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Deze stripbiogra� e vertelt over de opkomst en ondergang van de Ethiopische keizer 
Tewodros II (1818-1868), die regeerde van 1855 tot aan zijn dood. 

Het is een spannend verhaal over de dromen, mislukkingen en tragische dood 
van Tewodros. Hij is een volksheld in het hedendaagse Ethiopië. 

Het boek komt uit in 2018 ter gelegenheid van zijn 150e sterfdag. 

Synopsis stripboek Tewodros
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Het boek 
Het boek concentreert zich op de laatste 
jaren van Tewodros als zijn macht tanende 
is en hij omringd wordt door vijanden. 
De kleurensetting is eenvoudig. Wat er 
aan voorafgegaan is wordt door een 
verteller verteld in � ashbacks die in 3 
tinten blauw verteld worden. Als het 
verhaal overgaat in de tegenwoordige 
tijd is de kleur roodbruin in 3 tinten. 
Naast de tinten is er met een houtskool-
effekt een structuur aangebracht in de 
tekeningen.

Inhoudelijk is het verhaal gebaseerd op literatuuronderzoek 
en bezoeken op locaties. Tevens zijn geschiedkundigen 
betrokken bij de inhoud van de stripbiogra� e. Aan het einde 
van het verhaal is een epiloog opgenomen.
 
De tekeningen zijn digitaal gemaakt (A3 - 600 dpi) en de tekst-
ballonnen en tekst staan in een aparte laag voor eventuele 
correcties en/of vertalingen. Hier en daar zijn er voetnoten 
toegevoegd om Ethiopische begrippen te verduidelijken.

Inhoudelijk is het verhaal gebaseerd op literatuuronderzoek en 
bezoeken op locaties. Tevens zijn geschiedkundigen betrokken 
bij de inhoud van het boek. Aan het einde van het verhaal is 
een epiloog opgenomen. Inclusief de epiloog, beslaat het boek 
rond de 115 pagina’s.

Het boek wordt geschreven door Andre Slob en Jeroen Bos. 

Inhoud
Als Tewodros geboren wordt als Kassa Hailu, is Ethiopië een 
lappendeken van kleine vorstendommen die worden geregeerd 
door lokale krijgsheren. Zij regeren naar eigen inzicht, he� en 
belastingen en bestrijden elkaar voortdurend. Boven de 
vorstendommen staat koningin Menen, maar die is niet bij 
machte het hele land aan zich te onderwerpen.
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Tewodros wordt in een redelijk welge-
stelde familie van lagere adel geboren. 
Zijn vader heerste over een groot gebied 
aan de grens met Soedan. Hij overlijdt als 
Kassa Hailu nog jong is en zijn moeder 
stuurt hem naar een klooster. Het klooster 
wordt geplunderd en Kassa moet op 
10-jarige leeftijd vluchten. Hij komt 
terecht bij zijn halfbroer Kinfu die hem 
opvoedt als pleegvader. 

Kassa vervolgd zijn opleiding en leert oorlogstactieken van Kinfu. 
Als zijn halfbroer sterft, wordt hij een ’shifta’, een rebel die zich 
onttrekt aan het gezag. Hij leeft van het overvallen van kara-
vanen. Hij is ook een goede krijgsman en met tactisch inzicht 
verslaat hij de krijgsheren van de vorstendommen.

De jonge rebel weet snel een naam op te bouwen. Hij droomt 
ervan om van Ethiopië een centraal bestuurd en christelijk 
land te maken en de islam te verdrijven. Het liefst zou hij naar 
Jeruzalem doorstoten om de troon van Salomo te bestijgen, 
op wiens afstamming hij aanspraak maakt.

Als hij een behoorlijk leger achter zich heeft weten te verzamelen, 
kan de koningin Menen hem niet langer negeren en zij besluit 
hem haar kleindochter Tewabech als vrouw te schenken. 
Menen is niet bepaald dol op deze ‘shifta’ maar denkt hem zo 
uit te kunnen schakelen.

Na een aantal gebeurtenissen besluit Kassa om koningin Menen 
en haar zoon Ras Ali te verslaan, wat hem lukt in 1855. Ook met 
andere tegenstanders rekent hij af. Uiteindelijk laat hij zich 
door de bisschop in Ethiopië tot koning Tewodros II van het 
land kronen.

Tewodros wil als koning het land moderniseren en tal van zaken 
aanpakken. Hij botst daardoor met de eeuwenoude gewoonten 
en de gevestigde aristocratie. Ook met de kerk heeft hij pro-
blemen, omdat hij het land van de kerk afpakt om het onder 
boeren te verdelen. Hij vermindert het aantal priesters per kerk 
en krijgt zo een slechte verstandhouding met de alom geres-
pecteerde bisschop in Ethiopië, die hij ten slotte gevangen zet.
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Er komt hoe langer hoe meer verzet. Het 
gigantische leger dat Tewodros moet 
onderhouden zorgt ervoor dat hij veel 
moet plunderen. Hij maakt zo veel 
vijanden. Als dan zijn geliefde vrouw 
Tewabech sterft, wordt Tewodros wissel-
vallig en onberekenbaar. Hij begint te 
drinken en de mensen om hem heen 
moeten voorzichtig zijn om woedeaan-
vallen te voorkomen. Tewodros kon 
charmant en innemend zijn, maar was 
ook sluw en achterdochtig.

