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Een kabouterpiratenschatkaart

Lies was aan het werken aan een 
raket. Daarmee zou ze mee kunnen 
vliegen met de andere elfjes als die 
iets leuk gingen doen. Toen ze klein 
was - of kleiner, want elfjes worden 
nooit groot - raakte één van haar 
vleugels gewond en sinds dan kan ze 
niet meer vliegen of toveren.

Maar een raket bouwen maakt veel lawaai. Lies 
was aan het hameren en zagen, en af en toe ontplofte de 
raketbrandstof die op de bank stond te pruttelen! Mevrouw 
Uil, die in een boom dichtbij probeerde te slapen, kon geen 
oog dicht doen.

Uiteindelijk was Mevrouw Uil het beu. Ze zocht in haar 
nest iets om Lies mee af te leiden, vloog er mee naar beneden 
en klopte op Lies haar deur.

“Wat heeft u daar?” vroeg Lies toen ze de deur open 
deed. Mevrouw Uil stond voor haar met een groot opgerold 
papier.





“Een schatkaart,” geeuwde Mevrouw Uil. “Een 
kabouterkapitein heeft die eens aan mij gegeven nadat ik 
hem en zijn piraten van hun zinkend schip redde.”

“Wow!” riep Lies terwijl ze snel de kaart uitrolde. “Een 
echte schatkaart! Maar ik herken hier helemaal niets op. 
Waar is dit?”

“Dat weet ik ook niet,” zei Mevrouw Uil. “Je zal zelf 
moeten zoeken. Stilletjes.”

“Ik weet het! Ik kan met mijn raket over het hele bos 
vliegen tot ik iets herken!”

“Nee nee,” zei Mevrouw Uil snel, bang dat Lies weer 
lawaai ging maken. “Kabouters zijn klein. Je moet alles 

vanuit hun oogpunt kunnen zien.”

Zo vertrok Lies dan te voet, met haar zak 
met avontuurspullen en met haar neus in de 

schatkaart. Ze keek zo hard naar de kaart dat 
ze helemaal niet zag waar ze liep. Zo had ze 

Erik Egel, die rustig een dutje aan het doen 
was, helemaal niet gezien totdat ze er 

pardoes tegen botste!





“Aaah!” riep Erik geschrokken. 

“Au!” riep Lies. De stekels van de egel prikten haar 
door de kaart heen in de armen en benen. Gelukkig waren 
haar werkkleren dik genoeg om de scherpe stekels tegen te 
houden.

“Kijk toch waar je loopt!” riep de egel een beetje kwaad.

“Sorry, Erik,” zei Lies, “Ik was in mijn schatkaart aan het 
kijken en had je niet gezien.”

“Schatkaart?” vroeg Erik. “Welke schatkaart?” Toen Lies 
tegen hem botste was de kaart op zijn rug vastgeprikt en hij 
kon ze nu niet zien.

“Die daar, achter je,” zei Lies, wijzend. 

Erik draaide zich om, maar zag helemaal geen kaart, 
want die draaide natuurlijk met hem mee. “Hou je mij voor 
de gek?” vroeg hij kwaad.

“Wacht even,” lachte Lies, en ze trok de kaart los van 
Eriks stekels. “Hier, deze kaart. Mevrouw Uil heeft ze van 
piraten gekregen, maar ik weet helemaal niet waar dit is. 
Weet jij het soms?”





“Hmm, nee,” zei Erik na eens goed gekeken te hebben. 
“Maar ik weet wel een piratenschip liggen.”

“Oh, wow, echt?” vroeg Lies. “Dan zal de schat daar ook 
wel ergens liggen!”

Erik Egel nam Lies mee naar het piratenschip. Het was 
best wel even lopen want het lag in een deel van het bos waar 
Lies nog nooit geweest was. Toen ze er waren, vond Lies het 
fantastisch. Het was een echt piratenschip, met grote masten, 
touwen, kanonnen … alles wat een piratenschip nodig 
had. Alles behalve water. Het schip lag in het midden van 
een reuzegrote zandbak. Er was zelfs geen plas te zien en al 
helemaal geen zee of meer.

Lies klom snel aan boord, maar Erik durfde eerst niet. 
Pas toen Lies riep dat er geen piraten waren kwam hij mee 
kijken.

“Wat raar,” zei Lies toen ze alles goed onderzocht 
hadden. “Hoe komt zo een grote boot hier zonder water?”





