
SNEEUWWTTIE.
LI ET was midden in de winter en de sneeuwvlokken daalden als veertjes uit de hemel omlaag. Aan

t I het venster, dat in een zwart ebbenhouten kozijn gevat was, zat een koningin te naaien. Terwijl
ze zoo bezig was en meer naar de sneeuw keek dan naar haar naaiwerk, prikte zij zich met de

naald in haar vinger. Er vielen drie bloeddruppels in de sneeuw. Het stond zoo mooi, dat bloedroode
in de witte sneeuw, dat zii bij zichzelf dacht: ,,Ik zou zoo graag een kindje willen hebben, zoo wit
als sneeuw, zoo rood als bloed en zoo zwart als ebbenhout."
Het duurde niet lang of zij kreeg een dochtertje: haar huid was zoo blank als sneeuw, haar lippen
en haar wangen waren zoo rood als bloed en haar haren zoo zwart als ebbenhout. De koningin wilde
dat zii Sneeuwwitje zou heeten, maar ze had niet lang pleizier van haar dochtertje, want nauwelijks
was het geboren of de moeder stierf.
Een jaar later nam de koning een andere vrouw. Deze was beeldschoon, maar ook erg trotsch op haar
schoonheid, en ze kon niet verdragen dat iemand nog schooner zou zijn dan zij.
Zij had een tooverspiegel. Wanneer zii daar vôôr ging staan en zichzell daarin bekeek en het
rijmpje zei:

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
Wie is de schoonste in't heele land?

dan antwoordde het spiegeltje:

,,Gij, koningin, gij zijt de schoonste in 't heele land."
Als het spiegeltje dat zei, was de koningin tevreden, want zij wist dat het spiegeltje altijd de waar-
heid sprak.
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Maar Sneeuwwitje groeide op en werd steeds mooier, en toen
ze zeven jaar oud was, was ze zoo schoon als de schitterende
dag en nog veel mooier dan de koningin zelf.
Toen de koningin weer eens aan het spiegeltje vroeg:

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de schoonste in 't heele land?

antwoordde het spiegeltje:
Schoon is uw gelaat, maar hoe schoon het ook zij,
Sneeuwwitje is duizendmaal schooner dan gij.

Toen de koningin dat hoorde, schrok zij zoo dat zii bleek
werd van nijd. Zijkon Sneeuwwitje niet meer luchten of zien,
zoo haatte zlj'het kiad. En haar nijd en trots werden steeds
erger, zoodat zij dag en nacht geen rust meer had. Toen liet
zij een jager bij zich komen en zei tot hem: ,,Neem het kind
mee tot diep in het bosch, ik wit het niet meer voor mijn oogen
zien. Daar moet je het Coodmaken, en me de longen en de

