaanscht , dat t  si  och nach aner  Zwecker  a Fonkt ioune
kann hunn, wéi  deer  „ mam L ineal  gezunn“ . Wie seng El tere-Sprooch
nëmme kal - intel lek tuel l  gesäi t , dee wël l t  nat ier lech net  wouer  hunn,
dat t  si  och nach aner  Säi ten huet : historescher , gef i l lsméisseger ,
ident i téi ts-wichteger !  Mä dat  ass dach hiermiddeg Schwäermerei ,
Pur ismus, an zugudder lescht  Fanat ismus, gel ldi r . 

Wat  sol l  dann dat  Gedeessems vun IDENTITÉIT? Ganz einfach:
ouni  Ident i téi t  huet  ee keen eegent  Gesi icht . Ouni  eegent  Gesi icht  huet
een och kee Char isma; an ouni  Char isma gët t  ee l i icht  iwwergaang a
vergiess, wann et  drop ukënnt . Eis Sprooch an eis Sprooch-Si tuat ioun
gehéieren zu eisem Char isma; denkt  dat  Grondelement  dach emol
ewech, da blei f t  net  e sël leche vun eisem lëtzebuergesche „ Gesi icht “
iwwreg. Da si  mi r  an deem Europa, dat  eng Zor t  „ Bul let ten-Unioun“
kënnt  ginn. An enger  EU, wou zugudder lescht  och Frankräich, I tal ien,
Däi tschland, Por tugal , England a j idfer  L and a Vol lek säin int ressant
spezi fescht  Gesi icht  a Gewi icht  an engem sou genannte „ mel t ing pot “
géng ver léieren. E grujelege Gedanken!  Et  sief  dann, dat  ass engem
egal  … vläicht  wel l  et  engem ze gut t  geet !

„ Char isma a char ismatesch“ ? Dat  ass dach kee L ëtzebuergesch,
gel ldi r . Dat  stëmmt, et  ass e gr iecheschen Ausdrock, esou internat io-
nal  wéi  Honner ten, déi  mi r  al l  Dag gebrauchen, ouni  drun ze denken
(Auto, Sympathie, Z inema, Tele, Photo, Zent rum, Phantasie, Element ,
Pneu …). Am Däi tsche gët t  „ Char isma“  heiansdo mat  „ Ausst rahlung“
iwwersat , mä et  huet  vrun al lem mat  deem ze dinn, wat  een d’meescht
ënner  „ Charakter “  versteet  : zol idd, zergut tst , éier lech, ouni  „ Bänn a
Flätschen“ . K uckt  emol  déi  schéi  Modien-  a Bel lo’s-Model len am
Moudegeschäf t  oder  a blénkegen Zäi tschrëf ten … déi  al l  esou fad
ausgesi  wéi  vum Zockerbäcker  an d’Fënster  gestal l t , hey Barbie!  Moie
Charakter , moie Char isma!  „ Bel iebig austauschbar“  géng et  op
däi tsch heeschen. Wël le mir  dat  sinn? 

Eis Sprooch ass nun emol  d’Haaptstéck vum lëtzebuergesche
Char isma; dat  kann net  dacks genuch gesot  an ënnerst rach ginn. Si
ver léier t  ower  mat  j idfer  Wuer t  e Stéck dovun, dat  mut twël les fut t i
gemaach gët t . Dat  ass keng Fro vu speziel ler  Geléier theet , mä f i r
j idferee vun sengem perséinleche … Char isma!

P.W. – Dëst  Joer , den 10. Oktober , ginn et  genee 60
Joer , dat t  d’Nazi -Preisen hei  am L and eng Vol lekszie-
lung, al ias „ PERSONENSTANDSAUFNAHME“ , or -
ganiséier t  haten. Den nat ionale Souveni r  vun deem
„ Recensement“  ass de Grond vun der  „ Journée nat io-
nale de la Commémorat ion“ , dem Nat ionalen Erënne-
rungsdag, dee mir  nach haut  héichof f iziel l  feieren.
Fi rwat? Mä deen 10. Oktober  ass den Ufank vun deer
kol lekt iver  Resistenz vun eisem Vol lek géint  dee bron-
gen Horror -Regime, géint  deen eng Par t ie Resistenzor-
ganisat iounen ewel l  zënter  1940 geschaf f t  haten. 

Trotzdem eisen El teren a Groussel tere vun den
Nazi -Gewal tverbr iecher mat  Pr isong an Doud an Däi -
wel  gedreet  gi  war , hunn si  couragéier t  dräi  Mol
„ L ËTZEBUERGESCH“  op den Z iedel  geschr iwwen,
wou si  no hi rer  Nat ional i téi t , hi rer  „ Volkszugehör ig-
kei t “  an hi rer  … SPROOCH gefrot  gi  waren. Dat  mat
Numm an Ënnerschrëf t  drënner !  Just  doduerch war
aus deer  hanner lëschteger  Personenstandsaufnahme,
f i r  äis an „ d’Reich“  ze lackelen, e k lore Referendum
ginn: eng oppe Wiel  vun de L ëtzebuerger  géint
Nazi -Däi tschland, f i r  eist  L and a f i r  eis Sprooch. Mi r
wësse wéi  déi  Grujel -Joere weidergaang sinn: mat
Dausende vun Doudegen, Verkrëppel ten a f i r  d’L iewe
Gepéngegten!  No ronn dräi  Generat iounen, an enger
Zäi t , wou den Neonazismus seng f rech Fratz erëm
weist , ass et  ower  normal , dat t  un d’Gréisst  an
d'Ex istenz-Wichtegkeet  vun dësem Dag f i r  eis Hee-
mecht  muss erënner t  ginn, wel l  „ déi  vun duerno“  dat
jo net  di rekt  er l ief t  hunn. Ouni  déi  individuel l  a
kol lekt iv Resistenz vun eisen „ A len“ , hi rem Courage,
hi rem L eiden a St ierwen, ass et  bal  sécher , dat t  mi r
vun den Al l iéier ten nom K r ich f i r  Stëbsecke vun der

Belsch, Frankräich an Däi tschland zerrappt  an opge-
deel t  gi  w ieren … jo an? Dat  kann nëmmen ee soen,
deen et  ni  néideg hat , nozedenken!

Dat t  och just  eis Sprooch den 10. Oktober  1941
esou eng wichteg Rol l  gespi l l t  huet , dat  wël le mir  hei
grouss an déck ënnerst räichen; et  ass iwregens eng vun
den Ursaachen, wéinst  deenen si  1984 als „ Nat ional -
sprooch“  an d’Gesetz komm ass; et  ass och de Fong vun
deem Ver fassungsar t ikel , deen eis Chamber  um Pro-
gramm huet , an zwar  géint  keng aner  Sprooch, mä f i r
d’L ëtzebuergescht  als historesch beweisbar t  Ident i -
téi tselement  vun eisem Staat !  Net  méi , ower  och net
manner !

Mir  hunn näischt  géint  al l  déi  Sproochen, déi  vun
eisen auslännesche Matbierger  geschwat  ginn, a scho
guer  a glat  näischt  géint  déi  um STATEC-Formulai re,
ower  et  deet  äis L eed. Mi r  protestéiere mat  Recht  a
Vehemenz, zesumme mat  eise Membren a Frënn, dat t
eng Administ rat ioun vun eisem Staat  et  esouguer  emol
net  symbolesch dowäer t  fonnt  huet , eiser  gesetzlech
nat ionaler  Sprooch och nëmmen eng Al ibi -Plaz um
Formulai re f i r  d’Vol lekszielung ze ginn … ausgere-
chent  bei  dëser  Geleeënheet , déi  esou däi t lech un den
10. Oktober  1941 erënner t !  Mi r  wëssen, dat t  elo e Sak
vol l  Ursaache kommen … f i r  gebraucht  ze ginn. Dat
ass net  an der  Rei  … et  gët t  vu vi l len esouguer  als eng
Gemengheet  gekuckt !

P.S. Dësen Ar t ikel  ass zwar  di rekt  fi r  hier  ge-
plangt  gewiescht , ower  et  ass och eng (ganz gedam!)
Reakt ioun op déi  kéipweis an nach laang net  „ bong“
Bréiwen, Faxen, „ Emi len“  an Telephonen, déi  mi r  aus
al len Ecke vum L and iwwer  déi  aremséi leg Trauerge-
schicht  kr i t t  hunn.

AL . – Et  sinn ewel l  dacks a vi l l  L idderbicher  erauskomm, wou mir
d’Texter  vu bekannte Weisen dra fonnt  hunn. Déi  Bicher  haten ower
d’meescht  iergend eppes, dat  zevi l l  oder  net  genuch war : entweder  si
sinn ze deier ; et  sinn der  net  genuch gedréckt  ginn, an si  waren dof i r  ze
séier  vergraf f ; si  sinn nëmme f i r  bestëmmt Gruppe vu L ei t ; d’Format
ass ze grouss f i r  s’an d’Täsch ze st iechen; si  sinn entweder  schlecht
oder  falsch gesat ; et  si  keng „ chi f f réier t “  Akkorde f i r  Piano, Gi t tar
oder  Harmonika bei  den Nouten; si  bleiwen net  op f i r  op en
Noutegestel l  asv. asw.

Deem hu mir  mat  eisem L idderbuch probéier t  opzehël lefen. Et
heescht  „ EISER L IDDER“ , net  EIS L idder , wel l  dat  wieren se
al leguer , an et  gi f  en Drul les vun 300 Säi ten. Mi r  hunn dobäi  un déi
geleefegst  Sang-Geleeënheete geduecht , wou L ei t  zesummekommen a
gär  „ eent  schmut teren“ , sief  et  an enger  Wier tschaf t  mat  engem
Pianist , mat  enger  Gesel lschaf t  um Trëppel tour  oder  an engem Bus, op
enger Fami l l jefeier , engem Pensiouns- Iessen, engem Conveniat , oder
soss enzwou, wou et  gesel leg a lëschteg sol l  sinn. Hannendran ass eng
kamoud Ar i ichtung, f i r  déi  L iddercher  dran ze pechen, déi  méi
„ ext ra“  sinn; et  ass zol idd gebut t  a mat  gewiewegem plast i f izéier tem
Deckel  gebonn.

Mir  wol l ten a konnten de Präis esou niddreg wéi  méiglech halen,
f i r  dat t  elo kee méi  ka soen, dat  kënnt  hie sech ower  net  leeschten. Mi r
halen eist  Verspr iechen, d’Buch net  méi  deier  ze verkafe wéi  „ eng
Spaghet t i “  an engem éierbare Restaurant : 360 Frang!  Eis Membre
kréien et  nat ier lech grat is geschéckt , an zwar  mat  hi rer  Invi tat ioun f i r
d’Generalversammlung vun der  A.L . Wien et  soss wël l t  bestel len,
deem musse mir  nat ier lech de Por to (net  dee f lëssegen) dobäi  rechnen;
et  läi t  och esou séier  wéi  méiglech an de Bicherbut téker . Fi r  sou
genannt  „ Sammelbestel lunge“  gët t  et  en Ext ra-Präis, an dat  mécht
een am beschten iwwer  eng vun eisen „ elekt roneschen“  Adressen, déi
Di r  hei  an der  K L ACK  fannt . Fi r  uganks Abrël l  ass d’L idderbuch do!

Hosi . – Zu Hol lerech, op deer  aler  Gare, hunn eis
Zwangsrekrutéier t  an d’Resistenz just  do eng won-
nerschéin Erënnerungs-Plaz an e Gebai  ager i icht , vu
wou aus d’Nazien Dausende vu L ëtzebuerger  f i r  an
d’Dépor tat ioun grad ewéi  an déi  verhaasste „ Wehr-
macht“  verschleef t  hunn: onschël leg L ëtzebuerger ,
déi  soss näischt  verbrach haten, wéi  hi r  Fräiheet  an
de Fr idde gär  ze hunn!  

Et ass net  nëmmen „ int ressant“ ; dat  ass leider
vläicht  den Ausdrock f i r  een, deen nëmmen e „ coole
Vi rwëtz“  f i r  eis Geschicht  huet  … wiem seng Ge-
schicht?

Jidfer  éierbarem L ëtzebuerger  ass ze roden, sech
mat  de K anner  a K andskanner  déi  permanent  Aus-
stel lung vun Dokumentat ioun ukucken ze goen; si  ass
formidabel  gemaach, wann een dat  hei  esou einfach
soe kann … si  drei f t  engem d’Schudderen de Réck
erof !  An der  L escht  ass och nach e K onferenzsal l
bäikomm, an deem e ver tounten Diasf i lm deen onge-
heiere Misär  vun eise juddesche Matbierger  vun
deemools i l lust réier t . Grujeleg … mä eng Warnung f i r
al l  Zäi ten!  

Mat  al l  eisem Respekt  a Merci  of f réier t  d’Ac-
t ioun-L ëtzebuergesch hi r  éier lech Hël lef , f i r  eis een-
zeg K r i t ik  aus dem Wee ze raumen: K ommt, mi r
maachen den Text  vun der  Plack um Monument  an
deen um Gebai  och nach an deer  Sprooch dobäi , f i r
déi  eist  L and a seng L ei t  1941 esou wonnerbar
r i ichtgestan hunn.

(Photo: J. Disewiscourt)

Cargolux soutient
«Médecins sans frontières»

Comme les années précédentes Cargolux Airlines avait également décidé cette
année de renoncer aux cadeaux de fin d'année et de faire un don d'une somme
équivalente à une association. Au cours d'une petite réception Dr Ulrich
Ogiermann, «senior vice president Sales & Marketing», remit le résultat de cette
action, à savoir un chèque d'un montant de 250.000 F, à Yves Piron, directeur en
communication & donations chez «Médecins sans frontières». Après de
chaleureux remerciements, le représentant de MSF informa sur les projets en
cours, notamment concernant l'aide en Inde. Jds

285903.1

w w wluxsenior.lu

Brauchtum

„Ronderëm de Matteisdag“
Am 24. Februar  ist  der  t radi t io-

nel le Fest tag des hl . Mat thias. Nach
der  Apostelgeschichte wurde Mat-
thias zwischen der  Himmel fahr t
Chr ist i  und dem Pf ingstereignis an
die Stel le des Verräters Judas Iska-
r iot  zum zwöl f ten Apostel  berufen.
Der  L egende nach sol l  er  zunächst
in Judäa, dann den Heiden in Äthio-
pien das Evangel ium gepredigt
haben.

Über  die Ar t  seines Mar tyr iums
und über  das Jahr  seines Todes
fehlen genaue und nachweisbare
Angaben. Über l iefer t  w i rd, dass
Mat thias in Äthiopien das Mar ty-
r ium durch Enthauptung oder  Stei -
nigung er l i t ten habe. Dargestel l t
w i rd der  Apostel  Mat thias mi t
Buch, Bei l , Steinen und Schwert .
Bauschreiner , Metzger , Schmiede,
Schneider , Z immer leute und Zu-
ckerbäcker  verehren in als ihren
Zunf tpat ron.

Auf  das Betreiben des Tr ierer
Bischofs Agr i t ius (gestorben um
332) sol len die Rel iquien des hl .
Mat thias durch K aiser in Helena
nach Tr ier  gekommen sein. Sie fan-
den später  ihre Ruhestät te in der
Tr ierer  Benedik t inerabtei  St . Mat t -
hias, wo sie sei t  dem Mi t telal ter
Z iel  einer  bedeutenden Wal l fahr t
wurden. Hinter  den Chorschran-
ken, vor  dem Hauptal tar , ist  der
kunstvol l  eingefasste Marmorsarg
des hl . Mat thias aufgestel l t . Mat-
thias ist  deshalb der  besondere Pat-
ron der  Stadt  Tr ier .

Vom Volk  wurde „ Mat teis“  hier -
zulande als Schutzhei l iger  vor
K rankhei ten der  Atmungsorgane,
wie Husten, Bronchi t is, L ungen-
entzündung und Tuberkulose ange-
rufen. Dies war , laut  Ed. de la
Fontaine, vor  al lem der  Fal l  in den
Dör fern Al t r ier , Berg, Biwingen,
Bruch (Buschdor f ), Eischen, Fin-
gig, Folkending, Fouhren, Gossel -
dingen, Hef f ingen, Rol l ing (Mer-
sch) und Rüml ing (Asselborn) be-
sonders. A l l jähr l ich wi rd der
„ Mat teisdag“  besonders in Hef f in-
gen als L okal fest  mi t  Pi lgermesse
und Bauernk i rmes fest l ich be-
gangen.

Nach al ten Über l ieferungen war
am Mat thiastag die K äl te gebro-
chen und so heißt  eine der  Wet ter -
regeln im Hinbl ick  auf  das Mar ter -
bei l  des Hei l igen: „ Zënt  Mat teis
mécht  Ä is oder  brécht  Ä is“ . Wenn
die Sonne an diesem Tag schien,
hieß es: „ Taut  es auf  Mat theis, geht
kein Fuchs mehr  übers Eis“ . Nach
einer  Regel  sol len Feldsamen an
diesem Tag besonders gesegnet
sein, und die Bäuer in sähte f rüher
K rautsamen an.

Wei l  der  Tag des hl . Mat theis
meist  in die Fastenzei t  fäl l t , sei
abschl ießend auf  einen net ten ein-
heimischen K inderreim aus dem
„ L ëtzeburger  Dix ionär“  hingewie-
sen: „ Den hel lege Mat teis, dee sot
zu siwe Joër , déi  wi i rk lech
Faaschtespeis, déi  war  nach ëmmer
moër“ .

André Toussaint

23e concours d'essais pour un voyage d'études au Japon
L 'ambassade du Japon au

L uxembourg fai t  de nouveau appel
aux jeunes luxembourgeois et  euro-
péens en leur  demandant  de par t i -
ciper  act ivement  à son 23e concours
d'essais. Depuis 1979, vingt - t rois
jeunes du Grand-Duché de L uxem-
bourg se sont  rendus au Japon
grâce à ce concours. Quelque qua-
t re-vingt  personnes seront  sélec-
t ionnées à l 'échel le européenne
dont  une or iginai re du L uxem-
bourg parmi  les par t icipants au
concours 2001 et  invi tées au Japon
par  le ministère des Af fai res ét ran-
gères du Japon.

Progamme d'études
au Japon

L es invi tés par t iciperont  pen-
dant  deux semaines à diverses for -
mes d'études (en langue anglaise)
tel les que séminai res sur  les aspects

pol i t iques, économiques et  cul tu-
rels du Japon et  visi tes d'ent re-
pr ises, d'organisat ions écono-
miques ou commerciales, de syndi -
cats, de si tes indust r iels, etc. I ls
seront  également  conviés à des re-
présentat ions de l 'ar t  théât ral  t ra-
di t ionnel  et  visi teront  des vi l les en
province. Un bref  séjour  dans une
fami l le japonaise leur  permet t ra
aussi  de fai re connaissance avec le
cadre fami l ial  japonais.

L es invi tés seront  répar t is en
t rois groupes visi tant  le Japon à
di f férentes pér iodes, soi t  f in août ,
début  ou f in septembre. Autant  que
possible, i l  sera tenu compte des
préférences indiquées par  les par t i -
cipants.

L e ministère des Af fai res ét ran-
gères du Japon et  l 'ambassade du
Japon au L uxembourg espèrent

que le plus grand nombre possible
de jeunes européens dési rant  con-
naît re le Japon et  les Japonais par-
t iciperont  à ce concours.

Condi t ions
de par t icipat ion

L es candidats doivent  êt re de
nat ional i té de l 'un des pays de
l 'Union européenne, d'Islande, de
Norvège, de Suisse, de Monaco,
d'Andorre, de San Mar ino, de
Mal te, de Chypre ou du L iechten-
stein et  résider  actuel lement  au
L uxembourg ou dans l 'un de ces
pays pour  les ressor t issants luxem-
bourgeois. I ls doivent  êt re âgés de
plus de 18 ans et  de moins de 33 ans
au 31 mars 2001. Aucun précédent
lauréat  ne saura êt re admis à la
sélect ion. De plus, i ls doivent  avoi r
une excel lente connaissance de la
langue anglaise.

L es candidats écr i ront  un essai
en langue anglaise dont  le thème
sera soi t : «The EU-Japan relat ions
as they ought  to be in the 21st
century», soi t  «What  L uxembourg
and Japan should learn f rom each
other».

L 'essai  ne dépassera pas 1.500
mots et  sera précédé d'un résumé
d'envi ron 200 mots. L a date l imi te
de récept ion de l 'essai  est  le 31 mars
2001. Deux copies et  l 'or iginal  doi -
vent  êt re remis ou envoyés à l 'am-
bassade du Japon.

L es intéressés sont  pr iés de
s'adresser  pour  l ' inscr ipt ion et  l 'ob-
tent ion du règlement  du concours
d'essais à l 'ambassade du Japon,
62, avenue de la Faïencer ie, B.p. 92,
L -2010 L uxembourg, téléphone
46 41 51-1.

NOTIZBLOCK
– B et t age i n  d er  K at h ed r a l e.

Morgen Sonntag, den 25. Februar ,
um 16 Uhr : lateinische Vesper , an-
schl ießend Betstunde. Um 18 Uhr :
Abendmesse. Am Montag, dem 26.
Februar , um 16 Uhr : Mar ienvesper ,
anschl ießend Betstunde. Um 18.15
Uhr : Abendmesse. Am Dienstag,
dem 27. Februar , um 16 Uhr : eucha-
r ist ische Vesper , anschl ießend Bet-
stunde, um 18.15 Uhr : Pont i f ikal -
amt  zum Abschluss der  Bet tage.
Aschermi t twoch, dem 28. Februar ,
um 9.15 Uhr : Hochamt mi t  Auf le-
gung der  Asche, im Anschluss um
18.15 Uhr : Pont i f ikalamt  mi t  Seg-
nung und Auf legung der  Asche.

– D ' F r aen  a M am m e v u  M ä-
r el invi téieren op e f lot ten Owend
mam L ex Roth. Um Programm:
„ D'Maus K et t i  an aner  Faablen“ .
De Rendez-vous ass dënschdes, de
6. Mäerz, um 20 Auer  am Veräins-
haus, vis-à-vis vun der  K ierch. 

– „ E n t en t e d es soci ét és
N eu d or f - W ei m er sh o f “ .  Am
Donnerstag, dem 15. März, f indet
um 19.30 Uhr  im K ul turzent rum
Neudor f  eine ordent l iche General -
versammlung stat t , zu der  al le Ver-
eine der  „ Entente“  eingeladen sind.
Auf  der  Tagesordnung stehen u. a.
der  Tät igkei tsber icht  des vergange-
nen Jahres sowie das Programm
2001.

– Ser v i ce n at i on al  d e l a
j eu n esse. Dans le cadre de la
format ion pour  animateurs et  res-
ponsables d'act ivi tés de loisi rs, le
«SNJ» organise du 1er au 3 resp. 4
mars t rois stages de format ion à
savoi r  les stages vidéo, photogra-
phie et  «K reat iv Techniken». Une
trentaine de jeunes vont  assister  au
programme qui  se déroulera au
«Centre de format ion et  de rencon-
t re», 5, rue de la forêt  à L -6196
Eisenborn (près de Bourgl inster ).
Dans le cadre d'une coopérat ion
t ransf rontal ière une délégat ion
d'animateurs du «L andeskreis
Merzig-Wadern» par t icipera au
stage de vidéo. En plus de ces stages
de format ion, une colonie de vidéo
pour  enfants de neuf  à onze ans
aura l ieu les mêmes jours au «cen-
t re de format ion». Cet te colonie se
terminera par  une présentat ion des
f i lms montés au cours des quat re
jours, le dimanche 4 mars à 17
heures. Pour  en savoi r  plus: Adr ien
Pomme (Tel . 78 05 44).

– L ët zeb u er ger  B au r ef r aen .
Déi  14. Generalversammlung vun
de L ëtzebuerger  Bauref raen ass en
Donneschdeg, den 8. Mäerz, ëm
20.15 Auer , am Café Ackermann, 2,
rue de Mersch zu Angelsbierg. Den
Dr. Tom Col l ing häl t  e Referat  zum
Thema „ Ostéoporose“ .

– D ' L i gu e v u n  d e L ët ze-
b u er ger  p o l i t esch e Pr i son -
n éi er  an  D ep or t éi er t en .
D'„ Assemblée générale ordinai re“
ass e Samschdeg, den 3. Mäerz, um
14.30 Auer , am Restaurant  „ Au
Quai  de la Gare“ , 13, place de la
Gare, L -1616 L ëtzebuerg. Um
„ ordre du jour“  st inn e.a. d'Propo-
si t ioune f i r  de 56. Nat ionalkon-
gress, dee sonndes, den 8. Abrël l , zu
Bieles ass an deelweis Neiwiel  vum
Comité.

Hesper ingen. – „ E i n t r ach t  i m
T h a l e“ . Die Generalversammlung
des Männerchores „ Eint racht  im
Thale“  f indet  am 6. März um 20
Uhr in der  „ Buvet te“  des „ Centre
civique“  in Hesper ingen stat t .

L uerenzwei ler . – F aasch t en -
i essen . De Parrot  vu Blaaschent /
L uerenzwei ler  invi téier t  Äscher-
mët twoch no der  Mass vun 18.30
Auer  zu L uerenzwei ler  op e
Faaschteniessen an de Foyer  St -
L aurent  bei  der  K ierch. Zervéier t
gët t  eng Zopp zum Präis vun 300 F.
Den Er léis vun dëser  Akt ioun ass
f i r  d'Äerdbiewenaf fer  an Indien.
Jiddereen ass häerzlech wël lkomm.

Mersch. – Rot es K r eu z.   D ie
Sprechstunde der  Säugl ingsfür -
sorge f indet  am Dienstag, dem 27.
Februar , in der  neuen Pr imärschule
Alber t  Elsen in Mersch, Eingang
zur  Sei te des Schlosses, von 15 bis
16 Uhr  stat t . Gleichzei t ig wi rd eine
Schluck impfung gegen K inder läh-
mung verabreicht .

St rassen. – Con cer t  Rob er t
S t o l z . L es „ Amis de l 'Aut r iche“
invi tent  au concer t  Rober t  Stolz,
qui  aura l ieu le dimanche 11 mars à
16.30 heures au cent re cul turel  à
Strassen. Sur  le programme f igu-
rent  «Gruß aus Wien», «Fünf-Uhr-
Tee», «Frühjahrsparade», «Six
mélodies pour  soprano et  orchest -
re» et  «Olympia Marsch». L 'ent rée
est  gratui te.

ACFL
– Rei se 2001  vom 25. Mai  bis 1.

Juni  2001 nach Spanien. Reise für
ACFL -Mi tgl ieder  und deren
Freunde und Bekannte mi t  unter
anderem diesen Stat ionen: Madr id,
Toledo, Segovia, San L orenzo de El
Escor ial , Avi la, Salamanca ... Un-
terkunf t  im Hotel  Convencion, wel -
ches sich im Herzen von Madr id
bef indet , und zehn Gehminuten
vom Parc de Ret i ro sowie 20 Minu-
ten vom bekannten Prado Museum
enfernt  ist . Preis pro Person: Dop-
pelzimmer mi t  Bad oder  Dusche/
WC: 42.500 F, Einzelzimmer mi t
Bad oder  Dusche/WC: 53 000 F (es
sind nur  sechs Einzelzimmer reser-

vier t ). Im Preis inbegr i f fen: Trans-
fer  ab L uxemburg-Bahnhof  zum
Flughafen und zurück, Flug mi t
L uxai r  L uxemburg-Madr id-L u-
xemburg in der  Economy-K lasse,
sieben Übernachtungen im 4-Ster-
ne-Hotels (ink l . Halbpension),
sechs Mi t tagessen, Ausf lüge und
Besichtungen laut  Programm mi t
deutschsprachigem Reiseführer ,
Reisebus vor  Or t  für  di  Ausf lüge,
und Reiseversicherung. Maximale
Tei lnehmerzahl : 25 Personen. Ge-
t ränke sind nicht  im Preis inbegr i f -
fen. Interessenten mögen für  wei -
tere Informat ionen bei  der  ACFL
anrufen (Tel . 44 743-345).

Amiperas
Mer l -Belai r . – D 'Memberen

an d'Sympathisante vun der
Amiperas-Sekt ioun Mer l -Belai r
sinn al leguer  agelueden op
e Ciné-Senior -Nomët teg, en
Donneschdeg, den 1. Mäerz.
Rendez-vous ass um 14 Auer
vi rum L okal , 42, rue Schrobi l -
gen. Um Programm: Heidelber-
ger  Romanze. – E Méindeg, 5.
Mäerz, gët t  e k lengen Tour  op
Rëmeleng mam Bus organi -
séier t . Rendez-vous ass vi rum
L okal  um 11 Auer . Et  sol l  ee
sech umel len um Tel . 44 66 91
bis den 28. Februar .
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AL – „Gaston, il y a le téléphon qui son...“ war den Titel
vun Ärem Lieserbréif, wou Dir Iech emol d'éischt mam
„Telephon/e“ an der Aussprooch op Lëtzebuergesch ausernee
setzt; doriwwer kënnt een nach vill diskutéieren … ower op
deer Sprooch-Kräizung gif et e sëlleche Knuppen an Téit-
schen, an et kimm kee virun. Ganz intressant ass apaart Är
sympathesch Positioun vis-à-vis vun eiser Sprooch, als Per-
soun, déi zënter Joer an Dag berufflech mat auslänneschen
EU-Fonctionnären ze dinn huet ... déi kloer vertinn an äis
soen, datt eis Sprooch praktesch d'Haaptelement vun eiser
Identitéit ass. Dat „rumme mir an“!

Iech, Madame Probst, geet dann och dem Här Gaston
Thorn seng Meenung iwwer eis Sprooch net (Artikel LW fir
d'neit Joerdausend, 30.12.00). Äis ass et d'selwecht; mä wat
wëllt Dir anescht vun engem Här soen, deen ewell 1974
behaapt huet „ons Monnaie ass saine“. Seng „Monnaie“ ass et
ëmmer gewiescht; si ass nach vill besser ginn, wéi hien eis
Heemecht vu Bréissel aus mat ëmgekéierter Spektiv als
Kiischtekär gekuckt huet ... fir de Rescht loosse mir eiser
Härgott e feine Mann sinn ... a bleiwen héiflech. Och eng Form
vun Äntwert, gelldir.

R.Z. – Et kéim dach bestëmmt kengem vun äis an d'Kopp,
déi schéinst Maueren doduerch ze verschampeléieren, datt een
no an no ëmmer méi Steng gif draus erauspiddelen; maacht et
emol bei der Kathedral, „ënnert de Stäiler“, um Palais … da
fält dat alles zugudderlescht an e Koup.

