'romance', eentapisseriepatroonofeenmuziekstuk. Ook

Aglajd. Maandboekjeuoor

bedachtde redacdealleriei handige 'werktuigen' diedelezeressenkondenaanschaffenviahetVerkoophuisteAmster-

dameshandwerken

dam ofeen van dedepots elders in hetland. Erwaren onder

(1848-1864)

meerhaakpennen,naaldendoosjesenspeldenschijfjesverkrijgbaar.OnmisbaarwarenverderdespecialeAfllaja-schaar
endeA^laja-naaldenmaat,dieeenvoorwaardevormden
'voorhetwelgelukkenvanelkhandwerk'.Trotswasdere'Eenallerliefste verzameling van dameshandwerken. ' ,zo

dactieookopde'invoering hiertelande' van 'werktuigjes'

wordthethandwerktijdschriftAfllajaomschreveninMultatuli's bekenderomanMaxHauelaaruit1860.Dezetyperingis
allesbehalvelovendbedoeld,maareenspottende,neerbui-

voor bejaarde en slechtziende dames. Deze maakten het

gende sneer naardeuitgevervanAfllaja, A. C. Kruseman. Deze

hadgeweigerdeenjeugdwerkvanMultatuliuittegeven,die
vervolgenswraaknamdoortalvanspeldenprikjesuittedelen
inMaxHauelaar.ZolaathetpersonageSjaalmaneenstapel
jaargangenvandeAglajavallenenlooptdienszoontjerond

mogelijkeendraad'zonderdeminstevermoeijenisvoorhet
gezigt, inhetoogeenernaaldterijgen'. ^ Afllaja groeidezo
uittot m^er daneentijdschrift: deverkoopdepots endeeigen
merkproductenmaaktenhettijdschrifttoteenbegripin
handwerkendNederland.

in eenafl<eurenswaardig 'broelqe metgeborduurde strook'
Uitgever Kruseman magzich dan dewoede op de hals

gehaaldhebbenvaneenvandeberoemdsteschrijversvan
Nederland, hij hadhetcommerciele gelijkaanzijnzijde.
Aglaja was namelijk een van de

uitgevers

succesvolstevrouwentijdschriften
uitdenegentiendeeeuw.Hetaantal abonneesliep in deduizenden,
bij een oplage dierond de5. 000

1848-1857:A.C.Kruseman(Haarlem);

exemplaren schommelde. Het

1858-1864: Joh. Neman & Zoon

bladschijntKrusemanin totaal
tussen dej'35. ooo enj4o. ooo te
hebbenopgeleverd.31
Tussen1848en1864verscheen
elke maand eennieuwe aflevering,
gevuldmetbrei-, haak-, knoopenborduurwerk,eenmodeplaat,
modenieuwsencorrespondenrieberichten. De succesformulewijzigdezichin deloop derjaren nauwelijks. Slechtseenpaarmaalwas

LOOPTIJD

1848-1864.

UITCEVER(S)EN REDACTIE

(Zaltbommel).
(hoofd)redactie

A.vanLee,insamenwerkingmetde
gezusters Weeveringh te Haarlem die

dehandwerkontwerpen en-patronen
controleerden.
MEDEWERKERS

Onbekend,debijdragenzfjnniet
ondertekend.
RUBRIEKEN

Breiwerk

Afllaj'a(1864)nr.i;Afllaja(1864)nr. 2;Afllaja(1864) nr.4;Afllaja (1864) nr. 5;Afllaj'a(1864)
nr. 6.

er echt sprake van iets nieuws.

Frivolitewerk
Haakwerk
Veterbandwerk
Wit borduursel

Tapisseriewerk
Knoopwerk
Modes

it ^. M # i

Vanafi854werdenerkorte boekbeschouwingengeplaatstenvanaf
1856was er deaparte advertentiebijlage'Aglaja-berigten'.Delaatste tweejaargangen was er een ru-

briek 'Feuilleton' waarinallerlei

Berigten
Aglaja-berigten

t».

; H'^i. AH

verhalen,wetenswaardighedenen
huishoudelijkerips tevindenwaren. Hettijdschriftwerd dus gelei-

delijkaan iets bredervan opzet, albleven dehandwerkpatronen onmiskenbaar het belangrijkste bestanddeel.
Afllaja had eenduidelijk commercieel karakter. Om nieuwe

abonneestewinnenwerdenerallerieigratisextraatjesaangebodenzoals eenAfllaja-almanakvoorhetnieuwejaar, een

A5laja(i848)nr. 5.

28
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Aglaja(i856)nr. 6.

Afllaj'a (1856) nr. 7.

Deredactiewildeeenzobreedmogelijkpubliekaanspreken.Hettijdschriftwasnietalleenbestemdvoordehogere

deeninoorspronkelijkheidendegelijkheidbovenalleanderebladenuitstak,aldusderedactie.In1855verdweendecon-

standen, maar moest door 'den matigen prijs onder hetbe-

currentie metToilet, doordatKruseman de rechten ervan op-

reikvanalien'liggen.33Eenl<wartjeperafleveringwasinder-

kocht. In 1857deedhij Aglajaoveraaneenandere uitgever,

daadrelatiefgoedkoop, maarvrije tijd om te handwerken en

Job. Noman en Zoon te Zaltbommel. Deze zette de succes-

voldoendegeldvoordegenoemdematerialen(kant, zijde,

voilekoersvanKruseman[011864voort. Indatjaarging
heteigendomsrechtovernaarSijthofFteLeiden,dieAglaja

fluweel, bont) waren vereisten die niet binnen ieders bereik

lagen. Het blad moet dan ookvooral gesitueerd warden in de
betere huisgezinnen, waarjonge vrouwen en 'huismoeders'

samenvoegde met De^racieuse. Tijdschriftuoorjon^e dames

hunsmaakkonden'verfijnen',dankzijdemaandelijksetoevoervan de 'nieuwste, schoonste en smaalwolstehandwer-

Vanafdatmomentwerd Agla]a eenNederlandse versie van
hetDuitse mode- enhandwerktijdschrift DerBazar, dattot

ken'. 34

aanheteindevandenegentiendeeeuwzouverschijnen.

(1862-1864) totDeflrarieuse. Gei'llustreerdeA^laja (1864-1936).

Bijzonderis daterverschillende buitenlandse ediries

Lottejensen

van Aglajazijn geweest. Hetis daarmee eenvan deweinige
Nederlandse bladen die eenzekere uitstraling naarhet buitenlandhebbengehad.OnderdedtelCendrillonverscheen

OORDEEL

Populair handwerktijdschriftin zakformaat.

een Franse uitgave, terwijl er ook een Duitse en een Brusselse

uitgave gelanceerd werden. Eenpoging om in 1851 eenEn-

gelseversievandegrandtekrijgen,mislukte.
Eenkeerzijdevanhetsucceswarendeveleroofdrukken,

VERDERE INFORMATIE

waaraanzowel buiCITAAT

ten- als binnenlandse

'Metditdeeltjenamelijkontvangenonzeabonnfe

uitgevers zichschul-

eeneallerkeurystbewerlrteenflelcleurdemodeplaat,
zanderdatdaardoordebijzonder^oedkoopeprij's

digmaakten.Zowerd
hetorigineleontwerp

van ons

werkje in het minst wordt uerhoo^d.

's1

van een
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