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De glasramen van Steenhuffel. Deel 7 
Een zoektocht naar de oorsprong door Jozef Verheyden. 

 

Wat voorafging: Er waren zes hoofdstukken nodig om na te gaan hoe men in de 

16
de
 eeuw een glasraam in een dorpskerk samenstelde en of deze van Steenhuffel 

hiermee wel in orde waren.  

Het linkse glasraam, dat van het echtpaar Almaras–Bouchout heeft veel 

anomalieën. Het rechtse glasraam (van de zoon Philips de kanunnik) is puntgaaf.  

 

Het wordt tijd dat ik eens schrijf over de schenkers 

van deze twee glasramen van Steenhuffel. Alle 

schenker en hun betrokken familie (ik tel er zes) 

hebben ons iets te vertellen over onze geschiedenis. 

Geen geschiedenis dus van koningen en prinsen, 

maar wel over de laagste trap van de adel en 

daarom zo onbekend en toch dicht bij ons.  

Ik begin met vader Alvaro Van Almaras. 

Alvaro Almaras (Dalmaras, De Al Maras, Almarez, 

Van Almaras... 
1
) was een Spaanse  

koopman die graag wilde opklimmen op de sociale 

ladder. Op het glasraam ziet hij er  

uit als een jonge blonde ridder, niet als een 

bruingetinte moor. Dat heeft zo zijn  

bedoelingen, zoals verder wel zal blijken.  

Het overhaast beklimmen van de sociale ladder is 

niet zonder risico. Ik beschrijf     

verder elke trede van zijn opgang, tot en met zijn 

noodlottig avontuur op het slagveld   

van Tunis.  
        Alvaro geknield is geen moor-type  
 

Eerste trap. Alvaro Al Maras is een koopman uit Segovia. 
Het is geweten dat keizer Maximiliaan van Oostenrijk bij zijn intrede in onze streken veel 

tegenstand ondervond van de Vlaamse steden, vooral uit Gent en Brugge, maar gesteund 

werd vanuit Antwerpen. Maximiliaan zette toen het welvarende Brugge een hak. Hij 

nodigde in 1488 de buitenlandse rijke kooplieden uit om van Brugge naar Antwerpen te 

komen. Zij waren er zeer welkom. Sindsdien is Brugge een dode stad geworden, althans 

tot sinds kort 
2
.  

 

Hoe dan ook, ik ben ook in het stadsarchief van Brugge gaan zoeken of Alvaro Almaras 

er bekend was 
3
. Niet echt. Hij kan dus om een andere reden uit Segovia naar Antwerpen 

getrokken zijn. In elk geval betekende zijn verplaatsing naar de koopmansstad Antwerpen 

een eerste stap naar de rijkdom. 

Een paar brieven aan het archief van Segovia bleven onbeantwoord. 

                                                 
1
 Op veel akten is de schrijfwijze telkens anders. Men schreef de naam zoals hij klonk.  
2
 Nu wil iedereen Brugge zien, omdat het - door armoede - goed bewaard is gebleven. Of hoe het erfgoed 

kan renderen. 
3
 De naam Almaras komt er niet voor in o.a.: Cartulaire du consulat d’Espagne à Bruges (1280-1550). 

Tables des noms de familles (Inventaris 1882). Ook niets in de Brugse poortersboeken . 
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Een schets van Henri Baude (ca 1430 – na 1496) uit zijn reeks Dietz moraulx pour faire tapisserie. 
Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 24461. Geen spotprent dus, maar een ontwerp voor een stichtend wandtapijt. 
De boodschap is dat wie de sociale ladder wil beklimmen, zich niet mag overhaasten, of men riskeert een diepe val. 
De figuur boven op de ladder klimt om in het (koninklijk) hof binnen te treden, is voorzichtig. Hij draagt een kompas. 

 

Tweede trap. Alvaro huwt in Antwerpen met een rijke weduwe 
4
. 

Alvaro verschijnt in de schepenakten van Antwerpen voor het eerst in 1505. 

En dan nog alleen omwille van zijn vrouw Jouffrouwe Franchoise sWaeyers (Zwaeyers). 

Hij is niet van adel, dat blijkt uit het ontbreken van een titel. Zijn vrouw is het eigenlijk 

ook niet. Zij is een Jouffrouw in deze akte, omdat zij respectabel is. 

Jouffrouw Franchoise sWaeyers was in Antwerpen toen wel bekend. Haar familie stamde 

uit Bergen op Zoom. Groothandel in vis en zo, zeer respectabel, vandaar ook haar titel.  

 

                                                 
4
 Zij was dochter van Matthys De Waeyere en Elisabeth Claus, en weduwe van Jacob Symoenssone. 
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Jouffr. Franchoise Zwaeyers wettich wijf (van) Alvaro Almaras, koopman van Cigovia…. 

