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Pieter Brueghel de Jonge,  
De volks telling te Bethlehem (1566), 
Koninklijke Musea voor Schone  
Kunsten van België, Brussel

Pieter Brueghel the Younger,  
Census at Bethlehem (1566),  
Royal Museums of Fine Arts of  
Belgium, Brussels

Over onzichtbare  
gorilla’s, sauvegardes  
en Bruegel
Tegenstellingen en verbanden

Heb je ooit de video van Daniel Simons gezien van zes basketbal-
spelers in actie, waarbij je moet tellen hoeveel passes de drie in het 
wit geklede spelers onderling uitwisselen? Tijdens die bijna ander-
halve minuut stapt een zich even op de borst roffelende gorilla van 
rechts naar links door het beeld. Meer dan de helft van de proef-
personen ziet hem niet. Je kan het filmpje terugvinden door The  
invisible gorilla in te tikken in YouTube of als URL. Maar als je zo’n titel 
meekrijgt is, net zoals in het oeuvre van Bruegel, het experiment al 
deels verprutst: spoiler alert. En toch, zo wordt je blik weer op een 
andere manier geframed en ontgaan andere details je, zo toonde  
Simons in vervolgvideo’s aan.1

Marc Jacobs

MIDDELEEUWSE AUTOBANDEN
Dertig jaar geleden voerde de Waalse antropoloog Albert Piette 

experimenten uit met carnavalsvieringen en historische optochten. 
Hij bracht die in beeld door foto’s te maken die er net naast mikten. 
Denk bijvoorbeeld aan het horloge aan de pols van de Maagd Maria 
in de kerststal. Of recent aan het glas cola of de smartphone in een 
Bruegelscène. De autobanden onder het rijdende middeleeuwse 
tafereel en de elektriciteitsdraden of vliegtuigen op de uitgezoomde 
beelden van de historische optocht. Niet alleen de betrokkenen 
reageerden betrapt of geïrriteerd toen ze met deze details gecon-
fronteerd werden. Ook Waalse volkskundigen waren er niet over te 
spreken: hoe kon een wetenschapper nu bewust verkeerd inzoomen 
bij het in beeld brengen van volkscultuur? Piette bouwde er een hele 
theorie rond, over de kleinmenselijke modus. Zijn experiment maakt 
duidelijk hoezeer we verondersteld worden zaken niet te zien, af te 
blokken of te negeren bij het bekijken van traditionele cultuur of 
folklore.

Piettes werk is compatibel met dat van andere wetenschap-
pers, zoals Bruno Latour, Luc Boltanski of Laurent Thevenot. Volg de 
details waarheen ze je leiden en ontdek zo de machtsnetwerken.  
De aandacht vestigen op bepaalde details en vandaar uit een heel 
andere context oproepen: het maakt duidelijk dat er meerdere 
(argumentatie) werelden zijn. Wat gebeurt er als je wijst naar de 
familiefoto op het bureau van de directeur die je met statistieken en 
tabellen in de hand aan het uitleggen is waarom je moet afvloeien? 

Over onzichtbare gorilla’s, sauvegardes en Bruegel
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Marc Jacobs

MEDIEVAL CAR TYRES1

Thirty years ago, the Walloon anthro-
pologist Albert Piette experimented with 
carnivals and historical processions. He 
deliberately took photographs that aimed 
off focus or just outside the dominant 
frame. For example, the wristwatch a 
Virgin Mary is wearing in a nativity scene. 
Or more recently, the glass of coca cola or 
the smartphone in a Bruegel scene; the car 
tyres under the float with a medieval 
scene; the electric wires or aeroplane trails 
on zoomed-out images of a historical 
procession. It was not only those who 
were involved that were offended or 
irritated when confronted with these 
details: Walloon folklorists were unhappy 
too: why would a scholar deliberately 
zoom in wrongly when documenting 
popular culture? Piette built an entire 
theory around this, about the “minor 
mode” of reality. His experiments make it 

clear how much we are not supposed to 
see, are supposed to block or ignore, when 
viewing traditional culture or folklore. 

