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"En voor mij een fles Sunrise!” 
Een nieuw en boeiend boek over een oer-Rotterdamse 
limonadefabriek (1898-1978).  

Op 12 december 2018 verschijnt: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in 
Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek  Sunrise. Het boek is geschreven door Marcel 
Hendriks en is een vervolg op het in december 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan 
Cees van Duin. De boekpresentatie vindt plaats bij boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, 
Rotterdam op 11 december 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur, aanmelden gewenst). 

In “Bouwers & Bottelaars” behandelde Jan Cees van Duin de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
Hillegersberg en Schiebroek in de eerste helft van de 20ste eeuw, waarbij de Rotterdamse 
ondernemersfamilie Hendriks de hoofdrol speelt. Globaal werd aandacht besteed aan hun andere tak van 
ondernemen: de Sunrise limonadefabriek en 'het bottelen van limonade en de groothandel in wijn, bier 
en sterke drank’.  

 ‘Sunrise frisdranken’, welke Rotterdammer van boven de vijftig kent het merk niet? De onvergetelijke en 
ongeëvenaarde smaak van de diverse limonade gazeuses, gebotteld in een karakteristieke 11-kantige fles 
met lichtblauwe plastic dop… Het staat in menig collectief geheugen gegrift. Generaties zijn er mee 
opgegroeid. Decennia lang was de Sunrise limonadefabriek een begrip in de regio. En toentertijd 
bovendien één van de grotere werkgevers in Hillegersberg en Schiebroek.  

In het archief van de familie Hendriks lag nog veel historisch 'limonade materiaal', waar in “Bouwers & 
Bottelaars” geen plaats voor was. Genoeg interessant materiaal om nog een boek te vullen! Marcel 
Hendriks, achterkleinzoon van Johannes Hendriks Sr., de oprichter van de ‘Sunrise limonadefabriek’, vond 
het daarom de hoogste tijd om ditmaal zelf de pen eens ter hand te nemen. Hij ging enthousiast aan de 
slag en verzamelde boeiende verhalen en anekdotes van familieleden, verdiepte zich in diverse frisdrank-
archieven en interviewde enkele oud werknemers van de limonadefabriek. Zijn eigen herinneringen 
komen natuurlijk ook aan bod.  

Het wel en wee van een 'limonade familie’ wordt in "En voor mij een fles Sunrise!” direct uit de eerste 
hand belicht. Tachtig jaar unieke 'frisdrank geschiedenis' komt tot leven. Het is een vlot geschreven en rijk 
geïllustreerd boekwerk dat een blijvend naslagwerk is van een deel van de geschiedenis van Hillegersberg, 
van Schiebroek en van de Nederlandse limonade-industrie. 

 


