
T H R I L L E R

JO
E

L C
. 

R
O

SE
N

B
E

R
G

T H R I L L E RT H R I L L E R

Razendsnelle politieke thriller, 
spannend en actueel als altijd!

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is onderweg 
voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en 
de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tij-
dens de voorbereidingsreis door Hezbollah worden gekidnapt, 
begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische 
troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug 
te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is. 
Blijven wachten tot hij gered wordt is geen optie. Hij moet 
zien te ontsnappen – maar hoe?
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Voor mijn geweldige, geliefde Libanese zwager, Dan, die is geboren in Beiroet en  
opgegroeid te midden van de wreedheden van de burgeroorlog – ik hoop met heel mijn hart  

dat het volk van Libanon, jouw volk, heel snel ware vrede en ware vrijheid mag ervaren.
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Personages
H H H

Amerikanen

Marcus Ryker – speciaal agent van de cia

Kailea Curtis – agent van de diplomatieke veiligheidsdienst
Geoff Stone – hoofdagent van de diplomatieke veiligheidsdienst
Peter Hwang – speciaal agent van de cia

Jennifer Morris – agent cia

Noah Daniels – agent cia

Donny Callaghan – voormalig leider van seal-Team Zes
Andrew Clarke – president van de Verenigde Staten
Carlos Hernandez – vicepresident van de Verenigde Staten
James Meyers – voorzitter van de Verzamelde Stafchefs
Richard Stephens – directeur van de cia

 Martha Dell – onderdirecteur van de nationale inlichtingendienst 
(DDI), CIA

William McDermott – nationale veiligheidsadviseur
Margaret ‘Meg’ Whitney – minister van Buitenlandse Zaken
Robert Dayton – Amerikaanse senator (Iowa, democratisch)
Annie Stewart – hoofdadviseur van senator Robert Dayton op het 

gebied van buitenlands beleid
Marjorie Ryker – moeder van Marcus

Iraniërs

Grootayatollah Hossein Ansari – Hoogste Leider van Iran
Yadollah Afshar – president van de Islamitische Republiek Iran
Mahmoud Entezam – commandant van de Iraanse Revolutionaire 

Garde
Dr. Haydar Abbasi – Iraanse kernwetenschapper en leider van het 

Iraanse raketprogramma
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Israëli’s

Reuven Eitan – minister-president van Israël
Shimon Levy – minister van Defensie
Asher Gilad – directeur van de Mossad
Tomer Ben Ami – onderdirecteur van de Shin Bet
Yonathan ‘Yoni’ Golan – stafchef (Ramatkal) van het Israëlische  

Defensieleger (idf)
Yossi Kidron – hoofd van het noordelijke commando van de idf

Yigal Mizrachi – medewerker van de inlichtingendienst van de idf

Saoedi’s

Faisal Mohammed – monarch van het Koninkrijk Saoedi-Arabië
Abdulaziz bin Faisal – troonopvolger en minister van Defensie
Abdullah bin Rashid – directeur van het Algemene Inlichtingen-

directoraat

Turken

Ahmet Mustafa – president van de republiek Turkije
Hamdi Yaşar – producer van het Al-Sawt-satelliettelevisienetwerk

Anderen

Abu Nakba – leider van terreurorganisatie Kairos
Sjeik Ja’far ibn al-Hussaini – geestelijk leider van de Hezbollah
Amin al-Masri – ondercommandant van de Radwan-eenheid  

(speciale troepen) van de Hezbollah
Tanzeel al-Masri – lid van de Radwan-eenheid van de Hezbollah
Zayan ibn Habib – lid van de Radwan-eenheid van de Hezbollah
Abdel Rahman – lid van de Radwan-eenheid van de Hezbollah
Kareem bin Mubarak – hoofd van de contraspionagedienst van de 

Hezbollah
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Er zijn dingen die een mens niet eens aan zichzelf durft te vertellen, 
en elk beschaafd mens heeft een aantal van dit soort zaken in zijn 

hoofd weggeborgen.
Fjodor Dostojevski

21020 Het Beiroet Procotcol.indd   921020 Het Beiroet Procotcol.indd   9 06-04-2021   15:4206-04-2021   15:42



21020 Het Beiroet Procotcol.indd   1021020 Het Beiroet Procotcol.indd   10 06-04-2021   15:4206-04-2021   15:42



Deel 1
H H H
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1
H H H

De grens tussen Israël en Libanon – 2 mei

M arcus Ryker hoorde wel het suizen van de naderende raket, maar 
zag hem niet aankomen.
Hij zag wel de voorste Humvee in een enorme vuurbal ontplof-

fen. Een fractie van een seconde later werd de koele ochtend verstoord 
door het geluid van automatische geweren.