lever van het kind meebrengen, dat ik zien kan dat je de op-
dracht vervuld hebt."
De jager moest wel doen wat de koningin hem bevolen had;
hij nam Sneeuwwitje bq de hand en ging met het kind het
bosch in. Toen hij zijn jachtmes te voorschijn haalde om het
kind dood te steken, begon het te huilen en smeekte: ,,Och,
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goede jager, alsjeblieft, laat mij toch in 't leven, dan zal ik
terug komen."
De jager had medelijden met het lieve kind, dat zoo mooi
gauw weg."
Hij dacht: ,,de wilde dieren zullen het wel gauw opeten, en dan merkt de koningin toch niet dat ik on-
gehoorzaam ben geweest." Maar 't was een pak van zijn hart, dat hij nu het meisje niet hoefde dood
te steken. Juist toen hij dat dacht, kwam een jong wild zwijn aangesprongen. De jager schoot het
dier, haalde de longen en de lever er uit en gaf die aan de koningin als teeken dat hij de opdracht
vervuld had. De koningin liet ze dadelijk koken en at ze op, zoo nijdig was zij op Sneeuwwitje; maar
dat was nu uit, dacht zij, want zii had haar longen en lever opgegeten.
Sneeuwwitje liep moederziel alleen door het groote bosch en werd bang; ze keek aldoor schuw om
zich heen en probeerde iets te bedenken dat haar helpen en redden kon. Toen begon ze van angst
hard te loopen, ze verwondde haar voeten aan scherpe steenen en scheurde haar kleeren aan puntige
dorens. Daar zag ze wilde dieren, eerst een wild zwijn en toen een wolf, die naar haar toe kwamen,
zoodat ze heelemaal geen raad meer wist; maar gelukkig liepen de dieren haar voorbij en deden haar
niets. Zoo liep ze voort, zoolang haar voeten haar dragen konden. Maar het begon te schemeren en
't werd avond. Gelukkig zag ze ineens een klein huisje ; daar liep ze heen en ging de deur binnen om
cr uit te rusten.
In het huisje was alles heel klein, maar zoo keurig netjes en schoon als ze nog nooit gezien had.
In de kamer stond een tafeltje met een helder wit tafellaken overdekt, en daarop zeven kleine bord-
jcs, en bij ieder bordje een lepeltje; en ook zevenkleine mesjes en vorkjes en zeven aardige kleine be-
kcrtjes. Tegen de wand waren zeven bedjes naast elkaar geplaatst, met hagelwitte lakens en kussens.

ver het bosch in loopen en nooit meer

was, en zei: ,,1a, arm kind, loop maar
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Sneeuwwitje had erge honger, ze had de heele dag in het bosch niets gegeten, en daarom at ze

van ieder bordje een hapje groente en een stukje brood, en dronk uit ieder bekertje een heel klein
slokje wijn, want ze wou niet van één van de zeven alles wegnemen. Eindelijk, na haar ergste
honger en dorst gestild te hebben, voelde ze hoe moe ze was, en wilde nu in een van de bedjes gaan

Iiggen. Maar het eene was te kort, het andere te smal; tot eindelijk het zevende bedje haar paste;
daar ging ze in liggen, zei haar avondgebedje op en viel dadelijk in slaap.
Toen het heelemaal donker was, kwamen de huisbewoners aan. Dat waren zeven dwergen, die

overdag in het gebergte aan het werk waren, waar zij metaalertsen loshakten en uitgroeven. Zoodra
ze binnen waren, staken ze hun zeven kaarsjes aan, en toen het daardoor licht in de kamer werd,
zagen ze dat er iemand in huis geweest moest zijn, want de dingen stonden niet precies meer zÔô

als toen ze 's morgens uitgegaan waren.
Het eerste dwergje zei: ,,Wie heeft er op mijn stoeltje gezeten?"
Het tweed e zei ,,Wie heeft er van mijn bordje gegeten?"
De derde zei: ,,Wie heeft er van mijn broodje gehapt?"
De vierde: ,,Wie heeft er van mijn groente gegapt?"
De vijfde: ,,Wie heeft met mijn vorkje geprikt?"
De zesde: ,,Wie heeft met mijn mesje gesneden?"
De zevende riep: ,,Wie heeft er uit mijn bekertje gedronken?"
Toen keek het eerste dwergje rond en zagin zijn bed een kuiltje, dat er anders niet was; verbaasd
riep hij: ,,Er heeft iemand op mijn bedje gezeten." De anderen bekeken hun bedjes ook en riepen:

,,Ja, bij mij heeft ook iemand op mijn bedje gelegen." Maar toen de zevende dwerg in zijn bedje

