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Woordje van de voorzitter
Beste Leden,
Wou Frits Bolkestein goede ‘scheidsrechters’
aanstellen ?
De gewezen Europese commissaris diende een
voorstel tot richtlijn in om al het dienstenverkeer in
Europa te liberaliseren. ‘Reisleiden’ hoort daar bij.
Critici beweren dat de voorgenomen richtlijn de
kwaliteit, de inhoud en de arbeidsvoorwaarden
van allen die erin werken drijft naar het
laagste punt van Europa.
Een wetgeving, die alle Europese landen
ontdoet van hun egocentrische trekjes, lijkt
dus wel wat veel gevraagd.
Daarom keurde de Europese Commissie
begin april 2006 een gewijzigd voorstel van
richtlijn goed.
De wijziging betreft het
onderscheid dat wordt gemaakt tussen de
permanente en tijdelijke dienstverlening.
Diensten, die op permanente wijze in een ander
land worden aangeboden, maken de leverancier
ervan als zijnde gevestigd in het betrokken land;
hij dient dan ook aan de wetgeving van dat land te
voldoen. Gebeuren de prestaties op onregelmatige wijze (bv. reisleider), dan moet het
betrokken land de vrije toegang tot, en de vrije
uitoefening van de beroepsactiviteiten op haar
grondgebied garanderen, evenwel met de
mogelijkheid tot het opleggen van bepaalde
voorwaarden die betrekking hebben op de
openbare orde of publieke veiligheid.
Eind mei wordt het gewijzigd voorstel voorgelegd
aan de Raad waarna het - indien geen
bijkomende amendementen worden ingediend vervolgens ter goedkeuring naar het parlement

kan. In het beste geval zou de richtlijn dan eind
2006 goedgekeurd worden.
Praktisch, wij denken aan de problemen o.m. in
Italië.
‘Gediplomeerde’ reisleiders zijn de getalenteerde
spelers op de toeristische velden van Europa,
(alleen de transfers zijn niet zo lucratief…). De
Europese Commissie bepaalt de spelregels. De
scheidsrechterlijke
en
controlerende
overheden moeten die uniform en
afdwingbaar toepassen. De reisleiders uit
de diverse Europese landen zijn de collega’s
maar ook de tegenspelers op het toeristisch
veld.
Gezonde agressiviteit op het veld, in de zin
van gedrevenheid, moet kunnen: het is
essentieel
dat
een
reisleider
de
landschappelijke en culturele eigenheid van een
land overbrengt in een taal die eigen is aan de
reiziger zelf.
Inhoudelijk is het verrijkend: een ‘gediplomeerd’
reisleider kent de ‘eigen-aard’ van het land en
confronteert die met deze van zijn publiek.
Het toepassen van de gewijzigde richtlijn drijft de
kwaliteit van de reisleiding daardoor naar een
hoger niveau.
Wij
besluiten:
duidelijke
en
onmiddellijk
afdwingbare spelregels moeten in een geest van
fairplay toegepast worden in alle landen, door
reisleiders én controlerende overheden. Het moet
de primordiale gedachte zijn bij een Europese
regelgeving terzake.
Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter.

Nieuws/tjes
1. Vermaarde tentoonstellingen

W

ie toevallig in de komende maanden met een groep in het buitenland verblijft, kan misschien in de
(schaarse) vrije tijd één van de volgende grote tentoonstellingen meepikken. Of wie nog een programma
mag samenstellen voor een groepsreis, kan baat hebben bij onderstaande lijst.

DUITSLAND
BONN

BUNDESKUNSTHALLE: Xi’an - Kaiserliche Macht im Jenseits
nog tot 23-07-2006
www.bundeskunsthalle.de

Een unieke Chinese tentoonstelling over Xi’an, dat gedurende 13 dynastiën de hoofdstad
van China was. Nederlandstalige info op:
www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/xian/wandtexte_nl.pdf
ESSEN

FOLKWANG MUSEUM: Caspar David Friedrich
nog tot 20-08-2006
Goethestrasse 41, 45128 Essen - +49 201 88 45 314 - www.museum-folkwang.de
Een tentoonstelling vol dromerij en nostalgie. Meer dan 180 werken zijn er
bijeengebracht, waaronder vele topstukken

