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Serie: direct gratis te lezen op kinderboek-online.nl 
 1 Aartje Langstaartje en de roze kauwgombal.
 2 Aartje Langstaartje en het cadeau voor de kerstman
 3 Aartje Langstaartje en het rad van avontuur.
 4 Aartje Langstaartje en de stoute paashaan.
 5 Aartje Langstaartje en ruimtemuis.
 6 Aartje Langstaartje wil naar zee.
 7 Aartje Langstaartje en de hongerige miereneter.
 8 Aartje Langstaartje en het torentje van pizza.
 9 Aartje Langstaartje: Waar is Tak naaktslak?
10 Aartje Langstaartje valt van het dak.
11 Aartje Langstaartje viert Kerstfeest.
12 Aartje Langstaartje: Een rondje tornado.
13 Aartje Langstaartje en de gemene kaketoe.
14 Aartje Langstaartje gaat alleen op vakantie.
15 Aartje Langstaartje: Afscheid van Euras.
16 Aartje Langstaartje wil Kerstfeest vieren.
17 Aartje Langstaartje loopt weg.
18 Aartje Langstaartje en het gat in het plafond.
19 Aartje Langstaartje: Lorretje vliegt weg.
20 Aartje Langstaartje en de katten van Kreta.
21 Aartje Langstaartje wil naar huis.
22 Aartje Langstaartje: Naar Waf-waf, Parel en Lorretje.
23 Aartje Langstaartje en het papieren bootje.
24 Vrolijk Kerstfeest aartje Langstaartje.
25 Aartje Langstaartje en de slagroomtaart.
26 Aartje Langstaartje en het Halloweenfeest.
27 Aartje Langstaartje en Winnie Spinnie.
28 Aartje Langstaartje gaat logeren.
29 Aartje Langstaartje redt een zwaan.
30 Aartje Langstaartje: Euras vangt een boef. 
31 Aartje Langstaartje en Knorretje.
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“Aartje Langstaartje en Knorretje.”
Geïllustreerd en geschreven 

voor kinderen rond 8 jaar,
door PetraLouise Muris.

Dit e-boek is gratis via kinderboek-online.nl zonder gebedel, lidmaatschap 
of  reclame,  veilig  online  te  lezen,  te  printen  en  voor  eigen  gebruik  te 
downloaden. Dit  boek  is  wereldwijd  geregistreerd  en  mag  derhalve 
nergens worden gepubliceerd niet als e-book of op papier,  websites of 
torrents, ptp netwerken, nieuwsgroepen enz. 
Zie de voorwaarden op kinderboek-online.nl

Sommige woorden zijn ietsje verkleind met een 
streepje voor moeilijk lezende kinderen.

Bladzijde       Hoofdstuk

  3   1 Knorretje is ver-drietig.
  7   2 Naar de kinder-boer-derij.
10   3 Ruzie om Knorretje.
13   4 Euras neemt Knorretje mee.
17   5 Spijt.
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HOOFDSTUK 1
KNORRETJE IS VERDRIETIG.

Er is een klein zwijntje in de winkel van meneer 
Siem.
Een mevrouw bracht haar.
Zij had geen tijd voor het dier. 
Nu zoekt meneer Siem een fijn plekje voor haar,  
dat is moei-lijk.
Dat lieve kleine zwijntje heet Knorretje. 
Zij is een klein blijvend hang-buik-zwijntje. 
Het huis-varkentje is heel rein. 
Badderen vind zij leuk en zij gaat op de katten-bak.
Zij maakt niets kapot. Dat heeft zij geleerd.
Als zij alleen is speelt zij vaak met haar bal en haar 

beertje en slapen doet zij op 
een kussen. 

Aartje Langstaartje het 
piep-kleine muisje zit bij haar. 
Hij troost haar omdat zij erg 
verdrietig is.
Het diertje was vaak alleen, 

haar baas had het erg druk.

Het dier is al een poosje in de winkel.
Meneer Siem, de baas van de dieren-winkel kan 
het kleine varkentje aan niemand kwijt. 
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Niemand begrijpt dat een zwijntje soms leuker is 
dan een hond. Het leert en het speelt. 
Met haar tuigje om kan zij ook mee naar buiten.