 

Haar vader Matthijs was van een middeleeuwse vroomheid, die altijd met liefdadigheid 

gepaard gaat. Matthys schonk bij testament zeven van zijn huizen op de Paardenmarkt, 

om er een huis te bouwen voor arme vrouwkens. Het godshuis heette eigenlijk dus eerst ’s 

Waeyers godshuis. Het huis bestaat nog. Alleen, het opschrift is nu anders dan het eerst 

bedoeld was door de schenker. 

 

 
 

Het godshuis ALMARAS op de Paardenmarkt te Antwerpen. Gesticht door schoonvader Matthijs De Waeyere in 1477. 

 

Derde trap. Alvaro schenkt een godshuis aan de stad. 

Een goede zakenman kan aan het begin van zijn carrière 

maar best gunstig bekend staan bij de overheid. Een 

schenking bijvoorbeeld aan de armen van de stad doet 

het daarbij altijd. Ik weet niet of ik Alvaro hier enige 

berekening moet toedichten. In elk geval staat boven de 

poort van het godshuis nog altijd zijn naam, en niet deze 

van de oorspronkelijke schenker.  

 

Was Alvaro Al Maras (Al Marez) de zoon van een moor?  

Het heeft niet veel gescheeld of Alvaro viel al van zijn trap bij deze derde trede, want er 

ging het gerucht dat het godshuis gesticht was door een “christen moor” 
5
. Ai! Men kan 

tegenwoordig evengoed Mohamet heten. De naam Almaras begint immers met Al 
6
.  

                                                 
5
 Légende … que l’érection de cet asile de charité par un maure ou nègre chrétien!..Uit Le compte .. des 

hospices civils d’Anvers. E. GEUDENS, 1898. Archief OCMW.  Antwerpen.  

  



 58 

Zijn voornaam is Alvaro, dat is het Spaans voor Albert 
7
. Tot daar toe. Maar Al Maras?  

Alvaro Almaras, zijn vrouw of de kinderen 
8
; ze hebben in elk geval moeite gedaan om 

van het imago van bekeerde moslem of moresco af te raken:  

 

1. Zijn gezicht op het glasraam is dat van een jonge blonde Vlaming. Het kan ook 

anders. Dat blijkt uit een voorbeeld hieronder waar het verschil erg duidelijk is.  

 

 
 
Detail uit een glasraam te Hoogstraten. De schenker is Kasper (Gaspar) van Culenborg, met een donker 
uiterlijk. Zijn patroonheilige is immers de zwarte Gaspar, een van de drie koningen, met zijn attribuut, een 
wierookvat. Men kan dus wel degelijk een donker uiterlijk geven in een glasraam. Hoewel. In de 16

de
 eeuw 

deed men zoiets niet. Dit glasraam is “neo”, uit de 19
de

 eeuw. Let ook op het detail met de zwarte merel.  
 

2. Zijn wapenschild is door hem of door zijn zoon 

ontworpen. Een koopman had geen wapen of zegel nodig. 

En wat zien we? Twee metalen gekruiste sleutels met de 

baarden in kruisvorm, en bovenop een gouden kruis. Het 

verwijst dus naar Rome en de sleutels van Sint-Petrus 
9
.  

“Rooms-Katholieker” kan een wapen niet zijn. 
 
De wapens ALMARAS en GOMEZ 
(zie ook de familiegrafsteen verderop) 

 

3. Het wapenschild van Alvaro’s moeder (Gomez) is even duidelijk. Alvaro Almaras 

komt uit Segovia, dichtbij Madrid, in het hart van het toenmalige Castilië. Veel 

wapenschilden uit Castilië tonen een kasteel, zoals de naam het zegt. Evenveel als 

leeuwen in onze streken. Castilië was de kernprovincie van het rijk van Keizer Karel.  

“Spaanser” kan een wapen niet zijn. 

 

Vierde trap. Alvaro hertrouwt (1510). Opnieuw met een rijke weduwe 
10
. 

