
A & D 50



A & D 50 vzw is een vereniging die de kennis van de naoorlogse architectuur  
en design in België wil bevorderen en verspreiden. 
Ze beoogt de uitgave van boeken en andere edities, de organisatie van tentoon-
stellingen, het verlenen van expertise.
De vereniging is mede-uitgever van Vlees & Beton – in de loop van 2014-15 zullen 
publicaties verschijnen over de woning Roelants van Willy Van Der Meeren en 
over het eigen huis van Lucien Engels, naar aanleiding van de renovatie/restauratie 
van deze gebouwen. Lopend onderzoek op het werk van Willy Van Der Meeren zal 
uitmonden in een meertalig standaardwerk en een overzichtstentoonstelling, waar-
aan tal van specialisten hun medewerking zullen verlenen.

A & D 50 wordt bestuurd door Mil De Kooning (voorzitter), Zoë De Kooning 
(secretaris) en Frederik Temmerman (penningmeester). 
Ereleden:  Stéphane Beel, Geert Bekaert,  Albert Bontridder, Lucien Engels, 
Guido Leerschool, Eddy Vandevenne.



U kan sympathiserend of steunend lid worden door het storten van een jaarlijkse 
bijdrage van resp. € 25 en € 200 op rek.nr. BE61 1430 8712 6717 van A & D 50 
vzw, Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen, met als vermelding ‘A&D50 2013-14’.
Steunende en sympathiserende leden worden op de hoogte gehouden van de 
activiteiten en krijgen reductie op de aankoop van publicaties.  
De namen van steunende leden zullen in de publicaties worden vermeld. 
 
U kan A & D 50 ook helpen door de aankoop van

- een of meerdere multipels naar keuze:  1. een zeefdruk van de affiche van 
de manifestatie Het Nieuwe Wonen op het Kiel te Antwerpen (50 exempla-
ren, genummerd en gesigneerd door Renaat Braem in 1996);  2. een zeef-
druk van een perspectieftekening van het Vierwindenbinnenhof (75 exempla-
ren, genummerd en gesigneerd door Willy Van Der Meeren in 1997);  3. een  
dry print van de technische tekening van de lounge chair voor het Home 
Emile Vandervelde (20 exemplaren, genummerd en gesigneerd door Lucien 
Engels in 2008);  4. een dry print van een aquarel van de cafetaria in het 
Home Emile Vandervelde (11 exemplaren, genummerd en gesigneerd door 
Lucien Engels in 2013). Elk van deze multipels heeft als afmetingen  
35 x 50 cm en kost € 350/ex (verzending inbegrepen). 
- een heruitgave van de kleinste boomerang-tafel van Willy Van Der Meeren: 
30 genummerde exemplaren, gefabriceerd in 2013, voorzien van een  
certificaat en van een genummerde zeefdruk van de technische tekening.  
Kostprijs:  € 600/ex (levering inbegrepen). 

Contact: emiel.dekooning@ugent.be 

links: voorontwerp eigen woning Lucien Engels, Elewijt, 1956



Willy Van Der Meeren: woning Leerschool, Langdorp, 1962-64 (voorzijde) 
en woning Roelants, Sint-Martens-Lennik, 1962-63, maquette: Frederik Temmerman, 2013


