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Thea Beckman werd op 23 juli 1923 in Rotterdam geboren. Ze was enig kind en bovendien een meisje, ze
vond het vanzelfsprekend dat ze in de huishouding meehielp, studeren was er niet bij. Toch had ze als kind
wel idealen, het liefst wou ze schrijver of ontdekkings reiziger worden. Maar ze trouwde op haar
drieëntwintigste en sinds 1956 woont ze in Bunnik, dichtbij de grote stad Utrecht. Toen haar kinderen groot
waren liet ze een droom in vervulling gaan, ze ging Psychologie studeren, met goed gevolg, want in 1981
studeerde ze af in de sociale psychologie Maar dat is niet het enige wat haar boeit, ook de geschiedenis
vindt ze interessant het is dan ook niet voor niets dat veel van haar boeken zich in de Middeleeuwen
afspelen. Vooral het leven van de gewone mensen in de middeleeuwen interesseert haar, ze vindt dat daar
nogal veel misverstanden over bestaan en zou die graag uit de weg ruimen. Naast schrijven heeft Thea
Beckman ook nog andere hobby's die je toch nog zou kunnen associëren met haar werk als schrijfster:
veel reizen en lezen, ook houdt ze van katten, ze heeft 5 poezen en één kater. Thea begon al te schrijven in
1947, vooral verhalen in tijdschriften en journalistieke stukjes in de krant, maar pas toen haar kinderen
groot waren, in de jaren zeventig is ze begonnen met het schrijven van boeken, sindsdien volgen ze elkaar
in hoog tempo op. Ze heeft totaal verschillende dingen geschreven, boeken voor kinderen van een jaar of
zes, maar ook boeken voor kinderen vanaf veertien jaar. Ook neemt ze verschillende thema's onder de
loep, ze heeft veel boeken geschreven die zich afspelen in de geschiedenis, maar ook de toekomst
interesseert haar. Hoe staat het dan met sociale, politieke en economische problemen? Ze heeft totaal nu
al 22 boeken geschreven. Ze heeft ook al heel veel prijzen gewonnen met haar boeken: 2 boeken zijn
bekroond door de Nederlandse kinderjury (Een bos vol spoken en Het geheim van Rotterdam), 2 boeken
kregen een zilveren griffel (Zwerftocht met Korilu en Stad in de storm) en één boek een gouden griffel
(Kruistocht in Spijkerbroek.) Ook is dat boek bekroond met een Europese prijs. Zelf zegt ze: ,,in feite is er
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niets interessants aan mijn beroep: je zit de hele dag moederziel alleen achter de schrijfmachine en dat is
alles. " Dat is niet te zien aan de hoeveelheid boeken die ze geschreven heeft en de populariteit daarvan,
ze zijn vertaald in het Engels Spaans (Castiliaans, Catalaans en Baskisch), Duits, Hongaars, Deens,
IJslands, Japans, Fins, Russisch en Fries.
Tijd
In de 18e eeuw. (1705-1723)
Plaats
In Zierikzee, Tunesië en op zee.
Genre
Avontuur (geschiedenis.)
Aantal bladzijden
232.
Hoofdpersoon
Jasper Lievenszoon de Bonte.
Bijpersonen
Vader: De echte vader van Jasper die hem niet in zijn eentje kon opvoeden.
(Moeder) Deesje: Een soort pleegmoeder.
(Vader) Simon: Een soort pleegvader.
Hester: Jasper beschouwde haar als tweelingzus.
Jacob: Een goede vriend van Jasper.
Pieter: Een goede vriend van Jasper.
Rode Maarten: Een vriend die hij ontmoet heeft op de
Anne-Maria.
Hendrik: Dit was de kok van de Anne-Maria waar hij Goed mee kon opschieten.
Abu Hassan: (Bohomil) Dit was een meester van Jasper.
Ali: De kok van Abu Hassan die hem veel.steun gaf En hem hielp.
Mkamba: Een vriend van Jasper die hij ontmoet had bij de veldtocht en hem altijd hielp.
Akbar Abdallah: De roverskapitein van de Anne-Maria en zijn meester.
Rajina: De dochter van Akbar Abdallah.
Jens: Een vriend die naast hem zat en ook galeislaaf was.
Bijzonderheden
Jasper is een nieuwjaarskind (ze zeiden dat een nieuwjaarskind altijd geluk had), hij is een jongen die
avontuur zoekt, een beetje onzeker maar wel moedig.
