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We zijn blij u deze eerste nationale editie van She’s Mercedes magazine 
te kunnen voorstellen. Op het She’s Mercedes-platform wisselen 
vrouwen al langer inspirerende verhalen uit. Die delen we vanaf nu  
ook graag met u in dit magazine.

‘For women who choose to lead’, is het motto van het nieuwe  
She’s Mercedes magazine. Daarom staan in dit magazine vrouwen die 
zo’n idee steunen centraal.

Een mooi voorbeeld is de coverstory over sterdirigente  
Alondra de la Parra, die vertelt hoe ze erin slaagt om als vrouw in de 
klassieke muziekwereld de toon te bepalen. Of de wereldberoemde 
Amerikaanse architecte Barbara Bestor, die vol passie over haar speelse 
en kleurrijke architectuur vertelt.

Afsluitend leggen de vrouwelijke ontwerpsters van de A-Klasse 
enthousiast uit hoe ze dankzij teamwork een mooi en verfrissend 
design gerealiseerd hebben.

We hopen dat u erg geniet van deze eerste nationale editie van  
She’s Mercedes en dat u er nieuwe ideeën en energie uit kan putten. 
Hieronder alvast drie inspirerende voorbeelden… 

Veel leesplezier!

CASPER HAEN 
DIRECTEUR MARKETING MERCEDES-BENZ CARS
MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

Beste lezeres,

Blik op de toekomst
Na het succes van de me Convention  
in september 2017 organiseren  
Mercedes-Benz en South by Southwest® 
(SXSW®) een volgende conferentie over 
de digitale wereld en toekomst, die van  
4 tot 6 september 2018 plaatsvindt in 
Stockholm. me-convention.com

Relaxed
Christopher Bailey neemt 
afscheid van Burberry met een 
combinatie van het bekende 
ruitje en de regenboogstreep van 
de LGBTQ+-beweging.

Een duidelijke mening
Susan Sontag, Joan Didion,  
Hannah Arendt: een hulde aan de 
vrouwelijke pioniers van nu. De 
Engels talige hardcover-uitgave is  
verkrijgbaar via groveatlantic.com
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Zij zet de toon: Alondra de la Parra’s passie is dirigeren

Een compleet nieuwe rijervaring – 
de nieuwe A-Klasse

Salon

Start

Drive

6	 Sense	and	sensibility
Lidewij Edelkoort, pionier 
op het gebied van trend- 
watching, vertelt ons wat de 
toekomst brengt en welke 
producten we zullen kopen

8	 Alondra	de	la	Parra
De sterdirigente over de 
balanceeract die het leiden 
van een orkest is

12	 	Eén	vraag,		
twee	antwoorden
Succesvolle tech-vrouwen 
vertellen hoe ze meisjes 
weten te enthousiasmeren 
voor IT

She’s Mercedes online
Ontdek de uitgebreide online  
editie van dit She’s Mercedes 

magazine met boeiende  
artikelen en reportages op:  

mercedes-benz.be/ 
shesmercedes_nl

14	 Barbara	Bestor
Bestaat er zoiets als  
vrouwelijk bouwen? We 
vragen het aan deze top-
architecte uit Los Angeles

8

20

17	 Teamspirit
Hoe deze vrouwen achter 
de nieuwe A-Klasse  
samenwerken om een 
topproduct te realiseren

20	 A-Klasse	
Een spannende nieuw-
komer – de belangrijkste 
highlights van de nieuwe 
A-Klasse

“Ik geef de impuls 
 om een consensus 

te bereiken.”

Alondra	de	la	Parra
Chef-dirigent van het  

Queensland Symphony Orchestra  
in Brisbane
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She’s agenda De redactie

28.07.–05.08.2018
Van de hond naar de cobra 
Klaar voor de kraai, kameel en kikker? 
Kundalini-yoga maakt je sterker en 
brengt lichaam, geest en ziel in balans. 
Op het Europese 3HO-yogafestival  
in Val de Loire kan je acht dagen 
lang asana’s oefenen. 
3ho-europe.org

29.08.–02.09.2018
Latin Style
Een must voor design - 
liefhebbers: eind 
augustus vindt in  
São Paulo weer het 
grootste event van 
Latijns-Amerika plaats, 
het DW! Sao Paulo 
Design Weekend.  
Twee dagen genieten  
van de werken van 
gerenommeerde designers 
en kunstenaars. 
designweekend.com.br

04–06.09.2018 
Creatieve visies 
Vooraanstaande personen uit de 
creatieve en technologiesector en  
uit het bedrijfsleven komen bijeen 
tijdens de tweede me Convention, die 
dit keer in Stockholm plaatsvindt.  
De initiatiefnemers, Mercedes-Benz  
en South by Southwest® (SXSW®), 
inspireren met een exclusief 
programma vol paneldiscussies en 
workshops. me-convention.com

11–12.10.2018
Women in Tech
Ada Lovelace was de eerste  
programmeur ter wereld. Het naar 
haar vernoemde festival in Berlijn 
vormt het trefpunt voor tech-vrouwen.
wiwo.konferenz.de/ada

Vanaf 11.09.2018
Kunst opnieuw bekeken  
Een prachtige expositie! Voor het 
Kunsthistorisch Museum van Wenen 
stelden de Amerikaanse filmproducent 
Wes Anderson en zijn vrouw, schrijfster 
en illustratrice Juman Malouf, een 
tentoonstelling samen met hun favoriete 
objecten uit de museumcollectie. 
khm.at

