Deze gratis reisgids bevat de eerste 2 dagen van onze reisgids van
Corsica, met onder meer een stadswandeling van Ajaccio.

Bespaar jezelf uren opzoekingswerk
en mis geen enkele bezienswaardigheid.
Koop nu de volledige, digitale (pdf – 89 blz A4) reisgids van Corsica,
met meer dan 67 uitgewerkte bezienswaardigheden
en boordevol praktische informatie, bijzondere plekjes
en tips van locals.

 Koop de volledige gids op shop.themediabay.be
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Voorwoord
Corsica is een miniatuurwereld op zich. Je kan er echt alles vinden, van moderne steden rijk aan
cultuur en geschiedenis tot adembenemende landschappen – stranden, baaien en ruige kliffen die
stilletjes overgaan in een wonderbaarlijk panorama van bergen en prachtige kloven. Kleine
bergdorpjes tekenen het landschap van het binnenland op zo’n pittoreske wijze dat het bijna te mooi
is voor woorden, terwijl aan de kust de traditionele vissersdorpjes en grote resorts (meestal) in vrede
samenleven.
Corsica is de perfecte bestemming om op je gemak te verkennen. Hoewel deze gids een route geeft
die je makkelijk op 10 dagen kan doen, zou je er ook langer kunnen vertoeven en dan nog zal je de
bijna oneindige voorraad van bezienswaardigheden en activiteiten niet uitgeput hebben. De reis die
we uitgestippeld hebben, is bedoeld om met de wagen te doen, maar voor diegenen die wat meer tijd
hebben, is het perfect mogelijk om een gelijkaardige route met de fiets te doen. Corsica is verder ook
heel bekend omwille van de vele wandel- en trekroutes. Deze gids zal proberen je een voorproefje te
geven van alle buitenactiviteiten die het eiland te bieden heeft.
Terwijl voor sommigen de stranden de hoofdattractie zijn, is deze gids ook bedoeld voor diegenen die
graag iets meer willen doen dan de ganse dag in de zon liggen. Zonnebaden hoort er zeker bij, maar
zoals deze gids toont, is er zoveel meer te beleven, vooral wanneer je van kunst en cultuur houdt.
Deze tiendaagse reis zal je tonen dat Corsica de perfecte bestemming is voor iedereen die houdt van
geschiedenis, maar ook voor wie zich wil onderdompelen in de plaatselijke cultuur: alles zien wat er
te zien valt en de lokale sfeer opsnuiven op zoveel mogelijk plaatsen.
Corsica is een populaire vakantiebestemming en toch is het makkelijk om aan de grote massa te
ontsnappen, zelfs wanneer je in het midden van de zomer gaat. Terwijl de stranden en de belangrijkste
wandelweg, de GR20, hoogstwaarschijnlijk druk zullen zijn in het hoogseizoen, zijn er nog heel wat
afgelegen plekjes te ontdekken, verspreid over het eiland en waar je je vaak zelfs helemaal alleen
bevindt – vooral als je het waagt om naar de meer afgelegen bergflanken en -dorpjes te gaan.
Geniet van je tijd op Corsica en onthoud vooral dit: deze tiendaagse reis op het eiland is slechts het
begin. Corsica zal je vroeg of laat weer terugroepen.
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DAG 1: STADSWANDELING AJACCIO
•
•
•

Afstand: 3,2 km
Beginpunt: Musée Fesch
Eindpunt: Bois des Anglais

Ajaccio,

1

de hoofdstad van Corsica, is een bedwelmende plaats. Klassiek en vol

zelfvertrouwen, heeft deze plek meer dan één ding gemeen met de steden van de Côte

d’Azur. De stad heeft een interessant centrum en een bruisende haven. In 1769 werd Napoleon
Bonaparte hier geboren, een unieke figuur die hier overal zijn stempel heeft achtergelaten. Er
zijn een heleboel sites die allemaal op de één of andere manier met deze historische figuur te
maken hebben, net als een hele reeks andere sites en musea.
 GPS: 41.9192, 8.7386

Als je besloten hebt om op de luchthaven een auto te huren, dan kan je misschien je auto parkeren bij
je hotel of slaapplaats. Moest dat niet lukken, dan is er een parking recht tegenover het algemene
bureau voor toerisme, dat gelegen is op de D111A, GPS: 41.919821, 8.738308. Ga vanaf het
toerismebureau in noordelijke richting op de D111A (Boulevard du Roi Jérôme) en sla dan linksaf om
na 180 meter uit te komen op de Rue Jérôme Péri. Sla rechtsaf naar Rue Cardinal Fesch en je zal het
startpunt van je wandelweg op je rechterkant vinden na ongeveer 37 meter.

