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Twee jaar lang woonde VincenT Van gogh in de ProVence. 
een wandeling in zijn VoeTsPoren leVerT heerlijke 
herkenmomenTen oP: kijk, hier schilderde hij heT  
gele huis, en daar oP heT Plein een nachTcafé, en  
VerderoP de sTerrenhemel boVen de rhône.
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De Place Lamartine in het Zuid-Franse 
stadje Arles, daar is op het oog weinig 
schilderachtigs aan. Een rotonde, langs-
razend verkeer, parkeerplaatsen, gras,  
er i–s geen reden om te stoppen – tenzij  
je weet dat hier op de hoek, daar op dat 
grasveldje, ooit een huis stond. Geel  
vanbuiten, wit vanbinnen, en dat  
Vincent van Gogh daar woonde.
Dan kijk je toch ineens anders naar zo’n 
plein. Je gaat je voorstellen hoe het er 
aan het eind van de negentiende eeuw 
uitzag: het geratel van een paardenkar, 
een paar vrouwen die met elkaar staan 
te praten. En dan die ietwat excentrieke 
schilder, die en passant zijn hoed af-
neemt. Of misschien loopt hij in zichzelf 
te mompelen en kijken die vrouwen hem 
na van ‘daar heb je die rare snuiter weer, 
met zijn verf’, dat kan natuurlijk ook.
Naast me staat gids Janice Lert in haar 
map te bladeren. Ze haalt een foto  
tevoorschijn van het Gele huis zoals het 
hier nog stond vóór de Tweede Wereld-
oorlog, en houdt hem naast de reproduc-

tie van het schilderij het Gele huis, die ze 
hier op een sokkel hebben gezet. 
Ze kijkt om zich heen. ‘Je herkent het 
nauwelijks meer. Dit hele buurtje is ge-
bombardeerd in de herfst van 1944. Niet 
door de Duitsers, maar door de geallieer-
den, die bij het Provence-offensief de 
bruggen over de Rhône wilden vernieti-
gen. Dat offensief was een groot succes, 
dus je hoort niemand klagen, maar  
jammer blijft het.’

Café in de avond Gelukkig is 
ook een hoop wél bewaard gebleven en 
zodoende sjouwen we met Janice door 
Arles langs plekken waar Van Goghs 
schildersezel heeft gestaan, en waar  
panelen zijn neergezet met reproducties 
van de betreffende schilderijen – als  
staties in een Van Gogh-bedevaart. Eerst 
vanaf de Boulevard des Lices (schilderij: 
De herfsttuin) en de begraafplaats (waar 
Vincent ooit samen zat te schilderen met 
Paul Gauguin) naar de Place Lamartine. 

Arles & Van Gogh

‘Ik heb schitterende stukken rode grond gezien,  
beplant met wijngaarden, met een bergachtergrond 
van het fijnste paars. En de sneeuwlandschappen met 
de witte toppen tegen een hemel die even lichtend 
was als de sneeuw, waren precies als de sneeuwland-
schappen die de Japanners hebben uitgebeeld.’
Vincent aan broer Theo, vlak na aankomst in Arles, 21 februari 1888

En vervolgens langs de Rhône-kade  
(De sterrennacht, september 1888) naar 
de brug van Trinquetaille (Janice: ‘Kijk, 
die overkoepeling is veranderd, maar  
de brug is er nog wel’).
Vincent kwam trouwens naar Arles van-
uit Parijs, waar hij kennis had gemaakt 
met het impressionisme. Hij arriveerde 
hier in februari 1888 en zou tot eind  
1890 in de Provence blijven – in Arles en 
in het nabijgelegen Saint-Rémy. ‘De 
mensen die hij hier ontmoette hadden 
natuurlijk geen idee hoe beroemd hij la-
ter zou worden’, zegt Janice. ‘Ze vonden 
hem maar een vreemde vent. Mevrouw 
Carrell, van het familiehotel waar hij 
aanvankelijk woonde, klaagde over de 
schilderijen die overal te drogen ston-
den. Zijn buren hier bij het Gele huis 
stuurden uiteindelijk zelfs een petitie 
naar de burgemeester om te voorkomen 
dat hij hier zou terugkomen, nadat hij in 
het ziekenhuis was opgenomen omdat 
hij een stuk van zijn oor had afgesneden. 
Want hij schreeuwde, hij was onbere-

