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HORECAIN HET SPOOR VAN
gids Miguel Bouttry

Belangrijker dan wat je vertelt, is hoe je dat doet’
Want wat en hoe je iets vertelt, is belangrijker dan hoeveel je vertelt
In deze reeks volgen we een 
aantal mensen met bijzondere 
beroepen met een focus op 
toerisme. Deze vakantiemakers 
zorgen er met hun drive en 
passie voor dat hun product - 
dat op het eerste gezicht dood-
gewoon lijkt - uitdraait op een 
avontuur. Een verrijking voor 
ons als mens. Ditmaal gingen 
we mee op pad met gids Miguel 
Bouttry. 

“W
e hebben gegild als 
waren wij vee dat in 
stallen verbrandt. Wij 
schoten en groeven, 
bleek van ontzetting, 
zonder hoop op 
redding.” Het zijn de 
woorden uit een brief 

van een Duitse soldaat die tijdens 
WOI anno 1917 gekampeerd was 
in het bos van Houthulst. Gids 
Miguel Bouttry leest die bij aanvang 
voor aan leden van Vormingplus 
Oostende die vandaag van hem 
vernemen ‘hoe dit Vrijbos weer vrij 
werd’. Miguel maakt graag gebruik 
van die persoonlijke verhalen om 
de sfeer van weleer te schetsen. 
Persoonlijk, doseren en to the 
point, dat zijn volgens hem de 
troeven voor een goede gidsbeurt. 
Want wat en hoe je iets vertelt, is 
belangrijker dan hoeveel je vertelt. 
Vandaag is een van de laatste 
gidsbeurten in het kader van de 
herdenking van WOI. Misschien 
wel de laatste met zijn organisatie 
Rent A Guide, die hij bijna tien jaar 
geleden zelf oprichtte. Na jaren van 
ruim 300 gidsbeurten per jaar is 
het tijd om te herbronnen. Dat doet 
Miguel in de Morvan, waar hij en 
zijn vriendin een B&B overnamen. 
Maar ook daar blijft de microbe van 
het gidsen hem achtervolgen. Wie 
ooit begint met het vertellen van 
verhalen, weet immers dat het je 
nooit meer loslaat…

Rent A Guide
In 2013 speelt In Vlaamse Velden op 
onze nationale televisie. Er zijn ook 
de voorstellingen van Ten Oorlog. 
Het lijkt alsof er bij veel mensen 
plots een belletje gaat rinkelen. 
Juist, de grote oorlog. Misschien 
moeten we eens gaan kijken naar 
het slagveld van toen. Dat luidt 
een gigantische drukke periode in 
voor Rent A Guide. Persoonlijk was 
voor Miguel 2014 de uitschieter 
met maar liefst 360 gidsbeurten. 
Hij deed er vaak drie per dag, een 
beetje te veel van het goede. Miguel: 
“Ik denk dat ik de laatste tien jaar 
ongeveer 2.500 gidsbeurten heb 
gedaan. Van alle gidsbeurten zal 
90% toch WOI-gerelateerd zijn. 
Die deden we meestal voor de 
herdenking 100 Jaar Groote Oorlog. 
Op 11 november kwam daar dus een 
eind aan. En ook even aan Rent A 
Guide. Na veertien jaar intensief 
gidsen ben ik aan herbronning toe. 
Ik voel immers dat de creativiteit 

waar ik op teer, al eventjes weg is. 
Die wil ik opnieuw opzoeken.”

Het geheim van een goede 
gids
Persoonlijke verhalen. Daarbij 
zweert Miguel als het over gidsen 
gaat. “Ik vind dat je heel hard moet 
inzetten op verhalen vertellen 
en dat je die op een boeiende en 
aangename manier moet brengen. 
Maar de voorwaarde is uiteraard 
- en dat is de basis van alles - dat 
de informatie die je deelt correct 
en interessant is. Iemand met 
veel kennis is daarom nog geen 
goede gids. Net zoals een geboren 
entertainer dat niet is. Een goede 
mix van beide is nodig.” 

Het blijkt al snel dat zijn aanpak 
werkt. Getuigenissen van soldaten 
brengen sfeer, zijn bijkomende 
informatie helpt de context schetsen 
zodat je een duidelijk beeld krijgt 
van hoe het er toen aan toeging en 
wat de belangen waren. Ik vraag 
me af wat zoveel verdieping in die 
vreselijke oorlog doet met iemand. 
Miguel: “Via de verhalen wou ik 
proberen begrijpen wat er hier 100 
jaar geleden nu precies gebeurd 

is. En vooral waarom het zo lang 
heeft geduurd en er vandaag nog 
altijd oorlog wordt gevoerd. Ik ben 
van nature immers een pacifist 
die rede verkiest boven geweld, 
maar ik realiseer me ook dat er met 
sommige mensen zoals een Hitler 
of IS niet te praten valt. Toch blijf 
ik hopen dat ik mensen, door de 
gruwelijkheden van een oorlog te 
vertellen, kan overtuigen van de 
vredesgedachte.”

