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De koningin komt op, gaat op een stoel zitten en begint te borduren.  
Ze prikt zich en roept: ‘AU!’. 
 
Lied:    IED’RE DAG 
 
KONINGIN:   ied’re dag als ik hier zit 
    droom ik maar een ding: 
    een klein prinsesje wit als sneeuw 
    voor wie ik heel mooi zing 
    haar haartjes zijn zo zacht als zij 
    en allemaal gitzwart 
    haar naam, die zal Sneeuwwitje zijn 
    het kindje van mijn hart. 
 
KONINGIN ik wil zo graag een kindje hebben 
 
KONING dat komt voor elkaar! 
 
KONINGIN een meisje met zwarte haren en een huidje zo wit als sneeuw 
 
KONING dat wordt wel een heel mooi meisje 
 
KONINGIN ja, en dan noem ik haar sneeuwwitje 
 
KONING dat vind ik een hele mooie naam, maar nu ga ik weer aan het  
 werk  
 
KONINGIN en ik ga even een pleister opdoen 
 
De koning en de koningin gaan het toneel af. Twee vlinders komen op 
 
VLINDER 1 toen heeft de koningin een baby gekregen 
 
VLINDER 2 ja, een meisje en ze heet Sneeuwwitje 
 
VLINDER 1 de koning en de koningin waren heel gelukkig 
 maar toen werd de koningin ziek en ze ging dood  
 
VLINDER 2 toen had Sneeuwwitje geen moeder meer 
 
VLINDER 1 de koning is opnieuw getrouwd en nu heeft Sneeuwwitje een  
 stiefmoeder 
 
VLINDER 2 dat is fijn voor Sneeuwwitje 
 
VLINDER 1 nou, dat weet ik nog niet. die stiefmoeder is helemaal niet aardig 
 
VLINDER 2 stil, ik hoor iets, snel weg ! 
 
De vlinders gaan af. De stiefmoeder komt op 
 
STIEFMOEDER ik heb nieuwe oogschaduw gekocht. het is blauw en ik ga het nu  
 opdoen 
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Ze doet het doosje open en wil zich opmaken 
Sneeuwwitje komt op en tikt de stiefmoeder op de schouder 
 
SNEEUWWITJE wat heeft u daar, stiefmoeder? 
 
STIEFMOEDER daar heb je niets mee te maken, Sneeuwwitje. ga weg, naar je  
 kamer 
 
SNEEUWWITJE ja maar....... 
 
STIEFMOEDER niets ja maar, ik zei dat je naar je kamer moest gaan 
 
Sneeuwwitje gaat af en de stiefmoeder loopt naar de spiegel  
 
GELUID VAN DE TOVERSPIEGEL 
 
Lied 
 
STIEFMOEDER spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
 wie is het mooist van heel het land? 
 
Spiegelspeler steekt zijn hoofd door de spiegel 
 
SPIEGEL u, mijn koningin bent het mooist van heel het land 
 
stiefmoeder lacht tevreden. spiegelspeler verdwijnt uit de spiegel 
 
STIEFMOEDER ik wist wel dat ik het mooiste was ik denk dat ik nog even naar  
  de kapper ga 
 
stiefmoeder gaat af. De koning komt op 
 
KONING vrouw waar zit je? 
 
stiefmoeder komt op 
 
STIEFMOEDER riep je mij? 
 
KONING ja, ik ga op reis 
 
STIEFMOEDER blijf je lang weg? 
 
KONING ja, ik blijf lang weg, tot ziens  ik ga Sneeuwwitje nog even  
 gedag zeggen 
 
STIEFMOEDER doe dat, dag man 
 
De koning gaat af 
 
STIEFMOEDER gelukkig, die is weg, nu kan ik de hele dag voor de spiegel staan 
 
Stiefmoeder gaat voor de spiegel staan  
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GELUID VAN DE TOVERSPIEGEL 
 
STIEFMOEDER spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
 wie is het mooist van heel het land? 
 