La Place du Forum, Arles Kunstenaarsmarkt, Saint-Rémy
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kenbaar, eigenlijk vonden ze hem  
gewoon een beetje eng.’
La Place du Forum is het middelpunt van 
Arles. Op dit plein vol cafés en restau-
rants zou Vincent een van zijn beroemd-
ste schilderijen hebben gemaakt, van 
een café met een sterrenhemel erboven. 
Een van de cafés op het plein heet  
tegenwoordig dan ook La Nuit en er 
vlakbij staat een reproductie van het 
schilderij. Voor de zekerheid hebben ze 
de gevel van het restaurant geel geschil-
derd en een gele luifel boven het terras 
gehangen, zodat het nog wat meer lijkt.
Maar Janice is niet helemaal overtuigd 
en ze is niet de enige. Janice komt uit de 
Verenigde Staten en toen zij zich in 1969 
in Arles vestigde, zat er nog gewoon een 
meubelzaak in dit pand. ‘Er zijn in Arles 
best veel mensen die niet geloven dat dit 
werkelijk het café was dat Van Gogh 
schilderde. Het zou ook niet echt logisch 
zijn. La Place du Forum was in zijn tijd 

het chique deel van de stad, hij koos veel 
eerder voor de etablissementen in de 
buurt waar hij woonde.’

doodslag? Van Gogh is omgeven 
door mysteries, dat is ook de charme van 
de man. ‘Sneed hij eigenlijk wel écht zijn 
eigen oor af?’, vraag ik een kwartiertje 
later, als we de laatste statie hebben be-
reikt. We staan dan op de binnenplaats 
van het voormalige hospitaal waar Vin-
cent op 23 december 1888 bloedend en 
wel werd binnengebracht. ‘Onduidelijk,’ 
zegt Janice. ‘Het kan ook zijn dat Paul 
Gauguin hem per ongeluk in een straat-
gevecht verwondde. Die trok in oktober 
van dat jaar bij Vincent in, maar ze  
kregen na een tijdje bonje met elkaar.’
Een paar meter verderop gaan Japanse 
toeristen lachend op de foto tegen een 
achtergrond van kleurige bloemperken. 
De binnentuin hier is aangelegd naar het 

voorbeeld van Vincents schilderij  
Le jardin de la maison de santé (de  
hospitaaltuin, april 1889). 
Janice gaat verder: ‘Hoe het precies zat 
met dat oor is net zo’n mysterie als zijn 
dood. Het verhaal was altijd dat Vincent 
zelfmoord pleegde, niet lang nadat hij was 
verhuisd naar Auvers-sur-Oise, in de buurt 
van Parijs, waar zijn broer Theo woonde. 
Maar volgens de laatste biografie was het 
helemaal geen zelfmoord, maar doodslag 
of moord. Er zijn veel dingen die we  
gewoon niet zeker weten en misschien 
ook wel nooit te weten zullen komen.’
De vraag is natuurlijk: doet het ertoe? 
Die schilderijen veranderen er niet door. 
Maar tóch wil je al die dingen weten. 
Dat hij hier werd verpleegd nadat hij  
gewond was geraakt aan zijn oor – je 
hebt toch het gevoel dat je de schilder 
beter leert kennen.
Als Janice weg is, drentel ik nog wat 
over de Espace Van Gogh, zoals de  

Ik zeg vriendelijk dat ik het bijzonder 
vind, maar als ik heel eerlijk ben vind ik 
die bloemen wel een beetje zonde van 
die oude documenten. Een bonnetje uit 
de tijd van Van Gogh. Daar ga je toch 
niet overheen zitten schilderen?
Er zijn trouwens ook kunstenaars die 
Vincent imiteren, in elk geval qua kleur-
gebruik, maar ze staan zo vrolijk te pose-
ren naast hun schilderen, ik geloof nooit 
dat ze zich binnenkort een oor gaan  
afsnijden. 
‘Bonjour, monsieur!’ 
‘Bonjour, madame!’
Het centrum van Saint-Rémy is snoezig, 
overal ruikt het naar lavendelzeep en 
bijna iedereen draagt een strooien hoed-
je. Bij een van de souvenirwinkels pas ik 
er ook een. Ik vind het best lollig staan, 
met die brede flappen, maar reisgenoot/
fotograaf Paul vindt het werkelijk níet 
kunnen. Die hoedjes vertegenwoordigen 
voor hem de Disneyficering van het  

