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MUUR VAN WATER EN ZAND 
De Israëlische linie langs de Suezkanaal tegenover Egypte 
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Dit verhaal gaat over een minder bekende muur. Het is een muur van water en zand die ik 
zelf twee keer tegenkwam. De eerste keer in een tijd dat het vrij rustig bleef en de tweede 
keer kort nadat de muur vernietigd was. Ze werd aangeduid als de Bar Lev linie en vormde 
Israëls voornaamste verdedigingslinie langs het Suezkanaal tegenover Egypte.  

In 1969 nam ik als Infanterie soldaat dient in het Israel Defence Army. Na anderhalf jaar 
van zware oefeningen in de woestijn werd ik officier. Ik ben geboren in kibboets Gat in 
het zuiden van Israël. We groeiden daar op in de overtuiging dat iedereen zijn best voor 
het land moet doen. Op eigen verzoek werd ik in 1971 gestationeerd als commandant van 
een versterkingspost langs de Bar Lev linie. Maar waarom was het eigenlijk nodig deze 
muur te bouwen? 

Direct na de verovering van de Sinaïwoestijn door Israël tijdens de 6-daagse oorlog van 
1967, nam de Israëlische regering het initiatief om vrede te sluiten met Egypte. In reactie 
daarop nam de Arabische Liga op 1 september 1967 in Khartoem een resolutie aan die 
uitmondde in de Drie Nee’s: geen onderhandelingen met Israël, geen vrede met Israël, 
geen erkenning van Israël. 
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Zo kwam het al snel weer zo tot vijandelijkheden in de vorm van beschietingen, 
bombardementen, luchtgevechten, zeeslagen en commando-overvallen. Die tijd staat 
bekend als de zogenaamde uitputtingsoorlog een duurde tot augustus 1970. Na afloop 
daarvan werd een wapenstilstand gesloten.  

Israël ging over tot het aanleggen van versterkingen en bouwde langs het Suezkanaal een 
uitgebreid verdedigingssysteem van 160 kilometer. De linie werd vernoemd naar de 
Israëlische stafchef Chaim Bar Lev .  

De linie liep parallel aan het Suezkanaal. Volgens Moshe Dayan kwam al dat water op ‘een 
van de beste anti-tank grachten ter wereld’ neer. Onze linie omvatte een ononderbroken 
massieve muur van zand die door een betonnen muur gedragen werd en zich over de 
gehele lengte van het kanaal uitstrekte. De zandmuur varieerde qua hoogte van 20 tot 25 
meter en had een hellingshoek van 45-65 graden. De Israëlische planners schatten dat het 
minstens 24 tot 48 uur zou duren voordat de Egyptenaren de zandmuur konden 
doorbreken om een brug over het kanaal te slaan. Tijdens die 48 uur zou de Israëlische 
luchtmacht het vijandelijke luchtverdedigingssystemen kunnen aanvallen en zou Israël de 
eigen strijdkrachten kunnen inzetten.  

Direct achter onze zandmuur bouwde men 32 versterkingen (‘maozim’). Elke versterking 
bood plaats aan 20-40 infanterie soldaten. De maozim omvatten verder bunkers, geulen, 
mijnvelden, prikkeldraad en zandbedden. Een bunker bood bescherming tegen bommen 
van circa 500 kilogram. Zo’n 500 tot 1000 meter achter het kanaal konden tanks hun 
vuurposities innemen. 

10 km ten zuiden van de Suezkanaal bouwde men nog eens 12 bolwerken (‘taozim’) voor 
tanks en artillerie. Ter ondersteuning van het geheel legde Israël een goed systeem van 
wegen aan.  

 
Zo was de Bar Lev line ontworpen om ons land te verdedigen tegen elke aanval die Egypte 
zou kunnen beginnen. Iedereen verwachtte dat die aanval op een ‘kerkhof voor de 
Egyptische troepen’ zou uitlopen.  

