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Voorwoord

Hoewel ik altijd van sprookjes gehouden heb, ben ik zoals de meeste mensen opgegroeid met 
het idee dat  het leuke fantasieverhaaltjes voor kinderen waren. De ontdekking dat  er een vrij 
uitgebreid veld aan academisch onderzoek bestond naar sprookjes vond ik dan ook intrigerend. 
Daarnaast heb ik altijd een fascinatie gehad voor het  idee van gedaanteverwisseling: elk 
sprookje, kinder- of jeugdboek, roman en elke mythe waarin metamorfoses voorkwamen vond 
en vind ik bijzonder interessant. De combinatie van sprookjes en de metamorfoses die daarin 
voorkomen was dan ook een evidente keuze voor het onderwerp van dit eindwerk.

Ik had het onderwerp  vastgelegd met de sprookjes en bijhorende transformaties waar ik bekend 
mee was in mijn achterhoofd: grotendeels die van de gebroeders Grimm, in iets mindere mate –  
en voor een groot deel via Disney – ook die van Perrault. Bij mijn initieel onderzoek kwam ik 
echter al snel uit  bij een veelheid aan sprookjesauteurs die bij het grote publiek in de 
vergetelheid zijn geraakt. Van daaruit groeide het idee om de werken van één van die onbekende 
auteurs te kiezen. Dit werd dan uiteindelijk de Comtesse d’Aulnoy, die één van de vroegste 
‘moderne’ sprookjesschrijfsters was en een duidelijke voorliefde had voor het  gebruik van 
metamorfose.

Bij het  lezen van het werk van Madame d’Aulnoy viel het me meteen op dat  in de meeste van 
haar sprookjes de vrouwelijke hoofdpersonages duidelijk de hoofdrol toegewezen krijgen. Ze 
beantwoorden helemaal niet  aan het stereotype beeld van de hulpeloze sprookjesprinses uit  de 
sprookjes van Perrault  of Grimm. Veel van haar heldinnen zijn behoorlijk onafhankelijke, 
intelligente vrouwen. Door die vaststelling begon ik meer informatie op  te zoeken over 
vrouwenrollen in sprookjes. Op  die manier kwam ik uit bij de feministische literatuurkritiek, 
een veld dat  veel uitgebreider en actueler was dan ik gedacht had. Daarmee had ik meteen ook 
mijn invalshoek voor dit werk gevonden.

Voor de totstandkoming van dit werk wil ik ten slotte graag mijn promotor, Prof. Joosen, 
bedanken voor haar input en suggesties.
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Inleiding

Als er één ding is dat meteen in het oog springt  als je alle sprookjes van de Comtesse d’Aulnoy 
naast elkaar legt, dan is het wel het veelvuldig gebruik van gedaanteverwisselingen. Van mens 
naar object  of naar dier en vice versa, van lelijk naar mooi, en een enkele keer zelfs postuum: 
d’Aulnoy gebruikt alle klassieke variaties van dit literaire topos in haar contes. 

De Comtesse d’Aulnoy  was op  vele vlakken duidelijk een kind van haar tijd. Daarom is het des 
te opvallender dat in haar sprookjes heel vaak belangrijke en actieve rollen weggelegd zijn voor 
de vrouwelijke personages. Vanuit ons hedendaags perspectief – na verschillende, zeer 
noodzakelijke golven van feminisme en emancipatie – stellen we ons de gemiddelde 17de-
eeuwse adellijke vrouw niet direct voor als intelligent, actief en zelfstandig, terwijl de meeste 
van d’Aulnoy’s heldinnen zeker aan die beschrijving voldoen. En deze eigenschappen komen 
naar mijn gevoel het  sterkst  naar voren in die sprookjes waarin ook gedaanteveranderingen 
voorkomen.

In dit  werk wil ik daarom onderzoeken welke invloed het  gebruik van metamorfoses heeft op de 
rol die de vrouwelijke personages spelen in het  verhaal. Ik neem daarbij voor een deel de 
werkmethode over die Maria Lassén-Seger gebruikt  in haar boek Adventures into Otherness.1 
Zij bestudeert hierin het effect van metamorfoses van kindprotagonisten in 20ste-eeuwse 
jeugdboeken in termen van empowerment en disempowerment. Hoewel er uiteraard een heel 
aantal factoren aan het werk zijn in haar onderzoek die niet direct van toepassing zijn op 
vrouwen in het Frankrijk van de 17de eeuw, zijn de concepten van empowerment en 
disempowerment wel perfect  toepasbaar op dit onderwerp. In wat volgt wil ik, gesteund door 
deze begrippen, aantonen dat  er een systematiek te vinden is in de manier waarop  Madame 
d’Aulnoy metamorfoses gebruikt in haar sprookjes – ook al lijkt er op het eerste zicht enkel een 
zeer grote variatie aan oorzaken en verhaaltypes te bestaan – en dat  die er steeds op  gericht is 
om een vorm van empowerment toe te kennen aan haar vrouwelijke hoofdpersonages.

Ik buig me daarbij enkel over transformaties van mens (of fee) in een dier, plant of object  en 
vice versa. Er zijn in Madame d’Aulnoy’s sprookjes ook verschillende momenten waar het 
uiterlijk van een personage wordt veranderd (van lelijk naar mooi), en twee sprookjes waarin 
een vrouwelijk personage zich kleedt als ridder om zo haar doel te kunnen bereiken, wat 
geïnterpreteerd zou kunnen worden als een metamorfose van vrouw naar man. Hoewel ook deze 
gevallen interessant  zijn en inzicht kunnen verschaffen in d’Aulnoy’s ideeën en overtuigingen, 
zouden ze mij in deze beknopte studie te ver leiden en laat ik ze dus buiten beschouwing.

Na een korte biografie en een inleiding tot  het genre van het literaire sprookje om de werken 
van d'Aulnoy te kaderen, zal ik eerst onderzoeken waarom we d'Aulnoy kunnen omschrijven als 
een feministe avant la lettre, hoewel die term voor de 17de eeuw uiteraard een anachronisme is. 
Hiervoor zal ik een schets geven van de belangrijkste politieke, sociale en culturele 
veranderingen en stromingen in d'Aulnoy's tijd, om daarbij de invloeden van deze 
veranderingen op de weergave van vrouwen in haar werk te laten zien. Daarna zal ik 
onderzoeken hoe d'Aulnoy metamorfoses gebruikt als middel van empowerment van haar 
heldinnen. 

III
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1 Maria Lassén-Seger, Adventures into Otherness. Ekenäs, 2006.



1. De wereld van Madame d’Aulnoy

1.1 LEVEN EN WERK

Marie-Catherine Le Jumel De Barneville, Comtesse (of Baronne) d’Aulnoy is na Charles 
Perrault één van de bekendste Franse sprookjesschrijvers. Hoewel maar weinige van haar 
sprookjes opgenomen zijn in de literaire canon, waren haar contes zeer populair in haar tijd en 
heeft  ze een grote invloed uitgeoefend op  de ontwikkeling van het genre in Frankrijk en andere 
landen, vooral Duitsland.2

Madame d’Aulnoy  heeft een erg bewogen leven gehad. In 1651 werd ze geboren in Barneville, 
Normandië, in een adellijke familie. Toen ze vijftien jaar oud was, werd ze sterk tegen haar zin 
uitgehuwelijkt aan de meer dan 30 jaar oudere – maar wel schatrijke – François de la Motte, net 
benoemd tot baron d’Aulnoy. Het  huwelijk werd gearrangeerd door haar moeder, Madame de 
Gudane3  en diens minnaar, Jacques-Antoine de Courboyer. De baron d’Aulnoy, die overigens 
bekend stond om zijn opvliegendheid en onaangename karakter, raakte echter al snel in de 
financiële problemen. Hierdoor kwam het  tot een conflict tussen Madame de Gudane en haar 
schoonzoon, dat in 1669 een hoogtepunt bereikte.4

Madame de Gudane, Monsieur de Courboyer en Charles de La Moizière5  probeerden de baron 
d’Aulnoy in dat jaar te laten beschuldigen van lèse-majesté6, wat  in die tijd nog een halsmisdrijf 
was. De baron werd gearresteerd, maar slaagde er dankzij zijn hooggeplaatste connecties in om 
zijn onschuld aan te tonen. Hij beschuldigde de samenzweerders van laster, waarop Madame de 
Gudane Frankrijk ontvluchtte, waarschijnlijk naar Spanje, om zo een proces te vermijden. De 
Courboyer en de La Moizière werden veroordeeld en geëxecuteerd.7  Ook Marie-Catherine zelf 
werd gearresteerd en bracht een korte periode in de gevangenis door, hoewel ze nog maar net 
bevallen was.8 In hoeverre zij betrokken was bij deze samenzwering is niet bekend; er is zelfs 
geen historisch bewijs dat dit de reden voor haar arrestatie was.9  Ze werd in elk geval op 13 
januari 1670 terug vrijgelaten, zonder proces, wat wijst op ofwel haar onschuld, ofwel op een 
ingreep van haar eigen invloedrijke vrienden.10

1
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2 Seifert 2000, 29.
3 Marquis de Gudane was haar tweede echtgenoot en dus niet Marie-Catherine’s vader. (Knapp 2003)
4 Seifert 2000, 29.
5 De La Moizière was mogelijk Marie-Catherine’s minnaar. (Duggan, 2008)
6 Majesteitsschennis, d.i. het beledigen van het staatshoofd. (Seifert 2000)
7 Seifert 2000, 31.
8 Van haar vierde kind, Juliette-Henriette, geboren op 14 november 1669. D’Aulnoy kreeg in totaal 6 kinderen. De eerste 
twee, Marie-Angélique en Dominique-César, allebei geboren in 1667, overleden jong. Op 30 oktober 1668 werd Marie-
Anne geboren; in 1676 en 1677 volgden nog twee dochters, Thérèse Aymée en Françoise-Angélique-Maxime. (Mitchell 
1978)
9 Mitchell 1978, 158-160.
10 Knapp 2003, 107-108.



