
Warnderink Vinke, Albertus. - Reeder en cargadoor. -
Geb. 26 Mei 1893 te Amsterdam. - Ouders: Gerrit Warn-
derink Vinke, geb. 16 Nov. 1867, reeder en cargadoor, en
Johanna Catharina Hendrina van Verre, geb. 21 Juni
1868. - Geh. m. —p,^^^^^^^^^— - -»
Regina van Za-
nen. - Kinde- | :
ren: Gerrit, geb. ,vJp
27 Mrt. 1921;
Thomas Ed-
ward, geb. 14
Febr. 1924; Al-
bertus Johan- l
nes, geb. 26
Dec. 1931; Re-
né Paul, geb. 5
Mei 1934. - Na
de H.B.S. met
5-j.c. te Am-
sterdam te heb- ^^
bendoorloopen,
studeerde W.V.
muziek, com-
positie en viool
bij Dr. Johan
Wagenaar, Mar -
tin Wolters en
Louis Zimmer-
man; vervol-
gens ontving hij



muziekonderricht aan de Ecole Normale te Parijs. In 1920
vertrok hij naar Engeland, waar hij een jaar bij verschil-
lende scheepvaartmaatschappijen werkzaam was. In
Nederland teruggekeerd, trad W. V. in dienst bij de fa.
Vinke & Co. Twee jaar later werd hij tot procuratiehouder
bij deze fa. benoemd, om in 1927 als deelgenoot in de fa.
te worden opgenomen. Deze cargadoors-firma behandelt
scheepszaken in verschillende havens en legt zich vooral
toe op houtbevrachtingen. De firma Vinke & Co. is direc-
trice van de Stoomboot Mij. „Hillegersberg", een wilde-
vaart-maatschappij. In 1927 werd W. V. tevens benoemd
tot dir. der Stoomvaart Mij. „Oostzee". Voorts bekleedt
hij nog de volgende functies: bestuurslid van de Nederl.
Reedersver., bestuurslid en vertegenwoordiger van de
Nederl. Reeders in de Baltic and International Maritime
Conference, en vertegenwoordiger van de Nederl. Reeders
in verschillende commissies van de Minimum Vrachten-
schema's te Londen. In 1938 werd hij benoemd tot consul
van Noorwegen te Amsterdam. - Voor zaken en genoegen
maakte W. V. vele buitenlandsche reizen, niet alleen naar
alle landen van Europa, doch ook naar Noord- en Zuid-
Amerika en Noord-Afrika. - Hij heeft nog steeds groote
belangstelling voor muziek. Zijn sportieve genoegens be-
staan uit paardrijden en bergsport. - Brediusweg 96,
Bussum.