Piette’s work is compatible with that 
of other scholars like Bruno Latour, Luc 
Boltanski and Laurent Thevenot. Follow 
the details wherever they lead you and 
discover the power networks. Pay atten-
tion to particular details and because you 
did they will conjure up a completely 
different context: it is clear that there are 
several (argumentation) worlds. What 
happens if you point at the family photo-
graph on your director’s desk while he is 
explaining, with the aid of statistics and 
charts, that the company has to downsize? 

For me, experiencing the World Wide 
Web – and especially hyperlinks – was a 
real eye opener: double click with the 
mouse or your finger and you jump to 
another place. It provides a very different 
way of talking about Bruegel’s paintings, 

On invisible  
gorillas, safeguards 
and Bruegel
Contradictions and  
connections

Have you ever watched Daniel Simons’ video of six 
basketball players, where you are supposed to count 
how many times the players wearing white pass the 
ball? During the nearly one and a half minutes of the 
video, someone in a gorilla suit walks from right to 
left of the picture pounding their chest. Over half of 
the test subjects did not see it. You can find the video 
by typing The invisible gorilla into YouTube or as a 
URL. But the title is a spoiler: once you know it, just 
as when interpreting paintings by Bruegel, the experi-
ment is partly ruined. On the other hand, then your 
gaze has actually been framed in another way and you 
will miss other details, as Simons demonstrated in 
follow-up videos.1

Voor mij waren de ervaringen van het WereldWijde Web, en 
met name hyperlinks, een eyeopener: dubbelklik met de muis of je 
vinger en je springt naar een andere plek. Het levert heel andere 
manieren op om te spreken over schilderijen van Bruegel. Veel 
krachtiger dan de bekende metaforen van de puzzel of het raadsel. 

Je bent amper vier alinea’s ver en al behoorlijk geprikkeld om 
goed op te letten, onderweg met dit project. Niet alleen bij het bekij-
ken en bespreken van de reproducties van Bruegelbeelden, maar 
ook bij het niet negeren van de zonnepanelen, windmolens, came-
ra’s, wifi-bakjes, bushokjes, elektrische fietsen… en hier en daar 
mensen met fluogele hesjes. Zijn dat nu passende elementen in 
onze Bruegeltochten of net niet?

 

VOLKSCULTUUR
Bruegels schilderij dat bekendstaat als De strijd tussen Carna-

val en Vasten uit 1559 werd gebruikt om een invloedrijke theorie te 
illustreren. In 1978 publiceerde Peter Burke de stelling dat er tussen 
de zestiende en de negentiende eeuw een scheiding tussen volks- 
en elitecultuur groeide, waarbij groepen afstand namen van die 
traditionele cultuur en ze zelfs probeerden te veranderen of (bij) te 
schaven. Geestelijke en wereldlijke autoriteiten scherpten het onder-
scheid tussen sacrale en profane tijden, handelingen en plaatsen 
aan. Dit ging zelfs zover dat die tradities van boeren en vissers in de 
negentiende en twintigste eeuw herontdekt en gedocumenteerd 
werden als folklore. Het voorlopige eenentwintigste-eeuwse eind-
punt is hun ophemeling door UNESCO als immaterieel cultureel 
erfgoed. Zo ontdekte ik hoe de framing als volkscultuur (‘zoals 
Bruegel die geschilderd had’) doorwerkte, bijvoorbeeld in de  
implicie te ‘geen elektriciteit’-regel in de eerste (internationale)  
UNESCO-inventarissen van immaterieel erfgoed: wel doedelzakken, 
draailieren en akoestische gitaren, maar geen synthesizers en elek-
trische gitaren alsjeblieft (al heeft in 2018 de opname van reggae in 
de representatieve lijst van UNESCO die ban misschien door-
broken).2

