Houtem Jaarmarkt vindt zijn oorsprong in de verering
van de Heilige Livinus. Deze Ierse bisschop aanzag
het als zijn missie om het vroegmiddeleeuwse, nog
heidense Land van Aalst, te kerstenen. Lokaal krapuul
had het echter niet begrepen op de goedhartige
man. Zij vermoordden Livinus tijdens één van
zijn bekeringstochten op een gruwelijke wijze.
Onthoofding was zijn lot. Livinus werd begraven in
het kerkje van Sint-Lievens-Houtem.

De dierenmarkt is de belangrijkste publiekstrekker van
Houtem Jaarmarkt. De paarden en runderen zijn een
onmisbaar ingrediënt van het succesrecept dat ieder
jaar door duizenden bezoekers wordt geproefd en
gesmaakt. De warmte van de dieren, hun geuren en
geluiden, zorgen voor een unieke sfeer en dynamiek.
Andere jaarmarkten zagen hun beestenhandel
wegkwijnen. Sint-Lievens-Houtem maakte van de
dierenmarkt haar uithangbord. Een mix van factoren
heeft hiertoe bijgedragen.

De Heilige Livinus toont zijn uitgerukte tong.
De Livinusverering ligt aan de oorsprong van
de Houtemse jaarmarkt.
Bron: J.J. De Smet, Receuil des chroniques de Flandre, ca. 1857

Marteldood van Livinus: onthoofding
was zijn lot. Dit altaarschilderij
hangt in de Sint-Michaëlskerk in
Sint-Lievens-Houtem.
Foto: Ignace Van Der Kelen

Zijn fantastische, met tal van mirakels aangedikte
levensverhaal sprak tot de verbeelding. Meer en meer
gelovigen vonden de weg naar zijn graf om er te bidden of genezing af te smeken. De Gentse Sint-Baafs
abdij zag wel brood in de Livinuscultus. De gewiekste
Bavelingen dreven de populariteit van Livinus naar ongekende hoogte door een georganiseerd vereringsmoment te creëren: de Sint-Lievens-processie van Gent
naar Sint-Lievens-Houtem. Deze Gentse bedevaart vond
jaarlijks plaats op het einde van juni. De volkstoeloop naar
Sint-Lievens-Houtem was enorm.
In het zog van de bedevaart ontwikkelde zich op het
uitgestrekte Houtemse marktplein een bloeiende
handel. Spijs en drank vulden de magen, marktkramers prezen hun koopwaar aan, paarden en vee
werden verhandeld. Politieverordeningen en reglementen allerlei moesten het hele markt
gebeuren
in goede banen leiden. Op 12 november, de sterfdatum van Livinus, had zich intussen al een tweede,
kleinere bedevaart ontwikkeld. Ook deze bedevaart zorgde voor de nodige handels
activiteiten: de Houtemse
winterjaarmarkt zag het levenslicht.

Het Houtemse dorpsplein anno 1830.
Bemerk het vijvertje onderaan het plein:
in de volksmond de paardenpoel genoemd.
Tijdens jaarmarktdagen deed het dienst
als drinkplaats voor de paarden.
Bron: Rijksarchief Gent, plan door P. Fr. Carnewal

De Livinuslepel. Als geschenk
voor de thuisblijvers kochten
de Gentse bedevaarders op
de markt van Sint-LievensHoutem deze houten of tinnen
Livinuslepels. Kenmerkend is
de fijn bewerkte steel, met als
uiteinde een tang waartussen
een tong zit geknepen. Vandaag
zijn originele lepels bijna niet
meer te vinden. De gemeente
bezit nog twee exemplaren.

De Livinusfeesten in 1907. De jubelfeesten ter ere van
Sint-Lieven worden eens om de 50 jaar gevierd.
Foto: collectie Stefaan De Temmerman

De Sint-Lievensprocessie kampte echter met een
groot tuchtprobleem. Gentenaars vertrokken als
vrome pelgrims maar keerden vaak dronken terug
als een bende politieke oproerkraaiers. Keizer Karel
had er schoon genoeg van en in 1540 vaardigde
hij een verbod uit op de woelige zomerbedevaart.
Minder bedevaarders resulteerde logischerwijze in minder consumptie en marktbedrijvigheid.
De Houtemse zomerjaarmarkt verloor dus aan
belang. De winterjaarmarkt daarentegen groeide
tijdens de 17de en 18de eeuw uit tot een zeer gekend evenement waarbij de vee- en paardenmarkt
steeds centraler kwam te staan.