Aartje heeft beloofd dat hij een nieuw baasje voor 
haar zal zoeken. 
Zoals jullie weten woont Aartje Langstaartje in een 
groot winkel-centrum. Daar zijn een hele-boel 
winkels waar elke dag veel mensen komen. 

Vandaag staat hij met Euras en Waf-waf voor een 
winkel-deur.
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▬ “Wilt u een zwijntje?” vraagt hij keer op keer.
▬ “Zij is netjes en speelt graag met een bal.”

De mensen hebben geen tijd om naar de muis te 
luisteren, zij horen hem niet eens.
Daarom geeft hij het op.
Euras blaft: “zullen wij morgen naar de 
kinder-boer-derij gaan?”
▬ “Dat is een goed idee Euras, dat zullen wij 
doen.”

De volgende dag gaat Aartje met Euras naar de 
kinder-boer-derij in het park.
Willen zij daar komen, moeten zij een drukke weg 
over-steken.

Het duurt een tijd voor zij aan de over-kant zijn.
Dan hollen zij er snel naar-toe.
Het is daar ook druk.
Er wandelen veel kinderen.

Euras rent naar de oppassers.
Die aaien hem en kijken verbaasd naar de muis die 
op zijn rug zit.
Aartje vraagt: “hebben jullie hier nog een plek voor 
een hang-buik-zwijntje?”

6



HOOFDSTUK 2
NAAR DE KINDER-BOER-DERIJ.

Eerst ver-wonderd iedereen zich over de pratende 
muis maar dan geven zij antwoord.
▬ “Jazeker, hier wonen veel beestjes. 
Hier woont Slobber ons grote varken en Melkie de 
koe. 
Hier zijn geiten en veel konijnen, kippen en hanen. 
Wij hebben nog geen hang-buik-zwijntje. 
Die willen wij wel.”

Aartje is blij, hij heeft een fijn plekje voor het 
zwijntje gevonden. 
▬ “Kom Euras wij gaan het haar meteen vertellen.”

Knorretje is blij dat zij op een boer-derij gaat 
wonen.
Meneer Siem brengt haar samen met Euras en 
Aartje. 
Er is geen plek gemaakt voor het zwijntje.
Zij moet bij het grote varken.
Het is meteen ruzie. 
Het grote varken wil geen ander varken in haar 
hok.
Zij wil haar hok en haar modder-poel niet delen.
Zij is erg gemeen, zij bijt Knorretje.
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▬ “Foei,” piept Aartje: “jij bent veel groter dan 
Knorretje, Slobber!
En jij hebt een grotere snoet met grote scherpe 
tanden. Ik vind jou niet lief.”
▬ “Wat kan mij dat schelen?” knort Slobber kwaad. 
▬ “Ik wil niemand in mijn hok.”

Zij wil Knorretje weer bijten maar die vlucht meteen 
in een hoekje. 
▬ “Ik wil hier niet wonen Aartje,” trilt het bange 
zwijntje. “Mag ik weer met jou mee?”
▬ “Dat kan niet Knorretje,” piept Aartje: “jij kunt ook 
niet in de dieren-winkel blijven.
Als jouw eigen hok af is, verhuis je daarheen. 
Dan word jij weer gelukkig.” 
    
▬ “Maar, maar...,” jammert het zwijntje: “ik wil nu 
mee. Ik wil hier niet blijven. 
Toe Aartje mag ik mee terug?”
De muis sust: “ Slobber is nu nog boos maar straks 
is zij vast lief voor jou.   
Ik kom morgen kijken of alles goed is. 
Als het niet goed gaat, ga jij meteen met ons terug, 
goed?”

Knorretje kijkt bedrukt.  
Zij vraagt nog een keer: “alsje-blieft, mag ik mee 
terug?” 
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Maar Aartje rent weg.
De muis trippelt vlug bij het zwijntje vandaan. 
Zo hoort hij haar gezeur niet meer. 
Hij weet niet wat hij aan haar ver-driet kan doen. 
Zij heeft het toch beter op de kinder-boer-derij?
De muis klimt snel op de rug van Euras.   
▬ “Kom Euras we gaan naar huis. 
Morgen kijk ik hoe het met haar gaat.” 