Vanaf de zestiende eeuw vond iets plaats dat soms om-
schreven wordt als ‘de onttovering van de wereld’ of ‘de weten-
schappelijke revolutie’. Het onderscheid tussen natuur en cultuur 
werd scherper en oude ideeën van de samenhang, tussen humeu-
ren, klimaat en de stand van de sterren, of hekserij en toverkracht 
werden losgelaten. Na de middeleeuwen maakten technieken van 
machtsuitoefening op afstand furore: denk aan estafettepost, boek-
drukkunst, cartografie, verzamelingen in vorstenhoven, bibliotheken 
en andere ‘rekencentra’, zoals Latour ze noemt. Ergens naartoe 
gaan, tekenen of op andere manieren stabiliseren en mobiel maken, 
meenemen en combineren. In zijn boek Wetenschap in actie verklapt 
Bruno Latour hoe (wetenschappelijke) feiten geconstrueerd worden 
en hoe van buitenwerelden binnenwerelden worden gemaakt.  
Diver se mensen in Bruegels netwerk, zoals de cartograaf Abraham 
Ortelius met zijn atlassen, of de uitgevers van reeksen prenten van 
landschappen (zoals Pieter ze aanleverde) en monumenten, hadden 
een grote impact. Bruegel verzamelde ze tijdens zijn reizen door en 
over de Alpen, maar evengoed als etnograaf avant la lettre, zoals 
Karel van Mander schreef over zijn expedities ‘dickwils buyten by 

p. 72-73
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and one that is far more fruitful than the 
commonly used metaphors of the puzzle 
or riddle. 

After just four paragraphs, you are 
probably already quite sensitised to pay 
attention, ready to go on the road with this 
project. Not only to looking at and 
discussing Bruegel reproductions, but also 
to NOT ignoring the solar panels, wind 
turbines, cameras, Wi-Fi modems, bus 
shelters, electric bicycles, etc., plus the 
occasional person in a fluorescent yellow 
vest. Are these appropriate elements in our 
Bruegel journey or is that exactly what 
they are not? 

 
POPULAR CULTURE
The Bruegel painting known as The 

Fight between Carnival and Lent, 1559, 
was used to illustrate an influential theory. 
In 1978, Peter Burke published the 
hypothesis that between the 16th and 19th 
centuries, a division opened up between 
popular and elite cultures, whereby groups 
distanced themselves from traditional 
culture and even tried to change, “civilise” 
or refine it. Religious and secular authori-
ties sharpened the distinction between 
sacral and profane times, places and 
actions. This went so far that, in the 19th 
and 20th centuries, farmer’s and fisher-
men’s traditions were rediscovered and 
documented as folklore. To date, the 21st 
century preliminary endpoint is their 
recognition by UNESCO as “an intangible 
cultural heritage”. It was through the latter 
resource that I discovered how framing as 
popular culture (“as Bruegel painted it”) 
was casting its shadow on this new 
paradigm: for example, in the implicit “no 
electricity” rule in the first (international) 
UNESCO lists of intangible heritage. 
There could be bagpipes, hurdy-gurdies 
and acoustic guitars, but no synthesisers or 
electric guitars please (although the ban 
may have lifted since the inclusion in  
2018 of reggae in UNESCO’s represent-
ative list).2

Since the 16th century, a transforma-
tion process took place that is sometimes 
described as “the disenchantment of the 
universe” or “the scientific revolution”. 
The distinction between nature and 

culture grew sharper and old ideas about 
“connectedness” – e.g. between humours, 
climate and the position of the stars, or 
witchcraft and magic crafts – were aban-
doned. After the Middle Ages, there was 
an explosion of tools for exercising power 
from a distance: consider the postal relay 
system, the printing press, cartography, 
collections in royal courts, libraries and 
other “computing centres”, as Bruno 
Latour calls them. One could go some-
where to draw or in some other way 
record and stabilise phenomena, take it 
away, mobilize and combine it. In his book 
Science in Action, Bruno Latour explains 
how (scientific) facts are constructed and 
how outside worlds are turned into inner 
worlds. Various people in Bruegel’s 
network, such as the cartographer Abra-
ham Ortelius with his atlases, or the 
publishers of printed series of landscapes 
(such as Bruegel composed) and monu-
ments, made a major impact. Bruegel 
collected images and other elements 
during his travels through the Alps, or as a 
kind of “ethnographer”: as Karel van 
Mander wrote about his expeditions: 
“Often outside with the Peasants, at the 
Fair, and the Wedding, dressed in Peasant 
clothes”. Bruegel allowed himself many 
freedoms in the combinations, references 
and hyperlinks and in the recreation of a 
new world. 