keek, zag hii Sneeuwwitje daarin liggen, en ze sliep als een roos.
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llii wcrrktc de anderen om te komen kijken, maar die waren zoo verbaasd dat ze zich niet stil kon-
tlcrr horrdcn; ze riepen elkaar toe:
,,Miurr kijk toch eens aan, kom gauw met je lichtje erbij." En toen ze allemaal met de kaarsjes in
rlc ltaltd otn het bedje heen stonden, riepen ze: ,,Och, och, wat een pracht van een kindje is dat!"
Zc warcn zoo blii, dat ze nu zacht gingen fluisteren en de lichtjes weg hielden om Sneeuwwitje niet
w:rkker tc maken. Toen spraken ze af dat het zevende dwergje nu maar beurt om beurt bij elk van
zijrt kanteraadjes een uur lang zou gaan slapen, dan was juist de nacht voorbij.
'l'trcrt hct licht begon te worden, werd Sneeuwwitje wakker, en toen ze de zeven dwergjes zag, schrok
'/,1: zoo rlat ze geen raad wist. Maar
tlc dwergjes waren heelemaal niet
lroos; ze vroegen haar vriendelijk
Iroe zc heette. ,,lk heet Sneeuwwitje,"
zt'i hct rneisje. ,,Hoe ben je in ons
lrrris gekomen?" vroegen de dwergen
vt't'tlcr.
'f 'rrcn vertelde Sneeuwwitje haat
lrcurig verhaal, dat de koningin haar
lrrrtl willen Iaten doodmaken, maat
tl;rt clc jager haar het leven geschon-
kt'rr had, cn dat ze de heele dag
;rngstig was voortgeloopen, tot zii
cirrrlcliik hun huisje gevonden had.



De dwergen vroegen of zij hun huishouden in orde wilde houden; dan moest ze het eten koken, de

bedden opmaken, hun kleeren wasschen, naaien en verstellen en kousen breien en stoppen, en als ze

dat alles netjes zou doen, dan mocht ze bij hen blijven en zou ze alles krijgen wat zii noodig had.

Sneeuwwitje was erg blij dat ze haar in huis wilden hebben en beloofde dat zehaar best zou doen.

En dat deed ze ook. 's Morgens gingen de dwergen er op uit, de bergen in, en zochten daat ertsen

en goud; 's avonds kwamen ze weer thuis en dan moest het avondeten gereed ziin. Maar de heele

dag was het meisje alleen.
De goede dwergjes vonden het erg prettig zoo; ze hielden veel van haar, en waren bang dat er een

ongeluk met haar gebeuren zou. Ze waarschuwden haar om vooral op te passen voor de koningin.

,,Die zal er wel gauw achter komen dat je hier bent," zeiden zij, ,,dus wees voorzichtig en laat
nooit iemand binnen."
Maar de koningin, die dacht dat zij de longen en de lever van Sneeuwwitje had opgegeten, was er

nu heel gerust op dat zij de allerschoonste vrouw was.Ze wilde dat toch nog eens hooren zeggen.

Ze ging dus weer eens voor haar spiegel staan en zei:

Spiegeltje, spiegeltj e aan de wand,
Wie is de schoonste in 't heele land?

Maar de spiegel antwoordde:
Schoon is uw gelaat, o koningin,
Maar hoe schoon het ook zij,
Sneeuwwitje over de bergen
bij de zeven dwergen,
is nog duizendmaal schooner dan gij.
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'l'ocn schrok de koningin weer, evenals de vorige keer, want zij wist dat de spiegel geen onwaarheid
z.ci. Zij begreep dat de jager haar bedrogen had en dat Sneeuwwitje nog leefde. En nu zij hoorde
tl;rt Sneeuwwitje over de zeven bergen bij de zeven dwergen was, begon zij weer plannen te bera-
rrrcn, hoe zij Sneeuwwitje zou kunnen dooden, want als zij niet wist dat zij de schoonste in 't heele
lrrncl was, zou ze van nijd dag en nacht geen rust hebben.
'/.e dacht lang er over na; eindelijk hadzewatverzonnen. Ze kleedde zich aan als een oude koop-
vrouw, ze verfde haar gezicht bruin en zag er nu zoo anders uit, dat niemand haar herkennen kon.
'/.oo vermomd, liep ze over de zeven bergen tot aan het huis van de dwergen, klopte daar aan de
tlcrrr en riep: ,,lk heb mooie dingen te koop!" r