Genee esou en nationale Patrimoine wéi Gebaier ass eis
Sprooch; genee esou kann een ower och aus hir d'Speis an
d'Steng eraus wullen, bis datt si zesummefällt ... mat deem
Ënerscheed, datt do knapps een eppes seet, an datt si keng
„législation de conservation et de restauration huet“ ... dofir
verlaange mir jo ewell zënter Joeren e Service op d'Fassong vu
„Sites et Monuments“ fir eiser nationaler Sprooch iwwerall
kënnen ze hëllefen, also eng Form tëscht Schoul an Adminis-
tratioun, kee Poterclub, an deem nëmme Spezialisten iwwer
spezial spezialiséiert Spezialitéite kalenneren!

An engem vereenten Europa fält et kengem verstännege
Mënsch oder Veräin wéi der Actioun-Lëtzebuergesch an, eis
Sprooch brutal a fanatesch duerchzesetzen; mir respektéieren
all aner Sproochen an Dialekter, hei an eisem Land méi wéi
egal wou! Datselwecht Recht hätte mir vun anerwäerts och gär
fir d'Lëtzebuergescht, net méi, ower och net manner ... Mä
solle mir ower net emol d'éischt selwer méi Suerg a Respekt fir
eis Eltere-Sprooch hunn: Courage fir se gutt ze schwätzen,
éierbar ze liesen an uerdentlech ze schreiwen? Et gëtt dach
knapps een, deem e gutt versuergt oder restauréiert Gebai net
géng gefalen ... Steng déi eng „Séil“ hunn, e Stéck vun eiser
Perséinlechkeet, vun eiser „historesch-genetescher“ Identi-
téit, op d'Fassong, wéi de Marcel Reuland et a sengem Gedicht
„al Haiser“ esou klassesch schéi formuléiert. An d'Séil vun
eiser Sprooch?

L.R. – Wéi sech no an no an deem nei
entdeckten „AMERIKA“, vum 16. Joerhon-
nert un, e Vollek zesumme gelammelt a fonnt
huet, guf et natierlech d'Fro vun der Sprooch.
Déi aner Säit vum grousse Pull si Leit aus
Dosende vu Sprooch-Landschaften ukomm,
an net nëmmen aus Europa. Wien engeger-
moosse kënneg an der Geschicht vun den USA
ass, dee weess, datt „d'Englänner“ sech zu-
gudderlescht och sproocheméisseg géint
d'Fransousen duerchgesat hunn. Dem
Shakespeare seng Sprooch guf zesoen de Pla-
teau, op deem déi ganz „Paella“ vu Verschid-
denheeten sech zesummefonnt huet; dacks
och zesummegerappt a -geklappt. Dat war
gutt esou, well soss hätten d'Leit vun doiwwer
sech misste verstännege wéi Stëmmercher.
Aus deem Geescht eraus guf dann och d'Eng-
lescht eng vun de Conditioune fir déi US-
amerikanesch Nationalitéit ze kréien; dat ass
nach haut esou.

Wéi steet et dann elo mat deer Saach bei
äis? Muss ee Lëtzebuergesch kënnen, deen eis
Nationalitéit wëllt kréien? Theoretesch jo. An
der Praxis „jeen“ ... a loosst mer kloer soen,
datt an eiser Constitutioun (ee Gléck!) kee
Wiertche vun esou enger Obligatioun steet.
An de Länner mat de grousse Sproochen huet
een d'Méiglechkeet, bal op alle Stroossen-
ecken d'Sprooch vum Land ze léieren, entwe-
der mat Couren a Bicher, oder doduerch, datt
een sech no an no bei de Leit (a mat hinnen!)
era-babbelt. Schafft dir zu Lyon an dir
kommt vun Hannover, da musst dir
Franséisch léieren, oder dir „maacht net laang
Mëscht“. Dat Ëmgedréint ass just dselwecht.
Firwat? Mä well zu Lyon keen Däitsch mat
iech schwätzt an zu Hannover kee Franséisch!
Kee Verglach mat hei!

Hei bei äis hätten déi zwéi kee Krämpes;
mir „baragouinéieren/kauderwelschen“ alles
mat alle Leit aus anere Länner ... just kee
Lëtzebuergesch … a ginn doduerch kengem
eng Chance, an eis Sprooch eranzekommen.
Virwërf misste mir äis deemno emol d'éischt
selwer maachen, iert mir äis iwwer Auslänner
iergeren, déi kee Lëtzebuergesch kënnen. Wéi,
wou, wéini a mat wiem sollen si et da léieren?
Et ass wouer, datt et der och gëtt, déi net
wëllen, esouguer deer, déi domm a frech
iwwer eis Sprooch tozen. Et soll een ower hei
net verallgemengeren an héiflech a verstän-

neg bleiwen … sech vläicht selwer emol kri-
tesch e puer Froen doriwwer stellen; fir bëlleg
Humpegespréicher ass dee ganze Sprooche-
Komplex vill ze vill seriös. D'Fro vun der
Nationalitéit nach méi!

Wann e Mënsch bei äis kënnt – op jidfer
Fall een aus der EU – an hie wëllt Lëtzebuer-
ger ginn, da gëllt emol fir d'éischt dee prop-
pere „Casier“, deen hien aus sengem Land
kann/muss op den Dësch leeën; duerno, wéi
laang hien ewell hei ass, ob hien eng éierbar
Aarbecht huet; also net an éischter Plaz
d'Sprooch! Wat déngt et äis, wa mir een
zwéngen, 300 Wierder Lëtzebuergesch an eng
Dose Sätz erofzeleieren, deen äis duerno dann
eng laang Nues mécht, wann hien de Pass bis
huet a schwätzt, wat hie kann a wëllt? Duebel
oder dräifach Nationalitéit, dat ass eng reng
politesch Fro, déi nun emol net heihinner
gehéiert. Déi ganz Problematik kënne mir fir
hei bei äis net onbedéngt mat den Ëmstänn
aus anere Länner vergläichen; vrun allem
duerch déi genannten Ursaachen an econo-
mesch Iwwerleeungen.

Dir wonnert Iech vläicht iwwer dës Mee-
nung bei enger Actioun-Lëtzebuergesch …
mä déi war nach ni anescht; mir haten an
hunn nach ëmmer eng oppen Hand fir Leit,
déi bei äis kommen, no deem schéine Saz : Mir
hunn Aarbechter gesicht … an et si Mënsche
komm! Mä da loosst mer hinnen och all
zesummen eng éierlech Chance bidden, wann
si wëlle richteg „Famill“ mat äis ginn, an déi –
politesch! – Fro vun der Nationalitéit net um
Comptoir verdruddelen … oder versabbelen.

AL – Kee verstännege Mënsch huet eppes dogéint, datt eng
Sprooch mat der Zäit a mat der Welt virugeet, sech also
verstänneg an normal entwéckelt. Et ass ower ze bëlleg, äis
„Sproochmatessen“ ëmmer déiselwecht Schell unzehänken, wa
mir dogéint sinn, datt vill ze dacks verhondsen, verbëtzelen,
futtimaachen a luppe loosse mat „evoluéiere“ verwiesselt gëtt.
Wann eis Kanner z. B. elo „Kugelen“ aplaz „Bullen“ um
Chrëschtbeemche gesinn, dann huet dat näischt mat „Evolu-
tioun“ mä just mat „Fernseh“ ze dinn ... deer Beispiller kënnt ee
mat den Honnerte bréngen, apaart well 30 däitschsproocheg
TV-Programmen op eis klinzeg Sproochelchen ergestrutzt kom-
men ... do däerf een de Begrëff „Evolutioun“ net fir seng eege
labber Sprooch vergewaltegen.

De Problem ass e ganz anere wéi an Däitschland oder
Frankräich, mat hire Milliarden Zeitungen a Bicher, an deenen
hir Sproochen Dag fir Dag och visuell eng ongeheier Stäip
kréien. Dofir ass et net ganz hell (ower kamoud!), groussen
auslännesche Spezialisten hir Argumenter als Schlo ze
(ge-mëss-)brauchen, fir op äis ze fachen; déi hu keen Donst vun
eiser Sprooch-Situatioun !

Firwat wëlle vill Leit dat net verstoen? A woufir kritt een
esou séier vu Sprooch-Strummerten de Purist, de konservative
Fanatiker, de faschistoiden Dëlpes nogehäit, wann een sech op
dës Manéier fir eis Identitéit asetzt? Wann eppes engem egal ass,
da soll een et éierlech soen. Mir sinn, ee Gléck, an engem fräie
Land ... a vrunallem: mir schummen äis net fir eis Sprooch.

P.W. – Mir fannen an eise Familljenannoncen ëmmer méi
dacks Leit, déi zesumme liewen/gelieft hunn, ouni zivil oder/a
kierchlech bestuet ze sinn. Et geet hei natierlech net ëm den
Zivilstand, mä ëm dat, wat mir sproochlech doriwwer fannen.

Mir haten och Ausdréck, déi op dës Liewesfassong gepasst
hunn, ower si sinn éischter negativ, wéi z. B. „gekummert“. Mir
liewen nun emol an enger „anerer“ Welt, an och eis Sprooch soll
sech deenen aneren Ëmstänn positiv upassen. Ower wéi? Solle
mir hei vu „Partner“, oder vu „Liewesgefährte“ schwätzen? Nom
Prinzip, datt mir deen internationalen Ausdrock ëmmer solle
vrun deem reng däitsche gebrauchen, dréint et sech hei ganz
kloer ëm e „Partner“ an net ëm e „Gefährte“. Firwat? Mä well dat
Wuert (aus dem Latäin „pars+tenere“) sech iwwer d'Englescht an
déi romanesch Sproochen an der ganzer Welt duerchgesat huet ...
Woufir solle mir da grad – alt erëm! – just dee pur däitschen
Ausdrock huelen. Et ass deeselwechte Problem wéi bei „Fernseh/
Televisioun“. Dat huet näischt mat „géint d'Däitsch“ ze dinn,
„Partner“ ass einfach e Wuert, dat méi wäit „op“ ass ... An an
dësem spezielle Fall kënnte mir souguer och nach driwwer
nodenken, datt mir e Verb hunn, dat e bëssen ze no bei deem
däitsche „Gefährte“ läit ... an déi „fäerten“ sech jo net, gelldir.

Wëlle mir „de Leit“ dann elo heimat eppes opdrécken? Wëlle
mir behaapten, wéi si sollen/mussen/däerfe soen? Eefällegkeet!
Mir verloossen äis op d'Intelligenz an de gudde Wëll fir eis
Explikatioun ze verstoen.

MILLIONEN

HEUTE

JACKPOT

RUND DM

J E T Z T  D U !
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Gemeinderat Lorentzweiler

Kostenanschlag zur Instandsetzung eines Waldweges genehmigt
Aus der Sitzung vom Mittwoch, dem 24. Januar 2001

In der Gemeinderatssitzung
vom 24. Januar wurden zur Ein-
führung die Danksagungen des
Roten Kreuzes für die Sammelak-
tion zum Nikolaustag sowie dieje-
nige der „Initiativ Liewensufank“
für die finanzielle Hilfe, entgegen-
genommen. 

Der Rat hat Zuschüsse zuguns-
ten folgender Vereinigungen ge-
stimmt: „Fondation luxembour-
geoise Raoul Follereau“, „Fonda-
tion Kannerschlass“, „Association
des mutilés de guerre“ und „Asso-
ciation Luxembourg-Roumanie“.

Des Weiteren wurde Fränk Fle-
ner endgültig zum Gemeindesek-
retär ernannt, dies gilt ab dem 1.
Februar 2001. Im Vorschulwesen
ist Monique Hoffmann-Ries als er-
setzende Lehrkraft unter Vertrag

genommen worden. Zwei Verträge
sehen vor, dass Monique Hoff-
mann-Ries einerseits Lilli Toisul
und andererseits Marianne Wam-
pach ersetzen wird. Das Gehalt
von Emma Thinnes, Lehrbeauf-
tragte in der Lorentzweiler Pri-
märschule, wird am 1. März ange-
passt.

Der Teilnahmepreis zu dem von
der Gemeindeverwaltung organi-
sierten Gymnastik- und Aerobic-
Kurs wurde bei 50 Euro (2 017
Franken) festgelegt. Pro Lehr-
stunde wurde der Kursusleiterin
eine Vergütung von 6,70 Euro (270
Franken) zugestimmt. Bei der
„Aktion Bongerten“ wurden fol-
gende Tarife angepasst: eine Baum-
pflanzung kostet 6,20 Euro (250
Franken), der Schnitt eines Bau-

mes (mindestens zehnjährig)
kostet 21,70 Euro (875 Franken)
und eine Stunde Ästebeseitigung
liegt bei 18,30 Euro (750 Franken).

Gemäß der Mitteilung des „Si-
dec“ vom 8. November 2000,
passte der Gemeinderat die Preise
für die Müllabfuhr und -kompak-
tierung an. Der Kubikmeter kostet
35 Euro (1 412 Franken).

Der Kostenvoranschlag zur In-
standsetzung eines 550 Meter lan-
gen Waldwegs im Ort „Grouft“
wurde abgestimmt. Die Kosten,
einschließlich aller Gebühren und
Steuern, würden bei 750 000
Franken liegen. Des Weiteren be-
willigte der Rat den Kauf eines
Grundstücks von den Konsorten
Mangen. Dieses bei der Schule ge-
legene Gelände ist ein Hektar groß

und wird zum Bau eines neuen
Schulkomplexes dienen. Ein
Tauschakt von Grundstücken mit
Jeanne Zuidberg wurde auch be-
schlossen, um eine Ausrichtung
der Grenzen des Grundstücks, das
der Polizei verkauft worden war,
zu ermöglichen.

Es kam ebenfalls zu einer prin-
zipiellen Einigung, was die Veran-
staltung eines wöchentlichen
Markts betrifft; dieser soll ab
März 2001 in der Nähe des Ju-
gendhauses (Route de Luxem-
bourg) in Lorentzweiler statt-
finden.

Der Gemeinderat nahm ab-
schließend Stellung zum Bau der
Nordstraße.

Alle Entscheidungen wurden
einstimmig getroffen.      

NOTIZBLOCK

– Luxemburger Diözesan-
pilgerfahrt  ins  Heil ige Land.
Es sei an dieser Stelle wiederholt
darauf hingewiesen, dass Anmel-
dungen für die Luxemburger Diö-
zesanpilgerfahrt ins Heilige Land,
die vom 19. bis zum 28. März statt-
findet, bei der der Pilgerstelle der
Erzdiözese Luxemburg, 25, bd
Prince Henri, Tel. 47 22 77, von
montags bis freitags von 9 bis 12
Uhr noch bis zum 20. Februar ent-
gegengenommen werden (siehe LW
vom Mittwoch, dem 24. Januar,
Seite 13). Jeder Pilger muss unbe-
dingt im Besitz eines Passes sein,
der bis zum 28. September 2001
gültig ist.

–  Ausflug op d'Belsch Küst.
Vum 9. bis 10. Abrëll 2001 (an der
Ouschter-Vakanz) fiert de Panda-
Club mat Jonken vun ning bis zing
Joer op d'belsch Küst. Eng Visite
vum Naturschutzgebitt Zwin fir
Mieresvullen, d'Sichen no Musche-
len a Spure vun Haien fannen, stinn
um Programm. De Präis ass 2 500
Frang, de Responsabelen ass de
Claude Heidt. Weider Informatiou-
nen um Tel. 46 21 21 vum Panda-
Club.

– Paroisse du Sacré-Coeur
Luxembourg-Gare .  – Le bazar
des missions et la grande fête pa-
roissiale auront lieu le samedi 17
février de 15 à 19.30 heures ainsi
que le dimanche 18 février de 9 à
19.30 heures au home du Sacré-
Coeur (2, rue du Fort Elisabeth). Le

repas de midi du dimanche aura
lieu de 12 à 14 heures. Les réserva-
tions se font par téléphone au
48 83 69 ou 48 82 04.

– Volksbi ldungsverein  Lu-
xemburg-Bonneweg.  Der „Cen-
tre culturel et d'éducation populaire
Luxembourg-Bonnevoie“ bietet sei-
nen Mitgliedern eine Besichtigung
des Servais-Hauses in Mersch an.
Die Besichtigung findet am Sams-
tag, dem 17. Februar, um 15 Uhr auf
Nummer 2, rue Emmanuel Servais,
statt. Gast Mannes wird Erklärun-
gen geben zum „Centre national de
littérature“ und zur Ausstellung
„Lëtzebuergesch“. – Am Montag,
dem 29. Januar, von 20 Uhr hält Dr.
Romain Nati einen Vortrag zum
Thema „Schnarchen: eine Krank-
heit?“ im Kulturzentrum Bonn-
eweg, 2, rue des Ardennes.

Bartringen. – „Amis de la Pé-
tanque“ .  In den Bericht der Gene-
ralversammlung (LW, 23.1.2001)
der „Amis de la Pétanque“ hatte
sich ein Tippfehler eingeschlichen.
Die korrekte Telephonnummer des
Freizeitvereins für Auskünfte lau-
tet 31 99 76.

Hesperingen. – Coin de terre
et du foyer.  Die Hesperinger
Freunde der Garten-und-Heim-
Sektion laden ein zur Generalver-
sammlung am Samstag, dem 10.
Februar, um 16 Uhr im Centre Ni-
colas Braun (Amiperasgebäude) ne-
ben dem neuen Gemeindehaus in

Hesperingen. Der Verein feiert die-
ses Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Mersch. – Rotes  Kreuz.  Die
Sprechstunde der Säuglingsfür-
sorge findet am Dienstag, dem 30.
Januar, in der neuen Primärschule
Albert Elsen in Mersch, Eingang
zur Seite des Schlosses, von 15 bis
16 Uhr statt. Gleichzeitig Schluck-
impfung gegen Kinderlähmung.

Walfer. – Gespré ichsowend.
D'Erwuessenebildung vum Porrot
vu Walfer lued an op e Gespréichs-
owend zum Thema „E kranke Gla-
wen“, méindes, den 29. Januar, am
Porsall zu Walfer (10, rue de l'Égli-
se) um 19.30 Auer. Oft heescht et,
d'Krankheet kënnt sech am spéi-
dere Liewen als eng Chance erwei-
sen. Wann dat esou wier, kënnt da
net och am „kranke Glawen“ e
neien Zougang zum chrëschtleche
Liewe méiglech ginn, fir deen Een-
zelnen, fir d'Gemeinschaft? De Pro-
fesser Jean-Jacques Grosber géing
gär dëser Spuer nogoen an enger
gemeinsamer Iwwerleeung.

Amiperas
Fondation Pescatore. –

D'Sektioun Lëtzebuerg-Stad
invitéiert hir Membren an
d'Fondatioun Pescatore muer
Sonndeg, den 28. Januar. Um 15
Auer séngt d'Chorale Ste-
Cécile vum Lampertsbierg e
Concert.

Anniversaire du massacre de Slonsk

L'Amicale Albert Ungeheuer
se souvient

Aujourd'hui à 10 heures, la salle
des fêtes du Lycée technique des
Arts et Métiers de Luxembourg-
Limpertsberg prêtera son cadre à
une séance académique organisée
en hommage aux 91 Luxembour-
geois réfractaires ou déserteurs de
la Wehrmacht massacrés dans la
prison de Slonsk. 

Au programme figure une colla-
boration active de groupes d'élè-
ves du lycée ainsi qu'un encadre-
ment musical assuré par la société
chorale «Sang & Klang», M. Emile
Hemmen sera responsable de la
coordination de la cérémonie. 

Comme chaque année, les orga-
nisateurs apprécient particulière-
ment l'assistance de jeunes élèves
du lycée. Ajoutons que la direction
du lycée présente une mini-expo-
sition et que le comité de l'Amicale
Albert Ungeheuer déposera des
fleurs au monument aux morts du
lycée à 9.45 heures. Ville de Luxembourg

L'avenue Monterey barrée ce samedi
Aujourd'hui samedi, 27 janvier,

un engin d'excavation sera sorti de
la fosse du chantier «Parking Monte-
rey» à l'aide d'une grue mobile. 

Pendant la durée des travaux,
l'avenue Monterey est barrée à la
circulation (entre le boulevard Jo-
seph II et le boulevard Prince Henri)
entre 8.15 et 12 heures. Déviation

pour les véhicules en provenance du
boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte et de l'avenue du X Septembre
se dirigeant vers le boulevard Royal,
par le boulevard Grande-Duchesse
Charlotte et l'avenue Marie-Thérèse.

Le lundi 29 janvier, la conduite du
gaz de l'ancienne station d'essence
sise à la jonction rue d'Eich/rue La-

val, sera débranchée. Pendant la du-
rée des travaux (lundi et mardi entre
9.15 et 16.30 heures, éventuellement
le mercredi 31 janvier), les véhicules
empruntant la direction «entrée en
ville» dans la rue Laval devront em-
prunter la piste de droite, les véhicu-
les empruntant la direction «sortie
de la ville» emprunteront la bande
médiane.

LW

Lesen

Wissen:bringt



66

ACTIOUN LËTZEBUERGESCH – EIS SPROOCH
Adressen: Breedewee, 21 L-1917 Lëtzebuerg
Postkëscht 98 L-2010
Tëlephon 47 06 12 Fax 22 24 90 & 45 83 89 / Postscheck: 6644-48

Cotisatioun/Member: 500 Frang d'Jor

Eise Comité an d'Redaktioun: Claude Bach, Gisèle
Dupong, René Faber, Johnny Flick, Jeanny Friederich,
Jang Hansen, Lex Roth, Roby Zenner a Pol Wilmes

Nächst Klack (67): 27. 1. 2001

J.F./ AL – Wiem säi Lëtzebuergesch ass dann elo dat „richtegt
Lëtzebuergesch“ ? Jidferengem säint, deen et éierbar mat eiser
Sprooch mengt. Jidferengem säi Lëtzebuergesch, dat net hallef
oder bal ganz aus muttwëlles erbäi- an eragequëtschtem Däitsch
besteet. Jidferengem säint, deen eis Sprooch net fir Hecke-
Franséisch oder Vizmates-Däitsch hëlt. Jidferengem säint, deen
net mam Lëtzebuergeschen op zevill grouss Päerd wëllt klammen,
a fir héich wëssenschaftlech, politesch oder aner komplizéiert
Texter säin Däitsch, Franséisch oder Englesch gebraucht.

Vrun 2 Joer huet d’Actioun-Lëtzebuergesch e Bichelche vun
80 Säiten erausginn, an deem Honnerte vu Beispiller vu „gebeem-
tem“ Lëtzebuergesch als „Stuel a Middel verbessert“ stinn. Dat
Heft heescht „GRÉNG a rout ROUT Lëschten“ nom Prinzip vun
esou Lëschte fir Planzen an Déieren, déi a Gefor sinn; et ass
d’Nummer 20 aus der Extra-Serie vun eise Publikatiounen; dir
kënnt et an engem Bicherbuttek froen, oder dir bestellt et op enger
vun eisen Adressen hei aus der KLACK; et kann een engem dat
Bichelchen och schenken, deen et vläicht apaart néideg huet.
Wann dir dat alles ower net wëllt maachen, da sinn et natierlech
ärer Saachen… ower fannt dir net och, datt et zimlech einfach ass,
fir nëmmen ze kregéilen, Humpegespréicher wëllen iwwer eis
Sprooch ze féieren, oder mat engem fantastesch-originellen Argu-
ment all Kritik vum Dësch ze wéitschen: dem „Lex Roth säi
Lëtzebuergesch ass net dat eenzeg richtegt!“?… Mä dat huet deen
nach ni gesot a gif sech schwéier hiddden, esou eng Eefällegkeet ze
behaapten; kuckt iech dach emol d’Sprooch vun engem Pol
Greisch, Pir Kremer, Pol Pütz, Pe’l Schlechter, Josy Braun asw. un:
do kregéilt keen drun, och den L.R. net; dat Lëtzebuergesch ass
riichtewech, normal a gehäerzt. Mä no 35 Joer intensiver Aarbecht
an eiser Sprooch, iwwer si a mat hir, wäert och den L.R. ower
vläicht e klinzegt, butzegt Recht hunn, fir ze wëssen an ze soen,
wat ganz sécher keen éierbart Lëtzebuergesch ass…zum Beispill
och dat elei:

„ …eng wichteg Mesure an dësem Kontext ass de Beräich vun
der prise en charge vun de Schüler ausserhalb vun de Schoulston-
nen…“ maja, ass dat dann naaaischt, Dir Dammen an Dir Hären?!
Neen, dat ass näischt, dat ass gebeemt, gepuddert Sprooche –
„Koseng Ficelle“, mat deem dee puristesche Fanatiker vun Dicks
ewell den Uz gemaach an de „Lentze Misch/,U Lentze Misch'“ um
Schnarres gezibbelt huet! Wat wëllt dee Politiker hei mat sengem
Jaddermunnesse-Lëtzebuergesch da soen… oder esouguer (am
Profil) schreiwen?: Hei ass et natierlech och wichteg, datt de Staat
d’Käschte vun deem iwwerhëlt, wat mat de Schüler/Kanner
baussent de Schoulstonne gemaach/organiséiert gët.

Wat huet dat mat dësem oder deem „sengem“ Lëtzebuerge-
schen ze dinn? Dat ass eng vun deene bekannte bëllegen Ausrie-
den… an déi si jo d’meescht nëmmen do, fir ze gebrauchen, gelldir;
domat rëselt ee sech esou wéi den naasse Mupp, deen aus dem
Waasser klëmmt, an dat e geroden ass. Et geet dach d’alleréischt
drëm, datt deen normal „gebaute“ Lëtzebuerger versteet, wat
gemengt ass; dat mécht sech am beschten an enger klorer,
einfacher Sproochmanéier, an net op schlecht Däitsch mat franséi-
sche Korinthercher dran. Jo oder neen?

Wien „an der Zäit“ matkritt huet, wéi de F.H., alias „Nono“ sech mat der Actioun-Lëtzebuergesch
„hat“, dee verwonnert sech vläicht, datt mir hien haut hei an eiser KLACK ernimmen. Dat kënnt ower
aus deerselwechter Mentalitéit, déi mir gewisen hunn, wéi „si“ dem F.H. bewisen haten, datt hie sech
mat säiteweisem Knäipen aus Texter vum Friedrich Sieburg verrannt hat: Mir trëppelen op kengem,
deen um Buedem läit, esouguer wann hien äis vill an dacks wéi gedinn huet! Hien hat dacks Recht; huet
sech et ower och dacks einfach geholl, wann hien et net hat! Dee fläissegen, intelligenten, mä zimlech
onkamouden a queesche Litteraturhistoriker a -kritiker Fernand Hoffmann hat seng Knäip-Blamage
zu sengen „alen Deeg“ absolut net néideg. Den „Nono“ hat der ower 30 Joer laang esou vill an d’Schinne
gerannt, datt hien och Sträpp kritt huet, wéi hien sech selwer eng déckeg Klatz op d’Féiss gehäit hat… a
vun do un d’Fieder net méi an de Grapp geholl huet. Schued. Vrun allem schued, well déi esou rar sinn,
déi eppes kennen a kënnen a schaffen, aplaz hir Liddregkeet mat Iwwerhieflechkeet zouzedecken.

De Fernand Hoffmann war am dueble Sënn vum Wuert en onheemleche Schaffert. Ouni säi Fläiss
hätte mir dat bedeitenst Wierk vun nom Krich iwwer Litteratur an eiser Sprooch net; „Geschichte der
Luxemburger Mundartdichtung“ ass eng Referenz iwwer 130 Joer geschriwwent Lëtzebuergesch. Den
3. Band, vu ronn 1965 bis haut, ass laang fälleg; déi zwéin éischter si vergraff… wann dat keng Aarbecht
fir eise Litteratur-Zenter zu Miersch ass!… an engems eng Reverenz fir den F.H… an un e bedeitende
Mierscher: de Nic.Welter. Mol kucken.

L.R. – Dat schéngt natierlech op den éischte Siess eng gelunge Fro,
just hei an der KLACK fir eis Sprooch. Mä verstännegerweis mussen an
däerfen… a kënne mir Lëtzebuerger äis domat beschäftegen.

Ouni Däitsch a Franséisch – also mat nëmme Lëtzebuergesch – wiere
mir, eis Kanner, eist Land am leschte Motzeck vum europäesche
Kontinent. Ower mat deer Sprooche-Situatioun, déi mir äis – ee Gléck! –
leeschten, hu mir Trëmp an de Fanger, déi äis Fënsteren an Dieren no alle
Säiten affewäit opstoussen: Sief dat um Gebitt vun den Universitéiten,
der Economie, der aktiver a passiver Kultur, oder och nëmmen op privat
Manéier an der Vakanz… an als Iwwerganksbréck fir all Integratiouns-
aarbecht!

De Lëtzebuerger kann et och zimlech egal sinn, ob d’Europäesch
Unioun eng Kéier Englesch, Franséisch oder soss eng Sprooch als „
lingua franca“ aféiert, also als „passe-partout“ uechter d’ganz EU.
Wéinst deer zimlech hiermiddeger „Americanophobie“ vun der Grande
Nation, ass an deem Sënn nach ëmmer näischt decidéiert ginn. Domat
ass ower net laanscht d’Wouregt ze kommen, datt d’Englescht an en
etleche Joeren als „Zement-Sprooch“ ageféiert muss ginn, well d’EU
dann eleng iwwersetzungs-technesch, mat 27 Länner, doutsécher hanne
bäi a vir widder ass! Huelt emol Finnland, huelt Ungarn, kuckt Polen,
Litauen, Bulgarien… do kritt dir kee Pipjeswuert mat, et sief dir knujelt
eng Grimmel… Englesch! Fir de Lëtzebuerger, deen nëmmen e klenge
Wutz iwwer d’Primärschoul eraus gaang ass, däerft dat kee Krämpes
kaschten; d’Englescht ass jo net zugudderlescht eng „Sproochterrine“
aus eisen zwou Haapt-Schoulsproochen… a fir äis och aus dem Lëtzebu-
ergeschen, oder net? An domat hätte mir d’Kéier erëm fir bei eisen Titel
hei uewendrun.

