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Sneeuwwitje (korte versie)

Er was eens een prinsesje en ze heette Sneeuwwitje. 
De koningin, die niet haar eigen moeder was, had een toverspiegel. Elke dag vroeg 
ze “ Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?” De spiegel 
antwoordde dan dat zij de mooiste was. 

Maar op een dag ... zegt de spiegel dat Sneeuwwitje mooier is dan zij. De koningin 
wordt heel boos. Wat zal ze daar eens aan doen??
Ze bedenkt een gemeen plan. Ze laat een jager komen. Hij moet met Sneeuwwitje 
in het bos gaan wandelen en haar dan doodschieten.  De jager en Sneeuwwitje gaan 
op pad. Maar de jager vindt Sneeuwwitje veel te lief. Hij schiet haar niet dood maar 
zegt haar dat ze het bos in moet vluchten en dat ze daar een poos moet blijven. 

Sneeuwwitje is heel verdrietig. Ze wil eigenlijk naar huis maar ze loopt toch het 
bos in. Ze komt bij een klein huisje. Het wordt al een beetje donker. Ze gaat naar 
binnen. Op tafel staan 7 bordjes en 7 bekertjes. In de slaapkamer staan 7 bedden. 
Sneeuwwitje is moe en valt op één van de bedjes in slaap. De zeven dwergen, die in 
het huisje wonen, komen ‘s avonds thuis en vinden Sneeuwwitje. Ze vinden haar erg 
lief en ze laten haar lekker slapen. Als ze de volgende morgen wakker worden, ver-
telt Sneeuwwitje wat er allemaal gebeurt is. Ze mag blijven als ze voor de dwergen 
het huis schoonmaakt en eten kookt.

In het paleis vraagt de koningin een paar dagen later weer aan de spiegel: “Spiegel-  
tje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?”  De spiegel antwoord: 
“Koningin, u bent heel mooi, maar Sneeuwwitje, in het land van de zeven  dwergen 
over de bergen, is 1000x mooier. De  koningin wordt woedend !! Ze bedenkt weer 
een gemeen plan. Ze kan een beetje toveren en ze maakt een appel die er erg lek-
ker uitziet maar die giftig is. Ze verkleedt zich als een oud vrouwtje en gaat op weg 
naar het huisje van de zeven dwergen.  

Ze komt bij het huisje en klopt op de deur. Sneeuwwitje doet open. De koningin 
zegt: “Lief meisje, ik heb een mandje met lekkere appels. Wil je die hebben? Wil je 
er misschien ook een proeven? Sneeuwwitje neemt een hapje van de appel... En ze 
valt dood op de grond. 

‘s Avonds komen de dwergen thuis. Ze vinden Sneeuwwitje en ze zijn heel erg ver- 
drietig. Ze maken een mooie glazen kist voor haar, leggen haar erin en zetten haar 
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op een berg vlakbij het huis. Bij de kist staat een bordje; Dit is Sneeuwwitje, ze was 
het mooiste en liefste meisje van de hele wereld.
Op een dag komt er een prins op een wit paard voorbij. Hij ziet Sneeuwwitje en 
wordt meteen verliefd op haar. Hij wil haar heel graag meenemen naar zijn paleis. 
Als hij de kist optilt, stoot hij tegen een grote steen. 
Het stuk appel schiet uit Sneeuwwitjes keel...
Ze doet haar ogen open...
Ze ziet de prins...
Ze vindt hem ook heel leuk. 
Sneeuwwitje en de prins trouwen en ze leefden nog lang en gelukkig.
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