
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk: Londen, 21 april 

1926 
Elizabeth Alexandra Mary, beter bekend als Elizabeth II, is sinds 1952 koningin van het Verenigd 

Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Zij is tevens staatshoofd van twaalf Commonwealth 

realms die sinds haar aantreden onafhankelijk werden; namelijk Jamaica, Barbados, de Bahama's, 

Grenada, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent en de 

Grenadines, Antigua en Barbuda, Belize en Saint Kitts en Nevis. Ze is de vierde monarch van de 

Windsor-dynastie. 

 
Elizabeth bij de viering haar 91ste verjaardag 

Koningin van het Verenigd Koninkrijk 

en de Commonwealth realms 

Periode : 1952-heden 

Voorganger: George VI 

Opvolger: - 

Vader: George VI 

Moeder: Elizabeth Bowes-Lyon 

Elizabeth was bij geboorte derde in rij voor troonopvolging, na haar oom Eduard, de prins van Wales, 

en haar vader Albert. Er was geen reden aan te nemen dat Elizabeth ooit aanspraak zou kunnen 

maken op de troon, omdat werd verwacht dat Eduard in het huwelijk zou treden en daarmee zouden 

zijn eventuele kinderen hoger op de opvolgingslijst staan. Eduard verkreeg geen legitieme 

troonopvolger en deed bovendien (verplicht) afstand van zijn rechten op de troon om te kunnen 

huwen met Wallis Simpson 



 
Eduard, Prins van Wales 

 
Albert ( Albert Frederick Arthur George ), George VI van het Verenigd Koninkrijk 

Toen haar vader in 1936 koning werd als gevolg van de abdicatie van zijn broer Eduard VIII werd 

Elizabeth eerste in lijn voor troonopvolging. Haar officiële titel werd Her Royal Highness The Princess 

Elizabeth. In Wales gingen stemmen op haar ook de titel van Prinses van Wales toe te kennen. Dit is 



echter geen zelfstandige titel, maar de titel die wordt gedragen door de echtgenote van de prins van 

Wales. Bovendien was er (in ieder geval nog theoretisch) kans dat George alsnog een mannelijke 

nakomeling zou verwekken. 

In februari 1945 wilde Elizabeth een directere rol spelen bij de oorlogsinspanningen. Ze nam dienst 

bij de Auxiliary Territorial Service, een vrouwenafdeling van het Britse leger. Ze werd opgeleid tot 

monteur en vrachtwagenchauffeur en dit was de eerste keer dat ze klassikaal onderwijs volgde. 

Elizabeth is het eerste vrouwelijk lid van het Britse koninklijk huis dat actief was in militaire dienst. 

 
Petembleem van de Auxiliary Territorial Service 

 
Prinses Elizabets in haar ATS – kostuum bij de ambulance die zij bestuurde ( 1945 ) 

Zij trad op 20 november 1947 in het huwelijk met Philip Mountbatten, prins van Griekenland en 

Denemarken. Philip moest hiervoor zijn aanspraak op de Griekse troon opgeven, en deed, alvorens 

de titel van Hertog van Edinburgh te verwerven afstand van zijn eerdere titels. Philips verleden was 

overigens niet geheel onbesproken, hij was Grieks-Orthodox, bezat geen substantiële financiële 

middelen en had een zuster die met een nazi was getrouwd. 



 

 
Huwelijk van Elizabeth en Philip Mountbatten in 1947 

Het pasgetrouwde stel betrok Clarence House in Londen. Philip was als officier van de Royal Navy 

echter regelmatig gestationeerd op Malta. 

 
Clarense House 

Elizabeths Proclamation of Accession werd uitgesproken op 7 februari 1952 tijdens een plechtigheid 

op St. James's Palace. Haar kroning vond plaats op 2 juni 1953 in Westminster Abbey 



 
Kroning op 2 juni 1952 

 
Westminster Abbey 

Het koninklijk paar betrok Buckingham Palace, alhoewel het een publiek geheim is dat Elizabeth 

liever op Windsor Castle, Balmoral Castle in Schotland of Sandringham House in Norfolk verblijft. 



 

 
Buckingham Palace 

 
Windsor Castle 



 
Balmoral Castle 

 
Sandringham House 

Toen Elizabeth gekroond werd tot vorstin werd zij koningin van het Verenigd Koninkrijk, Canada, 

Pakistan, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ceylon en Australië. Tegenwoordig zijn Zuid-Afrika, Ceylon (als 

Sri Lanka) en Pakistan allemaal onafhankelijke republieken. Zij erkennen haar niet meer als 

staatshoofd. Ze regeert nog vijftien onafhankelijke soevereine tronen naast de Britse Troon (de 

Commonwealth realms). Ze is daardoor de enige persoon ter wereld die naast haar eigen 

moederland andere staten apart vertegenwoordigt. 



 
██ Huidige Commonwealth realms. ██ Voormalige Commonwealth realms. 

Elizabeth is de oudste Engelse regerende monarch aller tijden. 

Hoewel er met enige regelmaat wordt gesteld dat Elizabeth, vanwege haar hoge leeftijd, moet 

aftreden, is het onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Bovendien is het doen van troonsafstand niet 

conform de traditie in het Verenigd Koninkrijk; Britse monarchen regeren tot hun dood, zoals de 

vader en grootvader van Elizabeth II ook deden. 

Ze werd moeder van 4 kindern: 

 Charles Philip Arthur George: 14 november 1948, Prins van Wales. Gehuwd met: 

1: Lady Diana Spencer, later de prinses van Wales. Zij waren van 29 juli 1981 tot 28 augustus 

1996 getrouwd, Diana overleed op 31 augustus 1997. 

2: Camilla Parker Bowles, hertogin van Cornwall, gehuwd op 9 april 2005. 

 Anne Elizabeth Alice Louise: 15 augustus 1950, Princess Royal. Gehuwd met: 

1: Captain Mark Phillips, gehuwd op 14 november 1973, gescheiden op 28 april 1992. 

2: Timothy Laurence, gehuwd op 12 december 1992. 

 Andrew Albert Christian Edward: 19 februari 1960, Hertog van York. Gehuwd met: Sarah 

Margaret Ferguson, hertogin van York, gehuwd op 23 juli 1986, gescheiden op 30 mei 1996. 

 Edward Anthony Richard Louis: 10 maart 1964, Graaf van Wessex. Gehuwd met: Sophie 

Helen Rhys-Jones op 19 juni 1999. 



 
Wapen van Elizabeth als koningin van het Verenigd Koninkrijk, met hieronder de Schotse variant 

 