Gemenkerhand erwaarde mir vun engem, deen sech „bei de Leit“
mëndlech oder schrëftlech op Däitsch oder Franséisch ausdréckt, datt
hien dat zerguttst am Grëff huet, apaart wann hien dat vrun engem
Mikro och nach berufflech wëllt maachen. Politik hin oder hier: eise
Staatsminister Juncker ass en unerkannt Beispill dofir; hie mécht dat
flott a gutt… an eisem Land dobaussen domat en décke Batz Éier.
Schwätzt oder schreift e Lëtzebuerger „bei de Leit“ Däitsch wéi de
„billige Jakob“ oder Franséisch wéi en „Tréieschbréitchen“, da maache
mir him mam Bic oder a Gedanke rout Sträpp ënnert seng sproochlech
Kuebereien.

Mä wat geschitt dann elo, wann ee vun äis Lëtzebuergesch schreift
oder schwätzt, wéi wann hien an Däitschland gebuet an am Frankräich
gezappt gi wier? Guer näischt oder glat näischt… an dat ass Speck a
Schwéngefleesch, gelldir. Sot oder schreift dir eppes doriwwer, da sidd
dir e Purist, e Fanatiker, e Fascho, en Nationalist oder soss e verdächtege
Klunnes; Leit vu Radio oder Televisioun kommen iech direkt mat
Broutkuerf-Gejéimers gefuer, wann net esouguer mam laange Baart vum
Maulkuerf… a laachen sech futti, datt dir dann „de Bak haalt“ . All dee
Kabes si mir ower laang gewinnt; déi „Sproochhandikapéiert“ (cf.
Michel Raus) a Multikulti-Guddien hätte besser, emol endlech eng aner
Plack opzeleeën, esouguer eng CD oder eng CD-ROM op de Leescht ze
huelen. Anerer, déi hei den „Zyniker“ bewosst wëlle markéieren, hunn
nach ëmmer net bekäppt, datt deen Ausdrock am Lëtzebuergesche
verdäiwelt no beim „Zinniklos“ läit; also och op „West-Our-Sauer-Mu-
sel-Fränkesch“. Schued vrun allem fir déi vill verbëtzelt Talenter.

Fir äis ass et iwwerhaapt keng Fro, ob fir oder géint Däitsch oder
Franséisch. De Problem war, ass a bleift fir eis Sprooch dee Muttwëll an
dacks déi (vläicht onbewosst) Schluppegkeet, duerch déi eiser gestackter
a spranglieweger Wierder, Ausdréck a Sätz einfach mat absolutt onnéi-
dege friemen Elementer wéi mat enger Rullbiischt zougelaatscht ginn.
Soss näischt. Mä dat ass onheemlech vill! Deen Aarmutt da „wëssen-
schaftlech“ wëllen als „Paradigmewiessel“ verkleeden… Quetschen och!
Dat muss ee méi Dommen erzielen.

R.Z. – …hu mir alleguer esou néideg wéi den Dram am Schlof. Mä wie verzielt dann senge Kanner
oder Kandskanner nach e Mäerchen, eng Seechen, eng Geschicht? Ass dofir nëmme méi d’Televisioun
do, oder e Video, woumat ee sech dees „Gedéngels“ lassmecht?… schued, well do geet villes an de
Relatioune vun de Kanner an de „Grousse“ verluer: hir Fantasie bleift méi aarm, wann si all Biller
„gemaach“ kréien, aplaz sech der selwer kënne virzestellen. „Verziel mir eng Geschicht“ , kann einfach
net ëmmer duerch e Biller-Apparat ersat ginn; et sief dann, fir déi kleng Wibbeler just roueg ze halen.

Eis Bicherbuttécker leie voll flotter a gudder Mäerchebicher… och ëmmer méi an eiser Sprooch; et
muss dach net ëmmer extra e Feierdag sinn, fir engem Butz esou eppes mat ze huelen. De „Biller-Radio“
huet eise Kanner an äis selwer esou villes zum Onwee gemaach; et gëtt déck Zäit, datt mir aus
gelangweilten an deelweis „gebrachenen“ Aen erëm glënnereg Guckelcher maachen, déi sech nach
kënne verwonneren… an op déi nächst „Geschicht“ waarden… firwat net aus engem Lëtzebuerger
Buch?

P.W. – „d’Bom schléit zou“ an dat zu Dol an engem Theaterstéck. Si schléit keng Dier, keen Tirang a
kee Buch zou; dofir ass si keng Bomi, mä eng Oma; et huet een si an eis Sprooch gebruet… natierlech
erëm ouni den Numm vum Original-Schreiwer. Firwat? Mä ganz einfach, well dës Bom net draschléit,
net drafacht, och net duerschléit, oder duerheet; an domat verréit si eng original däitsch „Oma die
zuschlägt“ Ass et dann esou eng Onéier, fir als Iwwersetzer fein a fair ze bleiwen?

Wann den Ettes Devaquet esou en däitscht Stéck an seng kräfteg Schëfflenger Sprooch setzt, da
schreift hien z. B. brav, „e Stéck an 3 Akten, vum Ulla Kling, mat Erlaabnes vum Verlag München“ . Op
deer enger Säit muss een de Veräin luewen, deen sech Méi gëtt, eppes „Lëtzebuergesches“ op d’Bühn ze
bréngen; op déi aner Manéier géng eis Sprooch déi intellektuell Éierlechkeet verdéngen, datt d’Kautsch
ernimmt gëtt, wouran d’Stéck gewuess ass… bei der „zouschloender Bom“ hu mir keen Detektiv
gebraucht, fir d’Quell ze fannen!

AL – Mir soe villmools merci fir dee schéinen „Editorial“ (firwat dee stackdäitsche „Leitartikel“ )
vum 20. Dezember am „Wort“, wou Dir iwwer „wat ass d’Lëtzebuergesch vu mar?“ an d’Aarbecht vun
der Actioun-Lëtzebuergesch geschriwwen huet... Dat och nach an enger Sprooch, déi jidferee sech fir
säi Lëtzebuergesch als Middel a Kiddell kann hannert de Spijel stiechen… e Bewäis weider, datt „et“
geet!

Steigende Tendenz bei den technischen Hilfeleistungen
Aus der Generalversammlung der freiwilligen Feuerwehr Leudelingen

HGS. – Die Zahl der Einsätze in
der technischen Hilfeleistung bei
der freiwilligen Feuerwehr ist
auch im Jahr 2000 wieder gestie-
gen. Die Löscheinsätze betrugen
nur noch zehn Prozent aller Ein-
sätze. Darauf wies Kommandant
Jean Lehners in seiner Begrüßung
besonders hin, als er die 112. Ge-
neralversammlung der Feuerwehr
Leudelingen in der Mehrzweck-
halle eröffnete. 

Als Ehrengäste begrüßte er Bür-
germeister Fernand Conter sowie
vom Schöffen- und Gemeinderat
Annette Streitz-Klein, Lotty Roul-
ling-Lahyr, Raymond Kauffmann
und Jean Feipel. Ein weiterer Gruß
galt Pfarrer Romain Kroeger. Ei-
nen besonderen Dank sprach Jean
Lehners dem scheidenden Unter-
kommandanten André Arendt aus,
der dieses Amt zwölf Jahre beklei-
det hatte und es nun wegen Umzu-
ges zur Verfügung stellte.

Recht ausführlich und versehen
mit vielen interessanten Details
war die Broschüre über die Arbeit
und das Leben der Feuerwehr
Leudelingen im Jahre 2000. Das
Korps zählt zurzeit 24 aktive Mit-
glieder, acht Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr und vier Vetera-
nen. Der Mitgliederbestand der
Jugendfeuerwehr hat sich im Be-
richtsjahr von vier auf acht Mit-

glieder verstärkt. Hinter den tro-
ckenen Zahlen des Aktivitätsbe-
richtes zeigt sich die ganze Band-
breite einer Einsatzbereitschaft,
die Bürger der Gemeinde freiwillig
für die Sicherheit aller anderen
erfüllen. Insgesamt gab es im Jahr
2000 190 Tätigkeiten mit 2 980
Stunden und 50 Minuten. Sie tei-
len sich auf in sieben Begräbnisse,
Burgbrennen, 60 Einsätze, fünf
Feste, 13 Instruktionen, 25 Aktivi-
täten der Jugendfeuerwehr, 36
Stunden für Materialverwaltung,
sieben Radrennen usw.

Die insgesamt 60 Einsätze unter-
teilen sich in fünf Löscheinsätze
(Autobrand, Kaminbrand, Reifen-
brand, Tanklasterbrand und Zim-
merbrand), 52 technische Einsätze
(Bergung toter Tiere, Freimachen
von Verkehrswegen, Keller aus-
pumpen, Öleinsätze, Sturmschä-
den, Türöffnungen, Unfälle, Was-
serrohrbruch und Entfernen von
Wespennestern) sowie drei Fehl-
alarme. Die meisten Einsätze fan-
den im September statt.

Im Berichtsjahr wurden insge-
samt zwölf Übungen abgehalten:
fünfmal Arbeiten mit dem Tank-
löschfahrzeug, fünf Geräteübun-
gen, zwei Innenangriffe und drei
theoretische Unterrichtsstunden
über präventiven Brandschutz.
Besonders hervorgehoben wurde,

dass Jim Schuster sechs Wochen-
enden in der Feuerwehrschule ver-
brachte, um das Diplom BT-2 zu
erlangen. 

Jim Schuster ist auch Jugendlei-
ter. Aus der Arbeit der Jugendfeu-
erwehr berichtete er über 19
Übungen, die zum großen Teil in
Leudelingen, aber auch in Nach-
barorten stattfanden. Dann gab es
noch einen Wintermarsch sowie
Teilnahme an der Schwimmmeis-
terschaft und an der nationalen
und der kantonalen Jugendleiter-
sitzung.

Bei den Vorstandswahlen wur-
den Jean-Pierre van Dyk und Da-
niel Lahier wieder gewählt und
Jeff Enders neu gewählt.

Der Vorstand besteht zurzeit aus
Kommandant Jean Lehners, Sek-
tionschef und Kassierer Jean-
Pierre van Dyk, Sektionschef und
Sekretär Romain van Dyk, Sekti-
onschef und Instruktor Alphonse
Lux, Mannschaftsvertreter und
Gerätewart Franck Arendt, Mann-
schaftsvertreter Daniel Lahier,
Mannschaftsvertreter und Geräte-
wart Serge Müller, Mannschafts-
vertreter, Gerätewart und Ju-
gendleiter Jim Schuster und dem
nunmehr neu gewählten Jeff
Enders.

Die Grüße der Gemeinde über-
brachte Bürgermeister Fernand
Conter. Er bedauerte den Fortgang
des bisherigen Unterkommandan-
ten André Arendt und betonte, er
hätte diesen Mann gerne behalten.
Bei dem Bericht über die Arbeit
der Jugendfeuerwehr freute ihn
die Tatsache, dass die Jugendli-
chen ihre Übungen nicht nur in
Leudelingen abhalten, sondern
auch in Nachbargemeinden, wo-
mit sie neben der Einsatzschulung
auch Freundschaften mit anderen
Jugendlichen schließen könnten.

Bürgermeister Conter ging dann
auf einige Einzelheiten, unter an-
derem auch auf künftige Maßnah-
men im präventiven Brandschutz,
ein. Den Mitgliedern sprach er im
Namen aller Bürger seinen Dank
für die im Jahr 2000 freiwillig
geleisteten Stunden aus und versi-
cherte, die Gemeindeverwaltung
werde ihrer Feuerwehr auch künf-
tig weiterhelfen, soweit es ihre
Möglichkeiten erlaubten.

In seinen Schlussworten betonte
Kommandant Jean Lehners noch
einmal die äußerst gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeindever-
waltung und bat den Bürgermeis-
ter, den Schöffen und Gemeinde-
räten die besten Grüße der freiwil-
ligen Feuerwehr Leudelingen zu
übermitteln.

Bettemburg

Prämien für Schüler und Studenten

Die Schüler und Studenten hatten sich im Kino „Le Paris“ zur Verteilung
der Prämien eingefunden (Photo: Aloyse Emering)

In Anwesenheit der Gemeinde-
ratsmitglieder Gaston Molling, Ro-
land Fürpass, Gusty Graas und
Jean-Marie Eresch konnte Roby
Biwer als Vertreter des Bettembur-
ger Schöffen- und Gemeinderates
am vergangenen Mittwoch die all-
jährliche Uberreichung der Unter-
stützungs- und Förderprämien für
Schüler und Studenten der Ge-
meinde vornehmen.

216 Jugendliche kamen in den
Genuss einer Unterstützung, wobei
der Durchschnitt bei 3 000 Franken
lag. 84 Jugendliche konnten als
verdienstvolle Schüler unterstützt
werden, wobei die Prämie für den
besten Schüler bei 7 500 Franken
lag und der Durchschnitt 4 454
Franken betrug.

Je 4 000 Franken erhielten vier
CATP-Absolventen, während 35
Sekundarschüler je 6 000 Franken
in Empfang nehmen konnten.

71 Bettemburger Jugendliche kom-
men in den Genuss einer postse-
kundaren Studienbeihilfe für Aus-
landsstudien  in Höhe von 17 000
Franken, während 25 Studenten
für weiterführende Studien in Lu-
xemburg je 8 000 Franken erhiel-
ten. 

Insgesamt kamen für das vergan-
gene Studienjahr 2,65 Mio zur Ver-
teilung, eine Summe, die der Erste
Schöffe als Investition in die Ju-
gend verstanden wissen wollte.

Die Unterstützung für Studenten
und Schüler gibt es in der Ge-
meinde Bettemburg seit dem
Schuljahr 1971/72, wobei diese Er-
munterungsprämien regelmäßig
erweitert und den jeweiligen Studi-
enangeboten angepasst wurden.
Abschließend wurde der Film
„Keeping the Faith“ mit Ben Stiller
vorgeführt.

b.a.b.
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SÜDEN / VARIA

GOTTESDIENSTORDNUNG
Samstag, den 30. Dezember, und Sonntag, den 31. Dezember,

Dekanate Bettemburg und Esch/Alzette

Beles: Sonntag, 9.30 Uhr,  Messe.
Bel Val-Metzerlach: Samstag, 19

Uhr, Messe.
Bergem:  Samstag, 19 Uhr, Vor-

abendmesse.
Bettemburg: Samstag, 16.30 Uhr,

Vorabendmesse (Foyer St-Joseph);
19 Uhr, Vorabendmesse  (Pfarrkir-
che); Sonntag, 9 Uhr, Messe (Foyer
St-Joseph); 9 Uhr, Messe (Foyer Ste-
Elisabeth); 9.15 Uhr, Italienische
Messe (Pfarrkirche); 10.15 Uhr,
Wortgottesdienst (Pfarrkirche);
11.15 h, messe en langue portugaise
(église); 19 Uhr, keine Abendmesse
(Pfarrkirche).

Differdingen: Samstag, 18  Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 10 Uhr,
Messe.

Differdingen-Fousbann:  Sams-
tag, 18.30 Uhr,  Messe; dimanche,
8 h, messe en langue portugaise.

Düdelingen: Samstag,  17 Uhr,
Beichtgelegenheit; 18 Uhr, Messe
(Büringen);  18 h, messe en langue
italienne (église paroissiale); 19 Uhr,
Vorabendmesse (Pfarrkirche); 19.15
Uhr, Wortgottesdienst  (Spital);
Sonntag, 9 Uhr, Messe (Pfarrkirche);
8 Uhr, Messe (Altersheim); 10 h,
messe en langue portugaise (église

paroissiale);  11 Uhr, Messe (Pfarr-
kirche); 16 Uhr, Tauffeier; 18 Uhr,
Messe (Budersberg); 19 Uhr, Abend-
messe (Pfarrkirche).

Esch-Grenz: Samstag, 18 Uhr, Ro-
senkranz; 18.30 Uhr, Kindermesse;
dimanche, 9 h, messe en langue por-
tugaise; 10.30 Uhr, Gemeinschafts-
messe; 19 Uhr, Danksagungsmesse. 

Esch – Mission catholique ita-
lienne: samedi, 18 h, messe; di-
manche, 10.30 h, messe; 18.30 h,
messe.

Esch-St-Joseph: Samstag, 18
Uhr, Vorabendmesse; Sonntag,
10.30 Uhr, Messe; 15 Uhr, Segnung
der Kinder: 18.30 h, messe en langue
française. 

Esch-Lallingen: Samstag, 19 Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 10 Uhr,
Messe, 16 Uhr, Andacht.

Esch-St-Henri: Samstag, 19 Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 10 Uhr,
Singmesse; 18 Uhr, Singmesse.

Esch-Raemerich: Samstag, 18
Uhr,  Vorabendmesse.

Kayl: Samstag, 19 Uhr, Messe;
Sonntag, 8 Uhr, Messe; 10.30 Uhr,
Hochamt.

Lamadelaine: Samstag, 18 Uhr,
Vorabendmesse;  Sonntag, 9.30 Uhr,
Hochamt.

Lasauvage:  dimanche, 18 h, messe
en langue française.

Limpach: Sonntag, 9.15 Uhr,
Messe.

Monnerich: Samstag, 19 Uhr, Vor-
abendmesse; Sonntag, 10.30 Uhr,
Hochamt.

Niederkorn: Samstag, 19 Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 9 Uhr,
Messe (Spital); 10 Uhr, Messe (Al-
tersheim). 

Oberkorn: Sonntag, 10 Uhr,
Messe.

Petingen: Samstag, 17.30 Uhr,
Beichtgelegenheit; 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse;  Sonntag, 8.30 Uhr, Fa-
milienmesse; 10 Uhr, Hochamt; 17
Uhr, Feierliche Andacht zum
Jahresschluss; 17 h, messe en langue
italienne (Maison de soins).

Rodange: Samstag,  10.30 Uhr,
Eligiusfeier; 19 Uhr, Vorabendmes-
se; Sonntag, 10.30 Uhr, Hochamt;
18.15 h, messe en langue portugaise.

Rümelingen: Samstag, 17 Uhr,
Messe (Altersheim); 19 Uhr, Vor-
abendmesse; Sonntag, 10 Uhr,
Hochamt.

Sassenheim:  Samstag, 18.30 Uhr,
Messe. 

Schifflingen: Samstag, 18.30 Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 10.30
Uhr, Messe.

Steinbrücken: Sonntag, 10.30
Uhr, Messe.

Tetingen: Samstag, 18.30 Uhr,
Vorabendmesse; Sonntag, 10 Uhr,
Messe.

Zolver: Samstag, 18 Uhr, Messe
(Cité Kauffman); Sonntag, 8.30 Uhr,
Messe (Altersheim); 10.30 Uhr, keine
Messe (Pfarrkirche); 17 Uhr, Bet-
stunde für Erwachsene; 18 Uhr,
Messe.

Kinderdisco
und Silvestermarkt

in Differdingen
Mit dem Anmieten der großflächi-

gen Eispiste zu einem veranschlag-
ten Preis von zwei Mio. F ist der
Gemeindeverwaltung Differdingen
tatsächlich der große Wurf gelun-
gen: Seit ihrer offiziellen Einwei-
hung am Sonntag, dem 10. Dezem-
ber, reißt der Strom der Besucher,
vorwiegend der jugendlichen Inte-
ressenten, nicht ab. Die Eispiste
bleibt bis zum 7. Januar 2001 aufge-
baut. Auch die von der Gemeinde-
verwaltung gekauften Holzchalets,
die in Zukunft an Interessenten ver-
mietet werden können, vermittelten
der 24. Ausgabe des Weihnachts-
marktes eine besondere Note.

Zum Abschluss des Jahres 2000
lädt die Kommission für die Jugend
und das dritte Alter der Gemeinde
Differdingen für diesen Sonntag,
Silvester, von 14 bis 18 Uhr zu gleich
zwei Veranstaltungen ein. Einerseits
findet auf der Eispiste selbst eine
Kinderdisco statt, bei der Banana-
Joe als Discjockey mitwirken wird.
Zur gleichen Zeit laden die Jugend-
sektionen der Differdinger Vereine
zu ihrem Silvestermarkt ein. z.r.

NOTIZBLOCK
Beles. –  Geburtsfi lme.  Ge-

burtsfilme werden am 2. Januar um
19 Uhr im „Liewensufank“ Beles,
Escher Straße 108, gezeigt. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Der
Unkostenbeitrag für Mitglieder be-
trägt 150 F. Nichtmitglieder zahlen
250 F.

Niederkorn. –  Neujahrssin-
gen. Die „Chorale Ste-Cécile“ Nie-
derkorn wartet am Neujahrstag in
den Straßen von Niederkorn mit ih-
rem traditionellen Neujahrssingen
auf.

Sassenheim. –  Gemeinderat.
Um alle Missverständnisse aus dem
Feld zu räumen, sei im Anschluss an
unseren Artikel „Guy Anen (CSV)
wird neuer Schöffe“ vom vergange-
nen Samstag darauf hingewiesen,
dass laut Gesetz das Rücktrittsge-
such als Gemeinderatsmitglied des
demissionären Schöffen Arny Bau-

ler erst zu dem Zeitpunkt angenom-
men werden kann, an dem dessen
Rücktrittsgesuch als Schöffe statt-
gegeben worden ist. Deshalb hätte es
keinen Sinn ergeben, beide Demissi-
onen gleichzeitig einzureichen, des-
halb habe er seinen Rücktritt aus
dem Gemeinderat (am 1. Januar)
erst am 22. Dezember beantragt, bit-
tet uns der abdankende Politiker
den eingangs erwähnten Artikel zu
vervollständigen. 

Schifflingen. –  Stil lgruppe.
Die Hebammenstillgruppe in Schiff-
lingen, 16, am Pärchen, trifft sich am
2. Januar von 17 bis 18 Uhr.

Amiperas
Helleng. – E Mëttwoch, den 3.

Januar, ass um 14 Auer „Porte
ouverte“ am Kulturhaus. Duer-
no ass um 19 Auer Komitees-
versammlung.
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P.W. – ... emol ganz éierlech: Dir huet Iech bestëmmt och ewell iwwer dëst oder dat geiergert, wat mat eiser
Sprooch ze dinn huet; sief dat iwwer „déi“ vu Radio an Televisioun, sief et iwwer Politiker oder Leit, déi
iergendwéi vrun engem Mikro „Jaddermunnesse-Lëtzebuergesch“ schwätzen, sief et iwwer Kanner, déi
d’Sprooch mat egal wat „mega-cool“ verhondsen. An da kënnt ëmmer datselwecht um Enn: Et misst een
deenen emol … déi sollen emol … sot deenen emol … mir hunn net esou gesot …

Wie misst wat? Mä sollen déi dann net „emol“, déi sech esou dacks entzannen? Sollen déi sech net „emol“
selwer froen, wat si „emol“ fir eis Sprooch maache kënnten? Et kann a wëllt net jidfereen säin Äifer an der
Zeitung lassginn. Mä mir kënnen alleguer perséinlech eppes an eisem klengen oder grousse Krees fir
d’Lëtzebuergescht maachen.

Ass et dann net esou, datt der vill vun äis z.B. de Kanner jidfer hirmiddege Kabes kafen, dee
geschäftsdichteg Japaner oder Amerikaner hei op de Maart geheien … Tamagotchi, Pokémon a wat et dees
blöden, geféierlechen ower deiere Kabes nach gëtt. Mä, gelldir, eise Jéngi oder eis Modi däerfen dach keng
Komplexer kréien, wann déi „aner alleguer“ mat deenen neie Saache kommen … dat ass net onbedéngt en
Iwwerleeës fir an eis Klack; et kann een ower vun do aus „emol“ driwwer nodenken, ob dann näischt
Zerguttstertes fir eis Sprooch bei eis Kannerléift géng passen. Éierlech!

Kënnt een sech net „emol“ virstellen, datt ee fir Niklosdag, Chrëschtdag, d’neit Joer, eng Kommioun,
e Gebuertsdag asw. systematesch e Buch op Lëtzebuergesch géng schenken; dat kritt een a jidfer éierbarem
Bicherbuttek. A wéi wier et mat engem Abonnement op de PANEWIPPCHEN, dat een engem Jong oder
Meedchen, dem Pätterchen oder deer klenger Giedelche kënnt als Cadeau maachen. PANEWIPPCHEN …
wat ass dat dann? De lëtzebuergeschen Numm fir „Bachstelze“, an och den Numm vun enger formidabel
a praktesch ganz op Lëtzebuergesch gemaachter Kannerzeitung vum PANDA-CLUB aus eisem NATUR-
MUSEE. A wéi dann dat? Mä kuckt emol an Ärem Telephonsbuch ënnert „Musée d’histoire naturelle“… do
fannt Dir den Nummer vum PANDA-CLUB, de 46 17 34 oder de 46 21 21. Da loosst mer „emol“ kucken.
Éierlech.

R.Z. – Ech hunn e Wonsch; ower ech weess net, ob s du eppes dofir
kanns maachen. Oder bass du och deer komescher Zyniker een, deen
sech nëmmen als Zinniklos verkleet?

So emol zu dengem Houseker, hie soll all deene Sprooch-
Housekeren aus der Chamber, der Televisioun an de Radioen eng
déck Rutt ginn … oder der Actioun-Lëtzebuergesch hiert Bichelche
mat de „rouden a grénge Lëschten“. Nach besser: Stiech all dee Kabes
an e grousse Sak, dee muttwëlles aus dem Däitschen, dem Engleschen
a Franséischen an d’Lëtzebuergescht eragestoppt gëtt … huel dat
Ganzt mat an den Himmel, da laachen eis Groussmammen a -pappen
emol rëm zerguttst. Oder si kräischen.

Kleeschen, mir feieren dat anert Joer am Oktober eis 30 Joer
Actioun-Lëtzebuergesch; dat ass och déi Zäit am Joer, wou een
owes an deer rosaer Luucht iwwer de Koppen esou gutt gesäit, wéi s
du amgaang bass ze baken. Bak och schéi Boxemännercher fir all déi,
déi sech e bësse Méi mat eiser Sprooch ginn; lee den Elteren, de
Pätteren a Giedelen en Ziedel an d’Schong, datt si fir eis Kanner
vläicht och eng Kéier un e lëtzebuergescht Buch denken, aplaz u
plastikst Krichsgeschir an idiotesch Grujelgeschichten, „well déi
aner et hunn“ .

Kleeschen, ech weess, datt mäi Geknadders a Gesouers e laange
Baart huet. Esou wéi däin een ass … an dofir kréien ech dacks
virgehäit, ech gif nach un dech gleewen … eng Gemengheet,
gelldu! Mä du hues dech jo och géint all Zort vun „Weihnachts-
männer“ ze wieren, déi importéiert amerikanesch Trëllerten, déi
esou nom Su richen an ewell geschwënn Allerhellegen dorëmmer
lafen …

L.R. – Dëslescht ass zu Miersch am „Centre national de littéra-
ture“ eng Ausstellung opgaang, déi einfach „Lëtzebuergesch“
heescht. Si dauert bis Enn Mäerz 2001, also siwe ganzer Méint ... do
misst jo bal fir jidfereen ënnert deene méi ewéi 200 Deeg een ze fanne
sinn, op deem ee sech eng Koppel Stonne fir eis Sprooch hëlt; dir
fannt, vu méindes bis freides a vu mueres 10 bis owes 6 Auer, eng
oppen Dier … mol kucken, ob de „Leit“ eng zolitt Ausstellung iwwer
eis geschriwwe Sprooch méi wichteg ass, wéi datt doriwwer ëmmer
nëmme rondrëm gebabbelt gëtt oder „gescheit“ Gespréicher beim
Patt gehal ginn.

Wou ass dann elo dee „Centre national de littérature“? Mä wann
dir vun der Stad aus iwwer d’Haaptstreck op Miersch kommt an
iwwer d’Bréck sidd, da stousst dir déi aner Säit bal riicht drop. Et ass
iwregens e formidabel restauréiert aalt Härenhaus, an deem am 19.
Joerhonnert de Staatsminister Emmanuel Servais gewunnt huet ...
haut ass et eng Adress, déi wéinst der Qualitéit vun der Aarbecht, déi
do geleescht gëtt, eng vun den intressantsten aus dem Land ass!
Direkt an der Entrée fannt dir iwwregens d’Original vun der
Actioun-Lëtzebuergesch-Plackett „DICKS-RODANGE-LENTZ“ , e
Cadeau vun eisem Veräin.

En Tour op Miersch an e Besuch am Servais-Haus sinn et op vill
Manéieren dowäert; dir gitt domat och nach all deene Lëtzebuerger
eng Reverenz, déi sech mat hirem Schreiftalent – egal a wat fir enger
Sprooch – en Numm gemaach hunn oder maachen … et gëtt esou vill,
sou dacks, vun esou sëlleche Leit iwwer „Kultur“ geschwat ... am
CNL zu Miersch ka jidfereen, deen et heimat éierlech mengt, sech
deer eng fein Nues voll huelen an esouguer d’Täschen domat stoppen!
Wat ass dann elo mat deer Ausstellung iwwer d’Lëtzebuergescht lass?

D’Nimm vun de Spezialisten, déi dës Organisatioun op d’Been
gestallt hunn, sinn eng Garantie fir d’Qualitéit, mä och eng Sécher-
heet, datt jidfereen eppes vun deer Expo iwwer eis geschriwwe
Sprooch ka verstoen a matkréien; si maachen iech keen décke Kapp
mat linguisteschem Kaviar, mä zervéieren iech litteraresche Kascht,
dee „bäihält“: „si“, dat sinn d’Germaine Goetzinger, de Gast Mannes
an de Roger Müller. Wie si an hirer wëssenschaftlech-lieweger
Begeeschterung bis elo erlieft huet, deem schmaacht dat Ganzt
einfach „no méi“. Genee dat soll jo och eng Ausstellung bidden, déi
net nëmme fir Spezialisten, mä fir all intresséiert Leit gemaach ass.
Gitt dohinner, et deet iech bestëmmt net leed!

Dee flotte Katalog, deen een natierlech och ze kafe kritt,
beschreift déi eenzel Deeler vun der Ausstellung iwwer d’Lëtzebuer-
gescht. „Eine Sprache geht ihren Weg: von ,onst Däitsch‘ zu ,eis
Sprooch‘“ – 1. Kapitel: Wou d’Lëtzebuergesch hierkënnt. – 2. Kapitel:
Wou haut nach Lëtzebuergesch geschwat gëtt. – 3. Kapitel: Wéi
d’Lëtzebuergesch sech an der Ëffentlechkeet duerchgesat huet. – 4.
Kapitel: Wéi se ugefaang hunn, op Lëtzebuergesch ze schreiwen. – 5.
Kapitel: Wat haut op Lëtzebuergesch geschriwwe gëtt.

