




















Deze broclrure werd geschreven door Karel de Decker
(o Tisselt 20 juni 1932). Debuteerde met gedichren.
Volgt al wat er in de wereld van de kartoen gebeurt.
Dit kwam tot uiting in "Lachend Vlaanderen", "Jong
lachend Vlaandcren", "Joz de Swerts. grondlegger
van de Vlaamse humor" en "Georges van Raemdonck,
ambassadcur van de Vlaamse spotprentkunst in Ne-
derland", een vijftal dat in de Vlaamse Toeristische
Biblioteek verscheen. Karel de Deckcr is ook samen-
steller van de Vlaamse Pocket, die zich "Slalom van
de Vlaamse Humor" laat noemen en waarin hij een
bccld brcngt van een kwart eeuw kartoenkunst in
Vlaanderen. Hij onwing dc ercpenning van dc ge-

meente Schepdaal voor zijn jarenlange inze! voor dc
kartoenistcn en hij werd, in 1977,door de Bulgaarse

Volksrepubliek als "eregast" op di Internationâle Kartocnale van Gabrovo uitge-
nodisd. Karel de Decker zetelt in de voornaamste jury's die er in Vlaandercn, bij
kartJcnwedstrijdcn (ook in deze van dc VTB !) , worden samengerocPen. Hij ver-
zorsde tot op heden een honderdtal inleidingen bij kartoen-expo's. Hij is medc-

*"ri., ""n 
de Grote Winkler Prins Encyclopedie en aan "De Toerist - De Autotoerist",

waarin hij ieder jaar zijn "Alfabetische kijk op één jaar kartoenisme" brengt. Karel
geestelijke vadcr van de genrecngoed geworden benaming

op 13 mei 1958 voor het eerst gcbruikte, en waarmede de

r$lr--,

de Decker is ook de
"Vaardand", die hij
streek om en rond Willebroek wordt bedocld'

DE VLAAMSE TOERISTISCTTE BIBLIOTEEK

dic ondcr dczclfdc lc iding stlat eb dc bondsbladc n "I)c'Tocrist".cn "Dc Autotoetist" vrn dc Vlalmgc Tocristcnbond
:::.,"",::. -in.;;;c 

Aut im obilisre nbond vzw., S int -J eko b:markt 4 5.4 ? , Antwc rpc n, gcc ft tcn min!t. icdcrc mernd
;:i'ù;;:Ëilfi;;;, J.r i"n ài.na.t tocrirtirch enirtick of wctc nrchepPelijl ondc rwcrp behrndclt, mee strl in vcr.
i.rrd mct ccni,aktualitcit", ccn of.ndcrc gcbcur!cnl!, v.rJrâroâ8, ||crocnxrng,, en2.

Stichter-hoofdredekteur : Jozef vtn Overstraetcn'

Hicr volgt dc lijst ven dc leats! vctrhenen nummcr!:

,7). - ),13. Iozef Lauwers, - f)e voormalige autofabriek Excclsior te Zaventcm.
izl. ciii" dË Merre. - Jakob Lodcwijk Kcstcloot'
235. Paul dc Riddcr,'Jan l, Hcrtog vân Ilrabant'
236 - 237, Lecfmilieu en Eigen Schoon' - Grrmbergen'
238. Laurens van der Schucrcn' ' De Kluiskapel' -
23g'--iio: l"k Lekens. - De V'T.B-.-Kunstkring tc Gent'
za i. ["r"1 Berquin. - De Grimminck-routc'
;4i. il;";i;" \icstenrode. ' Luc-Peter crombé'
;;i ï;;. Fio.ouin.'Tcn kloostcre van Hugo van dcr Goes'

;À4.h-^;; ôàon'".ttt. - Joost van den Vondel, Nederlands glootste dichter'

Kaftontwerp cn portret van Karel dc Decker hicr bovcnaan door Eugecn Winters,

Borgerhout.
Dtuhlcrij ven dc Vlaemrc Tocrirtcnbond'

uirScvcrr vlramsc Tocristcnbond vzw,, sint.JaLobsmerlt 45-47' 2000 Anav,/crpcn.

Fcn abonnc.cnt op rwaelf achtctecnvolgendc nummcrt vcrzcndingrlostc-n.inbcgrcpcn, kort dc uiteondcrlijkc
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