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WODE01A 
Ongetiteld klederdrachtenalbum 
 
Cacao- en Chocoladefabriek „Arriba”, 
Van der Woude & Dekker, Zaandijk. 
(1912?) 
 
Titelblad en 5 ongenummerde plaatjes-
bladen voor het opplakken van 100 
kleurenplaatjes klederdracht en vlag. 
 
Prijs: Gratis bij inlevering van 100 wikkels 
van de chocoladerepen. 
 
Het album is tweemaal uitgegeven met 
grote verschillen. Hiernaast is de eerste 
versie afgebeeld met namaakleren 
omslag  en ongedecoreerde bladen, zie 
hieronder. De tweede versie heeft een 
simpele papieren omslag en op de bladen 
zijn paginanummers, een bladkader, de 
bedrijfsnaam en decoraties toegevoegd; 
zie de pagina hierna.  
 
Kenmerken 
Inplakalbum van klein kwartoformaat (29 x 23,5 cm) met omgeplakte zwart geverfde kartonnen kaft met ingeperst 
leerpatroon, goudopdruk en een opgeplakt plaatje. De dunne plaatjes blijven slecht zitten op de gebobbelde gelakte 
omslag zodat ze vaak ontbreken. 
Op het titelblad met Jugendstil kader en versieringen is een grote foto van de fabriek gedrukt en in grote letters de 
naam van het bedrijf. De 5 ongenummerde plaatjesbladen zijn aan weerskanten verdeeld in 10 inplakkaders met 
daarin het nummer en de naam van een plaatje. 
 
De smalle hoge lithoplaatjes zijn afkomstig uit Duitsland. Ze zijn in Nederland direct na de zwartjeshype als 
ongenummerde stijve reclameplaatjes van 35 x 75 mm uitgegeven door diverse bedrijven, meestal met de Duitse 
landsnaam erop. Op het hierboven afgebeelde album is zo’n stijf plaatje met de Duitse naam “Italien” opgeplakt in 
plaats van een dun Arriba plaatje. Van der Woude & Dekker liet de afbeeldingen op de wikkels van de chocolade-
repen drukken. De Duitse landsnaam onder in de afbeelding werd vervangen door het nummer van het plaatje en 
de Nederlandse landsnaam. Bij het vertalen van de landsnamen is maar één fout gemaakt, 99 Georgien is de Duitse 
naam. Omdat de plaatjes uitgeknipt werden en ze geen kader hebben variëren de afmetingen van de knipsels sterk. 

 
nhoud 
De keuze van de landen en de volgorde 
waarin ze in dit album gezet zijn is 
volstrekt willekeurig. 
De plaatjes zijn van voor 1919. Er komen 
enkele “vergeten” landen bij voor, m.n. 
Tonkin en Kiautschau (nu in China), Nubië 
(nu deels Egypte en deels Soedan), 
Dahomey (nu deel van Benin) en Tripoli 
(toen nog een deel van het Ottomaanse 
rijk, nu Libië). 
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WODE01B 
ALBUM VOOR HET VERZA-
ELEN VAN OMSLAGEN DER 
VLAG-REEPEN 
 
Album voor het verzamelen van 
omslagen der Vlag-Reepen. 
Cacao- en Chocoladefabriek 
„Arriba”, Van der Woude & Dekker, 
Zaandijk. (1912?) 
 
 
29 x 23,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De firma Arriba 
Op 1 mei 1911 richtten H. van der Woude uit Zaandijk en J. Dekker uit Westzaan een cacao- en chocoladefabriekje 
op. Van der Woude en Dekker noemden hun bedrijf “Arriba”, naar een type cacaoboon uit Ecuador. De Arriba 
cacaoboon heeft een bijna fris en fleurig aroma van sinaasappelbloesem en jasmijn. 
Het succes duurde niet lang. Het fabriekje werd op 11 oktober 1913 door brand verwoest. Het bedrijf ging korte tijd 
later ten onder omdat er ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog geen aanvoer van cacaobonen meer was. 
 
 


