
de wind 
komt altijd 
van elders
een installatie van Balta bij Galerie Sanaa
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De installatie ‘de wind komt altijd van elders’ gaat over culturele diversiteit, ontmoeting  
en anders naar de wereld en elkaar kijken.

De wind voert allerlei zaken met zich mee; geluiden, geuren van de zee, zand van  
de Sahara, stormen, ziekten, oorlogen, vluchtelingen… De wind komt altijd van elders  
en verbindt op onzichtbare wijze verschillende locaties en mensen met elkaar. 
Het is een poëtische metafoor voor ‘de stad zonder muren’ in een geglobaliseerde  
wereld in crisis.

In een stad waarin verschillende werelden naast elkaar bestaan komen we elkaar tegen in  
de fysieke openbare ruimte. Daar vormt het ‘praatje over het weer’ een belangrijk sociaal  
ritueel. Het is een communicatie-interface die ons in staat stelt veilig contact te maken.  
Het weer is voor iedereen hetzelfde en we voelen ons even verbonden met elkaar.  
Op deze wijze ontstaat er een ‘mentale’ openbare ruimte, op zoek naar overeenkomsten  
in een uitgestrekte oceaan van verschillen. 

De installatie ‘De wind komt altijd van elders’ in de vitrine van galerie Sanaa omvat teksten, 
weerberichten die afkomstig zijn uit verschillende culturen.  
De wijze waarop mensen over het weer spreken weerspiegelt de relatie van een cultuur  
met haar geografische ligging, met haar geschiedenis, met haar vooroordelen. 
Ten behoeve van de gewenste toegankelijkheid zijn de meeste weerberichten vertaald.  
Deze installatie biedt de kijker, passant een mentale reis: de weerberichten uit verschillende 
culturen brengen ons over de grenzen van onze eigen besloten wereld en maken nieuwe  
perspectieven zichtbaar. 

Ik wens kijkers en passanten een goede en behouden reis!



1   Schoon ende droog weder, doch stofregenende aen den Naermiddag  
een weijnigh 
‘Spiegel van mijn leven’ David Beck (Haags dagboek 1624) – 22 september 1624

2 Refreshing rain once in ten days: 十雨
 Japans: ‘The Original Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary’ Andrew N. Nelson

3 Flurry of snow in a clear sky: 風花
 Japans: www.japandict.com - www.tanoshiijapanese.com

4 Rain from a cloudless sky: 天泣
 Japans: www.tanoshiijapanese.com/dictionary/entry_details.cfm?entry_id=42246

5  Weather which makes hearing difficult and hunting easy: ᑐᓴᕈᐊᕐᓇᑐᖅ
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and Eastern 

Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

6  Black clouds rising in the horizon, like columns, formerly looked upon as  
a sign of war: mataatao

  Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian Language  
and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary Society’s Press (1851)

7 Grauwe horizonten tegen den avond
 Nederlands: ‘Natuurdagboek’ Nescio – 29/09/1946

8  Weather and wind, women, and fortune change like the moon:  
temps et vent, et femme et fortune, changent autant comme la lune

 Oud Frans spreekwoord

9  A cold, rainy day where women are forced to wear no makeup and have  
their natural hair: shitty weather day

 Engels: (www.urbandictionary.com)

10 Het regent oude wijven met klompen: 雨軸を流す
 Japans: ‘Japans-Nederlands woordenboek van Peter Adriaan van de Stadt’ (1934): www.jiten.nl



11 S/he makes it rain: ᑭᒧᐊᐧᓂᐦᑖᐤ
 Cree: www.creedictionary.com

12  A curdled sky and a painted woman are not of long continuance:  
ciel pommelée et femme fardée sont de courte durée

  Frans spreekwoord XVIIIde eeuw: ‘The Royal Dictionary French and Englisch and English and 
French’ A. Boyer (1729)