Er is vrij weinig bekend over haar doen en laten tussen 1670 en 1690. We weten dat ze vanaf 
1670 gescheiden leefde van haar echtgenoot. Ze kreeg in deze periode nog twee dochters –
hoewel er twijfel bestaat  of dit ook kinderen van Baron d’Aulnoy waren, aangezien ze niet 
langer samenleefden – en ondernam waarschijnlijk reizen naar Vlaanderen, Spanje11  en 
Engeland.12

In 1690 verscheen ze in ieder geval weer in Parijs, waar ze een brede kennissenkring aan het hof 
had opgebouwd. Met de publicatie van haar eerste roman, Histoire d’Hypolite, comte de Duglas, 
begon ze aan een ‘carrière’ als één van de meest  productieve Franse schrijfsters van de eeuw.13 
Deze roman bevatte ook het eerste gepubliceerde Franse literaire sprookje, L’Ile de la Félicité. 
In tegenstelling tot wat  vaak gedacht  wordt, komt deze eer dus niet  toe aan Perrault, die zijn 
eerste sprookjes pas publiceerde in 1693. In 1691 publiceerde Madame d’Aulnoy  haar 
reisverhaal Relation du voyage d’Espagne.14 Vanaf 1692 werd ze één van de vaste gasten van 
het literaire salon van de marquise de Lambert, dat onder andere ook gefrequenteerd werd door 
bekende figuren als François-Timoléon de Choisy 15  en François Fénélon16, en toekomstige 
sprookjesschrijfsters als Mademoiselle de La Force, Catherine Bernard en de Comtesse de 
Murat. In deze jaren hield ze ook haar eigen salons.17

In de daaropvolgende jaren schreef ze nog romans, kortverhalen, religieuze werken en 
historische memoires, die allemaal populair werden. Ze is vandaag echter nog het meest bekend 
door de twee bundels met sprookjes die ze publiceerde. In 1697 verscheen Les Contes des fées, 
in vier delen. Deze bundels samen bevatten vijftien sprookjes18, gekaderd in twee raamverhalen. 
In 1698 verscheen, opnieuw in vier delen, Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode, dat nog 
eens negen sprookjes19 bevatte in het raamverhaal Le Gentilhomme Bourgeois. Toen ze in 1705 
in Parijs overleed, was haar naam al onlosmakelijk verbonden aan de term die zij als eerste 
gebruikte: contes des fées.20
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11 Hierover schreef ze het reisverhaal Relation du Voyage d’Espagne; als deze reis naar Spanje echt heeft plaatsgevonden 
moet dit tussen 1679-1681 geweest zijn. (Mitchell 1978)
12 Knapp 2003, 107-108.
13 Dugan 2005, 11-13.
14 Duggan 2008, 79-81.
15 De abbé de Choisy (1644-1724) was een bekend Frams publiek figuur en schrijver. (Duggan 2008)
16 François de Salignac de la Mothe-Fénélon (1651-1715) was een bekend Frans schrijver en geestelijke. (Duggan 2008)
17 Knapp 2003, 107-108.
18 In volgorde van verschijnen. Tome I: Gracieuse et Pernicet, La Belle aux Cheveux d’Or, L’Oiseau Bleu, Le Prince Lutin. 
Tome II: Le Rameau d’Or, L’Oranger et l’Abeille, La Princesse Printanière, La Princesse Rosette, La Bonne Petite Souris. 
Tome III: Le Mouton, Finette Cendron, Fortunée. Tome IV: Babiole, Le Nain Jaune, Le Serpentin Vert. (d’Aulnoy 2004)
19 In volgorde van verschijnen. Tome I: La Princesse Carpillon, La Grenouille Bienfaisante, La Biche au Bois. Tome II: La 
Chatte Blanche, Belle Belle ou Le Chevalier Fortuné. Tome III: Le Pigeon et la Colombe, La Princesse Belle Etoile et le 
Prince Chéri. Tome IV: Le Prince Marcassin, Le Dauphin. (d’Aulnoy 2004 ed.)
20 Seifert 2000, 32.



1.2 VAN VOLKSVERHAAL TOT LITERAIR SPROOKJE21

Het literaire sprookje  is een genre dat pas populair werd na de uitvinding van de drukpers in de 
15de eeuw. Het is diep geworteld in een veel oudere orale traditie.22  Veel elementen die wij 
vandaag meteen zouden herkennen als typisch voor sprookjes zijn ook al terug te vinden in 
voorchristelijke epen, gedichten, mythen, fabels, religieuze werken, etc.23 Het is hier belangrijk 
om op te merken dat het orale volksverhaal en het sprookje maar moeilijk als twee losstaande 
genres beschouwd kunnen worden24. Door de eeuwen heen hebben ze elkaar beïnvloed door 
interculturele uitwisselingen;25  pas vanaf de 17de eeuw begonnen ze langzaam uit elkaar te 
groeien en ontstond het literaire sprookje zoals wij dat nu kennen.26

Vele eeuwen lang werden volksverhalen beschouwd als gemeengoed en werden ze oraal 
overgedragen. Ze werden op  een originele manier gebracht  door getalenteerde vertellers en 
boden zo een uitlaatklep voor de frustraties van de gewone mensen. Deze verhalen hadden dus 
een duidelijke functie: ze brachten de leden van een gemeenschap  dichter bij elkaar en boden de 
luisteraar een zeker inzicht in sociale problemen, in een taal en vertelvorm waar hij vertrouwd 
mee was. In de eerste plaats was het volksverhaal een orale vertelvorm van het gewone volk om 
de manier waarop zij de wereld en de sociale orde waarnamen, en hun eigen wensen daarbij, uit 
te drukken. Verhalen zijn dan een weergave van de sociale orde in een gegeven historische 
periode. Ze symboliseren de ambities, noden, dromen en wensen van het  volk, terwijl ze de 
dominante sociale waarden bevestigen of juist willen veranderen. Het  grootste deel van de 
folkloristische motieven in deze verhalen kan dan ook teruggevoerd worden op  rituelen, 
gewoontes en wetten van primitieve of pre-kapitalistische gemeenschappen.27 

In elk daaropvolgend historisch tijdperk en in elke nieuwe gemeenschap werden de originele 
verhalen telkens weer aangepast  om tegemoet  te komen aan de noden van de mensen en de 
tijdsgeest.28  In het Europa van de vroege middeleeuwen begon men deze verhalen steeds vaker 
neer te schrijven, eerst  in het Latijn en uiteindelijk ook in verschillende landstalen. Het literaire 
sprookje is dan ontstaan vanuit de specifieke stroming in de orale traditie die uitmondde in de 
Zaubermärchen29. Deze wonderverhalen werden van de 12de tot  de 15de eeuw steeds vaker 
neergeschreven, tot  er uiteindelijk een set conventies, motieven, topoi, personages en plots 
ontstond, gebaseerd op  die van de orale traditie, maar steeds meer aangepast  om tegemoet te 
komen aan een lezerspubliek dat vooral bestond uit geestelijken, aristocraten en bourgeois.30
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21 In het vervolg van dit werk zal ik altijd de termen sprookje, literair sprookje, of conte de fées gebruiken om naar de 
geschreven variant te verwijzen, en volksverhaal (ook folk tale of Volksmärchen) voor de orale vorm van dit type verhalen. 
(DiBiasio 1984)
22 Mitchell 1978, 6.
23 Nikolajeva 2003, 139.
24 Zipes 2006, 42-44.
25 Bottigheimer 1987, 1.
26 Zipes 1979, 2.
27 Zipes 1979, 4-5.
28 Zipes 1979, 6.
29 Ook wonder of magic tale of conte merveilleux genoemd; letterlijk een magisch verhaal, wonderverhaal. (Zipes 2006)
30 Zipes 2006, 45.



Hier is het ook belangrijk om even stil te staan bij het publiek van deze sprookjes. Hoewel 
sprookjes nu aanzien worden als literatuur voor kinderen, was dat voor het grootste deel van hun 
bestaansgeschiedenis absoluut  niet het geval; er bestond erg lang geen concept als ‘kindertijd’.31 
Sprookjes voor kinderen en sprookjes voor volwassenen zijn historisch gezien dan ook niet  van 
elkaar te onderscheiden. Binnen de mondelinge verteltraditie van het volksverhaal werd er geen 
onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen; zij zullen allebei voor een groot  deel 
dezelfde verhalen beluisterd hebben. Het  genre werd verder gecultiveerd voor en door 
volwassenen.32  In de 16de en 17de eeuw begon het  genre populair te worden bij leden van de 
hogere klassen, die sprookjes als het ideale vehikel beschouwden om morele beschouwingen, 
waarden en normen mee te geven aan de lezer –jong of oud. Het sprookje heeft  dus vanaf het 
begin een duidelijke, onderliggende beschavende functie. Vanuit deze filosofie is het dan 
evident  dat  sprookjes in de daaropvolgende decennia steeds vaker en explicieter op een steeds 
jonger publiek gericht werden: de jeugd opvoeden met de ‘juiste’ normen en waarden is altijd 
een prioriteit geweest.33

In de 16de, 17de en 18de eeuw werden deze verhalen dus volledig toegeëigend door adellijke en 
bourgeois schrijvers. Met de uitbreiding van het uitgeverswezen werd het  een nieuw, steeds 
duidelijker afgebakend genre: het literair sprookje zoals wij dat  vandaag kennen. Dit  waren 
teksten die experimenteerden met de vaste motieven, personages en plots van het volksverhaal 
en deze verder uitwerkten. In de waarden en ideologieën die deze verhalen uitdragen zien we de 
overgang van een feodaal systeem naar vroeg kapitalisme, die op dat moment volop  aan de gang 
was, weerspiegeld. De vroegste voorbeelden van deze evolutie zijn vooral te vinden in Italië, in 
de 16de eeuw, met schrijvers als Giovan Francesco Straparola34  met de Piacevoli Notti35  en 
Giambatista Basile36 met  Lo cunto de li cunti, ook bekend als de Pentamerone (1634-36).37 Zij 
hebben allebei bijgedragen aan het institutionaliseren van het sprookje; veel plotwendingen, 
topoi, motieven, metaforen en personages die zij in hun verhalen introduceerden38  – sommige 
overgenomen van oudere Italiaanse folklore, sommige eigen bedenksels – hebben hun weg 
gevonden in het werk van latere sprookjesauteurs en zijn nu onderdeel geworden van de ons 
allen bekende sprookjes-conventies.39

Eind 17de en begin 18de eeuw wordt het sprookje razend populair in Frankrijk en worden deze 
Italiaanse schrijvers als voorbeeld gebruikt door Franse sprookjesschrijvers en –vooral–
schrijfsters, zoals onder ander Perrault, Madame d’Aulnoy, Madame de Villeneuve, Madame de 
Beaumont, Mademoiselle de l’Héritier en Madame de Murat, om de belangrijkste op te noemen. 
Deze periode, die voor dit  werk uiteraard het  belangrijkst  is, wordt verder uitgewerkt in het 
volgende hoofdstuk.

4
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31 Sale 1978, 26.
32 Zipes 1985, 3.
33 Zipes 1979, 9-13.
34 Waarschijnlijk geboren rond 1480 in Carvaggio en gestorven in 1557; over zijn leven is nauwelijks informatie bekend. 
Hij schreef in totaal 74 novellas, korte verhalen, waarvan 14 sprookjes. (Zipes 2006)
35 De aangename nachten, geschreven tussen 1550 en 1553. (Zipes 2006)
36 Geboren in Giugliano, bij Napels rond 1575, gestorven in 1632. Hij schreef met de Pentamerone een indrukwekkende 
collectie van vijftig sprookjes, in Napolitaans dialect. (Zipes 2006)
37 Zipes 2006, 58-63.
38 Zipes 1985, 13-17.
39 Trinquet 2007, 44.



