
 

 

Persbericht  

Documenten Marx toegevoegd aan UNESCO-lijst 
 
Amsterdam, 21 juni 2013 -  De enige overgebleven handgeschreven pagina van het 
Communistisch Manifest (1848) van Karl Marx en de eerste druk van Das Kapital, deel I 
(1867), met handgeschreven correcties van Marx in de kantlijn, zijn vandaag 
toegevoegd aan het prestigieuze Memory of the World Register van UNESCO.    
 
De documenten - die al sinds de jaren dertig worden bewaard door het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam - behoren tot de meest invloedrijke 
geschriften uit de wereldgeschiedenis en speelden een grote rol in de ontwikkeling van het 
socialisme, het communisme en andere revolutionaire bewegingen. Marx schreef  het 
Communistisch Manifest en Das Kapital in nauwe samenwerking met Friedrich Engels. De 
populariteit van Marx’ theorieën is vanaf de jaren tachtig drastisch gedaald, maar in grote 
delen van de wereld is zijn invloed nog zeer merkbaar. 
 
Henk Wals, directeur van het IISG: ‘‘De toevoeging van deze documenten aan het Memory of 
the World Register onderstreept het belang dat het IISG al meer dan 77 jaar hecht aan het 
bewaren en beschermen van vaak kwetsbare sociaal- en economisch-historische bronnen. 
Het IISG onderzoekt de wereldwijde geschiedenis van werk, werkenden en 
arbeidsverhoudingen en bewaart op dat gebied materiaal van uiteenlopende stromingen en 
ideologieën. Hoe je tegenwoordig ook over Marx oordeelt: de invloed van zijn ideeën op het 
denken over arbeidsverhoudingen en economie is onmiskenbaar en voor miljarden mensen 
is dat nog steeds merkbaar in hun dagelijkse realiteit. Zonder Marx had de wereld er anders 
uitgezien. We zijn daarom blij met de beslissing van UNESCO om deze documenten op de 
lijst te zetten.’’ 
 
De officiële bekrachtiging van de toevoeging aan de lijst werd vandaag gedaan door de 
Directeur-Generaal van UNESCO, Irina Bokova.  
 
Over Memory of the World 
Memory of the World is een UNESCO-programma dat landen bijstaat bij het bewaren en duurzaam 
toegankelijk maken van documentair erfgoed. Het Register is de etalage van het programma en bevat 
documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld, zoals bijvoorbeeld de Dagboeken 
van Anne Frank en de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. Voor meer info zie: de 
website van de Nationale UNESCO Commissie. 
 
Over het IISG 
Het  IISG is een internationaal onderzoeksinstituut op het terrein van de sociaaleconomische 
geschiedenis, dat onderzoek verricht naar mondiale verschuivingen van arbeidsverhoudingen op de 
lange termijn. Het verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere 
onderzoekers. Het IISG is een Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Voor meer info zie: www.socialhistory.org 
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