
Ditmar, Willem Nicolaas Josua van. - Journalist, uitge-
ver.-Geb. te Utrecht, 25 Oct. 1884 als zoon v. d. oprichter
van het Dagblad van Rotterdam, Frederik Bernhard van
Ditmar, en Rezina Maria Melis. - Geh. met Wilfride Elisa-
beth von Po-
tobsky. - v. D. • .
genoot onder-
richt aan een
3-j. en een 5-j.
H'.B.S. en ver-
trok daarna
naar Engeland
ter opleiding
voor de journa-
listiek . Tevens
was hij gedu-
rende ecnigen
tijd werkzaam
bij de Linotype
& Machinery

Co. Ltd. te Man-
chester en aldus
practisch en
theoretisch er-
varen, keerde
hij naar ons
land terug, ten-
einde in 1906 op
te treden als
correspondent

van The Daily
Mail. Hij vervulde deze functie tot 1919, in welk jaar hij
overging naar The Times, waarvan hij nog vertegenwoor-
diger is voor Nederland. Inmiddels was hij echter reeds
werkzaam bij het Dagblad van Rotterdam, waarvan hij
momenteel directeur-hoofdredacteur is. - v. D. is tevens
directeur van de door hem opgerichte N.V. van Ditmar's
Boekenimport te Amsterdam en van Ditmar's Couranten
Import en Kiosken Onderneming te Rotterdam; commis-
saris van de N.V. van Steeden's Advertentiebureau; com-
missaris der N.V. Kasteel „Oud-Wassenaar" en lid der
Hollandsche Club te Londen. — Hij maakte tal van reizen
naar vrijwel alle landen van Europa. - Zijn verdiensten
vonden erkenning in de benoemingen tot officier in de
orde „Al Merito" van de republiek Chili en van Fellow of
the Royal Society of Arts, gevestigd te Londen. - v. D.
besteedt zijn vrijen tijd gaarne aan zijn verzameling oud-
Hollandsche schilderijen, terwijl hij tevens een enthou-
siast sportbeoefenaar mag worden genoemd, hetgeen
o.m. blijkt uit het feit, dat hij behoort tot de oprichters
van de Wassenaarsche Tennis Club en de Hockeyclub
„De Kievieten." en lid is van de Kon. Roei- en Zeilvereen.
„De Maas". - „De Zeedennen", Meijendell, Wassenaar.