                                                                                                                                               
6
 Veel woorden uit het Arabisch beginnen met Al. Alcohol, alchemie, enzovoort. Ook in Spanje hebben 

vele steden en dorpen nog een naam die naar de oorsprong verwijst. Er is ook een stadje met de naam 

Almaras. Vanzelfsprekend kan de naam Almaras deze stad als oorsprong hebben. 
7
 Deze Spaanse voornaam Alvaro werd door Alvaro junior overgedragen aan twee van zijn petekinderen 

in Steenhuffel. Dat was een gewoonte van de adel voor de jongere kinderen van de pachter, enzovoort. Zo 

weten we dat Alvaro Goossens (zoon van Zeger) het kind was van de pachter. En Alvaro Van Ghestel, 

later priester, was het kind van Goossen Van Ghestel, rentmeester van Diepenstein.  
8
 De eerste vervolging van ketters en ook van maranen (Portugese bekeerde joden) begint rond 1530. De 

vervolging van bekeerde moslims begint pas later. Toch kan het bij de bestelling van het glasraam al een 

rol gespeeld hebben.  
9
 Jeruzalem, Santiago de Compostella en Rome waren de meest bekende bedevaartplaatsen. Symbolen 

zijn het kruis voor Jerusalem, de Sint Jacobsschelp  voor Santiago. De twee gekruiste sleutels van 

Rome zijn minder bekend. 
10
 Anna Van Bouchout was eerst gehuwd met Louis Van Steelant in het Waasland, daarna met Robbrecht 

Herdinck, natuurlijke zoon van Goosen Herdinck, de abt van Affligem. 
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Om opgenomen te worden in de kleine kring van Antwerpse patriciërs en er een 

betrekking te krijgen in het bestuur, moet men niet alleen rijk zijn en aan goede werken 

doen. Er is ook een goede alliantie nodig, want het Antwerpse stadsbestuur was 

grotendeels een familiebedrijf van aan elkaar verwante patriciërs.  

 

Anna van Bouchout (Boelare) was bastaarddochter van Philips, zelf ook bastaard van 

Jan Van Bouchout, heer van Boelare. Dergelijke bastaarden telden ook mee. De broer van 

Jan, Daniël Van Bouchout was heer van Diepenstein in Steenhuffel. Hij verbleef wel 

degelijk af en toe in het kasteel van Steenhuffel, want in de herberg “den horen” 

rechtover het kerkhof van Steenhuffel kreeg hij er ook een bastaard
11
.  

 

Een andere bastaard van deze familie (en waarschijnlijk een oom van Anna) was Gillis 

Van Bouchout, onderschout van Antwerpen. Dergelijk ambt was erg belangrijk, maar 

nogal delicaat. Een schout en zijn adjunct moesten vaak mensen achtervolgen en 

veroordelen. Deze Gillis trad op als getuige in verschillende akten van de familie.  

 

Een bastaardkind kan geen onroerend goed erven. In principe kon Anna Van Bouchout 

dus ook niet rijk worden. Toch kocht ze met haar geld het kasteel en de heerlijkheid van 

Diepenstein van Steenhuffel 
12
. Anna was wel twee maal weduwe 

13
, maar een weduwe 

krijgt alleen maar de tocht van de eigendommen van haar overleden man. Het geld moet 

toch van ergens komen. Op deze vraag kom ik in een volgend deel terug als ik de figuur 

van Anna Van Bouchout beschrijf.  

 

Vijfde trap. Alvaro Van Almaras wordt heer van Diepenstein (1516). 
 

Het bezit van een heerlijkheid was in de 16
de
 eeuw een aanloop tot de adelstand. Zo’n 

heerlijkheid met een kasteel werd meestal gebruikt als een hof van plaisantie, een 

buitenverblijf in de zomer. Maar Steenhuffel ligt erg ver van Antwerpen, en er zijn 

weinig aanduidingen in de cijnsboeken dat het echtpaar daar ook echt gewoond heeft.  

De zoon Alvaro junior heeft in elk geval niet in Steenhuffel gewoond. Er was een 

kastelein aangesteld om het kasteel te bewonen 
14
. 

 

Zesde trap. Alvaro wordt opgeroepen voor de strijd tegen de Turken. 
Zoals sommigen weten, heeft het kopen van een kasteel of zelfs maar een buitenverblijf 

ook nadelen. Het trekt immers de aandacht van de fiscus. In de 16
de
 eeuw kon dat ook een 

oproepingsbevel betekenen om zich aan te melden. Liefst met een groot aantal soldaten, 

op eigen kosten te onderhouden natuurlijk. Dat is niet alleen duur, maar ook lastig voor 

een oude man. Ik schat dat Alvaro sr intussen al ouder dan 60 jaar was. Men was toen al 

oud met 40 jaar.  

 

Alvaro heeft zijn testament gemaakt in februari 1533. Iemand die zijn testament opmaakt, 

is ziek of denkt in elk geval niet lang meer te leven. In dit geval is het duidelijk; iemand 

die naar de oorlog moest, kon maar best eerst zijn testament opmaken.  

                                                 
11
 Bij Catharina de Lichte, het meisje uit de “Den Horen”, had hij Sander. Tijdens zijn verblijf in 

Dendermonde had hij vijf kinderen bij Cecile De Mol. Er waren er meer. Ik kom ze tegen in de oude 

cijnsboeken van Diepenstein. 
12
 De akte vermeldt uitdrukkelijk dat zijzelf de heerlijkheid kocht, en niet haar man Alvaro Almaras. 