Hij is gefascineerd door moderne wapens 
en wil een artillerie opbouwen met hulp 
van Europese missionarissen die ook 
ambachtslieden zijn. Hij brengt ze onder 
in Ga� at, een plaats in de buurt van de 
stad Debre Tabor. Hier moeten ze wapens 
produceren, zoals mortieren. Het geheime 
wapen van Tewodros is het enorme 
kanon Sebastopol. Dit wapen moet zijn 
onoverwinnelijkheid garanderen.

Er ontstaan opstanden in het keizerrijk en Tewodros moet 
continue op pad om ze neer te slaan. Om het tij te keren en om 
zijn plannen tegen de islam te verwezenlijken, zoekt hij steun 
bij de christelijke Europese grootmachten Engeland en Frankrijk. 
Hij is dan al vrijwel terug getrokken in zijn bolwerk Magdela, 
een vrijwel onneembare natuurlijke vesting gelegen in het 
ruige hoogland van Ethiopië. 

De Engelse consul in Ethiopië, Cameron, wordt door Tewodros 
met een brief naar koningin Victoria gestuurd. In deze brief 
vraagt Tewodros om steun. De brief verdwijnt echter ergens op 
het kantoor van Buitenlandse Zaken in Londen. Pas als Tewodros 
een aantal Europeanen gijzelt, waaronder Engelsen, neemt de 
Engelse regering Tewodros serieus. 

Over de zaak wordt in de Britse pers uitvoerig bericht en met 
de verkiezingen voor de deur kan een reactie niet uitblijven. 
Een antwoord op het verzoek van Tewodros om samen tegen 
de Turken op te trekken blijft uit, maar wel willen de Engelsen 
dat de gevangen worden vrijgelaten. 

Als Tewodros dat niet van plan is, sturen de Engelsen een modern 
bewapend expeditieleger vanuit India onder leiding van Sir 
Robert Napier, een oude rot in het vak. Ingescheept worden 
ook olifanten die ingezet zullen worden om het zware materiaal 
door het onherbergzame Ethiopische landschap te transporteren. 

Het Engelse leger landt op de Rode Zee kust en trekt op naar 
Magdela. Ook Tewodros gaat naar Magdela. Hij neemt zijn leger 
en alle wapens mee, inclusief het immense kanon Sebastopol 
dat door honderden mannen wordt voortgetrokken en waar-
voor zelfs een weg moet worden aangelegd.
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Het wordt een race tegen de klok om 
Magdela te bereiken voor Tewodros 
omdat hij daar een sterke positie heeft. 
Bovendien nadert het regenseizoen 
waardoor het terrein onbegaanbaar 
wordt. Tewodros klaart een ongeloo� ijke 
klus en is eerder dan de Engelsen in 
Magdela.

De veldslag die volgt bij Magdela verloopt 
desastreus voor Tewodros. Zijn mannen 
zijn geen partij voor de modern bewa-
pende Britten en het kanon Sebastopol 
barst tijdens het eerste schot uit elkaar. 
Als de eerste Engelsen Magdela binnen-
dringen, pleegt Tewodros zelfmoord met 
een van de pistolen die Cameron had 
meegekregen als geschenk van koningin 
Victoria.

Epiloog
Magdela wordt in brand gestoken en de Engelsen verdwijnen 
met een groot aantal kunstschatten die Tewodros verzameld 
had naar Engeland. De Engelsen nemen op eigen verzoek 
Tirunesh, de tweede vrouw van Tewodros, en haar zoon Alamayu 
mee naar Engeland. Onderweg in Ethiopië sterft Tirunesh 
echter en Alamayu wordt opgevoed aan het hof van koningin 
Victoria. Victoria is dol op de jongen die tot haar verdriet op 
jonge leeftijd overlijdt. Hij wordt begraven in Windsor Castle. 

Ethiopië vraagt teruggave van de geplunderde schatten en het 
lichaam van Alamayu. Tot op heden zonder succes. Het onder-
werp is dus nog immer actueel.

Napier wordt in Engeland onthaald als een held en bevordert 
tot veldmaarschalk. Hij krijgt de adellijke titel ‘Lord Napier of 
Magdela’ van Victoria. Deze titel dragen zijn afstammelingen 
nog steeds.

De ambachtslieden in Gafat waren op aandringen van Tewodros 
met Ethiopische vrouwen getrouwd. Een dochter van Tewodros 
(van een van zijn minnaressen) trouwt met een Zwitserse 
ambachtsman. Deze lijn zou later in Rusland terecht komen. 
De Amerikaanse acteur van Russische afkomst, Sir Peter Ustinov, 
was een van de achterachterkleinkinderen van Tewodros en 
de gijzelaars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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Ballastputweg 13
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Tel: 06-421 323 06
email: jeroen.bos@greatexpeditions.nl


