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Dit is de volgende bijdrage in mijn serie onvol-

tooide romans. Deze had ik gebaseerd op een 

fragment uit Herodotus. 

 

 

 
 

Kadmos, de held van Hellas 
 

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de 

geschiedenis van Europa speelde zich af in het 

jaar 480 v.Chr. De schijnbaar oppermachtige Per-

zische koning Xerxes had besloten dat hij Grie-

kenland wilde onderwerpen. Hij stak met zijn 

leger de Hellespont over en Athene werd ingeno-

men en geplunderd. Maar in de zeeslag bij Sala-

mis werd de Perzische vloot verslagen. Omdat het 

enorme Perzische leger nu niet meer voldoende 

kon worden bevoorraad, trok Xerxes zijn troepen 

terug. Griekenland was gered.  

In deze turbulente tijd speelde ook het verhaal van 

Kadmos. Ik kwam dat tegen in twee paragrafen 

van Herodotus in zijn Historiën. Daarin wordt 

verteld dat de tiran van Syracuse zich nogal zor-

gen maakte over de veldtocht van de Perzen. Zou 

hij na de val van Athene het volgende slachtoffer 

zijn? Voor alle zekerheid stuurde hij daarom 

Kadmos, de zoon van Skythes, uit Kos met drie 

schepen naar Delphi met vele schatten en vriende-

lijke woorden om af te wachten hoe de afloop van 

de strijd zou zijn. Als de Pers overwon, moest hij 

hem de schatten geven en aarde en water uit naam 

van allen over wie Gelo heerste, maar als de Grie-

ken het wonnen, moest hij alles weer terugbren-

gen.  

Herodotus verhaalt dan dat Kadmos in een vroe-

gere periode van zijn vader de tirannie over Kos 

had geërfd, maar dat hij vrijwillig en zonder dat 

enig gevaar hem bedreigde, uit pure rechtscha-

penheid de heerschappij aan de burgers van Kos 

had overgedragen. Hij was naar Sicilië gegaan. 

Wegens zijn rechtschapenheid vertrouwde de tiran 

van Syracus hem de grote schatten toe. Terwijl hij 

alle gelegenheid had die voor zichzelf te houden, 

wilde hij dat niet. Nadat de Grieken in de zeeslag 

hadden gezegevierd en Xerxes haar Perzië was 

teruggekeerd, keerde hij met al die schatten terug 

naar Sicilië. Er zijn heus nog wel eerlijke mensen, 

wilde Herodotus zeggen, 
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