13  Tranen van vrouwen, ’t hinken van honden en de oostenwind duren geen 
drie dagen

 Nederlands: ‘spreekwoordenboek der Nederlandsche taal’ P.J. Harrebomée

14  De duivel slaat zijn vrouw en geeft zijn dochter ten huwelijk: le diable bat 
sa femme et marie sa fille 
Frans spreekwoord: regen bij zonneschijn, ‘kermis in de hel’

15  Pas op voor motregen en vrouwen met baard: mesfisatz vos de las pleias 
menudas e de las femnas barbudas

 Spreekwoord uit de Languedoc: ‘Dictionnaire de la pluie’, Patrick Boman (2007)

16 Frauenschönheit, das Echo im Wald und Regenbogen vergehen bald
  Duitse rebus XIXde eeuw - Walter Benjamin ‘Je déballe ma bibliothèque: une pratique de la collection’

17  Dauw op regen, het wordt hondenweer: dauwe op ’e rein, it waar wol 
hûnje

 Fries: ‘Wurdboek Frysk-Nederlânsk’ R.M.J. Plum

18  Brightness on firm snow in January (indicating what kind of weather to 
expect in spring): qaupaaqsaaq

  Iñupiatun : ‘Iñupiatun Eskimo Dictionary’ – Wolf A. Seiler – 2012

19 A bird which announces the rain: ᑭᒧᐊᐧᓇᐦᐊᓰᐢ
 Cree: www.creedictionary.com

20 Noorderlicht brengt oorlog
 Nederlandse weerspreuk



21  When the bearded dragon lizard sits upright and points its head to  
the sky, it is going to rain the next day

 Australië: Indigenous weather knowlegde

22  A lizard that cries in the house, which cry is said to be a sign of wind: 
mootaifare

  Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian  
Language and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary  
Society’s Press (1851)

23  (The weather) is such that it lets you see things, produces a magnifying 
mirage: ᑖᓂᕐᑐᓇᕐᑐᖅ

  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador  
and Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

24  A white haze, mist, or fog, which prevents the discovery of objects:  
ahinavai

  Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian  
Language and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary  
Society’s Press (1851)

25  Harde wind of storm die relatief warme lucht aanvoert: pypkanielstoarm
 Fries: ‘Wurdboek fan de Fryske taal’ (WFT): http://gtb.inl.nl/search/

26 Regen die het bos schoonspoelt: sibibusi 
 Sranantongo: www.suriname-languages.sil.org

27 Winddraaiing gepaard gaande met een windkrachtsprong: uitschot
 Zeemansuitdrukking Nederlands XVIIde eeuw

28 Weer voor de grote schoonmaak: Húshimmelerswaar
 Fries: ‘Woordenboek Fries-Nederlands’ – R.P.M Plum

29  The north-west wind that brings the great arctic snow storms: ᐅᐊᓐᓇᖅ
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 

Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)



30 Good weather for hunting basking seal: ᐆᑦᑑᓇᑦᑐᖅ
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 

Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

31  Oostenwind in de herfst, waarmee de wilde ganzen komen: gângzewingd 
Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  
en Eemdijk’, 1996

32  Het vormen van een rechte lijn aan de onderkant van een opkomende  
donkere onweerslucht: kângten

  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  
en Eemdijk’, 1996

33  Periode van windstilte in het najaar: vârrekesblâkte
  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  

en Eemdijk’, 1996

34  Na winderig regenweer uit het zuiden en korte windstilte, plotselinge 
draaiing van de wind naar het noorden met zeer krachtige storm:  
noòrderverloòp