FO
TO

’S
 F

EL
IX

 B
R

O
ED

E,
 B

R
U

C
E 

D
A

M
O

N
TE

, 
IG

O
R

 P
A

N
IT

Z,
 T

ID
EL

LI
, 

EA
TW

IT
H

Airbnb voor foodies
Boodschappen doen op de markten
van Tokio, leren koken in Parijs,
eten in Mexico-Stad: ‘Eatwith’ werkt
op dezelfde manier als de bekende
aanbieder voor overnachtingen, maar
heeft (nog) niet zo’n groot wereldwijd
aanbod als Airbnb. Mocht je in een 
onbekende stad op bezoek zijn, loont 
het zeker de moeite om de app te 
downloaden (voor iOS en Android).
eatwith.com

APP-TIP
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U adviseert uw studenten om eerder naar 
musea dan naar modeshows te gaan. 
Waarom?
Volgens een zeer oude wijsheid moet je het 
verleden kennen om de toekomst vorm te 
geven. Om toonaangevende mode te maken, 
moet je weten wanneer er met welke stof 
werd gewerkt en waar de stof in de verschil-
lende periodes voor stond.
Geldt dat ook voor ambachtelijk handwerk?
Absoluut. Oude technieken zijn weer volop 
hip, bijvoorbeeld het vilten of weven van 
zijde. Het is echter niet alleen de revival 
van historische materialen die een rol 
speelt. Ook hun toepassing en bewerking 

met behulp van nieuwe technieken staat 
centraal.
Is dat wat u bedoelt als u het hebt over 
‘High Tech meets Slow Craft’?
Daar komt nog meer bij kijken. Ik doel daar-
mee op de combinatie van toptechnologie en 
ambachtelijk handwerk. De toekomst wordt 
bepaald door de combinatie van beide.
U promoot het gebruik van natuurlijke, 
maar ook van synthetische materialen. 
Welk heeft nu uw voorkeur?
Beide. Natuurlijke, hernieuwbare stoffen als 
wol, vilt en linnen zijn fantastisch om mee 
te werken, anderzijds moeten we proberen 
om geen gebruik te maken van echt leder en 

dierenvellen. Voor beide bestaan er syntheti-
sche alternatieven. En dan zijn er nog kunst-
vezels, hightech-materialen en texturen die 
we momenteel nog niet eens kennen. 
Wat gaan we in 2018 sowieso dragen?  
Ontwerpen met brede schouders, bruin in 
plaats van zwart en uiteraard geel. 

Lidewij Edelkoort
Al vier decennia lang voorspelt de Nederlandse 
trendwatcher ons kleed- en koopgedrag en onze 
lifestyle voor de komende jaren. Haar voorspellin-
gen vind je op haar website: edelkoort.com

Sense and sensibility
Trendwatcher Lidewij Edelkoort voorspelt de terugkeer naar het natuurlijke.
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Comeback van de oorbel
De Amerikaanse ontwerpster Annie Costello 
Brown maakt gebruik van de reeds in de oud-
heid toegepaste kunst van het hameren om 
handgemaakte statement-oorbellen te maken.
anniecostellobrown.com

“We hebben 
zoveel hightech 
in ons leven dat 
de behoefte aan 
‘voelen’ groeit”.

Meer dan louter bedekking
Vrouwen gaan meer hoeden dragen zoals 
bijvoorbeeld deze handgemaakte hoed van 
Prada. De felblauwe ribfl uwelen band geeft een 
vrolijke noot aan het geheel.
matchesfashion.com

Rustgevend plissé
Finland meets Japan, Scandinavisch 
design meets Aziatisch design. Subtiel 
glanzende kussenslopen van Issey Miyake, 
de meester van de plissé. iittala.com

De kracht van contrasten
Tegenstellingen verbinden, dat is het motto 
van het Deense design-laboratorium Frama. 
Dat geldt ook voor hun uniseks-parfum, dat 
sterke aardse geurnoten combineert met een 
natuurlijke lichte frisheid. framacph.com

Geel is het nieuwe roze
Eindelijk gaat de kleur geel in 2018 een 
hoofdrol spelen. De fl uwelen Marokkaanse 
slippers van Acne Studios zijn dé 
modetrend van deze zomer. 
mytheresa.com

Less is more
Een klein tasje voor de meest nood-
zakelijke spullen. Draagbaar met 
schouderriem of als clutch.
shop.wandler.com
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Dirigeren – dat is de roeping van Alondra de la Parra. 
In de wereld van de klassieke muziek is de  
Mexicaanse dirigente een grote uitzondering.
Hoe doet zij dat: een orkest leiden?

TEKST: INA BRZOSKA   

DaCapo

8 Mercedes-Benz Mercedes

Salon
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en zaterdagochtend in het Berlijnse Hilton 
Hotel. Alondra de la Parra loopt in hoog 
tempo over de marmeren vloer, het natte 
haar naar achteren gekamd, de grote tas 