‘Terug! Terug!’ riep hij terwijl de brandende brokstukken op hem 
neer regenden.

Zijn chauffeur probeerde het voertuig in zijn achteruit te zetten. 
Maar het was te laat. De auto achter hen stond al in brand door een 
antitank raket en Marcus wist dat die van hem de volgende zou zijn.

‘Eruit!’ beval hij zijn team. ‘Iedereen naar buiten. Nu!’
Marcus pakte zijn wapen en rugzak en trapte het voorste portier open, 

waarna hij uit de Humvee sprong. Hij tuurde naar de horizon en zag het 
flitsen van een wapen tussen een groepje olijfbomen in het noordoosten. 
Hij hief zijn M4 karabijn, positioneerde zich achter het motorblok en 
begon terug te schieten om zijn collega’s dekking te geven.

Kailea Curtis was de eerste die van de achterbank dook. Ze greep 
hun jonge Israëlische collega bij zijn jas, sleurde hem de Humvee uit 
en smeet zijn Tavor aanvalsgeweer naar hem toe. ‘Zoek dekking en vraag 
via de radio om assistentie,’ beval ze.

Marcus’ blik viel op twee gemaskerde mannen die door een gat in 
het hek kropen. Ze waren dertig meter bij hem vandaan, rechts van 
hem. Hij draaide zich om, richtte en schoot twee salvo’s af. Beide man-
nen vielen op de grond. Toen schreeuwde hij naar Kailea dat ze naar de 
achterkant van de Humvee moest gaan om hem rugdekking te geven.

‘Doe ik,’ riep ze terug terwijl ze naar achteren liep en met haar eigen 
M4 begon te schieten.

Marcus beval de jonge chauffeur – hij was nog geen twintig – zijn 
hoofd omlaag te houden en via de passagierskant het voertuig uit te  
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komen. Nu de voertuigen met kogels bestookt werden, was het veel te 
riskant om aan de chauffeurskant uit te stappen. Er kwam echter geen 
antwoord.

Marcus laadde de M203 granaatwerper onder de loop van zijn wa-
pen. Toen hij meer mondingsvlammen zag – deze kwamen van een 
leegstaand stenen huis boven op de heuvels vlak bij hem – haalde hij 
even heel diep adem, richtte en haalde de trekker over. De 40mm gra-
naat schoot uit de loop, suisde door het ravijn en raakte zijn doel pre-
cies. De vlammen sloegen uit de ramen van het huis, gevolgd door 
dikke zwarte rook. Het flitsen van de loop stopte.

Marcus herhaalde zijn bevel aan de chauffeur. Het konvooi was al 
door twee antitankraketten geraakt. De derde kon elk moment komen.

Ook deze keer kwam er geen antwoord.
Nu draaide Marcus zich om en zag waarom. De jongeman lag slap 

over het stuur. Het raam naast hem was versplinterd. Overal in de wa-
gen zaten bloedspetters en stukjes hersenen. Omdat hij was getraind 
om op zeker te spelen, leunde Marcus naar binnen en voelde aan de 
pols van de jongeman. Niets. Maar er was geen tijd voor rouw.

‘Marcus!’ riep Kailea. ‘Nog meer vijanden – acht uur!’
Marcus keek over zijn linkerschouder en telde niet minder dan 

twaalf gemaskerde strijders die door het ravijn op hen af kwamen ren-
nen. Er was geen twijfel over mogelijk dat het leden van de Hezbollah 
waren. De door Iran gesteunde terreurorganisatie had het hele zuiden 
van Libanon in haar greep, en het Libanese leger had zich sindsdien 
teruggetrokken van de grens met Israël. Toen de strijders het hek be-
reikten, openden de meeste van hen het vuur met hun ak-47, terwijl 
de laatste twee met kniptangen een tweede gat in het hek begonnen te 
maken.

Marcus en Kailea beantwoordden het vuur, beginnend met een regen 
van 40mm granaten. Die velden twee mannen. De meeste andere zoch-
ten dekking, maar een van hen maakte zich klaar om een rpg af te schie-
ten.

Marcus beval de anderen zich terug te trekken. Beide agenten graai-
den hun rugzak van de grond en sprintten naar de dichte struiken ach-
ter hen. De granaat miste zijn doel, suisde vlak over hun hoofd en ont-
plofte tussen de bomen een stuk verderop. Vijf seconden later vond de 
derde antitankraket echter wel zijn doel. De explosie was oorverdo-
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vend. De Humvee waarin ze al de hele ochtend hadden gezeten, was 
verdwenen.

