
Koningin Elizabeth stierf op 96-jarige leeftijd. 
Mensen van over de hele wereld rouwen om het 
verlies van ‘The Queen’. Ze was een voorbeeld voor 
velen. Het merendeel van de Britten kende enkel 
koningin Elizabeth als hun staatshoofd. 

Gezondheid
De laatste tijd ging het niet zo goed met de 
gezondheid van de koningin. Ze was almaar min-
der te zien op publieke plekken. Op donderdag 
8 september kwam een bericht dat het niet goed 
ging met haar. Haar kinderen en kleinkinderen 
trokken naar het paleis Balmoral in Schotland. 
Het was de plek waar ze het liefste verbleef. Ze kon 

er in alle rust wandelen met haar honden. Volgens 
het paleis is ze vredig gestorven.

Plan
Vanaf het overlijden van koningin Elizabeth treedt 
een plan in werking. Er staat exact uitgeschre-
ven wat er moet gebeuren. Gedurende tien dagen 
nemen mensen afscheid van ‘The Queen’. Heel 
wat mensen legden bloemen neer aan één van de 
paleizen van de koningin. Ze stonden vaak uren in 
de rij. Veel Schotten brachten een laatste groet. Ze 
stonden aan de weg toen de koningin vanuit Bal-
moral met de lijkwagen naar de Schotse hoofdstad 
Edinburgh werd gebracht. 

Dienst
De koninklijke familie bedankte iedereen voor het 
medeleven. De troonopvolger was prins Charles, 
de oudste zoon van koningin Elizabeth. De tweede 
dag na het overlijden werd hij officieel tot koning 
uitgeroepen: Charles III. Op maandag 19 septem-
ber volgt de begrafenis van de koningin. Die vindt 
plaats in Westminster Abbey in Londen. Alle 
inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen die 
dag vrij zodat ze de dienst via radio of televisie 
kunnen meevolgen.  

Verdriet om verlies 
Queen Elizabeth 
 
Op donderdag 8 september stierf de Britse Queen Elizabeth II. 
Ze was zeventig jaar koningin van het Verenigd Koninkrijk. 
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>>> De kist met het lichaam van Queen Elizabeth wordt van 

het kasteel naar de kathedraal van Edinburgh gebracht. 

>>> The Queen in maart 2015
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