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VERENIGD KONINKRIJK | Maandag 19 september werd de Britse koningin begraven en het leek wel of de 
hele wereld haar uitvaart meevolgde.

Er waren die dag twee publieke rouwdiensten: een 
eerste in Westminster Abbey voor 2000 genodig-
den en een tweede in St. George’s Chapel voor 800 
genodigden. Op de eerste plechtigheid waren heel 
wat wereldleiders en hun partners aanwezig, en ook 
veel koningen en koninginnen. ’s Avonds was er nog 
een derde plechtigheid in intieme kring. 
Alle Britten hadden een dag vrijaf gekregen. Naar 
schatting een miljoen mensen waren naar de Britse 

hoofdstad gereisd om het afscheid van dichtbij mee 
te maken en de sfeer te proeven. Ze stonden langs de 
route die de kist aflegde, of ze keken naar de reuze-
grote schermen in een van de parken. Anderen volg-
den de ceremonie in pubs of thuis met familie.

The Queue
Sinds woensdagavond 14 september konden de 
Britten een laatste groet brengen aan The Queen in 
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Koning Charles III loopt achter de kist met het lichaam van Elizabeth II.
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Londen. En dat deden ze massaal. Vier dagen lang 
stond er een kilometerslange rij in Londen (The 
Queue); op het hoogtepunt was die wel 16 kilometer 
lang. Maandagochtend om 6.30 uur mocht de laatste 
bezoeker afscheid nemen van de koningin. De vrouw 
was heel ontroerd en noemde dit het hoogtepunt van 
haar leven.

God Save The King
Sinds de dood van de koningin is haar oudste zoon 
Charles de nieuwe koning: Charles III. Later volgt 
nog een officiële kroning, ook in Westminster 
Abbey. Velen vragen zich af wat voor een koning 
Charles III zal zijn. Zoals het hoort voor een konin-
gin bemoeide Elizabeth II zich niet met de politiek 
en zei nooit haar mening. Prins Charles deed dat 
wel; hij stuurde zelfs brieven naar politici om hen 
van zijn standpunten te overtuigen. 
Charles is al jarenlang bezorgd over het klimaat. 
Hij liet zijn favoriete auto in 2009 ombouwen en 
sindsdien rijdt die op oude wijn en wei, een bij-
product van het kaasmaken. Op de klimaattop 
van Glasgow in 2021 gaf hij een speech waarin hij 
benadrukte dat landen meer moeten samenwerken. 
Volgens hem kost niets doen een veelvoud van het 
geld dat de nodige maatregelen kosten.

Hoe beleefde de Brits-Belgische 

Sophie de dood van de koningin? 

“De dood van de konin-

gin kwam als een schok 

en maakte me erg ver-

drietig. De dag van de 

begrafenis had iedereen 

vrijaf. Met het gezin 

hebben we bijna de hele 

dag televisie gekeken. 

We gaan van alle mun-

ten en postzegels met 

de koningin op eentje 

bijhouden, want die worden nu allemaal

vervangen. We hebben ook een mooi

boek gekocht waarin haar hele leven

beschreven wordt.”
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