
Utopia en kladjes Marx te zien in kleine tentoonstelling IISG 
 
Amsterdam, 11 september 2012 – Diep verscholen in één van de archiefmagazijnen van het Instituut, 
exposeert het IISG vanaf deze maand een aantal topstukken uit zijn collectie. Het gaat om een 
representatieve selectie uit het enorm gevarieerde erfgoed van sociale bewegingen dat in 
Amsterdam wordt bewaard. 
 
Te zien zijn onder meer handgeschreven documenten van Leon Trotski, de enige bewaard gebleven 
handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest van Karl Marx,  een exemplaar uit 1518 van 
Utopia van Thomas More, het logboek van het Greenpeace-schip Rainbow Warrior, ledenwerving voor 
Amnesty International door Albert Schweitzer en schoolschriftjes van Joop den Uyl.  
 
Erik-Jan Zürcher, directeur van het IISG: ‘We hebben de expositie in het leven geroepen omdat we het 
rondleidingenprogramma van het Instituut nog aantrekkelijker wilden maken. Het IISG organiseert al 
jaren – en met veel succes - rondleidingen achter de schermen, maar we willen het aantal vergroten. Deze 
professioneel ontworpen presentatie draagt daar hopelijk toe bij’. 
 
Vanwege conserveringsredenen zijn de stukken tentoongesteld in een geklimatiseerd archiefmagazijn. 
Omdat deze ruimte normaal gesproken gesloten is voor publiek, kan deze alleen worden bezocht tijdens 
rondleidingen. Voorafgaand aan de rondleiding wordt een korte film over het Instituut  getoond.  De tour 
leidt langs verschillende ruimtes in het gebouw. Deelname is gratis. 
 
Groepen vanaf vier personen zijn van harte uitgenodigd zich voor een rondleiding aan te melden. Voor 
informatie kijk op socialhistory.org/nl/dienstverlening/rondleidingen of maak direct een afspraak via 
guidedtour@iisg.nl.  
 
Over het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter 
wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds zijn oprichting in 1935 zet het Instituut zich in voor het 
verzamelen, behouden en ter beschikking te stellen van het erfgoed van sociale bewegingen wereldwijd. Het 
Instituut is onafhankelijk en daardoor een natuurlijke bewaarplaats voor het dikwijls bedreigde culturele erfgoed van 
arbeidersbewegingen en andere emancipatorische groepen en stromingen.  
De onderzoeksafdeling van het Instituut richt zich op de geschiedenis van arbeidsverhoudingen wereldwijd en 
organiseert internationale projecten op dit terrein. De collectie bestaat uit 3200 archieven, meer dan een miljoen 
boeken en audiovisueel materiaal die samen ruim 50 km planklengte beslaan. Het IISG is een Instituut van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).  
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Noot voor de redactie, niet ter publicatie: 
 
Voor meer informatie en beeldmateriaal  kunt u contact opnemen met: 
 
Aukje Lettinga, communicatieadviseur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (ale@iisg.nl; 
020-6685866) 
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