Wann dat keng Geleeënheet ass, fir sech emol zerguttst iwwer eis
Sprooch ze informéieren, a fir sech e flotte Katalog mat heem ze
huelen (oder Frënn ze schenken), da gi mir vläicht nach laang no
enger besserer sichen.

AL. – Uechter d’ganzt Land gëtt et ewell ëmmer méi Veräiner, déi am Hierscht an iwwer de Wanter
Theater-Owender organiséieren. Et ass eng Freed, ze gesinn, datt déi Traditioun deene sëlleche Blödel-Emis-
siounen op der Televisioun Konkurrenz mécht; et ass ower och eng Gellecht, festzestellen, datt d’Gesellegkeet
vun de jonke Leit ee Gléck nach iwwer verhammelt Sprang- a Schlupp-Owender erausgeet. Wonnerbar!

Et kann een sech ower och dacks wonneren, datt an der Annonce fir esou en Owend vergiess gëtt, fir ze
soen, vu wiem dann elo déi eenzel Theaterstécker sinn; ass dat fein? Nach méi komesch kënnt et ee vir, wann
däitsch Theaterstécker oder deer aus soss enger Sprooch op Lëtzebuergesch „iwwersat“ ginn, an dobäi vergiess
gëtt, ze soe vum wiem dann elo d’Original ass … dat ass net éierlech! Dat ass esouguer geklaut!

Nach méi schlëmm ass et, wann e Lëtzebuerger higeet, an hien „iwwersetzt“ e Stéck (dacks méi ewéi
schaufel!), dat net vun him ass … an hie schreift sech ouni ze flankéieren als den Auteur dohinner. Dat huet
nach méi e schlëmmen Numm zegutt, well deen „Theater-Déif“ jo och nach Geld fir säin Aarmutt verlaangt.
Eis Sprooch huet esou Tricken net néideg an net verdéngt; et ass absolutt keng Onéier, eng propper
Iwwersetzung oder „Adaptatioun“ vun engem Text ze maachen, wann ee fein a manéierlech seet, wien de
richtegen Auteur vum Original ass. Anescht ass et net nëmme lächerlech, dat sténkt. Op esou „Lëtzebuer-
gescht“ kënne mir fleeten, well et ass genuch Éierbares an Éierleches do!

Sinn et dann elo Mierbounen, Saubounen, Dullessen oder Gaar-
debounen? Et ass alles datselwecht; just dee „Jud/Judd“ schéngt
heiansdo Kappbrieches ze maachen. Do gëtt dacks geroden a kalen-
nert, wou den „Judd“ hierkënnt. Iwregens ass dat Stéck Fleesch vu
ville Leit net „Judd“ mä „Jud“ genannt ginn … wat jo ewell eng
Ursaach misst hunn. Fir d’éischt emol: „Jud(d) mat Gaardebounen“
ass kee spezifesche Lëtzebuerger Plat; dat ka jidferee selwer op der
Säit 249 am 2. Band vun eisem Dictionnaire noliesen, wann en deen
net nëmmen huet, fir gutt an enger Bibliothéik ze maachen. Mir hunn
alt, wéi anerer och, vun iwwerall genëssegen Iessekascht erageholl, a
wéi fir e sëlleche Saache mat eise Kraider a Geschmaacher eng
typesch kulinaresch „Integratioun“ gemaach.

Dat Stéck Schwéngefleesch, vun deem beim „Jud(d)“ rieds geet,
ass de „Kënnbak“, also misst et bei äis „Kënnbak mat Gaardebou-
nen“ heeschen … der Däiwel weess, wou dat „Gejudds“ dann elo
hierkënnt, an et ass mengerwärreg ewell op villen Dëscher a Comp-
toiren driwer gediedegt, geroden a sech zermeeschtert ginn.

Eng ganz „echt“ Explikatioun kënnt déi hei sinn: Op Spuenesch
heescht d’Gaardeboun … JUDIA! abeejo! Spuenier hate mir jo och
am 16. a 17. Joerhonnert hei. Deemno gife mir da Gaardeboune mat …
Dullessen iessen, oder JUDIA mat ... gell!

Dat ass gelungen, ower net esou derlaanscht, well mir jo och frou
mat deem koppege „Päerdsbüffdeck“ sinn, e Stéck Rëndfleesch vum
Päerd!

Ass dat dann elo e „Rusch fir de Busch“ oder e „Rasch fir de Basch“? Alt erëm e flott Beispill, fir ze weisen,
datt déi englesch Orthographie wierklech dat Allerlescht ass, wann een eng Schreifweis onbedéngt iwwer de
Leescht vun der Looogik wëllt zéien. Dogéint ass déi lëtzebuergesch eng mat siwe Stären!

he will … er will … mä op Lëtzebuergesch: hien, hatt, si WËLLT! ! !
(merci, Mme Fischer)

Die Besucher bekundeten großes Interesse am Renovierungsprojekt (Photos: Anouk Antony)

Die Renovierung soll deutlich teurer werden als ursprünglich geplant

Hauptstädtisches Theater auf Limpertsberg

Erste Saison wird nicht vor September 2002 eröffnet werden
Gestern Nachmittag besuchten Stadtbürgermeister Paul Helminger,

die Mitglieder des Schöffen- und Stadtrates sowie der Ressortkommissionen die Baustelle

NSch – Durch die Asbestsanie-
rung wurde reichlich Schaden im
hauptstädtischen Theater ange-
richtet. Davon konnten sich gestern
Nachmittag Stadtbürgermeister
Paul Helminger, die Mitglieder des
Schöffen- und Stadtrates sowie der
Kultur-, der Energie- und der Fi-
nanzkommissionen bei einer Füh-
rung überzeugen, die von Peter
Eickholt von der Bauleitung orga-
nisiert wurde.

Am ersten Tag der Asbestsanie-
rung wurde jedem, der nicht zur
beauftragten Firma gehörte, der
Zutritt verweigert. So blieb keine
Zeit, um beispielsweise das Holz,
das sich im Publikumsraum be-
fand, mit Plastik zu überdecken.
Durch speziellen Schaum, der bei
einer Asbestsanierung verwendet
wird, wurde dieses Holz erheblich
in Mitleidenschaft gezogen und
musste zum Teil entfernt werden.

„Tabula rasa“
„Tabula rasa“ bezeichnete Peter

Eickholt die Vorgehensweise der
Arbeiter bei der Asbestsanierung.
Nicht nur dass das Holz stark be-
schädigt wurde, auch sind Teile der
Mauern abgerissen worden. Bei den
sanitären Anlagen, die erst vor den
Arbeiten erneuert worden waren,

hat sich im Laufe der Zeit, durch
fehlenden Schutz vor Feuchtigkeit,
Schimmel gebildet. Hier steht also
eine zusätzliche Instandsetzung an.

Da zahlreiche weitere Teile des
Gebäudes ebenfalls nicht abge-
deckt werden konnten, trugen der
Innenhof sowie die Treppenhäuser

hohen Schaden davon. Dadurch,
dass das Gebäude weder vor
Feuchtigkeit noch vor Kälte ge-
schützt werden konnte, setzte sich
an zahlreichen Stellen Schimmel-
pilz an und das Gemäuer fing teil-
weise an zu bröckeln und zu reißen.
Auch konnten durch die Asbestsa-
nierung zahlreiche Renovierungs-

und Ausbauarbeiten nicht fortge-
setzt werden.

Erneuerungen
und Verbesserungen

Das 1964 eröffnete Schauspiel-
haus wird den aktuellsten Sicher-
heitsnormen angepasst und tech-
nisch auf den neuesten Stand ge-
bracht. Innen wird das Gebäude
optisch überholt. Im Zuschauer-
raum werden neue Zuschauersitze
angebracht und Teppichbeläge ver-
legt. Dort, wo sich früher die Ver-
waltungsräume befanden, sollen
neue Artistenlogen und ein Ge-
meinschaftsraum eingerichtet
werden.

Bei den Arbeiten im Studio
stellte sich heraus, dass viel mehr
gesäubert und erneuert werden
musste, als ursprünglich vorgese-
hen. Momentan werde man noch
keine definitive Entscheidung tref-
fen, zu welchen Zwecken dieser
Saal genutzt werde, so Bürgermeis-
ter Paul Helminger. Kommende
Woche werde er gemeinsam mit den
Schöffen Colette Flesch und Paul-
Henri Meyers sowie mit Kulturmi-
nisterin Erna Hennicot-Schoepges
beraten, um zu vermeiden, dass
sich am Ende die gleichen Infra-
strukturen in der neuen Konzert-
halle auf Kirchberg wie im haupt-
städtischen Theater befinden, be-
tonte Paul Helminger.

Auf der Rückseite des Gebäudes
wurde bereits ein Anbau mit Anlie-
ferungsbereich errichtet, um das
Theatergebäude zu vergrößern.

Ursprünglich sollte die erste
Schauspielsaison nach den Bauar-
beiten im April 2001 eröffnet wer-
den. Die Übergabe an die Verant-
wortlichen der Stadt Luxemburg
könne, bedingt durch die lang an-
dauernde Asbestsanierung, frühes-
tens jedoch im September 2002 er-
folgen, so Peter Eickholt.

Der Kostenpunkt sei bislang un-
klar, erklärte der Bürgermeister.
Dass das Projekt allerdings deut-
lich teurer werde als ursprünglich
geplant, sei unumstritten. Auf die
Frage eines Jourmalisten, ob es
nicht besser gewesen wäre, das
Schauspielhaus komplett abzurei-
ßen und neu zu errichten, meinte
Paul Helminger, dass diese Maß-
nahme noch viel aufwendiger ge-
wesen wäre.

wwwluxsenior.lu

Öffentliches Rundtischgespräch

Verkehrs- und
Transportproblematik

Es diskutieren Vertreter der
FNCTTFEL, AÖT,

Sécurité Routière, AVR

Montag, den 27. November 2000,
ab 20 Uhr

Foyer der Victor-Hugo Halle,
Limpertsberg

Organisiert durch die
LSAP Bezirk Zentrum

(Photo: Tessy Hansen)

Gestern im „Cercle municipal“

Ausstellung „Solidarité – Sida“ eröffnet
ph – Im Rahmen des Welt–Aids-

Tages am kommenden 1. Dezember
hatten die Vereinigung „stop aids
now asbl“, die „aidsberodung“ sowie
das Luxemburger Rote Kreuz ges-
tern Abend zur Vernissage der Aus-
stellung „Solidarité – Sida“ in den
städtischen „Cercle municipal“ ein-
geladen, an der zahlreiche Gäste,
unter ihnen Familienministerin Ma-
rie-Josée Jacobs, teilnahmen. Ziel ist
es, zahlreiche Personen, die die
Kampagne unterstützen, zu photo-
graphieren. Diese spenden für jedes
Bild 100 F oder mehr. Diese Polaro-
id-Photos werden anschließend auf
Plakaten angebracht und im „Cercle
municipal“ ausgestellt.

Vorbeugen und helfen
Die Vereinigung „stop aids now“

sei, so Herr Goeders, Direktionsbe-
auftragter der „Aidsberodung“, im
Jahr 1992 gegründet worden und
bestehe ausschließlich aus freiwilli-
gen Helfern, die sich vor allem auf
das Gebiet der Prävention konzen-
trierten. Ziel der mehr als einem
Dutzend Mitarbeiter sei es, das
breite Publikum zum Thema Aids zu
sensibilisieren und darauf aufmerk-
sam zu machen, dass trotz der man-
nigfaltigen Anstrengungen auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen Re-
cherchen das HIV- sowie das Aids-
Problem noch nicht aus der Welt
geschaffen ist. Zu diesem Zweck
würden auch Vorträge in den Schu-
len gehalten, um so die jüngere Ge-
neration auf die Gefahren von Aids
hinzuweisen.

Die „aidsberodung“ hingegen,
fuhr er fort, beschäftige sich vorran-
gig mit psychosozialen Dienstleis-
tungen und biete den Betroffenen

Begleitung, Beratung sowie die Mög-
lichkeit, in bestimmten Strukturen
zu wohnen.

Lob und Dank zur Initiative
Dr. Robert Hemmer, Präsident des

„comité de surveillance du sida“,
unterstrich in einer kurzen Anspra-
che, dass die Zahl der Infizierten bis
dato höher liege – insgesamt wurden
37 Neuinfektionen registriert – als
im Vorjahr. Er erinnerte ebenfalls an
die Diskriminierung gegenüber den
Menschen, die sich angesteckt haben
und warnte vor dem schwindenden
Interesse an der Krankheit, die aktu-
ellen Themen wie BSE immer häufi-
ger weichen müsse. Des Weiteren
drückte er die Hoffnung aus, das
Justizministerium werde sich inten-
siver um das Drogenproblem im Ge-
fängnis kümmern. Der Redner ver-
säumte es nicht, den Mitarbeitern
von „stop aids now“  für deren Enga-
gement im Dienst der Mitmenschen
zu danken.

In Vertretung von Gesundheitsmi-
nister Carlo Wagner war es anschlie-
ßend Claude A. Hemmer, der die
Initiative der Vereinigung lobte und
die Helfer aufforderte, ihre wichtige
Arbeit aufrecht zu erhalten. Das Ri-
siko einer Aids-Infektion werde
allzu häufig durch andere Probleme
überlagert und nur ansprechende In-
formationen könnten beim Publi-
kum auf offene Ohren stoßen. Dies-
bezüglich sei es wichtig, fuhr er fort,
zu betonen, dass eine Heilung trotz
der vorhandenen Medikamente ein
Trugschluss sei.

Stadtbürgermeister Paul Helmin-
ger zeigte sich als „Hausherr des
Cercle municipal“ erfreut über die
Sensibilisierungskampagne und

schloss sich den Vorrednern bezüg-
lich der Notwendigkeit einer solchen
Initiative an. Als besonders wichtig
sehe er nicht nur die Aufklärung zum
Thema Aids bei den Jugendlichen,
sondern auch beim breiten Publi-
kum. In diesem Sinn seien auch die
Gemeindeverantwortlichen gefor-
dert, hob er hervor, die es nicht
versäumen dürften, Programme und
Strukturen zu organisieren, die auch
Akzeptanz in der Öffentlichkeit
fänden.

Es sei noch angemerkt, dass Inte-
ressierte sich noch während der Öff-
nungszeiten der Ausstellung – von
montags bis samstags zwischen 10
und 18 Uhr sowie sonntags zwischen
14 und 18 Uhr – bis zum 3. Dezember
ablichten lassen können
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Al. – Souvill wéi eis Sprooch haut geschriwwen a publizéiert gëtt, hätt vru 25 Joer emol kee sech gedreemt. Do si
vill ze laang fuddeleg Eefällegtkeete behaapt a leider och geschriwwe ginn, datt den Hutt engem vun deene
Bauzegkeeten hätt kënnen an d'Luucht fueren: en Dialekt verléiert säi Charakter, seng Faarf, seng Spontaneitéit,
wann ee probéiert, eng Schrëftsprooch draus ze maachen ... a wann dann och nach ëmmer erëm geplättelt ginn ass,
d'Lëtzebuergescht wier dach „nëmmen eng Baueresprooch“, net „reflektéiert an differenzéiert“ genuch, dann ass op
deer Linn natierlech och gefaart ginn, et giff säi „Stallgeroch“ verléieren, dee vum gekachte Kéis an dee vum
Gesolpertes, dee vum Pâté a vum Jelli. Haut hu mir praktesch de Bewäis, datt dat Kabes ass, gematschte Käbbi!

Wann een an de verstännege Grenze vun enger „klenger“ Sprooch bleift, da kann een am Fong alles domat
maachen, wat sech am „normale“ Liewen tëscht de Mënschen als Informatioun austauschen oder iwwerdroe léisst.
Wëssenschaftlech, technesch oder héich intellektuell Texter soll een an deene Sprooche loossen, déi si, mat vill Latäin
a Griichesch dran, verdroen; wien ass da besser gestiwwelt wéi mir Lëtzebuerger, fir sech dat kënnen ze leeschten! 

Mat all deem Däitschen a Franséischen oder Engleschen an aremséileche Mikros-Lëtzebuergesch, dat elektro-
nesch op äis erantrëllt, brauch eis Sprooch hire schrëftleche Réckstrank, fir an der Riicht ze bleiwen ... Mä dat ass
natierlech, och ee Gléck! net nëmmen d'Saach vun „deene vun der Sprooch“, wéi z. B. der Actioun-Lëtzebuergesch.
Do ka jidferee mathëllefen, deen et éierlech mat senger Mammesprooch mengt. Fir wat net an deenen nächste Woche
fir Niklosdag, Chrëschtdag oder Neijooschdag Bicher an eiser Sprooch kafen a verschenken. Dir kritt der iwwerall.
An dir maacht domat jidfer Auteur Courage.

P.W. – Wéi eise Grand-Duc Henri d'Kroun vum Land an enger
wonnerbar organiséierter a gehalener Feierstonn iwwerholl huet, hu
mir elauter Rieden héieren, déi äis gutt gefall hunn: dem Grand-Duc
Henri seng, dem Här Chamberpresident Spautz seng an déi vum Här
Staatsminister Juncker ... an dat fir d'alleréischte Kéier fir dës
Geleeënheet ganz op Lëtzebuergesch, an der Sprooch vum Land, déi
1984 iwwer e Gesetz eis Nationalsprooch ginn ass. Datt jidferee vun
deenen dräi Leit och e puer Sätz op Franséisch geschwat huet, ass
nëmmen normal an eng Fro vun Héiflechkeet vis-à-vis vun eisen
auslännesche Matbierger.

Esou Riede ginn natierlech net aus dem Stand gehal, mä schrëft-
lech virbereet, an si ginn dann herno och schrëftlech un d'Press
verdeelt. Hei ass et äis, iech och, an op jidfer Fall der Madame Astrid
Lulling (an hirem dichtegen Neveu, dem Jérôme Lulling) ower opge-
fall, datt d'Schreifweis an den Zeitungen net geklappt huet. Mir hunn
ower dat lescht Joer e „règlement grand-ducal“ kritt, deen d'Schreif-
weis vun eiser Sprooch genee festleet. Da kënnt ee jo bal mengen, déi
héchst offiziell Instanze missten sech als alleréischt un dëse legalen
Text halen, wann eng Ried oder eng Proklammatioun un d'Press
virugeet ... dat ass hei net de Fall gewiescht! D'Madame Lulling
huet sech an engem Lieserbréif déckevoll doriwer entzannt, an si
hat net Onrecht. Mir sinn ower frou driwwer, datt och emol „aner
Leit“ sech an deem Sënn fir eis Sprooch asetzen. Wann ëmmer
déiselwecht grommelen, dann heescht et séier: „Mäi Gott, ginn déi sech
dann net?!“

Eis Offer vun der Actioun-Lëtzebuergesch war, ass a bleift fir all
offiziell Instanzen a privat Initiativen: Mir hëllefen op eng verstänneg
an diskret Manéier ganz gär jidferengem ... natierlech och dem
„Servive Information et Presse“ vun eiser Regierung. 

Natierlech hunn esou an aner Klengegkeeten an der Form absolutt
näischt mam Fong vun der Saach ze dinn; deen ass a bleift, ee Gléck fir
eis Heemecht! schrëftlech festgehal, feierlech ënnerschriwwen a vun
der Chamber als Vertriedung vum Lëtzebuerger Vollek mat Be-
geeschterung ugeholl! Vive eise Grand-Duc Henri a seng Famill! 

L.R. – Déi aner Woch sti mir erëm op de Griewer. Hei ass net
onbedéngt d'Plaz, fir iwwer deen déiwe Sënn vun den Allerhellegen-
Deeg ze schreiwen; dat maachen anerer besser a stellen et an eng Rumm,
déi extra dofir reservéiert gëtt ... an ower: sécher ass, datt op dësen
Deeg, méi wéi déi 363 aner vum Joer, iwwer déi Mënschen nogeduecht
gëtt, déi duer gaang sinn, wou hire Glawen an hir Iwwerzeegung de Wee
gewisen hunn.

Mir denken un si, un hir Zäit, mir vergläichen se hoffentlech och
mat eiser Zäit a Welt vun haut. Mir däerfen iwwer all dat nodenken, dat
si äis ginn hunn, dat mir hinne verdanken ... an dobäi sollte mir dach
emol ëm Gottesbiddeswëll eng Kéier dat Materiellt op der Säit loossen.
Gesond Blutt an e klore Kapp kritt ee fir kee Geld a kee Präis ze kafen,
déi kënnen nëmme vun deene kommen, aarm oder räich, déi äis d'Liewe
geschenkt hunn; mä et hänkt esou villes dovun of, wat jidferee mat
deem Cadeau mécht! Eis Elteren a Grousselteren hunn äis och eng
Identitéit verierft, eng gewësse Form vu Liewensweis, e kulturellt
Ëmfeld, a ganz sécher och eis Sprooch!

Eis Kanner stinn och eng Kéier do, iwwer äis nozedenken, an
iwwer dat, wat mir hinnen als Welt a Land a Liewesweis gelooss hunn ...
vläicht och doriwwer, datt mir hinne munneches hätte kënne besser
versuergen. Dat huet gewëss och mat eiser Ëmwelt ze dinn, deer
natierlecher, deer moralescher an deer kultureller. Op déi Manéier ass
eis Sprooch garantéiert och op deem Gedanke-Gleis ze fannen. Wat hu
mir domat gemaach? Wéivill dovun a wéi gi mir eise Kanner a
Kandskanner mat? Oder musse si bedaueren, datt d'Lëtzebuerger
Sprooch äis esou egal war, datt mir se verblatzen, verhondsen a luppe
gelooss hunn; e Stéck Heemlechkeet an Heemecht fir egal wat einfach
an de Gënz goe gelooss hunn? Mir kennen dach alleguer Leit, deenen et
„ze gutt gaang ass“ ... an dann hunn si Dommheete gemaach; wéi den
Iesel sinn si op d'Äis gaang. Mir kenne ganz Familljen, déi eng Kéier
„déck do“ waren, déi ower net emstand waren, dat zeroots ze halen, wat
hir Grousselteren sech erwuddert haten; net nëmme Geld, mä och
Respekt. Dat gëlt am Klengen, ower et ass och richteg am Groussen; et
ass och net falsch am Sënn vun eiser Heemecht, eisem Doheem. Dofir
kann een net dacks genuch un dem Tit Schroeder säi wonnerléift an
déift Gedicht „Doheem“ erënneren, aus deem hei nach eng Kéier (an
d'Mëttelsprooch gesat) e Stéck an dës nodenkerlech Deeg passt:

R.Z. – Et léiert kee méi séier liesen a schreiwe wéi eis Kanner. Och Lëtzebuergesch. Bei hinne kritt eis
geschriwe Sprooch ganz schëtzeg d'Chance, fir eng Gewunnecht ze ginn, déi si am Fong ni méi verléieren ... dir
kennt dach dee vill gebrauchte Saz: „Sou hu mir et an der Schoul geléiert“! Fir wat eis Sprooch dann net dovu
profitéiere loossen?

An der Zäit war dat méi schwéier, well knapps Texter oder Bicher op Lëtzebuergesch ze fanne waren, oder et
ass ëmmer datselwecht gewiescht; oder d'Schoulkanner kruten e Kapp mat Texter gemaach, déi si net verstoe
konnten; de „Reenert“ ass nun emol kee Kannerbuch, dat schéinsten Natur- a Lyrik-Gedicht seet de Kanner
knapps eppes, mä den „Treschen Nikki“ oder dem „Jabo seng Kap“ huet een néierends fonnt. Dat kann ower haut
kee méi behaapten. Et gëtt praktesch kee Bicher- oder Zeitungsbuttek méi, wou dir näischt gift op Lëtzebuergesch
fannen: Kannerbicher op Lëtzebuergesch vun op d'mannst enger Dosen Auteure sinn an de Stellagen (pardon:
Regalen); si kaschten dacks manner wéi eng hirmiddeg „Pokémon-Eefällegkeet“ ouni Fong a Sënn, mat deer
onbaarmhäerzeg Geschäftemécher de Kanner a Leit uechter d'Welt Milliarden aus den Täschen zéien, d'Käpp
verdréinen a mat „Nulldiät“ verpeschten ... Sidd fir den Ament net ze sprock mat de Schreifweisen; dat ränkt sech
mat der Zäit vum selwen an; well wat solle mir da soss vun deem Kuddelmuddel soen, deen elo (nach 5 Joer op
d'mannst an Däitschland) dorëmmer geeschtert.

AL. – ... wann een dat esou liest, da kënnt engem an der
lëtzebuergescher Fassong a Betounung eng Fro an d'Kopp: Weess du
keng méi Gescheit? ... mä hei huet dat näischt mat méi oder manner
intelligent ze dinn; do wollt ee President vun enger Organisatioun, an
engem Artikel fir en Duerffest, ganz ganz ganz feierlech soen, d'Veräi-
ner hätten sech „all Méi ginn / hiert Bescht gemaach“, fir datt e
sympatheschen Nëssmaart soll gutt geroden.

Mir hunn alleguer leider den Hank, fir mat dem Bic ëmmer erëm
an en däitschen „Aufsatz“ ze rutschen, esoubal mir eppes schreiwen,
oder eng „Usprooch“ vrun engem Mikro sollen halen. Dat ass och de
Fall, wann eis lokal oder national Politiker „d'Wuert ergräifen“. Dat
Gelungenst ass ower, datt jidfereen sech driwwer iergert, mä wann
hien et selwer soll maachen, da gëtt seng Sprooch d'meescht grad esou
gakeg wéi déi, wouriwwer hien sech bei aneren an d'Broscht geheit.
Dobäi ass d'Rezept ganz einfach: et brauch een sech nëmme virzestel-
len, et giff ee mat engem Bekannten oder Frënd um Telephon
schwätzen ... da geet d'Gabberjoul ewéi eng Peffermillchen. Eis
Sprooch ass nun emol, ee Gléck! keng geschwolle Schwätz a Schreif;
op Lëtzebuergesch brauch een nëmmen ze schwätzen a schreiwen, wéi
een et „an der Kopp“ huet.

Joerhonnerten hu si geschafft, gewuddert a geroost,
gegrëppt, geknéckt, gegeiert, gemauschelt a gefockt,

an d'Fraen hu kalennert, all Grimmelchen zuroots gehal:
beim Kache, Brache, Schaure, Schruppe, bei der Botz a Bitz ...
an an der Gaass hu Kanner wëll gerolzt, gesongen a gekrasch.

A stees de Allerhellgen, Allerséile virum Graf,
a kucks d'erop op d'Héichten, op de Bann vum Duerf –

dann iwwerkënnt et dech jo onversinns – du mengs
op eemol, du gesichs a laange Reien iwwer d'Koppe reesen all –
all déi Leit, déi dës Gewan zum Gaart, an d'Haus zum Heem –

an d'Land – an Dausende vu Joer – zur Heemecht mouchen.

L.R. – Mir hunn eist neit Telephonsbuch kritt. Den Här Michel Lamesch vun Diddeleng och ... ower hien huet
et mat méi enger spatzer Kuck duerchgebliedert. Do huet eise Frënd erausfonnt, datt bei de lëtzebuergeschen
Uertschaftsnimm e Bock geschoss ginn ass ... mä et war ganz bestëmmt de Computer beim Ëmsetze vun der Editus
hirer Disquette; et fällt nämlech op, datt d'Apparaten den ë net geschléckt hunn, an deen dann zimlech
regelméisseg mat dem ä iwwersat hunn; datselwecht ass de Fall mam groussen E, wann deen en Accent soll drop
kréien, also É. Wien e bëssen um Computer kënneg ass, dee weess, datt esou Saache kënne virkommen ... ower datt
et och richteg geet, dat weisen iech dës puer Zeilen; mir héieren dach haut esou sëlleche vu „professioneller“
Aarbecht schwätzen, gell dir.

Dee „getëppelte“ Mëssel maache mir mat der Post an Editus an d'Rei; mir wëllen ziviliséiert bleiwen, esou wéi
dat ënner Leit de Brauch ass, déi net direkt d'Baatsch huelen. Dofir kënnt dir ganz sécher sinn, datt am nächsten
Telephonsbuch keen Eilereng/Éilereng - Schäffleng / Schëffleng - Fräiseng/Fréiseng - Rämeleng/Rëmeleng -
Noerzeng/Näerzeng méi ze fannen ass. Fir d'éischt soe mir merci, datt d'Post an d'Editus déi lëtzebuergesch
Uertschaftsnimm iwwerhaapt bréngen, esou wéi mir et héiflech gefrot a „lassgestëppelt“ haten; duerno kucke mir
d'ganz Saach nach eng Kéier genee duerch ... vläicht hu mir esouguer hei mat eisem Här Michel Lamesch eng ganz
gutt Hëllef fonnt; wat giff beweisen, datt näischt esou schlecht ass, datt et net och säi Guddes kënnt hunn. Merci.
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Zweite Phase der kommunalen Industriezone
vor dem Gemeinderat Hosingen

Aus der Sitzung vom Dienstag, dem 24. Oktober 2000

Eingangs der Gemeinderats-
sitzung in Hosingen vom vergange-
nen Dienstag wurden 13 576 563 F
Einnahmen aus dem laufenden
Jahr gutgeheißen. Unter den regu-
lären Einnahmen wurden die Ver-
käufe von Bauplätzen mit 6,1 Mio.
F, die Mülltaxen mit 2,1 Mio. F und
die Wassertaxe mit drei Mio. F
gutgeschrieben. Weitere kleinere
Posten waren die Kanalisations-
taxe mit 807 500 F, die Ambulanz-
taxen mit 435 840 F, die Taxen auf
Zweitwohnungen mit 345 000 F die
Hundesteuer mit 151 200 F und an-
deres mehr.

Ein Bauplatz von 8,06 Ar im Lo-
tissement „Op der Heed“ in Wahl-
hausen wurde für 2 619 500 F ver-
kauft. Eine Vereinbarung zwischen
der Gemeinde und einer Immobili-
engesellschaft zur Einrichtung von
Bauplätzen für sechs Häuser in
Wahlhausen wurde unterzeichnet.
Die Beteiligung des Promotors an
den Infrastrukturkosten beläuft
sich auf 2 055 000 F.

Wegen des niedrigen Holzprei-
ses, bedingt durch den großen
Windbruch in den benachbarten

Ländern, wird der Hau-und Kul-
turplan des gemeindeeigenen Wal-
des im kommenden Jahr mit einem
errechneten Defizit von einer Mio.
F abschließen.

Der Posten einer Erzieherin für
die Früherziehung wird mit 185
Indexpunkten entlohnt. Neben der
Vorschule übernimmt die Erziehe-
rin auch Surnumerarstunden,
Hausaufgabenhilfe und Ferienak-
tivitäten.