ENGELAND
LONDEN

NATIONAL PORTRAIT GALLERY: Searching for Shakespeare
nog tot 29-05-2006
St Martin’s Place, WC2H 0HE London - +44 (0)20 7312 2463 - www.npg.org.uk/
Is de man, afgebeeld op de portretten die zogezegd van hem werden gemaakt, echt wel
Shakespeare?
THE BRITISH MUSEUM: Michelangelo’s drawings; closer to the master
nog tot 25-06-2006
Great Russell Street, London - +44 (0)20 7323 8299 - www.thebritishmuseum.ac.uk/
Uniek samengebracht werk van de meester van de Italiaanse Renaissance toont een
samenvatting van 60 jaar stormachtig leven
NATIONAL GALLERY: Rebels and Martyrs
van 28-06 tot 28-08-2006
Trafalgar Square, WC2N 5DN London - +44 (0)20 7747 2885 - www.nationalgallery.org.uk/
Het archetype van gekwelde rebellen, getoetst aan leven en werk van o.a. Van Gogh,
Gauguin, Schiele
TATE MODERN: Kandinsky
van 22-06 tot 1-10-2006
Bankside, SE1 9TG London - +44 (0)20 7887 8888 - www.tate.org.uk/modern/information
Deze Russische kunstenaar was de pionier van de abstracte kunst. Hoe kwam hij ertoe?
THE ROYAL ACADEMY OF ARTS: Modigliani and his models
van 8-07 tot 15-10-2006
Burlington House - Piccadilly, W1J 0BD London - +44 (0)20 7300 8000
www.royalacademy.org.uk/?lid=97
Lange halzen en uitgestrekte naakten waren zijn handelsmerk. Hoe bouwde Amadeo
Modigliani die herkenbare stijl op?

FRANKRIJK
CAEN

MUSÉE DES BEAUX ARTS: Venus en Adonis. Cornelis van Haarlem
van 12-05 tot 17-09-2006
Le Château, 14000 Caen - +33 (0)2 31 30 47 70 - www.ville-caen.fr/mba/infosPrat.htm
Een schets van een briljante episode uit de geschiedenis van de kunst der Nederlanden

PARIJS

CENTRE POMPIDOU: Los Angeles - Paris
nog tot 17-07-2006
Place Georges Pompidou, 75004 Paris - +33 (0)1 44 78 12 33 - www.centrepompidou.fr
In de reeks over de grote wereldsteden staat nu Los Angeles in de schijnwerpers

MUSÉE D’ORSAY: Cézanne en Pissarro
nog tot 28-05-2006
Rue de la Légion d’Honneur 1, Paris - +33 (0)1 40 49 48 14 - www.musee-orsay.fr
Stillevens, landschappen en portretten, waarin 20 jaar vriendschap en wederzijdse
beïnvloeding zijn af te lezen
Saint-Gobin; une entreprise devant l’histoire
nog tot 4-06-2006
Rue de la Légion d’Honneur 1, Paris - +33 (0)1 40 49 48 14 - www.musee-orsay.fr
Een industrieel verhaal van luxe, nieuwe technieken en afzetmarkten, in wat ooit een
glazen stationshal was
NEDERLAND
AMSTELVEEN COBRA MUSEUM VOOR MODERNE KUNST: Armando
nog tot 5-06-2006
Sandbergplein 1-3, 1181 ZX Amstelveen - +31 (0)20 547 50 50 - www.cobr-museum.nl
Een hulde aan één van Nederlands meest veelzijdige kunstenaars
AMSTERDAM VAN GOGH MUSEUM: Rembrandt en Carravaggio
nog tot 18-06-2006
www.rembrandt400.com - www.vangoghmuseum.nl
Een confrontatie tussen 2 genieën van de barok in het noorden en het zuiden
BIJBELS MUSEUM: Zondags Zilver
nog tot 4-06-2006
Herengracht 366-368, Amsterdam - +31 (0)20 624 42 36 - www.bijbelsmuseum.nl
Een indrukwekkend overzicht van drie eeuwen versierde kerkboekjes
EINDHOVEN