2. Metamorfose en feminisme

2.1 FEMINISME EN DE TIJDSGEEST

In de 16de en 17de eeuw kwamen in Frankrijk, en bij uitbreiding in heel West-Europa, een aantal 
radicale politieke, sociale en economische veranderingen op gang. Deze veranderingen hadden 
een aantal implicaties op  de Franse cultuur en maatschappij, vooral voor adellijke vrouwen 
zoals d’Aulnoy.40 Zij en de andere, vooral vrouwelijke, Franse sprookjesschrijvers van de 17de 
en 18de eeuw transformeerden Italiaanse sprookjes en mondelinge volksverhalen41 tot kunstige 
sprookjes die serieuze commentaren bevatten op  het leven aan het hof en op  de culturele 
problemen in Versailles en Parijs.42  In dit  hoofdstuk wil ik daarom een schets geven van de 
politieke, culturele en sociale situatie in Frankrijk in de 17de eeuw. Het  is namelijk belangrijk 
voor het vervolg van dit werk om d’Aulnoy’s contes niet te zien als losstaande 
fantasieverhaaltjes, maar als gemeende kritieken op een aantal problemen in de maatschappij 
waarin zij zich bevond. Een eerste ‘breekpunt’ dat  voor deze studie van belang is, was de 
verschuiving van een feodale naar een vroegmoderne staat; deze verandering had vooral invloed 
op  de klasseverhoudingen in de maatschappij en de positie van de adel binnen die maatschappij. 
De tweede grote verschuiving gebeurde op het gebied van sociale identiteit, cultuur en gender.43

2.1.1 Van feodaal naar vroegmodern

Vanaf de 12de-13de eeuw was er in het  grootste deel van West-Europa een feodaal systeem in 
gebruik dat politiek vrij stabiel was. Deze feodale maatschappij was ingedeeld volgens strikte 
hiërarchieën: niet  elke bevolkingsgroep  was evenveel waard, en ook binnen bevolkingsgroepen 
zoals de adel waren er verschillen. Deze mentaliteit hield verschillende eeuwen lang stand, maar 
begon in de 16de en 17de eeuw sterk te evolueren.44 De koning trok steeds meer macht naar zich 
toe; waar hij daarvoor een spilfiguur was die een groep  vrij autonome edelen – die allen een 
stuk land bezaten – kon besturen, eiste hij nu het hele land op  als persoonlijk bezit. Louis XIV is 
de koning die deze evolutie in Frankrijk het sterkst  heeft  doorgezet. Het oude feodale concept 
van autonome adel veranderde onherroepelijk tot  een hofadel. Deze verandering bracht  veel 
edelen in financiële problemen, omdat  ze krampachtig vasthielden aan het  idee dat een edelman 
niet behoorde te werken, maar moest kunnen leven van zijn land – daarbij vergetende dat handel 
en nijverheid aan een stevige opmars bezig waren en dit soort  landadel steeds meer van zijn 
plaats begon te drukken.45
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Madame d’Aulnoy hield echter haast nostalgisch vast aan het feodale concept van adel, wat 
voor haar het  enige juiste was. De slechte persoonlijke ervaringen die ze met haar niet-edel-
geboren echtgenoot meemaakte, zullen die ideeën waarschijnlijk niet verminderd hebben, 
hoewel dat  natuurlijk speculatie blijft. In haar sprookjes zet d’Aulnoy de adel steeds op een 
voetstuk, hoewel ze vaak de hulp van feeën nodig hebben om hun positie en identiteit  te 
behouden.46 Deze zienswijze trekt ze ook door naar het huwelijk. 

Hier kunnen we duidelijk opmerken hoezeer d’Aulnoy, met  haar aristocratische achtergrond, 
verschilt van de bourgeois Perrault. Zo behoudt Perrault  in verschillende van zijn sprookjes het 
rags-to-riches motief van Straparola’s cunti, terwijl d’Aulnoy  systematisch haar bronmateriaal 
zo aanpast dat er geen verbintenissen van edelen en burgers meer voorkomen. Hoewel 
salonvrouwen er vaak van beschuldigd werden deze mésalliances  aan te moedigen, denkt 
d’Aulnoy daar duidelijk anders over. Haar visie op  klasse en mésalliance kan als volgt 
omschreven worden: de klasse waarin je je bevindt, is je geboorterecht. Personages die de 
grenzen tussen de verschillende klassen accepteren en respecteren worden steeds in positieve 
termen beschreven, onafhankelijk van de klasse waartoe ze behoren. Diegenen die deze grenzen 
echter overschrijden, bijvoorbeeld door een huwelijk, zijn altijd ondubbelzinnig slecht. Dit is 
een houding die volledig paste in de oudere, feodale visie op de adel, zoals die hierboven 
beschreven werd.47

Deze houding is deels ook te verklaren vanuit haar eigen positie: als aristocrate zal ze zich er 
volledig van bewust  geweest  zijn welke consequenties een huwelijk met een man van een lagere 
klasse voor een adellijke vrouw inhield. Die zou namelijk haar adellijke titel kunnen verliezen, 
waardoor bijvoorbeeld haar inkomen in gevaar kon komen als ze weduwe werd. D’Aulnoy 
verdedigde huwelijken binnen de adel, zonder acht te slaan op de financiële situatie van de twee 
partijen, in een tijd waarin adellijke meisjes steeds vaker uitgehuwelijkt werden aan niet-
adellijke maar wel schatrijke burgers.48

Perrault’s (en Straparola’s) rags-to-riches verhaaltypes vertrekken duidelijk van een vroeg-
moderne, stedelijke ideologie, terwijl die van d’Aulnoy teruggrijpen naar traditionele, feodale 
onderscheidingen van rang. Eén van de middelen waarmee ze dit idee weergeeft  in haar 
sprookjes is het  zogenaamde verschil tussen ‘ware’ en ‘valse’ edelheid. Wanneer een prinses of 
prins door omstandigheden vermomd wordt als herder of plattelander, worden ze nooit  volledig 
gezien als een lid van de lagere klassen: hun omgeving ziet steeds dat  er iets bijzonders is aan 
deze jonge mensen. Ook het omgekeerde is waar: als een bediende de plaats van een prinses 
probeert in te nemen, zoals in La biche au bois, wordt ze meteen ontmaskerd. Het  feit dat zij 
niet van adel is, is uiterlijk zichtbaar. Ook is d’Aulnoy erg consequent: mésalliance wordt even 
hard ontmoedigd voor mannen als voor vrouwen. In haar sprookjes probeert  ze aan haar lezer de 
boodschap mee te geven dat iemand van adel alleen echt verliefd kan worden op iemand van 
zijn of haar eigen klasse; echte adel en echte liefde vallen altijd samen.49
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Om dit beeld te versterken eindigen haar sprookjes altijd op  dezelfde manier: de sociale orde 
wordt  hersteld en personages keren terug naar hun oorspronkelijke toestand. Personages die hun 
stand probeerden te overstijgen worden ontmaskerd en vaak gestraft; mésalliance wordt 
afgebeeld als een onmogelijke verbintenis die gedoemd is te mislukken. In tegenstelling tot 
Perrault, die zijn ‘goede vrouwen’ vond in de lagere klassen en edeldames ervan beschuldigde 
hypocriet en lui te zijn, stelt  d’Aulnoy haar heldinnen voor als redelijk, vriendelijk en eerlijk, in 
tegenstelling tot  hun achterbakse, sadistische tegenhangers uit de lagere sociale klassen. Zij stelt 
juist  de niet-adellijke vrouwen voor als berekenend, omdat ze enkel trouwen om er rijker van te 
worden en zo een gevaar vormen voor adellijke mannen. D’Aulnoy lijkt in haar sprookjes 
aristocratische vrouwen in bescherming te nemen. Met haar contes  reageerde d’Aulnoy  namelijk 
op  de veranderende visie op  de positie van de vrouw in de maatschappij, en op  de tanende 
invloed van de salon-cultuur waar zij deel van uitmaakte.50

2.1.2 De 17de-eeuwse vrouw in de maatschappij

De opkomst van het humanistisch onderwijs, dat de invloed van het katholicisme sterk deed 
afnemen, had een aantal gevolgen voor de positie van de vrouw in de maatschappij. Hoewel we 
vaak geneigd zijn om de kerk te beschuldigen van discriminatie naar vrouwen toe, ging de 
vrouw er op  verschillende vlakken op  achteruit  toen het humanisme terrein won. Het 
humanisme hechtte namelijk het grootste belang aan de rede, de ratio, maar betwijfelde of 
vrouwen hiertoe in staat waren. Waar in het katholieke geloof de verlossing van de ziel en 
heiligheid, de hoogste doelen in het leven van een christen, nog even bereikbaar waren voor 
mannen als voor vrouwen, twijfelde men in de humanistische leer openlijk aan de verstandelijke 
capaciteiten van de vrouw.51

De vrouwelijke schrijfsters die zich in dit klimaat probeerden te handhaven moesten dus 
argumenteren dat zij over dezelfde ratio beschikten als mannen om hun positie als vrouw in het 
algemeen en als schrijfster in het bijzonder veilig te stellen. Een aantal mannelijke schrijvers 
probeerden hen echter uit alle macht in diskrediet te brengen; zij beschuldigden deze schrijfsters 
van te hoog gegrepen – en voor een vrouw van stand ongepaste – politieke of literaire ambities 
en van een aangeboren gebrek aan rationaliteit. Zij probeerden vrouwen uit de openbare sfeer te 
houden door een tegenstelling te fabriceren tussen mannelijke rede en verstand aan de ene kant, 
en vrouwelijke dwaasheid en sentimentaliteit aan de andere.52

Deze conflicten in het  culturele landschap  maakten deel uit  van een bredere, anti-
emancipatorische beweging die mee inbegrepen was in de herindeling van de staat naar een 
systeem van absolutisme. De wettelijke rechten van vrouwen, ongeacht hun sociale klasse, 
werden steeds verder beknot. Een voorbeeld dat d’Aulnoy  ook aanhaalt in haar roman Hypolite, 
Comte de Duglas  is het  feit dat het voor een vrouw zo goed als onmogelijk was om van haar 
echtgenoot te scheiden. Die had immers het recht om haar te laten opsluiten in een klooster als 
hij vermoedde dat ze overspelig was of nadacht over een scheiding. 
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Bewijsmateriaal werd niet  gevraagd en als het probleem niet  opgelost kon worden, moest de 
vrouw in kwestie de rest van haar leven in het klooster doorbrengen. Ook de vele beperkingen 
die elk huwelijk voor een vrouw met zich meebracht, werden door vrouwelijke schrijvers vaak 
aangeklaagd. Dit  was dan ook één van de redenen waarom een groot  aantal mannen – schrijvers, 
politici, etc – verwoede pogingen ondernamen om mondige vrouwen geen kans te geven om 
hun mening te uiten in het  maatschappelijk debat: alle nieuwe legislatuur rond vrouwenrechten 
kwam per definitie ten goede aan hun echtgenoten, broers of vaders.53

Ondanks alle culturele veranderingen die hun positie negatief beïnvloedden, namen vrouwen 
echter nog steeds actief deel aan alle aspecten van de Franse maatschappij. Dit geldt niet enkel 
voor de literatuur; er zijn bijvoorbeeld ook cijfers die aantonen dat  in de 17de eeuw het aantal 
zelfstandige zakenvrouwen steeg. Vrouwen hadden theoretisch gezien dan misschien niet veel 
slagkracht meer over, maar in de praktijk slaagden ze er vaak in om zich een weg rond alle 
beperkende regels te werken.54

Voor vrouwen van de hogere klassen was vooral de opkomst van de salons van belang. Deze 
onofficiële instituten werden opgericht en gerund door vrouwen. De salon-cultuur, die zijn 
oorsprong vindt  in het begin van de 17de eeuw, vervulde verschillende functies in de Franse 
samenleving.55 Om te beginnen lieten ze hooggeplaatste dames toe om een plaats voor zichzelf 
op  te eisen in de socioculturele publieke ruimte. Ze vormden daartoe een literair en filosofisch 
forum waar vrouwen hun vermogen tot rationaliteit konden verdedigen. Ook zorgden ze ervoor 
dat vrouwen actief konden deelnemen aan de productie en verspreiding van literatuur, 
wetenschap  en filosofie. Door hun betrokkenheid in de literatuur namen ze vaak ook het 
voortouw bij hervormingen van de Franse taal. Een aantal van de wijzigingen die zij maakten 
zijn vandaag nog steeds terug te vinden in het moderne Frans.56