Für die Wartung und Bedienung
der Computer in den Gemeindever-
waltungen Hosingen, Consthum,
Pütscheid, Wilwerwiltz und Kau-
tenbach erhält der Techniker eine
Informatikprämie.

Definitiv genehmigt wurde der
Einrichtungsplan in der „Kräiz-
gaas“ in Hosingen, der elf Bau-
plätze umfasst mit dem Zusatz,
dass, falls bei der Erschließung der
Bauplätze die Infrastruktur ver-
stärkt werden muss, diese Kosten
integral vom Promotor übernom-
men werden müssen.

Einstimmig wurden die Anfra-
gen der Gemeinden Munshausen

und Clerf zur Aufnahme in das
Abwassersyndikat Siden geneh-
migt.

Die Subsidien zur Unterstützung
der Vereine wurden genehmigt. Ge-
ändert wurde die Vergabe von zu-
sätzlichen Subsidien, welche zu-
künftig nur auf Anfrage und nach
Vorlage von Rechnungen ausbe-
zahlt werden. Ausgenommen sind
Spezialkredite, welche der Allge-
meinheit zu gute kommen. Außer-
dem will der Gemeinderat künftig
strengere Richtlinien anwenden,
wer in den automatischen Genuss
der Subsidien gelangt, um so ein
Überhandnehmen von Vereinen
und Clubs zu verhindern.

Überregionale Vereine wurden
ebenfalls unterstützt. So erhält die
Vereinigung Ardennen-Eifel 300 F,
die Musikschule des Kantons Clerf
1 000 F, die „Sécurité Routière“
6 000 F, die Caritas 1 000 F, der
„Wäisse Rank“ 500 F; die Organi-
satoren des „Tour de Luxembourg“
1 000 F, „Hëllef Doheem“ 5 000 F,
das „Eislécker Heem“ 3 000 F, die
Natura 500 F und die „Hëllef fir
d'Natur“ 1 000 F.

Die Hebesätze für die Grundsteuer
bleiben unverändert. Dies bedeu-
tet, die Land- und Forstflächen
bleiben bei 410 Prozent, die wirt-
schaftlich genutzten Gebäude
550 Prozent, die Gebäude mit ver-
schiedenartiger Nutzung sowie die
Bauplätze 410 Prozent und die Fa-
milienhäuser bei 200 Prozent.
Ebenfalls unverändert bleibt der
Hebesatz für die Gewerbesteuer.

Um den außergewöhnlichen
Haushalt in Einklang zu bringen,
wurde der für die Umänderung der
Primärschule vorgesehene Kredit
über 16,8 Mio. F auf andere Posten
verteilt. 500 000 F werden zurück-
behalten für Architektenkosten,
die restlichen 16,3 Mio. F wurden
als Ausgleich für Mehrkosten bei
der Erschließung des Lotissements
in Wahlhausen, der Schule in Bock-
holz, der Kirche in Rodershausen,
Arbeiten in Neidhausen und in Ei-
senbach verteilt.

Für das Ersetzen der Fenster in
der Apotheke in Hosingen wurde
ein Kostenanschlag über 180 000 F
für Fenster aus PVC zurückbe-
halten.

Die Zusatzkosten bei den Stra-
ßenbauarbeiten in Wahlhausen-
Dorf wurden einstimmig geneh-
migt. Für die Kanalarbeiten in der
„Kräizgaas“ in Hosingen, welche
einen Teil des Gesamtprojektes Ho-
singen darstellen, ist ein Spezial-
kredit von 3,5 Mio. F vorgesehen.

Der Kostenanschlag der zweiten
Phase zur Anlage einer kommuna-
len Gewerbezone in Hosingen be-
läuft sich auf 19 300 000 F. Dieser
Kostenanschlag befasst sich insbe-
sondere mit dem Auffangen und
Entsorgen des Oberflächenwassers
in Richtung „alter Weiher“.

Die definitive Fassung der neuen
Hausnummerierung in der Ge-
meinde wurde unterzeichnet. In
den kommenden Monaten werden
die Bewohner benachrichtigt,
wann die neue Nummerierung und
Beschilderung der Straßen ange-
bracht wird. Die Information der
Post, des „Centre informatique de
l'Etat“, der Banken und Zeitungs-
verlage übernimmt die Gemeinde.

Zum Abschluss informierten die
einzelnen Vertreter ihre Kollegen
im Gemeinderat über die Sitzungen
im Sidec, Siden, Sicler, Sispolo, bei
der Dea und beim Sivour. J.R-K

Heute Samstag in der „Robbesscheier“

Zu Munzen gëtt d'Trauliicht gebrannt!
Wie alljährlich zum Beginn der

kalten Jahreszeit begeht das
„Syndicat d'Initiative“ der Ge-
meinde Munshausen eine alte Lu-
xemburger Tradition, das „Trau-
liichtbrennen“.

Entstanden aus dem Aberglau-
ben unserer Vorfahren, die im
Herbst, beim Eintreiben der Kühe,
zu beiden Seiten der Stalltür
Lichter anbrachten, wurde aus
dieser praktischen Überlieferung
später ein Schabernack für die
Kinder. Im Rosenkranzmonat,
beim abendlichen Kirchgang,
wurden die Erwachsenen mit gru-
seligen Fratzen geängstigt, welche
die Kinder aus ausgehöhlten
„Rommelen“ fertigten und, durch
eine Kerze beleuchtet, somit weit-
hin sichtbar für jedermann, durch
das Dorf trugen.

Die Begeisterung der Kinder für
diese alte Tradition ist auch in

unserer Zeit ungebrochen, zumal
die Veranstaltung mit guter Lau-
ne, Musik und Unterhaltung be-
gleitet wird.

Am Nachmittag ab 15 Uhr wer-
den die Kinder im Atelier des
„Sammeshaff“ neben der Rob-
besscheier recht zahlreich erwar-
tet. Unter der fachkundigen Hand
vom Personal der Robbesscheier
können die Kinder aus den vor-
handenen Rüben ihre Irrlichter
schnitzen, die dann mit allerlei
Zutaten verziert nach den ver-
schiedenen Geschmäckern ihr
späteres Aussehen erlangen. Alle
Zutaten sowie das nötige Hand-
werksmaterial sind an Ort und
Stelle, um zur Gestaltung der
Kunstwerke beizutragen.

Zwischendurch kann auch eine
Kutschenfahrt mit den Ardenner-
pferden unternommen werden,
oder beim Backen im „Doléiner-
haus“ das Dessert zubereitet wer-

den – an Abwechslung soll es je-
denfalls nicht fehlen. Für die jun-
gen Künstler und ihre Begleiter
hat das Restaurant der Rob-
besscheier nach getaner Arbeit
eine zünftige Mahlzeit parat.

Gegen 18 Uhr beginnt der Um-
zug der Kinder mit ihren leuch-
tenden Kunstwerken durch das
„Domaine Touristique“, welches
weithin von Lagerfeuern beleuch-
tet ist. Der Abend wird mit guter
Laune, Spiel und Musik in den
Räumlichkeiten der „Robbes-
scheier“ im gemütlichen Beisam-
mensein aller Beteiligten und Zu-
schauer beschlossen.

Weitere Auskünfte und Anmel-
dung beim „Syndicat d'Initiative
de la Commune de Munshausen“
Tel. 92 17 45 bzw. 92 93 70. Die
Unkostenbeteiligung beträgt 200
F, für 400 F ist das Abendessen in
der Robbesscheier inbegriffen.

Gemeinderat Bastendorf im Prinzip
mit Bau eines interkommunalen Schwimmbades einverstanden

Aus der Sitzung vom Donnerstag, dem 26. Oktober 2000
Zu Beginn der Sitzung vom ver-

gangenen Donnerstag genehmig-
ten die Ratsmitglieder aus Basten-
dorf den Holzfällungsplan, der
von Förster J. André vorgetragen
wurde. In diesem Zusammenhang
hob Bürgermeister Aly Kaes die
ausgezeichnete Zusammenarbeit
mit der Mannschaft des Försters
hervor, der sich um den Unterhalt
sämtlicher außerhalb des Perime-
ters liegender Wald- und Feld-
wege sowie die Rastplätze küm-
mert und ebenfalls für das Anle-
gen von Spielplätzen zuständig
ist.

Auf dem Hauungsplan sollen
die Einnahmen sich auf 2 100 000
F belaufen, während die Ausgaben
mit 1 630 000 F veranschlagt wer-
den. 

Der Kulturplan sieht Arbeiten
für 3 050 000 F vor; hier liegen die
Einnahmen bei 887 667 F. 

Auf dem Umweltplan ist das
Anlegen von Weihern für 500 000
F vorgesehen, für Waldwege und
den Ankauf einer Mähmaschine
mit der Gemeinde Fouhren. 

Angesichts der hohen Rohöl-
preise sieht die Gemeinde sich in
der Verarbeitung  ihres eigenen
Holzes für Heiz-Zwecke bestätigt
und der Förster bestätigte den Rä-
ten, dass dieser eingeschlagene
Weg der richtige war. Immer mehr
Gemeinden bekunden Interesse an
der Holzheizungsanlage der neuen
Schule in Tandel.

Für das kommende Jahr ver-
bleiben die Grundsteuerhebesätze
bei 275 Prozent und die Gewerbe-
steuer bei 300 Prozent.

Die Abrechnung für die Teerun-
gen der Feldwege im Jahr 1998
beläuft sich auf 350 267 F.

Diskussionslos genehmigten die
Räte die Aufnahme der Gemein-

den Munshausen und Clerf in den
SIDEN.

Die Instandsetzung der Haupt-
straße in Bastendorf wird
18 400 000 F zu stehen kommen.
6 800 000 F gehen zu Lasten der
Gemeinde. Die Erneuerung der
Wasserleitung Bastendorf-Tandel
wird 4 200 000 F kosten.

Neue Umkleideräume
auf dem Fußballfeld

Längere Diskussionen gab es
bei der Genehmigung des Kosten-
anschlages betreffend die Du-
schen und Umkleideräume auf
dem Fußballfeld. Hier sind drei
große Umkleideräume mit zwei
gemeinsamen Duschen vorgese-
hen, zwei Umkleideräume und
Duschen für die Schiedsrichter,
ein Büro, Toiletten und ein Ab-
stellraum für Material. Das Was-
ser soll soweit wie möglich durch
Sonnenkollektoren aufgeheizt
werden; das Regenwasser wird
wieder aufbereitet.

Rat Weis, der sich bei der Ab-
stimmung enthielt, bemängelte,
dass kein Aufenthaltsraum mit
Ausschank vorgesehen sei.

Bürgermeister Kaes unterstrich,
dass die Pläne in Zusammenarbeit
mit dem Sportministerium erstellt
wurden, dass der vorgesehene
Kostenanschlag von 21 000 000 F
die oberste Grenze für die Ge-
meinde darstelle, zumal noch
zahlreiche andere größere Ausga-
ben auf die Gemeindekasse zu-
kommen. 

Weiter gab er zu bedenken, dass
der Fußballverein einen Aus-
schank auf dem Spielfeld habe,
die Gemeinde den Geschäftsleu-
ten keine Konkurrenz machen
will, und der Verein die Möglich-
keit habe, seine Veranstaltungen
im Festsaal abzuhalten.

Ein interkommunales
Schwimmbad

Am 1. August hat die Gemeinde
Diekirch den Gemeinden Basten-
dorf, Fouhren, Bettendorf und
Vianden mitgeteilt, dass sie aus
Platzmangel die Kinder dieser Ge-
meinden nicht mehr aufnehmen
kann. 

Auch die Zusammenkünfte der
Schöffenräte der in Frage kom-
menden Gemeinde mit der Ge-
meinde Diekirch und der Armee
konnte keine Lösung bringen, ge-
nau wie das Vorsprechen bei ver-
schiedenen Ministerien. 

Als kurzfristige Lösung sollen
die Kinder der Gemeinden Fouh-
ren und Bastendorf an den schul-
freien Samstagen auf freiwilliger
Basis im Rahmen eines Schulpro-
jektes für zwei Stunden
Schwimmunterricht nach Bitburg
gebracht werden.

Langfristig schwebt der Ge-
meinde Bastendorf die Errichtung
einer Schwimmanstalt auf inter-
kommunaler Basis mit den ge-
nannte Gemeinden vor, eventuell
zusammen mit den Gemeinden
Ermsdorf, Reisdorf und Meder-
nach, da diese Gemeinden eben-
falls Probleme haben, ihre Kinder
unterzubringen. 

Hinzu komme eventuell noch
die Armee. Dieses Projekt, das im-
merhin mehr als 10 000 Einwoh-
ner betreffen würde, könnte mit
50 Prozent vom Staat unterstützt
werden.

Sämtliche Räte zeigten sich be-
geistert von diesem Vorhaben; nun
gilt es, die Stellungnahme der üb-
rigen Gemeinde abwarten. Für
den 7. November ist bereits eine
Zusammenkunft mit dem zustän-
digen Minister vorgesehen.  J.C.

Weil man hie und da 
ein bisschen mehr wissen muss:

LW
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Fondation
«Aide aux enfants atteints dʼun cancer»

Etablissement dʼutilité publique
75, rue de Mamer – B.P. 33 – L-8081 BERTRANGE

Tél. (352)31 31 70 – Fax (352) 31 97 31
GSM: (352) 091 89 91 89 / (352) 091 65 68 77

E-mail: fondatio@pt.lu

Le rôle de la Fondation
A la «Maison des Enfants» (siège social), une équipe dynamique et dévouée prend en
charge les difficultés pratiques et financières des parents atteints dʼun cancer.
Une prise en charge psychologique est proposée aux familles et aux enfants.
Des activités sont organisées par notre équipe secondée de nos bénévoles, tous les mar-
dis et jeudis, à la Fondation ou à lʼextérieur.
A Bruxelles, les enfants et les parents peuvent disposer gratuitement de la «Maison des
Parents» qui peut accueillir jusquʼà cinq familles à la fois. Celle-ci est située juste à côté de
lʼHôpital des enfants «Reine Fabiola».
La fondation compte dans son équipe deux infirmières pédiatriques qui travaillent aux
services oncologiques des Hôpitaux de Bruxelles et de Luxembourg.
Sur la côte belge, les parents et les enfants peuvent se reposer dans notre appartement de
Westende pour se ressaisir physiquement et mentalement.

L̓ équipe de la Fondation

Notre compte bancaire: DEXIA-B.I.L.: 8-140/8484/000
(Exonération fiscale des dons)

«LA MAISON DES ENFANTS»
(siège social)
Mademoiselle Magali Getrey
Mademoiselle Véronique Klein
Madame Sonja Kayser
Ainsi que
Madame Muriel Fichelle
Infirmière pédiatrique au C.H.L.
Madame Christiane Penninck
Infirmière à lʼHôpital Reine Fabiola à
Bruxelles
Madame Simone Schilling
Assistante sociale
Madame Brigitte Schmit
Responsable de la «Maison des Parents»
à Bruxelles

Monsieur Carlos Jimenez
Responsable de lʼentretien de la «Maison
des Parents» à Bruxelles

«LE CONSEIL DʼADMINISTRATION»
Membres du Directoire:
Monsieur Claude Meiers
Monsieur Georges Santer
Docteur Marco Schroell
Membres du C.A.:
Docteur Jalil Allami
Mademoiselle Fabienne Gaul
Docteur François Hippert
Docteur François Schneider 
Docteur Marie-Claire Theisen
Docteur Emile Tockert

Paroisse européenneParoisse européenne
catholiquecatholique

St-Jean (Grund): Dimanche, 11
h, messe en français.

Glaciskapelle: Zondag, 9.45 uur,
Nederlandstalige Mis.

St-Alphonse: Saturday, 7 p.m.,
English Mass. Sunday, 11 a.m.,
English Mass.

St-Fiacre (Mühlenbach): Sonn-
tag, 10.45 Uhr Firmgottesdienst.

Eglise orthodoxe-russeEglise orthodoxe-russe
de Saints-Pierre-et-Paulde Saints-Pierre-et-Paul

Luxembourg – Place de l'Etoile:
Samedi, 17 h, vigiles. Dimanche,
10.30 h, Divine Liturgie.

Protestantische GottesdiensteProtestantische Gottesdienste

Dreifaltigkeitskirche – 5, rue de
la Congrégation: 10 h, culte,
français, Prédication: Actes 16/9-
15; Baptême: Charlotte Marie
Pirsch. 14.30 Uhr, Annexe Ettel-
brück, Clinique St-Louis, Gottes-
dienst, deutsch. 16 Uhr, Annexe
Wiltz, Haus Faber, 9, rue N.
Kreins, Gottesdienst, deutsch.

Evangelische Gemeinde deut-
scher Sprache in Luxemburg – 35,
avenue Gaston Diderich: 10 Uhr,
siehe Dreifaltigkeitskirche. 

Nederlandse Protestantse Ge-
meenschap – 35, avenue Gaston
Diderich, Luxembourg-Belair,
Kerkdienst om 10.30 uur, Ds. J.
Greven.

Den Danske Kirke I Luxem-
bourg – Dreifaltigkeitskirche, rue
de la Congrégation: Ingen Gudst-
jeneste.

Protestantisch-reformierte Kir-
che von Luxemburg H.B. –
Konsistorialkirche in Esch/Alzet-
te, 11, rue de la Libération: 10 Uhr,
Gottesdienst.

Polska Misja KatolickaPolska Misja Katolicka

Luxembourg – Presbytère, 19,
Ale Wee. Nie ma Mszy sw. w Luk-
semburgu i Ingeldorf. 8.45: Wy-
jazd autobusow z Pielgrzymami
spod kosciola Saint-Henri do
Banneux w Belgii. 12.00: Msza sw.
koncelebrowana w tzw. Wielkiej
Kaplicy w Banneux. Przewod-
niczy Ks. Tadeusz Krzeminski omi
z Charleroi. Intencja mszalna: za
zmarlego Jana Sulkowskiego.
15.45: Nabozenstwo rozancowe
przed figura Matki Bozej Fatims-
kiej. 19.30: Przewidziany powrot
do Luksemburga.

Anglican ChurchAnglican Church

Luxembourg – Konvikt Chapel:
10 a.m., Holy Communion; 11 a.m.,
Holy Communion. Sunday School,
Junior Church, Crèche, 6.30 p.m.
Choral Evensong.

Centre culturel islamiqueCentre culturel islamique

Mamer – La prière du vendredi est
célébrée chaque semaine à 13.30 h.

ACTIOUN LËTZEBUERGESCH – EIS SPROOCH
Adressen: Breedewee, 21 L-1917 Lëtzebuerg
Postkëscht 98 L-2010
Tëlephon 47 06 12 Fax 22 24 90 & 45 83 89 / Postscheck: 6644-48

Cotisatioun/Member: 500 Frang d'Jor

Eise Comité: Claude Bach, Gisèle Dupong, René Faber,
Johnny Flick, Jeanny Friederich, Jang Hansen, Lex Roth,
Robert Siuda a Roby Zenner

Nächst Klack (64): 28. 10. 200063

P.W. – Huet dir ewell driwwer nogeduecht, wéivill
muttwëlles Verdäitschungen a riichtewech Däitsch mir bei
neie Wierder an eis Sprooch eranhuelen, wou mir et guer a glat
net bräichten. Mir hu kee „Wasser“ a mir „leiten“ a „spülen“
net … firwat da „Wasserleitung/Wasserspülung“? Mir soen och
„eng Versécherung“, schwätzen ower vun enger „Sicherung“,
déi (er)ausgefall ass, vun engem „Wischer“, vun der „Kühl-
truh“ asw. Fir dee kamouden Äis-Schaf gëtt vu ville Leit ee
Gléck och nach „Fréiser“ gesot, dee verdruddelten Numm vum
englesche „freezer“... vläicht well mir zimlech staark Fréisser
sinn; den däitsche „Kühlschrank“ ass ni bei äis opkomm, ganz
rar an sénger Iwwersetzung als „Killschaf“; haut gëtt zesoen
nëmme méi vum „Frigo“ geschwat, grad ewéi bei „Passevite“ e
Markennumm, deen an d’allgemeng Sprooch eragaang ass. An
der Zäit hate mir och fir de „Staubsauger“ en Numm, dee vun
enger Fabréck komm ass: et war de „Lux“, an et ass „geluxt“
ginn; am Englesche gëtt et deeselwechte Fall mam „Hoover“,
deen den offizielle „vacuum cleaner“ verdréckt huet.

An dësem Zesummenhank dann elo eng ganz däitlech an
einfach Fro: Wat maache mir mat engem „Trockner“? ... Gell,
dir huet d’Äntwert direkt prett. Merci. 

J.F. – Et kann een net dacks genuch soen, datt mir vun eiser
Schreifweis Saache verlaangen, déi et och net an deenen anere
gëtt, déi mir jo vun eise Schoulen hier all kennen: d’Däitscht,
d’Franséischt an d’Englescht. Do gi mir net dru rappen a
rëselen, brueden an zueden; do mengt net jidferee vun äis, hie
misst säin eegene Käppchen hunn an duerchsetzen … déi sinn
nun emol wéi se sinn, a wa mir si net „richteg“ schreiwen, da
kréie mir rout Sträpp ënnert dat „falsch“ Geschriwwent
gemaach, zou a fäerdeg!

Ganz bestëmmt huet dir och un deenen neie Regele vun der
däitscher Orthographie rondrëm ze grommelen, grad ewéi ech.
Mä an e puer Joer hu mir äis un déi gewinnt, well jidfer
Schreifweis jo zu 90% eng Saach vu Gewunnecht ass. Wann
dann och nach Dag fir Dag Dosende vu Milliounen Zeitungen a
Bichersäiten an deer Schreifmanéier erauskommen a gelies
ginn, dann huet d’Gewunnecht fir déi nei Regelen an deene
Sproochen natierlech eng Chance, vun deer ee fir eis kleng
Sproochelchen nëmmen dreeme kann.

An der franséischer Sprooch, Grammatik an Orthographie
sinn se do nach vill méi stur an haartstrécheg, och wann am
Franséische ronn 30% vun de geschriwwene Bustawen emol
net gelies ginn; do gëtt et jo kéipweis Wierder a Silben, déi „am
Ouer“ a „phonetesch“ hoergenee dselwecht klénken, mä déi 2,
3, 4 oder nach méi mol anescht geschriwwe ginn. Huelt emol
Sätz ewéi déi hei: „Ma foi, pour une fois mon foie a résisté …
Martin sait que c’est Josette qui s’est coloré ses cheveux“ …
huelt poids-pois-poix, dir héiert dräimol just dat Nämlecht, et
gëtt dräimol anescht geschriwwen, an et heescht dräimol eppes
Anescht; ganz dovun ofgesinn, datt dacks och nach dat
weiblecht Wuert keen e huet, dat männlecht kritt een, an dat
drëtt kritt en s, obschonn et kee Pluriel ass … megacool,
gelldir! Op déi Fassong ass d’franséisch Schreifweis struppe-
voll deer glëtscheger Plazen a Kéieren. Jo, an? Dat gëtt geléiert,
sech dru gewinnt, an zou! 

Dir wësst, datt am Engleschen nach vill méi koppeg
Saachen am Wullkuerf leien; mä dat mécht jo näischt, et ass alt
erëm wéi sou dacks: déi Grouss gi lafe gelooss, déi Kleng ginn
opgehaang … oder et léisst een se einfach lénks leien.

Merci Grand-Duc JEAN,
all Guddes Grand-Duc HENRI

L.R. – Äert Haus ass déi eenzeg Dynastie op der Welt, déi vum Vollek a fräiem,
demokrateschem Referendum gewielt ginn ass, an zwar viru méi ewéi 3 Genera-
tiounen. Wann d’Lëtzebuerger haut doriwwer ofzestëmmen hätten, da giff d’Resul-
tat fir Iech an Är Famill op d’mannst esou gutt, wann net esouguer nach besser
ausfalen.

An deem Gedanke läit am Fong alles, wat een iwwerhaapt kann iwwer den
Trounwiessel vun haut an aacht Deeg soen. Et ass 1919 ganz einfach „gerode“
gewiescht, an zwar op jidfer Manéier. Är Mamm a Groussmamm war a geféierle-
chen a schwéieren Zäiten eng moralesch Upak fir all éierbare Lëtzebuerger; si ass
praktesch vun äis ugebiet ginn!

Dir, Grand-Duc Jean, sidd mat Ärer sympathescher Famill fir äis an uechter
d’Welt e Symbol vun intelligenter Integritéit, mat deer Dir och dee formidabelen
Opbau begleet huet, deen eis Heemecht zënter de 60er Joere kennt, wou Dir den
Throun vum Land iwwerholl huet. Dee ganz natierlechen an déiwe Respekt, dee
mir fir Iech hunn, dee behaalt Dir och an Ärer „Pensioun“, fir déi mir Iech,
zesumme mat Ärer léiwer Fra, eiser Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, nach
laang Gesondheet an Zefriddenheet wënschen. Dir huet et verdéngt!

Léiwe Grand-Duc Henri! Vrun 20 Joer hat ech déi grouss Éier, Iech perséinlech
kennen ze léieren, a mat Iech vill a laang iwwer eis Sprooch ze schwätzen. Als
Schoulmann ass et mir ganz séier kloer gewiescht, datt ech et mat engem „gudde
Kapp“ ze dinn hat, mat engem feine jonke Mënsch, deem mir haut d’Geschécker
vun eisem Land roueg, zesoe „blannemännches“, kënnen an d’Hand ginn. Är
Personalitéit, Är Formatioun, Ären exemplareschen Asaz fir Lëtzebuerg heiban-
nen an dobaussen, dat si Garantien, op déi mir äis verloosse kënnen. Enn 1980,
nach iert Dir bestuet si gitt, huet Dir mir gesot, datt Är Fra onbedéngt direkt eis
Sprooch wëllt léieren; si huet dat och gläich gemaach ... a wéi! Schonn am Summer
1981 waren d’Lëtzebuerger paff a frou, wéi hir nei Ierfprinzessin sech an eiser
Mammesprooch mat hinnen ënnerhale konnt. Wat dat als Leeschtung heescht,
kënnen all déi bezeien, déi zënter Joer an Dag mat auslännesche Matbierger an
eiser Sprooch schaffen, iwregens zënter 1976 eng Initiativ Actioun-Lëtzebuer-
gesch. 

Léiwen „neie Grand-Duc“ a léif sympathesch Grande-Duchesse Maria Teresa,
mir verloossen äis fest drop, mir si ganz sécher, datt deen neie Chef vun eisem Land
eng Chance fir eise klengen, mä souveräne Staat ass. Vun eiser Actioun-Lëtzebuer-
gesch kritt Dir an Är Kanner, als Éischt Famill vum Land, déi allerbescht Wënsch
mat an Är nei Verantwertung fir eis Heemecht, déi eis Elteren a Grousselteren Iech
an äis alleguer verierft hunn.

Vive eise Grand-Duc Henri!

R.Z. – Et ass beileiwen näischt géint déi grouss Feierlech-
keeten ze soen, déi fir den Throunwiessel geplangt sinn, an déi
elo verstännegerweis, wéinst deenen tragesche Grënn, déi mir
all kennen, op d’Fréijoer geréckelt si ginn. Mir halen op dat
schéint Fest; et ass deer eent, wéi eist Land der all Joerhonnert
nëmmen zwee oder dräi kennt.

Datt eis Organisateuren ower soss näischt Apaartes men-
gen ze fanne wéi Staren aus dem Ausland, déi och nach ville
Leit vun äis net onbedéngt als dat Gielt vum Ee virkommen,
dat ass op d’mannst zimlech gelungen. Et mengt ee bal, hei am
Land misst ee mat der Spektiv glanne goen, fir e Kënschtler ze
fannen, oder Gruppen déi e flotte Programm fir esou eng
Geleeënheet ze bidden hätten, an dat op alle Pläng esou gutt
am „Pop“ wéi um héich klassesche Gebitt, esouguer … am
Ausland!

Déi, déi gesicht hunn, hu sech net e sëllechen déck gedinn.
Nom Prinzip, datt dat näischt ass, wat net vill kascht, hunn si
sech dofir bei hiermiddeg deieren Agencen op d'Knéie gesat,
bei „Manager“, déi emol net emstand waren, hirem Artist (Ray
Charles) Bescheed ze soen; dofir hätt da missen d’Patricia Kaas
Noutstop spillen … mat deer Begeeschterung, déi een sech an
hirem Fall ka virstellen … an d’Rechnung fällt bestëmmt och
deemno aus! Mä mir hunn et jo. Ower, gelldir, dat geet äis
näischt un. Schued. 

Mir sin erëm op der

FOIRE
an der Hal 2
mir freeën äis op

Äre Besuch

GOTTESDIENSTORDNUNG
Samstag, den 30. September, und Sonntag, den 1. Oktober

26. Sonntag im Jahreskreis

Kathedrale: Samstag, Beichtge-
legenheit in der Krypta: von 8 bis 9
und von 15 bis 18 Uhr; 17 Uhr,
Muttergottesandacht; 18.30 Uhr,
Vorabendmesse. – Sonntag, 9 Uhr,
Gemeinschaftsmesse; 10.30 Uhr,
Choralhochamt; 14.30 Uhr: Ro-
senkranzprozession ab St. Micha-
el, Statio mit eucharistischem Se-
gen in der Kathedrale mit gesang-
licher Beteiligung der „Chorale
St-Michel“ und der „Maîtrise“,
Abschluss in St. Michael. 12 h,
messe en français; 18 Uhr, Abend-
messe.

Kathedrale (Krypta): Domeni-
ca, ore 10 e 11, messe in italiano.

Eglise du Sacré-Coeur: Samedi
18 h, messe de la vigile. – Di-
manche, 8.30 h, messe chantée en
français; 9.45 h, grand-messe; 11
h, messe pour les familles; 18 Uhr,
Abendmesse.

Eglise St-Michel: Dimanche,
11.15 h, messe avec homélie en
français. 14.30 h: Départ de la
procession du Rosaire depuis St-
Michel, salut eucharistique en la
Cathédrale avec participation de
la «Chorale St-Michel» et de la
Maîtrise, retour à St-Michel. 16 h:
Sainte messe.

Klosterkirche St. Alfons: Con-
fessions de 9.30 à 11.30 h et de
14.30 à 18 h. – Samedi, 18 h, messe
de la veille. 7 p.m. English Mass;
Sonntag, 8.30 Uhr, Messe in deut-
scher Sprache; 10 h, grand-messe;
11 a.m., English Mass; 17 horas,
missa para os Portugueses.