Roodveer de piratenpapegaai

“Misschien vaart deze boot op zand? Dat is er wel 
genoeg hier,” zei Erik toen ze terug op de grond waren.

“Dat denk ik niet,” zei Lies. “Hij zit vast.”

“Daar is iemand,” fluisterde Erik plotseling. Lies keek 
snel op en zag waar Erik naar wees: een figuur bijna zo groot 
als een mens (en dat is heel groot voor een elfje en een bange 
egel) die iets aan het zoeken was in het zand.

“Een mens!” fluisterde Erik bang, maar Lies schudde 
haar hoofd.  “Dat is geen mens,” zei ze, ”hij heeft een 
vissenstaart. Het is een zeemeermin!”

“Maar er is hier helemaal geen zee. En het is een man,” 
protesteerde Erik. “Een meermeerman dan,” suste Lies hem. 
“Wat zou hij zoeken?”

“Hij zoekt parelschelpen,” zei iemand boven hen, en 
een knalrode papegaai met een ooglapje sprong van de boot 
en landde tussen Lies en Erik. “Hallo, ik ben Roodveer de 
piratenpapegaai.”





“Jij bent een piraat?” vroeg Lies verbaasd.

“Wel, dat was ik, maar toen de boot strandde zijn mijn 
scheepsmaten weggegaan zonder mij.”

“Weet jij waar deze schat is dan?” vroeg Lies, en ze 
toonde Roodveer de kaart.

“Oh, de schat van Kapitein Zwartmuts,” antwoordde hij. 
“Nee, die is verstopt voordat ik geboren was. Maar ik weet 
wel waar dat meer is, of wat ervan over schiet. Kom mee!”

Roodveer nam hen mee naar een dam van stenen en 
zand. Van bovenop de dam konden ze eindelijk het water van 
een groot meer zien.

“Hmm,” peinsde Lies, “dit meer is wel veel kleiner dan 
dat op de kaart.”

“Ja,” zei de piratenpapegaai. “Deze stenen hebben 
het meer in twee gedeeld en één deel is toen uitgedroogd. 
Daarom dat ons piratenschip vast zit in het zand!” Roodveer 
was wat kwaad. Als de dam er niet geweest was zouden zijn 
piratenvriendjes niet weggegaan zijn. “Stomme stenen!” 
gromde hij, en hij schopte tegen een grote steen.





Plotseling klonk er een luide krak. “Oh nee,” zei Lies, 
“ik denk dat die steen die jij weggeschopt hebt deze hele dam 
…” en toen brak de dam en Lies, Erik en Roodveer werden 
allemaal meegesleurd door het water!

Lies kon goed zwemmen, maar de stroom was zo sterk 
dat zelfs zij moeite had boven te blijven. Erik was al helemaal 
de kluts kwijt. Ze gingen bijna kopje onder toen ze elks 
vastgegrepen werden door een grote klauw.

“Au! Waarom heb jij stekels!” riep Roodveer. Hij was het 
die hun uit het water had gepikt en nu vloog hij met hun over 
het meer. Ver vlogen ze wel niet, want even later botste hij 
recht tegen de middenmast van het piratenschip!

“Sorry!” zei de papegaai. “Met mijn één oog kan ik niet 
zo goed meer vliegen.”

“Maakt niet uit,” zei Lies. “Ik heb een kapotte vleugel en 
kan helemaal niet vliegen.”

“Pff,” zuchtte Erik Egel. “Ik heb niet eens vleugels.”





De drie waren nog maar juist terug rechtgestaan toen 
de hele boot plots schokte en beefde en ze bijna terug omver 
vielen.

“De boot is losgekomen!” riep Lies.

“We varen!” riep Roodveer blij.

Snel klom Lies in een mast om rond te kijken. Het 
opgedroogde meer was zich terug aan het opvullen en leek 
nu helemaal op het meer op de schatkaart.

“Ahoi Erik!” riep ze naar beneden. “Pak het stuurwiel! 
Ik zal wijzen hoe je moet varen.”

Samen voeren ze op het meer: Lies als uitkijk in het 
kraaiennest, Erik als stuuregel en Roodveer vloog van hier 
naar daar om alle zeilen en touwen juist te zetten. Het was 
heel moeilijk om naar de juiste plaats 
te gaan met zo een grote boot, want 
de stroom ging de verkeerde kant 
uit. Lies en Erik wisten niet goed wat 
te doen, maar met de hulp van de 
piratenpapegaai lukte het hen.





Toen ze bij het kruis op de kaart waren gekomen gleed 
Lies langs een touw terug naar beneden.