losjes over de schouder hangend. Ze houdt van Berlijn, 
het is een van de hotspots voor liefhebbers van klassie-
ke muziek. Hier kan zij bevriende musici ontmoeten. 
Ze heeft al veel tijd in Berlijn doorgebracht, dirigeer-
de onder andere het jeugdorkest van het ‘Rundfunk- 
Sinfonieorchester Berlin’. De Mexicaanse is hier heel 
graag, omdat de stad volgens haar zo gecultiveerd is.
She’s: Berlijn barst van de straatmuzikanten. Als een 
van de beste dirigenten ter wereld, wat denkt u wan-
neer een violist op straat vol vuur staat te spelen maar 
niet echt de juiste noot raakt?
Alondra: Ik vind het gewoon leuk wanneer omstanders 
genieten van de muziek, zoals ik dat hier regelmatig zie. 
Als ik in een taxi stap, speelt de radio vaak klassieke 
muziek. Ik heb met de chauffeurs al heel wat geanimeerde 
gesprekken gevoerd over componisten.  
Hoe perfectionistisch bent u zelf in uw werk?
Natuurlijk is perfectie altijd het hoogste doel voor di-
rigenten. Maar tegelijkertijd is dit doel ook eigenlijk 
niet haalbaar. Een orkest bestaat uit mensen en niet uit  
machines. We maken fouten, dat hoort erbij.
Vergeeft klassieke muziek dan fouten?
Natuurlijk. We ademen allemaal, we hebben een ander 
temperament. Daarom hou ik ook zo van dit vak, omdat 
het zo onberekenbaar kan zijn en omdat je te maken hebt 
met mensen.
Wat vindt u de grootste uitdaging bij het leiden van 
een orkest?
Het creëren van samenhang en een gemeenschappelijke 
interpretatie van de muziek. Ik wil een eenheid tot stand 
brengen. Ik wil dat de musici de compositie op dezelfde 
manier duiden, dat het orkest op één lijn zit. 
En hoe krijgt u dat voor elkaar? 
Ik probeer elke musicus te motiveren om alles te geven. 
Tegelijkertijd moet ik de samenhang versterken. Voor 
mij is tijd een belangrijke factor. Daarom moet ik ook 
coördineren en prioriteiten stellen. Bovendien praat ik 
met het publiek, verdedig ik soms het orkest. Als di- 
rigent heb je vaak verschillende petten op en speel je 
verschillende rollen.
Dat klinkt als een beroep waarvoor je veel ervaring 
nodig hebt…
Dat klopt. Daarom worden dirigenten pas in de loop van 
de tijd echt goed. Je moet in dit vak groeien. 
U bent 37 jaar. Wanneer wist u dat u wilde dirigeren?
Al best vroeg. Ik kom uit een zeer artistieke en muzikale 
familie. Toen ik 13 jaar was, luisterde ik al als een bezete-
ne naar Sjostakovitsj, Stravinsky en Bartók. Zo ontstond 
mijn liefde voor de symfonische muziek. Omdat ik een 
zeer goed muzikaal gehoor heb, vroeg mijn vader me 
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op een dag of ik geen dirigente wilde worden. Dat vond ik 
toen best een gek idee, maar tegelijkertijd ook spannend.
Hoe musici een stuk interpreteren, is ook een kwestie 
van smaak. Hoe creëert u de nagestreefde eenheid?
Als dirigent moet je bepalen hoe een stuk wordt gespeeld. 
Je ontwerpt een soort architectuur, denkt na over de ma-
nier waarop het stuk muzikaal is opgebouwd. Deze ge-
dachten deel je met de musici en vervolgens zorg je ervoor 
dat het zo wordt uitgevoerd.
Draait het bij dirigeren om macht?
Nee, daar draait het bij mij niet om.
Waar dan wel om? 
Ik zoek een gemeenschappelijke factor. Mij fascineert 
de schoonheid die ontstaat wanneer alles op zijn  
plek valt.
Maar wat gebeurt er wanneer niet iedereen op één 
lijn zit? 
Communicatie speelt dan een doorslaggevende rol. Ik 
vind het belangrijk dat de communicatie van twee kan-
ten komt. Daar dachten veel dirigenten lange tijd anders 
over. Het gaat er niet om dat iedereen mij volgt. Ik geef 
de impuls om een consensus te bereiken. Soms moet ik 
de musici iets aanreiken, soms moet ik ze gewoon laten. 
Vertrouwen speelt voor mij een doorslaggevende rol. Ik 
vertrouw erop dat ze alles geven. Omgekeerd moeten ze 
erop kunnen vertrouwen dat ik de beste beslissingen 
neem en niet alles controleer. We zijn altijd op zoek naar 
de juiste balans. 
Dat is zeker een grote uitdaging. Hoe houdt u de  
leiding, wanneer het orkest er anders over denkt?
Ik ben daarbij zeer gepassioneerd en presenteer mijn plan 
zo overtuigend mogelijk. Het is belangrijk dat iedereen 
het ermee eens is. Soms is dat niet het geval, maar toch 
moet ik als dirigente daarop blijven aandringen. Het gaat 
er niet om dat je aardig gevonden, begrepen of geprezen 
wordt. Je moet een plan hebben en ervoor zorgen dat 
iedereen dat uitvoert. Je wilt dat iedereen gelukkig is, 
maar soms is dat niet mogelijk.
Kunt u daar goed mee omgaan?
Dat moet ik kunnen. 
Is dat moeilijker of makkelijker voor vrouwen?
Het maakt voor een dirigent niet uit of je man of vrouw 
bent. Iedereen moet kunnen omgaan met uitdagingen 
en conflicten. Je moet eerst leren om op deze manier 
de leiding op je te nemen. We beschikken allemaal over 
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Ik zou dit werk 
nooit kunnen doen zonder mijn mannelijke kant. Daar-
naast zet ik ook graag mijn vrouwelijke kant in. Ik zie bij 
mannelijke dirigenten dat ze precies hetzelfde doen. Vaak 
zijn ze zeer vrouwelijk en maken ze dankbaar gebruik 
van hun vrouwelijke kant.
Maar bestaat er in de wereld van de klassieke muziek 
een ‘glazen plafond’, dus een punt waarop vrouwen 
slechts met moeite door kunnen groeien?