‘Ge begrijpt dat de 
natuur van ‘t Zuiden niet 
precies kan worden  
geschilderd met ‘t palet 
van bv. Mauve, die in 
‘t Noorden hoort en 
meester is en blijft in 
‘t grijs. Maar het palet van 
tegenwoordig is absoluut 
kleurig: hemelsblauw, 
roze, oranje, vermiljoen, 
hoog geel, heldergroen, 
helderwijnrood, violet.’ 
Vincent aan zijn zus Wil, 30 maart 1888

binnenplaats nu heet. Bij de kaarten- 
carrousel van de souvenirwinkel zoek ik 
een stapeltje reproducties uit. De Aman-
delbloesem, het Gele huis, het zicht op 
de Rhône, een zaaier in een korenveld – 
ze zijn allemaal geschilderd met een  
zuidelijk palet van uitbundige kleuren, 
je ziet de schilder koortsachtig aan het 
werk, ongeremd, dwingend. Je kunt je 
niet voorstellen dat dezelfde man een 
paar jaar eerder nog sombere taferelen 
schilderde van aardappeleters, en arbei-
ders in de Borinage. Maar goed, het rare 
is dat die kleuren dus niks zeggen over 
zijn gemoedstoestand, want hij was hier 
in de Provence nou niet direct het zonne-
tje in huis. Hij was wanhopig en een-
zaam en een moeilijke man, als je de 
verhalen zo hoort, terwijl ik tegelijkertijd 
de indruk krijg dat hij hunkerde naar 
contact. Op een van de ansichtkaarten 
staat een citaat van Vincent, uit een van 
zijn brieven. In vertaling: ‘Hoe meer ik 

erover nadenk, hoe meer ik voel dat er in 
wezen niets kunstzinnigers bestaat dan 
van mensen te houden.’

de Route des aRtistes De 
volgende dag gaan we naar het plaatsje 
Saint-Rémy, zo’n 25 kilometer van Arles, 
waar in de zomer maandelijks een kun-
stenaarsmarkt wordt gehouden. De 
Route des Artistes heet het, en langs alle 
straten rond het historische centrum 
staan schilderijen uitgestald. Bloemen-
schilderijen. Paardenschilderijen. Er is 
een kunstenares die klaprozen schildert 
op oude documenten. ‘Mijn man koopt 
die papieren op rommelmarkten’, vertelt 
ze, terwijl ik door de aquarellen heen 
een trouwakte uit 1899 en een in sierlij-
ke letters opgestelde factuur probeer te 
ontcijferen. ‘Ik heb een speciale manier 
om het papier te prepareren, zodat je het 
op kunt hangen zonder glas.‘ 

De marktkoopman, Arles

Specerijen of pigmenten? Zaterdagmarkt, Arles
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impressionisme en het Franse cultuurgoed in het algemeen. ‘Het zijn alleen maar  
Engelsen en Amerikanen die dat mooi vinden’, bromt hij.
‘Dat kan wel wezen’, zeg ik, terwijl ik mijn hoofd voor de spiegel heen en weer draai, 
‘maar zo’n strooien hoedje helpt wel lekker tegen de zon!’
‘Ja, hallo, daar gáát het niet om!’ 
Hij loopt zich echt op te winden, op de Route des Artistes. Zelfs nog als we lekker een 
ijsje zitten te eten op de rand van een fontein en ik me hardop afvraag wat Van Gogh 
van de kunstenaarsmarkt gevonden zou hebben. 
Nou, Maître Paul weet het wel. ‘Als Jezus in de tempel had hij alles kapotgeslagen! 
Wat je hier ziet heeft niets te maken met wat een kunstenaar doet. Een kunstenaar 
zoekt iets, die heeft een intrinsieke vraag. Die mensen maken alleen maar wat ze 
denken dat verkoopt. Er zit geen innerlijke noodzaak achter. Het is alleen maar  
decoratief en commercieel, het zijn trucjes. Dit is zo níet waar kunst om gaat!’
‘Maar in 1890 vonden de meeste mensen de portretten van Vincent ook niet om aan 
te zien’, zeg ik. ‘Dus wie weet zit er hier wel een nieuwe Van Gogh tussen. Weten wij 
veel. Hoe kun je nou weten wat er over honderd jaar mooi wordt gevonden?’
‘Dat zie je gewoon.’

