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In het verleden was het patroon van misdaad heel anders dan tegenwoordig. De kans dat je bestolen 
of beroofd wordt is nu aanzienlijk groter dan in de middeleeuwen. Geweldpleging en doodslag 
waren in die tijd juist veel talrijker; de kans om door geweld te overlijden was heel groot. De 
oorzaken van die verschillen moeten we zoeken in de kenmerken van de middeleeuwse 
samenleving.   

Dick Berents behandelt een paar van de belangrijkste groepen misdaden, uit welke 
maatschappelijke omstandigheden deze misdaden voortkwamen en welke straffen ervoor gegeven 
werden. De middeleeuwers staan bekend om hun wrede en bizarre straffen, maar dat is gedeeltelijk 
onterecht. Aan de ‘wreedheid’ van die straffen kunnen we zien hoe ernstig men die misdaden 
relatief vond; godslastering vond men bijvoorbeeld ernstiger dan moord, stelen erger dan doodslag. 
Vervolgens schetst Berents in grote lijnen hoe de criminaliteit zich van de veertiende tot de 
negentiende eeuw ontwikkelde en hoe die ontwikkeling samenhing met de sociaaleconomische en 
culturele omstandigheden in verschillende gebieden en verschillende tijden. Na de pauze bekijken 
we een aantal middeleeuwse vonnissen om te zien hoe misdaad en straf er in de praktijk uitzagen.   

Dick Berents was al op zeer jeugdige leeftijd gefascineerd door alles wat niet mag, als men zijn 
naaste omgeving mag geloven. Zijn website http://dberents.weebly.com vertelt daar echter 
opvallend weinig over. Hij werkte meer dan veertig jaar in het onderwijs en schreef voor de 
onderwijsmethoden Sfinx en MeMo. Daarnaast publiceerde hij boeken en artikelen over historische 
onderwerpen.  

In 1976 promoveerde hij op het proefschrift Misdaad in de middeleeuwen, een onderzoek naar de 
criminaliteit in het laatmiddeleeuwse Utrecht. Over middeleeuwse criminaliteit schreef hij onder 
meer ook Het werk van de vos en in 2013 Slachtbank, de kindermoorden van maarschalk Gilles de 
Rais. In 2012 verscheen een boek over geschiedenis aan de hand van moppen en misverstanden met 
de titel Stalin en Hitler komen in de hemel en een boek over gentleman-inbrekers in de literatuur.   

 