13
 Haar eerste man was Louis Van Steelant uit het Waasland. Haar tweede man was Robbrecht Herdinck 

een (uiteraard onwettige ) zoon van Joossen Herdinck abt van Affligem. 
14
 De kastelein was Robbrecht Van der Eerdbruggen. Hij woonde er met zijn vrouw Margriet Aelbrechts. 
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In dat jaar werden in heel het rijk van keizer Karel bepaalde personen opgeroepen voor 

de heilige oorlog tegen de Muzelmannen. Alvaro was al oud, maar hij kon niet weigeren. 

Hij was ten slotte een Castiliaan en dus bij voorrang uitgenodigd door keizer Karel.  

Zo’n mobilisatie vraagt veel voorbereiding, ook al gezien de grote afstanden in zijn rijk 

en de onmogelijkheid om door het vijandige Frankrijk te trekken. De troepen van keizer 

Karel, ruim 30.000 man sterk, zijn vertrokken vanuit Barcelona in maart 1535. (Zie het 
verhaal van de krijgstocht van keizer Karel naar Tunis verderop) 

 

Vooraleer te vertrekken heeft vader Alvaro nog kunnen zorgen voor een huwelijk van 

zijn oudste zoon Alvaro met Maria Scheyfve (1531). Alweer een rijke weduwe! En een 

goede alliantie want vader Jan Scheyfve en ook de eerste man van Maria (Thomas Van der 

Elst) waren al eens schepen van Antwerpen geweest. De oudste zoon Alvaro had geen 

kinderen, de tweede zoon Philips was priester. Het geslacht Almaras zou dus uitsterven; 

een snelle opkomst met een spijtige afloop. 

 

Zevende trap. Alvaro vertrekt zo goed en zo kwaad het kan, als militair. 

Om hetgeen volgt goed te verstaan, zou men eerst het verhaal van de krijgstocht naar 

Tunis goed moeten kennen. Ik heb deze hier samengevat, uit buitenlandse bronnen. Dat is 

ook nodig omdat onze vaderlandse geschiedenis er nogal zwijgzaam over is. Frankrijk 

komt er namelijk niet goed uit. Frankrijk had immers een verbond gesloten met de 

ongelovigen en stuurde hen zelfs wapens en kanonnen.  

 

Keizer Karel en de veldtocht van Tunis  
                  Vertaald en samengevat uit drie bronnen 

15
 

  

Het Ottomaans gevaar  
Ca. 1500 werden Spanje, Engeland en Frankrijk moderne staten, die elk hun macht over 

Europa wilden vergroten. De Turken vormden een bedreiging voor Europa. Alleen Spanje 

begreep dat gevaar. Frankrijk dus niet, want dat land sloot zelfs 

een geheim verbond met de Turkse Sultan Suliman. De Turken 

vielen nochtans Europa aan. En wel op twee fronten: één over het 

land in de Balkan, richting Wenen, en één in het Westen van de 

Middellandse zee.  

De Turkse vloot kreeg de Middellandse zee onder controle en in 

1534 overviel Barbarossa zelfs in Noord-Afrika het land dat nu 

Tunesië genoemd wordt, toen genaamd Barbarijë. De Berbers 

daar, die geen moslims waren, hadden een verbond gesloten met 

Keizer Karel. De keizer had in Wenen de Turken al tot staan 

gebracht. Ook in Noord-Afrika moest hij ingrijpen. 

De voorbereiding. Keizer Karel heeft onmiddellijk om 

oorlogsgeld gevraagd aan Castilië, de kern van zijn rijk, en 

vroeg steun aan al zijn landen. Hij kreeg van Castilië     

  De piratenkapitein          smelten. Dat nieuws verspreidde zich snel en er ontstond een  

          Barbarossa              toeloop van soldaten, ook ouderen, en natuurlijk ook van   

                                          avonturiers.  

 

                                                 
15
 Vertaald en samengevat uit: Kaiser Karl V. Der Kriegzug Kaiser Karls V gegen Tunis. Kartons en 

tapisserieën, Kunsthistorisch Museum Wenen 2000. Manuel FERNADEZ, Carlos V, El César y el 

Hombre.1999. Fundacion Academica de Yuste, Huertos, S.A. José LAGO, Carlos V y la Campaña de 

Túnez,Tijdschr. “Historia de Iberia Vieja”, 2005, Nr 2.  
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De kern van het leger bestond uit 3000 “tercios”: geduchte infanteristen, zonder 

twijfel toen de beste van de wereld. Uit Italië, Duitsland en Spanje kwamen daarbij 

ruim 27.000 infanteristen. Bij de 600 Spaanse ruiters voegden zich nog 300 ridders 

van de orde van Sint-Jan, de traditionele verdedigers van het christendom, in Malta 

en elders.  