Thuis, in de winkel, klimt Aartje in het kooitje van 
Lorretje om daar te gaan slapen. 
Lorretje maakt zijn deurtje open. 
Aartje mag in in zijn kooi.
De papegaai vindt het fijn als de muis bij hem in 
zijn kooitje slaapt.

Die avond slaapt de muis erg on-rustig. 
Hij droomt telkens over Knorretje. 
Dan ziet hij het grote boze varken en Knorretje die 
bang voor haar is.
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HOOFDSTUK 3
RUZIE OM KNORRETJE.

Als de zon op is en Aartje zich uitrekt, denkt hij aan 
zijn dromen.
▬ “Ik ga vroeg naar het park,’ denkt hij. 
Ik zal Euras halen of mis-schien ga ik met Lorretje. 
Die vliegt over de drukke weg heen. 
Dan ben ik sneller aan de over-kant. 
Dan ben ik sneller bij Knorretje. 
Ik maak mij zo on-gerust!”

Het is geen tel te laat als Aartje met Lorretje bij het 
varkens-hok is.  
Het kleine varkentje schreeuwt het uit. 
Het grote varken rent haar in rondjes achter-na. 
Zij bijt waar zij bijten kan. 

▬ “Lorretje, ga op de rug van dat varken zitten. 
Bijt haar!” schreeuwt Aartje kwaad.
▬ “Lorretje bijt doen!” snerpt Lorretje.
Lorretje fladdert het hok in. 
O, o, Slobber heeft bijna de papegaai te pakken!
Toch fladdert Lorretje op haar rug en bijt haar heel 
gemeen in haar nek. Hij vliegt snel haar hok uit.
▬ “Zo, dat is haar ver-diende loon,” moppert 
Aartje. “Moet zij maar niet zo gemeen zijn. 
Er is toch plek zat in haar hok?” 
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Het grote roze varken schreeuwt. 
Het rolt kwaad over de grond. 
De oppasser komt kijken.
▬ “Wat is hier aan de hand?
Wat doet die papegaai hier?

▬ “Lorretje bijt doen!” snerpt Lorretje.
“Net goed!”
▬ “Hij zegt dat hij Slobber heeft gebeten,” zegt 
Aartje. “Dat moest van mij!” 
▬ “Waarom? Dat mag niet, dan doe je Slobber 
pijn!” 
▬ “Wij nemen Knorretje mee naar huis,” roept 
Aartje boos. “Ik wil niet dat zij hier blijft! 
Zij is ook gebeten... door die gemene Slobber!
Kijk eens hoe bang Knorretje is?” 
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De oppasser ziet Knorretje in een hoekje zitten. 
Als hij haar uit het hok tilt en haar weer terug-zet,
rent zij angstig naar haar hoekje.
▬ “Wij moeten een hok voor haar maken. 
Dan wordt zij wel rustig,” zegt de oppasser.
▬ “Nee,” piept Aartje schel. “Het was geen goed 
plan om haar hier te brengen! 
Zij woonde vroeger in een warm huis.
Zij lag op een kussen en zij ging op de katten-bak. 
Zij had speel-goed en maakte nooit iets kapot, zij 
luisterde goed.
Zij moet in een huis wonen met een tuin en een 
modder-poel. 
Zij moet bij lieve mensen die tijd voor haar hebben.
Ik wil niet dat zij in een hok moet bij een vals 
varken en dat zij een gewoon varken moet zijn! 
Zij gaat nu met mij mee!” schreeuwt Aartje.  

De oppasser wordt ook kwaad.
 ▬ “Ik luister toch zeker niet naar een brutale 
muis met een veel te grote mond! 
Dat zwijntje zal het hier best naar haar zin 
krijgen. Je krijgt haar niet mee! 
Wij geven toch geen sterk zwijn mee aan een 
miezerig muisje? Hoe zou jij haar dan mee- 
nemen? Onder jouw arm? Ha, ha!
Als de meneer van de dieren-winkel haar terug wil 
hebben, moet hij haar zelf komen halen.”
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▬ “Goed, ik kom morgen wel met Euras! 
Als ik haar nu niet mee mag nemen, stuur ik 
Euras op u af. Euras is een politie-hond.”

