
GERDA DE BOCK 

1954 

De Bock, Gerardina, Eleonora, Wilhelmina (gezegd Gerda), werd geboren te 
Antwerpen op 3 mei 1922. Zij volbracht haar middelbare studiën aan het Athe
neum voor meisjes te Antwerpen, haar hogere studiën aan de Rijksuniversiteit 
te Gent (doctor in de Rechten op 13 september 1945 -licentiaat in de criminolo
gie op 31 oktober 1945). 
Werd ingeschreven op de tabel der Orde van het Hof van Beroep te Gent : 
als advocaat sinds 11 december 1948, als ere-advocaat sinds 20 november 1953. 
Werkzaam bij het Parket van de 
Rechtbank van 1 e Aanleg te Gent, 
voornamelijk in de Dienst voor 
Kinderbescherming, 1948-1952, en 
bij de Dienst voor Kinderbescher
ming bij het Ministerie van Justitie 
1952-1953. 
Gemandateerd door het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek als : Aspirant (1949-1951), aan
gesteld Navorser (1951-1953), be
voegdverklaard Navorser (1953), 
waaraan verzaakt. 
Belast met de oprichting, de direktie 
en het doceren van enkele rechts
cursussen van en aan het Stedelijk 
Instituut voor Sociale Studie te Gent 
sinds 1 september 1953. 
Werd benoemd tot docent aan de 
Rijksuniversiteit te Gent en aldaar 
belast met de cursus : "De wet
geving op de kinderbescherming", 
bij K.B. van 6 april 1954. 
Belast met de inrichting en de direktie van een "Speciale Vormingscursus voor 
het opvoedend personeel van de instellingen ter kinderbescherming" (1955-1956). 
Belast met de inrichting en de direktie te Gent van een Instituut voor Koloniale 
Sociale Vorming voor de U.B.S.S.A.C. Brussel (Union belge du Service Social 
au Congo), 1958. 
Werd aangesteld als gast-docent aan de Officiële Universiteit van Belgisch 
Congo en Ruanda-Urundi te Elisabethstad en aldaar belast met de cursussen : 
"Wetgeving op de kinderbescherming" en "Vergelijkende schoolwetgeving, 
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in het bijzonder van België, Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi", bij K.B. 
van 11 februari 1959. 
Studieverblijven in Engeland (1948), Nederland (1949-1950) en Frankrijk (1954) 
ter bestudering van de justitiële kinderbescherming. 
Benoemd tot kadet van de arbeid bij K.B. van 10 november 1951. 
Lid van de Belgische afvaardiging voor de Benelux-studiedagen in Nederland, 
gewijd aan het onderzoek van gerechtkinderen (1952). 
Stagiaire bij de Europaraad te Straatsburg (1955). 
Zij is lid van de Raad van Advies voor Kinderbescherming bij het Ministerie 
van Justitie, aangesteld bij K.B. van 3 maart 1955; lid van het wetenschappelijk 
redactie-comité van het "Tijdschóft voor Sociale Wetenschappen" van de Rijks
universiteit Gent, sinds 1956; lid van het Dagelijks Bestuur van het Contact
Comité voor de werken van Kinderbescherming-Brussel, sinds 1957; Afge
vaardigd Beheerder van de B.R.U.G. (Begunstigers Rijksuniversiteit Gent), 
Instelling van Openbaar Nut, sinds 1958; lid van de Beheerraad van het Centre 
d'Étude de la Délinquance Juvénile A.S.B.L. Brussel, als vertegenwoordiger 
van de Universiteit Gent, sinds 1958; lid en ondervoorzitster van de Hoge Raad 
voor het Onderwijs in het Maatschappelijk Dienstbetoon bij het Ministerie 
van Justitie sinds 1958; lid van de Beheerraad van de Union belge du Service 
Social au Congo (U.B.S.S.A.C.), sinds 1959. 
Lid Redactie tijdschrift Volksopvoeding; lid Raad van Beheer van het Hoger 
Instituut voor Gezinswetenschappen (Nationaal Centrum voor Studie, Onder
zoek en Opleiding), sinds 1960. 

PUBLIKATIES VAN GERDA DE BOCK 

IN BOEKVORM 

Incivisme en Repressie. Een onderzoek in de vrouwenafdeling van het Intemeringscentrum te 
Gent, Vlaamse Rechtsk. Bibl., De Sikkel, Antwerpen, 1946. 
Jeugdmisdadigheid. Germinalreeks, Gent, 1952. 

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN 

La réadaptation des jeunes délinquants en Angleterre. Rev. Dr. pénal, n° 1, 1949. 
Het Kinderrecht in Engeland. Rechtsk. Weekblad, 13• Jg., nrs. 5 en 6. 
Een experiment in de Kinderbescherming. Jongenshaard, Rechtsk. Weekbl., 14• Jg., nr. 2. 
La Proteetion judiciaire de l'Enfance aux Pays-Bas. Rev. Dr. pén., nr. 1, 1950. 
De Tehuizen met beperkte vrijheid. Rechtsk. Weekbl., 14• Jg., nr. 20. 
Verslag over de Observatie voor het 3• Congres van Sociaal Verweer. Vermeld in "Revisa di difesa 
sociale", Jg. V, nrs. 3 en 4, 1951. 
Une visite d'étude au Tribunal des Enjants de Liége. Rev. Dr. pén., nr. 6, 1952. 
Rapport d'un séjour en France. Tijdschrift van de Belgische Federatie der Universitaire Vrouwen, 
december 1954. 
Possibilités de rééducation du mineur socialement inadapté dans son milieu Jamilial d' origine. Rapport 
pour le V• Congrès de Défense Sociale- Stockholm, août 1958- te publiceren door Ministerie 
van Justitie. 
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De evolutie in de methodes van behandeling in een familiaal milieu. Inleiding, gehouden voor het 
Colloquium van het Centre d'Étude de la Délinquance Juvénile - Brussel, 15/16 maart 1958 -
gepubliceerd in "Evolutie van een begrip : de jeugdmisdadigheid", Brussel, pp. 143-166. 
Verwaarloosde Jeugd. Volksopvoeding, 7• Jg., nr. 3, 1958. 
Bijdrage tot een onderzoek naar het fenomeen van de jeugdbende in onze tijd. Tijdschrift voor Sociale 
Wetenschappen, 3• Jg., nr. 3, 1958. 
De rol die de beschermcomité's kunnen spelen in de opvoedende bijstand aan de Jamilie's. Uitgegeven 
door de Koninklijke Commissie van het Beschermcomité in de reeks verslagen, gewijd aan: 
Het behoud van de familiale integriteit door de opvoedende bijstand. Brussel, december 1959. 
Kaderopleiding (in zake Volksopvoeding). Volksopvoeding, nr. 2, 9° jg. 
Techniques et techniciens au service de l'enfance inadaptée. Rapport édité par le Comité de Contact 
(Bruxelles) pour la 1• Conférence Internationale de l'Union Mondiale des Organismes pour la 
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. Avril 1960. 
Les tJches nouvelles du Service Social. Le Service Social, nr. 3, 1960. 
justice et Publicité. La répercussion de la publicité donnée aux crimes et délits sur 1' opinion publique. 
Un sondage d'opinion dans la ville de Cand. Rev. Dr. pénal, n° 1, 1960-1961. 
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