De Carolijnse Concessie, artikel 74.
Het verbieden van de populaire
Sint-Lievensprocessie was één van de
strafmaatregelen die Keizer Karel aan de
Gentenaars oplegde na de Gentse Opstand
van 1540.
Bron: Stadsarchief Gent, foto: C. Hourez

Het Livinuskruis op het onverharde dorpsplein van Houtem. Regenweer op jaarmarktdagen herschiep het plein tot een modderpoel. Schertsend sprak men dan wel eens
van Sint-Lievens-Moorem.
Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

‘Belangrijke tentoonstelling van
veulens op vrijdag 11 november’.
Affiche van de jaarmarkt uit 1921.
Bron: collectie Heemkunde Houtem

In 1339 wordt in een oorkonde vastgelegd
hoeveel standplaatsgeld marktkramers en
veehandelaars moeten betalen. Dit is het
oudste document dat rechtstreeks naar de
Houtemse jaarmarkt verwijst.
Bron: Rijksarchief Gent, archief Sint-Baafs

Sint-Lievens-Houtem

Vooreerst is er de traditie. Sint-Lievens-Houtem
kan steunen op een eeuwenoude geschiedenis. Een oorkonde uit 1339 toont aan dat ook
toen al paarden, runderen, schapen en varkens
verhandeld werden op de jaarmarkt. De traditie
om naar Houtem te gaan werd in landbouwmiddens van generatie op generatie doorgegeven. Deze ‘ingeboerde’ gewoonte vormde een
reddingsboei toen in de 20ste eeuw de veehandel op jaarmarkten onder druk kwam te staan.
Van groot belang is de plaats op de kalender.
Houtem Jaarmarkt wordt aan het einde van
het landbouwseizoen gevierd: de gewassen
zijn geoogst, de dieren staan op stal, de winter
staat voor de deur. Het feestaspect is minstens
even belangrijk als de commerciële doeleinden.
Bevriende landbouwers, fokkers en handelaars
ontmoeten elkaar, rakelen herinneringen op en
keuvelen bij een glas.
De belangrijkste succesfactor ligt bij de Houtemnaar die zijn jaarmarkt enorm koestert. Houtem jaarmarkt maakt onlosmakelijk deel uit van
de lokale culturele identiteit. Opeenvolgende gemeentebesturen leverden aanhoudende inspanningen om Houtem Jaarmarkt te beschermen.
Toen de gemeente Melle in het midden van de
19de eeuw een concurrerende vee- en paardenmarkt wou oprichten in het begin van november reageerde Sint-Lievens-Houtem furieus.
Onder druk van het Houtemse gemeentebestuur
mocht Melle zijn plan opbergen.

Dankzij de paardenkeuring
groeide ook 11 november uit
tot een volwaardig dag.
Foto: Ronny Seeuws, 2003

De paardenmarkt, bovenaan op de westzijde van het marktplein. In 1930 was er nog geen sprake van overdekking. Met
de veiligheid nam men het nog niet zo nauw: de handelaars
liepen met hun paarden gewoon tussen het volk.
Bron: collectie Frans Duquet

Tal van maatregelen
hebben het dierenwelzijn op de jaarmarkt bevorderd. Het
vee mag bijvoorbeeld
niet te kort aangebonden worden. Runderen moeten in
een liggende houding kunnen uitrusten.
Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

Bij de heraanleg van het
marktplein in 2017 werd
ook een grote overdekte
markthal opgericht,
hier te zien achter
het Livinuskruis.
Foto: Patrick Meulenijzer, 2017
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Luchtfoto van het
Houtemse dorpsplein.
Het is bijna twee hectare
groot en is een belangrijke
troef voor Houtem Jaarmarkt. Foto: gemeentearchief

