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Waarde professor!
Met u en de familie heb ik waarlijk te doen. Is dat nu weer voor katwijk en “de baden!” mogt het heel
spoedig beter worden.
Ja zou u “genoegen doen” met u een paar aanteekeningen betrekkelijk mijn leven te zenden. Ja – nu
moet ik wel inconsequent worden. ’t Zou waarlijk niet aardig zijn indien ik ’t nog weigeren bleef.
Gelukkig valt er van mij niet veel meer te zeggen dan dat ik op den 1sten september 1827 te Arnhem
ben geboren. – wat meer? Dat ik altijd veel lust in ’t schilderen heb gehad en het tot heden toe doe,
nu eens met ’t penseel doch meestal met de pen; ook op den katheder met mond, oogen en armen.
Ik moet niets meer. ’t Is immers genoeg. Van Lodewijk Mulder zal ik u vertellen dat hij den 9den april
1822 te s Gravenhage is geboren. In 1838 werd hij cadet op de milit: akademie te Breda. In 1842 2de
luith bij den infanterie. In 1854 nam hij de redactie van den Militaire spectator op zich, waardoor hij
in de letterk wereld het eerst bekend werd; bleef redacteur tot 1859 toen hij aan het ministerie van
oorlog geplaatst werd; na sedert 1850 instructeur aan de milit akademie te zijn geweest: is nu
kapitein.
Onze sterfdagen kan ik u nog moeijelijk melden en vrees, omtrent den mijne althans, wel altijd in
gebreke te zullen blijven!
Zal ik niet het genoegen hebben u eens bij mij te zien? Kan ik het vooruit weten dan zal ik natuurlijk
zorgen thuis te zijn, en kwam het zoo met uwe plannen uit dat u dan het eenvoudige bij ons voor lief
naamt.!? Mondeling kan ik u beter zeggen zoo u nog iets van mij weten wilt.
Mag ik mijn vriendelijken groeten aan mevrouw verzoeken. Mijn vrouw verzoekt mij de hare hierbij
te voegen.
Geloof mij waarde professor
Uw dwd en vriend J.J. Cremer

Noten:
Adressering: Den hoog geleerden heer professor J. van Vloten gelogeerd te Katwijk binnen.
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