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Permeke Motors derde Ford-dealer wereldwijd die 100 
kaarsjes uitblaast 
 

• Permeke Motors in Antwerpen is de eerste concessiehouder op het Europese continent 
die reeds een eeuw trouw is aan het Ford-ovaal en de derde wereldwijd na één 
Amerikaanse en één Engelse Ford dealer 

 
• Eerste Ford verdeler in België, 11 jaar voor de Belgische vestiging van Ford Motor 

Company 
 

•  4 generaties Permeke in rechte lijn. Oscar I, Edgar, Oscar II & Michel Permeke 
 

• Sinds 1939 gevestigd aan de Jan Van Rijswijcklaan, Antwerpen 
 

• Feestelijkheden: Parade historische Ford wagens op 16 september, academische zitting 
op het Antwerpse stadhuis op 16 september en een tentoonstelling van Ford oldtimers en 
100 jaar Ford & Permeke memorabilia van 17 tot 25 september 

 

• Zie ook: www.permeke100jaarford.be 
 

• Toekomst Permeke Motors verzekerd als onderdeel van de Fidenco groep. 
 

 
Sint-Agatha-Berchem, 15 september 2011 – Op 16 september starten de feestelijkheden rond 

"Permeke 100 jaar Ford dealer". Permeke was het allereerste Belgische automobielbedrijf dat een 
contract sloot met Ford Motor Company. Dat gebeurde op 31 juli 1911, 11 jaar voordat Ford Motor 
Company zelf een nationale verkoopsorganisatie oprichtte in ons land. Met deze verjaardag kan het 
bedrijf prat gaan op een heuse primeur. Het is namelijk de eerste Ford-dealer op het Europese continent 
die 100 kaarsjes mag uitblazen. Enkel één Amerikaanse (Tenvoorde Ford) en één Britse dealer (Hendy 
Ford) hielden Permeke Motors van een wereldwijde primeur. 
 
Vier generaties Permeke, van vader op zoon, hebben zich sinds 1911 ingezet om Ford wagens en 
onderdelen aan de man te brengen: Oscar I (1877-1962), Edgar (1908-1990), Oscar II (°1937) en Michel 
(°1959). En dat Permeke pas de derde Ford dealer wereldwijd is om de kaap van 100 jaar te halen, is 
een duidelijk bewijs van doorgedreven wilskracht en commercieel inzicht, over de verschillende 
generaties heen. 
 
Het eeuwfeest wordt uiteraard gevierd met enkele unieke evenementen. Zo vertrekt op 16 september een 
parade met Ford wagens van 1911 tot 2011 om 14u aan de showroom van Permeke Motors (Jan Van 
Rijswijcklaan 298 – 2020 Antwerpen). Via een parcours doorheen de stad trekt de kolonne terug naar de  
showroom van Permeke Motors. Voor de juiste routebeschrijving en timing, surf naar 
www.permeke100jaarford.be 
 
Eveneens op 16 september is er een academische zitting in het Antwerpse stadhuis, met burgemeester 
Patrick Janssens en Roelant de Waard, Vice-President Marketing, Sales & Aftersales van Ford Europa. 
 
Daarnaast is er ook de tentoonstelling "Permeke 100 jaar Ford verdeler" die plaats vindt van 17 tot 25 
september (steeds van 10u tot 18u) in de showroom van Permeke Motors die voor de gelegenheid werd 
omgetoverd tot een Permeke Ford Historic Gallery. Bij deze tentoonstelling ga je als bezoeker terug naar 
het prille begin, wanneer de eerste Ford T van de band rolde. Foto's en postkaarten uit de oude doos en 
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allerlei curiosa worden eenmalig opengesteld voor het publiek. Filmvoorstellingen die een geschiedenis 
van 100 jaar vertellen, Ford wagens van de tijd van toen, niets kon ontbreken op deze unieke 
tentoonstelling.  
 
