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“Aartje Langstaartje  
en Abygail Longtail.”  

(zeg Abie-keel long-teel) 
Geschreven en geïllustreerd  

door PetraLouise Muris.  
Voorlezen of zelf lezen rond 8 jaar. 

Waarom ergens lid worden of betalen? 
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn  

zonder reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen gratis 
voor eigen gebruik te downloaden of te printen 

van: kinderboek-online.nl 
Let op de voorwaarden op bovenstaande site. 

Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken. 
Wereldwijd geregistreerd. 

 
Sommige lange woorden hebben een afbreek-streepje. 
HOOFDSTUK      BLADZIJDE 
 1    3 Een meisjes-muis. 
 2    7 Naar de kleintjes. 
 3   12 Abygail Longtail.  
   (zeg: Abie-keel Long-teel) 
 4   16 Een ander land. 
 5   20 Abygail gaat naar huis. 
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HOOFDSTUK 1 
EEN MEISJES-MUIS. 

 
Midden in het veld zit een kleine muis. 
Kwibus denkt dat hij dat muisje kent. 
Hij vliegt eropaf. 
 
‘Aartje,’ tjilpt Kwibus mus vrolijk. 
‘Alle eitjes zijn uit. 
Wil jij mijn kinderen zien?  
Ga je mee?’ 
 
‘Ik heet geen Aartje,’ piept de muis.  
‘Ik heet Aby-gail Long-tail!  
(zeg Abie-keel Long-teel) 
 
‘Nu jij het zegt,’ tjilpt Kwibus: ‘jij 
bent anders! Ben jij een meisje?’ 
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‘Ja, hoezo?’ 

‘Ken jij Aartje de veld-muis?  
Die is hart-stikke knap.  
Wil jij hem zien?’ 
 
‘Nee dank je, hier zijn ook muizen. 
Ik wil naar huis! Hoe kom ik daar?’ 
Aby-gail (zeg Abie-keel) trippelt 
huilend weg. 
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Kwibus vindt het een gekke muis.  
En..., hij heeft geen tijd voor haar. 

Hij moet nu 
belang-rijker 
dingen doen. 
Hij moet 
eerst een 
vlieg vangen 
en naar zijn 
nest brengen. 
 

Dat nest is onder een dakpan. 
De dakpan ligt op een oud hok. 
Dat hok staat naast het voetbal-veld.  
Het is een dug-out. (zeg duk-out)  
In een dug-out kun je zitten. 
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Er staat een bankje in. 
Het staat er al heel, heel veel jaar.  
Het is kapot en wordt niet meer 
gebruikt.  
Maar Kwibus vindt het nog steeds 
heel mooi.  
Daarom is zijn nest daar.  
 
Nu Kwibus zijn kinderen voert denkt 
hij aan Aartje. 
Zou Aartje dat muisje willen zien?  
Zou Aartje ook zijn nestje met 
kindertjes willen zien?  
Hij besluit om even naar Aartje te 
vliegen om het te vragen. 
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HOOFDSTUK 2. 
NAAR DE KLEINTJES. 

 
‘Tjilp, tjilp, tjilp, tjilp!’ tjilpt Kwibus 
voor de dieren-winkel. 
Aartje hoort Kwibus.  
Hij klautert meteen door de brieven-
bus naar buiten.  
‘Wat is er! Waarom tjilp jij zo hard,’ 
piept de muis. 

 
‘Kom mee, ik heb kindjes!’ tjilpt 
Kwibus. ‘Alle eitjes zijn uit!’  
Als jouw nest op een dak is, wil ik niet 
mee,’ piept Aartje.  
Kwibus kijkt meteen verdrietig.  
Hij wil zo graag dat Aartje meegaat.  
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Hij wil dat Aartje het meisjes-muisje 
ziet.  
Maar eerst zal hij zijn kindjes laten 
zien. Die zijn nog zo klein!  
Zij zijn net uit het ei. 
 
‘Kijk niet zo zielig Kwibus! 
Ik kom wel mee. 
Maar ik klim niet op het dak.  
Ik pak een zakje dan kun jij mij op 
het dak zetten. 
 
