sjlow: sloot.
sjrieëm: kras.
D’r piëpelcarrousel: de rups op de kermis.
Gaang ’ns kieke wat dao los is mer hiel miskwaanses he, laot
dich neet zieë he: Ga eens kijken wat er aan de hand is, maar
voorzichtig he, laat je niet zien he!
Mer mie good om an e laok te sjtoeë oe niks in kumpt: Nog
maar goed om aan een gat te staan waar niks in komt,
nutteloos. Komt uit de hooitijd waar het hooi met de riek
door het hösjtellaok op de hooizolder werd opgestoken.
Binnen op de hooizolder stond dan iemand te wachten om
dat hooi op te vangen en weer te verplaatsen op de zolder, te
bermen.
hösjtellaok: hooizolderraam.
kruusj: melkbus. Er waren boeren die de kruiken maar voor
twee derde vulden om aan buren te laten uitschijnen dat de
koeien veel melk gaven. De melkophaler Jaak Janssen was
väör te verrèkke omdat hij zich verhief aan te lichte kruiken.

howmow: ronddraaiende windstoot, wervelwind.
kalot: pet.
kanteneer: kantonnier, wegwerker.
klak: pet.
Knoebele oonder g’n erm: knobbels onder de armen. Gezegd
van iemand die niet graag werkt. Inderdaad kunnen wel de
lymfeknopen onder de oksels zwellen bij ongewoon werk.
Loeës hoondere lègke och ee g'n nietele: Slimme kippen
leggen ook in de netels, doen alsof men slim is.
Ich höb mich dizze mörge 'n goj ouwerwètse friekasej dree
gehouwe: Ik heb deze ochtend een goede ouderwetse omelet
met spek gegeten. fr: Fricassée.
Zoepe wie ’ne kaarhings: zuipen als een karhengst.
freng: rem. fr: frein.
Aafgemète trèd (afgemeten tred, verwaand).
Dan is d’r bok vèt (dan zal het stuiven).
ranzjappel (Moelingen): sinaasappel.
Joep Buysen

De Schans in Moelingen
Recent verscheen een stuk over de stuw van Visé in de publicatie Uit Eijsdens Verleden, nummer 158 van maart 2021. Dit
artikel is vertaald, in het Frans verschenen in Le Papegaie, le
journal des Anciens Arquebusiers de Visé, in september 2020.
Franse tekst van Eddy Bruyère, vertaling van Anne-Mie
Beckers. De Franstalige tekst bevat meer foto’s en voetnoten.
Uit dit artikel ga ik putten om u een en ander te vertellen
over de bouw van de stuw, de elektriciteitscentrale en de
brug bij de Schans in Moelingen.
De eerste plannen voor deze stuw en brug dateren al van
1912. Pas in 1976 startten de werken. Een stuw met brug en
elektrische centrale. Een waterval van bijna acht meter. Er
zijn vier turbines die ongeveer 60 MWh per jaar produceren.
De stuw wordt bediend vanuit Yvoz-Ramet.
De Berwijn mondde uit op de plaats van de brug. Ze werd
naar het noorden verlegd en kwam daardoor dichter bij de
Schans te liggen. In 1985 kon je al te voet of met de fiets over
de brug. Daarna volgde het autoverkeer. De vistrap werd er in
1999 aan toegevoegd. Hier worden de visstand en -migratie
onderzocht. Jaren geleden heeft Heem en Natuur er een
bezoek aan gebracht.

Wat beide artikels niet vermelden is dat er plannen waren om
de Maas stroomafwaarts van de dam recht te trekken. Dat
zou het rendement aanzienlijk verhoogd hebben. Dan zou
ook het grootste deel van de Schans in Moelingen afgegraven
worden. We richtten een ‘Schanscomité’ op. Uiteindelijk ging
de rechttrekking niet door omdat Nederland geen grondgebied wou afstaan zonder dat ze daar voordeel aan hadden.
Dat werd beslist op een erg officiële vergadering op het
provinciaal Gouvernement in Maastricht. Schans gered!
De kelders van het Oostenrijks douanekantoor waren toen
nog intact maar zijn door de erosie van de verlegde Berwijn
weggevreten. Het Schanscomité heeft gered wat kon, de
vondsten zijn door de Limburgse archeologische dienst
overgenomen.
De laatste jaren waren er contacten tussen de gemeenten
Eijsden en Voeren betreffende de Schans. Ze resulteerden in
twee borden met uitleg, één langs de weg naar Eijsden en
een ander langs de weg naar de Maas.
Elza Vandenabeele
De Schans, ook bekend als de Elvenschans of Navagne, is het stukje Moelingen aan de rechteroever van de
Maas. Ooit lag hier een kasteel dat de
Spanjaarden in 1634 ombouwden tot
een fort om de toegang naar Maastricht te controleren. In 1674 lieten
de Fransen het weer slopen. Toen het
Spaanse gezag over de Zuidelijke
Nederlanden overging naar de
Oostenrijkse Habsburgers, lieten die
er (in 1717) een nieuw tolkantoor
bouwen. Tijdens de Franse bezetting
(in 1798) werd het gebouw verkocht
aan een ondernemer uit Luik. In 1874
werd het een buitenverblijf van de
familie Dessain uit Mechelen. Toen de
Duitsers op deze plek in 1914 de
Maas overstaken, werd dat volledig
vernield.
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