Het museum voor Schone Kunsten, Musée

A

Fesch, is één van de belangrijkste culturele

centra van Ajaccio. Het herbergt de collectie schilderijen en standbeelden van Kardinaal

Joseph Fesch, de oom van Napoleon I. Achter de poorten van dit paleis, schuilt een unieke
kunstcollectie.
 Musée Fesch, 50-52 Rue Cardinal Fesch, Ajaccio // GPS: 41.9219, 8.7389 // Kijk op de website voor openingstijden //
Betaalde toegang // www.musee-fesch.com/index.php/musee_fesch/Presentation2/L-aile-sud-du-palais-Fesch-La-chapelleimperiale

Sla rechtsaf wanneer je het museum verlaat en dan zal je de Keizerlijke Kapel zien, aan de zuidkant
van het plein waarop je je nu bevindt.
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Musée Fesch, Ajaccio - © Wikimedia

Aan de rechterkant van het Fesch Paleis, zal je de

B

Keizerlijke Kapel vinden. Het was

keizer Napoleon III die in opdracht van zijn grootoom Kardinaal Fesch, deze kapel liet

bouwen in 1860. Naar een ontwerp van Alexis Paccard, werden de bouwwerken voltooid tussen
1857 en 1859 voor een totaalbedrag van 175.000 toenmalige Franken.
Keizerlijke Kapel, Ajaccio// GPS: 41.9219, 8.7389 // http://en.infotourisme.net/monument/ajaccio/6565/chapelleimperiale

Ga in zuidelijke richting verder op Rue Cardinal Fesch en je zal uitkomen op Place Foch. Hier zie je
een fontein recht voor je.

C

Place Foch, beter bekend als Piazza Palmiers, ter ere van de palmbomen aan de rand
van het plein, is één van de belangrijkste pleinen van de stad. De naam komt van een

bekende Franse veldgeneraal. Hier komen de bewoners van de stad het liefste samen. Het wordt
aan één kant geflankeerd door het Stadhuis en in het midden van het plein staat een groot
standbeeld van Napoleon Bonaparte. In juli en augustus kan je de aflossing van de wacht
meemaken. Er wordt hier ook nog een versmarkt gehouden, met allerlei verse eetwaren.
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Place Foch Ajaccio // GPS: 41.918922, 8.738725 // www.visit-corsica.com/en/Our-favorites/Towns-and-villages/PlaceFoch-in-Ajaccio

Napoleon in romeins gewaad op Place Foch - © Shutterstock

Eens je een goede indruk hebt kunnen krijgen van het plein en de markt, ga je in zuidwestelijke
richting verder en neem Rue Bonaparte, die naar het zuidoosten gaat. Na 63 meter, sla je rechtsaf naar
Rue Saint-Charles en je volgende bestemming zal je na ongeveer 30 meter op je linkerkant
tegenkomen.

D

Maison Bonaparte

is het ouderlijk huis van de familie Bonaparte. Het was bijna

ononderbroken in bezit van de familie tussen 1682 en 1923. Het huis werd voor het eerst

bewoond door de over-overgrootvader van Napoleon Bonaparte, genaamd Giuseppe. Eén van
de nakomelingen, Prins Victor Napoleon, schonk het huis aan de Franse regering die er een
museum van maakten in 1967.
 Maison Bonaparte, Rue Saint-Charles, Ajaccio // GPS: 41.9180, 8.7386 // Kijk op de website voor openingsuren //
Betaalde toegang // http://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/
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Stap in zuidwestelijke richting door op Rue Saint-Charles en ga na 110 meter naar links Rue Forcioli
Conto in en je zal de kathedraal op je linkerkant vinden.