‘Goed, haal er maar 1.  
Ik wacht hier wel even.’ 
 
Kwibus wacht voor de winkel-deur.  
Het duurt niet lang want Aartje komt 
al met het zakje naar buiten. 
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Achter de school zijn sport-velden.  
De diertjes moeten daarheen.  
Daar staat de oude dug-out.  
(duk-out) 
 
Kwibus vliegt meteen naar het oude 
hok met het bankje erin. 
Bovenop dat kleine hok liggen hele 
oude rode dak-pannen. 
De mus vliegt er meteen onder.  
 
‘Tjilp, tjilp, hier zijn ze!  
Hier zijn mijn kindjes,’ tjilpt hij van-
onder de dakpan. ‘Ze zijn zo lief!’  
Hij komt weer gauw te-voor-schijn. 
‘Stap in het zakje Aartje, tjilp. 
Dan til ik jou op het dak.  
Dan kun jij mijn kindjes zien!’  
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Aartje klautert in het zakje en 

Kwibus klemt het tussen zijn snavel. 
Hij vliegt ermee naar het dak.  
Hopla, Aartje is op het dak en 
krabbelt uit het zakje.  



 11

Hij trippelt net als Kwibus onder de 
dakpan. 
‘Ach,’ zegt Aartje: ‘wat zijn jouw 
kindertjes klein en wat zijn zij lief!’  
 
Ja hè, zijn ze niet schattig?’ 
 
‘Hebben zij honger Kwibus?  
Hun snavels gaan open.’ 
 
‘Ja, ik moet eten zoeken, ga jij mee?  
Moet ik jou naar beneden brengen of 
kun jij het zelf?’ 
 
‘Ik kan het wel alleen,’ piept Aartje.  
Dit huisje is niet zo hoog.’ 
Eenmaal beneden rent hij Kwibus ach-
ter-na, hij wordt er moe van. 
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HOOFDSTUK 3 
AARTJE ZIET ABY-GAIL. 

(ABIE-KEEL.) 
 

Opeens beweegt er iets roze tussen 
het gras. Wat is dat?  
Aartje staat geschrok-ken stil. 

Wat is 
dat roze 
ding? 
 
 
 

Aartje is vlakbij, hij snuffelt.  
Hij ziet nu wat het roze ding is.  
‘Ha, ha, het is een muis met een 
poppen-hoedje! Wat een mop!’ 
Het andere muisje ziet hem nog niet. 
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‘Hi, hi!’ grinnikt Aartje.  
‘Hallo andere muis!’ piept hij.  
‘Ik ben Aartje, wie ben jij?’  

De muis draait zich verrast om. 
Nu ziet Aartje pas dat het een meisje 
is. Hij vindt haar erg mooi.  
‘Hello!’ zegt zij in het Engels.  
I am (zeg, aai em= ik ben)  
Aby-gail  Long-tail.  
(=Abie-keel Lang-staart.)  
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And you are? (zeg: En joe ar?)  
(=En jij bent?) 
 
‘Ik spreek alleen een beetje Frans,’ 
piept Aartje.  
‘Ik kan geen Engels spreken.  
Kun jij iets in het Nederlands 
zeggen?’  
 
‘Yes, a little.’ 
(zeg: jes u Liddel = Ja een beetje.)  
‘Een, twee, drie en dank je wel.  
Ik kan nog meer woordjes hoor.  
Zeg iets tegen mij.’ 
 
‘Ik, ik ben Aartje Lang-staartje.  
Ik vind je heel mooi.’ 
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‘Ha, ha, ik vind jou ook mooi,’ lacht 
Aby-gail. 
Opeens huilt zij: ‘weet jij de weg naar 
mijn huis?  
Ik weet de weg niet meer.’ 
 
‘Nee toch!’ piept Aartje.   
Ik was ook eens verdwaald!  
Hoe ziet jouw huis eruit?  
Waar woon jij?  
Woon jij in de stad of op het land? 
Misschien weet ik de weg.’  
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HOOFDSTUK 4 
EEN ANDER LAND. 

 
‘Ik woon in de 
heuvels vlakbij 
een kanaal.  
Ik klauterde in 
een auto want 
daar lag  iets 
lekkers in.  
 