SAFEGUARD
One of Pieter Bruegel’s most fascinat-

ing paintings hangs in the Royal Museums 
of Fine Arts of Belgium in Brussels.3 It has 
had many titles projected on to it, for 
example, The Census at Bethlehem, and 
this is also true of the at least thirteen 
copies that Pieter Brueghel II and his 
studio would go on to paint. The panel has 
attracted considerable attention more 
recently, under the theme Winter Land-
scapes, due to these climate-sensitive 
times. It is often linked to another paint-
ing, now housed in Hampton Court Palace 
(London), to which the title Massacre of 
the Innocents has been attached (Karel 
van Mander spoke of “a killing of chil-
dren”), even after the refashioning of dead 
children as animals or spoils of war (see 

den Boeren, ter Kermis, en ter Bruyloft, vercleedt in Boeren cleeren’. 
Bruegel veroorloofde zich veel vrijheden in de combinaties, referen-
ties en hyperlinks en in de recreatie van een nieuwe buitenwereld.

SAUVEGARDE
Een van de boeiendste schilderijen van Pieter Bruegel hangt in 

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.3 Er werden 
achteraf verschillende titels op geprojecteerd, zoals De volkstelling 
te Bethlehem, later ook op de minstens dertien kopieën die Pieter 
Brueghel II en zijn atelier zouden schilderen. Het paneel kreeg in 
deze klimaatgevoelige tijden, onder de noemer ‘winterlandschap’, 
recent veel aandacht. Het wordt vaak gelinkt aan een ander schilde-
rij, tegenwoordig in Hampton Court Palace (Londen), waarop de titel 
de Kindermoord te Bethlehem wordt gekleefd (Karel van Mander 
had het over ‘een Kinderdoodingh’), ook na de retouchering van 
dode kinderen als dieren of oorlogsbuit.

Er zitten in dat volkstellingsschilderij zoveel equivalenten van 
de al vermelde polshorloges en i-phones dat het geen details meer 
zijn, in dit zogezegde Bijbelse tafereel van net voor de geboorte van 
Jezus: het steekt vol met verwijzingen naar vijftiende- en zestiende- 
eeuwse gebouwen, landschapselementen, objecten, spelletjes en 
gebruiken. Zelfs het maakjaar 1566 wordt vermeld, gebeiteld in een 
steen. Er zijn wel een timmerman (met zestiende-eeuws materiaal) 
en een vrouw op een ezel naast een os te zien. Ik lanceer hier een 
andere titel en ‘framing’, die een heel ander licht werpen op het 
schilderij en op het zestiende-eeuwse (en huidige) platteland als 
omgeving. Niet Onzichtbare gorilla, maar Sauvegarde.

Enkele hyperlinks werden recent geactiveerd. Zo werd in 2014 
in een biografie van Jan Vleminck (1526-1568) een interessante 
hypothese gepubliceerd, deels op basis van de opvallende gelijkenis 
tussen een anonieme afbeelding (nu in het Louvre) van een hoeve in 
Wijnegem en de contouren van een hoeve op Sauvegarde.4  
Vleminck was in dienst van en werd later een aangetrouwd lid van 
de financiersfamilie Schetz uit Antwerpen. Hij nam de rol van konink-
lijk factor over van zijn schoonvader Gaspar, toen die tresorier- 
generaal werd. Zo verzorgde hij leningen voor de financiering van 
troepen in naam van koning Filips II en landvoogdes Margareta van 
Parma, in het bijzonder voor de betaling van soldij, logies en pro-
viand. Vleminck betaalde bijvoorbeeld in 1564, 1565 en 1566 de 
werking van de militaire eenheden van de Spaanse koning in de 
Nederlanden, via de tussenpersoon Aert Molckeman, ‘tresorier van 
oorloge’ (voor wie Pieter Bruegel als grap een verloren gegaan 
boerenkoppel schilderde).5 Hij kreeg in die periode ook het recht op 
het innen van de heerlijke cijnzen in Wijnegem, zoals aangevraagd 
op 4 januari 1565 (in onze jaartelling: 1566). Tine Meganck koppelde 
het schilderij aan het toekennen van dat recht op belasting: een 
interessante nieuwe hyperlink.