Omgevormde leraar
Voor hij zijn eigen bedrijf 
Rent A Guide opstartte, gidste 
Miguel vier jaar lang voor 
vzw De Boot in Merkem. Hij 
combineerde dat met een job als 
cultuurbeleidscoördinator bij de 
gemeente waar we vandaag te 
gast zijn, Houthulst. De gidsbeurt 
die hij nu doet, dateert vanuit die 
periode. Bij De Boot waren het 
meer natuurgidsbeurten, maar 
het bracht hem vaak daar waar 
vroeger het front lag. In de West-
Vlaamse polders is het nu eenmaal 
moeilijk een stap te zetten zonder 
dat het spook van de grote oorlog 
opdoemt. Miguel groeide op in 
de Westhoek. Hij is gevormd als 
leerkracht Lichamelijke Opvoeding/
Informatica, maar na een tijdje 
actief te zijn geweest als leerkracht 
informatica, kreeg hij er genoeg 
van. Het contact met de leerlingen 
en het overbrengen van kennis deed 
hij wel graag. Verhalen vertellen 
aan mensen, hen gidsen, was zijn 
uitgangspunt bij het starten van een 
eigen zaak. In de aanloop daarvan 
kwam hij in contact met vzw De 
Boot die hij als ‘concullega’ moest 
onderzoeken. Hij kreeg er prompt 

een halftijdse job aangeboden. Daar 
leerde hij de kneepjes van het vak 
als gids en nam zijn interesse voor 
WOI nog toe. Pas vier jaar later zou 
hij het veilige ambtenarenschap 
bij Houthulst definitief inruilen 
voor een onzeker bestaan als 
gids. Een bestaan dat hem geen 
rijkdom bracht maar wel heel veel 
voldoening. 

‘De Klap’
Vorig jaar schreef Miguel een 
boek. Zijn eerste. De Klap is een 
novelle die gaat over ‘gebroken 
gezichten’ in de oorlog, een 
tragisch liefdesverhaal tegen de 
achtergrond van een totale oorlog 
en zijn trauma’s. Naar aanleiding 
daarvan geeft hij auteurslezingen 
en een aantal vertelconcerten met 
gitarist Myrddin De Cauter. Het 
is in die optiek dat hij zijn novelle 
schreef. Dat deed hij grotendeels 
in hun chambre d’hôtes in de 
Morvan in Frankrijk, een streek 
waar hij en zijn vriendin nu ruim 
twee jaar geleden instant verliefd 
op werden. In die mate dat ze het 
in een impulsieve bui kochten. 
Miguel: “We passeerden er toen 
we samen zes dagen vakantie 
hadden. Zo mooi en zeker de 
steden, heel toeristisch. Het zal 
hier ongelooflijk duur zijn, dachten 
we. Tot ik in de advertenties keek. 
Spotgoedkoop zo bleek. Op plaats 
twee stond die chambre d’hôtes, 
en laat dat nu al even op de bucket 
list staan van mijn vriendin. Het 
was snel verkocht (lacht). Maar we 
hebben het ons nog geen seconde 
beklaagd.”

Tijd kopen
Het schrijven bevalt hem dermate 
dat hij momenteel werkt aan een 
tweede boek, een roman dit keer. 
Ook daarvoor wil hij wat tijd ‘kopen’ 
wat hem ertoe heeft aangezet Rent 
A Guide voor onbepaalde tijd in 
de koelkast te stoppen en zijn huis 
hier te verkopen. Maar helemaal 
niet meer gidsen zal Miguel nu ook 
weer niet doen. “Ik weet immers 
al dat ik het ga missen. Ik gids nog 
altijd graag. Gewoon niet meer 200 
keer per jaar.”

Miguel leidt de mensen steeds 
dieper het bos van Houthulst in, 
met verhalen die een op het eerste 
gezicht vrij normaal bos weer 
omtoveren tot het decor van een 
heel belangrijke veldslag, de Slag 
bij Houthulst. Het eindoffensief, 
dat het bos terug een vrijbos zou 
maken, zou uiteindelijk ingezet en 
beslecht worden op 28 september 
1918. Het kerkhof aan de rand van 
het bos is een nog altijd levende 
getuige van de vele slachtoffers die 
er vielen, zelfs in de laatste dagen 
van WOI.

Sam Paret

‘Iemand met 
veel kennis is 
daarom nog 
geen goede 

gids. Net zoals 
een geboren 

entertainer dat 
niet is’
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