Spiegelspeler steekt zijn hoofd door de spiegel 
 
SPIEGEL u, mijn koningin bent heel mooi, maar Sneeuwwitje is duizend  
 maal mooier 
 
De stiefmoeder wordt woedend en begint te stampvoeten 
 
Lied IK BEN NIET MEER DE MOOISTE 
 
STIEFMOEDER ik ben niet meer de mooiste 
 het knapst van allemaal 
 dat zegt die stomme spiegel 
 dat is wel heel brutaal 
 ik ben niet meer de mooiste 
 het knapst van allemaal 
 dat zegt die stomme spiegel 
 dat is wel heel brutaal 
 
 (gesproken) 
 ik zal het nog eens proberen! 
 spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
 wie is het mooist van heel het land? 
 
SPIEGEL Sneeuwwitje ! 
 
 (gezongen) 
STIEFMOEDER wel van je potverdrie, potverdrie 
 nu zegt ie het alweer 
 Sneeuwwitje is de mooiste 
 nu ben IK het niet meer 
 
STIEFMOEDER ik moet iets bedenken zodat ik weer de mooiste ben van het land 
 
Stiefmoeder gaat op een stoel zitten nadenken twee vogels komen op 
            
VOGEL 1 het lijkt wel of de koningin boos is 
 
VOGEL 2 ze is nooit vriendelijk, maar zo boos heb ik haar nog nooit gezien 
 
VOGEL 1 we moeten maar goed op sneeuwwitje letten 
 
VOGEL 2 ja, ik denk ook dat de koningin haar kwaad wil doen 
 
VOGEL 1 laten we gaan kijken waar Sneeuwwitje is 
 
Vogels gaan het toneel af   Stiefmoeder staat op en begint te lachen 
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STIEFMOEDER ik heb een plannetje! jager waar ben je? 
 
Stiefmoeder roept de jager. Jager komt op 
 
JAGER riep u mij koningin? 
 
STIEFMOEDER jij moet Sneeuwwitje meenemen naar het bos en daar schiet je  
 haar dood 
 
JAGER maar dat wil ik niet, want Sneeuwwitje is mooi en lief en ze  
 heeft niets gedaan 
 
STIEFMOEDER hou je mond en doe wat ik zeg 
 
JAGER goed koningin 
 
STIEFMOEDER ik haal Sneeuwwitje even 
 
Stiefmoeder gaat af   Jager loopt heen en weer 
 
Lied JAGERSLIED 
 
JAGER ik ben de jager van’t grote bos 
 ik jaag voor de koning 
 een hert, een zwijn, een vos 
 dat is soms heel gevaarlijk 
 toch ben ik niet vaak bang 
 want jagen kan ik heel erg goed 
 al mijn leven lang 
 want jagen kan ik heel erg goed 
 al mijn LEEVEN lang 
   
Sneeuwwitje komt het toneel op 
 
SNEEUWWITJE mijn stiefmoeder zegt dat ik mee mag naar het grote bos 
 
JAGER ja, laten we snel gaan 
 
SNEEUWWITJE hoi hoi, kom mee! 
 
De jager neemt Sneeuwwitje bij de hand en samen beginnen ze te lopen 
 
JAGER laten we even gaan zitten en wat eten en drinken 
 
SNEEUWWITJE ja lekker, ik heb vreselijke honger 
 
Ze gaan samen iets eten en drinken 
 
JAGER Sneeuwwitje... vlucht diep het bos in, want ik moet jou doden  
 van je stiefmoeder 
 
SNEEUWWITJE maar waarom moet jij mij doden? 
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JAGER omdat jij duizend maal mooier bent dan je stiefmoeder 
 
SNEEUWWITJE ja maar........ 
 
JAGER ga nu maar gauw en kom nooit meer terug 
 
Sneeuwwitje rent het bos in en de jager gaat het toneel af. Na een poosje valt 
Sneeuwwitje op de grond. De vogels komen op en fladderen om Sneeuwwitje 
heen.  Sneeuwwitje staat op en huilt. 
 
Lied LIEVE VOGEL 
 
SNEEUWWITJE lieve vogel, waar moet ik heen 
 ik ben zo bang en hee erg alleen 
 erg ongelukkig, ik heb toch zo’n pech 
 toe lieve vogel wijs me de weg 
 
VOGEL 1 Sneeuwwitje........ga dieper het bos in 
 
VOGEL 2 misschien kom je dan wel iemand tegen 
 
VOGEL 1 wij letten wel op jou 
 
De vogels gaan af en Sneeuwwitje loopt verder. 
 