“Ik snap het niet,” zei ze. “Er zou hier 
een eiland moeten zijn.”

“Er zit veel meer water in het meer dan vroeger,” zei 
Roodveer. “Misschien ligt het eiland nu onder water?”

“Oh nee,” zei Erik Egel, “hoe kunnen we nu de schat 
vinden?”

“Er is een kabouterpiratenduikpak in het ruim,” zei 
Roodveer, “maar dat is waarschijnlijk te klein voor jullie.”

“Daar kan ik wel iets aan doen,” zei Lies. Ze ging direct 
aan het werk om het duikpak aan te passen. Het pak zelf was 
te klein, maar de helm paste juist. Het was een rare helm, met 
plaats voor een pinnemuts. 

“Zie zo,” zei Lies na een uurtje werk. “Nu kan ik de helm 
gebruiken zonder het pak.”

Erik keek angstig naar het water. “Maar wat als er meer 
meermeermannen zijn?”





Onder water

Met een plons sprong Lies in het meer. 
Met de kabouterpiratenduikhelm kon ze zo lang 
onder water blijven als ze wou. Ze had een schop 
mee om de schat op te graven, maar eerst moest 
ze hem vinden. Ze kon de schatkaart niet meebrengen onder 
water en alles zag er zo raar uit hier.

Na een tijdje gezwommen te hebben kwam Lies een 
meerschildpad met haar kindje tegen. “Hallo,” zei Lies, maar 
de schildpadden konden haar niet horen door de helm. Door 
met haar handen en de schop te wuiven kon Lies duidelijk 
maken wat ze wou. De mama schildpad dacht even na en 
zei iets tegen haar kindje. Het kindje gaf een vin aan Lies en 
leidde haar dieper het meer in.

Even later kwamen ze bij een 
paar bomen. “Bomen onder water!” 
dacht Lies. “Dat moet het eiland 
zijn. Het zal nog niet zo lang geleden 
gezonken zijn. Hier moet de schat 
ergens zijn!”





Lies deed snel een vreugdedansje, maar toen 
ze rond draaide zag ze een meermeerman! De 
babyschildpad verstopte zich snel, en Lies dook 
achter een rots.

De meermeerman zag er groot en 
gevaarlijk uit. Hij had een speer met drie 
punten vast en was op zoek naar iets. Lies hield zich zo stil 
als ze kon en keek rond. Ze probeerde zich te herinneren 
waar het kruis juist was op het eiland. 

De meermeerman zette zich neer en begon wat zeewier 
te eten. Voorzichtig sloop Lies achter zijn rug. De schat was 
niet ver nu en heel voorzichtig begon ze te graven. Het was 
best moeilijk om te graven in de modder, en Lies bleef over 
haar schouder naar de meerman kijken om zeker te zijn dat 
ze niet gezien of gehoord werd.

Na een paar angstige minuten botste haar schop op 
iets hard. De schat! Stilletjes groef ze 
verder totdat ze een grote houten kist 
uit het gat kon trekken.





De meermeerman had gelukkig niets gemerkt! Samen 
met de babyschildpad zwom Lies weg met de zware schatkist. 
Mama schildpad hielp om de kist helemaal naar boven naar 
de kabouterpiratenboot te brengen.

Met touwen brachten ze de schat aan boord. “Dank je 
wel!” riep Lies nog tegen de schildpadden.

Na nog een vreugdedansje verdeelden ze snel de schat. 
Roodveer kreeg het grootste deel omdat hij de enigste echte 
piraat was, en de schat toch te zwaar was voor Lies en Erik 
om mee te nemen. Erik koos wat parels die hij op zijn stekels 
kon steken voor versiering. Lies vond een paar zilveren 
kopjes. “Deze zijn perfect voor mijn raketmotor!” zei ze blij.

En toen was het tijd om terug naar huis te gaan. Lies 
en Erik namen afscheid van Roodveer die op de boot wou 
blijven als nieuwe kapitein.

Misschien zouden ze ooit nog wel eens een avontuur 
met hem hebben.

Einde



D
am

N

P
iratenboot

M
eermeerman

L
eg je schatkaart over

dit blad om te zien welke
weg L

ies volgde.



Lies is een speciaal elfje: door 
een ongeluk in haar jeugd kan ze niet 
vliegen en toveren. Toch houdt Lies 
van avonturen.

Als op een dag Lies wat te veel 
lawaai maakt, brengt Mevrouw Uil 
haar een echte schatkaart.