een nieuwe vinCent? Op zoek naar de innerlijke noodzaak melden we 
ons bij het psychiatrisch ziekenhuis Saint-Paul de Mausole (ook in Saint-Rémy).  
Nadat Vincent uit het ziekenhuis in Arles was ontslagen, in mei 1889, liet hij zich hier 

vrijwillig –opnemen. Hij zou er uiteindelijk een jaar blijven en maakte in die periode 
zo’n 150 schilderijen. Vincent zelf schreef in die periode: 
‘Ik zwoeg als een echte bezetene, meer dan ooit heb ik een doffe werkwoede. En ik 
geloof dat dat ertoe zal bijdragen om me te genezen’.
Het Hospice is gevestigd in een voormalig klooster, met omliggende landerijen waar 
de irissen helaas net zijn uitgebloeid, maar de olijfboomgaard er vandaag net zo 
prachtig bij staat als honderd jaar geleden. Moet je nagaan: die bomen hebben dus 
Van Gogh hier nog zien zitten, met zijn verf en zijn penselen. 
Plotseling komt over de weg een mompelende man aanfietsen, slaat af en fietst  
vervolgens dwars door de olijfboomgaard heen. Huh?
Even later komt hij weer terug, stapt af, zet zijn fiets tegen een boom en verdwijnt, 
nog immer mompelend, in de bosjes. 
We kijken elkaar even aan.
Waarschijnlijk de nieuwe Vincent.
De schilder zelf woonde hier in een kamertje op de eerste verdieping, dat nu weer 
precies zo ingericht is als in zijn tijd: een lessenaartje met een opklapdeel, een ijzeren 
bed met een sprei van wit wafeldoek, uitzicht op de tuin, waar de lavendel bloeit. 
Aan de muren hangen reproducties en informatieborden waarop Vincents ziekte- 
geschiedenis uit de doeken wordt gedaan. Daar word je wel een beetje neerslachtig 
van. De man die we toch vooral kennen als een briljante schilder en briefschrijver 
was hier in de eerste plaats een patiënt met terugkerende inzinkingen, episoden van 
verwarring, hallucinaties en acute manies. Op een dag probeerde hij zichzelf te  
vergiftigen door verf in te slikken.
De droge doktersrapporten vormen zo’n contrast met de schilderijen. Die irissen, die  
zaaiers – de helderheid ervan. Maar hier zagen ze dat als een beetje therapeutisch met 
verf klodderen. Wonderlijk. Er is in het hele hospice trouwens geen originele Van Gogh 
te vinden. Natuurlijk stuurde Vincent vooral veel naar zijn broer Theo, maar het hospitaal 

Le jardin - lavendelveld bij Saint Paul de Mausole

Sterrennacht, kade langs de Rhône

Beeld van Vincent van Gogh in Saint Paul
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‘De cipressen houden mij steeds bezig, ik zou er iets van willen 
maken als de Zonnebloemen, want het verbaast me dat men ze 
nog niet geschilderd heeft zoals ik ze zie. Ze zijn zo mooi van lijn 
en proporties als een Egyptische obelisk. En het groen is van een 
zo gedistingeerde kwaliteit. Het is de zwarte vlek in een zonnig 
landschap, maar het is als zwarte noot een van de interessantste 
en moeilijkste om te treffen die ik me kan voorstellen.’