Ajaccio Kathedraal - © Shutterstock

E

De

Ajaccio Kathedraal,

die officieel de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming

Kathedraal wordt genoemd, is een kerkelijk gebouw dat in barokke/maniëristische stijl

werd opgetrokken. Het gebouw dat we vandaag de dag voor ogen hebben, werd tussen 1577 en
1593 gebouwd. Het wordt toegeschreven aan de Italiaanse architect, Giacomo della Porta.
Ajaccio Kathedraal, Rue Forcioli Conti, Ajaccio // GPS: 41.9173, 8.7378

Wandel verder via Rue Forcioli gedurende 150 meter en dan zie je de citadel recht voor je.

F

De Citadel van Ajaccio is zonder twijfel één van de meest interessante historische sites
in Ajaccio, en werd gebouwd op een oud 14de eeuws fort, dat opgericht werd toen

families uit Genua en Ligurië, waaronder de Bonapartes, hier een kolonie oprichtten. In zijn
vroegste vorm was het een vesting met een lage voorwand. Deze constructie werd later
verstevigd met sterkere beveiligingsconstructies. De citadel was nog tot 2005 eigendom van het
ministerie van Defensie, maar werd dan overgedragen aan de stad Ajaccio.
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 Citadelle d’Ajaccio, Ajaccio // GPS: 41.9164, 8.7392 // www.visitcorsica.com/en/infotour/pcu/id/304/idEz/27702/page/1/Cultural-immersion/Visits-and-heritage/Historical-monuments

Mocht je dat willen, kan je nu een pauze inlassen op het strand hier beneden. Zet je liever je
ontdekkingstocht verder, keer dan terug op je voetstappen in noordwestelijke richting langs Rue
Forcioli Conti. Ga de kathedraal voorbij en ga verder op dezelfde weg totdat je na ongeveer 210 meter
rechts afslaat naar Avenue Eugène Macchini. Sla na 120 meter linksaf op Avenue de Paris (D11). Als
je in westelijke richting stapt, dan zal je de Place de Gaulle zien op je linkerkant.

Napoleon, omringd door zijn vier broers, Place de Gaulle, Ajaccio - © Shutterstock

G

Het Napoleon-thema van deze stad gaat door op het drukke Place de Gaulle plein, met
in het midden een monument gewijd aan Napoleon en zijn vier broers. Dit monument

werd gebouwd in 1965. Oorspronkelijk keek het standbeeld uit over de zee, maar na enkele jaren
werd beslist om het te draaien met zicht op de stad.
Place de Gaulle, 20169 Ajaccio // GPS: 41.9180, 8.7360

Wandel verder langs Avenue de Paris (D11) en volg de D11 gedurende ongeveer 1,1 km en dan kom je
op Place D’Austerlitz waar je La Grotte de Napoléon kan vinden.
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H

Op

Place d’Austerlitz, zal je een ander monument vinden gewijd aan Napoleon: een

standbeeld naar het model van het beeld in Les Invalides - Parijs. Het is het werk van

de beeldhouwer Seurre. Het monument werd hier gezet in 1938, omdat Napoleon naar verluid
op deze plaats veel tijd doorbracht als kind. Het herinnert ons aan de overwinningen en
prestaties van de Keizer.
Place d'Austerlitz, Ajaccio // GPS: 41.916417, 8.723626

Wandel verder langs de D11 gedurende 400 meter en sla linksaf op de rotonde en volg de borden naar
Bois des Anglais. Van hieruit heb je toegang tot een wijdverspreid netwerk van wandelwegen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OPTIONEEL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I

Via de aangename wandelweg Sentiers des

Crêtes, kan je de drukte en het rumoer van

het stadscentrum even achter je laten en genieten van de rust en stilte van de bossen.

Een rustige wandeling is de perfecte manier om je dag in Ajaccio te beëindigen. Je kan ofwel
een korte wandeling maken tot aan het “Bois des Anglais” (het Bos van de Engelsen) of je kan
ook verder wandelen om enkele interessante uitzichtspunten te bereiken.
 Sentiers des Crêtes, Ajaccio // GPS: 41.918189, 8.724940

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: EINDE OPTIONEEL ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Daarmee zit de stadswandeling van Ajaccio er op voor vandaag, maar vergeet niet om ook wat tijd uit
te trekken om de vele wandelpaden die vertrekken vanuit de stad te ontdekken. Bij warm weer en
vooral in het midden van de zomer, denk eraan om zeker iets mee te nemen waarmee je je hoofd kan
bedekken en voorzie je vooral van water, want de temperaturen kunnen hoog oplopen.

