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In het gedempte kanaal Luik-Maastricht, ter hoogte van de
Helpoort, lag van 1963 tot medio 1975 op een diepte van on-
geveer 1,75 meter een blindganger begraven in de grindbed-
ding. Hubeer Mensis, een grondwerker die in 1963 betrokken
was bij de dempingswerkzaamheden aan het kanaal, stapte in
juli 1975 naar de krant met het verhaal dat die born daar op-
zettelijk was begraven.

Het niet-ontplofte projectiel lag pal naast de Bloedbak, een
aquaduct dat bij de kanaalbouw in 1849 wegens puur gebrek
aan ruimte over de rivier de J eker gelegd was. De Jeker dook
ter plekke letterlijk onder deze muur door middels twee si-
fons, maakte een hoek van 90 graden en kabbelde vervolgens
in een kunstmatige bedding parallel aan de verstilde vaarweg
naar de Maas.

Het ronduit lelijke kunstwerk dankte haar onfrisse naam aan
het voormalige slachthuis voorbij de Helpoort dat haar afval
bij gebrek aan een riolering letterlijk op de Jeker loosde. Het
water kleurde hier rood van het bloed, maar ook ingewanden
kwamen erin terecht. Bovendien gooiden niet alleen onze zui-
derburen rommel van allerlei aard in de J eker. De doorsnee
van de doorlaatbuizen onder het kanaal was beperkt; ze raak-
ten met regelmaat verstopt door speelgoed, kinderwagens,
matrassen, kartonnen dozen, menselijke nageboorten, hon-
den- en kattenkadavers en zelfs dode varkens. Het stonk er
bijgevolg geweldig naar de dood. Het slachthuis zelf was al in
1901 vanuit het oogpunt van volksgezondheid naar de Fran-
sensingel in Boschpoort verplaatst. De naam Bloedbak bleef
echter behouden; de rommel en de stank eveneens. Iedere
Maastrichtenaar van de oudere genera tie kent nog steeds de
naam ....

Een historie van trieste voorvallen
Het aquaduct kende een historie van trieste voorvallen. Op
woensdag 24 oktober 1956 om tien uur 's avonds verdronken
twee blinde mannen vlakbij de gemetselde bak. Zij waren af-
komstig uit het blindentehuis Licht en Liefde in Maastricht.
Daar waar de het hek langs het kanaal ophield en de afraste-
ring langs de Bloedbak begon, bevond zich een opening van
anderhalve meter. Twee mannen vielen erin, maar voorbijko-
mende militairen wisten de slachtoffers op de kant te brengen.
Mond-op-mondbeademing mocht echter niet meer baten.

Verdrinkingsdoden in 1962
Met enige regelmaat werden rottende kadavers uit de Bloed-
bak verwijderd, maar vaker werd grof huisvuil dat v66r de
doorlaat bleef steken met lange stokken in de openingen ge-
duwd door onderaannemers van Rijkswaterstaat. In het najaar
van 1962 eiste die handeling een mensenleven. Balancerend
op de smalle randen aan de voet van de Bloedbak om het vuil
in de opening te krijgen, verloor een man zijn evenwicht, ver-
dween met het vieze water in een van de buizen~n verdronk
jammerlijk.
De verdrinkingsdood bij de Bloedbak vond plaats aan de voor-
avond van de demping. De oude vaarweg had al decennia eer-
der afgedaan als scheepvaartverbinding, maar toestemming
om het kanaal dicht te gooien moest uit Brussel komen. De

Belgen hadden de aanleg immers betaald en waren dus for-
meel eigenaar. Brussel gaf in 1961 haar goedkeuring. Op
woensdag 4 oktober 1962 maakte de gemeente Maastricht be-
kend dat het kanaal in de binnenstad ging verdwijnen. Op
maandag de 8ste zouden de werkzaamheden beginnen. Willem
Rossen, een bakschipper uit Heijen in Noord-Limburg, zei dat
het ongeval met de man bij de Bloedbak plaatsvond op het
moment dat hij met iemand van Rijkswaterstaat en een uit-
voerder van het baggerbedrijf langs het kanaalliep.
Vanwege de vroeg invallende en zeer strenge vorst vanaf 21
november werden de werkzaamheden in de kiem gesmoord.
Het lukte nog de bodem van de vaart schoon te maken. Het
storten van grind moest worden uitgesteld.

Willem Rossen was zelf het volgende slachtoffer. Op 20 sep-
tember 1962 zou het kanaalpand tussen de sluis bij de Sint
Servaasbrug en de ophaalbrug bij de Bonne Femme van afval
worden ontdaan. Daartoe had men bij de cementfabrikant
ENCI een pomp geleend die met een kraan op de bak van een
vrachtauto was gezet. Bij het uittakelen van de pomp op de
plaats van bestemming bleek de ophaalbrug door jarenlang
onbruik in zo'n slechte staat te verkeren, dat het de krachten
niet aankon. Het kamwiel ging draaien als een tierelier met
een breuk tot gevolg. De beide kettingen braken en de brug
ging rechtop staan. Een wegschietend stuk ijzer raakte Rossen
tegen het hoofd. Hij ging onderuit en werd met een lichte her-
senschudding en in shocktoestand wakker in het ziekenhuis
Sint Annadal.

Ongeveer acht weken later, op 8 november 1962, sloeg het
noodlot voor Rossen opnieuw toe. Hij was inmiddels hersteld
en op bezoek bij familie aan boord van hun woonark. Het
schip lag afgemeerd aan de Hoge Kanaaldijk, even voorbij de
draaibrug ter hoogte van het nog steeds bestaande cafe Bel
Air. Rudie, het driejarige neefje van Rossen, was op het dek