Beggen: Samstag, 19 Uhr, Mes-
se. – Sonntag, 10.30 Uhr, Messe in
kroatischer Sprache.

Belair: Samschdeg, 18.30 Auer,
Mass. – Sonndeg, 8 Auer, Mass an
der Kapell (Franziskanerinnen);
10 h, grand-messe chantée par la
chorale; 11.30 Auer, spuenesch
Mass (Kapell); 18 Auer, Vesper an
der Kapell (Franziskanerinnen);
18.30 h, messe du dimanche soir.

Bonneweg: Samstag, 17 Uhr,
Beichtgelegenheit; 18 Uhr, Messe
in Bonneweg-Nord; 18.30 Uhr,
Vorabendmesse. – Dimanche, 8 h,
messe en portugais; 9 Uhr, Ge-
meinschaftsmesse; 10 Uhr, Hoch-
amt; 10 h, messe en italien (cryp-
te); 11.15 Uhr, Kinder- und Fami-
lienmesse; 15 Uhr, Rosenkranz;
18.30 h, messe du soir en français.

Centre hospitalier: Sonntag, 19
Uhr, Messe.

Cents: Samstag, 18.30 Uhr, Vor-
abendmesse. – Sonntag, 10.45 Uhr,
Hochamt.

Cessingen: Samstag, 17.45 Uhr,
Vorabendmesse. – Sonntag, 9.30
Uhr, Hochamt für die Pfarrei.

Chapelle du Christ-Roi (23, av.
G. Diderich): Samstag, 18.45 Uhr,
Messe. – Dimanche, 10.30 h,
eucharistie.

Clausen: Dimanche, 10 h,
grand- messe.

Dommeldingen: Samstag, 18
Uhr, Messe.

Eich (Foyer St-Martin): As 9 h:
missa em lingua portuguesa.

Eich (Klinik): Samstag, 16.30
Uhr, Vorabendgottesdienst.

Gasperich: Samstag, 18 Uhr,
Vorabendmesse. – Sonntag, 9.30
Uhr, Hochamt.

Glacis-Kapelle: Samstag, 18.15
Uhr, Vorabendmesse. – Sonntag,
8.30 Uhr, Messe; 9.45 uur, Neder-
landstalige Mis.

Hamm: Samstag, 16 Uhr, Messe
im Hospiz. – Sonntag, 9.30 Uhr,
Hochamt.

Hollerich: Samstag, 19 Uhr,
Vorabendmesse. – Sonntag, 10.30
Uhr, Hochamt; 11 a.m., English
Mass.

Kiem: Samstag, 17 Uhr, Messe
(salle polyvalente).

Kirchberg: Sonntag, 9.30 Uhr,
Messe.

Klosterkapelle Ste-Sophie
(Weimershof): Sonntag, 9 Uhr,
Messe.

Limpertsberg: Samstag, 18.30
Uhr, Vorabendmesse. – Dimanche,
10 h, messe pour les enfants et les
familles et le personnel enseignant
à l'occasion du début de l'année
scolaire 2000/2001; 11.30 h, messe
en français; 18.30 h, messe du soir.

Merl: Samstag, 19 Uhr, Vor-
abendmesse; Sonntag, 10.45 Uhr,
Hochamt für die Pfarrei. 

Monastère du Carmel: Samedi,
17 h, eucharistie. – Dimanche, 9 h,
messe; 18 h, vêpres.

Mühlenbach: Sonntag, 9.15 Uhr,
Messe; 10.45 Uhr, Firmgottes-
dienst.

Neudorf: Samstag, 16.30 Uhr,
Hochzeit, keine Vorabendmesse
um 18.30 Uhr. – Sonntag, 10 Uhr,
Messe in polnischer Sprache.

Pfaffenthal: Sonntag, 9.30 Uhr,
Messe im Zivilhospiz; 10 h, messe
en langue portugaise; 11 h, divine
liturgie (paroisse orthodoxe-rou-
maine).

Rollingergrund: Samstag, 18.30
Uhr, Familiengottesdienst.

Stadtgrund: Dimanche, 9.15 h,
messe en portugais avec homélie
en français; 11 h, messe en
français.

Weimerskirch: Sonntag, 10.30
Uhr, Hochamt.

Radiomesse: Sonntag, 8.03 Uhr,
Sonntagsmesse aus der Pfarrkir-
che von Asselborn. Die Sonntags-
messen werden auf RTL 92,5 und
88,9 ausgestrahlt. Dieselbe Messe
wird um 10.30 Uhr über Audio-
Fernsehen (RTL Télé Lëtzebuerg)
übertragen.

Brouch/Mersch: Sonntag, 10
Uhr, Messe.

Buschdorf: Sonntag, 10 Uhr,
Wortgottesdienst.

Contern - Moutfort -Contern - Moutfort -
Oetringen  (Pastoraleinheit)Oetringen  (Pastoraleinheit)

Contern: Sonntag, 19 Uhr, Messe.
Moutfort-Medingen: Samstag, 19

Uhr, Wortgottesdienst.
Oetringen-Schrassig: Sonntag, 9

Uhr, Messe.

Fels (Pfarrverband)Fels (Pfarrverband)

Fels: Samstag: 18 Uhr, Vor-
abendmesse. – Dimanche, 10.30 h,
messe en langue française et por-
tugaise; Heffingen: Samstag: 19
Uhr, Vorabendmesse; Medernach:
Sonntag: 10 Uhr, Hochamt, an-
schließend Rosenkranzprozession
für den Pfarrverband; Schrond-
weiler: Samstag, 18 Uhr, Vor-
abendmesse. 

Hesperingen-FrisingenHesperingen-Frisingen
(Pfarrverband)(Pfarrverband)

Hesperingen: Samstag, 11 Uhr,
Messe der Amiperas – Journée du
Grand Age; 18 Uhr, Vorabendmes-
se; Frisingen: Sonntag, 10.30 Uhr,

Messe; Alzingen: Samstag, 19.15
Uhr, Wir versammeln uns in der
Kirche. Anschließend Lichterpro-
zession mit Messe; Fentingen:
Sonntag, 9.30 Uhr, Messe; Hellin-
gen: Sonntag, 9.30 Uhr, Messe;
Howald: Samstag, 19.15 Uhr, Vor-
abendmesse. – Sonntag, 10.45 Uhr,
Messe mit Noël Colombier; Itzig:
Sonntag, 19 Uhr, Wir versammeln
uns im Hof des Klosters. Anschlie-
ßend Lichterprozession mit Messe.

Mersch (Pfarrverband)Mersch (Pfarrverband)

Mersch: Samstag, 19.15 Uhr,
Vorabendmesse. – Sonntag, 10.30
Uhr, Messe; dimanche, 19 h, messe
en français; Angelsberg: Sonntag,
10.30 Uhr, Messe; Beringen: Sams-
tag, 18 Uhr, Vorabendmesse; Bis-
sen: Samstag, 18 Uhr, Vorabend-
messe; Sonntag, 10.30 Uhr, Messe;
Blascheid: Sonntag, keine Messe;
Bofferdingen: Sonntag, keine
Messe; Eisenborn: keine Messe an
diesem Wochenende; Fischbach:
Sonntag, keine Messe; Gosseldin-
gen: Sonntag, 9.15 Uhr, Messe;
Hunsdorf: Samstag, keine Vor-
abendmesse; Lintgen: Samstag, 19
Uhr, Vorabendmesse. – Dimanche,
9 h, messe en portugais; Lorentz-
weiler: Samstag, 19.30 Uhr, Vor-
abendmesse; Moesdorf: Sonntag,
10.30 Uhr, Messe; Pettingen:
Sonntag, keine Messe; Reckingen:
Sonntag, 9 Uhr, Messe; Rollingen:
Sonntag, 10.30 Uhr, Sonntagsgot-
tesdienst; Schoenfels: Samstag, 18
Uhr, Vorabendmesse.

De 17. Oktober

Formatiounsdag vun der ACFL
D'ACFL organiséiert eng

„Journée de formation et de réfle-
xion“ dënschdes, de 17. Oktober,
vun 9 bis 17 Auer am Kulturzen-
trum zu Colmar-Bierg. Den Erz-
bëschof Mgr Fernand Franck hëlt
um Formatiounsdag deel.

D'Thema ass „Zesumme Kierch;
schaff lieweg matt!“

Programm: 1. Referent ass de
Professer Georges Hellinghausen,
deen zum Thema: „Mataarbecht
vun de Laien an der Kierch no de
Grondlage vum Evangelium an de
Veröffentlechunge vun der Kierch“
schwätzt. En 2. Referat gëtt geha-
len vum Bëschofsvikar Henri Ha-
mus zum Thema: „Wou kënne Laie
matschaffen?“ (op Basis vun den
Dokumenter vun der Diözesanver-

sammlung). En 3. Referat gëtt vun
der Madame Marie-Christine Ries
behandelt, „Mataarbecht an Erfah-
rungen“.

Gemeinsamt Mëttegiessen, Par-
tage, a Mass als Ofschloss. Déi Res-
ponsabel vun der ACFL wiere frou,
wann un dëser Journée géifen deel-
huelen: déi Responsabel vun den
Dekanaten a Sektiounen an
d'Membre vum Comité national.
Mä och all Geeschtlechen esou wéi
sämtlech intresséiert Membre vun
der ACFL sinn häerzlech agelue-
den. Als Umeldung zielt d'Iwwer-
weisung vu 600 F op den CCP
3078-71 vun der ACFL „mam Ver-
mierk“ Journée de formation ACFL
an Numm vun all Eenzelnen“ bis de
4. Oktober.



L. R. - Gëscht hu mir eisen National-Feierdag gehat.
Glécklecherweis liewe mir an engem Land, wou jidfereen
op deen Dag mécht, wat hie wëllt. . . oder och nëmmen e
fräien Dag ewéi jidfer aneren dra gesäit.

Et muss een haut jo ower bal fäerten, bei dëser
Geleeënheet eppes vu Fändel, Nationallidd oder Sprooch
ze soen oder ze schreiwen; dobäi sinn dat dräi Zeechen,
Symboler an Zeie vun der Identitéit an der Souveränitéit
vun eisem Land. Sollten der vill sech net emol drun
erënneren, mat watfir Gefiller eise Fändel vru 60 Joer
verstoppt huet misse ginn? Missten anerer net emol méi
däitlech a méi dacks gesot kréien, datt e Fändel net
iergendeng Fatz faarwege Stoff ass? Do gëtt et Leit –
deenen hiirt gutt Recht dat an eisem fräie Land ass – fir
déi ass dat „Gefändels, Gesproochs a Gefeiers“ ales ale
kale Blabla, net cool genuch, souzesoen nationalistesche
Klimbim, a just gutt fir naiv Provënzschwäermer vun
hanner Klengstuppeg.

A propos „Provënz“: Loosst mer mol ee klengen
Ament unhuelen, mir gifen hei an enger Provënz vun der
Belsch, vu Frankräich oder esouguer Däitschland liewen;
mir sitzen do geographesch, politesch an ekonomesch am
leschte Stëbseck, aplaz an engem international perfekt
unerkannten eegene Staat. An da loosst mir dat och emol
bis an dee leschte Wénkelchen ausdenken: Mir géngen eis
Gesetzer a Reglementer net selwer maachen; déi gifen äis
dann an der Haaptstad, zu Paräis, zu Bréissel, zu Berlin
diktéiert. Wéi wier et dann hei mat den Aarbechtsplazen a
mat eiser ganzer ekonomescher Situatioun? Da wire mir
d'Frontalieren, d'Grenzgänger, d'Pendler. Ower wouhin-
ner schaffe goen? Op 200 Kilometer rondrëm keen „Job“
ze fannen! Wat wir dat super cool!

Mais wann et engem (zevill) gutt geet, dann ass et net
fir un esou „Dommheeten“ ze kalenneren; da soll een net
vu Fändel, Nationallidd oder Sprooch soueren; da léisst
een sech et gutt goen, et ameséiert een sech wa méiglech
vum 1. Januar bis den 31. Dezember . . . wéi Gott zu
Lëtzebuerg! „Nëmmen drop!“ . . . mais garlabox wann
d'An emol engker opgi wéi Ginzescheeken.

Wéi et zu eisem Mickimaus-Schlaraffeländche komm
ass; wat virun äis war; wien dofir riichtgestan huet; wuer
et fir eis Kanner a Kandskanner higeet. . . alles net
wichteg . . . d'Haaptsaach: et geet äis elo an haut an hei
wonnerbar megacool. An da soll keen äis en Ouer mat der
Sprooch oder dees Gemësch maachen.

Natierlech ass hei dat Gegrommels, Geknadders a
Geknuers. Mais ass et dann net och e bësse wéi eng gutt
kill Dusch ze kucken, déi een hëlt, wann et engem zevill
„dämpeg“ gëtt, wann d'Sonn engem e bëssen zevill op de
Pelz dréckt . . . esouguer „d'Fräiheetssonn“. Zënter wéini?
Duerch wien an duerch wat? Wéi laang nach? Fir wien?

Eise Comité: Claude Bache, Gisèle Dupong, René Faber,
Johnny Flick, Jeanny Friederich, Jang Hansen, Lex Roth,
Robert Siuda a Roby Zenner
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P. W. - Zënter dass eis Arbed an de siwenze-
ger Joeren de Schnapp an den Houscht erwëscht
huet, hunn d'Kamäiner no an no a Plaz fir Plaz
opgehal ze dämpen. Eis gutt Frënn, de Fernand
Lorang an d'Madame Jeanine Theis-Kauth, allen
zwee vu Rëmëleng, sinn der vun deene Leit, déi eis
en historescht a literarescht Stéck vun deem
Minett verzielen a beschreiwen, deem eist Land
esou vill ze verdanken huet. Mais déi ekonomesch
Wierklechkeet kennt keng Romantik. Hir Littera-
tur sinn d'Finanzzeitungen. Hir Kulturelementer
sinn d'Actien, de Bilan an d'Rentabilitéit. . . Do,
wou fir uechter d'ganz Welt Stol-Spezialitéite vun
houfregster Qualitéit „gekacht“ a gewalzt gi sinn,

do gëtt et eidel. Honnerte vun Hektare leie brooch
a waarden op en neit Liewen. . . Hunn ech elo
„brooch“ gesot? Nodeem, wat een a leschter Zäit
esou iwwer d'Microen héiert, leien déi Industrie-
Lännereien net brooch mais „braach“, an dofir gi
si elo „Industrie-Braache“ vernannt. Wat soll een
dovunner halen? Ganz einfach: Déi „Braache“
passe wonnerbar bei déi Sprooch-Braach, déi en
etlech Leit sech um Radio oder op der Televisioun
leeschten. . . Braach? . . . Brach!". . . a wann do
d'Saaft, de Wesseg, erausgeféngt kënnt, dann hu
mer Kéis. Fir gekachte Kéis. Oder Sprooch-Kéis?
Näischt fir ongutt. . . ower beileiwen och net fir
gutt!

Wie gemengt oder alt emol geschriwwen huet,
eis Sprooch wir nëmme fir gewéinlech graff Ge-
schichten a „Gebootschtener“ ze gebrauchen, dee
Bauerendialekt wir nëmme fir mat geneelte Schong
mat der Dier an d'Haus ze schluppen, dee soll dat
emol mam Pol Greisch sengem Buch „Fir meng
Mamm aus engem laangeBréif“ an der Hand bewei-
sen. Do geet ee grousst Talent op den Zéiwespëtzen
mat äis iwwer d'Bühn vu sengem Liewen. . . kaaft
iech säi Buch a gitt e Stéckwees mat; dir begéint vill
kënneg Situatiounen a Leit a Saachen. . . méi wéi
sécher och en Deel vun iech selwer!

(Edition „Cahiers luxembourgeois“; an all
Bicherbuttek / 600 Frang)

Är Klack seet äddi ...
bis den 30. September
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L. R. – An de Statute vun der Actioun-Lëtzebuergesch
steet däitlech, datt si sech „asetzt fir alles, wat Lëtzebuer-
gesch ass, apaart fir eis Sprooch“ . . . domat ass klor, datt
jidfer Element vun eiser Identitéit, Authentizitéit, Kultur a
Geschicht och e Programmponkt vun deem Veräin ass, deen
dat anert Joer houfreg seng 30 Joer feiert.

Wann deemno an dem Editorial vun enger Millioune-Pub-
likatioun wéi dem Figaro-Magazine, a vun engem Star-Jour-
nalist, Behaaptunge stinn, déi mat engem vun deene Ponkten
hei uewen ze dinn hunn, ower riichtewech falsch sinn, dann
ass et uns äis, fir fein an héiflech, ower ouni Féischten ze
reagéieren. Mir Lëtzebuerger hunn et jo emol nun un äis, fir
äis verkëppen ze loossen, soubal an de grousse Länner iwer äis
gehouscht gëtt; et ass z. B. bekannt, datt mir op d'mannst
ënnert Lyon erof zimlech gär als „Boches“ gekuckt ginn; wa
mir äis dat gefale loossen, da brauche mer äis net ze wonne-
ren, datt anerer äis fir net méi sérieux huele wéi mir äis
selwer.

Watfir eng Behaaptung dann elo? Déi hei: „Robert Schu-
man fut l'un des grands hommes d'Etat français. . . Il était né
Allemand, dans la Lorraine du Kaiser. . . C'est pourquoi
Jacques Duclos, notre stalinien national, l'avait finement
surnommé le ,Boche'.“ Eng Gemengheet vum Stalin-Kommu-
niste-Collaborateur Duclos, eng (onbewosst?) Flappegkeet
vum Franz-Olivier Giesbert, géint de Robert Schuman an
indirekt géint eist Land.

De Bic huet mir natierlech an de Fanger gekribbelt, an de
FigMag krut stoesfouss déi hei Äntwert (deelweis): „Robert
Schuman est né de père lorrain et de mère luxembourgeoise, à
Luxembourg-Ville, plus précisément au faubourg de
Clausen. . . donc au grand-duché souverain et, de ce temps, en
union personnelle avec les Pays-Bas, sous le règne de Guil-
laume III d'Orange-Nassau. . . il a passé son enfance à Luxem-
bourg et y a fait ses études secondaires. . . sa langue mater-
nelle était bel et bien notre idiome national, le luxembour-
geois, que vos présidents Pompidou et Mitterrand ont reconnu
comme l'un des éléments authentiques de notre identité. . .“

Resultat: De Figaro-Magazine huet dee riichtgebéiten
Text a senge Lieserbréiwe bruecht, a mir wësse jo, datt déi am
meeschte gelies ginn! Domat hunn ëmgerechent Millioune vu
Fransousen a Belsch e perséinlecht Stéck vun eiser Geschicht
matkritt, dat zu eise beschte gehéiert. Fir der EU hir Adepten
ass et och net schlecht, wa mir eng Partie Saachen heiansdo
mol erëm op hir Plaz setzen; eng (gutt an intressant) Ausstel-
lung am Cercle gesinn ower déi aus der EU net, déi net zu
Lëtzebuerg sinn. . . an dat sinn der 360 Milliounen.

Huet dir eise Mini-Dictionnaire „Mosaik-
Steng“ ewell kaaft? Dir kritt e bei äis
direkt, oder an ärem Bicherbuttek . . . fir
380 Frang 6 000 lëtzebuergesch Aus-

dréck a franséischer Iwwersetzung!!!

R. Z. – Haut schéngt et méi wéi je zum gudden
Toun ze gehéieren, méiglechst vill friem Wieder an
de Mond ze huelen. Englesch Wieder komme jidde-
fall bei enger Parti Leit ganz gutt un; an dat net
nëmmen hei.

Wat fréier déi sëlleche franséisch Ausdréck
waren, där mat der Endung -éieren, dat sinn haut
déi englesch Begrëffer, déi dacks kee Mënsch vers-
teet . . . dat ass apaart cool. Haut lauschtere mer jo
keng Nouvelle méi, mee News, och keng Haptnou-
velle méi, mee Headlines; megacool!

Kleng Kanner hunn do vill manner Hemmunge
wéi mir Erwuessener. Et rappt ee schon dacks vun
de Péil, wann een héiert, mat wat fir enger Séilerou
Knätzelen a Binnerte Wieder riichtewech aus dem
Näischt erfannen, déi dann och nach plazeweis méi
genee sinn wéi déi „offiziell“ Begrëffer.

Hei nëmmen e puer Beispiller, déi wierklech
opgefaange gi sinn, fir ze weisen an ze beweisen, wéi
spruddeleg a lieweg d'Kënnercher direkt den Nol op
de Kapp geroden. An der Schwämm geet dee Klen-
gen net, wéi séng Mamm, an de Whirlpool, mee an de
Spruddeleck. An der Paus ësst dat Kleng keng Pij,
mee a muussegen Apel. Ass et duuschtereg, dann
dréngt et kee Sprudelwaasser, mee Pick-Waasser.

An am Summer gesäit de Jéngelchen och keng
Sonnestrahlen, mee Sonnestäipen.

Duerfir wier et scho ganz flott, wann déi Leit,
déi mat klenge Kanner ëmginn – ech denken u
Pappen a Mammen, un Educatricen a Monitricen
aus de Crèchen an aus dem Précoce, u Spillschoul-
spersonal, u Kolleginnen a Kollegen, déi en 1., 2.
Schouljar hunn –, äis emol sou flott Wieder, déi
Kanner an hirer esou direkter Logik a riicht eraus
aus dem Näischt huelen, géifen raschécken: Actioun
Lëtzebuergesch, Postkëscht 98, L-2010 Lëtzebuerg.
Am viraus e ganz décke Merci. Mir publizéieren se
mat Genoss hei an der Klack.
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P.W. – Datt eis Iddi, eist Gewudders, eis jorelaang
Hëllef fir Annoncen op Lëtzebuergesch eppes gedéngt
hunn, dat kann haut praktesch jidfereen all Dag an der
Zeitung gesinn. Am Jor 2000 ass et „normal“, datt 80%
vun de Leit hire Frënn a Bekannten eng grouss Freed
oder en Häerzeleed an deer Sprooch bekannt maachen,
déi äis als eenzeg aus dem Banneschten eraus kënnt.

Méi héich kann a brauch dee Prozentsaz och net
méi ze ginn; et bleift op dësem Gebitt näischt méi ze
beweisen; mä et mécht ower keen äis et méi falsch, wa
mir – grad ewéi vrun 30 Jor! – behaapten, mat verstän-
negem a guddem Wëll kënnt een eiser Sprooch schrëft-
lech stéckelchersweis „dobaussen an d’Breet“ hëllefen
(Menüskaarten, Telephonsbuch, Nimm vun Uertschaf-
ten a Stroossen, Reklammen, Plakaten, Neiooschkaar-
ten, Lieserbréiwen asw.) . . . 1972 wollt e ganz dichte-
gen a bekannten Här Professer an enger Versammlung

beim „Miersche Josy“ op der Plëssdarem doriwwer de
Geck mat äis maachen: mir wiere Fantasten, do wier
näischt drun ze änneren, dat wier eng „kultur-evolu-
tiv“ Situatioun, un deer mir Männercher net fréckele
kënnten. Mir hunn net mat him gestridden; d’Actioun-
Lëtzebuergesch huet him de Contraire gewisen a be-
wisen!

Zu Gréiwemaacher ass e klenge Jéngelchen an eng
jonk Famill bäikomm. Seng Elteren an zwou Schwëste-
ren hunn äis dat an enger Annonce op Lëtzebuergesch
gesot. Maja. An dann? Mä wann dir hir Nimm liest, da
wësst dir, firwat dës Annonce äis eng apaart Freed
gemaach huet: Linda-Rut, Telma-Rós, Sigrun an Anto-
nio CAVALEIRO-HÖSKUDSDOTTIR. Portugal + Island
+ Lëtzebuerg! Mir wënschen deem klengen Alexander-
Freyr a senger sympathescher Famill all Guddes an
eisem Land . . . an hirer Heemecht!

AL – Eis Beamten aus dem „état civil“ vun de
Gemengen hunn heiansdo Problemer mat koppege Folk-
lor-Nimm, déi d’Eltere gär fir hir Modi oder de Jéngel-
chen opschreiwe loossen, déi grad op d’Welt komm sinn.
Dat kann ee verstoen, wann ee säi Jong wëllt „Klautchen
oder Klo“ aplaz Claude nennen, oder onbedéngt op
„Lutzefatz“ fir Lucie géng halen. Dat si Verdruddelerei-
en, déi dës Kanner e ganzt Liewe laang fir Uz a Geck mat
sech erëmschleefen.

Méi wéi eng Kéier liese mir och an der Press, datt et
esouguer Prozesser wéinst eefällegen Nimm gëtt, déi
Beamten net wëllen an den Zivilstandsregëschter schrei-
wen. Si hunn hir Reglementer, an d’meescht kréie si och
juristesch Recht. Zënter 50 Jor ass et ower och de Brauch,
de Kënnercher hei Nimm aus allen Härelänner ze ginn,
apaart aus dem Gebitt vum Kino an der Konscht am
Allgemengen; do soll am Fong jidferee seng Fräiheet
hunn, soulaang dem Kand domat fir säi Liewe keng
Komplexer op d'Stier geschriwwe ginn.

An deem Sënn kënne mir äis fir hei am Land froen,
ob et fir den hellege Bürokratius da keen Ënnerscheed
tëscht engem Spunnes-Numm an engem Virnummm gëtt,
deen einfach eng sproochlech „Faarf“ huet oder eng
„Verklengerung“, en Diminutif, vun engem „normalen“

Numm ass. Beispill: Nicolas, Nikolaus, gëtt et an eisem
Gebrauch als Nicki, Néckel, Nikla, Nico, Colas, Nu-
ckes, Klos, Néckelchen asw. Grad esou vill Forme
fanne mir fir de Joseph, de Jean-Pierre, de Paul,
d’Marie, d’Anne oder d’Marguerite . . . mä firwat dann
do stuer sinn? Wa mir et erlaben, datt en Etienne och
als Stéphane, als Steve, als Esteban oder Stephan
opgeschriwe ka ginn, da soll och keen eng Knätzel an
der Woll fannen, wann e Papp säi Béifche wëllt offiziell
Nikla aplaz Nicolas nenne loossen. Hei hu mir et just
mat enger Fro vu verstännegem a guddem Wëll ze dinn.
Wann d’Reglementatioun an deem Sënn nach ëmmer ze
sprock ass, dann ass et um Här Gemenge-Minister, déi
e bësse méi frëndlech ze maachen an unzepassen. Da
brauch e Papp, dee säi Fiston wëllt Nikla nennen, keen
Niklas draus maachen ze loossen . . . also eng Zort
klengen Hollänner, an nëmme well dat do en „offiziel-
len“ Numm ass . . . aus deem dann ower zugudderlescht
e „Klas“ gëtt.

A propos lëtzebuergesch Virnimm: Wësst dir, datt
mir 1995 e Bichelche vu ronn 60 Säite mat all „eisen“
Nimm erausginn hunn, dat dir nëmmen einfach iwwer
Telephon ze bestelle braucht; eng Publikatioun vun den
Häre Marcel Lamy a Georges Kiessel.
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R.Z. – Da kritt dir déi Clausener gelueden . . . de
Robert Schuman wor jo och aus Clausen! Mir hunn eng
hallef Dosen Uertschaften oder Quartieren, „aus“ dee-
nen ee ka sinn (Fiels, Pommerlach, Schleef, Pafendall,
Stadgronn, Neiduerf . . .), soss ass et ouni Ausnam
VUN: Ierpeldeng, Iechternach, Réiden . . . mä et muss
engem Angscht ginn, wat an deem Streech a leschter
Zäit iwwer Mikroen zervéiert gëtt. Do sinn d’Leit dann
op eemol aus Diddeleng, aus Ettelbréck, aus Clierf, aus
hei an aus do. Dat ass net wichteg? Da sinn honnerte vu
Sproochesaachen (an dësem Fall „Prepositiounen“) net

wichteg, fir déi an der Schoul en décke roude Strapp op
d’Blat gemaach gëtt a Ponkten ewechfalen. Alles „au-
toritäre Kabes“? Oder nëmmen am Lëtzebuergeschen? 

Wann dat jo elo an eiser Sprooch net wichteg ass,
da kënne mir anerwäerts och soen: je vais sur Paris . . .
il habite dans la Suisse . . . he goes on London . . . ich
war zu Moskau. A sou, dat ass falsch? Mécht näischt . . .
et ass dach net wichteg. Eng aremséileg Fassong fir dat
ze verstoppen, wat een net kann, an och net wëllt
léieren. A wat seet de Patron? Näischt. Do muss de
Bilan klappen; de Rescht ass . . . net wichteg.

hat ech eis Sprooch an enger klenger Ried op eiser
Generalversammlung genannt; déi Deeg duerno stong et déck
gedréckt och esou an der Zeitung; schéin a gutt, mä mat
grousse Wierder geet et net duer; vrun allem net am Streech
vun eiser Sprooch.

„authentesch an identesch“, dat ass dach kee Lëtzebuer-
gesch, gell dir. Mä ass et da Franséisch? Ass et Däitsch? Ass et
Englesch? Ganz kloer ass et dat eent, dat anert an dat drëtt . . .
dann ass et international, also jidferengem säint. Och de
Lëtzebuerger hiert. Esou huet et sech mat honnerte vu Wierder,
wou gesot gëtt, dat wiere jo keng lëtzebuergescher; mä wann
déi aner déi och net gife gebrauchen, da misste si dacks
plazeweis billen, well et keng spezifesch Wierder aus deenen
„authentesche“ Sprooche sinn.

Dorëm soll et ower elo hei net goen. Et dréint sech drëm,
datt eis Sprooch an eise Sproochegebrauch esou original an
originell bei äis passe wéi d’Nues am eegene Gesiicht . . . an
deckt emol engem seng Nues op enger Photo zou, dann ass seng
Identitéit verdréint, verstoppt, verluer. Déi zwéi Begrëffer
„authentesch / identesch“ leie ganz no beieneen, mä si sinn net
d’selwecht, also net identesch. Zwillinge sinn authentesch
Kanner vun hiren Elteren, mä si sinn nach laang net ëmmer
identesch, fir emol e klenge Verglach ze gebrauchen . . . deen
ower roueg och e bëssen hippe kann.