Vincent aan zijn broer Theo, Saint-Rémy-de-Provence, 25 juni 1889

wereld naar verf en structuren. Naar ritme en  
beweging – en kleur vooral. Dat hij bomen blauw 
schildert en zo.’
Paul snapt het meteen. Hij begrijpt dat Vincent op 
zoek is, en ook waarnaar hij op zoek is. Hij heeft het 
helemaal niet nodig om in te gaan op de psyche van 
de kunstenaar. Hij heeft Vincents beeldtaal in zijn 
achterhoofd, en zoekt als hij hier aan het werk is 
naar dezelfde kenmerken. ‘Daarvoor hoef je  
misschien niet eens op de plek te zijn waar die 
schildersezel heeft gestaan’, zeg ik. 
‘Nee, eigenlijk niet, want die plekken veranderen 
toch. Zelfs als het uitzicht nog hetzelfde is. Dan denk 
je: hé, er klopt iets niet en dan zie je dat er op het 
schilderij een kerktorentje staat terwijl er in werke-
lijkheid helemaal geen kerktorentje is. Maar dat doet 
er niet toe. Vincent wilde een kerktorentje, dus schil-
derde hij een kerktorentje. De werkelijkheid is de 
aanleiding om iets vast te leggen, niet het doel.’
‘Wat zoek jij dan precies?’, wil ik nu weten. Want ik 
heb de afgelopen dagen al zo vaak op mijn slipper-
tjes door korenvelden gelopen, of met een omslag-
doek bij een lantaarnpaal gestaan (‘Ja, een tree 
hoger, en dan íets meer naar de brug toe’), dat ik 
wel ‘s wil weten welke onzichtbare lijnen hij ziet  
en welk evenwicht er daar bereikt moet worden.
‘Ik zoek naar mijn interpretatie van Van Gogh, in 
het landschap. Dat is interessant. Maar het is een 

had toch ook kunnen vragen om een van die frisse doeken voor de eetzaal, of wat irissen 
om de slaapkamers op te fleuren? Me dunkt, ook als je zelf niet schildert zal het helpen 
om je te omringen met originele Van Goghs. 
Enfin. De huidige directeur van het Saint-Paul hecht in elk geval veel waarde aan  
creatieve therapie, dus de winkel hangt vol met schilderwerken van cliënten die er op 
dit moment wonen. Kopieën van Van Goghs zitten erbij, en daar is niets mis mee:  
Vincent schilderde zelf regelmatig werk van collega’s na, daar leerde hij van. Maar er  
is ook ander, oorspronkelijk werk, in donkere, dwingende kleuren soms. (Paul: ‘Het is 
dat ik geen plek in mijn koffer heb, maar er zitten best werken bij die ik zou willen 
hebben.’) Terug in Arles bestudeer ik gezichten op straat. Er wonen hier waarschijn-
lijk mensen van wie de grootouders een doek hebben gekregen van Vincent  
lui-même. En dat hebben ze bij het grofvuil gezet!

CaféteRRas bij naCht
‘s Avonds, als we aan de lamsbout zitten bij bistro La Paillote (de strohut), bekijkt Paul 
ansichtkaarten met reproducties, terwijl ik de brieven van Vincent zit te lezen. 
‘Wat zíe jij eigenlijk, als je naar zo’n schilderij kijkt?’ vraag ik na een tijdje.
Paul zegt: ‘Ik probeer te ontdekken waar hij naar streefde. En hoe hij dingen zag.’  
Hij houdt een kaart op. De zaaier. ‘Hij heeft de horizon heel hoog, bijvoorbeeld.’
Ik kijk naar De brug van Langlois, die ik als boekenlegger gebruik. We hebben die brug 
bekeken – de huidige is een andere trekbrug maar hij lijkt nog sprekend, alleen dan zon-
der koetsje en zonder vrouwen die vanuit een bootje de was doen in het kanaal van Arles 
naar Pont-du-Bouc. Dat van die horizon was me nog helemaal niet opgevallen.
‘De vraag is: wat is de moeite waard om een foto van te maken, wat is er mooi om te 
schilderen?’, gaat Paul verder. ‘Je ziet iets, dat verwondert je en die verwondering wil 
je vastleggen. Je ziet iets moois en dat moois wil je overbrengen op iemand anders. 
De vraag is hoe je dat doet.’ Hij kijkt nog eens naar de ansichten. ‘Vincent vertaalt de 

Les Arlesiennes - dag van de historische vereniging 

Vincents kamer, Hospice Saint Paul

Olijfboomgaard met fietser, Saint Paul de Mausole

Le bohémien sous l’arbre, Arles
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uitdaging, want kitsch ligt op de loer.’
‘Kitsch?’
‘Die kunstenaarsmarkt vanmiddag, dat 
was kitsch. Maar waar we nu zitten  
bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook het  
terras van Van Gogh.’
Hij laat de foto zien die hij net maakte: 
Terras in de schemering. ‘Moet je zien 
wat een mooi evenwicht tussen het 
kunstlicht en daglicht, tussen het blauw 
dat nog in de lucht zit en het geel.’
Hij wil het laten zien aan de serveerster, 
maar die loopt straal langs hem heen.
Tja.
Hij is niet de eerste miskende kunste-
naar in Arles, dat is een troost.

les saintes-MaRies  
Er waren trouwens ook zaken die Van 
Gogh níet schilderde tijdens zijn twee- 
jarig verblijf in de Provence.  