SNEEUWWITJE o, wat ben ik moe 
 
Sneeuwwitje gaat weer zitten. Vlinders komen op en doen een dansje op de 
instrumentale versie van ‘IED’RE DAG’ Sneeuwwitje gaat staan. 
 
SNEEUWWITJE wat was dat mooi 
 
VLINDER 1  we willen je vrolijker maken 
 
VLINDER 2 we weten alles,  want we waren ook in het paleis 
 
VLINDER 1 loop die kant maar op, wij letten wel op jou 
 
ALLEN dag Sneeuwwitje 
 
Lied LIEVE VOGEL 
 
SNEEUWWITJE  kleine vlinder, vlieg maar hee hoog 
  zoek mij een plekje veilig en droog 
  waar ik kan slapen, al is het maar klein 
  ik ben zo moe en mijn voeten doen pijn 
 
Vlinders fladderen weg. Haasjes komen springend op. 
 
HAASJE 1 Sneeuwwitje, ben je verdwaald? 
 
SNEEUWWITJE nee, ik ben niet verdwaald, maar de jager moest mij  
 doodmaken 



              8 

HAASJE 2 wat gemeen dat ze jou dood wilden maken 
 
Lied LIEVE VOGEL 
 
SNEEUWWITJE zeg eens haasje, waar is je hol 
 kan ik bij jou of is het te vol? 
 voor maar een nachtje, dan moet ik weer door 
 vraag het je vrouwtje, zorg je ervoor ? 
HAASJE 1 ons huis is te klein, maar achter de bergen daar staat een  
 Huisje, het huis van de zeven dwergen 
 
HAASJE 2 ja, dan moet je die kant oplopen 
 
HAASJE 1 ga maar gauw naar dat huisje toe 
 
Sneeuwwitje loopt verder en de haasjes springen het toneel af. 
Sneeuwwitje komt bij het huis van de zeven dwergen. 
Ze gaat het huisje binnen. 
 
SNEEUWWITJE joehoe, is er iemand thuis? ( 2 maal) 
 
SNEEUWWITJE hè, er staan zeven bordjes ! Ik heb zo’n honger. 
 
Sneeuwwitje begint te eten. 
 
SNEEUWWITJE wat ben ik moe, ik ga maar slapen, ik hoop dat hier aardige  
 mensen wonen en dat ik een poosje mag blijven 
 
Sneeuwwitje gaat liggen en valt in slaap.  
De zeven dwergen komen het toneel op. 
 
 
Lied VER ACHTER DE BERGEN 
 
ZEVEN DWERGEN: ver achter de bergen  
 daar leven wij dwergen 
 wij eten graag pap en veel marsepein 
 we werken en zingen en vinden dat fijn 
 je hoort  ons van ver ook al zijn we maar klein 
 
 hei ho hei, wij dwergen doen dat zo 
 wij werken hard de hele dag, hei ho hei 
 
 ver achter de bergen 
 daar werken wij dwergen 
 wij zoeken naar zilver in onze mijn 
 we hakken en graven de hele dag door 
 dan gaan we naar huis en we zingen in koor: 
 
 hei ho hei, wij dwergen doen dat zo 
 wij werken hard de hele dag, hei ho hei 
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 ver achter de bergen 
 daar wonen wij dwergen 
 we hebben een huis niet klein en niet groot 
 de muren zijn groen en de voordeur is rood 
  die staat altijd open voor mensen in nood 
 
De muziek stopt plotseling, dwerg 1 reageert onmiddellijk. 
 
DWERG 1 hè kijk, de deur staat open 
 
DWERG 2 Dopey, jij zou de deur toch dicht doen? 
 
DWERG 3 dat heb ik gedaan 
 
DWERG 4 ja maar nu staat ie mooi open 
 
DWERG 5 hou nou op met dat geruzie, laten we maar naar binnen gaan 
 
DWERG 6 er is echt iemand binnen geweest 
 
DWERG 2 er heeft iemand met mijn lepel gegeten 
 
DWERG 3 iemand heeft uit mijn glaasje gedronken 
 
DWERG 4 wie heeft er op mijn stoeltje gezeten?  
 