 

Het vertrek. In de haven van Barcelona bracht men 400 schepen bijeen, die samen 

ruim 30.000 soldaten moesten vervoeren. De start was feestelijk. De vloot vertrok met 

trompetgeschal op 30 mei 1535. Keizer Karel had de Vlaming Juan Vermeyen 

gevraagd om er een oorlogsreportage te maken. Met deze schetsen zou Jan 

Pannemaecker uit Brussel een reeks prachtige wandtapijten maken, nu nog te zien in 

musea te Madrid, Sevilla en Wenen. 
 

 
 

 
 

 Schetsen (details) van Juan Vermeyen voor o.a de wandtapijten van Jan Pannemaecker  

 

De overtocht naar Afrika duurde veel langer dan gepland, want de wind was gaan 

liggen. Dat zou later problemen geven met de voedselvoorraad.  
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Pas op 17 juni geraakte men aan de kust, in de buurt van de stad Cartago. Deze stad 

bood geen enkele weerstand. De muzelmannen, 6.000 man sterk, hadden zich 

teruggetrokken in het beter versterkte stadje La Goleta. Daar wachtten zij af. 

 

Daar is dan heel hevig en lang gevochten. Enkele muzelmannen zijn dan herhaalde 

malen uitgebroken om het christen leger aan te vallen.  

Tevergeefs, want telkens weer 

boden de beroemde tercio’s 

sterke weerstand. Vanuit de 

stad hebben de Turken ook 

geschoten met geschut dat in 

Frankrijk gemaakt was. 

Op 14 juli is deze stad Goleta 

ingenomen. In die maand 

sneuvelden maar een paar                                                                                    

honderd christenen en zeker                                                                                         

wel 2.000 muzelmannen. 

          Een overzicht van de troepenbewegingen 

 

De ellendige tocht door de woestijn op weg naar Tunis 

 

Na enkele dagen rust beval keizer Karel het leger om verder te marcheren. Tunis lag 

op slechts 9 kilometer afstand, een weg door een woestijn. Ongelukkiglijk was de 

Afrikaanse zon verschrikkelijk, veel dodelijker dan het beleg van La Goleta. Het 

christelijke leger, zwaar bewapend, was niet gewend aan deze grote hitte. Er was 

water te kort. Het karige voedsel was bedorven. Er zijn toen veel meer mensen 

gestorven of ziek geworden dan door het beleg van La Goleta.  

 

Barbarossa wachtte af. Hij stuurde slechts wat lichte ruiterij om het christen leger in 

de flank aan te vallen, maar eens te meer waren de tercio’s hierop voorbereid en 

waren zij tactisch beter. Met zeer lange lansen vingen zij de vijandige ruiters op en 

daarachter stond de lichte infanterie klaar voor een tegenaanval.  

 

De situatie was eigenlijk hopeloos…  
Barbarossa had een leger klaar van wel 30.000 man. De christenen waren uitgeput, 

niet echt meer in staat tot een nieuwe belegering. Tunis was een zeer versterkte stad.  

 

…maar er wacht een onaangename verrassing voor Barbarossa in Tunis. Zijn 

vlucht. 
 

Barbarossa, die tot dan toe met zijn leger had gevochten tegen ongewapende burgers, 

beval de algemene terugtocht naar Tunis. Eens te meer had hij daar een fout 

gemaakt. Er waren in Tunis enkele duizenden christenen gevangen, met veel te weinig 

bewakers. Dus braken zij uit en ze bezetten de stad. Dat was op 21 juli. Tot de 

verrassing van Barbarossa werd zijn leger vanuit de wallen van Tunis beschoten door 

deze christenen. Hij nam dan de vlucht met een kleine groep Turkse ruiters en liet er 

zo zijn machtig leger achter. 

 

Toen kregen de soldaten pas voor goed hun beloning. Zij mochten acht dagen lang de 

stad plunderen en er naar hartelust moorden, hoewel Tunis eigenlijk een bondgenoot 



 63 

was. Keizer Karel bleef er nog twee weken om er een verdrag te sluiten met Muley 

Hassan 

 

Eindelijk op 17 augustus keerde de hele 

vloot terug. Sommige schepen waren 

zodanig overladen met de buit dat ze 

zonken. Er verdronken toen meer mensen 

dan er tevoren gedood of van ziekte bij het 

beleg gestorven waren.  

