
 

 

Fact Sheet Karl Marx 
 

• Het archief van Marx en Engels wordt sinds 1938 bewaard door het IISG.  
• Het Communistisch Manifest en Das Kapital  zijn in bijna alle talen van de wereld 

uitgegeven. 
• Het manuscript van Das Kapital deel 1 - dat indertijd in het bezit was van een 

drukker - is in 1943 in vlammen opgegaan tijdens hevige bombardementen op 
Hamburg. 

• Midden jaren dertig wilde ook het Russische Marx-Engels-Lenin-Instituut de 
papieren van Marx en Engels verwerven. Vlak voordat de Russische delegatie tot 
koop kon overgaan, werd ze teruggeroepen naar Moskou om daar gearresteerd te 
worden. 

• De door het IISG bewaarde enig overgebleven handschriftpagina  van het 
Communistisch Manifest en de eerste druk van Das Kapital (deel 1) - met 
handgeschreven opmerkingen van Marx in de kantlijn - staan sinds 2013 op de 
UNESCO-lijst. 

• Twee kinderen van Marx (zonen) stierven vlak na de geboorte. Twee kinderen 
(dochters) pleegden zelfmoord. 

• De huishoudster van Karl Marx beviel in 1851 van een zoon. Marx was 
hoogstwaarschijnlijk de vader. 

• Marx is bijna 35 jaar politiek vluchteling geweest. 
• Het Marx- Engels archief in het IISG bevat  onder andere het geboortecertificaat van 

Marx en het gezelschapsspel Strikes dat de familie Marx thuis speelde. 
• De moeder van Karl Marx was Nederlandse en geboren in Nijmegen. 
• Karl Marx was familie van fabrikant Philips en bedelde vaak bij de familie Philips 

om geld. 
• In 1848 zijn er honderd exemplaren van de eerste druk van het Communistisch 

Manifest verstuurd naar de Pijlsteeg in Amsterdam, waar op dat moment de 
Nederlandse afdeling van de Bond voor Communisten gevestigd was. Na 
huiszoeking nam de politie de exemplaren in beslag.  

• In september 1872 was Karl Marx in Amsterdam. Hij trad op in (de nu niet meer 
bestaande) zaal Dalrust (tegenover het Amstel Hotel), voor circa tweehonderd 
Amsterdammers. De vergadering verliep rustig. 


