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Inhoud Inleiding
De Raaf, de Vos en Kornuiten bevat twaalf van de meer dan 240 fabels die  
Jean de La Fontaine (1621-1695) tussen 1668 en 1694 schreef. Meer dan zijn
erotische poëzie en zijn gelegenheidsgedichten, vestigden de fabels zijn 
reputatie als één van Frankrijks grootste en meest speelse dichters.

La Fontaine volgde in deze poëzie een genre na dat al sinds de oudheid bestond, 
maar overtrof zijn voorgangers, zoals de Griekse slaaf Aesopus (ca. 550 voor Chr.)  
en de Romein Phaedrus (eerste eeuw na Chr.), door zijn dichterlijke inventiviteit, 
zijn gevoel voor theater en het loslaten van het moralisme dat vaak met  
de fabels gepaard ging.

La Fontaine werd geboren in Château-Thierry in de Champagnestreek. 
Een tijdlang was hij de protegé van Fouquet, de minister van Financiën van  
Lodewijk XIV. Maar zijn beschermheer wekt de toorn van de Zonnekoning op 
en als La Fontaine hem blijft verdedigen, is dat loyaal maar niet zo verstandig. 
Gelukkig vindt hij op den duur anderen, vooral vrouwen, die hem steunen.

Wel draagt hij in 1668 het eerste deel van zijn Fables op aan de zevenjarige  
zoon van Lodewijk XIV. In dit verband kun je je afvragen of hij de bedoeling had  
voor kinderen te schrijven. Maar de twee delen die hij vervolgens publiceert, 
richten zich tot een meer volwassen publiek. 

Wat duidelijk wordt, is dat La Fontaine dieren in beeld brengt om het over 
mensen te hebben. Bij zijn illustratoren heeft dat in de voorbije eeuwen tot allerlei 
tussenvormen geleid: dieren in mensengedaante (en kleren!), mensen met 
dierlijke trekken, et cetera. Carlijn van Vlijmen kiest in haar tekeningen resoluut 
voor het dier, althans in dit eerste boekje. Want er is al een tweede bundel met 
nog eens twaalf fabels in voorbereiding. Wie weet halen we de 243 wel… 

R.S.

De getallen boven de fabels verwijzen naar de nummering in de oorspronkelijke Franse uitgave. 
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De Cicade en de Mier 
De Cicade zong haar zang 
De zomer lang,
Maar zat, nu de wind ging keren,
Rap met de gebakken peren:
Zelfs geen larf, geen flinter bast
Voor haar lege voorraadkast.
Scheel van honger klopt het dier
Ten slotte aan bij buurvrouw Mier
En stelt haar een lening voor:
‘U helpt mij de winter door
En de lente. Vóór het oogstfeest
Los ik af, hoofdsom én rente,
Dat zweer ik! Want cicade, krekel –
Aan schulden heeft elk dier een hekel.
Joffer Mier is nogal pinnig:
Gebedel staat haar niet aan.
‘Wat heb je heel de zomer gedaan?’
Vroeg zij de Cicade vinnig.
‘ ‘k Heb voor jan en alleman
Dag en nacht mijn lied gezongen.’
‘Liedjes zingen? Tjonge, jonge.
Doe nou maar een dansje dan!’

I,1
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Hoog op een tak zat Baas Raaf, zwartgerokt,
Zijn snavel geklemd om een kaasje.
Onder de boom, door de geur aangelokt,
Baas Vos, met een hoofse strijkage:
‘Goedendag, mijn waarde Heer Raaf.    
Ach, wat oogt ge weer fraai! Die vederdos, puntgaaf!
Ik lieg niet: als uw kwinkeleren
Net zo kleurrijk is als uw veren,
Dan bent u zonder meer de Phoenix van dit bos.’
Zoveel lof was Baas Raaf in geen tijden beschoren
En om zijn stem te laten horen
Spert hij zijn bek open, zijn prooi valt op het mos.
Baas Vos graait hem snel weg en zegt: ‘Mijn waarde Heer,
Weet dat elke vleier teert
Op kosten van wie zijn vleien aanvaardt.
Die wijze les is, dunkt me, wel een kaasje waard!’

De Raaf, beschaamd en gefrustreerd,
Zwoer, iets te laat, dat hij zijn lesje had geleerd.