Louis XIV was echter niet erg tuk op kleine organisaties waar hij geen enkele controle over kon 
uitoefenen. Om meer grip te krijgen op het hele culturele veld, benoemde hij zichzelf tot 
Beschermheer van de Kunsten. Hierdoor zette hij meteen al de vele andere kunstmecenaten 
buiten spel. In zijn verdere pogingen om de socioculturele publieke ruimte naar zijn hand te 
zetten, institutionaliseerde hij vanaf de jaren 1660 de salons  en académies57. Door deze 
cultuurpolitiek nam de invloed van de salon-cultuur en bijgevolg dus ook van de vrouw op de 
Franse samenleving sterk af.58 In het  midden van de 17de eeuw kwam ook de mondaine cultuur, 
die zich ergens tussen erudiet  en populair in bevond, onder vuur te liggen. Deze mondaine 
cultuur was nauw verbonden met  de salons, de zogenaamde vrouwelijke genres en vrouwen in 
het algemeen.59 
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2.1.3 De positie van vrouwelijke schrijfsters & mondanité

Een aantal vooraanstaande schrijvers, filosofen en critici waren sterk gekant tegen deze 
cultuurstroming. Nicolas Boileau60 wilde dat aan de socioculturele invloed van vrouwen op de 
publieke sfeer een einde kwam. Om dit idee kracht bij te zetten, stelt  hij vrouwen in een werk 
als Satire X voor als irrationeel, waanzinnig, en inherent aangetrokken tot de zonde; hij gebruikt 
bijvoorbeeld hekserij als metafoor voor wat hij grensoverschrijdende literatuur en gedrag 
vindt.61 

Charles Perrault  verdedigde de vrouwen in zijn Apologie des Femmes tegen het ronduit 
misogyne standpunt van Boileau. Het is echter niet  bepaald een overtuigende verdediging: 
hoewel hij niet zoals Boileau wil beweren dat vrouwen per definitie een probleem vormen, volgt 
hij diens redenering wel als hij ‘goede’ huisvrouwen afzet  tegen ‘slechte’ vrouwen die 
deelnemen aan het  openbare leven. Ook voor hem horen vrouwen niet thuis in de publieke sfeer. 
Zijn goede vrouwen vindt hij vaak in de lagere klassen, waar vrouwen zich bezig moeten 
houden met huishoudelijk werk: vrije tijd leidt  bij vrouwen immers toch maar tot  luiheid en 
dwaasheid.62

Belangrijk om hierbij op te merken is dat vrije tijd essentieel is in de vorming van een ander 
concept  dat in deze vroegmoderne periode in de belangstelling kwam te staan: dat van de self-
made man. Hoewel een deel van de adel – waaronder waarschijnlijk ook Madame d’Aulnoy – 
nog steeds neerkeek op de zogenaamde bourgeois conquérants63, werd de term toch 
overwegend positief aanzien. Vanuit het gangbare humanistische perspectief was dit  niet 
verwonderlijk: voor wie zich laat leiden door rede en verstand is er niets dat  hem belemmert om 
hogerop  te komen. Het  probleem naar vrouwen toe is dan duidelijk: aangezien vrouwen 
zogezegd geen mannelijke ratio bezaten, was het  idee van vrouwen die actief aan hun identiteit 
of positie werkten zeer problematisch. Dit humanistische idee werd ook moeiteloos bevestigd 
door de katholieke leer en diens associatie van vrouwen met het  lichamelijke en mannen met  de 
ziel en het  verstand. Daarenboven vereist het actief bouwen aan je (publieke) persoonlijkheid 
een zekere mate van eruditie, tijd, en opleiding; net  die zaken die mensen als Boileau en Perrault 
vrouwen wilden ontzeggen.64

2.1.4 Perrault en feminisme

Bij het bestuderen van d’Aulnoy’s gebruik van metamorfoses in haar sprookjes vertrek ik vanuit 
een feministisch standpunt. Uiteraard is het gebruik van het woord ‘feminisme’ een 
anachronisme als ik het  als een kenmerk probeer te duiden in het  werk van een 17de-eeuws 
schrijfster. Desalniettemin is het zo dat er – gerelateerd naar de normen van haar tijd – een 
aantal zeer duidelijke emancipatorische tendensen te vinden zijn in haar sprookjes. 
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Om aan te tonen hoezeer we d’Aulnoy  als feministe zouden kunnen omschrijven is het 
aangewezen om haar sprookjes kort te vergelijken met die van Perrault.65

Er was namelijk een impliciet debat aan de gang tussen Perrault en Madame d’Aulnoy  over de 
vraagstukken van klasse, gender  en meer algemeen mondanité. De sprookjesschrijvers van de 
jaren 1690 gebruikten het genre om een debat over eigentijdse kwesties te voeren door het 
gebruik van allegorie; door het gebruik van een ‘onschuldig’ genre konden ze controversiële 
thema’s aankaarten zonder gecensureerd te worden.66 Een groot aantal van d’Aulnoy’s sprookjes 
zijn dan ook te lezen als commentaren op  het leven aan het hof. Ondanks haar verdediging van 
de adel zijn die zeker niet altijd onverdeeld positief: een verhaal als Le Prince Marcassin geeft 
geen al te rooskleurig beeld van het hofleven, met de konkelende edeldames, spottende 
hovelingen en gedwongen huwelijken die er aan het  hof zoals Madame d’Aulnoy het kende 
ongetwijfeld ook waren.67 

Je kan verschillende politieke en sociale kwesties weerspiegeld vinden in d’Aulnoy’s 
sprookjeswerelden68: ouderlijke overheersing, politieke tirannie, gedwongen huwelijken, kritiek 
op  de ideologie van de contrareformatie en dan vooral op hun aanval op  de mondaine cultuur. 
Hét ideologische dispuut tussen d’Aulnoy  en Perrault betrof net die mondaine cultuur en vooral 
mondaine vrouwen en hun plaats in de samenleving. Boileau en Perrault  veroordeelden deze 
vrouwen op  morele gronden en probeerden hen zo uit te sluiten uit  de socioculturele publieke 
sfeer. D’Aulnoy verdedigde in haar contes haar eigen positie en die van haar mede-
salonnières.69

Hiervoor gebruikt ze verschillende strategieën. Ten eerste benadrukt ze de manieren waarop 
machtige personages zogezegd morele argumenten gebruiken en misbruiken om hun macht over 
anderen te vestigen. Ten tweede gebruikt ze elementen uit de opera, het  mondaine genre par 
excellence, hoewel ze tegelijkertijd ook vraagtekens plaatst bij de weergave van vrouwen en het 
absolutisme in opera’s. Dit is ook een stijlkenmerk dat haar sprookjes onderscheidt  van de meer 
folkloristische en klassieke sprookjes van Perrault.70

In haar literaire strijd met Perrault  gebruikt d’Aulnoy soms ook elementen uit  Perrault’s eigen 
sprookjes tegen hem.71 Ze integreert deze elementen op zo’n manier dat ze speels de ideologie 
die ze origineel meedroegen onderuit haalt. Zo gebruikt ze bijvoorbeeld de rode kap  uit 
Perrault’s Le Petit Chaperon Rouge in drie van haar sprookjes (Le Prince Lutin, Le Rameau 
d’Or en Le Nain Jaune), maar laat  ze de connotatie van zonde en de bestraffing daarvan weg. 
Soms gebruikt gebruikt  ze ook zo’n element om een komisch effect te bekomen, zoals wanneer 
ze Merveilleuse in Le Mouton naar de grot van de ram laat brengen in een pompoen getrokken 
door geiten, in een parodie op Cendrillon.72
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D’Aulnoy  en Perrault  gebruikten grotendeels dezelfde bronnen, voornamelijk Straparola en 
Basile. Door de heel verschillende manieren waarop  ze dit bronmateriaal bewerken in hun 
respectievelijke sprookjes kunnen we ook een aantal ideologische verschillen vermoeden. Zo 
zijn er zeer grote verschillen tussen Perrault’s Cendrillon en d’Aulnoy’s Finette-Cendron. Voor 
een groot  deel gaan deze verhalen terug op dezelfde bronnen, hoewel d’Aulnoy ook elementen 
uit Le Petit Poucet verwerkt. In ieder geval is haar Finette een veel zelfstandigere en 
intelligentere jonge vrouw, hoewel ze niet minder vergevingsgezind en goedhartig blijkt aan het 
einde van het verhaal – ook Finette vergeeft de zussen73 die haar zo slecht behandeld hebben.74 

Een ander voorbeeld om kort aan te geven hoe schrijvers zoals Perrault hun bronmateriaal 
interpreteren om hun eigen ideologie weer te geven is Perrault’s bewerking van Roodkapje of Le 
petit chaperon rouge. Het is interessant  om hier op te merken dat  oudere versies van dit 
verhaaltype heel anders verlopen dan de versie die door Perrault algemeen bekend is geworden. 
Afgezien van het feit  dat de seksuele dimensie van het sprookje daar niet  enkel impliciet 
aanwezig is (Roodkapje moet zich uitkleden en in het bed van de wolf komen liggen), is 
Roodkapje in de oudere versie niet  hulpeloos. Waar ze bij Perrault een zonde begaat – ’van het 
pad aftreden’ – en daar vervolgens voor gestraft wordt, is ze in oudere versies het onschuldige 
slachtoffer van het roofdier. Tegelijk is ze ook minder weerloos: ze kan zelf ontsnappen aan de 
wolf door een list.75

Hiermee zijn we aan het belangrijkste punt van deze vergelijking: de zeer opmerkelijke 
verschillen tussen Perrault’s heldinnen en die van d’Aulnoy. De vrouwelijke personages in 
Perrault’s sprookjes zijn gehoorzaam, onderdanig en geduldig; ze ondergaan elke tegenslag 
gewillig, zonder ook maar het kleinste teken van tegenstand, en worden daar aan het eind van 
het verhaal voor beloond.76  Hun tegenpool is dan de heks, die de zogezegd ingeboren 
chaotische, disruptieve aard van de vrouw representeert. Ook vrouwen die te veel spreken 
worden steeds negatief afgebeeld: de boze heks, fee of stiefmoeder in Perrault’s sprookjes 
spreekt bijna altijd lang, ingewikkeld en met een sarcastisch-humoristische ondertoon. Naar 
onze hedendaagse normen komen deze vrouwen intelligenter over dan de beleefde, meegaande 
prinsesjes, maar voor Perrault waren dit tekenen van een gebrek aan opvoeding.77  Het komt 
vaker voor dat we merken dat  bij oudere folkloristische versies van een bepaald verhaaltype de 
vrouwen naar onze normen betere posities bekleden dan in de gecanoniseerde versie van het 
sprookje.78 

De heldinnen van d’Aulnoy’s sprookjes zijn naar onze 21ste-eeuwse normen misschien ook nog 
geen geëmancipeerde, sterke jonge vrouwen, maar ze komen wel aardig in de buurt. In 
tegenstelling tot Perrault’s prinsessen zijn deze vrouwen geen poppetjes die elk onheil lijdzaam 
ondergaan. Zij ondernemen, voor zover de situatie het hen toelaat, actie om hun situatie of die 
van hun geliefde te verbeteren. 
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In tegenstelling tot Perrault’s dames zijn zij ook niet noodzakelijkerwijs ‘perfect’: daar waar in 
Perrault’s sprookjes zijn heldinnen nooit afwijken van de normen en waarden die hun schrijver 
hen laat verkondigen – tenzij in een moraliserend, waarschuwend sprookje als Roodkapje, waar 
het hoofdpersonage dan ook gestraft  wordt voor haar transgressief gedrag 79– maken d’Aulnoy’s 
heldinnen al eens een inschattingsfout, zonder daarvoor zwaar gestraft te worden.80 