 Op zoek naar een hotel in de buurt van Ajaccio? Klik hier voor speciale
aanbiedingen.
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Stadswandeling Ajaccio (1/2)
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Stadswandeling Ajaccio (2/2)
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DAG 2: AJACCIO > CALVI
Vandaag laat je Ajaccio achter je en ga je in noordelijke richting langs de meanderende westkust van
Corsica. Je zal enkele adembenemend mooie kustlandschappen tegenkomen en je zal ook geleidelijk
aan een idee krijgen van de ongerepte natuurpracht die dit fascinerende eiland herbergt. Daarenboven
kom je langs verschillende dorpen, waardoor je voor het eerst de mix van oud, eeuwenoud en nieuw
die zo karakteristiek is voor dit eiland, kan observeren.

Afstand: 182 km
• Beginpunt: Ajaccio
• Eindpunt: Calvi
• Hoogtepunten:
•

•

Sant’Appiano Kathedraal

•

Cargèse

•

Strand van Chiuni

•

Calanques de Piana

•

Capo d’Orto

•

Porto

•

Scandola Natuurreservaat

•

Gorges de Spelunca

•

Osani

•

Galèria

Om bij je eerste bestemming te komen, ga de D81 in het noorden van Ajaccio op en volg deze weg
gedurende 36,5 km vooraleer rechts af te slaan naar Sagone. Dit dorp is veeleer een modern
toeristendorp dat gebouwd werd rondom het prachtige strand. Op slechts één kilometer ten noorden
van Sagone, kan je één van de overblijfselen vinden van de geschiedenis van deze plaats – de ruïnes
van de Sant’Appiano Kathedraal.

2

De eeuwenoude Sant’Appiano

Kathedraal, nu nog slechts een ruïne, werd gebouwd

in romaanse stijl. Ze dateert uit de twaalfde eeuw en werd bovenop de fundamenten

van een vroegere christelijke kerk gezet. De kathedraal werd in de zestiende eeuw verwoest
door piraten. Men zegt dat in de kathedraal ooit de overblijfselen van Sint Appius werden
bewaard, totdat deze in veiligheid moesten gebracht worden en vervolgens naar Pavia
verscheept werden tijdens de invallen van de Saracenen in de twaalfde eeuw. Archeologen
vonden hier 50 skeletten uit de elfde eeuw.
Sant'Appiano Kathedraal, Sagone // GPS: 42.118398, 8.690132
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Ga terug de D81 op en volg deze route gedurende iets meer dan 13 km tot je je volgende bestemming
bereikt: het dorp Cargèse.

3

Cargèse is één van die pittoreske dorpjes, waarvan je er wel meer langs deze kant van
de kust vindt. Het dorpje kijkt vanaf de heuvelhelling uit op een mooie baai. Het werd

aan het einde van de achttiende eeuw gesticht door een groep nakomelingen van Griekse
immigranten die zich hier een honderdtal jaar eerder hadden gevestigd. Dit toeristendorpje is
bekend omwille van de twee 19de eeuwse kerken, die mekaar parallel aankijken over een smalle
baai. De ene werd gebouwd door afstammelingen van de Griekse immigranten, en de andere
door de Corsicanen zelf.
GPS: 42.136, 8.595

Cargèse - © Shutterstock

Natuurlijk kan je hier heel veel mooie stranden vinden, maar iedereen is het erover eens dat je
volgende stop één van de meest aanlokkelijke stranden is langs deze kustlijn. Om er te geraken, ga in
noordelijke richting langs de D81 gedurende 5,5 km en sla linksaf. Ga 1 km verder, en sla rechtsaf. Ga
na 600 meter naar rechts en dan zal je je bestemming vinden op je linkerkant.
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4

Het gezellige zandstrand

van Chiuni wordt afgelijnd door mastiekbomen en straalt

rust uit, ondanks het toeristische dorp dat er net achter ligt. Hier kan je ontspannen en

van de zon genieten, of jezelf verwennen met een iets actievere watersport-activiteit. Dit is de
perfecte plaats om je road trip even te onderbreken.
Strand van Chiuni // GPS: 42.170311, 8.591277

Ga terug naar de D81 en rij ongeveer 13 km verder, en je zal aankomen in Piana, het startpunt om de
prachtige, schilderachtige Calanques de Piana te ontdekken.

