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De man van de rode brievenbus 
 

 
 

Anthony Trollope werd geboren in 1815 als zoon van 

een bekende schrijfster van reisverhalen. Als kind 

werd hij naar een serie kostscholen gestuurd. Zijn 

ervaringen op deze kostscholen waren ongunstig en 

hij bekende later aan zelfmoord te hebben gedacht. In 

1834 kreeg hij een baan bij de Britse post. Door de 

vele treinreizen die Trollope nodig had in zijn baan 

als postbeambte, had hij veel tijd over om te schrij-

ven. Hij zette zichzelf de taak een bepaald aantal 

woorden per dag te schrijven en mede hierdoor werd 

hij al snel de meest productieve schrijver van zijn 

generatie. 

In zijn baan als postbeambte werd Trollope verant-

woordelijk voor de introductie van de bekende rode 

brievenbussen die nog steeds dienst doen in het Ver-

enigd Koninkrijk.  

Zijn grootste succes beleefde Trollope met zijn boe-

ken in de Barsetshire-serie. Deze serie speelde zich 

af in de denkbeeldige provincie van dezelfde naam. 

De volgende titels verschenen The Warden (1855), 

Barchester Towers (1857), Doctor Thorne (1858), 

Framley Parsonage (1861), The Small House at Al-

lington (1864) en The Last Chronicle of Barset 

(1867) 

 

Trollope overleed in 1882 en werd bijgezet op de 

begraafplaats Kensal Green. In totaal had hij rond de 

vier dozijn romans geschreven, enkele reisboeken en 

een flink aantal kortere werken. 

1858 

Anthony Trollope, Doctor Thorne 
 

De kracht van deze roman schuilt niet in de plot, 

want die is nogal gekunsteld. Sterker zijn de karak-

ters getekend. Naast de door en door fatsoenlijke 

Engelsman Doctor Thorne staan de wereldse, aan 

vormen gehechte Lady Arabella en de ruwe ordinaire 

Roger Scatcherd. 

Het verhaal draait om de liefde van Mary Thorne en 

Frank Gresham. Zij is het lieftallige nichtje van de 

vriendelijke dokter Thorne, hij de zoon van de kille, 

op geld beluste Lady Arabella, die hem wegzendt 

naar Courcy Castle in de hoop dat hij de schatrijke 

miss Dunstable aan de haak zal slaan.. Maar Frank 

blijft zijn geliefde Mary trouw en keert na een jaar 

terug met het vaste plan haar te trouwen. Dan blijkt 

Mary’s oom Robert Scatcherd schuldeiser van Franks 

vader te zijn voor een bedrag dat groter is dan de 

waarde van diens landgoed Greshambury. Na de 

dood van haar oom erft Mary Thorne zijn fortuin en 

het verhaal eindigt dus met het huwelijk van Frank en 

Mary en de terugkeer van rijkdom naar Greshambury 

Park. 

 

In hetzelfde jaar 1858 verscheen Trolloppe’s roman 

The Three Clerks. Dit verhaal is gebaseerd op zijn 

eigen ervaringen in de General Post Office. Het is het 

meest autobiografische werk van Trollope en zelf 

vond hij het een betere roman dan zijn meeste vroe-

gere werken. Critici hebben hem echter verweten dat 

het boek vooral een wraakneming was op zijn superi-

euren in zijn tijd bij de post. 

 

 
 

Anthony Trollope (1815-1882) 