DWERG 7 ik begrijp er helemaal niets van 
 
DWERG 1 dit heb ik nog nooit meegemaakt 
 
DWERG 6 en ik had zo’n honger en nu is mijn bord bijna leeg 
 
DWERG 2 ja, mijn maag gaat ook al zo tekeer 
 
DWERG 3 ik ben echt boos 
 
lied WIE IS DIE DIEF 
 
 wie is die dief 
 dat willen we weten  
 wat reuze brutaal 
 om hier zo te eten 
 we zullen hem vinden 
 en dan is het mis 
 hij zal er van lusten 
 wel zeker en wis 
  
 (tussenspel) 
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 wie is die dief 
 dat willen we weten 
 wat reuze brutaal 
 om hier zo te eten 
 we zullen hem vinden 
 en dan is het mis 
 hij zal er van lusten 
 wel zeker en wis 
  
DWERG 7 er ligt iemand te slapen 
 
DWERG 1 oh, wat een mooi meisje 
 
DWERG 2 misschien wil ze wel bij ons blijven en ons helpen 
 
Sneeuwwitje wordt wakker 
 
SNEEUWWITJE ik wil graag bij jullie blijven en jullie helpen 
 
De dwergen beginnen te juichen 
 
DWERG 5 hoe heet je en waarom ben je hier? 
 
SNEEUWWITJE ik heet Sneeuwwitje en ik ben hier omdat de jager mij dood  
 moest maken van  mijn stiefmoeder, maar hij deed het niet en  
 zei dat ik het bos in moest vluchten 
  
ALLE DWERGEN oh, wat erg! 
 
DWERG 6 zul je dan voor niemand de deur openmaken? 
 
SNEEUWWITJE nee, dat beloof ik 
 
DWERG 7 kom we gaan slapen 
 
Dwergen gaan af en Sneeuwwitje slaapt op het toneel Toneel wordt even donker 
Dwerg 2 roept van opzij, maar komt het toneel niet op 
 
DWERG 2 wakker worden het is zeven uur, we moeten aan het werk 
 
Sneeuwwitje staat ook op  De dwergen roepen om de beurt: 
 
ALLE DWERGEN dag Sneeuwwitje!!! 
 
SNEEUWWITJE tot vanavond 
 
Sneeuwwitje gaat het huisje schoonmaken en de haasjes en vogels komen haar 
helpen. 
 
POETSDANS 
 
Iedereen gaat het toneel af.  De stiefmoeder komt het toneel op. 
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STIEFMOEDER ik zal maar weer eens voor de spiegel gaan staan,  
 want dat doe ik het liefst 
 
GELUID VAN DE TOVERSPIEGEL 
 
STIEFMOEDER spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooist van heel  
 het land? 
 
SPIEGEL u, mijn koningin bent heel mooi 
 maar Sneeuwwitje over de bergen,  
 bij de dwergen is duizendmaal mooier dan u 
 
STIEFMOEDER wel potverdrie, Sneeuwwitje is helemaal niet dood! 
 ik zal er wel voor zorgen dat ik weer de mooiste wordt 
 
Stiefmoeder loopt boos het toneel af.  Oud vrouwtje komt het toneel op. 
 
OUD VROUWTJE wil jij die kam van mij hebben? 
 
SNEEUWWITJE nee, dank u, ik mag niets aannemen van de zeven dwergen 
 
OUD VROUWTJE van mij toch wel, ik ben een lief oud vrouwtje 
 
SNEEUWWITJE dat is zo, dank u wel voor de mooie kam 
 
Sneeuwwitje pakt de kam aan en kamt haar haren. Ze valt op de grond. 
Oud vrouwtje loopt lachend het toneel af. 
Dwergen komen zingend het toneel op. 
 
