
OctaafOctaaf
Odysseus



Histoire et dessins : Eric Querelle aka Odysseus  (www.odysseuslibre.be)

Du même auteur :

Petit Vénusien
Bonne nuit Doudou Lapin !
Ne pleure pas Monsieur le Loup.
Super Héros (2 versions)
Le carré qui voulait devenir rond
Le grand voyage

Abel et Bellina – Déjà parus

1. Abel a perdu son doudou
2. Abel et Bellina se déguisent pour Halloween
3. Abel et Bellina jouent dans la neige.
4. Abel et Bellina ont vu de vilaines choses à la télévision.
5. Abel et Bellina plantent une jolie fleur.
6. Abel et Bellina construisent une cabane.
7. Abel et Bellina vont à la piscine.
8. Abel et Bellina ont fait une bêtise.

Outre crayon, gomme et feutres, cette histoire a été créée avec les logiciels libres 
suivants :

Inkscape : http://www.inkscape.org
Gimp : http://www.gimp.org
LibreOffice Draw http://fr.libreoffice.org 

Polices de caractère :

DejaVu Sans, Yahfie 

Cette oeuvre est sous Licence ArtLibre 1,3 (LAL 1,3)

Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer 
librement les oeuvres dans le respect des droits de l'auteur.

Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule 
l'exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de 
l'esprit quels que soient leur genre et leur forme d'expression.

Si, en règle générale, l'application du droit d'auteur conduit à restreindre l'accès aux oeuvres 
de l'esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L'intention est d'autoriser 
l'utilisation des ressources d'une oeuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour 
amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d'avoir jouissance des 
oeuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

Licence complète http://artlibre.org/licence/lal

Toute ma gratitude à Aquilatin, Annie Lesca et Cyrille Largillier pour leur relecture attentive 
et bienveillante ainsi qu’à Kristiaan pour cette très belle traduction en néerlandais.

Odysseus, Octave, 23 février 2018. / Traduction/vertaling : Kristiaan –9 mai 2019 
Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la 
Licence Art Libre.

http://www.inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://fr.libreoffice.org/
https://fontlibrary.org/en/font/yahfie
http://artlibre.org/licence/lal
http://www.artlibre.org/


Octaaf





Norbert de vogelverschrikker was moe. Reeds lang 

bewaakte hij de velden door vogels en andere 

dieren te verjagen. De afgelopen jaren had hij 

echter veel van zijn indrukwekkend voorkomen 

verloren en hij was aan het aftakelen. Zijn vroeger 

zo mooie hemd was nu vuil, gekreukt en 

gescheurd. Van zijn hoed bleven enkel nog wat 

dunne flarden over die vastzaten aan de weinige 

haren van riet die hem nog resteerden.

Ja, Norbert was moe en erg bedroefd.
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Vroeger zag hij er piekfijn uit en deed hij zijn werk 

perfect. In de omgeving stond hij bekend als een 

angstaanjagende en meedogenloze 

vogelverschrikker. Geen enkele vogel, mol, 

everzwijn, of wezel zou het ooit aangedurfd 

hebben om het landgoed dat hij overzag te 

benaderen, zoveel indruk maakte hij.

Nochtans was Norbert een gevoelig, vriendelijk en 

grootmoedig wezen, dat is tenminste wat de 

mensen die hem persoonlijk kenden over hem 

zeiden.
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Maar vandaag was ook Alfons bedroefd en bezorgd 

omdat hij zag dat zijn goede vriend niet meer dan 

een schaduw van zichzelf was. Bovendien was 

Norbert helemaal niet meer effectief; dieren die 

hem ooit vreesden, benaderden hem nu zonder 

angst en brachten schade toe aan de gewassen.

Alfons, die deze vriend die hem zo'n waardevolle 

diensten had bewezen hoog in het vaandel hield, 

voelde zich gedwongen om hem te vervangen.

- 7 -

Alfons de landbouwer was één van hen. Hij was 

trouwens degene die hem daar vroeger had 

neergepoot. Norbert en Alfons hadden in de loop 

der jaren een oprechte band van respect en 

vriendschap gesmeed.



De volgende dag, bij het ochtendgloren, begaf 

Alfons zich naar het veld met een zeer jonge en 

piekfijn uitgedoste vogelverschrikker in zijn hand 

om de vervanging door te voeren. Maar naarmate 

hij naderbij kwam, werden zijn voeten en hart 

steeds zwaarder en zwaarder, omdat hij vervuld 

was van verdriet en wroeging.

