
Donderdagavond 8 september ging er een schokgolf door de wereld. 
Queen Elizabeth II, de Britse koningin én de langst regerende vorst ter  
wereld, was net gestorven. Ze besteeg de troon in 1952 na het onverwachte 
overlijden van haar vader George VI. Ze was toen 25 jaar. Haar oudste zoon,  
de 73-jarige Charles, volgt haar op en is nu officieel King Charles III.

De inwoners van het Verenigd 
Koninkrijk rouwen om hun koningin. Omdat Eliza-
beth 70 jaar op de troon zat, was ze voor veel Britten 
de enige vorst in hun leven. Ze was een zekerheid in 
een lange periode waarin de maatschappij bleef ver-
anderen. Om het even wat er gebeurde, altijd was er 
die kleine dame met de voorzichtige  
glimlach. 

Geen echte macht
De koning of koningin heeft in het  
Verenigd Koninkrijk geen echte macht. Het land 
wordt bestuurd door de regering met aan het hoofd 
de eerste minister. De koningin had wel als taak om 
alle nieuwe wetten te ondertekenen, maar ze kon er 
zelf niets aan veranderen. Over belangrijke kwesties 
gaf ze nooit haar mening. Zo weet niemand wat ze 
van de brexit dacht. Ze ontving heel veel wereld-
leiders en ging vaak op werkbezoek, zowel in eigen 
land als naar het buitenland.  

Erg plichtbewust
Elizabeth laat vier kinderen, acht kleinkinderen en 
tien achterkleinkinderen na. Haar kleinzoon prins 
William is de nieuwe troonopvolger. Hij schreef een 
ontroerend eerbetoon aan Queen Elizabeth, met 

daarin deze zinnen: ‘Mijn grootmoeder zei ooit dat 
verdriet de prijs is die we voor liefde betalen. Al het 
verdriet dat we de komende weken zullen voelen, 
zal een bewijs zijn van de liefde die we voelden voor 
onze buitengewone koningin.’ Vanuit de hele wereld 
kwamen steunbetuigingen voor de Britse koninklij-
ke familie en het Britse volk. 

Draaiboek
Tradities en regels zijn in het Verenigd Koninkrijk 
erg belangrijk. Alles wat er moet gebeuren als de 
koningin overlijdt, lag al jaren vast in een draaiboek. 

VK rouwt om ‘The Queen’
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De kist met het lichaam van Queen Elizabeth wordt van  
het kasteel naar de kathedraal van Edinburgh gebracht.

Queen Elizabeth II na haar  
officiële kroning in 1953.



v e r v o l g

Zo was het de taak van de eerste minister om het 
overlijden bekend te maken. Meteen daarna moesten 
alle vlaggen in het land halfstok hangen. Op dag 1 na 
het overlijden hield de nieuwe koning zijn eerste toe-
spraak. In het hele VK werden kanonschoten gelost 
om de koningin te eren en er was een dankviering 
in Londen. Op dag 2 werd Charles III officieel uit-
geroepen tot koning. De lijkkist werd eerst naar 
het kasteel van Edinburgh overgebracht en een dag 
later naar de kathedraal. Heel veel Schotten stonden 
langs de weg om de lijkkist te groeten. Op dins-
dagavond wordt de lijkkist naar Londen gevlogen. 
Vanaf woensdag kan het publiek vier dagen afscheid 
nemen van de koningin. Er worden vele honderddui-
zenden Britten verwacht. 

Begrafenis
Tien dagen na het overlijden, op maandag 19 sep-
tember, vindt de begrafenis plaats. Alle Britten 
hebben die dag vrijaf gekregen. Zo kunnen ze de 
begrafenis via de tv of radio volgen. Veel Britten wil-
len afzakken naar hun hoofdstad, waar ze de plech-
tigheid op grote schermen kunnen meevolgen. Ook 
heel veel regeringsleiders en staatshoofden zullen bij 
de begrafenis aanwezig zijn, waaronder ons eigen 
vorstenpaar. Meer daarover in Kits nr 2, de gedrukte 
krant die eind volgende week verschijnt.

👑 Elizabeth II hield veel van honden. Haar 
favoriete rassen waren corgy en dorgy honden.

👑 Elizabeth II stuurde jaarlijks 700 tot 800 
kerstkaarten en ze schreef die allemaal zelf. Ze 
begon daar al in de zomer mee! 

👑 Elizabeth II was niet alleen koningin van 
het VK, maar ook van veertien andere landen, 
waaronder Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, 
Papoe-Nieuw-Guinea en Jamaica.
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Queen Elizabeth II in maart 2015.