Eis Sprooch, esou wéi mir (?) se schwätzen, ass authentesch
eis, och wann si an de Grupp vum „Muselfränkesche“ gehéiert.
Do huet d’Lëtzebuergescht jo iwregens als WEST-Muselfrän-
kesch säin eegene klenge Këppchen (Käppchen!). Eis Sprooch
ass hei ënnert de Leit gewuess an huet sech entwéckelt; si
gehéiert zu eisem kulturellen an nationale „Patrimoine“, also
zu deem, wat äis vun eise Pappen (a Mammen!) als Ierfschaaft
iwwer Generatiounen eraus vermaach ginn a bliwwen ass.
Anescht gesot: Mir identifizéieren äis mat eiser Sprooch, a mir
identifizéieren eis Sprooch mat äis. Esou wéi een e Mënsch un
deenen Elementer erëmkennt, also identifizéiert, déi zesumme
seng Persoun a Perséinlechkeet ausmaachen.

Wourunner erkennt een d’Stad? Mä un der Landschaft,
dem „Site“, an un hire Maueren a Gebaier, also hire „Monu-
menter“. „Sites et Monuments“ ginn am ganze Land gesetzlech
erhal, versuergt, an d’Rei gesat, nei gemaach. Si gi klasséiert,
kommen op speziell Lëschten; et gi genee Pläng, Zeechnungen a
„photogrammetresch“ Biller dovu geholl, iwwer dem Buedem
an drënner . . . an da probéiert emol, iech drun ze vergräifen!
Dat ass richteg, wichteg a gutt. Fir äis a vrun allem fir déi
Generatiounen no äis.

Genee am selwechte Sënn a Geescht verlaange mir, datt
och eis Sprooch als „authentescht Monument“, als „authente-
sche Site“ vum Stat gekuckt, versuergt a gesetzlech administ-
rativ-budgetär behandelt gëtt. Mir stellen all Politiker/-in a
jidfer Partei an den nächste Méint a Jore vrun en däitleche
Katalog vu Froen…virun allem deer, wou een net rondrëm de
Bräi schlaufe kann, a wa méiglech mat „jo/neen“ äntwere
muss.

 L.R.

AL – Hei gesitt dir d’Deckelssäit vun deem neie Bichelchen, dat
d’Actioun-Lëtzebuergesch fir all „francophon“ Leit erausginn huet, déi
sech wëllen „eng Schnauf“ Lëtzebuergesch huelen. 96 Säiten, 2 Kolon-
nen iwwer d’Format DIN A5. Mir haten dat ewell an enger méi
bescheidener Form gemaach; et guf a gëtt kéipweis gefrot, vrun allem
well et fir e ganz verstännege Präis ze kréie war . . . a bleift. Do si ronn
6 000 lëtzebuergesch Wierder dran an hir franséisch Iwwersetzung(-en)
hannendrunn.

Mir gesinn dat Buch net als „Dictionnaire“ a glat net als iergend
eng „Konkurrenz“ fir déi sëlleche flott Saachen, déi ee Gléck erauskom-
men. Et ass eng alphabéitesch Sammlung vun dem Stack vun eiser
Sprooch, aus deem eraus bei eise franséisch-sproochege Matbierger
Traisch a vläicht Beemercher wuesse kënnen.

Wat et kascht? 380 Frang. En décke Fësch fir eis Sprooch . . . fir
nach net emol de Präis vun engem eenzege gebakene Fësch . . . esouguer
ouni Fritten an Zos! Dat ass natierlech nëmme méiglech, well zwéi
Membre vun eisem Comité ronn 200 Stonnen haart Kapp- a Computer-
Aarbecht „fir d’gutt Saach“ dran investéiert hunn.

Eng wonnerbar Geleeënheet, fir engem franséischen, belschen,
portugiseschen, spueneschen oder italiéinesche Bekannten e sympathe-
sche klenge Cadeau ze maachen. Vum 5. Juni u kënnt dir et a jidfer
Bicherbuttek bestellen oder kafen. D’Membre vun der ACTIOUN-LËT-
ZEBUERGESCH kréien et natierlech gratis heem geschéckt . . . woumat
si hir Cotisatioun jo erëm bal „eran“ hunn.
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Das Jahr 2000 ohne „Phantasyr“ in Schüttringen
Fünf Jahre lang war das Mär-

chenfest für Kinder „Phantasyr“ in
Schüttringen ein großer Publikums-
erfolg. Das Fest, das jeweils am
letzten Sonntag in Juni stattfand,
kannte nicht von ungefähr diesen
Erfolg, und die Verantwortlichen,
unter der Präsidentschaft von Alain
Tandel, dürfen mit Recht stolz da-
rauf sein. Und doch fasste das Orga-
nisationskomitee den wohlüberleg-
ten Beschluss, eine Ruhepause ein-
zulegen, um – wenn nur möglich – ab
kommendem Herbst mit neuem
Elan eine bereichernde Formel für
das Jahr 2001 vorzubereiten.

Marc Lamesch, bisheriger
Schriftführer und Interimspräsi-
dent bis zum Neustart, hat den
Vereinsdelegierten dies in einer
Generalversammlung mitgeteilt.

Ohne Resignation erklärte er,
dass sich bei den Verantwortlichen
eine gewisse Müdigkeit breit ge-
macht habe, dass aber in keinerlei
Weise jemand einen Vorwurf an die
richte, die mit großer Begeisterung

und enormem Fleiß während Jah-
ren einen Großteil ihrer Freizeit für
das Fest geopfert hätten.

Der Redner verfehlte jedoch
auch nicht, gewisse Schwächen zu
erörtern, die vor einem Neuanfang
zu diskutieren wären. Das ur-
sprüngliche Konzept von „Phan-
tasyr“ sei im Laufe der Jahre stark
verwässert worden, besonders die
von den Vereinen angebotene Ani-
mation für Kinder habe den an-
fänglichen Vorstellungen nicht
mehr allenthalben entsprochen.
„Wir sind gewillt, weiterzuma-
chen“, so Marc Lamesch, „doch
kann ein Fest von solchen Ausma-
ßen nicht allein von einem 13-köp-
figen Verwaltungsvorstand bewäl-
tigt werden. Wenn „Phantasyr“ er-
neut aufblühen soll, müssen we-
sentlich mehr Leute aktiv werden,
auch nicht vereinsgebundene Mit-
arbeiter der Bevölkerung.

Die von Sekretär Jean-Lou
Goergen angesprochenen Vertreter
von elf Vereinen waren entschlos-

sen, „Phantasyr“ am Leben zu er-
halten. Allen wurde empfohlen, die
Angelegenheit in ihrem jeweiligen
Vorstand zur Sprache zu bringen,
um festzustellen, wie groß (auch bei
den Einwohnern) die Bereitschaft
in Wirklichkeit sei, um das attrak-
tive Fest zu retten.

Der von Arsène Franzen vorge-
führte Videofilm über „Phantasyr
1999“ zeigte in den schönsten Far-
ben,was der Gemeinde Schüttrin-
gen auf kultureller Ebene verloren
ginge, wenn „Phantasyr“ nicht
überleben sollte. Beim Anblick der
ansprechenden Bilder kam etwas
Nostalgie auf, und allen Anwesen-
den wurde bewusst, dass „Phan-
tasyr“ nicht bloß eine Frage des
materiellen Erfolges sein kann.

Mit Worten des Dankes an die
Einwohner von Alt-Schüttringen
für das große Verständnis und die
allseits gewährte Unterstützung
schloss Marc Lamesch diesen nütz-
lichen „Einkehrtag“ zum Wohle ei-
ner hervorragenden Sache. H.R.

Le groupe scout «Les Aigles du Rollingergrund» a fêté son 75e anniversaire
Le groupe scout «Les Aigles du

Rollingergrund», affilié à la Fédéra-
tion des éclaireurs et éclaireuses du
Luxembourg (FNE) a fêté son 75e

anniversaire au centre intersociétés
du Rollingergrund le dimanche 21
mai.

Dans le cadre de la traditionnelle
«Scoutskirmes», ils ont présenté
leur brochure d'anniversaire lors
d'une séance académique en pré-
sence de nombreux invités d'hon-
neur, parmi eux Paul Helminger,
bourgmestre, les échevins Claude
Wiseler et Colette Mart, les repré-
sentants des différentes sociétés du
Rollingergrund, le commissaire gé-
néral de la FNEL, Pierre Matagne,

et les représentants des cadres et
amicales.

La présidente du groupe, Mme
Marguerite Marson-Beffort, a ou-
vert la séance par une allocation de
bienvenue et une brève rétrospec-
tive des activités du groupe au fil de
ces 75 années. En tant que responsa-
ble de l'édition de la brochure, Roby
Peffer a pris la parole. Il présenta
ses collaborateurs et les remercia du
travail bénévole accompli tout au
long de ces derniers mois.

Le commissaire général Pierre
Matagne souligna l'importance du
mouvement scout, qui se positionne
en troisième place des associations
regroupés dans le COSL. Il releva le

bénévolat des chefs et cadres, qui
consacrent leur temps libre à l'édu-
cation des jeunes. Cet engagement
est de première importance au bon
fonctionnement du mouvement. Il
remercia les «Aigles» de leur colla-
boration étroite avec la FNEL, tant
au niveau du conseil d'administra-
tion, de l'ONGD, des cadres et des
équipes fédérales qu'aux participa-
tions aux activités fédérales.

Le bourgmestre Paul Helminger
félicita les scouts de leur travail et
endurance durant toutes ces années.
En vue d'avancer dans les pourpar-
lers d'un nouvel home, il affirma
qu'un projet est en cours en suivant
les procédures des différentes ins-

tances, et qu'il espère avoir l'hon-
neur de l'inaugurer en tant que
bourgmestre.

La cérémonie se termina par la
remise de la brochure aux invités
d'honneur.

Une succulente Paella, un grand
choix de pâtisserie et une tombola
bien garnie attendaient les invités
dans la cour de l'ancienne école
primaire. Les scouts avaient orga-
nisé différents stands de jeux
d'adresse, et les louveteaux présen-
taient une danse sur le thème du
Livre de la Jungle. Malgré une pluie
battante, les «Aigles» ont pu
enregistrer une kermesse bien réus-
sie.

«natur musée»

Un poulailler au musée
Lors de l'exposition «Coqs et pou-

les», les races de poules les plus
diverses sont présentées au public.
Chaque semaine, les visiteurs sont
ainsi invités à venir découvrir une
nouvelle race. Jusqu'au 28 mai, les
visiteurs auront la chance de voir la
race des Italiens, une race méditer-
ranéenne qui trouve son origine à
Livorno en Italie. La grande popula-
rité des Italiens repose sur combi-
naison entre beauté et performance.
Ces animaux possèdent un plumage
en couleur, sont de fière allure et
présentent un physique élégant. En
même temps, ils se caractérisent par
une performance de ponte plurian-
nuelle élevée. Les Italiens sont con-
sidérés depuis longtemps comme
meilleur exemple des poules pon-
deuses à plumage coloré.

Bulletins et périodiques
Die „Postes et Télécommunicati-

ons Luxembourg“ veröffentlichten
vor kurzem die Mai-Ausgabe ihres
Bulletins „P&T solutions“. Das In-
formationsblatt befasst sich diesmal
hauptsächlich mit der Sicherheit
und Verlässlichkeit der Internet-In-
frastruktur der Post. Im Editorial
beschäftigt sich Marcel Gross, Di-
rektor im Bereich der Telekommuni-
kation, mit der Revolution des Inter-
net. Zudem beinhaltet das Blatt ei-
nen geschichtlichen Überblick über
die Entwicklung des Internetan-
schlusses der Post. Die vorliegende
Nummer stellt des Weiteren die
neuen Produkte „Lan2Lan“ und
„Sherpa“ vor. Zusätzlich gibt es
noch einige  Informationen rund um
die „P&T Luxembourg“.

(Photo: Guy Wolff)

Gestern Nachmittag in Luxemburg-Bahnhof

Sortiermaschine erfüllt ihre Funktion nicht
ph – Bei Gelegenheit des von der

Post organisierten Tag der offenen
Tür im Sortierzentrum des Postge-
bäudes in Luxemburg-Bahnhof
hatte die Briefträgerföderation
(FSFL) zu einer Protestaktion auf-
gerufen. Mit dieser Aktion wollte
die FSFL darauf aufmerksam ma-
chen, dass die neue Sortiermaschi-

ne, ein Prototyp, dessen Effizienz
laut Angaben von Jos Nickts, Prä-
sident der FSFL, nicht eingehend
vor dem Kauf der Maschine über-
prüft wurde. Da der Prozentsatz
der Sendungen, die nicht vom
Computer erfasst werden, hoch
sei, müssten die Briefträger das
Sortieren wieder manuell erledi-

gen, was Überstunden sowie große
Unzufriedenheit bei den Kunden
durch verspätete Zustellung zur
Folge habe, so Jos Nickts, der er-
klärte, dass es hauptsächlich bei
den Postfächern zu Verwechslun-
gen zwischen den Postleitzahlen
und den Nummern der Postfächer
komme.

Ecole Privée „Fieldgen“

Informationsabend
rund um das Thema Berufswahl

„Info emploi“ lautet das Motto
des Informationsabends der Pri-
vatschule „Fieldgen“, der am
kommenden Dienstag, dem 30.
Mai, um 19.30 Uhr stattfindet.
Eltern und Schüler sind ein-
geladen, sich mit dem Arbeits-
markt vertraut zu machen und
die verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten besser kennenzu-
lernen. 

Vorgestellt werden die Berufe,
die in einer Umfrage bei Schülern
der 9e-Klassen das größte Inte-
resse hervorgerufen hatten; unter
anderem wollten die Jugendli-

chen mehr über die Laufbahn des
Architekten, Buchhalters, Erzie-
hers, Krankenpflegers oder der
Kinderschwester erfahren. 

Der Informationsabend beginnt
um 19.30 Uhr mit der Willkom-
mensansprache von Schwester
Danièle, gefolgt von einem Vor-
trag über den Arbeitsmarkt von
Renzo Grelloni von der „Admi-
nistration de l'emploi“. 

Ab 20 Uhr können die Schüler
und ihre Eltern bei Vertretern von
verschiedenen Berufssparten Nä-
heres über ihre Berufsziele erfah-
ren.
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L.R. – … dat hätt vru sechs Jor jo och net grad jidfereen esou
geckeg geduecht, gelldir. Mä vrun 30 Jor hunn och déi allermannsten dru
gegleeft, datt eng Actioun Lëtzebuergesch et gif packen … e Stréifeier
wéi der jidfer gudde Broutdag ugefaang ginn. Wien hätt dann och
nëmme vun deem formidabele Spronk gedreemt, deen eis Sprooch
zënterhier op alle méigleche Pläng gemaach huet? An dësen 30 Jor ass
fir eis Sprooch an hir verstänneg Plaz an eisem Land méi geschitt wéi
egal wéini virdrun! Iwwerleet emol gutt an éierlech, firwat an duerch wien
… da kommt dir net laanscht eis Actioun Lëtzebuergesch.

Haut schéngt esou villes op Lëtzebuergesch ganz �normal“: Denkt un
eis Uertschaftsnimm op de Schëlter oder an ärem Telephonsbuch; kuckt
dʼStroossennimm an de Stied an op den Dierfer; wéi ass et dann �an der
Zäit“ mat lëtzebuergeschen Annoncen an der Zeitung gewiescht? A watfir
enger Sprooch waren dʼLieserbréiwen? Wien huet da vun enger Schrei-
fweis geschwat? Wéi war et mat enger Menüs-Kaart an eiser Sprooch?
Wou ware Lëtzebuergesch Coursë fir dʼauslännesch Matbierger? Huet
een un e Sproochgesetz geduechtt? Wat ass an deem Sënn an der Kierch
gewiescht? Sidd dir iech bewosst, datt haut ganz sécher 10 mol méi
Lëtzebuergesch geschriwwen a gelies gëtt wéi an all de Jore virdrun?
Alles �normal“, gelldir … mä et ass fir äis, eis Leit aus dem Comité an eis
trei Membren näischt méi schéin, wéi datt haut am Streech vun eiser
Sprooch esou onheemlech villes �normal“ fonnt gëtt, woufir mir elo 30 Jor
laang um �Ëmfeld“ gewuddert hunn … am Ufank ugegréngt, esouguer
queesch bekuckt a mat alle méiglechen an dommen �-isme“ beklaakt …
esouguer dacks vu Leit, déi haut déck dovu profitéieren; et sief dann.

Mir hu mat der Klack genee am selwechte Sënn duergehal, wéi mir
vrun drësseg Jor mat eiser Actioun fir dʼLëtzebuergescht ugefaang hunn:
et ass just, a ganz bewosst, méi an dʼBreet gaang. Jidferee soll eppes vun
der Suerg an der Aarbecht fir eis Sprooch matkréien; do geet et ower mat
enger Veräinszäitschrëft net duer; eng Actioun fir eis Sprooch geet wäit
doriwer eraus. Dat war de Gedanke fir mat eiser Klack �ënnert dʼLeit, an
dʼPress“ ze goen. Ouni eis Membren an hir Cotisatioun gif dat finanziell
ower net goen. �Eis Leit“ wëssen haut, datt si mat hire 500 Frang dʼJor
vrun allem eiser Sprooch hëllefen an net iergendengem Clibbchen … si
stäipen eis Sprooch, är Sprooch, a vrun allem eise Kanner a Kandskanner
hirer Sprooch, e Stéck vun eiser kultureller Ëmwelt an Identitéit. Dofir laut
eis Klack och weider … an nach esoubal net zuhaf!

AL – Du hues nawell gär verzielt, datt Deng Mamm
Dech just neng Méint nom �Armistice“ vum 1. Weltkrich
op dʼWelt gesat hätt … August 1919! Deemno hätten
Deng Eltere ganz secher �esou“, am November 1918,
dʼEnn vun deer Europa-Katastroph gefeiert. Firwat net.
Et kënnt ee bal soen, datt deen Ufank an der Freed vun
der Fräiheet och esou zimlech op Deng luusseg a
këddelleg Duerchdriwwenheet direkt dee richtege
Stempel getuppt hätt … net ze vergiessen, datt et och
nach Fouer-Zäit gewiescht ass, déi s Du jo sou gär has
a mat genësserleche �Spréchelcher“ emgaachelt hues.

Ouni nach jeemools e Pipjeswuert vun Dir héiere
gehat ze hunn, bass Du engem ewell 1949 um Trottoir
laanscht de Park an der Monterey-Avenue opgefall.
Firwat? Mä do ass all Dag en zimlech héichgestackte
jonke Mann laanscht äis gemetert, deen e Gesiicht
gemaach huet, wéi wann hien sech selwer Schnoke

verzielen an no bannenzeg driwer schmunze géng. Mir
Männercher haten dat net falsch gesinn a gemengt …
dat war s Du, Frënd Pir! An dat si mir Joren duerno
gewuer ginn, wéi een Däi markant Gesiicht mat deem
luussege Bléck fir dʼéischt an der Zeitung erbléckse
konnt.

Deng Aarbecht huet gestackt, Däin Talent ass
ausgeschoss, Däi gudden Numm ass gewuess; hien
huet esou zolitt Äscht gemaach, datt kee méi laanscht
Dech kënnt, deen sech op iergeend eng Fassong mat
eiser Sprooch ofgëtt. Datt eng Kéier Stroossen Däin
Numm kréien, dat si mir gewëss, a mir ënnerschreiwen
dofir och jidfer Petitioun … deen Numm hues Du Dir
ower selwer gemaach, an Däi Wierk ass dʼMonument,
wéi kee Kënschtler et besser entwerfe kënnt! Äddi Pir,
bis dann . . .

AL – �Maja, wat ass dann? Da si 60 Jor; do war
mäi Bop jo nach knapps op der Welt; a firwat soll dat
mech dann intresséieren? Geschicht ass Geschicht,
an déi gehéiert an dʼBicher oder héchstens an den
Internet; är Geschichten aus der Geschicht, dat si fir äis
Geschichte wéi aner Geschichten“ … et wier emol glat
net esou verwonnerlech, wann een dat do op déi
Manéier dohinnergebass géng kréien, wann een �hin-
nen“ an engem Stéck Féngercher iwer �deemools“
mécht. Geet et duer, ëmmer erëm ze widderhuelen, et
gif �hinnen“ zevill gutt goen … wiem? firwat? woufir?
Ass also eppes falsch gemaach ginn? Net richteg
ugepaakt? Vu wiem? Nëmme vun �hinnen“? Wie sinn

�si? Wiem seng sinn �si“? Wien huet �si“ gezillt? Wat ass
�Fräiheet“ fir een, deen näischt anescht kannt huet ? Mä
datselwecht ewéi Gesondheet … fir een, deen ni krank
war.

�Huel engem Vollek seng Geschicht; huel him seng
Sprooch … da kanns du et an de Sak stiechen“, esou
huet de Schrëftsteller Milan Kundera dee Gedanke vu
Sprooch a Geschicht ausgesponn. Just dat wollten
dʼPreise vru 60 Jor mat äis maachen! Mat äis? Wien ass
dat? Mä dat sinn der elauter �iwer 60“, Bomen a Bopen!
Dat waren eis Elteren, eis Grousselteren, déi deemools
séier bekäppt haten, wat dʼNazi-Preise mat äis wëlles
haten! �Deemools“, dat war am Oktober 1941, an et
gong géint déi verhuele �Personenstandsaufnahme“
mat deem éischten Akt vu Resistenz vun eisem klenge
Vollek. Op deem huet zugudderlescht dee verbruete
Wëll vun eisem Mini-Staat opgebaut, grad ewéi op dem
Streik vun 1942, deem Lëtzebuerg seng Existenz als
eegent, souveränt a respektéiert Land verdankt.
�Streik“? Wéi? Wou? Wien? Wat? Heescht dat dann elo
onbedéngt, datt �si“ haut dofir all Dag op de Knéie
misste merci soen; �si“ hunn dat net erlieft, esou wéi
Generatioune vrun hinnen den 1.Weltkrich, de �70er“
oder dʼfranséisch Revolutioun och nëmme vum Verzie-
len oder Liese kennen … den 10. Mee ass ower vläicht
eng giedeleg Geleeënheet, fir mat �hinnen“ e rouegt a
verstännegt Wuert iwer den Ufank vun all �deem“ ze
schwätzen. Net ze vergiessen, datt �si“ och Genera-
tioune sinn, no deenen – ee Gléck! – nach anerer
kommen, déi hir Froe stellen; anerer an anescht … an
Äntwerten zegutt hunn. Watfir eng? Vu wiem? … Wa
kee méi vun �äis“ do ass!

R.Z. – …ierlech gesot: Wat hu mir mat deem blöde �Rubbelen“ op
engem Lotteries-Biljee ze dinn? Et ass en typescht Beispill, wou ouni
Iwwerleeës eng däitsch Bedeitung op eent vun eise Wierder geprafft
gëtt, déi ower och glat näischt mat deem ze dinn huet, wat dʼWuert
nach ëmmer wollt bei äis soen; dat ass genee esou dolaanscht ewéi
�schnell“ fir eist �séier“! Bei äis hat an huet �rubbelen/Rubbelen/Gerub-
bels“, als Verb an als Substantiv e sëlleche Bedeitungen, mä keng
dovun ass mat �reiwen“ oder �krazen“ ze verwiesselen.

De Wand rubbelt un de Lueden; den Houseker rubbelt un der Dir;
et rubbelt bei engem Wieder/Dimmer; et huet ee Gerubbels am Bauch;
et rabbelt oder rubbelt, wann een eng gestiicht huet; e Rubbeler/eng
Rubbelesch verrubbelt alles … et ka jo mengerwärreg kee soen, dat do
gif kee méi verstoen, et wier almoudesch, alschléiesch, verblatzt a
vereelzt.

Da probéiert emol, op all eis Bedeitunge fir �rubbelen“ de franséi-
schen Ausdrock ze fannen; do kënnt dir iech drugi wéi dir wëllt, ower
mat �gratter“ huet keen eppes ze dinn … firwat si mir dann erëm esou
frou, datt mir mat deem Rubbelen eise Frënn vun �deer anerer Säit“ alt
erëm eng Näipchen däerfe maachen. Eent ass dach klor: Ech hunn
nach keen héiere soen, hien hätt un engem Biljee gerubbelt; a wa mir fir
eis Chance en Haischen op-krazen, da solle mir dach roueg �Kraz-Bill-
jee“ soen … firwat dann net?

P.W. – … huet senge Kandskanner fir seng siwenzeg Jor e
wonnerléiwe Cadeau gemaach: hien huet hinnen an engem flotte Buch
dat opgeschriwwen, wat hie vun 1939 bis 1945 als Bouf am Krich erlieft
huet; a wéi! Flësseg, lieweg, genësseg! Do fannen der vill vun äis sech
selwer an e Stéck vun hirer morer Kannerzäit erëm; déi ass fir eis
Kanner a Kandskanner dee rengste schwaarz-wäisse Film; et ass och
schwaarz-wäiss gewiescht … mä mengerwärreg kee Film, och scho
guer keen, dee fir jidfereen en �happy end“ gehat hätt.

�… ziel äis nach aus dem Krich“ … a wéi dann anescht wéi an eiser
Sprooch? Intelligenterweis huet de Roger Reckinger dat �nick einfach
nëmmen op Weelzer gemeet“; woufir? Dat explizéiert hien direkt am
Ufank, well dat hätt genee esou gutt op Cliärrwer, Dauler, Eechternoa-
cher, Veiner oder Miseler kënne gemaach ginn. Mir hunn et an dësem
Buch mat deer Mëtt vun eiser Sprooch ze dinn, an deer si eleng
iwwerliewe kann: dem �Mëttel-Lëtzebuergesch“.

�Ween dat hackt nach nick verstannen hoat“, deem geet et net ëm
dʼLëtzebuergescht, mä ëm klenggepierpelten an zimlech enkgerëppte
Lokalfanatismus … dat wier schued, well dat zugudderlescht an enger
negativer Evolution dozou féiert, datt a 25 Jor déiselwecht Rabbelkäp-
pegkeet sech nach just um Plang vun eenzele Stroossen ofspillt, eng
Generatioun méi spéit dann am �Nahkampf“ tëscht e puer Haiser oder
Famillen … Bis �der Rest am Boden zerstört ist“.

H.R. – Mir hun an der Press gelies, eise Premierminister hätt dëslescht eng vum franséische President gedixt kritt, well hien an enger
Sëtzung däitsch mat der Delegatioun vun der Bundesrepublik geschwat huet … �parlez français, Jean-Claude!“. Dat kenne mir, gelldir, mä
op engem méi kleesperen Niveau. Eise Premier ass ower een, dee sech net esou liicht verkëppe léisst; hie wäerd deenen arrogante
Flantessen den Dix op seng Manéier geriicht hunn.

Dee ganze Sprooch-Zinglabumm kascht dʼEU well Dosende vu Milliarden, mat deenen ee vill Misär aus der Welt krit. De Problem ass,
mat all de Länner, déi nach bäikommen, och technesch praktesch net méi an de Grëff ze kréien … vrun allem ower duerch dʼSturheet vun
en etleche Chauvinisten. Stellt iech emol vir, an den USA wëllt jidfer Sprooche-Grupp seng Sprooch offiziell bäibehalen … net
auszedenken! Mengt ower och net, hei an der Klack gif elo eng Käerz fir dʼLëtzebuergescht als EU-Sprooch op de Stänner gestach, emol
net als �langue de travail“; dat hu mir ewell vru Joren als hirmiddege Gedanken dohinner gesat.

Déi eenzeg Léisung ass a bleift dʼEnglescht … iwregens eng Sprooch, déi an deene selwechte Kautsche gewuess ass ewéi
dʼLëtzebuergescht a vun engem Drëttel vun der Mënschheet gebraucht gëtt. Deemno soll et mengerwärreg net un äis halen … mä mir
kënne jo stëppelen hëllefen, gelldir.

Sportliche Erfolge im Aufwärtstrend
Aus der Generalversammlung des Tischtennisclubs Leudelingen

HGS. – Die sportlichen Erfolge
der einzelnen Mannschaften im
Tischtennis-Club Leudelingen neh-
men vor Jahr zu Jahr zu. Das ging
eindeutig aus dem Bericht der Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr her-
vor, der der Generalversammlung
am Donnerstag in der Leudelinger
Mehrzweckhalle vorgelegt wurde.

Aber nicht nur sportlich waren
die Mitglieder aktiv, wie Sekretä-
rin Diane Feipel nachwies. Das Ge-
sellige wurde ebenfalls gepflegt,
u.a. mit dem Binden und Aufhän-

gen eines Maikranzes und mehre-
ren Kegelabenden. Das „Bëschfest“
im Juli war trotz der gleichlaufen-
den Veranstaltung „Dag um Bau-
erenhaff“ ein großer Erfolg. Man
veranstaltete ein „Äppelfest“ und
stellte beim „Cyclocross“ im De-
zember eine Frittenbude auf. Bei
„Fuesbal man Fausti“ wurden im-
merhin 2 500 Eintrittskarten ver-
kauft. Neben den normalen Club-
spielen nahmen die Aktiven auch
an Turnieren teil.  Gedankt wurde
einer Reihe Sponsoren. Auf diesem
Weg erhielten die Mitglieder im

Berichtsjahr neue Trainingsan-
züge.

Für das Jahr 2000 wurden fol-
gende Termine genannt: „Bësch-
fest“ am 8. und 9. Juli, „Äppelfest“
am 7. und 8. Oktober, Teilnahme an
der „Coupe N. Rippinger“ am 16.
Dezember, Faschingsball, Indivi-
duelles Turnier „Grand Prix J.P.
Olinger“ und das Clubchampionat.

Geehrt wurden im Lauf der Ver-
sammlung André Arendt als Club-
gründer und Sponsor von Pokalen,
Diane Feipel für ihre zehnjährige

Mitgliedschaft im Club und Josée
Feipel für zehnjährige Mitglied-
schaft im Club und im Vorstand.

Das Führungsgremium setzt sich
wie folgt zusammen: Präsident:
Laurent Styr; Sekretärin: Diane
Feipel; Kassiererin: Gerda Seil;  Vi-
zepräsident: Fränk Kaulmann;
Mitglieder: Claude Feipel, Chris-
tophe Goerens, Manette Hilger,
Charles Hoffmann, Alain Styr,
Laurent Olinger und Patrick Hey-
nen (neu aufgenommen). Josée Fei-
pel legte ihr Vorstandsamt nieder.