Toen hij de verrassing en het misverstand in de 

ogen van zijn oude vriend de vogelverschrikker 

zag, kon hij hem de waarheid niet opbiechten en 

veranderde hij het doel van zijn komst.
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- Hallo Norbert, zei de boer wat ongemakkelijk. "Ik 

dacht dat deze zomer een beetje gezelschap je 

goed zou doen en dat het het werk tevens 

aangenamer zou maken. Ik zou je willen 

voorstellen aan Octaaf, uw stagiair, met wie u, 

daar ben ik zeker van, al uw tips en uw geweldige 

ervaring zult kunnen delen."

Norbert leek verrukt met het gezelschap en de 

nieuwe missie die hij kreeg. Hij bedankte Alfons 

hartelijk, die onmiddellijk afscheid nam, opgelucht 

door de wending van de gebeurtenissen.
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Nu alleen, midden op het platteland, keken 

Norbert en Octaaf elkaar aan. Norbert begon hem 

de basisprincipes van het vogelverschrikken uit te 

leggen, hoe de juiste bewegingen te maken, welke 

fouten niet te maken, speciale technieken om 

ratten, wezels en vooral wilde zwijnen - want zij 

zijn degenen die de meeste schade veroorzaken - 

van de velden te verjagen.
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Terwijl hij naar de uitleg van zijn mentor luisterde, 

zag Octaaf de twee vogels die zich op zijn hoofd 

nestelden en de muis die aan zijn voeten 

huppelde. Hij bleef glimlachend zwijgen, maar kon 

het niet nalaten te denken dat de technieken van 

deze oude vogelverschrikker niet erg effectief 

waren. Hij had nog een troef achter de hand om 

dieren op een nieuwe manier af te schrikken.
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Tijdens de eerste dagen van zijn opleiding stelde 

Octaaf zich tevreden met eenvoudigweg alle 

aanbevelingen van zijn meester naar de letter op 

te volgen. Het veld hervond zo zijn rust van 

weleer: geen vogels, wezels, muizen of wilde 

zwijnen meer.

Alfons, die af en toe langskwam, was zeer 

tevreden.
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De oude vogelverschrikker aanvaardde met 

genoegen en beide keerden terug naar de 

hoeve.
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Op een dag, na een hevige storm, was de 

toestand van Norbert er op achteruitgegaan. De 

boer stelde voor om terug te keren naar de 

boerderij om hem repareren. 
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Octaaf verkneukelde zich, eens de twee 

companen uit het zicht verdwenen waren:

"Eindelijk alleen!" riep hij verheugd uit.

"Van nu af aan kan ik doen wat ik wil, nieuwe 

technieken ontwikkelen zonder de opmerkingen 

van deze oude aftandse vogelverschrikker te 

moeten accepteren."

Met deze woorden danste hij al draaiend rond 

zijn as.
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De eerste uren waren rustig. De dieren durfden 

niet meer terug te keren omdat het gerucht de 

ronde deed dat een andere vogelverschrikker 

(een angstaanjagende ditmaal) Norbert voortaan 

vergezelde.

De vogels konden de drang om terug te keren 

echter niet lang weerstaan. Toen ze zagen dat de 

oude vogelverschrikker er niet meer was, 

kwamen ze dichterbij.
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Octaaf, die een paar vogels zag naderen, vond 

het een goede gelegenheid om een nieuwe 

techniek uit te proberen om de dieren te 

verjagen.

Dus, in plaats van te schreeuwen en gebaren te 

maken, begon hij te zingen. De vogels hielden 

eensklaps halt, verbijsterd, en tot grote 

tevredenheid van Octaaf maakten ze ijlings 

rechtsomkeer.
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Maar ook al geloofde hij het zelf, toch bereikte 

Octaaf niet het gewenste effect. De vogels, eens 

terug in hun bomen, vertelden hun kameraden 

over hun ontmoeting met de nieuwe 

vogelverschrikker:

"Toen we aankwamen, spreidde hij zijn armen. We 

dachten dat hij ging schreeuwen. In plaats daarvan 

begon hij te zingen. Die jongen heeft zo'n mooie 

stem. Je zou hem echt eens moeten horen."

De andere vogels volgden hen naar het veld.
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Octaaf, opgewekt, wreef zich in de handen en 

gniffelde toen hij terugdacht aan de achterhaalde 

methodes die de oude Norbert gebruikte.

Octaaf zag de vogels in groten getale aankomen. 

Hij dacht bij zichzelf dat dit de gelegenheid was 

om zijn nieuwe techniek te perfectioneren. Deze 

keer zong hij terwijl hij in zijn handen klapte. De 

vogels stopten en maakten rechtsomkeer.
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De vogels van hun kant krijsten van enthousiasme 

om het spektakel dat ze net aanschouwd hadden.