Lied VER ACHTER DE BERGEN 
 
ZEVEN DWERGEN: ver achter de bergen  
 daar leven wij dwergen 
 wij eten graag pap en veel marsepein 
 we werken en zingen en vinden dat fijn 
 je hoort  ons van ver ook al zijn we maar klein 
 
             refrein: hei ho hei, wij dwergen doen dat zo 
 wij werken hard de hele dag, hei ho hei 
 
 
 ver achter de bergen 
 daar werken wij dwergen 
 wij zoeken naar zilver in onze mijn 
 we hakken en graven de hele dag door 
 dan gaan we naar huis en we zingen in koor: 
 
              refrein: hei ho hei, wij dwergen doen dat zo 
 wij werken hard de hele dag, hei ho hei 
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 ver achter de bergen 
 daar wonen wij dwergen 
 we hebben een huis niet klein en niet groot 
 de muren zijn groen en de voordeur is rood 
  die staat altijd open voor mensen in nood 
 
                 refrein: hei ho hei, wij dwergen doen dat zo 
 wij werken hard de hele dag, hei ho hei (2 maal) 
 
DWERG 3 kijk Sneeuwwitje ligt op de grond 
 
DWERG 2 zou ze gevallen zijn 
 
DWERG 4 nee, ze is dood 
 
Dwerg 5 buigt zich over Sneeuwwitje heen 
 
DWERG 5 kijk eens, ze heeft een kam in haar haren 
 
DWERG 1 snel haal hem eruit 
 
Dwerg 7 haalt de kam uit Sneeuwwitjes haar. 
 
DWERG 4 ze beweegt weer 
 
Sneeuwwitje staat op 
 
ALLE DWERGEN hoera, je leeft! 
 
DWERG 7  wat is er gebeurt? 
 
SNEEUWWITJE er was een oude vrouw en zij gaf mij die kam 
 
DWERG 3 dat was vast je stiefmoeder 
 
SNEEUWWITJE maar ze zag er zo anders uit 
 
DWERG 6 Sneeuwwitje, ik had je toch gezegd dat je voor niemand de  
 deur mocht open maken? 
 
SNEEUWWITJE ja, maar het was zo’n aardig oud vrouwtje 
 
DWERG 3 het is gelukkig goed afgelopen, kom laten we gaan eten 
 
DWERG 5 zullen we nog een stukje gaan wandelen? 
 
Iedereen gaat het toneel af. Stiefmoeder komt het toneel weer op. 
 
STIEFMOEDER zo, dat is gebeurd! 
 nu ben ik weer de mooiste van het land 
 even luisteren wat de toverspiegel mij te zeggen heeft 
 ik vind het heerlijk om te horen dat ik het mooist ben 
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Stiefmoeder gaat voor de spiegel staan 
 
GELUID VAN DE TOVERSPIEGEL 
 
STIEFMOEDER spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooist van heel  
 het land? 
SPIEGEL u, mijn koningin bent heel mooi, maar Sneeuwwitje over de  
 bergen, bij de zeven dwergen is duizendmaal mooier dan u 
 
Stiefmoeder wordt vreselijk kwaad 
 
STIEFMOEDER en ik weet zeker dat ze dood is, ik was er toch zelf bij 
 
SPIEGEL Sneeuwwitje is de mooiste 
 
STIEFMOEDER stomme spiegel!!! 
 
Stiefmoeder pakt de spiegel en gooit hem in duizend stukjes 
GELUID VAN BREKENDE SPIEGEL 
Stiefmoeder loopt kwaad het toneel af. Heks komt het toneel op. 
 
HEKS dit keer maak ik haar echt dood 
 
Heks laat appel zien 
 
HEKS deze appel ga ik vergiftigen 
 
Heks pakt een pan en een lepel en een paar potjes. 
 
HEKS eerst heb ik een paar konijnekeutels nodig 
 
Heks pakt een potje met dropjes en gooit die in de pan. 
 
HEKS nu een paar kikkerogen 
 
Heks gooit vier knikkers in de pan. 
  
HEKS even goed nadenken wat er nog meer in hoort oja, slangepies  
 en brandnetels 
 
Heks gooit ook dat in de pan 
 
HEKS nu nog even alles goed doorroeren 
 
ENGE GELUIDEN 
 
HEKS zo, nu kan de appel erin, alleen de rode kant is wel genoeg 
 
Heks stopt de appel (half rood en half groen) met de rode helft in het vergif en 
begint te lachen. 
 