Zo is er bijvoorbeeld de eenzame prinses Printanière uit het gelijknamige sprookje, die 
halsoverkop verliefd wordt op  de knappe maar onbetrouwbare Fanfarinet, de ambassadeur van 
haar toekomstige echtgenoot, de zoon van Merlijn. Ze leert al snel dat ze een grove vergissing 
begaan heeft en draagt  daar ook de gevolgen van wanneer Fanfarinet zijn ware aard laat  zien, 
maar uiteindelijk vergeven haar ouders haar voor deze misstap  en trouwt ze alsnog met de zoon 
van Merlijn. Wat  ook in dit sprookje opvalt  is de manier waarop  Printanière zich door niemand 
laat tegenhouden of ompraten wanneer ze eenmaal besloten heeft  om er vandoor te gaan met 
Fanfarinet – een ontsnapping die zij overigens ook tot de puntjes plant. Wanneer ze aankomen 
op  een onbewoond eiland en daar honger leiden, is zij het die eten voor hen vindt; en wanneer 
Fanfarinet dat  eten zonder pardon van haar afneemt en vervolgens, in de komische ontknoping 
van het plot, dreigt  Printanière zelf op  te eten, is het  wederom de prinses die het heft in eigen 
neemt – tot Fanfarinet’s grote spijt zelfs vrij letterlijk. Hoewel Printanière hier een aantal 
duidelijke tekortkomingen vertoont, kunnen we door haar omstandigheden81  toch met haar 
sympathiseren, en slaagt ze er ook in om aan het eind van het verhaal de problemen die zij 
gecreëerd heeft op  te lossen. Dit geeft duidelijk aan hoezeer Madame d’Aulnoy’s beeld van 
vrouwen verschilt  van dat  van Perrault, wiens heldinnen enkel op anderen en het lot vertrouwen 
om iets aan hun vaak penibele situatie te veranderen.
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79 In Perrault’s versie van Le Petit Chaperon Rouge is er nog geen jager aan het einde: Roodkapje wordt en blijft 
opgegeten. 
80 Seifert 2004, 58-59.
81 De slechte fee Carabosse had haar vervloekt zodat ze de eerste twintig jaar van haar leven enkel ongeluk zou hebben; om 
de schade te beperken sloten haar ouders haar op een toren, met alle comfort maar zo min mogelijk gezelschap, tot ze de 
kritieke leeftijd voorbij was. Fanfarinet is bijgevolg de eerste man die ze ziet buiten haar eigen vader.



2.2 METAMORFOSE EN EMPOWERMENT

2.2.1 Magie en metamorfose

Metamorfose is duidelijk één van Madame d’Aulnoy’s belangrijkste motieven. De passages die 
de gedaanteveranderingen beschrijven behoren tot  de kleurrijkste van haar werk.82  Gezien de 
ingrijpende veranderingen die plaatsvonden in de in d’Aulnoy’s tijd en die besproken werden in 
het vorige deel, is deze fascinatie met zo’n extreme vorm van verandering niet onbegrijpelijk.83 
Voor we kunnen bestuderen hoe d’Aulnoy’s sprookjes haar feministische ideeën weergeven, is 
het echter nuttig om kort de traditie van metamorfoses waarin zij deze schreef toe te lichten.

Het motief van gedaanteverandering is al sinds het prille begin cruciaal in de Europese mythen 
en verhalen. Circe die Odysseus’ mannen in zwijnen veranderd in de Odyssee, de Metamorfoses 
van Ovidius, De gouden Ezel van Apuleius: het zijn maar een paar vroege voorbeelden van een 
eeuwenlange traditie. D’Aulnoy speelt met  verschillende bronnen uit de lange Europese 
sprookjestraditie om haar eigen, ongebruikelijke mix van transformaties te bekomen. Ze laat 
zich bijvoorbeeld vaak inspireren door de mythe van Amor en Psyche.84  Er zijn ook zekere 
elementen terug te vinden in d’Aulnoy’s sprookjes die doen denken aan de Metamorfoses van 
Ovidius: hun belangrijkste thema’s en een aantal stijlkenmerken zijn gelijkaardig. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat het zeer onwaarschijnlijk is dat  d’Aulnoy Ovidius gelezen heeft; 
mogelijke invloeden van de Metamorfoses  op haar werk hebben waarschijnlijk hun weg 
gevonden via de fabels van Jean de La Fontaine.85

Naast de klassieke voorbeelden steunen de magische gebeurtenissen en figuren in haar verhalen 
ook op de traditie van ‘le merveilleux’. Dit moeilijk te vertalen concept maakt al sinds de 
middeleeuwen deel uit  van de Franse cultuur; het is al terug te vinden in chansons de geste86 en 
de Lais87 van Marie de France.88 

In de komende hoofdstukken wil ik onderzoeken hoe de gedaanteverwisselingen van 
d’Aulnoy’s sprookjes bijdragen tot een strategie van empowerment van haar vrouwelijke 
personages. Ik zal niet alle sprookjes behandelen, maar enkel diegene die de duidelijkste 
voorbeelden vormen van bepaalde vertelstrategieën. Ik heb de sprookjes ingedeeld volgens aard 
van de metamorfoses: onvrijwillige metamorfoses van de prinses, de prins of beide 
hoofdpersonages; en vrijwillige transformaties van feeën en mensen.
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82 Mitchell 1978, 73.
83 Mitchell 1978, 87.
84 Harries 2005, 55-57 . De toepassingen van de mythe van Amor en Psyche worden verder besproken in 2.2.2.2.
85 Mitchell 1978, 96-97.
86 Franse epische gedichten uit de Middeleeuwen (11de tot 13de eeuw) (Michell 1978)
87 Verhalende gedichten, vooral afkomstig uit Frankrijk en Duitsland, uit de 13de en 14de eeuw. (Mitchell 1978)
88 Mitchell 1978, 10-11.



2.2.2 Onvrijwillige transformaties

2.2.2.1 Prinsessen

D’Aulnoy  heeft in totaal zeven sprookjes geschreven waarin het vrouwelijke hoofdpersonage 
van gedaante veranderd wordt; in dit deel behandel ik Babiole, La Biche au Bois en La Chatte 
Blanche.89  In deze sprookjes wordt de prinses telkens vervloekt  of betoverd door een slechte 
fee, maar de omstandigheden zijn bij de drie prinsessen heel anders. Babiole wordt  vlak na haar 
geboorte in een aap veranderd omdat haar moeder haar, op  aanraden van de fee Fanfreluche, 
aanraakt met een bloem die deze haar gegeven heeft; op  het moment  dat de slechte bedoelingen 
van de fee duidelijk worden, is het kwaad al geschied. Bij Babiole speelt  de slechte fee verder 
geen enkele rol meer: de transformatie van Babiole was voor Fanfreluche blijkbaar maar een 
practical joke. Ze speelt ook geen enkele rol bij de omkering van de vloek. 

Prinses Désirée uit La Biche au Bois  wordt  ook bij haar geboorte vervloekt door de fee 
Ecrevisse, omdat  de koningin haar vergeet uit  te nodigen bij de geboorte van haar dochter 
(hoewel ze dit beloofd had). Zij wordt echter niet meteen van gedaante veranderd zoals Babiole: 
Ecrevisse’s vervloeking houdt in dat een ongedefinieerd groot kwaad zal geschieden als het 
prinsesje het daglicht ziet  voor ze vijftien wordt. Door toedoen van haar hofdame Longue-Epine 
komt deze voorspelling ook uit: op het  moment dat Désirée, een paar weken voor haar vijftiende 
verjaardag, het daglicht  ziet, verandert  ze op slag in een wit hert. Zij is ook de enige van de drie 
bij wie deze gedaanteverandering niet constant is: overdag is ze een hert, maar elke avond 
verandert ze terug in een mens. 

De prinses uit  La Chatte Blanche werd dan weer door de slechte feeën die haar opvoedden in 
een witte kat getransformeerd omdat  ze probeerde te ontsnappen aan het huwelijk dat deze voor 
haar hadden gearrangeerd, door te vluchten met de man waarvan ze hield. Ook hier zijn de 
voorwaarden voor haar onttovering weer heel anders: de vloek kan bijvoorbeeld enkel ongedaan 
gemaakt worden met behulp van een man die exact lijkt op haar eerste geliefde.

De heel verschillende dierengedaanten waarin deze vrouwen veranderd worden, staan symbool 
voor hun innerlijk. De slechte fee die hen vervloekt heeft, kan hen wel hun menselijke gedaante 
afnemen, maar niet hun intrinsieke karaktertrekken. Désirée wordt veranderd in een wit hert: 
een toonbeeld van elegantie, onschuld, schoonheid en puurheid, wat overeen komt met haar 
jonge leeftijd en door omstandigheden uitzonderlijk beschermde jeugd. Babiole’s apengedaante 
lijkt dan weer een weerspiegeling van haar eigenzinnige, sterke en bij momenten ronduit 
koppige karakter. De prinses uit La Chatte Blanche is net  als Désirée wit, als symbool voor haar 
puurheid en goed hart, maar zij heeft al veel meer meegemaakt dan de jongere, meer 
onschuldige prinses uit  La Biche au Bois; haar gedaante als kat kan dan geïnterpreteerd worden 
als een weerspiegeling van haar maturiteit.90 
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89 In Le Rameau d’Or, Le Nain Jaune, Le Pigeon et la Colombe en L’Oranger et l’Abeille transformeren beide 
hoofdpersonages; deze sprookjes worden behandeld onder 2.2.2.3.
90 Mitchell 1978, 85.



De metamorfose in La Chatte Blanche bevat een zeer opvallende vorm van geweld, die door 
Harries omschreven wordt als “The Violence of the Lambs”.91 Hierbij moet  een onschuldig en 
zachtaardig personage een daad van sacrificial violence vervullen om een geliefd dier terug te 
brengen naar zijn oorspronkelijke, menselijke staat. Het op  deze manier terugkeren naar een 
menselijke gedaante na een metamorfose schijnt niet voor te komen in de klassieke mythologie. 
Mogelijk hebben ze hun oorsprong in middeleeuwse ballades als Tam Lin, waarin de heldin haar 
geliefde moet  vasthouden terwijl die een reeks angstaanjagende gedaanteverwisselingen 
ondergaat. In sommige sprookjes vergt  het terugkeren naar de menselijke vorm echter een daad 
van ‘onschuldig geweld’, vaak onthoofding. 