Ja. Ik ken geen enkele vrouw die ooit dezelfde interna- 
tionale topcarrière heeft gehad als Karajan of Bernstein.
U behoort tot de dirigenten die het glazen plafond 
hebben doorbroken. Hoe voelt dat? 
Ik vergelijk het vaak met bergbeklimmen. Je ziet alleen 
je eigen voeten, het rotsgesteente vóór je en de volgende 
stap. Je kijkt niet naar beneden of naar achteren.
Is het u al weleens gaan duizelen?
Dat niet, maar ik voel me weleens eenzaam. Als je een 
leidinggevende functie hebt, waarbij je ingrijpende beslis-
singen moet nemen, vinden veel mensen je niet aardig. 
Daar moet je eerst mee leren omgaan. Ik voel me soms 
eenzaam en vind het vaak erg vermoeiend. Op die mo-
menten zou ik het liefst iets totaal anders willen doen. 
Maar een paar dagen later sta ik te dirigeren en voel ik de 
energie van de musici. Ik laat de klanken op me inwerken 
en dan weet ik weer waarom ik zo van dit vak houd. 
Hoe gaat u met de eenzaamheid om? 
In mijn werk moet je je kwetsbaar durven opstellen en 
menselijk blijven. Je moet je openstellen. Dat is niet altijd 
eenvoudig. Hoe kan ik open en authentiek zijn zonder 
te bezwijken onder de gigantische druk? Ik moet voort-
durend schakelen tussen zelfbescherming en openheid. 
Wanneer ik me eenzaam voel in dit proces, focus ik me 
op de dingen die nog veel belangrijker zijn. 
Uw gezin? 
Ja. 
U hebt een zoon van twee jaar, Luciano, en de tweede 
is op komst. Hoe combineert u gezin en carrière met 
elkaar?
Dat is best lastig. Ik leef volgens een strak schema en dat 
vereist veel discipline. Maar ik ben van mening dat het 
goed is voor kinderen om te zien dat hun moeder iets doet 
waar ze plezier in heeft. Ik kan aan mijn zoon Luciano 
merken dat hij het heel leuk vindt om met me mee te gaan 
naar een repetitie of een concert. Hij ziet hoe enthousiast 
en gelukkig ik word van mijn werk. De liefde voor mijn 
beroep is dus iets wat we delen. We lijden er niet onder.

Concertagenda
Alondra de la Parra dirigeert de beste orkesten van Parijs  
tot Brisbane. Kijk voor meer informatie over haar actuele  
concerten en haar persoonlijke leven: alondradelaparra.com

Openminded
Geboren in New 

York, opgegroeid  
in Mexico.  

Momenteel is 
Alondra de la Parra 

chef-dirigente van 
het ‘Queensland 

Symphony 
Orchestra’ in 
Brisbane en 

merkambassadrice 
van Mercedes-Benz.
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“We zijn  
altijd op zoek 
naar de juiste 
balans.”
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Meisjes die graag rekenen, 
programmeren en oplossingen 
bedenken? Dit zal geen uitzondering 
meer zijn. We vroegen twee succesvolle 
tech-onderneemsters hoe ze scholieren 
enthousiast kunnen maken voor 
informatica en softwareontwikkeling.

Er zijn meer
meisjes nodig!

12 Mercedes Mercedes-Benz
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Verena Pausder 
De oprichtster van de game-app-ontwikkelaar 
Fox & Sheep laat kinderen in digitale workshops 
kennismaken met programmeren.

Programmeurs zijn de digitale architecten van morgen. Ze zullen 
producten ontwikkelen, software schrijven en ons dagelijks leven en 
ook ons beroepsleven sterk gaan beïnvloeden. Daarom is het onac-
ceptabel dat het een echte mannenwereld blijft. We zouden meis-
jes al vanaf een jaar of zes moeten leren programmeren zodat ze 
enthousiast raken. Op die leeftijd hebben ze nog dezelfde nieuwsgie-
righeid en dezelfde passie als jongens en gaan ze nog heel natuur-
lijk met dit onderwerp om. Doordat ze een hogere frustratiegrens 
hebben en niet zo snel opgeven, kunnen meisjes dat op jonge leef-
tijd zelfs nog sneller leren. Ze verdiepen zich in het probleem, willen 
het oplossen en helpen elkaar daarbij.

“Meisjes hebben een 
hoge frustratiegrens en 
leren het beste op jonge 
leeftijd programmeren.”

Informatica wordt nog steeds op een veel te statische manier 
gedoceerd. Door de creatieve kant van softwareontwikkeling meer 
te benadrukken, zouden meisjes er sneller voor warmlopen. Maar 
ook opvoeding speelt een rol. Ik zie regelmatig dat meisjes minder 
worden gestimuleerd dan jongens. Tieners worden verwacht lief en 
rustig te zijn. Slimme en zelfverzekerde meisjes worden nog steeds 
als eigenwijs beschouwd. Het gebeurt te vaak dat als meisjes thuis 
zeggen dat wiskunde zo lastig is, ouders antwoorden dat het niets 
uitmaakt en dat ze zich maar op talen moeten concentreren. Ze zou-
den vaker moeten horen: je bent slim, je kunt het! Ga aan de slag en 
los het probleem op.

Purnima Kochikar 
Ze stuurt de afdeling Google Play, Apps & 
Games aan en ondersteunt jonge meisjes die 
geïnteresseerd zijn in een technisch beroep.

“We zouden vaker tegen 
meisjes moeten zeggen:  
je bent slim! Ga aan de slag 
en los het probleem op.”

