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Morres pakt uit met overzichtstentoonstelling 1909 - 2019!

Morres in Hulst is een begrip in heel Nederland en België. Het bedrijf bestaat 110 jaar en viert 
deze bijzondere verjaardag met een unieke overzichtstentoonstelling over de opkomst, groei 
en toekomstvisie van dit van oorsprong familiebedrijf. Kom naar de overzichtstentoonstelling 
die tot 16 augustus te bezichtigen is in de winkel en zie hoe gedrevenheid, creativiteit, passie 
en toewijding geleid hebben tot het Morres van vandaag. Ontdek leuke, grappige anekdotes en 
zie unieke voorwerpen die de geschiedenis van Morres illustreren. 

Hoe is het allemaal begonnen? 

1909 – 2019: Van ambacht naar trendsetter

In 1909 start Fré Morres in een klein pand in de Grote Bagijnestraat in Hulst een 
meubelmakerswerkplaatsje. In 1918 opent hij een nieuwe, grotere winkel aan de Vismarkt 
en in de Bontehondstraat is de Meubelfabriek H.F. Morres gevestigd met een van de eerste 
elektrische meubelmakerijen. Een unicum in die tijd. In de meubelmakerij werken ambachtslui 
die meubels en woonstoffering maken. Het bedrijfje groeit: na de verhuizing naar de 
Bierkaaistraat worden verschillende aanpalende panden gekocht voor de uitbreiding maar het 
pand aan de Vismarkt blijft een winkel voor vloerbedekking en gordijnen. 
Fré heeft twee zoons: Jo en Antoine die na een opleiding als meubelmaker beiden in de zaak 
komen. Jo ontpopt zich tot een sterk organisatorisch en financieel visionair man, Antoine blijkt 
de creatieve duizendpoot. Dit ijzersterke team zal aan de basis liggen van de uitbouw van 
de Morres meubelzaak door de volgende jaren. Op 29 augustus 1967 start de bouw van de 
kantoren en magazijnen aan de Industrieweg omdat de bestaande locatie de groei niet meer 
kan bijbenen. Eind jaren ’60 verhuizen kantoren en het magazijn vanuit de binnenstad van 
Hulst naar het industrieterrein waar Morres nog steeds gehuisvest is. Begin 70-er jaren komt 
er naast de eerder verrezen kantoren en magazijnen een eerste showroom. In 1993 start de 
uitbreiding van de showroom en in 1995 volgt de opening van het tweede deel.

Marketing avant la lettre

De Morres broers Jo en Antoine hebben een visie. Ze ontdekken al snel dat door in te kopen 
en te verkopen meer geld te verdienen is dan met een eigen productie... De Morres broers 
focussen zich van bij het begin zowel op Nederland als België. Een advertentie met een 
bon slaat in als een bom. Dit inslaande succes werd de aanleiding tot het uitgeven van een 
catalogus in 1957. Het eerste exemplaar is een dun boekje maar groeit al snel uit tot een dikke 
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catalogus waardoor heel Nederland de weg vindt naar Hulst… Morres is ook een van de eerste 
woonwinkels met een eigen website die in 1999 gelanceerd wordt: www.morres.com. Het 
online winkelen wordt in 2002 opgestart, intussen is de webshop een volwaardige winkel en 
is de vernieuwde website een bron van wooninspiratie voor de klant. In 2005 wint Morres de 
Nederlandse Award voor “Thuiswinkel Tuin- en Woninginrichting”, in 2015 mag Morres Wonen 
zich de “Beste Woonwinkel” van Nederland noemen. En dat niet alleen. De woonwinkel wordt 
ook “Beste Zelfstandige Winkel van Zeeland” én behaalt een mooie 2de plaats als “Beste 
Zelfstandige Winkel” van Nederland.

Grappige anekdotes 

In de overzichtstentoonstelling ontdekt u allerlei leuke anekdotes. De bakfiets die al eerste 
vervoermiddel voor de meubelen diende… De eerste automobiel die door klanten als trouwfoto 
gebruikt mocht worden… De winkel aan de Bierkaai die de deur dichtdeed als er te veel 
klanten waren uit angst dat de vloer van de bovenverdieping zou inzakken… De Morresboot 
die door Morres tussen Kruiningen en de Perkpolder werd ingelegd om de mensen van “de 
overkant” over te brengen voor een Dagje Morressen. Een echte attractie, en een Dagje 
Morressen werd een begrip… En natuurlijk het eerste logo, de eerste vrachtwagen, de 
personeelsleden die model stonden in de catalogus… en nog veel meer.

Vlaanderen boven?

Morres ligt op een boogscheut van Vlaanderen en trekt al heel snel Vlamingen aan die de 
meubelzaak opzoeken vanwege de ruime keuze, de kwaliteit van de meubelen, de andere 
invalshoeken en de ideeën om van je huis een gezellige en comfortabele thuis te maken. 21 
Juli (de Nationale Feestdag) was een klassieke topdag voor de Vlaamse klanten van Morres. 
Morres had toen al een aantal “Belgen dagen” in kaart gebracht en speelde daarop in: zo 
werden er elke zondag vrachtwagens langs de invalswegen gezet met een pijl erop: die kant 
op naar Morres… Het werd dan zo druk dat de politie het verkeer moest komen regelen… 
Nog een grappige anekdote: toen Morres de nieuwe winkel aan de Industrieweg opende, was 
de directie bang dat er niet genoeg klanten op af zouden komen. Om de Vlamingen te lokken 
werd daarom een benzinepomp geplaatst met goedkope benzine. Dat bleek niet echt nodig 
want bij de opening kwamen er meer dan 4000 mensen opdagen… 
Morres is ook een van de eerste bedrijven die service aan de klant en de klantvriendelijkheid 
van een familiebedrijf hoog in het vaandel draagt: je kon er in het begin nog niets eten maar 
wel iets drinken. Maar omdat de Vlaming graag een pintje lust, had Morres de grootste moeite 
om van de gemeente de juiste vergunning te krijgen… 
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Kijken naar morgen

Nu, in 2019 viert Morres het 110-jarige bestaan. Half mei zal de compleet vernieuwde 
woonwinkel formule worden opgeleverd waarbij woonbeleving een heel nieuwe inhoud krijgt. 
Daarnaast vindt de klant de vernieuwde Depot Zeven outlet store en waar ooit de Morres 
kantoren stonden, is nu een complete keukenboulevard uitgebouwd. 
Deze grootscheepse verbouwing luidt het tijdperk Morres 4.0 in. Dankzij de constante 
beweging in trends, wooninvloeden, nieuwe merken en het organiseren van tal van unieke 
belevingsevenementen blijft Morres een fascinerende wereld van woon- en leefinspiratie.
“Het is precies dat waar ook het Morres van vandaag op gebaseerd is. Meer zijn dan een
winkel, we zijn een destination, een combinatie van retail, leisure en hospitality, gebaseerd op 
de Morres kernwaarden in een nieuw jasje. En een ‘nieuw jasje’ hebben we zeker. We durven 
te zeggen, dat we weer net zo toonaangevend zijn als in de tijd van Jo en Antoine Morres. Het 
is hun DNA die je iedere dag weer kunt beleven in onze winkel.”, aldus Walter van de Griendt, 
Directeur van Morres. 
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