Ze zochten de jonge Israëlische inlichtingenagent op en verstopten 
zich onder de weelderige planten, zonder op de brullende branden en 
zwarte rookwolken te letten. Marcus gebaarde Kailea zich op het 
noordoosten te richten. De Israëlische agent liet hij het noordwesten in 
de gaten houden. Zelf richtte Marcus zijn M4 door de doornstruiken 
direct naar het noorden.

‘Heb je jouw mensen kunnen bereiken?’ vroeg Marcus zacht.
‘De radio doet het niet,’ antwoordde de Israëli.
‘Is hij kapot?’
‘Nee, meneer, maar ik kom er niet doorheen.’
‘Waarom niet?’
‘Geen idee, meneer.’
‘Gebruik die van mij maar,’ bood Marcus aan terwijl hij zijn radio 

uit zijn rugzak haalde en naar de man gooide.
Maar ook die werkte niet. En die van Kailea ook niet. Het lag niet aan 

de apparatuur. Daar was niets mee aan de hand. Dat betekende dat de 
Hezbollah de signalen blokkeerde, het kon niets anders zijn.

Marcus keek op zijn horloge. Het was nog maar kwart over negen. 
Toch was het al boven de dertig graden. Het was van het grootste be-
lang dat ze contact maakten met het noordelijke commando van de idf. 
Zonder hulp zouden ze het nog geen halfuur overleven.

‘Schiet wat rode sterren af,’ beval Marcus Kailea terwijl hij over de 
loop van zijn M4 de omgeving afzocht op beweging. ‘Ik dek je.’

Tijdens de oorlog in Vietnam hadden Amerikaanse soldaten letterlijk 
rode sterren de lucht in geschoten om hun leiders te laten weten dat ze be-
schoten werden en met spoed hulp nodig hadden. Die sterren hadden ook 
collega’s laten weten waar ze waren. In deze moderne tijd was ‘rode sterren 
afschieten’ een code geworden die simpelweg ‘hulp vragen’ betekende.

Kailea legde haar wapen neer, haalde een apparaatje dat wel iets 
weghad van een wekkerradio uit haar tas en zette dat aan. Deze exclu-
sief voor het Amerikaanse leger ontwikkelde zogenaamde Blue Force Trac-
ker maakte het mogelijk om in een fractie van een seconde via een be-
veiligde militaire satellietverbinding hun exacte gps-coördinaten naar 
zowel de Amerikaanse als de Israëlische leiders te sturen, met daarbij 
een kort bericht.
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‘Bericht verzonden,’ zei Kailea even later. Ze legde het apparaatje 
neer en pakte haar wapen op.

Marcus bleef zoeken naar vijanden. Hij zag er nog geen, maar hij 
twijfelde er niet aan dat ze onderweg waren. Met velen. Al snel, wist 
hij, zou deze militaire weg, die tientallen kilometers lang parallel aan 
de Israëlisch-Libanese grens liep, vol lopen met Hezbollahstrijders. 
Toen hij zijn hartslag voelde oplopen, begon hij in zijn hoofd lang-
zaam van vijftig naar nul te tellen. Dat was een oude truc die hij bij de 
marine had geleerd en aan het front in Afghanistan en Irak had ingezet. 
Zoals altijd werkte het perfect. De adrenaline gierde niet langer door 
zijn aderen. Zijn ademhaling vertraagde. En zijn hartslag ook.

Marcus keek naar rechts en zag de angst van de jongeman – nog 
geen twintig jaar oud – die naast hem lag. Het wapen van de Israëlische 
agent trilde in zijn handen en Marcus begreep wel waarom. Deze knul 
kende de verhalen over soldaten van de idf die bij deze grens ontvoerd 
waren maar al te goed. En niet alleen ontvoerd, maar genadeloos ge-
marteld. Afgeslacht. In stukken gezaagd. Onherkenbaar verminkt. Voor 
een Israëli was in de handen van een Hezbollahstrijder vallen erger dan 
de dood.

Marcus draaide zijn hoofd om en keek weer door zijn vizier. De 
Hezbollah was onderweg. Snel. Moordlustig. Als de hulptroepen niet 
snel arriveerden, zouden ze onder de voet worden gelopen en hoe 
groot zijn morele bezwaren tegen zelfmoord ook mochten zijn, Marcus 
wist dat hij liever een kogel door zijn eigen hoofd zou jagen dan…
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2
H H H

M arcus dwong die gedachte uit zijn hoofd.
Dit was niet het moment om te speculeren over wat er kon ge-
beuren. Hij moest zich blijven concentreren op wat er op dat 

moment, op die plek werkelijk gebeurde en zijn team in leven houden 
tot er hulp kwam.