13  MercedesJuni 2018
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V oor ‘Architectural 
Digest’, de befaamde 
bijbel van de archi-
tectenbranche, geldt 

Barbara Bestor als een van de 
meest innovatieve designers van 
Amerika: in haar woonhuizen, 
cafés en co-werkplek-concepten 
vloeien klassieke en hippie- 
elementen samen. Ze is een 
erg opgewekte persoonlijkheid, 
ontvangt bezoekers in een piep-
klein kantoor met een glazen 
deur. Van hieruit heeft ze uit-
zicht op de jonge medewerkers 
en een kleurrijke keuken, waar 
ze iedere vrijdag met alle mede-
werkers samen kookt. 
Wat beweegt u ertoe om zo 
kleurrijk te bouwen? 
Dat mijn ontwerpen nu zoveel 

speelser zijn, ligt aan mijn doch-
ters. Vroeger hield ik het liever 
bij ‘mannelijke’ kleuren: zwart, 
wit, natuurlijke kleuren. Tegen-
woordig werk ik met roze! Mijn 
rol als moeder heeft me een heel 
nieuw creatief vocabulaire gege-
ven. Ik probeer veel meer uit. 
Denkt u aan uw dochters bij 
het ontwerpen?
Ja! Ik stel mezelf geregeld de 
vraag hoe je bouwt voor een 
leven met kinderen. Waar in 
dit huis komen de gezinsleden 
samen, waar spelen de kinde-
ren? Kunnen de volwassenen 
als ze in de keuken zijn of 
op de computer werken, hun  
kinderen zien, met ze praten? 
Denkt u dat vrouwen anders 
bouwen dan mannen?

Bestaat er zoiets als vrouwelijk bouwen?  
Nee, antwoordt Barbara Bestor, een van de 
succes volste architectes van Amerika. Maar 
waarom bouwt ze dan zo speels?

Mid-century modern
Prachtige ruimte met veel natuur-
lijk licht op het wijngoed Ashes 
& Diamonds in de Napa Valley.

TEKST: CHRISTINE KRUTTSCHNITT

“Ik hou
van de pop-
cultuur!”

14 Mercedes-Benz Mercedes
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Koffietijd
Glanzende tegels, licht hout:  
de look van het Beachwood  
Cafe in Hollywood.

Homebase
Barbara Bestors kantoor  
(boven) bevindt zich in een wit  
laagbouwpand in Silver Lake.

Barbara Bestor
De Californische architecte,  
49, houdt van opvallende  
kleuren en grafische patronen.

Nee. Ik beschouw genderrol-
len als een sociale constructie 
en niet als aangeboren gedrag. 
Maar er bestaat een stijl die 
ik voor de grap ‘architectisch’ 
noem – hiermee bedoel ik 
een opdringerige, monumen-
tale stijl van ontwerpen met 
veel metaal en donker hout. 
Spierballendesign. 
Wat bedoelt u hiermee, torens?
Ik zal een voorbeeld geven. Zelf 
ben ik geen fan van torens, 
omdat ze vanuit architectonisch 
perspectief saai zijn: materiaal 
aan een stok bevestigen, meer 
is het niet. Ook houd ik er niet 
van om iets te maken dat hoog 
boven het stadsbeeld uittorent. 
Ik bouw vrij klein, ik heb niets 
met massief. 

Bent u hierin, beroepsmatig 
gezien, vrouwelijker?
Eerlijk gezegd heb ik best wel 
macho trekjes. Ik neem graag 
de beslissingen, ben graag de 
baas. Net als andere architecten 
hou ik van vormen en struc- 
turen, iets wat in onze maat-
schappij eerder als ‘mannelijk’ 
gezien wordt. Ik heb een tijd 
lang heel streng gebouwd, mijn 
taal was strak en sober. 
Hoe zou u uw stijl nu be- 
schrijven?
Mijn motto luidt: laat je elke dag 
verrassen door iets van een bui-
tengewone schoonheid. In elk 
huis dat ik bouw, en in elke keu-
ken die ik renoveer, wil ik een 
bijzondere beleving mogelijk 
maken. Hiermee bedoel ik een 

detail dat je doet glimlachen of 
dat heel ongewoon is. Dat kan 
een patroon zijn, een kleur, of 
een buitenproportioneel groot 
raam. Dit stelt je in staat het 
alledaagse in een nieuw licht 
te zien: dat is mijn persoon-
lijke versie van het beroemde 
vervreemdingseffect.
Was er een moment waarop u 
wist: ik word architect!
Dat wist ik al op mijn twaalfde. 
Ik vond het altijd al leuk om 
dingen te bouwen en te knutse-
len. Tijdens de zomervakanties 
was ik vaak bij mijn oma in Bad  
Cannstatt, een wijk in Stuttgart: 
in het kuurpark daar heb ik zelf-
gebouwde zeilboten laten varen. 
U hebt Duitse roots?
Ja, maar ik ben opgegroeid aan 

de Amerikaanse oostkust, in 
Cambridge.
U hebt veel connecties in de 
muziek- en filmwereld ...
Ik hou van de popcultuur, dat 
speelt een grote rol in mijn 
leven. Ik probeer het allemaal 
bij te houden, ken de nieuwste 
films, muziek en apps. Archi-
tectuur doet er alleen toe als 
ze het huidige tijdsgewricht 
weerspiegelt. 
U maakt onder andere ontwer-
pen voor de Beastie Boys en de 
Red Hot Chili Peppers, hoe is 
dat zo gekomen?
Gek genoeg ook via mijn kinde-
ren. Flea van de Red Hot Chili 
Peppers ken ik bijvoorbeeld van 
school. Mijn stiefdochter en zijn 
dochter zitten bij dezelfde FO
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theatergroep. Hij ziet er woest 
uit met zijn rode haren, maar 
is echt een heel leuke vader. 
Hij heeft hier een eigen privé- 
muziekschool opgericht, die ik 
gebouwd heb. Een cool project.
Waarom zijn er eigenlijk zo 
weinig vrouwelijke architec-
ten die even succesvol zijn 
als u?
Veel vroegere studiegenotes 
hebben rond hun dertigste een 
gezin gesticht. Ze kiezen voor 
een academische loopbaan en 
houden zich niet bezig met 
bouwen, omdat het hun leven 
gemakkelijker maakt.
U hebt twee kinderen uit uw 
eerste huwelijk; sinds u drie 
jaar geleden met filmmaker 
Tom Stern bent getrouwd, 