In de jaren ‘80 kampte Houtem Jaarmarkt met een
heuse identiteitscrisis. De jaarlijkse landbouwhoogmis leek af te glijden tot een grote wekelijkse markt.
De dieren verschoven geruisloos naar de marge van
het marktgebeuren. Het gemeentebestuur greep in
en legde vanaf 1990 opnieuw de focus op het landbouwaspect. De paarden en het vee kregen terug
een centrale plaats. Een verregaande professionalisering van de jaarmarktorganisatie en noodzakelijke
maatregelen inzake dierenwelzijn en veiligheid verzekerden het voortbestaan van het massa-evenement.
Vanuit dit toekomstperspectief voor Houtem Jaarmarkt besliste het gemeentebestuur tot de oprichting van een grote overdekte markthal bij de heraanleg van het marktplein in 2017.
Momenteel is Houtem Jaarmarkt de laatste grote veeen paardenmarkt in openlucht in Vlaanderen. Deze
unieke plaats in het Vlaamse erfgoedlandschap werd
ook internationaal opgepikt. De ultieme waardering
volgde in 2010: de erkenning van Houtem Jaarmarkt
als Unesco-immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid!
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Marionettentheater Minnaert uit Gent speelde
voor kinderen ‘Sint-Antonius met zijn varken’.
Foto: collectie André De Poorter

De dieren geven het extra pigment aan
Houtem jaarmarkt. Maar nog heel wat
andere zaken dragen bij tot de unieke sfeer:
de vrolijk kuierende volksmassa, de roepende
marktkramers, de geurige eetkramen, de
bonkige traktoren, de volle kroegen en
natuurlijk ook de ambiance van de kermis.
Gelegenheidscafés zijn traditie op Houtem Jaarmarkt.Foto: Michiel Hendryckx

De alom vermaarde paarden-,
vee- en viggenmarkt.
Affiche uit 1960.

Leute voor groot en klein aan het schietkraam.
Foto: Michiel Hendryckx

Vandaag zijn het vooral de jongeren die naar
de kermis trekken. Ze willen botsen in de autoscooter, gamen in het lunapark of prijzen wegkapen bij het schietkraam. Vroeger waren zowel
jong als oud helemaal weg van de kermis. Voor
velen was Houtem Jaarmarkt hét walhalla op
vlak van amusement en entertainment: een
cinematent, paardenmolens, poppentheaters,
een motorton, spiegeltent, circussen, een boksen worsteltent, waarzegsters, rariteitenkabinetten… Een dergelijk ruim aanbod aan vertier was
in de wijde plattelandsomgeving nergens anders
te vinden.
De kermis, neergepoot op het benedenplein, zag
er uit als een groot tenten- of barakkenkamp.
Vandaag zou je het aanbod aan amusement
fronsend bekijken of op zijn minst raar vinden.
Zo was er een tentje waar je de dikste vrouw
ter wereld kon bekijken. Een kooi waarin zwarte
medemensen zich als woestelingen moesten gedragen. Een barak waar een koe met 2 hoofden
werd tentoongesteld of een siamese tweeling
op sterk water. Nog ergens anders kon men zich
laten doorlichten met röntgenstralen. Vandaag
bizar, wansmakelijk, kleingeestig of ronduit gevaarlijk, vroeger topentertainment.

In het begin van de 20ste
eeuw toonde krachtpatser
Constant Simon zijn kunsten
op de jaarmarkt.
Foto: collectie André De Poorter

Op 12 november worden verschillende garages of leegstaande
gebouwen in het centrum van Sint-Lievens-Houtem opengezet
voor het publiek. Deze zogenaamde ‘gelegenheidscafés’ zouden een overblijfsel zijn uit de middeleeuwen.
Indien 12 november op een zondag viel, dan werd Houtem Jaarmarkt verschoven naar de dag nadien: maandag 13 november.
Eeuwenlang was dit het geval. In 2000 brak men met deze traditie. Toen werd voor het eerst jaarmarkt gevierd op een zondag 12
november.

Bron: collectie Dieter Waterloos

De kermis op de jaarmarkt op het einde van de
jaren 1920, met onder andere Theater Minnaert en
Circus Tondeurs. In de vele tentjes, kraampjes en
‘koten’ kon men terecht voor de meest bizarre
vormen van amusement.
Foto: collectie Anne-Marie Tiré

Een opvallend figuur op de jaarmarkt was Tamboer, de befaamde marktzanger uit Eeklo. Begeleid door een jazzband bezong Tamboer de recentste gebeurtenissen uit de streek. Zijn liedjes
bracht hij met passie, overgave en veel humor. In
een mum van tijd verdrongen de jaarmarktbezoekers zich rond deze markzanger, het refrein van zijn
liedjes luid meezingend.