HEKS dit keer maak ik haar echt dood, vlug naar Sneeuwwitje 
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Sneeuwwitje komt op en de vogels komen achter haar aan. 
De vogels proberen Sneeuwwitje te waarschuwen voor het gevaar,  
maar ze lacht alleen maar en denkt dat ze met haar willen spelen. 
 
SNEEUWWITJE ik kan nu echt niet met jullie spelen, ga nou maar, want ik moet  
 pap maken, de dwergen komen zo thuis 
Sneeuwwitje ziet de heks 
 
SNEEUWWITJE daag, ik had u niet gezien 
 
HEKS dag aardig meisje, kijk eens wat een lekker appeltje, wil jij  
 hem hebben? 
 
SNEEUWWITJE nee, ik mag niets aannemen 
 
HEKS maar zo’n lekker appeltje toch wel? 
 
De vogels fladderen onrustig om haar heen 
 
SNEEUWWITJE nee, ik heb beloofd dat ik niets zou aannemen van vreemden 
 
HEKS maar toch wel zo’n lekker appeltje, hier is niets mee aan de  
 hand, kijk maar 
 
De heks neemt een hap van de groene kant en Sneeuwwitje krijgt de andere 
helft. De vogels worden nog onrustiger en beginnen druk te tjilpen. 
 
SNEEUWWITJE voorruit dan maar, hij ziet er wel heel lekker uit, dank u wel 
 
Sneeuwwitje neemt een hap en valt neer. De heks kijkt eens goed en zegt: 
 
HEKS zo die is dood 
 
Ze gaat luid lachend het toneel af. 
De zeven dwergen komen het toneel op en zingen A Capella “Hei Ho Hei” 
 
DWERG 2 nee toch, niet weer 
 
DWERG 3 is die lelijke stiefmoeder weer geweest 
 
DWERG 4 ik zie niets bijzonders 
 
DWERG 6 maar ze is toch echt dood 
 
DWERG 7 dit keer kunnen we er niets aan doen 
 
DWERG 1 ik moet er van huilen 
 
DWERG 5 ik ook 
 
Alle dwergen beginnen te huilen 
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Lied TREURLIED VAN DE DWERGEN 
 
DWERGEN we zijn zo verdrietig 
 Sneeuwwitje is dood 
 we huilen en snuiten 
 ons puntneusje rood 
 
 we hadden nog zo 
 aan Sneeuwwitje gezegd 
 “pas op voor je stiefmoe, 
 want die is zo slecht” 
 
 nooit meer dansen 
 en zingen met haar 
 lief Sneeuwwitje 
 was jij er nog maar 
 
De dwergen leggen Sneeuwwitje op haar rug en gaan om haar heen staan. 
De prins op zijn paard komt het toneel op en ziet Sneeuwwitje. 
 
PRINS ho! 
 
Hij stapt van zijn paard. 
 
PRINS oohh, wat een mooi meisje 
 
DWERG 1  ja, maar ze is dood 
 
PRINS mag ik haar meenemen naar mijn kasteel? 
 
DWERG 3 we willen haar niet kwijt 
 
PRINS alsjeblieft, ik vind haar zo mooi 
 
DWERG 2 vooruit dan maar!  
 
De zeven dwergen pakken  Sneeuwwitje op en het stukje appel schiet uit haar 
keel. Sneeuwwitje gaat staan en de dwergen beginnen te juichen. 
Sneeuwwitje en de prins kijken elkaar verliefd aan. 
 
PRINS Sneeuwwitje, wat ben je mooi, wil je met me trouwen ? 
 
SNEEUWWITJE ja, dat wil ik !!!! 
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Lied DE PRINS OP HET WITTE PAARD 
 
PRINS ik ben de prins op het witte paard 
 ik rijd door de landen in volle vaart 
 op zoek naar mijn bruid met een hartje van goud 
 die met me wil trouwen en veel van mij houdt 
 
SNEEUWWITJE o ja lieve prins met je witte ros 
 toe neem me maar mee door dit grote bos 
 op weg naar de bergen en naar je kasteel 
 want heus lieve prins van jou houd ik veel 
 
SAMEN op weg naar de bergen en naar het geluk 
 voor ons kan dit sprookje nu nooit meer stuk 
 en al deze dwergen die gaan met ons mee 
 we zijn zo gelukkig, hoezee 