hebt u zelfs vier kinderen. 
Hoe is het ú gelukt een car-
rière op te bouwen?
Toen ik mijn carrière begon, 
werden architectenbureaus 
hoofdzakelijk ingehuurd om 
diensten te verlenen, de grote 
opdrachten kregen ze nooit. 
Voor mij was het toen al snel 
duidelijk dat ik mijn eigen 
bureau wilde hebben. 
Hoe onderscheidt u zich van 
uw concurrenten? 
Wat ik gerealiseerd heb, kan 
iedereen zien, dat heb ik ge- 
bouwd. 
Naar verluidt heeft een Cali-
fornische ‘healer’ uw carrière 
ook een duwtje gegeven … 
Ja! (lacht) Mijn hippievrien-
den in Los Angeles hadden 

me overgehaald deze spiri-
tuele genezer op te zoeken, 
mijn man had me verlaten. Ik 
zat thuis met kleine kinderen 
en was boos op alles in mijn 
leven. De ‘healer’ heeft me er 
weer bovenop geholpen.
Hoe dan? Daar zijn we wel 
benieuwd naar ...
Wel, hij heeft me erg veel vra-
gen gesteld hoe ik mijn toe-
komst voor me zag. Daar had ik 
geen antwoord op. Op de terug-
weg reed ik verkeerd en kwam 
ik langs een huisje in Echo 
Park, dat te koop stond. Ik heb  
het de volgende dag in een 
opwelling gekocht. Het was 
echt een bouwval. Ik heb het 
stukje bij beetje opgeknapt en 
verbouwd – en zo mijn liefde 

voor de architectuur hervon-
den, die ik kwijtgeraakt was, 
net als mijn man.

Een bohemian architect
Barbara Bestor groeide op in 
Cambridge aan de oostkust van de 
VS. Ze studeerde Visual Arts aan 
Harvard, maar verruilde die studie 
halverwege de jaren tachtig voor een 
studie architectuur in Londen. 
Tegenwoordig woont en werkt ze in 
Los Angeles. Hier heeft ze tal van 
bekende restaurants, cafés en 
vrijstaande huizen gebouwd en 
ingericht. Tot haar klanten behoren 
onder andere Dr. Dre, wiens 
hoofdkantoor ‘Beats By Dre 
Headquarters’ ze heeft vormgege-
ven. In 2015 werd het bekroond met 
de National AIA Honor Award voor 
binnenhuisarchitectuur.
bestorarchitecture.com

Energizer
Het rode creatieve eiland  
liet Dr. Dre maken voor  
vermoeide medewerkers.

Beastie Boy’s huis 
Voor rapper Mike D werd een 
strandbungalow (boven)  
verbouwd tot eengezinswoning.

Walk-in popart
Zichtlijnen, ingewikkelde  
overgangen: het hoofdkantoor 
van rapper Dr. Dre.
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made it
we

Een waanzinnig product: met de 
nieuwe A-Klasse wordt dit jaar een 

auto geïntroduceerd die weet wat de 
bestuurder wil. Het ontwerpen van 
een dergelijke auto vereist knappe 

koppen met inlevingsvermogen  
en de wil om samen te werken.  

Drie vrouwen die betrokken waren 
bij de ontwikkeling van de A-Klasse 
vertellen hoe ze meningsverschillen 

overwonnen en dankzij teamwork 
een auto hebben gemaakt die 

klanten versteld zal doen staan.

TEKST: INA BRZOSKA

Claudia, wat spreekt u als designer het meeste aan 
bij de ontwikkeling van een nieuw model?
Claudia Braun: De kans om iets heel nieuws te maken, 
vind ik fantastisch. Het is leuk om de eerste carros-
serieën of interieurs in kleur te zien. Dan ervaar je  
hoe vorm, kleur en materiaal samenwerken. Design 
wordt steeds belangrijker. We bepalen daarmee het 
beeld van ons merk voor de toekomst. Dat is echt een 
mooie opdracht. 
Karin, als productmanager hebt u, neem ik aan, een 
concreet beeld voor ogen? Wat is uw rol in deze fase? 
Katrin Miethe: We verwerken de feedback van onze 
klanten in het volgende model, sommige kenmerken 
behouden we, andere verbeteren we. De bagageruimte 
van de A-Klasse is bijvoorbeeld verbeterd. En voor 
zaken die klanten belangrijk vinden, doen we natuur-
lijk ook ons uiterste best. 
U gaat dan naar de designafdeling en zegt: dit moeten 
jullie beslist aanpassen?
Miethe: Voor elke auto is er een eisenpakket. Als de auto 
daaraan voldoet moet hij perfect zijn. Bij de A-Klasse 
gaat het bijvoorbeeld om het design. Aan de hand van 
een aantal specifieke criteria bepalen we kenmerken 
die we beslist in de auto terug willen zien. Een speciale 
lak of sierdelen, die de auto net dat beetje extra geven 
en het sportieve karakter benadrukken. 