Toen ging de deur dicht.  
Ik kon ik er niet meer uit. 
Na een poos hoorde ik een heleboel 
herrie.  Ik hoorde het een hele tijd.  
Veel later kon ik eruit.  
Toen was ik hier. Ik wil naar huis! 
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Nu ben ik dus in een ander land.  
Hier spreken de muizen mijn taal niet. 
Zij begrijpen mij niet. 
Dat is zo moeilijk! 
Hoe kom ik ooit terug!  
Kun jij mij helpen kleine muis?  
Jij bent vast erg pienter.’ (= knap) 
 
‘Ik heb dat ook mee-gemaakt.  
Ik was in Grieken-land.  
Ik was ook in Frank-rijk.  
Ja, ik was ook verdwaald.  
Ik was net zo dom als jij, ha, ha!’ 
 
‘Dat is niet leuk Aartje.  
Kun jij mij helpen of niet?’ 
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‘Ik niet, maar ik weet wel iemand die 
dat wel kan.  
Kom, ga met mij mee.  
Ik breng je naar een mens die veel 
weet en lekkere zaadjes verkoopt.  
Lust jij zaad?’ 
 
‘Ja hoor!’ 
 
‘Kom, het is maar een klein stukje.  
In onze winkel zijn een heleboel 
dieren.  
Het is er wel druk hoor.  
Er is veel lawaai. 
Ben jij daar niet bang voor?’ 
 
‘Ik weet het niet.’ 
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Even later zijn zij beiden in de 
dieren-winkel van meneer Siem. 
Aartje legt uit dat Aby-gail uit een 
ander land komt.  
Hij vertelt dat zij ook knap is want  
zij kent ook een mensen-taal. 
Maar die klinkt toch echt anders dan 
Nederlands. 
  
Meneer Siem wil Aby-gail wel helpen. 
Maar hij moet eerst uit-vinden waar 
zij vandaan komt. 
Algauw hoort hij dat zij Engels 
spreekt.  
Zij vertelt dat zij in de heuvels woont 
vlakbij een kanaal. 
Daar heeft meneer Siem niets aan. 
Hij wil meer weten. 
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HOOFDSTUK 5 
ABYGAIL GAAT NAAR HUIS. 

 
Meneer Siem wil weten wat zij  
onder-weg in de auto heeft gehoord.  
Over plaatsen en dorpen. 
Aby-gail weet dat niet precies meer 
maar wel een beetje. 

‘Toen ik in de auto 
stapte hoorde ik 
Milton en nog wat. 
En Londen.   
Daarna hoorde ik 
veel lawaai.’ 
‘Dan weet ik waar jij 
vandaan komt.  
Ik ga je naar Karin 
brengen.’ 
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Ik vind dat zij jou best naar huis kan 
brengen.  
Zij gaat over 2 weken op vakantie 
naar Londen.  
Jouw heuvels zijn daar dichtbij.’  
 
Menneer Siem stopt Aby-gail in een 
kooitje en klemt die stevig dicht.  
‘Het spijt mij maar jij mag 2 weken 
deze kooi niet uit.  
Ik ga jou nu weg-brengen.’ 
 
Meneer Siem vult een tas met lekkere 
muizen-hapjes en strooisel voor in de 
kooi. Dan gaat hij op pad.  
 
Karin wil de muis wel in de heuvels 
vrij-laten.  
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Zij zegt: ‘ik moet dus naar Chil-tern-
hills? (zeg: Sjil ter n hills?)  
 
‘Ja, vlakbij het plaatsje Milton daar 
moet nog iets achter, geloof ik.    
Zoek van daaruit het kanaal en daar 
laat jij haar maar los.  
Dan vind zij het wel.  
Bedankt Karin!’ 

Als Abygail weg is, is Aartje is erg 
somber.  
Hij zoekt troost bij Kwibus mus. 
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Die zegt: ‘kop op Aartje, jij vindt wel 
een ander vrouwtje.  
Hier zijn genoeg mooie veld-muizen.  
 
Aartje wil geen ander vrouwtje. 
Aartje wil Aby-gail maar die komt 
nooit meer terug. 
 

EINDE. 
 
 