Geen varend bootje meer, een bootje 
voor de sier. Maar toch: wie de begonia’s 
wegdenkt, kan zich voorstellen hoe het 
scheepje eruit zag op een glinsterende 
zee met de kleur van makrelen, een zee 
die dan weer groen is, dan paars, dan 
blauw, door de steeds veranderende 
weerschijn van de zon. Als ik later op de 
binnenplaats van mijn hotel mijn aante-
keningen zit uit te werken, begint het me 
plotseling te dagen. Het doet er helemaal 
niet toe of het Gele huis er nog is! Net zo 
min als het uitmaakt waar het Nachtcafé 
precies stond, of hoe het nou zat met dat 
oor. Je leert niet naar het schilderij te  
kijken door de plek te bezoeken waar de 
schildersezel heeft gestaan. Het is anders-
om: door de schilderijen te bestuderen, ga 
je anders naar de werkelijkheid kijken. 
Dat is nou een inzicht dat je ook kunt ver-
krijgen als je thuis in een stoel de brieven 
van Van Gogh leest, zegt u nu. Maar zo 
werkt dat niet hè. Daar moet je op de een 
of andere manier tóch voor naar Arles.  
Al was het maar omdat je dan kunt doen 
alsof je de schilder in de verte ziet zitten 
– en hij luistert niet, hij zit daar gewoon 
rustig te werken, aan een landschap met 
honderd tinten geel. •

De Camargue, bijvoorbeeld, het moeras-
gebied ten zuiden van Arles, waar het 
zoute water van de zee en het zoete  
water van de Rhône zich mengen. 
Vincent moet er doorheen gekomen zijn, 
in een paardenkoets op weg naar Les-
Saintes-Maries-de-la-Mer, maar als we 
halverwege even bij een informatiebord 
staan te kijken snap ik meteen waarom 
hij hier niet ging zitten met zijn ezel: 
muggen. Twee minuten buiten de auto 
en je slaat jezelf als een zot om de oren. 
Wegwezen! 
Bovendien: het landschap is te vlak, er is 
te weinig reliëf en dynamiek. De kust bij 
Les-Saintes-Maries is veel fotogenieker, 
met gekleurde bootjes op het strand –  
ik kan me dat schilderij zó voor de geest  
halen, wij hadden er vroeger thuis een re-
productie van hangen boven de schouw. 
Maar de bootjes van het schilderij zijn 
ruim een eeuw later niet meer te vinden. 

Verdwaasd en murw loop ik langs de 
boulevard. Het is warm, broeierig, druk-
kend. In de arena is een paardenshow 
aan de gang, bij de achterdeur kun je het 
gedoe achter de schermen bekijken. Het 
is zo’n typisch Franse familieaangelegen-
heid, zoals je dat in Frankrijk in de zomer 
ook bij circussen wel ziet, met een pater 
familias als een soort circusdirecteur en 
zelfs de jongste kinderen stoer in het za-
del van temperamentvolle paarden. Er 
wordt gelachen, geroepen, geregeld en 
tien minuten nadat de show is afgelopen 
zit het hele zaakje in de vrachtwagens, 
moeder achter het stuur. Ik denk: dat had 
Vincent moeten zien. Die had meteen zijn 
penselen gepakt.
Uiteindelijk vinden we trouwens toch 
nog zo’n vrolijk opgeschilderd bootje, 
niet op het strand, maar opgebaard in 
een bloemperk bij een van de uitvals-
wegen van Les-Saintes-Maries.  

‘Ik moet ook een  
Sterrennacht maken,  
met cipressen of mis-
schien boven een rijp 
korenveld; er zijn hier  
heel mooie nachten. 
Ik heb een voortdurende 
koortsachtige 
werklust.’

Vincent aan Theo, 9 april 1888

Le Pont de Langlois - bruggetje van Van Gogh Le Café om de hoek van waar ooit het Gele huis stond

Het korenveld