De Raaf en de Vos
I,2
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Le Corbeau et le Renard
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
 Sans mentir, si votre ramage
 Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

I,2

La Cigale et la Fourmi 
La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j’en suis fort aise :
Et bien ! dansez maintenant.

I,1
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De sterkste heeft altijd de beste argumenten;
Die waarheid ga ik u nu inprenten.
Een Lam had net zijn dorst gelest
In ‘t water van een klare beek,
Toen daar opeens een Wolf stond die, in deze streek
Verzeild geraakt, door honger werd geprest. 
‘Hoe waag jij het mijn drinkwater troebel te maken?’
Zei het dier met het schuim op de kaken.
‘Van die vermetelheid krijg jij ter plekke spijt!’
‘Sire,’ antwoordt het Lam, ‘ ‘k smeek Uwe Majesteit
Niet in blinde toorn te ontsteken.
U kunt zien dat ik, vergeleken 
Bij u, wel tien of twintig pas
Stroomafwaarts was,
Toen ik uit de beek stond te drinken
En dat ik dus het water, ik vraag beleefd pardon,
Onmogelijk vervuilen kon.’
‘Je vervuilt het!’ zo liet nu de Wolf dreigend klinken.
‘En vorig jaar heb je mijn naam ook al bevlekt.’
‘Hoe dan?’ hernam het Lam, ‘ ‘k was nog niet eens verwekt.
Ik zuig nog aan de tepels van mijn moeder.’
‘Als jij ‘t niet was, dan wel je broeder.’
‘Ik heb geen broers!’ ‘Dan een familielid! 
Want jullie, loeders, tarten mij:
De hele meute: herders, honden, jij!
Dit schreeuwt om wraak!’  
Daarop verscheurt de Wolf, diep in het bos,
Met tanden scherp als een mes,
Het arme Lam
Zonder één vorm van proces.

De Wolf  en  het  Lam
I,10
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Heer Vos had op een dag, in een royaal gebaar,
Vrouw Ooievaar gevraagd een hapje mee te eten.
Het was een karig maal, in een half uurtje klaar,
En dat was zelfs nog ruim gemeten:
Een waterige soep (geen vis of vlees, geen deeg)
Die hij in een vrij plat en ondiep bord serveerde.
Zij kreeg er met haar snavel, wat ze ook probeerde,
Geen vat op, híj at  in een mum het bord schoon leeg.
Om wraak te nemen op die aartsschavuit
Nodigt de Ooievaar hèm na een tijdje uit.
‘Met alle soorten van genoegen,’ antwoordt hij,
‘Want onder vrienden past geen veinzerij.’
Precies op tijd betrad hij de gastvrije 
Woning van de Ooievaar en 
Hemelde haar op en vleide haar,
Vooral haar kookkunst prees hij zeer.
Hij had een flinke trek, dat hebben vossen meer,
Hij watertandde bij de geur van ossenlapjes
In kriekenbier gestoofd, een keur van malse hapjes.
De maaltijd werd, tot zijn verdriet,
Opgediend in een vaas met een slanke, lange hals.
De snavel van de Ooievaar was rank en smal,
De snuit van Heer Reinaert passeerde echter niet,
Zodat hij scheel van honger weer naar huis gezwalkt is,
Zich schamend als een vos die door een kip verschalkt is,
Zijn staart tussen de benen, heel schaapachtig.

Bedriegers, houdt dit in gedachten:
Wie kaatst moet de bal verwachten.

De Vos en de Ooievaar 
I,18
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Le Loup et l’Agneau
 La raison du plus fort est toujours la meilleure ;
Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d’une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage ;
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.
Comment l’aurais-je fait si  je n’étais pas né ?
Reprit l’Agneau ; je tette encor ma mère.
Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
Je n’en ai point. C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos Bergers, et vos Chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

I,10

Compère le Renard se mit un jour en frais,
Et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fut petit, et sans beaucoup d’apprêts :
Le Galand, pour toute besogne
Avait un brouet clair (il vivait chichement).
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette.
La Cigogne au long bec n’en put attraper miette ;
Et le Drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
À quelque temps de là, la Cigogne le prie.
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie.
À l’heure dite il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse ;
Loua très fort sa politesse,
Trouva le dîner cuit à point.
Bon appétit surtout ; Renards n’en manquent point.
Il se réjouissait à l’odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu’il croyait friande.
On servit pour l’embarrasser
En un vase à long col, et d’étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer,
Mais le museau du Sire était d’autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu’une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l’oreille.
Trompeurs, c’est pour vous que j’écris,
Attendez-vous à la pareille.