Juni 2018 17  Mercedes
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Claudia, vraagt u als designer ook wat de product-
managers bevalt?
Braun: Natuurlijk wisselen we van gedachten. Wij heb-
ben als designers een uitstekend gevoel voor kleuren 
en trends, er komen voortdurend nieuwe inzichten. 
Gewoonlijk hebben we een duidelijk beeld van wat de 
klant in de toekomst zal aanspreken. Op basis daarvan 
maken we een aantal voorstellen die we bespreken met 
het productmanagement. We werken en leven in de toe-
komst en daar houden we ons bezig met thema’s die de 
komende jaren relevant zullen zijn. Ons gemeenschap-
pelijke doel blijft echter altijd het ontwikkelen van de 
aantrekkelijkste auto’s voor onze klanten. 
Het komt vast voor dat er meerdere goede ideeën zijn 
en er gekozen moet worden. Hoe gaat u daarmee om? 
Miethe: Bij de ontwikkeling van een nieuwe auto zijn 
veel afdelingen betrokken. Het is dan ook goed als ieder-
een een duidelijk beeld heeft van wat hij of zij wil. De 
beste oplossing kiezen is dan ook ontzettend spannend. 
Zaak is dat het gebeurt op een positieve manier. 
Ontstaat het beste design vanuit compromissen?
Braun: Als we compromissen sluiten is het belangrijk ze 
goed te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Uitein-
delijk handelt iedereen in het belang van de behoeften 
van de klant.

Hoe weet een designer eigenlijk waar bestuurders 
enthousiast van zullen worden?
Braun: We kijken altijd goed naar wat er speelt in 
andere sectoren, bijvoorbeeld op de meubelbeurs in 
Milaan. Een andere inspiratiebron is de modebranche 
waar bloggers en streetstyle-fotografen trends veel eer-
lijker en sneller weer kunnen geven dan vroeger. 
Welke trend heeft de ontwikkeling van de nieuwe 
A-Klasse beïnvloed?
Braun: Het thema ‘connectiviteit’ dat op dit moment een 
heel grote rol speelt bij mode en design. Zo’n trend door-
voeren in een auto is waanzinnig spannend. In het inte-
rieur van de nieuwe A-Klasse ligt de focus op een wide-
screen dat lijkt te zweven in de cockpit. Dat is compleet 
nieuw! Deze auto past qua vorm- en kleurdesign helemaal 
in het tijdperk van digitalisering en sociale netwerken. 
Tanja, als designer voor Mercedes-Benz User Interface 
(MBUX) bent u verantwoordelijk voor de ergonomie 
van displays. Hoe verplaatst u zich in de klant?
Tanja Steinert: We bespreken concrete toepassingen, 
bijvoorbeeld de zakenman die zijn auto als werkplek 
gebruikt. Of de zestiger die zijn favoriete radiozender 
zoekt, of de tech-savvy Y-generatie die is opgegroeid met 
mobiele communicatie en internet. Wij kijken dus heel 
erg naar situaties en de functies die daarin nuttig zijn. 
Hoe wordt dit dan vertaald in een auto?
Steinert: We maken digitale prototypen, waarbij met 
illustraties en animaties verschillende situaties na- 
gebootst worden. De ideeën die ons MBUX-team goed-
keurt, testen we vervolgens met klanten. Wij rijden 
met de klant mee en kijken goed naar de interactie tus-
sen klant en voertuig. De kennis en inzichten die we 
daarmee opdoen worden gebruikt door een hele reeks 
experts, zoals psychologen, engineers, programmeurs 
en designers. Zelfs onze bestuursleden spelen klant en 
beoordelen MBUX. 
Claudia, wanneer de technische ontwikkelaars ideeën 
voor een interieur hebben, botst dat dan niet met  
het design?
Braun: Ik denk dat het elkaar eerder aanvult. Onze sfeer-
verlichting en met name de verlichte luchtuitstroom-
openingen zijn een mooi voorbeeld van de geweldige 

Claudia Braun  
volgde de opleiding 
textielontwerp aan 
de Academie voor 

Schone Kunsten in 
Stuttgart en leidt bij 
Daimler de afdeling 

die verantwoorde-
lijk is voor kleur- en 

materiaaldesign. 
Persoonlijk houdt 
deze veertiger van 

minimalisme, ze 
rijdt in een zwarte 

Mercedes-Benz met 
een strak, zwart 

interieur.  

“Design wordt steeds 
belangrijker. We bepalen 
daarmee het beeld van ons 
merk voor de toekomst”
Claudia Braun
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samenwerking tussen de afdelingen engineering en 
design, technologie is hier toegepast in een fraai design. 
Is er een kenmerk van de nieuwe A-Klasse waar u 
persoonlijk voor hebt gestreden?
Braun: Ja, voor een paar fellere lakkleuren. Zelf houd ik 
erg van de klassiekers zwart, zilver of wit. Echter, daar-
naast wilde ik graag een aantal levendigere kleuren voor 
de nieuwste A-Klasse, zoals zonnegeel (vanaf december 
2018 leverbaar). 
Hoe komt u bij zonnegeel?
Braun: Geel is sinds een paar jaar weer helemaal in 
opkomst. Ik vind het een gedurfde, extraverte en spor-
tieve kleur. We zijn een hele tijd bezig geweest om het 
juiste geel te krijgen. Ook het interieur krijgt nieuwe 
kleuren met zwartgrijs en felle oranje accenten. Een 
gedurfd en modern design. 
Katrin, welke klant koopt de zonnegele A-Klasse?
Miethe: Ik zie een uitbundige klant voor me die dan ook 
bijvoorbeeld grotere wielen aanschaft om zijn A-Klasse 
nog sportiever te maken. 
Tanja, wat is het belangrijkste dat u geleerd hebt van 
de ontwikkeling van de nieuwe A-Klasse? 
Steinert: De tests die we met klanten doen wijzen altijd 
uit dat fouten niet bij de bestuurder liggen, maar altijd 
een gebrek van het systeem zijn. Wij vinden het heel 
belangrijk dat A-Klasse rijders intuïtief begrijpen hoe 
een functie werkt. Dat is een van onze belangrijkste 
doelstellingen. De uitdaging ligt dan in het begrijpelijk 
overbrengen van complexe informatie zonder betutte-
lend over te komen. De auto moet op tactvolle manier 
voorstellen doen en de mogelijkheid bieden alles per-
soonlijk in te stellen. 
Kunt u zich voorstellen dat sommigen tijdens het 
rijden gewoon rust willen?
Steinert: Natuurlijk. Tijdens het brainstormen kwam ook 
de situatie ‘naar huis rijden na een drukke dag’ voorbij. 
Naar aanleiding daarvan hebben we nu ook een ‘Rust’-
modus opgenomen in de interface. In deze modus is 
alleen essentiële informatie zichtbaar voor de bestuur-
der. Al het overige is gedimd. Pure digitale luxe. 

