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Hoe verschillend linkse organisaties en partijen ook 
zijn, ze hebben alle één ding gemeen: ze stammen 
direct af van de in 1882 opgerichte Sociaal-Democra-
tische Bond (SDB). Door deze gemeenschappelijke 
stamvader zijn alle moderne linkse stromingen met el-
kaar verbonden. In dit boek treft de lezer een overzicht 
van de ontwikkelingen aan die vanuit de negentiende 
eeuw hebben geleid tot de huidige situatie. Is er nog 
sprake van socialisme of hebben de erfgenamen niets 
meer van doen met de erfenis van Domela Nieuwen-
huis en Troelstra?
Van SDB tot SP is het derde deel in een reeks over de 
geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging 
en vakbeweging. Eerder verschenen: 

Werknemers in actie. Twee eeuwen stakingen, bedrijfsbe-
zettingen en andere acties in Nederland (2004), en Werk-
nemers georganiseerd. Een geschiedenis van de vakbe-
weging bij het honderdjarig jubileum van de Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV) (2005).

‘Werknemers in Actie leest als een praktijkboek’
NRC Handelsblad 1 april 2005

‘In grote stappen doorloopt Van der Velden de eman-
cipatiegeschiedenis van de Nederlandse arbeider. Hij 
doet dat op een prettige manier: goed leesbaar en met 
oog voor interessante details’
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Lezers van dit blad kunnen de drie delen tezamen 
bestellen voor de speciale prijs van € 37,50 in plaats 
van € 45,00 (incl. verzendkosten).
Knip hiervoor deze bon uit en stuur deze op naar 
uitgeverij Aksant, Antwoordnummer 11138, 1000 PD 
Amsterdam (postzegel niet nodig).




