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MEUR01
De Wonderlijke “Gebarentaal„ der Indianen
“De Wonderlijke Gebarentaal der Indianen”. Uitgegeven
door Chocolaterie Meurisse, Antwerpen. (1950)
Titelblad plus 48 pagina’s met 144 plaatjes om in te
plakken naast verklarende tekstblokjes.
Prijs: 10 BFr. of fl. 1,Het Belgische bedrijf Meurisse had van de dertiger tot
de zeventiger jaren een grote afzet in Nederland via
diverse soorten winkels, waaronder V&D. Dit album is in
België gemaakt en werd ook in Nederland verspreid. Het
bestaat in het Nederlands en het Frans. De opdruk
achterop de plaatjes is in het Nederlands en Frans.
Er is ook een Duitse uitgave verschenen, “Die Zeichensprache der Indianer”, uitgegeven door een koffiebedrijf.
Het wilde Westen was in België na de oorlog zeer
populair, zo sterk zelfs dat voor de Wereldtentoonstelling
van 1958 een wild-west-show uit Texas naar Brussel
gehaald werd, die er vele jaren is gebleven.
Kenmerken
Modern boekje van staand A5-formaat, gebonden met
een metalen spiraal. De geel getinte bladen met rode
opdruk zijn voorzien van alfabetische taps. De woorden
met bijbehorende plaatjes zijn alfabetisch gerangschikt.

De waterverfplaatjes zijn alle 50 x 70 mm groot en zijn
gedrukt op dun papier. Ze zijn ongenummerd. Op de
achterkant is het woord waar het plaatje bij hoort en het
nummer van de bladzijde vermeld.

Inhoud
De Noord-Amerikaanse indianen omvatten 65 taalgroepen met elk vele verschillende talen. Onderling werd
gecommuniceerd in een gemeenschappelijke gebarentaal, waarin elk gebaar een woord weergeeft. In 1936
werd de gebarentaal op film vastgelegd en er is een
wetenschappelijk boek aan gewijd dat 2.000 gebaren
beslaat.
In dit album zijn 132 woorden alfabetisch gesorteerd
opgenomen. Elk bijbehorend plaatje illustreert een woord.
Daarnaast zijn er nog 12 taferelen opgenomen waarbij
een hele beschrijvende zin wordt geformeerd.
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