In 1970 werd ik tot commandant over een van die versterkingen langs het Suezkanaal 
benoemd. ‘Een droom baan,’ zo werd gezegd. Mijn versterking heette ‘Tango Alef’ en lag 
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pal tegenover het Egyptische leger. We zaten in een rustige periode vlak na de 
Uitputtingsoorlog. Er werd niet geschoten, maar je wist nooit zeker of het rustig bleef. 
Wij waren altijd paraat. Over de andere kant van het kanaal wist ik weinig. Ik dacht dat de 
levensomstandigheden in Egypte slecht waren. Af en toe voerde je met de Egyptische 
soldaten een gesprek. Dat kon omdat het kanaal daar smal was. Die gesprekken waren 
kort en vriendelijk. We begroetten elkaar en nodigende elkaar uit om naar Tel Aviv of 
Cairo te komen. Ik voelde me veilig en dacht dat de oversteek van het kanaal voor de 
Egyptenaren onmogelijk zou zijn. Desondanks bleven wij altijd alert, vooral s ’nachts. Het 
was een hete zomer waarin muggen en vliegen ons veel last bezorgden. De keuken stond 
aan de rand van onze versterking en trok vrij veel ratten aan. Als ik naar de keuken liep 
maakte ik altijd het nodige lawaai om de ratten te verjagen.  

Ook patrouilleerden we geregeld bij het Grote Bitter Meer, op zoek naar mogelijke sporen 
van Egyptische commando’s. Tijdens een van die patrouilles verloor een soldaat zijn 
onderbeen en raakten twee anderen door een mijn gewond. Dat was het enige ernstige 
incident tijdens mijn verblijf. Na drie maanden werd ik overgeplaatst naar een andere 
functie. Ik werd nederzettingscommandant bij het Bardawill meer in het noorden van de 
Sinaï woestijn. 

 
Tijdens Yom Kippur oorlog op 6 oktober 1973 begon het Egyptische leger een aanval op 
de Bar Lev linie. Men viel aan met 250 gevechtsvliegtuigen en tegelijkertijd voerde men 
artilleriebombardementen op de linie uit. Al het eerste uur van de oorlog begonnen 70 
groepen met behulp van waterkanonnen de zandmuur weg te blazen. Intussen startten 
genietroepen met de bouw van bruggen die binnen 9 uur voltooid waren. De Egyptische 
leger wist in korte tijd alle versterkingen op één na te veroveren met als gevolg dat de hele 
linie viel.  
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Tijdens de Yom Kippur oorlog maakte ik 
als officier deel uit van een bataljon. Nadat 
het Israël met veel moeite was gelukt een 
brug te bouwen, staken we die over om het 
derde Egyptische leger te omsingelen. De 
brug lag vlak bij Tango Alef maar de plek 
was nauwelijks te herkennen. Onze 
voormalige versterking was helemaal 
verwoest. Dat gaf me wel een vreemd 
gevoel. De muur van zand en water en zand 
was binnen een paar uur ingestort. Het idee 
dat wij veilig achter een muur zaten, bleek 
onwaar te zijn.  

De oorlog duurde tot 24 oktober 1973. 
Israël dreef het Egyptisch leger terug naar 
de andere kant van het kanaal. Wij 
omsingelden het derde leger en hielden halt 
bij kilometerpaal 101 op de weg van Suez 
naar Caïro.  

Hoewel het Israëlische leger uiteindelijk de 
overhand kreeg, werd de oorlog zowel aan 
Arabische als aan Israëlische kant als een 
militaire overwinning opgevat. Ze was 

immers begonnen met een geslaagde aanval door Egypte hetgeen bewees dat Israël zeker 
niet onkwetsbaar was. De prijs van Yom Kippur oorlog was voor beide kanten hoog: er 
waren tal van doden en gewonden terwijl er ook veel materieel verloren ging. 

Uiteindelijk kwam het in 1978 te Camp David tot een bestand. Op basis daarvan zou 
Israël zich terugtrekken tot de internationale grens van voor 1967 en zou de hele Sinaï 
gedemilitariseerd gebied worden. In 1979 sloten Israël en Egypte een vredesverdrag. Even 
later werd aan de twee ondertekenaars, Menahem Begin en Anwar Sadat, de Nobelprijs 
voor de Vrede uitgereikt.  
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