Marcus maakte zich geen zorgen over speciaal agente Kailea Theresa 
Curtis. Die vrouw wist wel wat ze deed. Hoewel ze niet eerder in dienst 
was geweest, was ze wel politieagente geweest in New York voordat ze 
bij de diplomatieke veiligheidsdienst van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken was gaan werken, en ze was minstens even sterk en slim als alle 
anderen met wie hij ooit had samengewerkt. Marcus was diep onder de 
indruk geweest van de manier waarop ze zich tijdens het vuurgevecht in 
Jeruzalem had bewezen. Zelfs nadat ze door een kogel was geraakt, was 
ze kalm gebleven. Ze was blijven vechten en had het vuur van de vijand 
beantwoord om hem bezig te houden terwijl Marcus om de man heen 
sloop om hem van achteren te kunnen uitschakelen.

Daarna had ze een kantoorbaan kunnen krijgen. Ze had zeker een 
gemakkelijk baantje kunnen vinden met een salaris met vijf nullen. 
Daar zou Marcus alleen maar begrip voor hebben gehad. Maar Kailea 
was een strijder. Ze hield van haar land. Ze hield van haar werk. Ze 
hield van de diplomatieke veiligheidsdienst. Ze had staan trappelen om 
zo snel mogelijk weer haar mouwen op te stropen en nu was Marcus 
heel blij dat ze bij hem was.

Yigal Mizrachi van de 869e eenheid van de idf was een ander ver-
haal. Marcus had hem nog maar twaalf uur geleden voor het eerst ont-
moet toen hij in Tel Aviv was geland. Al snel was hij onder de indruk 
geraakt van de enorme kennis die deze jongen bezat over de vijand en 
het terrein aan de noordelijke grens van Israël. Maar was de jonge Isra-
elische agent hier wel op voorbereid?
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De jongen was opgevoed door een religieuze joodse vader, die in de 
jaren zestig alia had gemaakt – dat wil zeggen: naar Israël was verhuisd 
– vanuit Brooklyn, en een nog religieuzere moeder die was opgegroeid 
in de Israëlische havenstad Risjon Letsion. Hij was de jongste van de 
Mizrachi’s, met vijf broers en twee zussen boven zich, en hij had nog 
maar twee jaar geleden zijn middelbareschooldiploma gehaald.

De knul was messcherp – bijna een genie – en sprak naast Hebreeuws 
en Engels ook vloeiend Arabisch en Frans. Het was dus geen wonder dat 
Yigal was gerekruteerd door de Isuf Kravi, de inlichtingeneenheid van de 
idf, en was toegewezen aan het noordelijke commando. Daar was hij 
assistent geworden van de commandant van de eenheid, en na hard wer-
ken was hij specialist geworden op het gebied van de Hezbollah. Yigal 
had echter nooit de oorlog met eigen ogen gezien. Hij was nooit bij een 
vuurgevecht betrokken geweest. Zelfs nooit in de buurt. Daarom had 
Marcus geen idee hoe de jongen zich zou gedragen onder deze omstan-
digheden, en of hij te vertrouwen was.

Marcus was opgelucht omdat de boodschap die Kailea zojuist had 
verstuurd een reeks gebeurtenissen in gang zou zetten waardoor deze 
nachtmerrie beëindigd kon worden. Op dit moment, wist hij, was een-
heid 669 – het elite reddingsteam van Israël – zich aan het klaarmaken 
om zijn kant op te komen. Samen met de noodtroepen. Binnen tien 
minuten zouden de hulptroepen met overweldigende vuurkracht op de 
vijand neerdalen.

De vraag was nu of ze die tien minuten konden overleven.

H H H

Joint Personnel Recovery Agency, luchtmachtbasis Fairchild, Spokane,  Washington

‘Commandant, dit moet u zien.’
De tweesterren legergeneraal hoorde de spanning in de stem van de 

zesentwintigjarige officier van dienst. Hij stapte zijn kantoor uit en liep 
snel naar zijn jonge assistent toe. ‘Wat is er aan de hand?’

‘We hebben een noodsignaal opgevangen van de grens tussen Israël 
en Libanon, meneer.’

‘We hebben helemaal geen troepen aan die grens.’
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‘En toch wordt er contact met de vijand gemeld, meneer, met een ur-
gent verzoek om evacuatie.’

H H H

Drie strijders sprongen in het oosten door de vlammen en rookwolken 
heen.

