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Het pamflet Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen jood, vrijwilliger in het Fransche leger, voor Sebastopol, aan 

zijne moeder op Marken, no, 312  maakt deel uit van een serie pamfletten van de in zijn tijd populaire schoolmeester-

liedjeszanger Jan Schenkman (1810-1863) in 1854. Deze serie pamfletten staan ook wel bekend staan als de Levie Zadok-

brieven. De als komisch bedoelde antisemitische pamfletten waren kennelijk erg populair want het betreft hier volgens de 

titelpagina een derde druk. Behalve de schrijver van dit pamflet is hij ook de maker van het bekende "Zie ginds komt de 

stoomboot...". Het was op dit eerste Levie Zadok-pamflet dat de bekende auteur J.J. Cremer in januari 1855 reageerde 

met zijn "Antwoord van de weduwe Samuel Zadok, geb. Sara Lot". Het manuscript van dit pamflet bevindt zich in de 

Cremer-collectie in de KB (signatuur 134 B 11, no. 79-3) (Meijer 1979:54). Dergelijke pamfletten vormden, zoals gezegd, 

een populair genre waarmee men aansloot bij de actualiteit. In dit geval de krimoorlog van 1853-1856. Jaap Meijer noemt 

in zijn publicatie over J.J. Cremer 13 van dergelijke pamfletten. 

 

Zie: Jaap Meijer – Contrastbelichting en caricatuur : het joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880. Heemstede, 1979. 