Srrcctrwwitje hoorde het, ze keek uit het venster en zei: ,,DaE vrouwtje, wat heb je dan te ver-
lioopcn?" ,,O, allerlei mooie dingen," antwoordde de koopvrouw; ,,dassen en gordels in allerlei
lilt'urcr"r." Daarbij haalde zij eenzijden gordel te voorschijn, van velerlei kleur geweven, en liet die
;r;rn Sneeuwwitje zien. Het meisje dacht: ,,dat goede vrouwtje kan ik wel binnen laten, die meent het
zt'l<cr goed met me." Ze schoof de grendel van de deur, liet de koopvrouw binnen en kocht de bont-
lilt'rrrige gordel, die werkelijk heel mooi was. ,,Wacht eens, kindje, wat een leelijke riem heb jij om
jt'liil," zci het vrouwtje; ,,laat mij de mooie eens om doen." Sneeuwwitje, die niets kwaads ver-
rrrot'tltlc, ging voor haar staan en vroeg of de koopvrouw de gordel vast wilde maken. Daar was het
rlt' konirrgin om te doen geweest. Ze trok de gordel zoo vast aan, dat Sneeuwwitje geen adem
rrrt't'r' kon halen en bewusteloos op de grond viel. ,,Nu is 't ook uit met je schoonheid," zei de booze
vr)uw cn ging weg, voldaan dat ze haar doel had bereikt.
Nit'l larrg daarna, toen het avond werd, kwamen de zeven dwergen thuis. Ze schrokken erg toen
zt' lrrrrr licvc Sneeuwwitje op de grond vonden liggen; ze bewoog zich niet en lag alsof ze dood was.
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Ze trlden haar op en toen zagen zij, dat de gordel zoo strak
was aangetrokken dat ze niet meer ademen kon. Vlug sneden
ze de gordel in tweeën; toen merkten ze tot hun groote vreug-
de dat het meisje weer adem begon te halen en na een poosje
kwam ze weer tot bewustziin. Ze vertelde aan de dwergen
wat er gebeurd was, en toen ze dat gehoord hadden, zeiden
ze allemaal: ,,Die oude koopvrouw kan niemand anders ge-
weest zijn dan de booze koningin. Sneeuwwitje, pas toch op,
kind, en laat nooit meer iemand binnen als wij niet bij ie zijn."
Toen de koningin weer in haar paleis gekomen was, was het
eerste wat ze deed, voor de spiegel te gaan staan en vragen:

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
Wie is de schoonste in 't heele land?

Ze dacht nu wel zeker dat ze hooren zou wat ze verlangde;
maar het spiegeltje antwoordde:

Schoon is uw gelaat, o koningin,
Maar hoe schoon het aok zij,
Sneeuwwitje over de bergen
bij de zeven dwergen,
is nog duizendmaal schooner dan gij.

Toen ze dat hoorde werd ze eerst bleek van schrik en toen
rood van woede: was Sneeuwwitje dan toch weer levend ge-
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wtrt'tlcrt? Maar claar wilde ziihet niet bij lateir, en opnieuw ging ze zitten denken watze toch verzin*
ttt'rt lirrn t-rttt hct kind te laten sterven. Daar bedacht ze wat ze zou een \rergiftige kam maken; als
Srtt't'ttwwitjc claar haar haren mee kamrnen zau, dan moest ze zeker doodgaan.
\\/r't'r' vcrklccclclc dc koningin zich als een arme vrouw, maar ze zorgde d.atze er heel anders uitzag
rl:ttt dc vorige kecr. Zoo trok zij er weer op uit over de zeven bergen naar het huis van de dwer-
fî('n; zc kloptc aan de deur en riey;: . n(oop, koop, goede waart"
Snt'cuw\','iljc kcek door het v€ûsrLr tlt zei: ,,lk mag niernand binnen laten." Het oude vrouwtje riep:
,,1't'rtcltligc kamnrcn heh ik bij me; kijk eens!" en ze haalde de vergiftige kam te voorschijn, die er
Itt't'l ntooi uitza,r;'rn vertclonde die voor het raarn aan het meisje. Sneeuwwitje vond de kam van
wil ivoor praclttig en wilde die dolgraag hebben; ze dacht aan geen gevaar meer en deed de
tlt'ur vtror clc kclopvrouw open. Toen ze de kam gekocht had, zei de koopvrouw ,,laat ik nu meteen