 
 

 
Een detail uit een van de wandtapijten van Pannemaeker.  
Een duidelijk overbeladen sloep, ter plekke geschetst door J. Vermeyen. 
 

Keizer Karel rustte een maand uit in Sicilië, want ook daar was hij koning. Men had 

er de keizer tevoren nog niet gezien. Daarna werd hij in Rome door de paus en het 

volk begroet als de grote verdediger van de christenheid.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gevolgen van de deelname van Alvaro Almaras aan deze krijgstocht  
 

Alvaro was dus eigenlijk al veel te oud voor zo’n tocht, maar wellicht kon hij daar niet 

onderuit. Hij moest in elk geval een groot aantal soldaten meebrengen, op zijn eigen 

kosten natuurlijk. Daar zaten zeker veel avonturiers bij, zoals altijd. Bovendien was het 

gerucht verspreid dat uit Peru een enorme hoeveelheid goud was aangevoerd, gesmolten 

uit de juwelen van de Inca’s.  

 

1/ Alvaro wordt ridder van de orde van Tunis of 

Barbarije. 

Met al deze middelen en overmacht had deze krijgstocht 

dus iets feestelijks. Dat is nog te zien aan de prachtige 

wandtapijten die erover gemaakt zijn. Nadat de poorten 

van Tunis als vanzelf opengingen, mochten de soldaten 

er plunderen. Dat was hun beloning. 

De aanvoerders (onder wie Alvaro De Almaras) kregen 

een gouden herinnering en een riddertitel voor wie nog 

niet van adel was.  

We moeten er niet aan twijfelen dat het goud van deze 

medaille uit Peru kwam. En een titel kost niets. 

Zo komt het dat op de grafzerk van Alvaro Van Almaras 

vermeld wordt dat hij ridder was. Niet met een gewone 

opname in de adel, enkel maar met een bepaalde titel. 

Maar kom. Later zou de zoon Alvaro junior wèl de zo 

gewenste adellijke titel krijgen.    

 

 Gouden medaille voor de “ridders van  Tunis of van Barbarije” , geslagen op last van keizer Karel. 

Schets door Anthonia De Succa, ca. 1602 
16

. Transscriptie: “Voor de koninklicke stad Tunis Carolus V om 
de victoriën der heydenen. Gouden schoone croone. BAR-B-A-RIA 1535. Dit is een modele zo van goud 
met een perel daar aen hangende…Terzijde stond een Bourgonions kruis met het vierslag daarbij gesteld 
Barbaria, alzo hier gefigureerd staat ter eeuwiger memorie. (Onderaan)  Deze ordene gaf de keizer 

                                                 
16
 Deze Anthonio De Succa heeft op vraag van koning Philips in Vlaanderen zo veel mogelijk schetsen 

gemaakt (beelden, afbeeldingen, enz.) die moesten herinneren aan de Spaanse vorsten.  
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Carolus alle zijne edelen die bij hem waren in ’t winnen van de koninklijke stad Thunis, gelegen in 
Barbariën op Sinte Mariên Magdalenendag 1535, tegen tien uren van den dag welke was d’ure van 
Mercurius, daar af de figure van de zelfde planete stond op d’een zijde van deze medaille en op de 
rechter zijde.” 

 

2/ Is Alvaro in Afrika gestorven of pas na zijn terugkomst? 

 

Het gebeurt wel meer dat militairen ziek terugkomen van een veldslag of een 

belegering om dan thuis te sterven. Infectieziekten kwamen veel voor en zeker in de 

hitte van de woestijn was het niet beter. Vermoedelijk is hij niet verdronken. De 

grafzerk vermeldt dat Alvaro Van Almaras, ridder uit Segovia uit oud-Castilië, 

gestorven is op 25 november 1535 en er begraven. Dat wijst op een maandenlange 

ziekte.  

Het gebeurde ook wel eens dat men de gesneuvelden naar huis bracht in de lichtst 

mogelijke vorm. Gewoon het lijk opkoken en alleen de beenderen inpakken. Vermits in 

het oude christen geloof de heropstanding plaatsvindt vanuit de beenderen, wat getoond 

wordt op tal van schilderijen, was er geen echt probleem. Alleen is het opschrift van de 

zerk dan minder correct.  

 

3/ Heeft Alvaro Van Almaras in deze tocht een vriend en beschermheer gevonden? 

Historisch belangrijker zijn de namen van de deelnemers uit Vlaanderen die door de 

chroniqueurs vernoemd worden: Nicolas Perrenot de Granvelle, Luis de Praet, Nassau, 

Oranje...
17
.  