Katrin Miethe 
is in eerste instantie 
vanuit Sachsen naar 
Daimler AG geko-
men om opgeleid te 
worden als sales- 
medewerkster. Naast 
haar werk rondde ze 
een studie bedrijfs-
economie af en 
tegenwoordig is ze 
productmanager van 
de nieuwe A-Klasse. 
Met name de sfeer-
verlichting vindt ze 
mooi, helemaal als 
die roze kleurt. 

Tanja Steinert 
behaalde in het 
Zuid-Duitse Gmünd 
haar bachelor inter-
action design en 
werkt bij Daimler 
op de afdeling User 
Interface Design. 
De 26-jarige is 
gefascineerd door 
MBUX, het nieuwe 
digitale systeem in 
de A-Klasse. Het 
moet bestuurders 
niet alleen verras-
sen, maar ze ook 
ondersteunen in het 
dagelijks verkeer.

“Bestuurders van de 
A-Klasse moeten  

intuïtief kunnen begrijpen 
hoe een functie moet 

worden bediend.”
Tanja SteinertFO
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De top 8 van de nieuwe A-Klasse
Hij heeft aanzienlijk meer binnenruimte en begrijpt u zelfs. De nieuwe A-Klasse  
is nu nog sportiever, luxueuzer en past zich helemaal aan uw persoonlijke  
wensen aan. Geniet van een nieuwe, revolutionaire rijervaring!

Met de marktintroductie van de A-Klasse in 
1997 begon het succesverhaal van de com-
pacte modellen van Mercedes-Benz. Sinds-
dien kozen meer dan vijf miljoen klanten 
voor een model uit de A- of B-Klasse, een 
CLA, CLA Shooting Brake of GLA. Vooral 
bij jongere bestuurders is de A-Klasse erg 
populair; de laatste modelwisseling in 2012 
verlaagde de gemiddelde leeftijd van de 
kopers in heel Europa met circa 13 jaar. 

Met de nieuwe generatie A-Klasse weet 
Mercedes-Benz de combinatie van een spor-
tieve uitstraling en een hoog comfortniveau 
nog beter te maken. De A-Klasse wordt gepro-
duceerd in de Mercedes-Benz fabrieken in 
Rastatt, de Hongaarse stad Kecskemét en bij 
de Finse contractfabrikant Valmet Automotive.
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Spraakbesturing
Dit compacte model 
praat met u en 
begrijpt u, welke 
taal u ook spreekt. 
Zelfs met dialecten 
kan hij overweg. 

Gepersonaliseerd
Uw favoriete 
muziek en de 
telefoon nummers 
die u vaak belt: de 
nieuwe A-Klasse 
leert de gewoontes 
van de bestuurder 
snel kennen en 
vergemakkelijkt 
zo de dagelijkse 
handelingen.

Zwevend
Standaard een 
volledig digitaal 
combi-instrument 
met touchscreen dat 
lijkt te zweven.

Kleurrijk
Moe of gespannen?
De verschillende 
kleuren van de 
sfeerverlichting 
spelen in op uw 
stemming – er is 
keuze uit 64 kleuren. 
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Alle informatie over 
de nieuwe A-Klasse 
van Mercedes-Benz 
vindt u op internet:  
mercedes-benz.be

Cool
Een fraaie toe-
voeging aan het 
interieur: luchtuit-
stroomopeningen in 
turbinelook, sierde-
len van echt hout en 
sportieve, met leder 
beklede stoelen.

Een kwestie van  
ver vooruitkijken  
De MULTIBEAM 
LED-koplampen 
verlichten de weg fel 
en nauwkeurig. Zo 
kunt u gevaren nog 
sneller herkennen.

Riant
Meer ruimte voor 
schouders, hoofd 
en ellebogen en in 
de 370 liter grote 
bagageruimte kan 
eenvoudig een vol-
ledige kinder wagen 
of een racefiets 
opgeborgen worden.

Comfortabel
Als u zegt “Ik heb 
het koud” of “Het 
wordt warm”, past 
de nieuwe A-Klasse 
automatisch de  
temperatuur aan.  
De massage functie 
in de voorstoelen 
zorgt eveneens voor 
een weldadig gevoel. 
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Info en verkoop
Zeelaan 202, 8660 De Panne
T. 058 42 12 39

Dynastielaan 2, 8660 De Panne
T. 058 41 35 61

www.agencemulier.be 
info@agencemulier.be

Residentie Le Roulis situeert zich op een uitgelezen locatie in 
De Panne, langs de Zeedijk. Vraag meer informatie aan over dit project 
via www.leroulis.be of bekijk onze andere projecten, met zeezicht, 
op www.realhouses.be 

Genieten mag,
beleef élke 
zonsondergang,
elke dag. 

Residentie 
Le Roulis 
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