Le Renard et la Cigogne
I,18
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De  Leeuw en de Ezel 
op  jacht

Eens op een keer bedacht de Koning van de dieren
Dat hij op jacht zou gaan om zijn naamdag te vieren.
En als de Leeuw jaagt, gaat hij niet op mussenjacht,
Dan worden herten, everzwijnen afgeslacht.
Om in zijn voornemen te slagen,
Had hij de Ezel opgedragen
Bij wijze van trompetter met hem 
Mee te komen – denkend aan diens schelle stentorstem.
De Leeuw gaf hem een plek tussen het kreupelhout
En droeg hem op te balken, want zo’n hels geluid
Dreef zelfs de schuwste reebok nog zijn schuilplaats uit.
Het groot wild, in het bos met ezels niet vertrouwd,
Kreeg het prompt spaans benauwd;
Alom weergalmde het sonoor ia-gebalk
En angst bekroop hun hart, daar in het holst van ‘t woud.
’t Werd een massale vlucht, uit louter lijfsbehoud,
 Maar elk werd door de Leeuw verschalkt.

‘En’, vroeg de Ezel, ‘heb ik mij niet goed geweerd?’
(Het leek er veel op of hij alle eer wou claimen.)
‘Nou,’ zei de Leeuw, ‘je balkte vrij en onverveerd.
En als ik jou niet met een korrel zout zou nemen,
Was ik hem ook van schrik gesmeerd.’

De Ezel was gekwetst, maar bleef kalm en bedaard.
Had niet de Leeuw het recht hem spottend aan te vallen?
Want Ezels balken wel, maar moeten niet gaan brallen.
Dat past niet bij hun aard.

I I,19



Le Lièvre et les Grenouilles
Un Lièvre en son gîte songeait
(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ?) ;
Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait :
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
Les gens de naturel peureux
Sont, disait-il, bien malheureux :
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite.
Jamais un plaisir pur ; toujours assauts divers.
Voilà comme je vis : cette crainte maudite
M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle ?
Je crois même qu’en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi.
Ainsi raisonnait notre Lièvre,
Et cependant faisait le guet.
Il était douteux, inquiet ;
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
Le mélancolique Animal,
En rêvant à cette matière,
Entend un léger bruit : ce lui fut un signal
Pour s’enfuir devers sa tanière.
Il s’en alla passer sur le bord d’un étang :
Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes ;
Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.
Oh! dit-il, j’en fais faire autant
Qu’on m’en fait faire ! ma présence
Effraie aussi les gens ! je mets l’alarme au camp !
Et d’où me vient cette vaillance ?
Comment ! des animaux qui tremblent devant moi !
Je suis donc un foudre de guerre ?
Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre,
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

I I,14

Le Lion et l’Âne chassant
Le Roi des animaux se mit un jour en tête 
De giboyer. Il célébrait sa fête.
Le gibier du Lion, ce ne sont pas Moineaux ;
Mais beaux et bons Sangliers, Daims et Cerfs bons et beaux.
Pour réussir dans cette affaire,
Il se servit du ministère
De l’Âne à la voix de stentor.
L’Âne à Messer Lion fit office de Cor.
Le Lion le posta, le couvrit de ramée,
Lui commanda de braire, assuré qu’à ce son
Les moins intimidés fuiraient de leur maison.
Leur troupe n’était pas encore accoutumée
À la tempête de sa voix ;
L’air en retentissait d’un bruit épouvantable :
La frayeur saisissait les hôtes de ces bois .
Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable 
Où les attendait le Lion.
N’ai-je pas bien servi dans cette occasion ? 
Dit l’Âne, en se donnant tout l’honneur de la chasse. 
Oui, reprit le Lion, c’est bravement crié. 
Si je ne connaissais ta personne et ta race,
 J’en serais moi-même effrayé.  
L’Âne, s’il eût osé, se fût mis en colère, 
Encor qu’on le raillât avec juste raison :
Car qui pourrait souffrir un Âne fanfaron ?
Ce n’est pas là leur caractère.

I I,19
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