Bruegel liet zelf een zichtbare hyperlink achter: het woord  
sa(u)vegarde op een bord op de muur van het huis, links op de 
voorgrond, waar mensen staan aan te schuiven om te betalen of iets 
in natura bij te dragen. Dit verwijst volgens mij naar een manier 
waarop mensen op het platteland met oorlog(sdreiging of -gevaar) 
en gewapende soldaten/bendes omgingen. Andere woorden, zoals 

fig. 2-3

fig. 1

p. 88-89

p. 88-89

fig. 1

fig. 2-3

p. 72-73
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further, to understand the new link; the 
later copies do not show this correction). 

There are so many equivalents to the 
aforementioned wristwatches and smart-
phones in the census painting that they are 
no longer simply details. In this so-called 
Biblical scene set just before the birth of 
Christ, the anachronisms abound: 15th and 
16th century buildings, landscape elements, 
objects, games and customs. Even the year 
it was made is pictured, carved in stone. 
Indeed, one can see a man (with 16th- 
century carpentry tools) and a woman on 
a donkey next to an ox. I propose a new 
title and framing here, which will shed a 
completely different light on the painting 
and on the 16th-century (and current) 
landscape as a backdrop. Not Invisible 
gorilla, but Sauvegarde (Safeguard). 

There have been some hyperlinks 
activated recently. In 2014, an interesting 
hypothesis was published in a biography of 
Jan Vleminck (1526-1568), partly based on 
the striking similarity between an anony-
mous picture (now in the Louvre) of a 
farm in Wijnegem and the contours of a 
farm in Safeguard.4 Vleminck was em-
ployed by, and later married into, the 
Antwerp financier family of Schetz. He 
took over the role of royal factor from his 
father-in-law Gaspar when the latter 
became the treasurer general. He provided 
loans to finance troops in the name of 
King Philip II and Governess Margareta 
van Parma, with the money mainly spent 
on wages, accommodation and provisions. 
For example, in 1564, 1565 and 1566, 
Vleminck paid the costs of the Spanish 
king’s military units in the Netherlands 
through the intermediary Aert Molcke-
man, ‘tresorier van oorloge’ (war treasurer) 
(for whom Pieter Bruegel painted a lost 
peasant couple as a practical joke).5 In this 
period, he was also given the right to 
collect taxes in Wijnegem, which he 
requested on 4 January 1565 (1566 in our 
calendar). Tine Meganck linked the 
painting to the granting of that right to tax: 
an interesting new hyperlink.

Bruegel himself did leave a hyperlink 
on the painting: the word sa(u)vegarde 
(safeguard) on a sign on the wall of the 
house, on the left in the foreground, where 
people are queuing to pay in cash or in 