(Photo: Jos. Boentges)

Rollinger Hobbyausstellung kannte Erfolg
Das Osterwochenende stand in

Rollingen (Lamadelaine) ganz im
Zeichen der Hobbybastler und
Amateurkünstler, da der lokale
Verein mit dem selbstredenden
Namen „Hobby 81“ seine diesjäh-
rige Hobbyausstellung veranstal-
tete. Tradition verpflichtet: Mit 18
Ausstellern konnte eine breite Pa-
lette von Erzeugnissen ausgestellt
und zum Kauf angeboten werden.
Sie reichte von Zinnfiguren, Ge-

mälden und Stickereien über Tro-
ckenblumensträuße und -kompo-
sitionen bis hin zu Seidenmalerei,
Glasgravur und der Herstellung
von Schmucksachen, um nur diese
zu nennen. Tradition sichert: Der
Besuchererfolg blieb wie in den
Vorjahren nicht aus, so dass Orga-
nisator und Aussteller mit dem
geschäftliche Erfolg durchaus zu-
frieden waren.  Zur Eröffnung
dieser 20. Hobbyausstellung

konnte Präsident Claude Simon
recht viele Gäste begrüßen, unter
ihnen Schöffin Simone Barnig-
Tonhofer sowie die Gemeinde-
ratsmitglieder Victor Filaferro
und Jeannot Linden. Schöffin Si-
mone Barnig und Vereins-En-
tente-Präsident Robert Fourné
beglückwünschten in ihren An-
sprachen die Organisatoren zum
Jubiläum und zur attrativen Aus-
stellung.
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RGTR-Linie 698 Luxemburg-Minettegegend

Erste Hop-off/Hop-on-Linie des Landes vorgestellt

Edmond Siedler gibt Erläuterungen über den Streckenverlauf 
(Photo: Guy Wolff)

Vom 1. Mai an besteht eine tou-
ristische Buslinie von Luxemburg
aus zu den hauptsächlichen touris-
tischen Attraktionen der Minette-
region. Im Rahmen einer Presse-
konferenz stellten die Verantwort-
lichen des Transportministeriums,
der angegliederten Lokalvereine
sowie der Betreibergesellschaft
Siedler-Thill aus Tetingen diese
neueste Innovation im Rahmen ei-
ner offensiven Vermarktung der
touristischen Attraktion des Minet-
tegebietes vor.

Anstatt der Vermarktung einzel-
ner Stätten im Luxemburger Süden
ist es dank einer Privatinitiative
sowie der Unterstützung durch das
Transportministerium und das
„Office national du tourisme“ ge-
lungen, die erste offizielle Hop-off/
Hop-on-Linie im Rahmen des Bus-
netzes RGTR einzurichten. Die Li-
nie 698 fährt gemäß Fahrplan ab
dem 1. Mai an den Samstagen,
Sonntagen und an allen gesetzli-
chen Feiertagen die wichtigsten
touristischen Attraktionen des Mi-
nettegebietes an. An den Samsta-
gen erfolgen die Abfahrten im 30-
Minuten-Takt, an Sonn- und Feier-
tagen im 60-Minuten-Takt.

Der Start erfolgt in Luxemburg-
Stadt (Zentrum und Bahnhof). So-
dann werden angefahren: Peppin-
gen (Bauren- und Kutschenmuse-
um), Bettemburg (Märchenpark),
Düdelingen (Kirche, Kunstgaleri-
en, Immigrationsmuseum und
Mont St-Jean), Tetingen (Sentier
Haard), Kayl (Léiffrächen und

Bannmillen), Rümelingen (Gruben-
museum), Esch (Resistenzmuseum,
Galgenberg und Architekturrund-
gang im Stadtzentrum) Beles (Mu-
seum „A Gadder“), Differdingen
(Naturreservat), Petingen (Train
1900) und Niederkerschen (Braue-
rei). Der Fahrplan trägt der Ring-
form der Route Rechnung, denn
außer der Weiterfahrt besteht an
den meisten der Haltestellen eben-
falls die Möglichkeit, die Rückreise
nach Luxemburg-Stadt anzu-
treten.

Die eigentlich Innovation liegt
darin, dass der Besitzer der „Lu-
xembourg-Card“ des ONT gratis
reisen, an jedem beliebigen Ort
aussteigen, die jeweilige Attrak-
tion besichtigen (eventuell unter
Nutzung des freien Eintritts mit
der „L-C“) und dann den nächsten
Bus nehmen kann, der zum nächs-
ten touristischen Höhepunkt
fährt. Er kann auch, wie bereits
gesehen, mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel die Rückreise an-
treten.

Bei der Vorstellung der neuen
Linie wiesen die beiden Coinitiato-
ren der Linie, Paul Bohnert und
Remy Dhur, sowie John Weicher-
ding vom Transportministerium,
Roland Pinnel vom ONT und Ed-
mond Siedler von Voyages Siedler-
Thill auf die Vorteile dieses neuen
Angebots hin. Diese Form der Ver-
marktung von touristischen At-
traktionen, die im Ausland seit
Jahren betrieben werde, halte so-
mit Einzug in den luxemburgischen
Tourismus. Dadurch, dass der aus-
ländische Tourist in Luxemburg
auf Bekanntes treffe, sei die Akzep-
tanz dieses Systems gesichert. Aber
auch für inländische Gäste bietet
diese neue Tourismusform interes-
sante Vorteile. Mit einem Busfahr-
schein könnten innerhalb eines Ta-
ges mehrere touristische Attraktio-
nen besichtigt werden. Edmond
Siedler zeigte sich darüber hinaus
überzeugt, dass es dank der Zusam-
menarbeit der verschiedenen Ak-
teure gelingen werde, die Linie, die
seine Firma im Auftrag des RGTR
betreibt, zu einem Inbegriff von
Innovation und Neuorientierung
im Süden zu gestalten. Darüber
hinaus werde die Attraktivität der
Linie dadurch gesteigert, dass seine
Firma teilweise historische Busse
einsetzen werde.

Genauere Informationen zu der
neuen Linie und zu der „Luxem-
bourg-Card“ können beim „Office
national du tourisme“ (Tel.
42 82 82 20) erfragt werden.

 b.a.b.

Radsportverein ACT Kopstal mit zahlreichen Aktivitäten
Aus der Jahreshauptversammlung

Kürzlich trafen sich die Mitglie-
der des Radsportvereins ACT
Kopstal zur alljährlichen General-
versammlung im „Centre Wirts-
pesch“ in Kopstal. In seiner An-
sprache dankte Präsident Ed Bu-
chette den Sponsoren sowie den
freiwilligen Helfern und insbeson-
dere den Gemeindeverwaltungen
von Kopstal und Bech für ihre
überaus wertvolle Unterstützung
im vergangenen Jahr. Der Präsi-
dent bat anschließend die Anwe-
senden, eine Gedenkminute für die
verstorbenen Vereinsmitglieder
und insbesondere für das langjäh-
rige Vorstandsmitglied Paul Heu-
schling einzulegen.  

Im übersichtlichen Tätigkeitsbe-
richt, vorgetragen von Sekretärin
Monique Steffen, wurden die zahl-
reichen Veranstaltungen hervorge-
hoben, die 1999 organisiert wur-
den. Im Februar wurde ein „Haus-
bal beim Sandy“ abgehalten, im
April fand die alljährliche Cyclo-
Touristenrallye mit 493 Beteiligten

statt, Mitglieder des Vorstandes
halfen beim Moto-Cross in Bridel
und im August organisierte die
Vereinigung in Zusammenarbeit
mit dem DT Bech die „Fête cy-
cliste“ in Bech. Leider musste im
Dezember das traditionelle regio-
nale Querfeldeinrennen in Bridel
wegen Sturm abgesagt werden. 

Weiter war aus dem Bericht zu
erfahren, dass die Cyclotouristen-
sektion 23 Lizensierte zählte und
im vergangenen Jahr insgesamt
19 293 km zurücklegte.

Der Kassenbericht, der eine posi-
tive Finanzlage aufweist, wurde
vom Kassierer Bruno Mergen vor-
getragen. Auf Empfehlung des
Kassenrevisors Raymond Poiré
wurde dem Kassierer per Akkla-
mation Entlastung erteilt.

Erfreulicherweise stellten sich
mit den austretenden und wieder
wählbaren Kandidaten noch drei
weitere Kandidaten den Neuwah-
len. Der Vorstand setzt sich nun

wie folgt zusammen: Präsident: Ed
Buchette; Vizepräsident und Kas-
sierer: Bruno Mergen ; Sekretärin:
Monique Steffen ; Mitglieder: An-
toinette Buchette, Patrick Degrott,
Marcel Frantz, Guy Steffen und
Norbert Thill. Kassenrevisoren
sind Paul Vogel und Raymond
Poiré.

Zum Schluss wurden die beiden
erstplazierten Cyclotouristen sowie
die erstplazierte Dame für ihre
Leistungen im vergangenen Jahr
geehrt.

Nachdem Anfang April bereits
die Cyclotouristenrallye stattge-
funden hat, stehen für das Jahr
2000 noch folgende Veranstaltun-
gen auf dem Programm: am 24. und
25. Juni: die nationalen Straßen-
meischterschaften in Fischbach;
am 29. und 30. Juli: Beteiligung am
„Duerffest“ der Entente Kopstal-
Bridel in Kopstal; am 10. Septem-
ber: die „Fête cycliste“ in Bech; am
10. Dezember: das traditionelle
Querfeldeinrennen in Bridel.
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16 Betriebe nach ökologischen Kriterien bewertet und ausgezeichnet
Umweltfreundlicher Tourismus in Luxemburg

ph – In den vergangenen Jahren
hat das Umweltbewusstsein welt-
weit an Interesse und Wichtigkeit
gewonnen. Diese Entwicklung ist
nicht spurlos an Luxemburg vor-
beigegangen. 

Waren es am Anfang die Ver-
braucher, die im Hinblick auf die
Umwelt ihre Lebensgewohnheiten
überdachten, so sind augenblick-
lich die Tourismusbetriebe be-
strebt, das Ecolabel zu erwerben.
Ziel dieses Umweltzeichens ist die
Förderung eines umwelt- und sozi-
alverträglichen Tourismus hierzu-
lande.

Projektpartner
Um den Ablauf des Ecolabel-

Programms zu koordinieren, wurde
ein Beirat gegründet, dem als Mit-
glieder das Ministerium für Touris-
mus, die Stiftung Oeko-Fonds, das
Umwelt- sowie das Energieminis-
terium, die Handelskammer, die
Hotelfachschule sowie die ver-
schiedenen Tourismusverbände in
Luxemburg angehören.

Darüber hinaus können die ein-
zelnen Betriebe fachgerechte Un-
terstützung durch ein umfangrei-
ches Beratungs- und Weiterbil-
dungsprogramm seitens der Stif-
tung Oeko-Fonds, der Hotelfach-

schule in Diekirch sowie dem „In-
stitut national de la formation pro-
fessionnelle continue“ (INFPC) und
dem „Centre de la formation pro-
fessionnelle continue“ (CFPC) er-
halten. 

Vorteile für die Betriebe
Tourist sein bedeutet heutzutage

nicht nur landschaftliche Eindrü-
cke mit nach Hause nehmen, son-
dern auch auf die Qualtität der
Unterkunft schauen und somit ein
Gesamtbild des ausgewählten Rei-
sezieles erfassen.

Die umweltbewusste Geschäfts-
führung von Hotel- und anderen
Beherbergungsbetrieben sowie
Campingplätzen führt zu einem er-
heblichen Imagegewinn und Vor-
teilen im Wettbewerb mit der Kon-
kurenz. Bekanntlich wird nicht nur
der zufriedene Besucher werben;
der Gastgeber selbst ist berechtigt,
das Logo zum Beispiel auf Haus-
prospekten oder Briefpapier zu be-
nutzen.

Des Weiteren werden im Laufe
der Zeit die Verbrauchseinsparun-
gen durch erhebliche Kostensen-
kungen im Betrieb ersichtlich. In-
nerhalb des Gewerbes steigert sich
ebenfalls die Qualität der angebo-
tenen Produkte sowie der Abläufe.

Wie bekommt man
das Ecolabel?

Die Bewerbung um das Umwelt-
zeichen ist kostenlos und beruht
auf freiwilliger Basis. Augenblick-
lich können sich Beherbergungsbe-
triebe mit Übernachtung und Ver-
pflegung, Ferienwohnungen und
Landtourismuseinrichtungen mit
minimalen Dienstleistungen sowie
Campingplätze anmelden.

Nach der Anmeldung wird eine
Prüfungskommission damit beauf-
tragt, den Betrieb auf die Erfüllung
der Kriterien hin zu prüfen, die
erfordert sind, um das Ecolabel zu
erwerben. Die Kommission setzt
sich aus einem Umweltberater, ei-
nem Energieberater, einem unab-
hängigen Umweltprüfer und einem
Vertreter von Oeko-Fonds zusam-
men, der die Organisation sowie die
Koordination der Tests übernimmt.

Der Antragsteller muss sämtli-
che Muss-Kriterien im Betrieb um-
setzen und mindestens 50 Prozent
der Kann-Kriterien in den Berei-
chen Wasser/Abwasser, Energie,
Abfall, Beschaffung sowie Infor-
mation und Außenbereich erfüllen. 

Aufgrund der abschließenden
Prüfungsresultate entscheidet

dann ein Gremium über die mögli-
che Verleihung des Zeichens. 

Die Bewertung
Um ein Urteil über den betref-

fenden Betrieb fällen zu können,
geht die Kommission auf jede vom
Geschäftsführer verwirklichte Um-
welt schonende Maßnahme ein. Be-
sonders Eigeninitiativen und inno-
vatives Unternehmen, die über den
geforderten Kriterienkatalog hin-
ausgehen, können sich positiv auf
das Endresultat auswirken. Ein
Großteil der Daten müssen auf
Formblätter übertragen werden,
um die Auswertung zu erleichtern.
Hierzu gehören Angaben zum
Energie- und Wasserverbrauch,
das Abfallaufkommen sowie die
Reinigungsmittel- und methoden.

Das Ecolabel wird für die Dauer
von zwei Jahren in Form einer Ur-
kunde und einer Plakette ausge-
stellt. Vergabestelle und Eigentü-
mer sind jedoch das Tourismusmi-
nisterium und das „Office national
du tourisme“. Nach Ablauf der
zwei Jahren kann sich der Betrieb
zu einer Folgeprüfung anmelden
oder das Label zurückgeben. 

Bis heute haben insgesamt 16
Betriebe das Ecolabel in Luxem-
burg erhalten.

60. Anniversaire vum Lëtzebuerger Fräihétsbond
Viru kuerzem huet den LFB säi 60. Anniversaire am Neiduerf beim Monument aux morts commémoréiert

D'Wéi vum Lëtzebuerger Fräi-
hétsbond (LFB) steet am Neiduerf.
Et war den 12. Mäerz 1940, wéi
fënnef Patriote sech ëm de J. P.
Lenertz font hun, den Alphonse
Osch, de Paul Schroeder, de Jules
Liesch, de Jos Kieffer an de Jos
Leven. Laut engem vun dene raren
Zäitdokumenter as de Lëtzebuerger
Fräihétsbond gegrënnt ginn, fir de
Kampf géint den Nazismus an de
Faschismus ze féieren. Deemols
hate si sech als éischt Missioun ginn,
fir d'fënneft Kolonn vun den Nazi-
ën, déi am Ausbau war, auszespi-
onnéieren an d'Lëtzebuerger Auto-
ritéiten doriwwer z'informéieren.

Mat dem Iwwerfall vun de Prei-
sen den 10. Mee 1940 as dun e
fuerchtbart Schicksal iwwer Lëtze-
buerg eragebrach. Wéi den 23. Mee

1941 den obligatoreschen Arbeits-
dienst ageféiert gouf, as d'Evasioun
vun de betraffene Jongen progres-
siv d'Haaptziel vum LFB ginn, an
dat genee wéi dat vun denen anere
Resistenzorganisatiounen, déi séch
an der Tëschenzäit forméiert haten.

E memorablen Datum am Liewe
vun der Organisatioun war de 24
Juni 1941, wou de Grand-Duc Hé-
ritier Jean aus dem Exil bekannt
ginn huet, e géif d'Éierepresident-
schaft vum LFB akzeptéieren.

Den 30. August 1942 as et zou
dem grousse Crime vun Zwangs-
rekrutéierong an d'Wehrmacht vun
de jonke Lëtzebuerger komm.

Deemols huet den LFB sech voll
agesat, jonke Lëtzebuerger Jongen
ze hëllefe, fir zu Pabeieren ze kom-

men, déi et hinnen erlaabt hun,
séch der Wehrpflicht z'entzéien.
Den LFB, wéi déi aner Resistenzor-
ganisatiounen, huet Hand ugeluegt
fir déi, déi aus der Wehrmacht fort-
gelaf waren, ze verstoppen, se ze
kleeden, ze ravitailléieren an iwwer
d'Grenz ze bréngen.

Den LFB war aus Sécherheets-
grënn als Geheimorganisatioun ge-
schafe gin an as et bliwwen. Fir
d'Membere war dat eng gutt Saach,
well d'Perten net grouss waren. As
e Member der Gestapo an d'Hänn
gefall, sou wousst hien net vill. Et
hu keng Lëschten oder aner Doku-
menter bestanen, mat deenen d'Ge-
stapo Beweiser hat oder datt se
weidere Memberen op d'Spur
komm wir.

Am Sonntag, dem 26. März

„Train 1900“ und „Parc ferroviaire et industriel“ im SWR 3
Die bei allen Eisenbahnfreunden

bekannte Fernsehsendung „Eisen-
bahn-Romantik“ von morgen
Sonntag, den 26. März, wurde im
Fond-de-Gras aufgenommen.

Im September 1999, bei Gelegen-
heit der „Porte ouverte“ des „Train
1900“, weilte ein Fernsehteam des
SWR 3 im Fond-de-Gras und
drehte Aufnahmen in dem 1986 un-
ter Denkmalschutz gestellten „Parc
ferroviaire et industriel“ für die
bekannte Sendung „Eisenbahn-
Romantik“. Zwei unter Dampf ste-
hende Lokomotiven, der Ürdinger
Triebwagen und die nach La-
sauvage führende Grubenbahn
wurden von dem fachmännischen
Team des SWR während ihrer
Fahrten aufgenommen. Die Sen-
dung, die alle Freunde der nostalgi-
schen Eisenbahnwelt des Fond-de-
Gras interessieren dürfte, wird
morgen, den 26. März, um 17.45
Uhr ausgestrahlt.

F. K.

Les 10, 11 et 12 mai à Luxembourg-Kirchberg

«Mobilité et sécurité routière sans frontières: scénario pour les Eurorégions»
La mobilité et la sécurité routière

sans frontière représentent un défi
important dans la région Sarre-
Lor-Lux, Rhénanie-Palatinat,
Wallonie. C'est la raison pour la-
quelle les différents organismes
compétents en la matière ont décidé
d'organiser le congrès «Mobilité et
sécurité routière sans frontières:
scénario pour les Eurorégions»
avec une exposition de produits liés
aux sujets traités.

L'objectif du congrès consiste à
faire des propositions pour garantir
la mobilité, encourager le trafic
fluide corrélativement avec une ré-
duction des accidents de la route et

une baisse de la pollution, grâce à
un plan global de circulation
transfrontalier et grâce à une har-
monisation de l'ensemble de l'envi-
ronnement routier. Les conclusions
devront servir de base à une straté-
gie de mobilité globale qui prendra
en considération tous les facteurs
traités pendant ce congrès et qui
pourront ainsi être appliqués en
tant que projet pilote à d'autres
Eurorégions.

Le congrès, de par la diversité
des sujets traités par d'éminents
experts, sera de nature à intéresser
les responsables politiques régio-
naux et locaux, les services techni-

ques des communes, les centres de
recherche, les universités, les bu-
reaux d'ingénieurs, les architectes,
les urbanistes, les industriels, les
entreprises, les transporteurs, les
organes de surveillance (police et
gendarmerie), les associations de
sécurité routière, les spécialistes en
environnement etc.

D'autre part, l'évaluation des
équipements, facilités par l'exposi-
tion, sera une aide pratique pour
tous ceux qui, dans leur travail
quotidien, sont appelés à choisir la
technique la plus performante.

Renseignements et inscription au
tél. 42 88 77.
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Eltern fordern außerschulische Betreuung
und veränderte Schulzeiten für ihre Kinder

Rundtischgespräch zum Thema „D'Schoul am Rhythmus vun der Famill
oder d'Famill am Rhythmus vun der Schoul?“

Zahlreiche Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil (Photo: André Feyereisen)

afm – Im Rahmen ihrer Rund-
tischgespräche „Sträitkultur 2000“
hatten die Verantwortlichen der
Wochenzeitung „Grénge Spoun“ zu
einer Debatte über „D'Schoul am
Rhythmus vun der Famill oder
d'Famill am Rhythmus vun der
Schoul?“ in die „Taverne Wëlle
Mann“ in Luxemburg eingeladen.
Der Erfolg der Veranstaltung war
so überwältigend, dass zahlreiche
Interessenten die Ausführungen im
Stehen oder auf dem Fußboden sit-
zend verfolgen mussten. 

Am Rundtischgespräch nahmen
Unterrichtsministerin Anne Bras-
seur, der Abgeordnete Camille Gi-
ra, Bürgermeister der Gemeinde
Beckerich, Monique Adam, Lehre-
rin, und Manou Hoss, Vertreterin
der Vereinigung „Eltere mobiliséi-
ren“, teil.

Schulrhythmen, die nicht mehr
dem Leben der Familie und der
beruflichen Laufbahn der Eltern
gerecht werden, sowie die Forde-
rung nach außerschulischen Struk-

turen zur Betreuung jener Kinder,
deren Eltern berufstätig sind oder
sich aus anderen Gründen nicht
intensiv mit dem Nachwuchs be-
schäftigen können, stehen seit län-
gerer Zeit im Mittelpunkt der Dis-
kussionen um den künftigen Schul-
betrieb.

Man müsse landesweit außer-
schulische Strukturen einrichten,
die es beiden Elternteilen erlauben,
berufstätig zu sein. Allerdings ge-
nüge es nicht, die Kinder einfach
nur zu überwachen, sondern man
brauche Einrichtungen von hoher
Qualität und mit bestens geschul-
tem Personal. Die eigentliche
Schule solle nach wie vor prioritär
der Wissensvermittlung dienen,
denn sie könne unmöglich alle er-
zieherischen Aufgaben wahrneh-
men. 

Camille Gira stellte das Modell
vor, das in der Gemeinde Beckerich
seit 1997 funktioniert. Die hier ge-
schaffenen Auffangstrukturen ste-
hen für alle Kinder des Vorschul-

und Primärunterrichts zur Verfü-
gung. Während der Ferienzeit oder
an schulfreien Tagen können die
Kinder von 8 bis 18 Uhr hier be-
treut werden. In Beckerich gibt es
neben der Kantine auch eine Be-
treuung der Kinder; hier helfen
qualifizierte Personen den Kindern
bei Hausaufgaben, machen sinn-
volle Spiele mit ihnen und sorgen
dafür, Bildungslücken in ihrem
Allgemeinwissen zu schließen. 

Das Modell leiste auch, so Ca-
mille Gira, präventive Sozialarbeit.
Hiermit sei man zahlreichen Kin-
dern bei der Integration in die Ge-
sellschaft behilflich. Die Erzieher
würden zudem beste Kontakte zum
Lehrpersonal pflegen und Informa-
tionen über das Verhalten der ih-
nen anvertrauten Kinder austau-
schen. 

Unterrichtsministerin Anne
Brasseur vertrat die Meinung, dass
man auf kommunaler Ebene versu-
chen solle, Infrastrukturen zu

schaffen, die den Bedürfnissen der
betroffenen Kinder und Eltern ge-
recht werden. Sie möchte die Initi-
ative den Gemeinden überlassen,
die ihrerseits Vorschläge unterbrei-
ten sollten. Der Schulbetrieb sollte
räumlich von den anderen Betreu-
ungseinrichtungen getrennt sein,
denn jede Institution habe ihre spe-
zifischen Aufgaben zu erfüllen.

Die anderen Gesprächsteilneh-
mer vertraten die Meinung, dass es
Aufgabe der Regierung sei, einen
gangbaren Weg für die flächende-
ckende Schaffung der geforderten
Strukturen vorzugeben; wenn man
darauf warte, dass jede Gemeinde
eigene Initiativen entwickele, laufe
man Gefahr, dass es Jahre dauern
würde, bis alle Kinder von densel-
ben Möglichkeiten profitieren
könnten. 

Mit der generellen Einführung
von Betreuungsstrukturen könne
man einverstanden sein, so die Mi-
nisterin, sie wolle aber keinen
Druck auf die Gemeinden ausüben.

Die Änderung der Schulzeiten sei
ein weitaus komplexeres Problem.
Es genüge nämlich nicht, einfach
den freien Samstag einzuführen,
sondern man müsse sich Gedanken
über die Programme und die Wo-
cheneinteilung machen. Es sei
kaum möglich, so ein Gesprächs-
teilnehmer, die jetzigen 29 Stunden
einfach beizubehalten und sie an-
ders zu verteilen, nur um den freien
Samstag zu bekommen. Ein Vor-
schlag sah in der Kürzung der Som-
merferien eine Möglichkeit, die vier
Schulstunden des Samstags auszu-
gleichen. 

Die Ministerin erklärte, dass sie
sich Klarheit in der Frage der
Schulrhythmen von den bevorste-
henden Gesprächen mit allen
Schulpartnern erwarte. In der
Frage der Schulzeiten könne es nur
eine allgemein gültige Lösung für
das ganze Schulwesen geben; die
Schulzeiten dürften nicht von Ge-
meinde zu Gemeinde oder im Se-
kundarunterricht von Gebäude zu
Gebäude verschieden sein. 

Die sehr interessante Gesprächs-
runde dürfte noch viel Stoff für
Diskussionen in Ministerien, Ge-
meinden, Eltern- und Lehrerkrei-
sen sowie vielleicht auch bei Kin-
dern liefern. 

UGDA-Chronik an Ministerin Erna Hennicot-Schoepges überreicht
(Photo: Tessy Hansen)

In Begleitung des Kommissars
für den Musikunterricht, Paul
Schmoetten, empfing Ministerin
Erna Hennicot-Schoepges vor-
gestern Donnerstag im Kulturmi-
nisterium eine Delegation der

„Union Grand-Duc Adolphe“, ver-
treten durch Robert Weyland,
Pierre Christen, Aloyse Massard,
Louis Karmeyer, Jeannot Clement
und Raymond Schroeder. Der Mi-
nisterin wurden bei dieser Gele-

genheit ein Exemplar des kürzlich
erschienenen ersten Bandes der
„Chronik des Luxemburger Musik-
verbandes“ sowie die neueste CD
„Phosphoris“ der Kinder- und Ju-
gendchöre überreicht. 

Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga/Hëllef fir d'Natur

2. Februar 2000: Welttag zum Schutz der Feuchtgebiete
Morgen Sonntag Führung durch die Baggerweiher in Remerschen

Am kommenden Sonntag, dem
30. Januar, organisiert die „Lëtze-
buerger Natur- a Vulleschutzliga“
(LNVL) eine geführte Wanderung
durch das bisher einzige Ramsarge-
biet Luxemburgs, die Baggerwei-
her von Remerschen. Treffpunkt ist
um 9 Uhr beim Friedhof in Win-
tringen (Ortsausfahrt in Richtung
Remerschen). Dauer zweieinhalb
Stunden. Die allerwenigsten Mit-
bürger dürften das Wort „Ramsar“
schon gehört haben, geschweige
denn wissen, welch wichtige Ziele
dieses Dokument, das schon 1971
verfasst wurde, verfolgt. Vielleicht
liegt die Ursache für den beschei-
denen Bekanntheitsgrad dieses Do-
kumentes darin, dass es nicht in
Washington, Bonn oder Bern
erstellt wurde, sondern in dem klei-
nen iranischen Kur- und Erho-
lungsort Ramsar am Kaspischen
Meer, der kaum 10 000 Einwohner
zählt.

Wie so oft waren es Vogelschüt-
zer, die auf das Zustandekommen
dieses Dokumentes drängten. Es
war damals schon den meisten Na-
turschützern klar, dass gerade die
Vogelwelt der Feuchtgebiete arg in
Bedrängnis geraten waren. Doch

eben diese Gebiete waren und sind
für eine ganze Reihe von Wasser-
und Watvögeln, Amphibien, Säu-
gern, Schmetterlinge und Libellen
die einzige Überlebenschance.
Auch für wandernde Arten aus
nördlichen Arealen sind die was-
serführenden Gebiete in Afrika
und Südasien die einzige Möglich-
keit für eine Überwinterung. Eine
klare politische Aussage und klar
definierte Schutzareale waren die
einzige Möglichkeit, diese überaus
reichen Feuchtgebiete vor der Ba-
nalisierung zu retten.

Heute verzeichnet die Ramsar-
Konvention 104 Vertragspartner.
Einige haben riesige Gebiete unter
Schutz gestellt: etwa Australien
(46 000 km2), Kanada (130 000
km2), Peru (24 000 km2), doch auch
bescheidene Beiträge (Belgien 80
km2), Slowenien 6,50 km2), Lich-
tenstein 1 km2) sind willkommen
und unbedingt notwendig zur Si-
cherung der lokal gefährdeten Ar-
ten. Jeder Partner der Ramsar-
Konvention verpflichtet sich, die
Feuchtgebiete in seinem Land auf-
zuzeichnen und sie dem internatio-
nalen Ramsarbüro mitzuteilen.
Diese Feuchtgebiete müssen einen

nationalen Schutzstatus genießen
und sollten durch entsprechendes
Management die Vielfalt der Vogel-
welt erhalten und erhöhen. Außer-
dem verpflichten sich die Partner,
sowohl kompetentes Personal für
das Studium, die Überwachung
und die verbessernden Maßnahmen
als auch für die Information der
Bevölkerung über den Wert solcher
Ramsar-Gebiete bereitzustellen.

Die „Lëtzebuerger Natur- a Vul-
leschutzliga“ und die Stiftung
„Hëllef fir d'Natur“ haben in den
vergangenen Jahren über 130 Wei-
her angelegt, die alle von großer
Bedeutung für Wasser- und Zugvö-
gel, aber auch für eine ganze Reihe
anderer Tiere und Pflanzen sind.
Wer die Arbeit der beiden Organi-
sationen und besonders die Rettung
der luxemburgischen Feuchtge-
biete unterstützen will, kann dies
mit einer Spende auf das CCP
78999-41 der Stiftung „Hëllef fir
d'Natur“, Vermerk „Ankauf
Feuchtgebiete“, tun. Spenden über
5 000 Franken pro Jahr können von
den Steuern abgesetzt werden
(kleinere Beträge sind mit Spenden
an andere gemeinnützige Organisa-
tionen kumulierbar).
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