Les Calanques de Piana - © Shutterstock

5

Een indrukwekkende inham uit rode steen tekent zich scherp af in een spectaculaire
rotsvorming met hoge spitsen langs dit gedeelte van de kust, wat zorgt voor een fel

contrast met het sprankelend blauwe water van de zee. De

Calanques de Piana

zorgen

waarlijk voor één van de meest dramatische en opwindende landschappen op het eiland en deze
granieten bouwwerken moet je echt zien om te geloven.
 GPS: 42.2455, 8.6535
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Hier heb je de kans om je ontdekkingstocht verder te zetten, met een trektocht naar de Capo d’Orto,
de tweede hoogste top van de Calanques de Piana. Hier kan je niet alleen het rotslandschap van
dichtbij bewonderen, maar ook genieten van de prachtige uitzichtspunten over de hele regio. Er zijn
verschillende paden die vanuit Piana leiden naar Capo d’Orto.

Capo d'Orto is slechts 1294 meter hoog, en is dus zeker niet één van de hoogste bergen

6

in deze regio. Toch blijft deze top, dankzij zijn ligging als één van de roodgranieten

constructies van de Calanques de Piana, waarlijk uniek, mede dankzij de spectaculaire
vergezichten. Hij torent hoog uit boven het kleine dorpje Porto en biedt uitzichten aan over
deze indrukwekkende regio. Het is een uitdagende tocht, dus mocht je minder tijd, energie of
ervaring hebben, kan je ook kiezen voor één van de vele andere wandeltochten die er zijn in de
buurt.
GPS: 42.226637, 8.688758// Informatie in het Toerismebureau van Piana

Eens je een goede indruk van de Calanques van Piana hebt kunnen krijgen, en misschien zelfs een
wandeling hebt gemaakt, ga je terug naar je auto in Piana en rijdt verder op de de D81 naar Porto.

Weg van Porto naar Osani - © Peter Rintels
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Porto is een klein en gezellig plaatsje, verscholen tussen de kust en de spectaculaire

7

bergen en rotsen. Het kan hier redelijk druk worden in het midden van de zomer, maar

zelfs dan doet het steeds gezellig aan. Je kan hier een wachttoren vinden uit de 16e eeuw met
binnenin een klein museum, en verder nog een kleine haven en een strand.
 GPS: 42.265602, 8.706117

Vanuit Porto (boek je uitstap in de kleine haven) of Galéria, kan je een boottocht maken en zo de
kustlijn van het Scandola Natuurreservaat zien, dat niet makkelijk te bereiken is over land. Dit is de
beste manier om te genieten van de ongerepte schoonheid van de natuur op dit deel van het eiland.

Het

8

Scandola Natuurreservaat, dat deel

uitmaakt van het Corsica National Park,

werd opgericht in 1975. Het werd ook erkend als een werelderfgoedsite. Dit gebied

strekt zich uit over een oppervlakte van 19,2 km², en bestaat uit zowel land als zee. Daar het
niet makkelijk bereikbaar is over land, kan je best een boottochtje langs de kust maken om het
te zien. Vele mooie grotten en kreken tekenen zich af op de kliffen en landtongen, en de speling
van de natuur is hier oneindig.
 GPS: 42.356944, 8.566667 // http://parc-corse.org

Nu trekken we vanuit Porto het binnenland in, om de Gorges de Spelunca te bezoeken. Daarvoor gaan
we oostwaarts vanuit Porto op de D124. Je komt na ongeveer 7 km door een prachtig landschap, aan
bij de Gorges de Spelunca.