 

Granvelle! Hier ligt wellicht de sleutel voor de sociale opgang van de kinderen van 

Alvaro. Er is geen betere vriend dan een mede-oudstrijder met we men de oorlog met al 

zijn ellende heeft meegemaakt. Granvelle was overigens als Fransman in de 

Nederlanden in feite ook een buitenlander, net als koopman Alvaro. En van adellijke 

afkomst was hij ook niet. Om hetgeen verder volgt te begrijpen en te besluiten, moet ik 

het leven van de politicus Granvelle (vader en zoon) even samenvatten. 
                                   

Samenvatting van de carrière van Nicolas Granvelle en zijn zoon Anthoine 

(Samengevat uit de grote encyclopedie Winkler Prins, 1948, Elsevier) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nicolas Perrenot Granvelle (1484 - 1550) was sinds 1524 in dienst van de keizer. 

Karel V heeft hem groot vertrouwen geschonken. Daardoor was Nicolas Granvelle de 

eigenlijke leider van de politiek van de keizer. Hij begeleidde hem zowel naar Tunis 

als naar Algiers. Bij Maria Van Hongarije stond hij niet zo in de gunst. Hij was zeer 

eerzuchtig en hebzuchtig. Zowel persoonlijk als voor zijn 8 zoons en 6 dochters, die 

allen vele heerlijkheden kregen of goede huwelijken deden.  

 

Antoine Perrenot Granvelle (1517 - 1586), zoon van Nicolas, werd op 21-jarige 

leeftijd bisschop van Atrecht. Hij trad in de jaren 1545 – 1550 herhaaldelijk op als 

vertegenwoordiger van de keizer in onderhandelingen. In 1550 volgde hij zijn vader 

op als staatssecretaris. Hij wist Philips II te overreden om de landvoogdij aan 

Margareta Van Parma over te dragen.  

 

                                                 
17
 Uit Carlos V, El César y el Hombre: pag. 477:  “Pero no solo la noblessa española y portugesa, sino 

tambien la flamenca y borgoñia accompaña el Emperador. Los chronistas citan : Nicolas Perrenot de 

Granvelle, Luis de Praet, Nassau y Orange…” 
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Na het vertrek van Philips II naar Spanje was Granvelle een der invloedrijkste 

raadgevers van de landvoogdes, waardoor de Nederlands adel zich achteruitgesteld 

voelde. Hun verzet tegen hem nam nog toe toen Granvelle bij de nieuwe kerkelijke 

indeling benoemd werd tot aartsbisschop van Mechelen en de abdij van Affligem (als 

bron van inkomsten) bij kreeg. De paus verhief hem tot kardinaal (1561). 

 

Door zijn aandeel in de kettervervolging werd Granvelle beschouwd als dè 

vertegenwoordiger van het door velen gehate regime. In 1563 werden ook Oranje en 

Egmond hem  vijandig. Er ontstonden aan het hof dus twee kampen: de kardinalisten 

en de anti-kardinalisten. Deze laatste kregen aan het hof meer aanhang. Granvelle 

moest in 1564 vertrekken, achtervolgd door de haat van velen. Hij werd de gezant 

van de keizer te Rome. Van daaruit kreeg hij weer invloed op Philips II: hij keurde 

o.a. de zending van Alva en de Bloedraad goed.  

 

Deze Granvelle was een zeer kundig diplomaat, maar ook een gewetenloos en 

hebzuchtig man. Granvelle zag zich ook als een man van de wetenschap. Hij steunde 

o.a. de Plantijnse drukkerij te Antwerpen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik moet hieraan toevoegen dat keizer Karel en ook koning Philps II meenden dat de 

kerkelijke benoemingen hun persoonlijk recht waren. Ook kwamen zij tussen in allerlei 

andere benoemingen, bijvoorbeeld in het stadsbestuur van Antwerpen. Meer nog, de 

benoemingen werden gewoon beschouwd als een van de bronnen van inkomsten voor 

de schatkist. Dit verklaart natuurlijk ook de haat van de adel, die zich daarbij zeer 

dikwijls gepasseerd voelde. 

Vergelijken wij nu de volgende data en de feiten. Het zal dan niet verbazen dat Alvaro 

Van Almaras en vooral zijn zoon Alvaro junior gerekend werden bij de partij van 

Granvelle, de kardinalisten. Dàt is de reden waarom men in Antwerpen het graf van 

deze twee heeft vernietigd. Het is nog wat anders dan een beeldenstorm, waarbij ook 

religieuze motieven hebben gespeeld. 

De benoemingen en de data 

 

Na de dood van vader Alvaro Van Almaras volgden een reeks benoemingen. 

1. Zoon Philips Van Almaras: in 1543 benoemd als kanunnik van de kathedraal van 

Antwerpen en ook tot controleur van de drukwerken van drukker Plantijn. 

