
De afscheidsdienst vond plaats in Westminster 
Abbey in Londen (Verenigd Koninkrijk). Dat is 
een belangrijke plek voor het land. In deze kerk 
werden alle Britse koningen en koninginnen 
gekroond of trouwden ze. Meer dan 2000 perso-
nen werden uitgenodigd voor de uitvaart. Onder 
hen waren familieleden, wereldleiders, ministers, 
koningen … 

Laatste groet
Veel Britten vonden het belangrijk om afscheid te 
nemen van de Queen. Dat gebeurde onder andere 
in de dagen voor de begrafenis. De mensen scho-
ven urenlang aan in de rij. Die rij was wel zestien 
kilometer lang. Ondanks de lange wachttijden 
waren de mensen heel geduldig en repectvol. Ze 
vonden het belangrijk om deel uit te maken van 
dit historische moment. Daarnaast volgden men-
sen van over de hele wereld de plechtigheid op de 
televisie. 

Opvolger
Charles was 70 jaar lang de troonopvolger. In het 
Verenigd Koninkrijk is deze taak weggelegd voor 
het oudste kind van de vorst. Hij of zij bestijgt de 
troon pas wanneer de koning(in) overlijdt.  

 
Na 70 jaar volgt koning Charles III nu eindelijk  
zijn moeder op. Je kan dus wel stellen dat Charles 
zich al tientallen jaren voorbereid heeft op zijn 
taak. Maar het is onmogelijk dat hij, net zoals zijn 
moeder, 70 jaar zal regeren. 

King Charles III
 
Op maandag 19 september werd de Britse Queen Elizabeth II begraven.  
Miljoenen mensen volgden de dienst mee.  
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>>> Koning Charles III op de begrafenis van zijn mama. 
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Wie is King Charles III?
Geboren: 14 november 1948
Mama en papa: Elizabeth en Phillip
Broers/zussen: Anne, Andrew, Edward
Gehuwd met en gescheiden van: Diana Spencer
Kinderen: William en Harry
Gehuwd met: Camilla Parker Bowles 

Koning sinds 8 september 2022