kind. I think this refers to one of the ways 
in which people in the countryside dealt 
with (the threat or dangers of) war and 
armed soldiers/gangs. Other words, such 
as “loot” and “contribution” make it clear 
how it worked. Money or other resources, 
such as meat, food and drink, was collect-
ed in a village or region and handed over 
to the soldiers or gangs in exchange for 
not pillaging, attacking or burning down 
the place. A sauvegarde would be pur-
chased, often a piece of paper with the 
agreement on it, and sometimes the 
temporary presence of a man, a sauvegar-
dier, whose job was to make it clear to his 
confederates that this village or region 
should be spared. Sometimes, a sign with a 
coat of arms or the word sauvegarde 
would be put up on a house, church or 
mill. Similar signs could hang permanently 
in certain places, such as the entrance to a 
beguinage, in the same way as nowadays 
we can see Blue Shields (blue and white in 
fact) hanging on protected monuments.  
A protection that needless to say was not 
in effect during iconoclasms or religious 
wars. A sum might be extorted using the 
threat of violence, but it was more often a 
system of negotiation (about the extor-
tion), whereby representatives of the 
soldiers and of the local residents met to 
make an agreement so that the burden 
could be shared and the required sum 
could be collected in the village or region. 
People might pay both parties when there 
was war in order to create a secure zone, 
especially in times when soldiers’ wages 
were insecure or insufficient. 

A full-fledged system of pre-printed 
sauvegarde forms, rates and specialised 
negotiators materialised during the 16th 
and 17th centuries:6 “Do not loot our 
village or my residence, do not burn down 
our buildings or steal your late salary or 
missing supplies in our sauvegarde area. 
Please move on, to the next village for 
example, or be satisfied with what you get: 
we arranged this with your representa-
tives”. And then there was the “own side” 
argument: we pay regular taxes to help 
finance soldiers or to repay the sums 
advanced (see the aforementioned factor: 
Schetz or Vleminck). Contribution and 
sauvegarde were not only key concepts 

‘brandschat’ of ‘contributie’, maken duidelijk hoe dat in zijn werk 
ging. Geld of andere hulpmiddelen, zoals vlees, voeding of drank, 
werden ingezameld in een dorp of streek en aan de legereenheden 
of bendes gegeven, in ruil voor het niet plunderen, aanvallen of 
platbranden. Er werd een sauvegarde gekocht, vaak een papier met 
daarop de overeenkomst, en soms de tijdelijke aanwezigheid van 
een persoon (een sauvegardier) die aan zijn collega’s duidelijk moest 
maken dat ze het dorp of een reeks gebouwen met rust moesten 
laten. Soms werd een bord met een wapenschild of het woord 
sauvegarde aan een huis, kerk of molen bevestigd. Op bepaalde 
plekken, zoals de ingang van een begijnhof, hing zo’n bord of op-
schrift permanent, net zoals er in onze tijd aan sommige monumen-
ten een blauwwit schild hangt. Een bescherming die uiteraard niet 
functioneerde bij beeldenstormen of godsdienstoorlogen. Soms 
werd een som afgeperst met dreiging van geweld (brandschat), maar 
vaak ging het om een systeem van onderhandeling (over de afper-
sing) waarbij vertegenwoordigers van de troepen en de lokale bewo-
ners vooraf contact hadden om een afspraak te maken, zodat de 
lasten in het dorp of de regio verdeeld konden worden. Het kwam in 
oorlogstijden voor dat men aan beide partijen betaalde om een 
geborgde zone te creëren, zeker in tijden waarin de uitbetaling van 
soldij niet altijd verzekerd of toereikend was.

Tussen de zestiende en achttiende eeuw kristalliseerde zich 
een heel systeem uit met voorgedrukte sauvegardeformulieren, 
tarieven en gespecialiseerde onderhandelaars:6 ‘Plunder niet ons 
dorp of mijn residentie, brand onze gebouwen niet plat of roof jullie 
achterstallige soldij of ontbrekende proviand niet in ons sauvegar-
de-gebied bij elkaar. Trek alsjeblieft verder, naar het volgende dorp 
bijvoorbeeld, of wees tevreden met wat je kreeg: we hebben dit 
geregeld met jullie vertegenwoordigers.’ En daarnaast speelde voor 
de ‘eigen kant’ mee: we betalen reguliere belastingen om troepen 
mee te financieren of de voorgeschoten sommen terug te betalen 
(zie de hoger vermelde factor: de belastingvoorschieter Vleminck). 
Contributie en sauvegarde waren niet alleen sleutelbegrippen tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog of de oorlogen met Frankrijk in de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Dit was ook voor 1559, in de oorlog van 
Karel V met de Franse koning, een techniek. Behalve met de later 
komende Alva mag er ook rekening gehouden worden met de druk 
vanuit het woelige Frankrijk, waar golven van een complexe ‘gods-
dienst’/burgeroorlog onder meer de netwerken rond Bruegel beïn-
vloedden.