Gekleed in donkergroene camouflagepakken en met volledige ge-
vechtsuitrusting naderden ze de overblijfselen van het achterste voer-
tuig van het konvooi.

Marcus gebaarde zijn collega’s te stoppen met schieten. Hij pakte 
zijn rugzak, haalde er een geluiddemper uit en bevestigde die op de 
loop van zijn geweer. Toen wachtte hij – tien seconden… vijftien… 
twintig – tot alle drie buiten het zicht van de andere vijanden waren. 
Toen richtte Marcus, rekening houdend met de stevige wind die van de 
Middellandse Zee slechts een paar kilometer verder naar het westen 
kwam, op de blote nek van de derde strijder en schoot.

Een wolkje roze mist verscheen en voordat de man de grond raakte, 
draaide Marcus zich om, richtte op de nek van de volgende man en haalde 
de trekker nog eens over.

Beide schoten waren nauwelijks hoorbaar en de gedempte plofjes 
werden opgeslokt door het gebrul van de ziedende vlammen. Maar het 
tweede doelwit zakte niet simpelweg in elkaar. In plaats daarvan strom-
pelde hij nog een paar stappen vooruit voordat hij viel en daarbij raakte 
hij de voorste strijder tegen de achterkant van zijn been.

Geschrokken draaide de leider zich om, met zijn wapen voor zich  
uit, en hij leek stomverbaasd om zijn twee collega’s op de grond te 
zien liggen. De man draaide zich in de richting van de struiken, wan-
hopig op zoek naar een doelwit om terug te schieten, maar die kans 
kreeg hij niet. Marcus schoot twee kogels door zijn voorhoofd en de 
vijand werd achteruit gesmeten in de vlammenzee rondom het tweede 
voertuig.

‘Kom,’ zei Marcus. ‘Tijd om in de aanval te gaan.’
Hij haalde het lege magazijn uit zijn wapen, stopte er een vol maga-

zijn in en krabbelde overeind. Kailea volgde zijn voorbeeld en Yigal 
vroeg wat hij moest doen.
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‘Geef dekking en houd onze spullen in de gaten,’ zei Marcus, waarna 
hij voor Kailea uit de struiken stapte.

Hij ging linksaf, met getrokken wapen dat hij heen en weer bewoog, 
en kwam bij het wrak van het achterste voertuig. Ondanks de giftige 
rook die in zijn ogen stak, zag hij de brandende lichamen van de idf-
soldaten die niet hadden kunnen wegkomen. Hij zag geen beweging. Hij 
hoorde geen kreten. Hij zag geen teken van leven. De drie mannen wa-
ren vast al dood sinds het moment waarop de raket hun jeep raakte. Hij 
hoopte het maar. In elk geval kon hij niets voor hen doen, dus liep Mar-
cus verder, turend door de rook en de vlammen, jagend op de rest van de 
terreurgroep.

En daar kwamen ze – allemaal.
Marcus telde vijf gemaskerde mannen. Ze waren allemaal door het 

grote gat in het hek gekropen en liepen nu door het ravijn. Ergens lie-
pen er nog twee, wist Marcus – die met de kniptangen – hoewel het 
ook mogelijk was dat zij zich hadden teruggetrokken op Libanees 
grondgebied.

Langzaam sloop Marcus vooruit, waarbij hij zorgvuldig de bran-
dende jeep tussen hem en de vijand in hield. Door zijn linkerhand op 
te steken vertelde hij Kailea dat hij vijf doelwitten zag en toen gebaarde 
hij haar dichter bij het wrak van het eerste voertuig van het konvooi te 
komen. Toen ze dat deed, ging hij op zijn buik liggen, met zijn gezicht 
naar het oosten, en probeerde zijn ademhaling rustig te krijgen terwijl 
hij afwachtte.
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Razendsnelle politieke thriller, 
spannend en actueel als altijd!

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is onderweg 
voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en 
de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tij-
dens de voorbereidingsreis door Hezbollah worden gekidnapt, 
begint er een ware nachtmerrie. Amerikaanse en Israëlische 
troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug 
te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is. 
Blijven wachten tot hij gered wordt is geen optie. Hij moet 
zien te ontsnappen – maar hoe?

Joel C. Rosenberg is een internationaal vermaard thrillerauteur. 
Van zijn titels werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.

‘Actueel als vanouds. Een ijzersterk complotverhaal.’

EO-Visie HHHHH 

over Het Kremlin Complot
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Het Beiroet Protocol is de vierde thriller in de serie over 
CIA-agent Marcus Ryker. Eerder verschenen Het Kremlin Complot, 

Russische Roulette en Machtsstrijd in Jeruzalem.