Bij La Chatte komt het erop  neer dat de jonge prins haar kop  en staart moet afhakken, hoewel 
hij voorgesteld wordt  als een zachtaardig mens; geweld is hem vreemd, zeker wanneer dat 
gericht  is tegen een dier waar hij zo op  gesteld is geraakt. La Chatte Blanche is wat dat betreft 
een zeer ongebruikelijk verhaal. D’Aulnoy tart de meest  gebruikelijke patronen van sprookjes 
door haar prins in de rol van de onschuldige te plaatsen die de daad van transformatief geweld 
moet uitvoeren. Hoewel in het begin de nadruk nog ligt op  zijn familie, zijn missie, en zijn 
perspectief, wordt al snel duidelijk dat de spil van het verhaal de Kat is, haar transformaties, en 
uiteindelijk de macht die zij verkrijgt. Hoewel er een aantal vergelijkbare sprookjes zijn92, wordt 
daar geen daad van geweld van de held verwacht; de getransformeerde prinsessen worden op 
een andere manier terug mens.93

Wel is hier een duidelijke parallel te trekken met een aantal verhalen waarin de echtgenoot of 
echtgenote van de getransformeerde prinses of prins diens dierenvel moet vinden en verbranden. 
Variaties op dit  motief vinden we bij d’Aulnoy  in Le Prince Marcassin en in haar tweede mouse 
as bride-verhaal, La Biche au Bois. Ook in La Biche komt deze rituele vorm van geweld echter 
niet voor. Hoewel Désirée in haar dierengedaante wel wordt neergeschoten door de prins, leidt 
dit enkel indirect  tot haar transformatie; de betovering wordt ongedaan gemaakt omdat de prins 
haar ‘betrapt’ op het moment dat ze ’s nachts haar dierengedaante aflegt.94

Van de drie sprookjes die ik hier aanhaal is La Chatte misschien wel het eenvoudigst te 
interpreteren in termen van feminisme en emancipatie. De Kat is ontegenzeglijk het 
hoofdpersonage, de main agent van dit  verhaal. Hoewel ze de hulp van de prins nodig heeft  om 
haar transformatie te voltrekken, slaagt ze er wel in om de controle te behouden in alle acties die 
uiteindelijk zullen leiden tot haar transformatie naar haar menselijke gedaante. En de Kat 
behoudt deze controle ook voor de rest  van het verhaal. Direct  nadat ze getransformeerd is, 
begint ze haar eigen geschiedenis te vertellen. 

Deze passage is een aanduiding van de grote kracht die d’Aulnoy toekent aan het gesproken 
woord. De Kat  was eerder al omschreven als een schrijver en een dichter, maar nu is ze in staat 
om de kracht van de taal te gebruiken om haar eigen ervaringen toe te lichten. Nadat ze haar 
menselijke vorm en haar volledige menselijke bewustzijn terug heeft, kan ze uitdrukken wat ze 
niet kon vertellen terwijl ze zich nog onder de betovering van de feeën bevond. 
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91 Harries 2005, 54.
92 Aarne-Thompson Index: type 402, the Mouse as Bride.
93 Harries 2005, 57-58.
94 Harries 2005, 58.



Ze vertelt  een typisch Rapunzel-verhaal, niet in de traditionele derde persoon, maar in de eerste 
persoon, waardoor de nadruk gelegd wordt op  haar perspectief en haar handelingen. Alles bij 
elkaar is het zeer duidelijk dat zij niet  zomaar een onschuldig slachtoffer is: ze slaagt erin om 
zowel fysieke als retorische macht te verzamelen om haar tegenstanders te verslaan. Het 
afhakken van haar hoofd is noodzakelijk voor haar terugkeer naar een menselijke gedaante, 
maar het is ook een noodzakelijke stimulus voor het  verhaal, voor een volledig menselijk 
bestaan waar verhalen een essentieel deel van uitmaken.95

Babiole past op  het eerste zicht naadloos in de erg gevarieerde reeks metamorfoses waar 
d’Aulnoy haar heldinnen aan onderwerpt. Naast een ree, een kat, een palmboom en een krekel 
valt een aap nauwelijks uit  de toon. Nochtans is Babiole’s metamorfose op  een aantal gebieden 
complexer dan die van pakweg Désirée uit La Biche au Bois. Zo is het één van de weinige 
gevallen in sprookjes – niet  enkel die van d’Aulnoy  zelf – waar de transformatie van een prinses 
expliciet als monsterlijk wordt beschreven. Haar moeder reageert anders op  de transformatie 
van Babiole dan bijvoorbeeld de koningin uit Le Prince Marcassin. Hoewel ook Marcassin’s 
moeder niet bepaald gelukkig is met het uiterlijk van haar zoon en net zoals de koningin in 
Babiole de reacties van haar man en van de rest van de hofhouding vreest, winnen haar 
moederlijke gevoelens het van haar afkeer over het  uiterlijk van haar kind. Babiole’s moeder 
staat echter toe dat een bediende het kind meeneemt met de bedoeling het te verdrinken. Babiole 
wordt  net op  tijd gered door haar tante en neefje – die uiteraard niets afweten van haar afkomst. 
Babiole groeit verder op aan het hof van haar tante, als huisdier voor de jonge prins.96 

Ondanks het feit dat ze gevangen zit in het  lichaam van een aap, is Babiole zonder twijfel een 
prinses met dezelfde kwaliteiten als d’Aulnoy’s andere heldinnen. Ze leert  zoals andere 
kinderen spreken en blijkt perfect welgemanierd en muzikaal getalenteerd te zijn. Babiole is één 
van de weinige gevallen in d’Aulnoy’s sprookjes waar de metamorfose van het hoofdpersonage 
voor een soort  existentiële twijfel zorgt, waarschijnlijk omdat het naast Marcassin het enige 
geval is waar het personage al vanaf zijn of haar geboorte vastzit in een dierengedaante. Babiole 
weet, onbewust, dat  ze een adellijk meisje is; het enige wat op het tegendeel wijst  is haar 
uiterlijk. De rest van het hof ziet dit  echter niet zo; Babiole wordt tentoongesteld als een 
curiosum en haar neef lacht haar liefdesverklaring aan hem weg.97 

Hoewel het sprookje op een positieve noot eindigt – eind goed al goed – bevat  het toch een 
aantal schrijnende passages. In dat opzicht  kunnen we Babiole, meer nog dan veel van 
d’Aulnoy’s andere sprookjes, lezen als een aanklacht op  de alom aanvaarde misogynie van de 
17de eeuw. Door Babiole’s zogezegd monsterlijke gedaante is het sprookje een aaneenschakeling 
van pogingen tot  disempowerment: ze wordt meerdere keren bijna gedood voor haar afwijkend 
uiterlijk; ze wordt uitgehuwelijkt aan een echte aap, ook al gruwelt  ze bij de gedachte alleen al 
en haar heel menselijke gevoelens en scherpe verstand worden bekeken als trucjes van een 
entertainend huisdier.98  De parallellen met een jonge vrouw in d’Aulnoy’s eigen tijd, met de 
problematiek van gedwongen huwelijken, opsluiting in een klooster en twijfel aan het 
vrouwelijk verstand, zijn makkelijk te trekken. 
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95 Harries 2005, 59-62.
96 Hoffmann 2005, 69.
97 Hoffmann 2005, 70.
98 Bloom 2010, 22-24.



D’Aulnoy  lijkt van Babiole dan ook bewust een sterk en soms koppig en temperamentvol 
personage te maken dat er ondanks alle tegenslagen in slaagt om voor zichzelf een toekomst te 
creëren. 

Om deze parallel ook voor haar tijdgenoten zeer duidelijk te maken, incorporeert  d’Aulnoy ook 
een aantal elementen uit de zeer populaire 17de-eeuwse opera’s. Over het algemeen staat 
d’Aulnoy positief tegenover het  genre van de opera. Vanuit haar positie als aanhanger en fervent 
verdedigster van de mondaine cultuur is dit  logisch: opera was het mondaine genre par 
excellence. In een aantal sprookjes, waaronder Babiole, levert ze wel kritiek op  de manier 
waarop de liefde en vrouwenrollen in de bekende Franse opera’s beschreven worden. Liefde 
was in opera’s namelijk een problematisch gegeven voor zowel mannen als vrouwen. Bij 
mannen ging het  dan meestal over het conflict tussen liefde en eer. De situatie van veel vrouwen 
uit opera’s is echter veel moeilijker; vrouwelijke personages worden daar vaak verkracht, 
ontvoerd, uitgehuwelijkt en/of gereduceerd tot een staat van totale passiviteit.99

Babiole kan dan gezien worden als een tegenhanger voor deze ‘voorbeelden’ uit  de opera. 
Babiole weigert  om te dienen als een betaalmiddel om vrede te bekomen tussen het koninkrijk 
van haar tante en het  leger van de apenkoning Magot. D’Aulnoy  stelt dit  soort verplichte 
huwelijken voor als mensenoffers; gezien de omstandigheden van haar eigen huwelijk wist ze 
maar al te goed welke catastrofale effecten een slecht geregeld gedwongen huwelijk kon 
hebben. Het onderwerp  was ook erg actueel. In 1679 werd namelijk een nicht van Louis XIV, 
Marie-Louise d’Orléans, tegen haar zin uitgehuwelijkt  aan de zwaar mentaal en fysiek 
gehandicapte koning Karel II van Spanje. Babiole is dan een vrouwelijk personage dat deze 
behandeling weerstaat en zo, naar d’Aulnoy’s mening, een positief voorbeeld van prille 
emancipatie en empowerment kan vormen voor jonge adellijke vrouwen en hun ouders.100

2.2.2.2 Prinsen

Het motief van de literaire metamorfose hangt nauw samen met  het patroon van de queeste, dat 
de basis vormt van de meeste sprookjes. Kort samengevat: een held of heldin verlaat het 
thuisland op  een queeste, beleeft een waaier aan – vaak magische – avonturen, en keert 
vervolgens terug naar zijn of haar huis en rechtmatige positie, waar hij of zij beloond wordt met 
een huwelijk en een happy ever after.101 Metamorfose, in beide betekenissen van het woord, is 
altijd een deel van de avonturen. In een aantal sprookjes is de verandering inwendig: het 
hoofdpersonage maakt  een aantal zaken mee, waardoor hij bij het terugkeren meer matuur, 
wijzer en globaal gezien een beter mens geworden is.102

In een aantal sprookjes wordt deze inwendige verandering dan explicieter gemaakt door het 
personage ook letterlijk van gedaante te doen veranderen, meestal in een dier, soms ook in een 
object of plant. 
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Het moment waarop  deze verandering weer ongedaan gemaakt wordt, is ook het moment 
waarop de inwendige verandering van het  personage duidelijk wordt.103  Een goed voorbeeld 
hiervan is de koning uit L’Oiseau Bleu. Aan het begin van het  sprookjes is hij roekeloos en laat 
hij zich leiden door zijn emoties. Door zijn metamorfose in een vogel en de tijd die hij in deze 
gedaante moet doorbrengen, verandert hij in een bedachtzamer, meer volwassen mens en 
koning.104

In L’Oiseau Bleu speelt  de koning een veel grotere rol dan bijvoorbeeld Serpentin of de Ram: in 
tegenstelling tot die sprookjes, waarin de heldin duidelijk belangrijker is, is de aandacht in 
L’Oiseau ongeveer eerlijk verdeeld. Er is wel één element dat  opvalt  in dit sprookje, dat ook 
kadert  binnen d’Aulnoy’s bredere strategie van empowerment en dat ook verband houdt  met 
haar ‘strijd’ met  Perrault, zoals ik die eerder heb beschreven. In Perrault’s sprookjes wordt 
huishoudelijk werk als zeer positief aanzien: alle goede vrouwen doen het, zelfs de adellijke, 
voor wie dit in de ‘echte wereld’ zeer zeker niet het geval was. Verschillende keren wordt een 
prinses ook tijdelijk gereduceerd tot souillon105  om haar nederigheid te leren. In d’Aulnoy’s 
contes is dit zeker niet het geval. In tegenstelling tot die van Perrault  zijn haar heldinnen per 
definitie van adel en nemen ze bijna nooit  deel aan huishoudelijk werk. Wanneer ze dit wel 
doen, is het  onder dwang van een slecht personage; d’Aulnoy  weerlegt hier dus Perrault’s 
verheerlijking van huishoudelijk werk en de goede effecten op vrouwen die hij eraan toekende. 
In d’Aulnoy’s sprookjes is het een middel van onderdrukking.106

