Gepubliceerd op Visit Lier (https://www.visitlier.be)

Spaanse wandeling

Lea la versión en español [1]

We gaan terug in de tijd en zoeken sporen van de Spaanse periode
De historische achtergrond

Op 20 oktober 1496 is Lier het decor voor het huwelijk van Filips de Schone met Johanna
van Castilië, dochter van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Dit huwelijk legt de
basis voor een meer dan 200 jaar durende verbintenis tussen de Zuidelijke Nederlanden en
Spanje.
Johanna vertrekt vanuit Spanje en bij haar aankomst in Antwerpen krijgt zij en haar uitgebreid
gevolg een grandioze ontvangst. Filips reist vanuit Tirol. Wanneer het toekomstig paar elkaar
voor het eerst ontmoet, slaat de vonk onmiddellijk over.
Filips en Johanna krijgen zes kinderen, onder wie de latere keizer Karel V (1500).
Het huwelijk krijgt grote politieke betekenis, wanneer Johanna het koninkrijk Castilië erft na
Isabella?s dood (1504). Filips en Johanna worden koning en koningin. Kort daarop sterft Filips
(1506). Johanna is ontroostbaar en wordt gek van verdriet. Ferdinand wordt als regent
aangesteld, zolang zijn kleinzoon Karel minderjarig is. Na Ferdinands dood (1516) wordt Karel
koning van Spanje.

Waarom huwen Filips de Schone en Johanna van Castilië in Lier?
Na de dood van Maria van Bourgondië volgt een periode van politieke instabiliteit (14821492). Als kleine ?loyale? stad is Lier een betere keuze om dit huwelijk te organiseren dan de
grote stedelijke machtscentra als Antwerpen, Mechelen, Brussel of Leuven. Misschien is de
keuze bepaald door de invloedrijke familie de Berghes die in Lier een hof heeft. Mogelijk
speelt de bijzondere devotie van de invloedrijke hertogin-weduwe Margaretha van York
voor de Lierse patroonheilige Gummarus [2]ook een rol.
Herinneringen uit de Spaanse tijd
Op zes locaties in de binnenstad vinden we gedenkplaten die verwijzen naar de aanwezigheid
van Johanna en Filips. Scan de QR-code en ontdek het Spaanse verleden.
1. Sint-Jacobskapel of Spaanse kapel [3]
2. Hof van Santhoven of Hof van Mechelen [4]
3. Aragonbrug [5]
4. Hof van Aragon [6]
5. Sint-Gummaruskerk [7]
6. Bril of Spaanse Poort [8]
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