VAN ABBEMUSEUM: De subversieve charme van de bourgeoisie
nog tot 3-09-2006
Bilderdijklaan 10, Eindhoven - +31 (0)40 238 10 00 - www.vanabbemuseum.nl
Groepstentoonstelling over ‘burgerlijke’ elementen in de hedendaagse kunst

MAASTRICHT BONNEFANTENMUSEUM: Rijksmuseum aan de Maes
nog tot 30-12-2008
Avenue Ceramique 250, 6201 BS Maastricht - +31 (0)43 329 01 90 - www.bonnefanten.nl
Vlaamse pracht. Hét verhaal van de schilderkunst in de 16de en 17de eeuw
ROTTERDAM KUNSTHAL: Toulouse-Lautrec: Parijs bij nacht
nog tot 5-06-2006
Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam - +31 (0)10 440 03 01
www.kunsthal.nl
Een grootse verzameling meesterwerken van deze Franse kunstschilder en graficus
OOSTENRIJK
WENEN

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM: Giambologna
van 27-06 tot 17-09-2006
Maria Theresien-Platz 1010 Wenen - +43 (0)1 525 24-0 - www.khm.at
Een overzicht van de ‘Vlaamse’ kunstenaar Jean de Boulogne, een virtuoos uit de
beeldhouwkunst

ZWITSERLAND
MARTIGNY

FONDATION PIERRE GIANADDA: Claudel-Rodin; la rencontre de deux destins
nog tot 11-06-2006
Rue du Forum 59, 1920 Martigny - +41 (0)27 722 39 78 - www.gianadda.ch
Een tienjarige passie geïllustreerd door sculpturen

2. Nieuwsbrief CAG

De nieuwsbrief van het Centrum Agrarische Geschiedenis bevat heel wat info die ook voor
reisleiders

Vlaanderen, interessant kan zijn.
Hij verschijnt tweemaandelijks (mailto:
contact@cagnet.be. Het maart-april-nummer bevat o.a. volgende onderwerpen: Een landbouw
van schaarste, 1750-1880 over de Belgische landbouw in die periode. Geschiedenis van de
LRV. In 2007 bestaan de Landelijke Rijverenigingen 70 jaar; het CAG werkt aan een boek over
hun geschiedenis. Vakwerk op CD-ROM: oude bouwtechnieken krijgen omwille van hun
duurzaam karakter opnieuw aandacht en het CAG maakte een CD-ROM over Vakwerk.
Uitgelicht!! Een handleiding voor lokaal historisch onderzoek in het Pajottenland. Beeldspraak
sprekende beelden over de geschiedenis van landbouw en voeding.
© Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Vlamingenstraat 39 - 3000 Leuven
tel 016 32 35 25 - fax: 016 32 35 26
(MET DANK AAN BEA LEUS VOOR DE TIP)

3. En nog een Nieuwsbrief: van Reisboeken.be

Deze gratis Nieuwsbrief handelt over nieuw verschenen toeristische boeken.

Online te lezen op

http://www.reisboeken.be/nieuwsbrieven/2006/03.htm
Maar je vind er nog heel wat meer: ook toeristische info per land, citytripdossiers, evenementen,
wandel- en fietsroutes, accommodatie van hotels wereldwijd, vakantiehuizen, weekendtrips,
vliegvakanties, promoties en lastminute-aanbiedingen, vervoer per auto, huurauto, trein en bus,
enz…
(MET DANK AAN RIET VOOR DE TIP)

4. Oproep

Wie interessante tips, weetjes, bepaalde ervaringen, mededelingen allerhande heeft, die van
belang kunnen zijn in het reisleiden, gelieve ze door te sturen op onderstaand mailadres van de
redactiecoördinator. Iedereen die er gebruik kan van maken, zal er u heel dankbaar om zijn.

De volgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten rond de magische datum
van 06-06-06.
Heb je iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoordinator op
onderstaand mailadres, tegen de 25ste van de maand vóór de maand waarin het moet
verschijnen. Afhankelijk van de beschikbare plaats of andere dringende berichten, wordt
je bijdrage opgenomen of verplaatst naar een volgende editie.
Verschijnt niet in juli en augustus.
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