O, o Aartje is brutaal tegen de oppasser maar de 
oppasser is ook niet aardig.
Ruzie lost niets op.
Er moet dus een oplossing komen voor Knorretje.  
De oppasser denkt dat zij een eigen hok moet 
hebben. Maar Aartje vindt het beter dat zij naar de 
dieren-winkel terug-gaat.

Aartje is erg boos op de oppasser. 
Hij wilde Knorretje mee naar huis nemen maar dat 
mocht niet. De muis zal iets moeten verzinnen.
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HOOFDSTUK 4
EURAS NEEMT KNORRETJE MEE.

 
Aartje kreeg Knorretje niet mee daarom stookt hij 
Euras op. 
De zwarte hond is blij dat Aartje heeft verteld dat hij 
een politie-hond is. 
Dat is hij helemaal niet! 
Maar hij is apetrots.
Hij wil die mensen van de kinder-boer-derij wel
eens wat laten zien. 
Hij zal ze wel eens laten zien dat hij een sterke 
hond is, een super sterke politie-hond.
Zo een hond is niet bang.
Hij belooft Aartje dat hij meegaat om Knorretje te 
redden.

Op weg naar huis komt Euras Aaf raaf tegen. 
Die is wordt ook boos dat Knorretje niet meer weg 
mocht. 
Nu wil zij ook mee. 
Als Euras Knorretje bevrijdt, kan zij van boven zien 
of het veilig is. Er mogen geen mensen in de buurt 
van het varkens-hok zijn.

De volgende dag gaat Aartje met Euras, Lorretje en 
Aaf raaf naar de kinder-boer-derij.
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Het is er nog stil. 
Er zijn nog geen mensen en het hek is nog dicht. 
De dieren kijken be-teuterd.
▬ “Ik weet een andere manier om bij Knorretje te 
komen,” krast Aaf.  
▬ “Ik vlieg erheen met jou op mijn rug Aartje en 
Lorretje vliegt met ons mee. Zien jullie die sloot? 
Euras moet maar zwemmen.”

Even later staat iedereen bij het varkens-hok.
Maar die is pot-dicht. 
Knorretje kan er niet uit. 
Euras kijkt naar het slot, hij blaft: “makkie, het is 
een schuif. Lorretje? 
Zou jij dat varken willen plagen? 
Dan let zij niet op Knorretje.
Ondertussen red ik Knorretje.” 
Hij blaft: “woef, jij moet haar wel blijven plagen 
totdat het hok weer dicht is. 
Anders ont-snapt dat dikke grote varken.”

Het roze varken is nog niet vergeten dat die grijze 
vogel haar beet. 
Lorretje vliegt weer heel snel door het hok.
Slobber rent door haar hok om de vogel te pakken.
Zij ziet niet dat Euras heel voor-zichtig het hok 
open doet.
▬ “Kom eruit Knorretje!” blaft hij.
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Knorretje rent het hok uit, zij is blij dat zij is gered. 
Maar Euras sluit de deur niet op tijd. 
Het grote varken ont-snapt en rent hen achter-na. 
Pijl-snel rent Euras met Knorretje naar de sloot. 
▬ “Woef, vlug! Zwemmen Knorretje!” blaft hij. 
“Gauw, gauw, zwem naar de over-kant!” 

Opeens rent het roze varken niet verder. 
▬ “Het schrikt, ha, ha!” grinnikt Euras. 
▬ “Dat dikke roze varken heeft het schrik-draad 
aan-ge-raakt. 
Als je dat aan-raakt krijg je een schok. 
Er staat elek-tri-ci-teit op die draad. 
Ik ben er onder-door ge-kropen en jij bent klein 
Knorretje. 
Jij kon er zo onder-door.
Ge-lukkig kunnen wij naar huis. 
Jouw avon-tuur is voorbij. 