2. Dochter Franchoise Van Almaras: in 1552 door de keizer benoemd tot abdis van de 

abdij Roosenberg te Waasmunster. Weliswaar op verzoek van de vorige abdis, haar 

tante Josijne Van Steelant. 

3. Zoon Alvaro Van Almaras junior: Burgemeester in 1558. Ridder geslagen ca. 1554.  

 (Er waren ook nog twee dochters; Maria en Clara ) 

 

Bovendien… 

 

Het is nogal delicaat om een concubinaat van een kardinaal als een alliantie te 

beschouwen. Een alliantie is het beste bewijs van de vriendschap tussen twee families. 

De officiële concubine van Anthoine Granvelle was Anna Cymon of Symons, wel 

bekend als la belle Symons, dame de Diepenstein. Zij was een dochter van Clara Van 

Almaras en een Spanjaard uit Valencia Dominico Cymon. Deze Anna was dus een 

kleindochter van Alvaro Van Almaras.  

 

Het paar Granvelle – Symons had veel kastelen om in te verblijven. Het zal dus wel niet 

in het kasteel Diepenstein geweest zijn. Als de kardinaal als abt van Affligem optrad, 
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verbleef hij in het nabijgelegen kasteel van Moorslede
18
. Zo kon het leven in de abdij 

min of meer normaal verlopen. 

In 1568, na het vertrek van Granvelle,  is Anna Cymon dan getrouwd met Philips Van 

der Linden uit Mechelen, niet toevallig ook van een familie van kardinalisten en 

begunstigd met vele benoemingen. Met het vertrek van Granvelle ging het echter bergaf 

met de familie. Het kasteel van Diepenstein ging van het ene kind naar het andere over 

en belandde ten slotte bij Anna. Die verkocht het als weduwe aan ene De Vallenghien, 

op geen enkele manier nog familie Van Bouchout. 

 

Vooral de verhouding van Anna Symon met de machtige kardinaal verklaart dus de 

snelle opgang. De opgang van de twee families loopt trouwens samen.  

Maar we zijn op zoek naar de oorsprong van de glasramen van Steenhuffel, daar gaat 

het hem toch om. Het is al aangetoond dat het glasraam van Alvaro van Almaras en 

Anna Van Bouchout in 1593 niet in het koor van Steenhuffel was te zien. En er dus niet 

kon gezien worden: daarvoor was de haat van velen tegenover dit echtpaar in deze 

tijden veel te groot. 

 

Ten slotte: het graf van Alvaro van Almaras te Antwerpen 

 

Al het voorgaande was nodig om te verklaren waarom het graf van Alvaro Van 

Almaras in de troebele tijden werd stukgeslagen en waarom een glasraam met het 

echtpaar Almaras–Bouchout dus ook geen kans had tegen dergelijke vernielingen, 

tenzij het ergens verdedigd en/of opgeborgen was. 

Het bewijs dat het graf stukgeslagen werd, is ons door de familie zelf gegeven. Het graf 

bestond nog in Antwerpen en is geschetst door een liefhebber van wapenschilden ca. 

1750 
19
. Toen bestond het dus nog. In welke kerk dat was, weten we niet, maar 

vermoedelijk was het in een kerk dichtbij hun woning in de Huidevettersstraat. Dat kan 

het klooster van de karmelieten zijn. Waarover later meer. 

 
Cy gist messire Alver D’Almaras, chevalier gentilhomme segovien en Castille la vieille, lequel retourne 

de la journée et prinse de Thunis et mort de 25 de novembre 1535. 
Et dame Anna de Bouchout, dame de Diepenstein, sa campagne la qu’elle trespassa le … 

Avec deux de leurs enfants scavoir 
Aulver D’Almaras aussi chevalier, seigneur de Steenhuffel et du dit Diepenstein 

morut communne(mestre) de cette ville d’Anvers le … 
 

Et dame Clara D’Almaras femme du Sr Dominique Symon,  
gentilhomme valencien, le qu’elle décéda le … 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dame Leonore Symon, veuve de l’ill

me
 Seigr Fabe Gonzaga, a remplacé c’este mémoire 

au même lieu du qu’el par les troubles passées la ville estoit ostée et mésusée  
et respose ici avec sa mère et ayeuls depuis le … 

Pries pour les ämes à vous tous. 

 

 

 

 

 

                                                 
18
 Meer over Affligem in die jaren is te lezen in mijn bijdrage in Eigen Schoon en de Brabander, 2003, 

samen met Dom W. Verleyen. Het gaat over hetgeen Adriaen Van Marselaer zag en schetste van de 

ruïnes van de abdij van Affligem in 1587. 
19
 BETTENS, Inscriptions sépulchrales.., Folio 23, Fonds Goethals, Kon. Bibl. België. 
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