
Aglajd. Maandboekjeuoor
dameshandwerken
(1848-1864)

'Een allerliefste verzameling van dameshandwerken. ' , zo
wordthethandwerktijdschriftAfllaja omschreven in Multatu-
li's bekende roman Max Hauelaaruit 1860. Deze typeringis
allesbehalve lovend bedoeld, maar een spottende, neerbui-
gende sneer naar de uitgevervanAfllaja, A.C. Kruseman. Deze
had geweigerd eenjeugdwerkvan Multatuli uit te geven, die
vervolgens wraak nam door tal van speldenprikjes uit te delen
in Max Hauelaar. Zo laat het personage Sjaalman een stapel
jaargangen van deAglaja vallen en loopt diens zoontje rond
in een afl<eurenswaardig 'broelqe metgeborduurde strook'

Uitgever Kruseman mag zich dan de woede op de hals
gehaald hebben van een van de beroemdste schrijvers van
Nederland, hij had het commerciele gelijk aan zijn zijde.

Aglaja was namelijk een van de

succesvolste vrouwentijdschriften
uitde negentiende eeuw. Hetaan-
tal abonnees liep in de duizenden,
bij een oplage die rond de 5. 000
exemplaren schommelde. Het

blad schijntKruseman in totaal
tussen dej'35. ooo enj4o. ooo te
hebben opgeleverd. 31

Tussen 1848 en 1864 verscheen
elke maand een nieuwe aflevering,
gevuldmetbrei-, haak-, knoop-
en borduurwerk, een modeplaat,
modenieuws en correspondenrie-
berichten. De succesformulewij-
zigde zich in de loop derjaren nau-
welijks. Slechts een paar maal was
er echt sprake van iets nieuws.

Vanafi854 werden er korte boek-
beschouwingen geplaatst en vanaf
1856 was er de aparte advertentie-
bijlage 'Aglaja-berigten'. De laat-
ste tweejaargangen was er een ru-

briek 'Feuilleton' waarin allerlei

verhalen, wetenswaardigheden en
huishoudelijke rips te vinden wa-
ren. Hettijdschriftwerd dus gelei-

delijkaan iets bredervan opzet, al bleven de handwerkpatro-
nen onmiskenbaar het belangrijkste bestanddeel.

Afllaja had een duidelijk commercieel karakter. Om nieuwe
abonnees te winnen werden er alleriei gratis extraatjes aan-
gebodenzoals eenAfllaja-almanakvoorhetnieuwejaar, een
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'romance', een tapisseriepatroon ofeen muziekstuk. Ook
bedachtde redacde alleriei handige 'werktuigen' die de leze-
ressen konden aanschaffenvia hetVerkoophuis teAmster-
dam ofeen van de depots elders in het land. Er waren onder
meer haakpennen, naaldendoosjes en speldenschijfjes ver-
krijgbaar. Onmisbaarwarenverderde specialeAfllaja-schaar
en de A^laja-naaldenmaat, die een voorwaarde vormden
'voor hetwelgelukken van elk handwerk'. Trots was de re-
dactie ook op de 'invoering hier te lande' van 'werktuigjes'
voor bejaarde en slechtziende dames. Deze maakten het

mogelijk een draad 'zonder de minste vermoeijenis voor het
gezigt, in het oog eener naald te rijgen'. ^ Afllaja groeide zo
uit tot m^er dan een tijdschrift: de verkoopdepots en de eigen
merkproducten maakten het tijdschrift tot een begrip in
handwerkend Nederland.
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De redactiewilde een zo breed mogelijkpubliekaanspre-
ken. Het tijdschriftwas niet alleen bestemd voor de hogere
standen, maar moest door 'den matigen prijs onder het be-
reikvan alien' liggen.33 Een l<wartje per afleveringwas inder-
daad relatiefgoedkoop, maarvrije tijd om te handwerken en
voldoende geld voor de genoemde materialen (kant, zijde,
fluweel, bont) waren vereisten die niet binnen ieders bereik

lagen. Het blad moet dan ook vooral gesitueerd warden in de
betere huisgezinnen, waarjonge vrouwen en 'huismoeders'
hun smaakkonden 'verfijnen', dankzij de maandelijkse toe-
voervan de 'nieuwste, schoonste en smaalwolste handwer-
ken'. 34

Bijzonderis daterverschillende buitenlandse ediries

van Aglaja zijn geweest. Het is daarmee een van de weinige
Nederlandse bladen die een zekere uitstraling naar het bui-
tenland hebben gehad. Onder de dtel Cendrillon verscheen
een Franse uitgave, terwijl er ook een Duitse en een Brusselse

uitgave gelanceerd werden. Een poging om in 1851 een En-
gelse versie van de grand te krijgen, mislukte.

Een keerzijde van het succes waren de vele roofdrukken,
waaraan zowel bui-

CITAAT ten- als binnenlandse

'Met dit deeltje namelijk ontvangen onze abonnfe uitgevers zich schul-
eene allerkeuryst bewerlrte en flelcleurde modeplaat, dig maakten. Zo werd
zander dat daardoor de bijzonder^oedkoope prij's het originele ontwerp
van ons werkje in het minst wordt uerhoo^d. 's1 van een 'dameszak'

door maar liefst zes

tijdschriften zander
toestemming gekopieerd. Tot de roofdrukkers behoorde ook

het belangrijkste concurrerende blad, namelijk Toilet. Tijd-
schrift uoor urouwelijke handwerken (1848-1854). Reden te meer
voor de lezeressen om niet voor dit maandblad, maar voor
Aglaja te kiezen, dat zich niet tot dit soort prakdjken veriaag-

de en in oorspronkelijkheid en degelijkheid boven alle ande-
re bladen uitstak, aldus de redactie. In 1855 verdween de con-
currentie met Toilet, doordatKruseman de rechten ervan op-
kocht. In 1857 deed hij Aglaja over aan een andere uitgever,
Job. Noman en Zoon te Zaltbommel. Deze zette de succes-

voile koers van Kruseman [011864 voort. In datjaar ging
het eigendomsrecht over naar SijthofFte Leiden, die Aglaja
samenvoegde met De^racieuse. Tijdschriftuoorjon^e dames
(1862-1864) totDeflrarieuse. Gei'llustreerdeA^laja (1864-1936).
Vanafdat momentwerd Agla]a een Nederlandse versie van
het Duitse mode- en handwerktijdschrift Der Bazar, dat tot
aan het einde van de negentiende eeuw zou verschijnen.
Lottejensen
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