
Inventaris archief Aktiegroep Oude Stad (AGOS) 
 
AGOS, Aktiegroep Oude Stad,  werd gesticht door studenten van het Nationaal Hoger 
Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw in Antwerpen, die wilden ageren rond het 
woonmilieu, meer bepaald in de kernstad Antwerpen. Rechtstreekse aanleiding hiervan was 
het project van een verzekeringsmaatschappij om in de Keizerstraat een bouwblok te slopen 
om er een kantoortoren te bouwen.  Vanaf september 1972 huurde men een huis in de 
Ambtmanstraat nr. 7, en begin 1973 werd de vzw AGOS opgericht. Voorzitter was Nest 
Lernout, later als architect verbonden aan het gemeentebestuur van Mortsel.  
Als militante vereniging organiseerde AGOS tal van laagdrempelige sensibiliseringsacties 
(pamfletten, buurtcomités, tentoonstellingen, enquêtes, persconferenties) rond concrete 
bedreigingen voor het stedelijke leefmilieu in Antwerpen. Behalve de actie rond de 
Keizerstraat, betreft het onder meer projecten zoals Asociaal Antwerpen, een tentoonstelling 
die kritiek wilde leveren op de tegelijkertijd (mei 1970) lopende tentoonstelling die het 
stadsbestuurin de Stadsfeestzaal  inrichtte over haar sociale verwezenlijkingen, en verder 
het Pieter Pot Plan, een casusstudie over een buurt in de oude stad, die in 1972 werd 
uitgegeven. Andere acties richtten zich onder meer op de metrowerken, de Prinsstraat, de 
Vlasmarkt, de Veemarkt en Domein d’Hertoghe. 
Publicaties van AGOS: Metropoel (1970), Discussienota Oude Stad (1971), Pieter Pot Plan 
(1972), Agfos-Info (1973 en 1974), Alweer verkeerd. AGOS-zwartboek over verkeer in de 
stad en over de metro-tijdbom V3 voor Antwerpen (1975). 
Verschillende leden dienden zich op de achtergrond te houden, omdat hun engagement voor 
AGOS in conflict kwam met hun ambt als ambtenaar bij de stad Antwerpen. Dat gold met 
name voor Dries Jageneau, als planoloog werkzaam bij het stadsbestuur. Leden van AGOS 
militeerden tijdens betogingen in Amsterdam. Actieve leden waren Nest Lernout (voorzitter), 
Dries Jageneau, Piet Bellengé, Paul De Krock, Herman Remes. 
 
Het AGOS-archief is geschonken door Nest Lernout (Mortsel), eertijds voorzitter en 
mondeling getuige. 
 
Inventaris AGOS 

. Briefpapier met briefhoofd AGOS 

. Piet Bellengé, Paul De Krock, Boud Rombouts, Nota over stadsontwikkeling in Antwerpen 
en oproep voor een totaalbeleid (stencil, 5/3/1971) 
 
. Discussienota Stichting ‘Renovatie Oude Stad’ Antwerpen (typescript 26/3/1974) 

. tekst lezing Nest Lernout in functie van panneldiscussie ‘De toekomst van de pre-metro te 
Antwerpen’ (1974)  

. Artikel over achtergrond, ontstaan, doelstellingen en werking van AGOS, typescript (1974?) 

. maquette Alweer verkeerd. AGOS-zwartboek over verkeer in de stad en over de metro-
tijdbom V3 voor Antwerpen, (1975). 

. dia’s in verband met de metrowerken en het protest daartegen (circa 1975) 
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