 
Hoe het begon 
In 1895 opent Oscar Permeke een werkplaats voor het vernikkelen en verlakken van rijwielen en 
mechanische onderdelen. In 1901 begint hij met het herstellen van bromfietsen en automobielen. In 1910 
ziet hij de eerste Ford T in het Brusselse Autosalon en denkt onmiddellijk aan de toekomstmogelijkheden 
van het merk, met zijn uitzonderlijk lage prijzen. Op 21 januari 1911 treft Oscar Permeke een eerste 
overeenkomst met Ford en op 31 juli 1911 tekent hij een contract als officieel Ford verdeler voor de 
provincie en omliggende gebieden. 
 
Chronologie 

• 1877 – Geboorte Oscar I te Poperinge. 

• 1895 – Oscar I vestigt zich in Antwerpen en start activiteiten met rijwielen. 
• 31/07/1911 – Oscar I tekent contract als Ford verdeler. 

• 1918 – Opening van een verkoopkantoor op de Meir. 

• 1919 – Opening van een garage in de Schermersstraat en een showroom in de Huidevettersstraat 

• Enkele jaren later – Garage met showroom op het Statieplein (nu Billard Palace, Koningin 
Astridplein). 

• 1926 – Opening van garage op het De Coninckplein 

• 1933 – Na een ongeval van Oscar I, neemt zoon Edgar het dagelijks beleid over.  

• 1937 – Opening van vestiging aan de Jan Van Rijswijcklaan (later "Permeke-bij-de-Tank" genoemd). 

• 1949 – Permeke-bij-de-Tank wordt Autostrade Motors. 

• 1955 – Oscar II, petekind van stichter Oscar I, vervoegt vader Edgar in het beleid van Autostrade 
Motors. 

• 1962 – Inhuldiging showroom aan de Jan Van Rijswijcklaan. 

• 1971 – Inrichting burelen op de verdieping. 

• 1980 – Oscar II wordt bijgestaan door zoon Michel vanaf de lancering van de nieuwe Escort en door 
zoon Philippe vanaf de lancering van de Ford Sierra (1982). 

• 1987 – Volledige hernieuwing van de gebouwen van "Permeke Motors" aan de Jan Van 
Rijswijcklaan. 

• 1995 – 100 jaar Permeke in Antwerpen. 

• 2000 – Permeke Motors vervoegt de Fidenco groep. 
• 2011 – Permeke 100 jaar Ford dealer. 
 
 
 
Volgende pagina's: 4 generaties en 100 jaar Permeke in beeld 
 
Foto's in hoge resolutie op www.fordpers.be 
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Oscar I (1877-1962) 

Edgar (1908-1990) 

Oscar II (°1937) 

Michel (°1959) 
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Ford T uit 1911, het jaar dat Permeke Ford dealer werd, 3 jaar na de wereldwijde productiestart van de 
Ford T. 

 
 
 
1920-26: Garage aan het Statieplein (nu Astridplein). Op de foto bevindt de garage zich bovenaan in het 
midden, juist onder de reclameposter zeeppoeder Vigor.  

 
 
1937: levering nieuwe wagens in de gebouwen aan de Jan Van Rijswijcklaan 
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1939: Ford V8 in de showroom aan de Jan Van Rijswijcklaan 

 
 
 
1939: Drukte in het atelier 

 
 
 
September 1944: Permeke motors als decor bij de bevrijding na Wereldoorlog 2 
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### 
 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or 
distributes automobiles across six continents. With about 166,000 employees and about 70 plants 
worldwide, the company’s automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial 
services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford’s products, please 
visit www.fordmotorcompany.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual 
markets and employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford 
of Europe operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including 
joint ventures. The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company 
was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles in Belgium & Luxemburg.  
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe.  
 
 
Contact(s): Jo Declercq  Arnaud Henckaerts 
 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 
 Jdecler2@ford.com  Ahenckae@ford.com 
    
 


