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In De slavenring wordt de lezer meegenomen naar de jaren het jaar 77 tot en met het jaar 79 na Chr. 

Het boek gaat over de lotgevallen van de Germaanse Folkrad, zoon van een stamhoofd, die door de 

Romeinse bezetter als slaaf naar Pompeji wordt afgevoerd. Hij komt terecht bij heer Lucius en leert 

zowel de luxueuze als de wrede kant kennen van de Romeinse wereld. Dat wrede aspect komt wel 

heel dichtbij, wanneer Marcus, de zoon des huizes, weer thuiskomt na een verblijf in Germania. 

Weglopen als slaaf is onmogelijk, onder andere vanwege de slavenring die om zijn nek is gesmeed. Er 

komt echter een moment, dat de grond te heet wordt onder Folkrads voeten. Vanwege zijn 

gevoelens voor de Romeinse slavin Chloë, moet Folkrad een beslissing nemen op leven en dood. 

Door onrecht gedreven, doet hij het ondenkbare… 

Het thema van het boek is zeer tot de verbeelding sprekend. Doordat de schrijfster Folkrad, als 

Germaanse slaaf uit het gebied rondom het huidige Nijmegen, de reis naar Pompeji laat maken, 

brengt zij de Germaanse en Romeinse cultuur met elkaar in contact. Vanwege de tweede verhaallijn, 

geschreven vanuit Chloë, wordt het verhaal nog boeiender. Door de ogen van Folkrad en Chloë maak 

je mee, hoe het is om als slaaf te leven in Pompeji. Er gebeuren heel verdrietige dingen in het boek. 

Als lezer word je het verhaal ingetrokken. Ook als je ogen bijna dichtvallen van de slaap, móet je 

doorlezen. 

Simone van der Vlugt heeft een vlotte zinsbouw en afwisselende woordkeuze. Het boek leest lekker 

weg, ook als je niet zo’n enorm ‘leesbeest’ bent. Wel staan er af en toe woorden in, die vanuit het 

Germaans en het Latijn rechtstreeks overgenomen zijn. Achterin het boek is een verklarende 

woordenlijst te vinden.  

De slavenring is een boeiend boek door de interessante en realistische historische achtergrond. Het 

verhaal heeft veel invalshoeken en heftige onderwerpen voor jonge mensen. Alle ingrediënten zijn in 

het verhaal aanwezig om het boek een topper te maken.  

Een minpunt is, dat je niet meer te weten komt over de dieperliggende gevoelens van de 

hoofdpersonen. Hoe verloopt bijvoorbeeld de innerlijke strijd, die resulteert in Folkrads aanpassing 

aan de Romeinse samenleving? Hoe bloeit de liefde tussen Folkrad en Chloë op? Het boek raast als 

een sneltrein over de interessante thema’s heen. Ten slotte vond ik het einde slap. Folkrad weet dat 

hij al zijn geliefden is kwijtgeraakt. Raakt hij overmand door een onbeschrijflijk verdriet? Nee, hij 

beseft dat hij een mooi toekomstperspectief heeft vanwege zijn kennis van het Latijn. “Met iets meer 

hoop komt hij overeind. In Noviomagus kan hij opnieuw beginnen. Een voorzichtige vreugde roert 

zich diep in hem.” Jammer, het is een goed boek, maar het had geweldig kunnen zijn!  
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