Boeren, buitenlui en rijke stedelingen met een buitenverblijf –  
met daarin fraaie schilderijen zoals die van Bruegel – hadden ver-
schillende opties: afwachten, vluchten, zich verzetten, een contribu-
tie betalen en een sauvegarde krijgen, zich letterlijk verschansen. Of 
er was de oude middeleeuwse bescherming in het versterkte kas-
teel. (Maar zie de ruïne in de achtergrond van Sauvegarde: zichtbaar 
uit de tijd). Het is een goede vraag hoe ver de Sauvegarde-bescher-
mingszone reikt. Tot aan het huis van de hoofdverantwoordelijke 
voor het uitbetalen van de soldij van troepen in de Spaanse Neder-
landen? Op diverse onderdelen van het schilderij zien we kinderen 
gewoon schaatsen, spelen en met sneeuwballen gooien. Volwasse-
nen wandelen, werken en doen voort. 

fig. 4
De Egyptische (zigeuner)vrouw met 
kind en bijzonder hoofddeksel is een 
standaardvoorstelling in 16de-eeuwse 
kostuumboeken, zoals het boek van 
François Deserps, Recueil de la diversité 
des habits (1567, prent 102). Vergelijk 
deze vrouw met de schuilende figuren  
op fig. 5 en 6.

fig. 4
The Egyptian (gypsy) woman with 
child and characteristic headdress is a 
common sight in 16th-century costume 
books, such as the one by François  
Deserps, Recueil de la diversité des 
habits (1567, print 102). Compare this 
woman with the shadowy figures in  
Fig. 5 and Fig. 6.

fig. 1

fig. 2-3
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during the Eighty Years War in the Low 
Countries and the wars with France in the 
17th and 18th centuries: they were also 
employed before 1559 in the war between 
Charles V and the French king. Besides 
Alva later, when interpreting Bruegel’s 
work, the memories and rising pressure 
from a turbulent France must not be 
forgotten. The fallout of a complex “reli-
gious”/civil wars affected, among others, 
the networks around Bruegel.

Farmers, country people and wealthy 
city dwellers with country homes – filled 
with beautiful paintings like those by 
Bruegel – had several options: wait, flee, 
resist, pay a contribution and get a sauve-
garde or literally entrench (“verschansen” 
in Dutch; “schansen” were defensive 
constructions) themselves. There were still 
souvenirs of the system of protection; the 
fortified castles of the Middle Ages. (Note 
the ruins in the background of Safeguard: 
obviously from an earlier era). How far the 
sauvegarde protection zone extended is an 
interesting question. Up to the home of the 
person responsible for paying the troops 
deployed in the Spanish Netherlands? 

In various parts of the painting, we 
see children innocently skating, playing 
and throwing snowballs. Adults walk 
about, work and just carry on. There is 
one other highly important detail or 
hyperlink: the very wide hats of the gypsy 
women. There are five of these women 
and a child to the right above the leper’s 
house, while similar figures interact with 
citizens or pick flowers near the leper. 
Furthermore, there is a man in gypsy 
clothing standing by the Sauvegarde inn. 
Those who hyper-follow the hats will end 
up in other Bruegel paintings, such as The 
Sermon of St John the Baptist, or the 
so-called The Triumph of Death. But also 
at the brand-new booklets of folk cos-
tumes that circulated in erudite circles by 
means of the new technology of remote 
knowledge and power, such as the printing 
press and mounted couriers. 