Het circus was een vaste klant op Houtem Jaarmarkt. Vooral het Cirque Tondeurs was immens
populair. Speciaal voor de vertoningen in Sint-Lievens-Houtem nam Tondeurs grote binnen- en
buitenlandse artiesten in dienst. Vijf voorstellingen per dag waren nog ruim onvoldoende om de
massale toestroom aan te kunnen. Toch bleef dit
succes niet duren door de opkomst van koning televisie. De populariteit van het circus daalde. Begin
jaren ‘70 kwam een einde aan meer dan een halve
eeuw circusgeschiedenis op Houtem Jaarmarkt.

11 november is de dag van de
paardenkeuringen. Een traditie die in 1890 in het leven werd
geroepen omdat de mooiste
dieren vaak op voorhand werden
verkocht, zonder een poot op
de markt te hebben gezet. Een
keurwedstrijd bood de oplossing
voor dit probleem. Bekroonde
paarden stegen vanzelfsprekend in verkoopwaarde. Lange
tijd bleef de keuring beperkt tot
zware trek- en zadelpaarden.
Vanaf 1993 werd dit uitgebreid
tot een keuring van meerdere
stamboekpaarden.

De beestenverkoop gebeurt
soms nog via het aloude gebruik van het handjeklap. In
een theatraal, onnavolgbaar
schouwspel van bod en tegenbod wordt de verkoopprijs onderhandeld via een
beurtelingse handklap. Deze
methode heeft de waarde
van een contract. De verkoop is definitief en er wordt
niet meer op de prijs teruggekomen.
De befaamde handenklap is even geldig
als een contract.
Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

Op 13 november staan er op de markt geen dieren meer. Wat er
achter blijft is een mengsel van stro en uitwerpselen. Vroeger
werd dit mengsel door de buurtbewoners opgeruimd, als mest
voor de lochting. Dit kon wel een weekje duren. Vandaag ligt
het marktplein er in een mum van tijd weer kraaknet bij.
Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

In 1745 geraakte Jan De Lichte op
Houtem Jaarmarkt betrokken in een
ruzie om een vrouw. In de herberg Au
Lion d’Or ontstond een gevecht, messen
werden getrokken. Jan De Lichte haalde
zijn zakpistool boven en loste een schot.
Een onschuldig meisje werd in de schouder geraakt. Met hulp van zijn kompanen kon de beruchte bendeleider zich
ternauwernood uit de voeten maken.
Het processtuk tegen Jan De Lichte, met betrekking
tot de herbergruzie op jaarmarkt Houtem in 1745.
Bron: Stadsarchief Aalst, archief Land Van Aalst

Lionel Bauwens, de
onvergetelijke tamboer.
Tussen 1920 en 1947
was hij vaste gast op
de wintermarkt.

Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem

Foto: collectie Guido Bauwens

Circus Tondeurs was jarenlang een topper op de jaarmarkt.
Foto: collectie André De Poorter

Houtem Jaarmarkt stelt ieder jaar een Europese gastregio centraal. In de grote thematent midden het marktplein, rondom het
middeleeuwse Sint-Lievenskruis, prijzen exposanten uit de gekozen regio hun typische
streekproducten aan. Zeeuws-Vlaanderen
was in 1995 als eerste aan de beurt. Nadien
volgden onder andere Nord-Pas-de-Calais,
Rheinhessen, de Champagnestreek, Andalousië, de Elzas, Ierland…

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de winterjaarmarkt een serieuze knauw. De angst voor
Duitse opeisingen was te groot. Vooral de verkoop van paarden kelderde. Vóór de oorlog telde
men jaarlijks een duizendtal paarden, in 1914 waren dat er nog amper 56. Het jaar nadien viel er
geen paard meer te bespeuren op de jaarmarkt.
Dagboekfragment van Rachel Van Gijsegem, een jonge Houtemse
onderwijzeres, waar ze de jaarmarkt beschrijft tijdens WO I.
Bron: collectie familie Tavernier

Tamboer met zijn jazzband, live
muziek op de jaarmarkt.
Foto: gemeentearchief Sint-Lievens-Houtem
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