it' trrooic haar ccns kammen, dan za\ je voelen hoe prettig dat is."
lirtt't:ttwwitjc vond dat erg aardig van de vrouw en ging voor haar staan; toen stak de vrouw de
li;rttt itt ltct h;tar, eu het vergif werl<te zoo sterk, dat Sneeuwwitje duizelig werd en op de grond viel.
,,Ntr zitl jc wel r.'r.roigoed blijven liggen," zei d.e koningin; ze sloeg de deur achter zich dicht en ging
tt;utt'ltttis (iclrrtrrri;l was het al laat op de dag en het duurde niet lang of 'twerd donker en de zeven
rlwt'r'11.ics l<w;ttttcrr thuis. Toer ze de deur open deden, zagen ze tot hun groote schrik Sneeuwwitje
rluorlslrlr:cl< o1"r rle qrtiircl iiggen. Ze begrepen dadelijk dat dit weer het werk van de booze koningin
ntrtlsl zijn; wat was er dan nu met het arme kind gebeurd? Zekeken haar goed na; nu was er geen
lrrrtlll rlic lt;rar beknelde, maar ze vonden een kam in het haar. Dat was iets nieuws, die moest het
yiltlrt:ttt hcbbcn. Vlug trokken ze de kam er uit, en 't was nog juist bijtijds, want ze zagen dat er
tvt't't klctu' op Sneeuwwitjes wangen begon te komen; langzamerhand keerde het bewustzijn terug
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en Sneeuwwitje kon hun vertellen
wat er gebeurd was.
De dwergen zeiden haar toen, dat
ze heel onvoorzichtig was geweest
om toch weer de deur open te doen,
en dat zehet vooral nooit meer doen
mocht, wie er ook kwam.
In haar paleis gekomen, ging de ko-
ningin dadelijk voor de spiegel
staan, want ze verlangde zoo om te
hooren dat zij nu de allerschoonste
was. En weer vroeg ze:
Spiegeltje, spiegeltj e aan de wand,
Wie is de schoonste in 't heele land?
Maar het antwoord was net als de vorige maal:

Schoon is uw gelaat, o koningin,
Maar hoe schoon het ook zij,
Sneeuwwitje over de bergen
bij de zeven dwergen
is nog duizendmaal schooner dan gij.

Nu trilde zij van woede, en ze zei dat wat er ook gebeurde, al zou het haar eigen leven kosten,

Sneeuwwitje moest en zou sterven.
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'l'ocrr sloot ze zich op in een verborgen vertrek van het paleis, waarvan zii zell alleen de sleutel
Ir;rtl, cr.r daar maakle zij een appel, die er heerlijk uitzag en een f ijne geur had, maar die vreeselijk
vt'r.uiltig was. De appel had zulk een mooi rood wangetje, dat ieder die hem zag, er wel in zou
willcrr ha;tpcrr; maar wie er ook maar een klein stukje van at, moest onherroepelijk sterven.
'l'rrcrr dc appcl gereed was, verfde de koningin haar gezicht zoo onherkenbaar, dat ze precies een
lrot'r.r'rrvrouw lcek; ze verkleedde zich in een boerinnepak en ging voor de derde maal de lange
vv('11 over clc zcven bergen naar het huis van de dwergen, en klopte daar aan.
fint't'rrrvrviljc stak haar hoofd door het raam en zei: ,,Vrouwtje, ik mag niemand binnenlaten, de
tlwlr'11r'n hcbben 't rnij verboden en de deur is op slot gedaan.