Zelfs als je geen fervente wandelaar bent, zou je toch wat tijd moeten uittrekken om

9

ook van dit wonderbaarlijk mooie landschap van Corsica te genieten. Het vertrekpunt

om de

Gorges de Spelunca te ontdekken is meestal Ota, vanwaar je doorgaat in de richting

van Evisa, of vice versa. Een oud muilezelpad verbindt beide dorpen. Breng een picknick mee
en geniet zo van één van de vele idyllische plekjes langs de weg.
 GPS: 42.2546, 8.7655

Vervolledig het circuit door verder te gaan op de D124, waar je terugrijdt richting Porto via de D84.
Vandaaruit rij je verder in noordelijke richting naar Osani, en je volgt de slingerende weg gedurende
21 km, waarna je links de parking kan oprijden en naar het mooie kleine dorpje en het uitzichtspunt
kan wandelen.
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Mocht je nog even willen relaxen op een mooi strand, neem dan in Osani de D424 en rij gedurende
ongeveer 4 km in zuidelijke richting. Probeer het strand “Plage de Gradelle” (GPS: 42.303091,8.6473488)
dichtbij Osani. Dit kleine kiezelstrand is een aangename ontdekking en biedt prachtige uitzichten
over de Calanques.

10

Het piepkleine, pittoreske dorpje Osani geeft je een indruk van het ongerepte Corsica,
ver weg van het massatoerisme en het lijkt alsof de tijd er is blijven stilstaan. Maak

simpelweg een wandeling door dit minuscule plaatsje en geniet van de adembenemende
panorama’s vanaf het uitzichtspunt – het binnenland van Corsica volgt een trager ritme, dus
neem de tijd om te genieten van de rust die het dorpje uitstraalt.
 GPS: 42.3244, 8.6323

Om bij de voorlaatste bestemming van de dag te komen, ga je terug naar de D81 en volgt deze in
noordelijke richting gedurende iets meer dan 25 km. Ga rechtdoor op de D351 en na 3,3 km kom je
aan bij het volgende toeristische dorpje, Galéria.

Geiten op de weg, dichtbij Galéria - © Peter Rintels
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11

Galéria is één van de vele, kleine toeristische dorpjes die verspreid liggen langsheen
de Corsicaanse kust. Het heeft een kiezelstrand, uitzonderlijk voor dit eiland, wat

ervoor zorgt dat het water extra helder is. Hier vindt je ook een gezellig haventje, een kerk, een
Genuese toren en kustpaden die leiden naar wandelroutes en trektochten langs de kustlijn.
Galèria, Corsica, Frankrijk // GPS: 42.4089, 8.6482

Ga terug langs de D351 en ga dan gewoon verder op de D81 gedurende 31 km en dan kom je aan bij de
mooie kustplaats Calvi, waar je een ruime keuze hebt uit overnachtingsplaatsen. Geen paniek als je
niet genoeg tijd over hebt om Calvi te ontdekken, want morgen is de hele dag voorzien om dit
charmante deel van Corsica te leren kennen.

 Op zoek naar een hotel in de buurt van Calvi? Klik hier voor speciale
aanbiedingen.
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Ajaccio > Calvi
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Deze gratis reisgids bevat de eerste 2 dagen van onze reisgids van
Corsica, met onder meer een stadswandeling van Ajaccio.

Bespaar jezelf uren opzoekingswerk
en mis geen enkele bezienswaardigheid.
Koop nu de volledige, digitale (pdf – 89 blz A4) reisgids van Corsica,
met meer dan 67 uitgewerkte bezienswaardigheden
en boordevol praktische informatie, bijzondere plekjes
en tips van locals.

 Koop de volledige gids op shop.themediabay.be
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DISCLAIMER
Wij halen onze informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Toch kunnen we
niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie, noch voor het gebruik van
deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien je eventuele opmerkingen, aanvullingen of foutieve
gegevens zou doorgeven via info@themediabay.be.
Ontdek meer reisgidsen op www.reisroutes.be en www.citygidsen.nl.
Alle kaarten met dank aan OpenStreetMap.org.

Adverteren in deze uitgave?
Contacteer The Media Bay via info@themediabay.be.

Laatste update: juli 2017
© Alle rechten voorbehouden.
Deze reisgids is een uitgave van AT-Europe, in samenwerking met The Media Bay.
Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de uitgever.
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