Het graf van Sir Rowland Hill
Er was een tijd - nog niet eens zo heel lang
geleden - dat de grootheid van een Engelsman
afgemeten kon worden aan de plaats waar hij werd
begraven. Alle hoge edelen, maar ook belangrijke
staatslieden, militairen, ontdekkingsreizigers en
Westminster Abbey
kunstenaars kregen namelijk hun laatste rustplaats
in Westminster Abbey in Londen.
In deze Abdij van Westminster zijn vele Britse vorsten begraven, maar het is ook de
plaats waar de kroning van een nieuwe Britse vorst plaatsvindt: de laatste keer in 1953,
toen de huidige vorstin Elisabeth II de troon besteeg.
De kerk, waarvan de oudste gedeelten dateren uit de dertiende eeuw, kent verschillende kapellen met oude grafmonumenten, maar er is ook kapel voor de Royal Air
Force en een monument voor
de Onbekende Soldaat. In de
zogenaamde Poets Corner vindt
men grafstenen en/of gedenktekens voor literaire grootheden
zoals
William
Shakespeare,
Geoffrey Chaucer en Charles
Dickens. In de vloer van de kerk
is een moderne gedenksteen
aangebracht ter herinnering aan
Sir Winston Churchill en de Slag
om Engeland.
Westminster Abbey is, kortom,
de plaats waar Engeland zijn
Groten herdenkt. En tot deze
groten behoort ook Sir Rowland
Hill, de man die verantwoordelijk was voor de hervorming
van het Britse poststelsel en de
invoering van de eerste postzegel ter wereld, in 1840. Hills
voorstel van een eenheidstarief
voor brieven, en zijn idee om
het briefport voortaan door de
afzender
te laten betalen,
hebben een grote impuls
gegeven aan de ontwikkeling
de grafsteen in de vloer van de kerk
van het brievenverkeer.
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Voor zijn verdiensten werd Rowland Hill in de adelstand verheven, vandaar de titel
"Sir" voor zijn naam. En na zijn overlijden kreeg hij zijn eigen plaatsje in die
beroemde Londense kerk, met een bescheiden steen in de vloer en een borstbeeld
tegen een van de pilaren.

het borstbeeld
De tekst onder het borstbeeld luidt:
"Underneath is interred
Sir Rowland Hill
Born Dec. 3, 1795
Died Aug. 27, 1879
Originator of the system of Penny Postage" (*)
J. Spijkerman
(*) Hieronder list begraven Sir Rowland Hill, geboren op 3 december 1795, gestorven op 27
augustus 1879, schepper van het systeem van de Penny Post.
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