,,Nou,;rls ic geen appels wilt koopen, is het ook goed," zei de boerinl ,,ik kan ze gemakkelijk
('rl'('ns rrrrdcrs kwijt raken. Maar ikzalje er een van present geven, omdat je zoo'n lief meisje bent."
,,Ncr'," zci Snccuwwitje, ,,het spijt mij wel, maar ik mag niets aannemen."
,,\Vt'l l<inrl," zci de boerin, ,,ffiàE je geen appel hebben? Ben je soms bang dat die vergiftig is? Dan
zrrllt'rr wc hcttt samen oppeuzelen. Hap jij maar in het roode wangetje, dan zal ik het witte opeten."
/.t' lr:rtl tlc appel zoo kunstig gemaakt dat alleen de roode helft vergiftig was.
liirlt'rrwwilic had ergc trek in die lekkere appel, en toen ze zag dat de boerin er in beet, kon ze 't
rricl l;rrrpgt't'ttitlroudetr; ze stak haar handnaar de appel uit en hapte in het roode wangetje. Maar
rrrrrnvt'liilis lurtl zc cen stukje in haar mond, of ze viel dood achterover.
'Irrt'n z.t'i tle korirrgin: ,,Ditmaal zal niemand je weer levend maken." Ze ging zoo vlug zekonnaar
lrrris t'rr srreltlc ruurr clc spiegel toe. Weer vroeg ze:

Spicgcltje, spiegeltje aan de wand,
Wic is de schoonste in't heele land?

r) 6r) ô (qD Gi) (qù tilc:r
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En nu kwam eindelijk het lang gewenschte anfwoord:
,,Gij, koningin, gij zijt de schoonste in 't heele land."

llaar booze, nijdige hart had nu rust, voor zoover een nijdig hart ooit rust hebben kan. -Toen de dwergjes 's avonds thuis kwamen, vonden ze de deur op slot, maar het raam open, etl

toen zij binnen kwarnen lag Sneeuwwitje op de grond; nu was ze dood, ze haalde geen adem meer.

De dwergjes waren radeloos van droefheid: ze tilden haar op, keken overal of ze iets vergiftigs op
haar lichaam had, maakten haar goed los, kamden haar haren, waschten haar gezicht en haar
lichaam mei water en wijn, maar het hielp alles niemendal, hun vriendinnetje was dood en bleef
dood. Ze legden tret lichaam op een

lijkbaar en gingen alle zeven daar-
omheen zitten schreien, en schreiden
drie dagen lang tot ze geen tranen
meer hadden. Toen wilden ze haar
begraven, maar Sneeuwwitje zag er
nog zoo frisch uit als een levend
mensch, ja zelfs haar wangen had-
den nog die mooie roode kleur. De
dwergen konden er niet toe beslui-
ten dat mooie frissche lichaam in de

zwarte aarde te begraven. Wat dan
te doen?

Toen bedachten zij om een glazen

t4



doodkist te maken, waar men het mooie meisje goed doorheen kon zien; daar legden zij het lichaam
in, en met gouden letters schreven zij op de kist haar naarn en dat zij een koningsdochter was.
Daarna droegen ze d,e kist naar buiten op de top van de berg, en beurtelings hield een van de dwer-
gen er bij de wacht. En de dieren uit de omtrek kwamen ook om Sneeuwwitje te zien en om haar te
betreuren: eerst een uil, toen een raa|, en eindelijk een duifje.
Zoo lag Sneeuwwitje een heel lange, Iange tijd in de kist. Haar lichaam verteerde niet; ze lag daar
altijd of ze nog leef de en alleen maar sliep. Want haar huid was altijd nog zoo wit als sneeuw; haar
wangen en haar lippen waren zoo rood als bloed, en haar haren zoo zwart als ebbenhout.
Eens op een dag raakte een koningszoon in het bosch verdwaald. Cm de weg te vinden klom hij
naar het hoogste punt van de berg, en daar zag hij de glazen kist met Sneeuwwitje daarin liggen,
en hij las de woorden die er met gouden letters op geschreven waren.
Er moestenwel menschen in de buurtzljn die dit gedaan hadden, dacht de prins, en hij zocht overal
tot hij het huis van de dwergen vond. Hij vroeg of hij daar de nacht mocht blijven, en toen hij
vroegof z-ijwatvandie glazendoodkistwisten,vertelden zij hem het verhaal van Sneeuwwitje. De
prins was zoo verlangend om die kist met dat beeldschoone meisje te hebben, dat hij tegen de dwer-
gen zei: ,,Verkoop mij die kist, dan zalikjullie alles er voor geven wat je hebben wilt." Maar de

