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In 2022 is het twaalf en een half jaar geleden dat de Bianchi Herstelrecht Stichting 
werd opgericht. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de studie voor 
herstelrecht waarbij het begrip herstelrecht overeenkomt met de levenslange studie 
over dit onderwerp van Professor Dr. Thomas Herman Bianchi (1924-2015). Bianchi 
studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1956 op een 
studie over de theoretische grondslagen van de criminologie.  
 
De Bianchi Herstelrecht Stichting rijkt iedere twee jaar de Bianchi Herstelrecht prijs uit 
aan wetenschappers die zich actief hebben ingezet voor herstelrecht en het 
herstelrecht op de kaart hebben durven zetten. Herstelrecht is een alternatief voor 
en/of een aanvulling op, het traditionele (straf)recht, waarbij slachtoffers en daders 
van een misdrijf of ongeval met elkaar in contact komen en naar elkaar luisteren. Het 
doel is om de schade die door het misdrijf of ongeval is aangericht zoveel mogelijk te 
herstellen. De Bianchi Herstelrecht Stichting is zeer verheugd met Prof. dr. Anthony 
Pemberton als nieuwe voorzitter voor de stichting. Hij volgt de in 2019 overleden 
Leeuwarder, Ginus Geersing op. 
 
Na zijn master Politieke wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, promoveerde 
Pemberton in 2010 aan Tilburg University op een onderzoek naar slachtoffers van een misdrijf. Hij is 
momenteel senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en hoogleraar aan het Leuven Institute of Criminology van 
KU Leuven. Daarnaast hij nog steeds als hoogleraar victimologie in Tilburg. Hij is een uitstekende 
voorzitter voor de Bianchi Herstelrechtstichting. Pemberton zelf geeft aan nooit met Bianchi te hebben 
gesproken maar zijn werk goed kent als progressieve wetenschapper. Dat is wel wat bij mij past zegt 
Pemberton. De Bianchi Herstelrecht Stichting organiseert eind 2022 de herstelrechtprijs in 
Amsterdam. 
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