ALTERNATIVES AS A RESULT 
OF HERITAGE 
What we know about and can do 

with Bruegel and his work is less fixed 
than one might think. Recent heritage 
work – ranging from safeguarding intangi-
ble heritage, managing landscapes, high-
tech material research and scientific 
imaging to collective processing through 
storytelling – offers many opportunities to 
get down to work on this, to discover or 
introduce other gorillas, and to pick up 
deviating details. I personally like to 
involve the work of Bruno Latour in my 
ongoing dialogue with the work of Pieter 
Bruegel and his descendants. In recent 
years, in relation to his own work on the 
deconstruction of facts, Latour has stood 
on the barricades to raise awareness of the 
global climate crisis, involved himself in 
confronting Trumpisms, a short-circuiting 
Brexit, fears for the Global Compact for 
migration and the jaundiced actions of the 
yellow vests. 

In his most recent book, Down to 
Earth, Latour argues for the Earth and 
warns against giving up and retreating into 
safe enclaves of elites or other groups: 
safeguard? This prompts urgent questions 
about heritage protection, fostering stories 
of intangible heritage, taking recourse to 
caring for one’s own heritage and hanging 
Blue Shields to preserve monuments. 
Questions about what we are doing. 

On your visit to Dilbeek, pay special 
attention to all those details that do not fit 
in with the imprinted images, and free and 
embolden yourself. Bruegel would no 
doubt have found that fair enough and 
fun. 

Er is nóg een allerminst onbelangrijk detail of hyperlink: de 
breedgerande hoeden van zigeunervrouwen. Rechts boven het 
huisje van de lepralijder zitten een vijftal vrouwen met zo’n hoed en 
met een kind, terwijl vergelijkbare figuren interageren met burgers en 
bloemen plukken in de zone van de lepralijdster. Bovendien staat 
een man met zigeunerkledij aan te schuiven bij de Sauvegarde- 
herberg. Wie de hoeden volgt, belandt bij andere schilderijen van 
Bruegel, zoals de (Hage)prediking van Johannes de Doper of de 
zogenoemde Triomf van de dood. Maar ook bij boekjes met kleder-
drachten die in erudiete kringen circuleerden, via de nieuwe technie-
ken van kennis en macht op afstand, zoals de boekdrukkunst en 
estafettepost. 

ALTERNATIEVEN DANKZIJ ERFGOED
Wat we weten over en kunnen doen met Bruegel en zijn wer-

ken is veel onstabieler dan je zou denken. Recent erfgoedwerk –  
of het nu gaat over het borgen van immaterieel erfgoed, landschap-
pelijk erfgoed, materiaal-technische en exact wetenschappelijke 
beeldvorming of collectieve verwerking via verhalen – biedt veel 
mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan, door telkens andere 
gorilla’s te ontdekken of te introduceren, de afwijkende details mee 
te nemen en positief te verwerken. Zelf houd ik ervan om bij mijn 
aanhoudende dialoog met het oeuvre van Pieter Bruegel en zijn 
nakomelingen het werk van Bruno Latour te betrekken. De laatste 
jaren staat Latour mee op de barricades om te sensibiliseren voor de 
globale klimaatzaak, of bij de confrontatie met de in ons gezicht 
ontploffende Trumpfratsen, Brexitkortsluitingen, Compact-migratie-
discoursen en hesjesgeelzucht, in relatie met zijn eigen werk rond de 
deconstructie van feiten.

In zijn meest recente boekje Waar kunnen we landen? sensibili-
seert Latour voor het Aardse en waarschuwt hij voor het afhaken en 
zich terugtrekken in veilige enclaves van elites of andere groepen: 
sauvegarde! Dat opent krachtige vragen over erfgoedzorg, borgings-
verhalen van immaterieel erfgoed, zich terugplooien op de zorg voor 
eigen erfgoed en het ophangen van Blue Shields ter bescherming 
van erfgoed. Vragen over waar we mee bezig zijn.

Let in Dilbeek onderweg vooral op al die details die niet klop-
pen met het ingeprentje plaatje, en bevrijd en versterk jezelf. Bruegel 
zou het wellicht (h)eerlijk gevonden hebben.
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