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WAELBROEGK
(Gaston-Joseph),
Directeur S. A. B. (Gent, 10.10.1854 —Tervuren,
21.9.1922). Zoon van Charles en van Deguevara, Clémentine. Gehuwd met Coryn, Clémence.
Gaston Waelbroeck deed zijn humaniora
aan het Atheneum te Gent, tijdens de jaren
1865-1871. Na zijn. studies beëindigd te hebben
trad hij in dienst van de firma « Geiseler en
Flameng » — een bevrachtingsfirma — waar
hij gedurende meer dan 10 jaar werkzaam was.
Van 1881 t o t 1885 was hij bediende bij Louis
De Brabant, een Gents scheepsmakelaar.
Van 1885 t o t 1892 n a m hij het ambt waar
van correspondent en boekhouder bij de gebroeders Canderlier — een exportbureau v a n
Russisch vlas, gevestigd in de Noordstraat te
Brussel.
In 1892 trad Waelbroeck, die intussen weduwnaar was geworden, in dienst bij de « Société
belge pour le commerce du Haut-Congo ».
Zijn uitgebreide handels-en talenkennis —
hij sprak en schreef vlot Frans, Nederlands,
Engels en Duits — zouden hem spoedig naar één
der hoogste posten van de vennootschap brengen.
Op 6 augustus 1892 vertrok hij als agent
van de S. A. B. voor de eerste maal naar Afrika.
Hij werd geattacheerd bij de directie van de
vennootschap te Kinshasa, waar hij, volgens het
verslag van zijn oversten, nuttige diensten
verrichtte. Zijn chefs bestempelden hem als een
snel en goed werker.
H e t appreciatieverslag vermeldt verder d a t
hij zeer geschikt zou zijn om, bij zijn terugkeer
uit verlof, de post van de vennootschap te
Matadi te besturen, van waar hij, wegens zijn
uitgebreide kennis van de wetten en reglementen,
de verzendingen van de firma zou verzekeren.
In februari 1899 werd hij tot onder-directeur
benoemd. In december 1900 werd hij benoemd
tot directeur. Deze post bekleedde hij tot op
18 oktober 1901, datum waarop zijn term
eindigde.
29 juli 1953.
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