D’Aulnoy  gebruikt het woord souillon wel, onder andere in L’Oiseau Bleu, waarschijnlijk om te 
refereren aan Perrault  -het was geen frequent gebruikt  woord. D’Aulnoy  verandert de connotatie 
die Perrault aan het woord toekende echter helemaal. In L’Oiseau verkleedt  Florine zich tijdelijk 
als ‘Mie Souillon’ om Truitonne te kunnen benaderen zonder herkend te worden. Dit is een 
duidelijke strategie van empowerment van d’Aulnoy: door zich tijdelijk te ‘verlagen’ tot  souillon 
om haar doel te bereiken, maakt  Florine van dit symbool van vrouwelijke onderdanigheid een 
instrument dat haar invloed op  de situatie vergroot en dat haar in staat stelt om haar koning terug 
te winnen van de slechte Truitonne.107

D’Aulnoy  distilleert uit de eeuwenlange traditie van gedaanteverwisselingen de thema’s en 
motieven die zij nodig heeft. Daarbij lijkt ze vooral gefascineerd te zijn geweest door de animal 
groom-verhalen, waarbij een vrouw met een dier trouwt dat later een behekst mens blijkt te zijn. 
Eén van de vroegste en bekendste voorbeelden van dit  verhaaltype is Psyche en Amor van 
Apuleius. In dit verhaal wordt  Amor, de god van de liefde, verliefd op het menselijke meisje 
Psyche. Ze wordt aan hem uitgehuwelijkt en deelt  het bed met hem, maar krijgt  hem echter 
nooit te zien en heeft dus geen idee van de identiteit en status van haar man. Hij waarschuwt 
haar ook dat ze in geen geval een poging mag ondernemen om hem te zien. 
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Op een bepaald moment komen echter Psyche’s zussen op  bezoek, die net  zolang op  haar 
inpraten tot ze overmand wordt  door nieuwsgierigheid en als haar man slaapt een kaars 
aansteekt  om hem te kunnen zien. Haar opluchting als ze de knappe godheid, en niet het 
verwachtte monster, naast zich ziet liggen, is echter van korte duur. Een druppel was valt van de 
kaars en wekt Amor, waarop die vlucht. Psyche moet vervolgens een aantal moeilijke taken 
vervullen in opdracht van Venus om haar man terug te krijgen. Dit  verhaal werd razend populair 
en kende ontelbare navolgingen.108  Ook een verhaal als La Belle et la Bête van Gabriëlle 
Suzanne de Villeneuve, dat vandaag nog steeds erg bekend is, volgt hetzelfde basisplot.109

D’Aulnoy  gebruikt in verschillende van haar sprookjes waarin een prins van gedaante verandert 
het stramien van Amor en Psyche. Buiten in Le Serpentin Vert, dat  straks in meer details 
besproken wordt, zit er bijvoorbeeld ook in Le Nain Jaune een verwijzing naar het verhaal van 
Amor en Psyche: wanneer de koningin de Fée du Désert gaat opzoeken, moet ze een cake 
meenemen om de leeuwen die diens land bewaken tevreden te stellen. Dit doet  denken aan 
Psyche die Cerberus, de waakhond van de Hades, tevreden moet stellen met eten om in de 
onderwereld te kunnen afdalen op één van haar opdrachten.110

Opvallend aan deze animal groom-verhalen is de grote, actieve rol die erin weggelegd is voor 
het vrouwelijke hoofdpersonage. Bij d’Aulnoy is dit vooral opvallend in Le Serpentin Vert. 
Hoewel het sprookje vernoemd is naar de prins Serpentin, is Laideronette zonder twijfel het 
hoofdpersonage. Serpentin is het grootste deel van de tijd ofwel afwezig, ofwel verborgen. De 
lezer kan bijna niet  anders dan zich volledig inleven in Laideronette; we zien Serpentin alleen 
maar vanuit haar perspectief.111 

Van d’Aulnoy’s sprookjes refereert geen enkel zo expliciet  aan Amor en Psyche dan Le 
Serpentin Vert. Laideronette wordt door haar mysterieuze, onzichtbare geliefde gewaarschuwd 
om acht  te slaan op de waarschuwingen van dit  verhaal, dat haar in boekvorm wordt 
aangeboden door de pagodes, de eigenaardige wezentjes die het koninkrijk van Serpentin 
bevolken. Laidronette slaagt er echter niet in om aan dit  mythische patroon te ontsnappen, 
ondanks alle waarschuwingen.112  D’Aulnoy onderstreept hierdoor de kracht en de hard-
nekkigheid van het patroon. Uiteindelijk vervult  Laidronette een aantal taken, waardoor zij mooi 
wordt  – haar innerlijk wordt weerspiegeld in haar uiterlijk – en haar man hersteld wordt in zijn 
oorspronkelijke, menselijke staat.113  Deze taken zijn een commentaar op Perrault’s 
verheerlijking van vrouwelijk geduld. Laidronette is niet alleen een modernere versie van 
Psyche, maar ook een vrouwelijke Orpheus; na een aantal proeven die refereren aan 
huishoudelijke taken moet  ze net als Orpheus afdalen in de hel om haar geliefde te redden. De 
verschillende opdrachten die ze moet  vervullen testen niet enkel haar geduld, zoals gebruikelijk 
is voor vrouwelijke personages, maar ook haar moed en standvastigheid.114

19

Noémie Six                           Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels

108 Seifert 2000, 29-32.
109 Bottigheimer 2009, 55.
110 Tatar 1999, 66-67.
111 Tatar 1999, 66-67.
112 Tatar 1992, 111-113.
113 Harries 2005, 57.
114 Duggan 2005, 211-212.



In de meeste sprookjes van d’Aulnoy wordt een kwaadwillige transformatie gradueel opgelost: 
monsters keren terug naar hun menselijke vorm en de duidelijk voor elkaar bestemde geliefden 
vormen het perfecte koppel. Serpentin voldoet probleemloos aan dit  patroon. In Le Mouton 
wijkt ze echter van dit typische einde af. 

Zoals de Schone in de meeste variaties van De Schone en het Beest keert ook Merveilleuse terug 
naar het  koninkrijk van haar vader, maar vergeet ze haar geliefde ram -de gemetamorfoseerde 
koning van het verhaal- zodat hij uiteindelijk sterft voor de verwachte metamorfose kan 
plaatsvinden. Hiermee dwarsboomt d’Aulnoy  bewust ons verwachtingspatroon. Merveilleuse 
herwint de liefde van haar familie maar faalt  als agent of transformation. De meeste oudere 
verhalen van dit type draaien rond een man in dierengedaante die door de liefde van een 
standvastige vrouw terug in een mens kan veranderen. D’Aulnoy  draait  die gebruikelijke 
rolverdeling om om grotere aandacht te kunnen vestigen op  de individualiteit en het  belang van 
haar heldin.115 Deze vrouwelijke dominantie is alomtegenwoordig in d’Aulnoy’s sprookjes.116 

Hoewel het sprookje zijn naam draagt, is de ram in Le Mouton van ondergeschikt belang; 
Merveilleuse en de voorspellende droom die zij heeft  vormen de kern van het hoofdverhaal. 
Wanneer ze teruggaat om het huwelijk van haar zus bij te wonen, wordt de profetie vervuld. 
Mitchell zegt hierover dat als we enkel het hoofdverhaal in acht nemen, dit  sprookje een typisch 
happy end kent: de onterecht  verstoten dochter wordt terug opgenomen in haar familie en haar 
vader geeft zijn ongelijk toe.117  De ram is dan volgens haar enkel toegevoegd zodat er een 
moraal verbonden zou kunnen worden in het verhaal, “for without a moral no tale was complete 
in the 17th century.”118 

Zoals eerder al gezegd zijn veel van d’Aulnoy’s sprookjes bewerkingen van oudere verhalen. 
Het voorbeeld van Le Mouton toont  aan dat ze echter van die voorbeelden afwijkt om haar eigen 
ideeën beter tot hun recht  te laten komen. Een andere illustratie van die strategie, die bijna altijd 
de vrouwenrollen bevoordeelt, is Le Prince Marcassin, een bewerking van Straparola’s De 
Zwijnenkoning. D’Aulnoy neemt  diens plot volledig over, maar verandert één cruciaal detail: het 
is prinses Marthesie die de permanente transformatie van Marcassin bewerkstelligt, daar waar 
het in het  origineel haar vader was (in d’Aulnoy’s versie is deze overleden en is de moeder een 
weduwe met financiële problemen). Deze toevoeging zorgt  duidelijk voor een sterkere rol voor 
Marthesie dan in het origineel en is daarmee één van de vele voorbeelden waar d’Aulnoy 
bewust strategieën van empowerment toepast ten voordele van haar vrouwelijke personages.119
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2.2.2.3 Beide protagonisten

Naast de verhalen waarin één van de twee geliefden van gedaante veranderen, heeft  d’Aulnoy 
ook vier sprookjes waarin zowel de held als de heldin transformeren: Le Rameau d’Or, Le Nain 
Jaune, Le Pigeon et la Colombe, en L’Oranger et L’Abeille. De omstandigheden van de 
metamorfoses zijn in deze vier contes telkens zeer verschillend, en ook de manier waarop  de 
mannelijke en vrouwelijke hoofdpersonages voorgesteld worden, verschilt.

In le Nain en L’Oranger wordt duidelijk de nadruk gelegd op  het  wedervaren van de heldin. 
Zelfs in een verhaal als Le Nain Jaune, waarbij de verwende en kieskeurige heldin een weinig 
sympathiek personage is, is het toch zij die de cruciale beslissing neemt. Ze sterft liever naast 
haar ware geliefde dan te moeten trouwen met de vreselijke dwerg. Hoewel deze ultieme 
liefdesverklaring naar hedendaagse normen misschien niet erg geloofwaardig overkomt, gezien 
haar eerdere afkeuring van elke aanbidder, was dit voor de 17de-eeuwse lezer van dit sprookje 
zeer zeker de juiste en nobele keuze. Daarom wordt het koppel ook ‘beloond’ door de sirene; 
door hen in palmbomen te veranderen worden ze, zoals Priamus en Thisbe120, een soort 
embleem voor de eeuwige liefde -al is het dan postuum.121 

L’Oranger et L’Abeille – het enige sprookje van d’Aulnoy waarin mensen in objecten 
veranderen – is erg interessant voor een benadering in termen van empowerment van het 
vrouwelijke hoofdpersonage. Prinses Aimée neemt namelijk vanaf het  begin van het verhaal 
ontegenzeglijk de leiding. Objectief gezien is haar geliefde prins Aimé niet erg slim, dapper of 
praktisch. Zonder de listen en het snelle verstand van Aimée zou hij immers zonder twijfel 
verslonden zijn door de trollen die haar opgevoed hadden. Zij brengt hem in veiligheid op het 
eiland wanneer zijn schip vergaat; zij bedenkt  de list  met de kronen waardoor hij niet opgegeten 
wordt; zij plant  hun ontsnapping en denkt eraan om de toverstaf mee te nemen. Aimé schijnt 
enkel een rol te hebben als trigger: zonder hem zou Aimée niet ontsnapt zijn, niet  omdat ze daar 
alleen niet toe in staat was, maar omdat ze geen reden had om te vermoeden dat  ze daar iets mee 
zou zijn opgeschoten.122 