Ben je blij Knorretje?”

Knorretje lacht tevreden.
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HOOFDSTUK 5
SPIJT.

▬ “Jij moet de leiband goed vast-houden Knorretje! 
Jij moet dicht bij mij blijven want het is erg 
gevaarlijk in het verkeer. 
Ik kijk wel of er niets aankomt.  
Ik kijk eerst links en daarna rechts. 
Zo gaat dat hier. Wij mogen nog niet over-steken. 
Het is hier veel te druk.”
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Euras heeft geen erg in de dieren-ambu-lance die 
passeert. (zeg ambu-lanse) 
Hij heeft het te druk met uit-kijken.

De ambu-lance broeder kijkt bezorgd naar de 
dieren. 
Het is veel te gevaarlijk om de rijweg over te 
steken.
Hij ziet heel goed dat de dieren niet naar de 
overkant durven. 
Een eind verder draait hij zijn auto en rijdt een stuk 
terug. 
Hij mag niet parkeren waar Euras staat. 
Daarom parkeert hij zijn auto zo dicht mogelijk bij 
hen. 
Net als Euras wil over-rennen, rijdt er een politie-
wagen met loeiende sirene voorbij. 
Euras schrikt, hij rent snel terug naar de stoep. 

▬ “Hela, blijf staan! Het is hier veel te druk!” 
schreeuwt de ambu-lance-broeder.  

Euras hoort hem niet en de andere dieren ook niet.
Zij merken het pas als hij Euras bij zijn halsband 
beet-pakt.  
▬  “Arme hond,” zegt hij: “waar is jouw baasje?”  
▬  “We willen naar de over-kant,” piept de muis.
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De ambu-lance broeder kijkt verbaasd naar de 
muis. Een muis die kan praten? Dat is gek!

▬ “Wij willen naar de overkant maar Euras durft 
niet,” jammert Aartje. 
“Het is zo druk.
Wij moeten naar het winkel-centrum. 
Knorretje moet naar de winkel terug.”
▬ “Ha, ha,” lacht de ambu-lance broeder.
“Ik heb nooit eerder zo een optocht gezien wel 
eentje met muzikanten, ha, ha!
Vertel eens waarom lopen jullie met een varkentje 
over straat en waarom vliegt er een papegaai 
mee?”  

Aartje vertelt over de mevrouw en de dieren-winkel. 
Hij vertelt ook heel eerlijk over de kinder-boer-derij.
▬ “Ik breng jullie weg, stap maar in de ambu-
lance.”  

Als de dieren even later uit-stappen, staat de 
oppasser van de kinder-boer-derij klaar met een 
net. Zij zijn weer terug.

▬ “Maar, we moesten hier niet heen!” schrikt 
Aartje. “Wij wilden met Knorretje naar de dieren-
winkel. Knorretje hoort hier niet! 
Zij moet haar warme kussentje en haar speeltjes.”
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De ambu-lance broeder zegt: “het lijkt mij het beste 
even contact met de dieren-winkel op te nemen. 
Als dat beestje altijd een ander leven gewend was 
zal zij hier nooit wennen. Vindt u het goed als ik 
even jullie computer gebruik?”
▬ “Best,” zegt de oppasser: “als u dat wilt.”  

Na een kwartier is meneer Siem er. 
Hij wil het zwijntje ook terug. 
Hij zal een ander plekje voor haar zoeken. 
Maar eerst moet de muis zijn excuses aanbieden. 
(eks-kuu-sus) Hij had het zwijntje mee-genomen 
zonder dat het mocht. 
▬ “Sorry,” piept Aartje “ ik vond haar zo zielig.”
En tegen Euras zegt hij: “ik zou het zo weer doen.”

▬ “Woef, ik ook Aartje,” blaft Euras.
▬ “Ikke Knorretje lief,” snerpt Lorretje.
Aaf raaf krast blij en meneer Siem lacht ook.
▬ “Kom,” zegt hij: “laten wij naar huis gaan. 
Stap maar in mijn auto. Ons varkentje zal ooit een 
lief baasje krijgen. Zij hoeft toch niet meteen weg?”

EINDE.
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