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Place Lamartine schetst een fictief beeld van Vincent van Goghs leven tussen augustus 1888
en december 1889. Hij woonde toen in Arles in Zuid-Frankrijk, waar hij veel van zijn
meesterwerken heeft geschilderd.
Jeroen Blokhuis vertelt het verhaal vanuit Van Goghs perspectief, vanuit zijn hoofd, en geeft
daarmee een nieuwe en onthullende blik op hoe de schilder werkte.
De Vincent in deze roman probeert er heel erg bij te horen, maar is vaak verbaasd over hoe
mensen reageren. Het is alsof hij zich alleen kan uitdrukken via zijn schilderijen, die dan op
hun beurt de toeschouwers van hun stuk brengen.
Van Gogh is weggevlucht van het donkere, naargeestige Nederland van zijn jeugd, van Parijs
en zelfs van zijn beste vriend en geliefde broer Theo, op zoek naar het licht, de zon van het
zuiden. Het gele huis op Place Lamartine wordt zijn toevluchtsoord maar wat gebeurt er met
zijn verlangen om een atelier op te zetten met andere schilders, om vrienden te maken en
erbij te horen?

Jeroen Blokhuis
Jeroen Blokhuis is schrijver en
communicatieadviseur.
Hij publiceerde korte verhalen in de
literaire tijdschriften Passionate en
KortVerhaal. Ook publiceerde hij werk
voor educatieve uitgeverijen en
vakliteratuur over contentstrategie.
Zijn verhaal ‘Vroeger’ werd
gepubliceerd in het Holland Park Press
online magazine in 2012. De kern van
dat verhaal ligt in een kort scenario van
10 jaar geleden, waarmee hij de Gouden
Vlam scenario-prijs won.
Place Lamartine is zijn debuutroman.
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