Het is ook opmerkelijk dat  magie in dit sprookje onlosmakelijk verbonden is met de vrouwelijke 
personages. De toverstaf die Aimée steelt van de trollen werd daar gebruikt door Tourmentine, 
niet door haar man Ravagio. Zij had hem dan weer verkregen van de fee Trufio. Aimée krijgt  de 
krachten van de staf dan ook vrij snel onder controle. Echt  verwonderlijk is deze associatie niet: 
de Kerk had vrouwen altijd beschouwt als emotioneler, zwakker en als dusdanig dus veel 
vatbaarder voor de verleidingen van de duivel. Dit  zien we ook weerspiegeld in de cijfers die 
bewaard zijn over de heksenvervolgingen in Frankrijk (grotendeels tussen 1580-1630): 80% van 
de veroordeelden waren vrouwen. We kunnen deze heksenvervolgingen interpreteren als een 
uitspatting van een cultuur, of beter gezegd, een besturende elite, die au fond anti-vrouw was.123 
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De verschillende gedaanteveranderingen die het  duo en hun rijdier ondergaan lijken misschien 
erg eigenaardig, maar er zit  wel een logica achter. De inventieve Aimée weet ten eerste dat  ze 
geen al te voor de hand liggende combinaties mag kiezen; het is de bedoeling dat de trol die hen 
achtervolgt  nooit zou kunnen bedenken dat  zij het waren. Ten tweede zorgt ze er ook telkens 
voor dat prins noch kameel haar voor de voeten zouden kunnen lopen -door hen in voorwerpen 
te veranderen- maar behoudt ze voor zichzelf een menselijke of in elk geval toch actieve 
gedaante, zodat zij steeds de controle over de situatie behoudt. Ook wanneer haar plan mislukt 
en ze de toverstaf verliezen, waardoor ze blijven vastzitten in de gedaante van een bij en een 
sinaasappelboom, blijft Aimée het voornaamste handelende personage. Wanneer Prinses Linda 
Aimé ‘verwondt’ door te proberen één van zijn takken af te snijden, is het  opnieuw Aimée die 
naar Arabië moet vliegen om de remedie te zoeken – geen kleine opdracht voor een bij.124 

L’Oranger is net zoals L’Oiseau Bleu een goed voorbeeld van de manier waarop metamorfose 
een overgang inhoudt naar volwassenheid. In dit sprookje is het echter Aimée die deze evolutie 
doormaakt. Wanneer Aimée in een vlaag van bijna kinderachtige jaloezie de prinses Linda 
steekt, schaamt ze zich achteraf over dit  gedrag. Ook in haar dierlijke gedaante verliest ze dus 
nooit haar menselijke morele code.125

In Le Rameau d’Or  en Le Pigeon et la Colombe zijn de mannelijke en vrouwelijke rollen erg 
gelijkmatig verdeeld. Vooral Rameau is in dit opzicht opmerkelijk: daar waar in Pigeon de 
aandacht  van het verhaal eenvoudigweg eerlijk verdeeld wordt over de twee hoofdpersonages, 
werken Torticoli en Trognon (later Sans-Pair en Brilliante) zonder het  te weten nauw samen om 
de fee Bénigne en haar geliefde Trasimène te bevrijden van de vloek die hen gescheiden houdt. 
D’Aulnoy  lijkt met  dit sprookje dan ook een lans te willen breken voor de complementariteit 
van mannen en vrouwen: zonder het eerst te beseffen vullen deze personages elkaar perfect  aan. 
Zowel de prins als de prinses zijn overigens aan het begin van het sprookje intelligent en 
intrinsiek goed maar lelijk, in tegenstelling tot vele andere bekende sprookjes uit dezelfde tijd, 
waaronder Perrault’s Riquet à la Houppe, waar de man lelijk maar intelligent en de vrouw mooi 
maar dom is, of waarin uiterlijk en innerlijk per definitie samenhangen. Het feit  dat  d’Aulnoy 
meerdere keren een – vooral vrouwelijk – personage aanbrengt  dat  een goed karakter heeft  maar 
niet mooi is, maakt haar sprookjes uitzonderlijk. In Rameau worden ze wel allebei veranderd in 
hun ‘authentieke’, mooie gedaante aan het einde van het verhaal, als beloning voor hun goede 
karakter.126

2.2.3 Vrijwillige transformaties

Niet  alle transformaties in d’Aulnoy’s sprookjes gebeuren als gevolg van een vervloeking. 
Sommige personages beschikken over de gave om naar believen af te wisselen tussen een 
menselijke en dierlijke gedaante. Net zoals de gedwongen transformaties zijn ook deze 
vrijwillige metamorfoses onlosmakelijk verbonden met  de magie van feeën. Een aantal feeën 
zijn zelf in staat om van gedaante te veranderen, maar ook de prins uit Le Prince Lutin krijgt 
zijn nieuwe gedaante van een fee. 
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Alidor uit Le Dauphin is een uitzondering; zijn alternatieve gedaante krijgt hij van een 
sprekende dolfijn. Deze twee sprookjes zijn verder vanuit feministisch standpunt  weinig 
interessant. Een korte beschrijving van d’Aulnoy’s feeën mag hier echter niet ontbreken.

De vele verschillende feeën die in d’Aulnoy’s sprookjes voorkomen behoren tot  de meest 
kleurrijke personages uit haar sprookjes. Ze zijn de drijvende kracht achter al haar contes: in elk 
sprookje komt minstens één fee voor, goed of slecht. De term contes des fées, hoewel die later 
voor alle Franse sprookjes gebruikt werd, was bij d’Aulnoy  erg letterlijk te nemen. De manier 
waarop d’Aulnoy  haar feeën afbeeldt is typisch Frans; ze verschillen duidelijk van die uit 
Germaanse of zelfs Bretoense sprookjes. Ze bezitten een aantal karaktertrekken die hen ook van 
populariteit  verzekerden in de rationele, maar nog steeds christelijk doordrongen 17de eeuw.127 
Mitchell omschrijft  de goede feeën, les bonnes fées, als “at the same time human and angelic, 
christian and magical, protective and unselfish”128: ze bereiken dus een goed evenwicht tussen 
heidense fantasie en christelijke waarden. De feeën worden ook erg menselijk afgeschilderd. 
Goede feeën gaan op  zeer moederlijke wijze tot  het  uiterste om het  geluk van hun 
beschermelingen te verzekeren, terwijl slechte feeën zich vaak gedragen als kinderen met erg 
lange tenen: als ze hun zin niet krijgen of zich door een kleinigheid beledigd voelen, 
veroorzaken ze problemen. Beiden zijn daarbij vaak ook erg nuchter en praktisch.129

 
Daarmee lijken ze ook gemaakt voor de dominante Cartesiaanse denkwijze in de 17de eeuw.130 

De feeën die in Madame d’Aulnoy’s verhalen voorkomen ondernemen namelijk nooit 
willekeurige acties. Een koets wordt niet van een komkommer gemaakt, maar van een pompoen, 
omdat  die al de juiste vorm heeft; Prins Oeillet in Fortunée werd door de slechte fee in een pot 
bloemen veranderd omdat ze hem vond in een bloembed.131 Dit soort details verleent hen extra 
geloofwaardigheid. Tolkien omschreef dit als het dilemma van reality en fantasy:

“Fantasy is a human activity. It certainly does not destroy or even insult Reason; and it 
does not either blunt the appetite for, nor obscure the perception of scientific verity. On 
the contrary. The keener and the clearer is the reason, the better fantasy it will make.” 132

De feeën die naar believen van gedaante kunnen veranderen zijn die uit La Bonne Petite Souris, 
La Grenouille Bienfaisante en La Princesse Belle Etoile et Le Prince Chéri. Dit zijn de enigen 
in d’Aulnoy’s oeuvre die deze gave bezitten: de andere vermommen zichzelf wel eens door de 
gedaante van een oude vrouw aan te nemen, maar veroorzaken vooral metamorfoses in andere 
mensen. Hoewel deze bovenmenselijke feeën minder als rolmodellen voor de lezer beschouwd 
kunnen worden dan de menselijke heldinnen van d’Aulnoy’s sprookjes, vormen ze wel de spil 
van het plot  van vele contes en zijn ze de drijvende krachten in haar sprookjeswerelden. Ze 
vormen daarmee een speels tegenwicht voor de patriarchaal ingestelde monotheïstische 
godsdiensten die de werking van de reële wereld controleerden.133
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2.3 CONCLUSIE

In het eerste onderdeel van dit werk heb ik de sprookjes van Madame d’Aulnoy geplaatst binnen 
hun historisch kader. De 17de-eeuwse Franse conteuses schreven, net zomin als schrijvers 
vandaag, in een vacuüm, en in tegenstelling tot  wat vaak over sprookjes gedacht wordt, zijn ze 
niet geschreven als fantasieverhalen om aan kinderen aan te bieden. In het  eerste deel heb ik de 
verschillende culturele, politieke en sociale veranderingen en stromingen in Frankrijk in de 17de 
en 18de eeuw beschreven om aan te tonen dat de sprookjes uit diezelfde tijd maatschappelijk 
relevant waren. Ze vormden een antwoord op prangende contemporaine vraagstukken, 
geformuleerd door schrijvers en schrijfsters wiens mening vaak niet  overeen kwam met die van 
de gevestigde elite. In dat licht heb ik d’Aulnoy  gepositioneerd als een proto-feministe: ondanks 
het sterke anti-emancipatorische klimaat van die tijd, neemt zij het in haar sprookjes en romans 
steeds op  voor de vrijheden van de vrouw en haar positie in de publieke sfeer. Verder vormen 
een deel van haar werken een rechtstreekse aanklacht op praktijken die zij laakbaar vond, zoals 
het uithuwelijken van jonge vrouwen en het arrangeren van mésalliances voor financieel gewin.

In het tweede deel heb ik deze feministische eigenschappen van d’Aulnoy’s contes  in verband 
gebracht met het gebruik van metamorfoses in haar sprookjes. Ik heb hiermee een vrij 
consequente strategie van empowerment van haar heldinnen aangetoond die voor een groot deel 
verbonden is met d’Aulnoy’s gebruik van gedaanteverwisselingen. Wanneer de heldin van het 
sprookje zelf het slachtoffer is van een metamorfose, wordt die steeds veroorzaakt door een 
slechte fee: gedaanteverwisseling wordt  hier door de tegenstanders gebruikt  als middel van 
disempowerment. Door het  hoofdpersonage in een dier te veranderen hoopt de slechte fee 
onherstelbare schade aan te richten. De vrouwelijke personages slagen er echter steeds in om 
deze betovering te overwinnen, waarna ze als een herboren mens terugkomen. In plaats van het 
verlies van menselijkheid dat de uitvoerder van de betovering voor ogen had, worden de 
positieve, menselijke eigenschappen van deze prinsessen alleen maar vergroot.

Wanneer het de prins is die op  dezelfde manier vervloekt wordt, treden de vrouwelijke 
personages steeds op de voorgrond. Zij worden het belangrijkste handelende personage en 
begeven zich daarbij vaak over de grenzen van de eigentijdse genderconventies. Op  een paar 
uitzonderingen na slagen ze erin om de situatie naar hun hand te zetten, hun geluk in hun eigen 
hand te nemen en hun geliefde te verlossen.

De sprookjes waarin beide hoofdpersonages van gedaante veranderen, geven een gevarieerd 
beeld van de manier waarop  d’Aulnoy naar relaties keek. Ze is daarbij behoorlijk optimistisch: 
eeuwige liefde, wederzijds respect, en de aanvullende eigenschappen van man en vrouw worden 
aangehaald. Als afsluiter heb ik kort de typische manier waarop  d’Aulnoy  haar feeën uitbeeldt 
in haar sprookjes besproken, om aan te tonen dat  zij een laatste aanwijzing zijn voor de 
prominente positie die vrouwen innemen in het werk van d’Aulnoy.
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