Samenvatting
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Vrijgevochten. Jasper Lievenszoon de Bonte wordt op 1 Januari 1705 geboren te Zierikzee. Zijn moeder
sterft vlak na zijn geboorte, Jasper gaat naar een soort pleeggezin bij Deesje, Simon en Hester. Daar
groeit hij op tot zijn vader hem komt halen om in zijn timmerbedrijf te werken. Maar Jasper wil dat niet. Hij
had altijd al gedroomd van op zee varen, naar verre landen reizen en avontuur beleven en hij zoekt een
schip op om te gaan varen. Hij krijgt het voor elkaar en gaat op de Anne-Maria werken als Duvelstoejager
(dat is iemand die allerlei karweitjes opknapt) samen met zijn twee vrienden Jacob en Pieter. Op het schip
had hij veel steun aan Hendrik de kok. Ze zouden naar Lissabon en Cadiz varen maar ze worden gekaapt
door Akbar Abdallah, een Tunesiër die eigenlijk vroeger Hollander was, maar van geloof is veranderd. Ze
varen door tot aan Tunesië en komen daar op de slavenmarkt terecht. Dan wordt hij verkocht aan een
soldaat uit het leger, Abu Hassan, een Christen. In zijn huis maakt hij kennis met zijn kok Ali en daar kan
Jasper goed mee opschieten en er zijn vragen aan stellen. Abu moet mee met een veldtocht tegen de
Berbers. Jasper zou dan eigenlijk weer terug naar de slavenmarkt moeten, dat wou hij niet en daarom
zeurde hij net zolang tot hij mee mocht. Dagen lopen ze door de hete woestijn en maken zich meester van
de Berberse dorpjes. Jasper wordt vrienden met een bruine negerslaaf, Mkamba. Maar op een dag als de
soldaten slapen nemen de Berbers wraak en vallen het kamp aan, en doden de soldaten in hun bed.
Jasper ligt onder de wagen van Abu Hassan en schrikt wakker. Hij botst met zijn hoofd tegen de wielas
aan en raakt bewusteloos. Een hele tijd later wordt hij wakker en kruipt onder de wagen vandaan. De
Berbers hadden hem niet gedood, want ze dachten dat hij al dood was, omdat er een gat in zijn hoofd was
gekomen die vreselijk bloedde. Jasper liep van het kamp weg de woestijn in. Hij viel in een gat in de grond.
Daar woonde de holbewoners. Ze verzorgden hem, maar op een dag moest hij weer naar de slavenmarkt.
Hij wordt verkocht, aan de roverskapitein die ook de Anne-Maria heeft gekaapt, Akbar Abdallah. Jasper
mag kiezen: of de man van zijn dochter Rajina en Moslim worden of hij wordt galeislaaf. Jasper wil geen
Moslim worden want dat betekende dat hij zijn familie en vrienden waarschijnlijk nooit meer zou zien en hij
kiest voor galeislaaf. Later, als hij een paar maanden galeislaaf is geweest en ze een schip hebben
overvallen waar nu een lek in zit, mag hij op een ander schip werken als scheepstimmerman. Jasper kreeg
opdracht het lek te repareren samen met Jens en Rode Maarten. Hij moet om het uur, met 2 slaven, naar
het lek gaan kijken of de reparatie het houdt. Als hij gaat kijken neemt hij steeds twee andere slaven mee.
Die geeft hij steeds een grote nagel, hamer en beitel mee. Als iedere slaaf er een heeft, mogen ze een
luchtje scheppen op het dek. Jasper geeft een teken en ze overmeesteren de rovers en varen naar huis.
Daar wordt Jasper ontvangen als een held. Later heeft hij collectes gehouden om, als er nog iemand
gevangen wordt genomen, hem vrij te kopen.
Titelverklaring
Jasper heeft zichzelf letterlijk en figuurlijk vrijgevochten uit de slavenhandel.
Mening
Ik vond het een spannend boek en een mooi verhaal omdat het vlot werd verteld, het was niet langdradig
en het verhaal maakte mij nieuwsgierig. Ik was toen ik ongeveer op de helft van het boek was zo
nieuwsgierig geworden dat ik de andere helft in een dag heb uitgelezen. Het is zeker de moeite waard om
het zelf ook eens te lezen want ik hou eigenlijk helemaal niet van geschiedenis, maar toch vind ik dit
hartstikke leuk!
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