  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  
en Eemdijk’, 1996

35  Een oostenwind met regen duurt geen drie dagen: ’n oòstewingd  
met smout, dee wòrdt gien dree daogen oud

  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  
en Eemdijk’, 1996

36  Een zuidwestenwind met sneeuw voorspelt een zuidoostenwind:  
’n zuudwester met snieuw, is ’n zuudoòster opnieuw

  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  
en Eemdijk’, 1996

37  Laag drijvende, regenloze wolken tijdens de oogsttijd: de oòst driêft
  Dialect van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk: ‘Woordenboek van Bunschoten-Spakenburg  

en Eemdijk’, 1996



38 Snow covered by bad weather: ᐊᐱᔭᖅ
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 

Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

39 The very first snowfall of autumn:  ᐊᐱᙵᕆᐊᙳᑎ    
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 

Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

40  Frost that falls in brilliant crystals on some bright, calm winter mornings 
or in springtime: ᕿᖓᐃᙳᖅ    

  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 
Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

 
41 A perpendicular branching cloud viewed as an omen: fa
  Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian  

Language and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary  
Society’s Press (1851)

42 A fabulous stone supposed to produce rain:   hajaru’l matar
   Perzisch, Arabisch: ‘Dictionary Persian, Arabic, and English published under the patronage  

of the honourable East-India Company’ – London (1852)

43 To make a sacrifice for good season, fair wind: blóta til árs, byjar
 Oud IJslands: ‘Old Iceland – A concise Dictionary of Old Dictionary’ G.T. Zoëga (1967)

44 Koude en onheilspellende nevel bij zonsondergang: seren
 Provençaals: ‘Dictionnaire Provençal-Français’ J.T. Avril (1839)

45 Very light snow falling in still air: ᖃᓐᓂᐊᐸᓗᒃ
  Inuktitut: ‘ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and 

Eastern Arctic Dialects’, Lucien Schneider (1985)

46  Brightness on horizon (indicating presence of ice on ocean): qunŋuq
 Inupiak: ‘Iñupiatun Eskimo Dictionary’, Wolf A. Seiler, SIL International



47 Red clouds on the horizon: tutai
   Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian  

Language and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary  
Society’s Press (1851)

48 Light snow, too deep for walking: aquil.       uk
 Inupiak: ‘Iñupiatun Eskimo Dictionary’, Wolf A. Seiler, SIL International

49 Freshly fallen snow which is easy for tracking:  ᐅᐢᑲᑯᓇᑳᐤ 
 Cree - www.creedictionary.com

50 Koud weer dat de eetlust opwekt: kâldhongerich waar
 Fries: ‘Woordenboek Fries-Nederlands’, R.P.M. Plum

51 Clouds going two different ways: ataturuirua
  Tahitiaans: ‘A Tahitian and English Dictionary, with introductory remarks on the Polynesian  

Language and a short grammar of the Tahitian dialect’– Printed at the London Missionary  
Society’s Press (1851)

52 Lieffelijck weder met vorst van de nacht af
 ‘Spiegel van mijn leven’ David Beck (Haags dagboek 1624) – 8 januari 1624

53  Krimpende winden en uitlopende vrouwen, daar is geen huis mee  
te bouwen 

 Nederlands spreekwoord

54 Black Rain: 黒い雨
  Japans (nuclear fallout with regards to the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki)



SYNOP

SYNOP (surface synoptic observations) is een internationale numerieke code die wordt gebruikt 
voor het coderen en rapporteren van weerwaarnemingen door bemande en geautomatiseerde 
weerstations. Deze numerieke gegevens worden later vertaald met symbolen op kaarten.

De route van galerie Sanaa tot Impakt is op straat tijdelijk gemarkeerd met een aantal symbolen 
behorend tot dit system. Met stoepkrijt op straat gespoten, alles zal langzaam door de regen 
uitgewist worden.

Motregen en regen, 
matig of zwaar

IJsnaalden, ijsplaatjes  
(met of zonder mist)

Poolsneeuw  
(met of zonder mist)

Motregen  
(niet met ijzel) 
of motsneeuw

Mist, 
bovenlucht zichtbaar
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www.artutrecht.com/carefull
www.galeriesanaa.nl

www.baltainholland.nl
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