dwergen antwoordden: ,,Wij geven hem niet voor al het goud van de wereld." Toen zei de konings-
zoon:,,Als jullie hem niet verkoopen wilt, geeft hem mij dan, want ik moet Sneeuwwitje elke dag
zien, anders kan ik niet leven. lk zal haar vereeren als het liefste wat ik heb."
Toen hij dat zei en ze zagen hoe lief hij Sneeuwwitje had, kregen de goede dwergen rnedelijden met
hem en gaven hem de kist. Intusschen hadden de knechten van de prins zijn spoor gevoigd en waren
ook bij het dwergenhuisje gekomen, en toen gelastte de koningszoon hen om de kist op hun schou-
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ders te nemen en naar zijn paleis te dragen. De weg was vol
steenen en struiken, en een van de dragers struikelde en de

kist viel voorover op de grond. Maar door de schok vloog het

vergiftige stukje appel, dat in Sneeuwwitjes keel was blijven
zitten, er uit. Toen werkte het vergif niet meer; Sneeuwwitje
werd weer levend en ging overeind zitten.

,,W aar ben ik?" vroeg ze verbaasd, toen ze weer tot bewust-
zijn gekomen was. Maar de koningszoon zei verheugd: ,,JÊ

bent bij mij" en vertelde haar wat er allemaal gebeurd was.
Hij besloot zijn verhaal met te zeggen: ,,En ik heb je meer

lief dan alles wat op de wereld is. Kom met me mee

naar het kasteel van mijn vader, dan zal je mijn gemalin
worden!"
Sneeuwwitje had ook dadelijk die goede prins lief gekregen

en wilde graag met hem trouwen, en zoo werd alles gereed

gemaakt om prachtig bruiloft te vieren. Er zou een schitterend
feest gegeven worden waar alle vorsten en vorstinnen van

de naburige landen zouden worden uitgenoodigd.
De goddelooze koningin was ook op dat feest uitgenoodigd,
en zij had dat met vreugde aangenomen, omdat zii daat in al

haar schoonheid wilde schitteren. Zii was immers de schoon-

ste op de heele wereld! Toen zij haar mooiste kleeren had aan-
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gedaan, wilde zii dit eerst nog eens van haar spiegel hooren; ze ging voor de spiegel staan en vroeg:
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
Wie is de schoonste in 't heele land?

'l-oen antwoordde de spiegel:
Schoon is uw gelaat, o koningin,
Maar hoe schoon het ook zij,
De jonge vrouw van de koningszoon
is nog duizendmaal schooner dan gij.

'foen de koningin dat hoorde, sloeg haar de angst om het hart. Nu wilde zij niet meer op de bruiloft
krrmen, maar toch liet de nijd haar niet met rust. Ze moest en zou die jonge koningin zien, die nog
tluizendmaal schooner was dan zij.
l:rr toen zrj de feestzaal binnentrad, zàg zij dat die jonge koningin niemand anders was dan
Sttceuwwitje. Toen trok haar hart zich samen van kramp , en zi! zonk dood ter aarde.
I:rr de koningszoon leefde gelukkig met Sneeuwwitje, nu geen nijd en boosheid haar meer kwaad
l<on doen.
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