Ze deelden het mee aan de veldmuizen die met 

hun familie op pad gingen om dit nieuwe 

fenomeen te zien.
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Octaaf zag de vogels weer in grote aantallen 

aankomen. Maar hij merkte de veldmuizen niet 

onmiddellijk op. Toen hij het graan zag bewegen, 

dacht hij aanvankelijk dat de wind was 

opgestoken. Pas toen de veldmuizen aan zijn 

voeten aankwamen, realiseerde hij zich hun 

aanwezigheid. Om ze weg te jagen, zong hij en 

klapte hij in zijn handen.



- 21 -

De veldmuizen werden even stil, klapten 

vervolgens in hun handen alvorens zich om te 

draaien en te verdwijnen. Voor het eerst bleven 

de vogels ter plekke. Geërgerd door het applaus 

begon Octaaf opnieuw te zingen, in zijn handen 

te klappen en rond te draaien. Maar niet alleen 

keerden de vogels niet om, ze juichten nog 

harder en zongen en cirkelden rond de jonge 

vogelverschrikker die niet meer wist wat hij 

moest doen.
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Intussen waren de veldmuizen vertrokken om te 

vertellen over wat ze hadden bijgewoond. Ze 

mobiliseerden de muizen, de wezels, de wilde 

zwijnen en de vossen die op hun weg het veld 

van Alfons binnenvielen en verwoestten.

Even later verspreidde het gerucht zich onder de 

dieren van het dorp: katten, honden, geiten, 

schapen, eenden, kippen en varkens. Op hun 

beurt kwamen ze bij de weide aan waar Octaaf 

wanhopig aan het spartelen was.
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De mensen in het dorp begrepen niet waarom 

hun dieren weggingen, dus gingen ze ze 

achterna om de reden van hun massale uittocht 

te achterhalen.

Alzo bevond het hele dorp, dieren inbegrepen, 

zich in het volledig vertrapte korenveld van 

Alfons.

Octaaf, neerslachtig, had al lang alle controle 

verloren. Zijn visie op de situatie veranderde 

echter radicaal toen een kleine muis tot aan zijn 

voeten kwam en hem vroeg om opnieuw te 

zingen:  "Al deze mensen kwamen niet om het 

graan te eten, dacht hij, ze zijn voor mij 

gekomen, om naar me te luisteren, om me te 

bewonderen".

Zodoende begon hij een echte show op te 

voeren: een mengeling van liedjes, dans en 

verhalen, voor een verbaasd maar bewonderend 

publiek dat luid applaudisseerde.
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"Genoeg!" schreeuwde iemand achteraan. 

Iedereen zweeg.

De menigte maakte plaats en vanaf de rand van 

het veld kwam Alfons dronken van woede 

aangelopen.

Razend berispte deze laatste Octaaf die zich 

eindelijk realiseerde wat voor een schade hij had 

aangericht. In stilte trokken de inwoners van het 

dorp en de dieren zich beteuterd terug.
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Hij keerde even later terug met Norbert, 

opgeknapt en opgefrist. Hij plaatste hem naast 

Octaaf. Ze keken elkaar in stilte aan.

- Kijk wat je hebt aangericht, snikte Alfons 

temidden van het volledig vernietigde graan.

Octaaf barstte in tranen uit: "Het... het spijt me 

Alfons" zei hij eenvoudigweg.

Alfons verliet zonder een woord te zeggen met 

vastberaden tred het veld.
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Octaaf boog het hoofd en zei uiteindelijk: "Ik 

dacht dat ik sterk en intelligent was. Als ik de 

wijze raad van Norbert had opgevolgd, zou dit 

alles niet gebeurd zijn".

Norbert keek hem langdurig aan.

"We leren allemaal van onze fouten, mijn jongen, 

en ik ben ervan overtuigd dat dat ook in jou 

geval zo is" antwoordde hij.

De jonge vogelverschrikker zei toen: "Ik weet 

niet zeker of ik geschikt ben voor deze baan".

"Ik vind daarentegen dat je heel goed je plan 

hebt getrokken", zei Norbert. "Ik denk dat je 

gewoon anderen wil aantrekken in plaats van ze 

weg te jagen," voegde hij er lachend aan toe.

Alfons kwam tussenbeide: "Ik stel voor dat je 

tijdens het volgende dorpsfeest een show 

opvoert. De opbrengst zal het verlies van het 

veld compenseren en mij de komende jaren 

helpen om me in mijn eigen onderhoud te 

voorzien."

Octaaf aanvaardde het voorstel enthousiast.
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Zo stemde Octaaf ermee in zijn functie als 

vogelverschrikker te hervatten, wat hij ditmaal 

met veel enthousiasme en efficiëntie deed, met 

het kostbare advies van Norbert die, kort daarna, 

naar de moestuin van Alfons werd overgeplaatst 

voor een welverdiend pensioen.
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En elk jaar, tijdens het dorpsfeest, zong en 

danste Octaaf tot vreugde van de volwassenen, 

kinderen en alle dieren.
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