
Glabbeek, Henricus Petrus Hubertus van. - Directeur der
N. V. Twentsche Katoenhandel. - Geb. te Helmond, l Aug.
1878, als zoon van Godefridus Wilhelmus van Glabbeek,
in leven firmant der Firma. Prinzen & Van Glabbeek,
Weverij en

Margarinefa-
brieken te Hel-
mond en Corne-
lia Norberta
Mutsaerts. —
Geh. te Ouden-
bosch 11 Pebr.
1909 met Pe-
tronella Elisa-
beth Carolina
van Ginneken,
thans Presiden-
te van de Fede-
ratie van R.K.
Vrouwenbon-

den in Neder-
land, Pres. van
den Dioc. K.K.
Vrouwenbond

in het Aartsbis-
dom, Pres. van
District Twente
en van de plaat-
selijke afdeeling
te Enschede,
Pres. der St.
Elisabeth Vereeniging. - Kinderen: Godefridus Wilhel-
mus, geb. 10 Dec. 1909, werkzaam in de N.V. Twentscho
Katoenhandel (was gedurende enkele jaren volontair bij
vooraanstaande katoenfirma's in Brem en, Hamburg en
Nooi'd-Amerika); Petrus Joscphus Hyronimus Aloysius,
geb. 21 Juni 1911, bevorderd tot Arts 1937 Amsterd;un,
inwonend geneesheer (internist) van het St. Joseph/ieken-
huis te Heerlen; Henricus, gob. 20 Dec. 1915; Jacobus
Geertrudus Adrianus, geb. 7 Dec. 1922; - Na gestudeerd
te hebben aan het Gymnasium St. Louis der Paters Jezuïe-
ten te Sittard, bezocht v. Gl. de Handelsschool aldaar, waar
hem het einddiploma werd uitgereikt. - Hij vertrok ver-



volgens naar Londen, waar hij als volontair gedurende
eenigen tijd bij The Grindtsveen Moss Litter Co. Ltd.
werkzaam was. — Daarna bezocht hij de Höhere Webe-
schule te Mülheim a/Rh., waar door hem 11 Maart 1901
het einddiploma werd behaald. — In hetzelfde jaar werd
hij benoemd tot mede-directeur, belast met de techn. en
economische leiding van de afdeeling weverij der fabrieken
van wijlen zijn vader. - In 1907 heeft hij zich zelfstandig
gevestigd als katoenagent te Enschede. Hij associeerde
zich met A. J. M. Verbeek, importfirma van ruwe katoen.
In 1926 werd hij Directeur van de toen opgerichte N.V.
Twentsche Katoenhandel. — In verband met zijn branche
bezocht hij vele malen. Amerika, Engeland, Duitsch-
land, enz. - Voorts is v. Gl. Voorz. van den Bijzonderen
Raad, omvattende alle St. Vincentius-vereenigingen te
Enschede en lid van den Hoefdraad dier Vereen., zete-
lende te 's-Gravenhage. Dit maatsch. werk heeft zijn bij-
zondere sympathie en zijn activiteit in deze wordt ten
zeerste gewaardeerd. - Verder is hij Penningmeester der
Vereen. Koninginnedag sinds 1913, oud-Lid van het
Curatorium van het plaatselijke Lyceum (1917-1927), van
de Oomm van Toezicht op de Hoogere Handelsschool
(1927—1933) en van de „Provisorie", armenzorg voor alle
gezindten. - Zijn vrijen tijd wijdt hij gaarne aan de kegel-
sport, waarin hij uitblinkt, getuige de vele prijzen welke
hij mocht behalen, o.a. op Nationale Tournooien. - Lason-
dersingel 133, Enschede.


