
1903. Peter Ridder en Jan van Krieken starten op de

 Prinsengracht  in Amsterdam matrassenfabriek  

 ‘De Ooievaar’. Stro, zeegras, kapok en watten

 zijn in die tijd de vulmaterialen. Een hoes,

 als sloop gestikt, wordt met behulp van

 een lange naald, touw, pluizen en veel

 handenarbeid omgetoverd tot een

 matras.  De eerste week halen ze een

omzet van 2 matrassen. Er moet

3 gulden bij om het loon te betalen. 

Prinsengracht 345

1903 start matrassenfabriek „de Ooievaar“

Perida, Historie van een familiebedrijf

De productie is inmiddels opgevoerd

 tot 60 matrassen in de week

Er zijn 5 medewerkers.

De handkar is vervangen door

een bakfiets waarop de matrassen

torenhoog worden opgestapeld

Op de Amsterdamse bruggen

wordt de hulp ingeroepen van

de "bruggentrekkers(duwers)"

die een extra handje bij geven

om over de brug te komen.

1913.  Ridder gaat zelfstandig verder in de Ridderstraat

Haarlemmerpoort/Nassauplein

Naast matrassen en de inmiddels beroemd geworden

Paramount kussens werd er een hoekje ingeruimd voor

ome Nico. Daar werden de

eerste banken en stoelen

gestoffeerd. Vooral bekend

waren de Engelse Parker

banken afgenaaid met

marabout. Alles ging met

kopspijkers. Productie capa-

citeit: 1 bank in de week.

Hiernaast afgebeeld 2x hetzelfde pand.

Links een foto uit 1933 

rechts het zelfde pand in 2003.

Leuk om te zien dat er in 70 jaar

nog helemaal niets is veranderd. 

Hier nam Piet Ridder, als 

16 jarige jongen, het roer van zijn

gestorven vader over. Het was een

zware tijd. De economische

crisis teisterde Europa.

1931.  Piet Ridder neemt het roer over

1933.  De eerste auto/ verhuizing naar oude zijds achterburgwal

1946.  Piet Ridder, inmiddels getrouwd en vader van 3 kinderen moet 

alles weer opnieuw opbouwen. Materiaal en voorraden zijn in de oorlog 

verloren gegaan of geruild tegen eten. In Amsterdam wordt een pand 

gehuurd van de gemeente. Leningen van banken en leveranciers maken 

het mogelijk opnieuw met de fabricage van matrassen te starten. 

Materiaal is schaars en echt goed is er voorlopig niet te verdienen. 

'De Ooievaar' gaat er een product bijmaken. Fauteuilkussens. Velen 

kunnen zich nog de haardfauteuils herinneren met een rug die door 

middel van een houten stang is te verstellen Deze kussens worden 

ook wel rookstoelkussens genoemd.

1945-1952.  Opnieuw beginnen na de oorlog

1957.  Model Como het eerste model dat seriematig wordt gemaakt.

1960.  De basis voor model Rio wordt gelegd.

1976. Defintieve doorbraak van Perida als producent van

leren zitmeubelen in de top van de markt.

Mondileder, op dat moment de grootste dealer van leer

in Nederland,  staat op de huishoudbeurs in Amsterdam met

250 Calypso elementen van Perida. Alle elementen bekleed

met zwaar leer en superieur doorgestikt met een prachtige

criketball steek. Zelfs op dit moment levert Perida nog

service aan de kopers van toen.

1975  Perida specialiseert zich verder in leer

1978  Perida viert 75 jaar op het kopje van Bloemendaal

Na het overlijden van Piet Ridder in 1981 nemen de

broers Ed, Boud en Paul de leiding over. De crisis in

1982( de hypotheekrente stijgt naar 13%) zorgt er voor

dat er een keuze gemaakt moet worden. Er wordt

besloten om direct aan de eindgebruiker maatwerk te

gaan leveren. Een enorme gok omdat het dealernetwerk

direct stopte om Perida producten te verkopen en de

volledige omzet nu in Vijfhuizen moest worden

gerealiseerd.  De fabriek wordt nu een verlengstuk

van de showroom waar klanten zelf kunnen zien

hoe hun dromen worden gerealiseerd. 

1981  De derde generatie neemt het stokje over.

1985 en later. Perida specialiseert zich in de stoffering van luxe jachten

Filialen werden geopend

in Oisterwijk, Heerlen en

Rijswijk. De klant wil

echter direct in de keuken

kijken. Het succes bleef

daardoor uit. Eind 1993

werd het laatste filiaal

in Rijswijk weer verlaten 

1990 -  1993  Filalen werden geopend en uiteindelijk weer verlaten

Samen met studenten van de TU Delft ontwikkelde

het Perida team de waterfauteuil. Op de Rai stonden mensen soms

10 minuten in de rij om dit superieure comfort uit te proberen. 

Er werd patent op verkregen. Ook in Amerika was veel belangstelling

Een aantal klanten zit nog steeds in de stoel van hun leven.

De nieuwste koudschuimen konden het comfort evenaren waardoor

we na 15 jaar met de productie zijn gestopt. 

1996  Introductie van de waterfauteuil

In 2001 ontwerpt Paul Ridder dinerfauteuil Easy. De eerste dinerfauteuil

met een verstelbare rug. De fauteuil is een schot in de roos.

Het eerste jaar worden er meer dan 1000 stuks afgeleverd.

2001  De eerste dinerfauteuil met verstelbare rug

100
De mijlpaal van 100 jaar is

bereikt op 1 juli 2003.

Met z’n allen naar Amsterdam

in de rondvaart langs alle

plekken waar het 100 jaar

geleden was begonnen. 

Op 27 oktober 2003 verleent

koningin Beatrix bij koninklijk

besluit aan Perida het

predikaat Hofleverancier

2003  De eerste eeuw zit er op

2017  Perida verhuist naar Designcentrum Haarlem.
          De 4e generatie Ridder neemt de leiding over.
          model Leisure wordt ontwikkeld. Een nieuwe klassieker is geboren.

1953 Het 50 jarig bestaan. Ooievaar wordt Perida


