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VO ORWO OR D

Beste lezer, 

Hoe gaat het met u? Een simpele vraag, maar wel één die er in de huidige context meer dan ooit toe 
doet. En zeker de vraag die we u hadden gesteld als we u in onze showrooms hadden mogen 
ontvangen. We hopen dat ons uitgebreide digitale platform “Hey Mercedes, let’s talk” en onze 
virtuele showroom u de kans hebben geboden om alsnog met ons in gesprek te gaan.

In deze hectische periode heeft onze onderneming de tijd genomen om stil te staan, te reflecteren 
en vooruit te denken. Dit resulteerde in de duidelijke ambitie van Mercedes-Benz om verder te 
groeien als luxemerk. Als duurzaam luxemerk, om precies te zijn. Wat luxe dan precies inhoudt? 
Zoals Mercedes-Benz CEO Ola Källenius op pagina 82 aangeeft, is het een concept dat voortdurend 
verandert en bovendien door iedereen verschillend wordt ingevuld. Vakmanschap, design en 
esthetiek zijn een wezenlijk onderdeel ervan, net als innovatie, duurzaamheid en comfort. Die 
combinatie willen we onze klanten bieden. Onze auto’s zijn immers een plek waar het goed toeven is. 
Waar je dankzij In-Car Office kunt werken of je eigen feelgood-zone kunt creëren om tot rust te 
komen. Het is onze taak om grenzen te verleggen op het gebied van ontzorging van onze klanten in 
combinatie met een duurzame aanpak. 

Met de EQA – de eerste volledig elektrische compacte SUV – schakelen we een versnelling hoger  
in de elektrificatie van ons modellengamma. De EQA is de voorbode van in totaal zes nieuwe 
Mercedes-EQ modellen, die uiterlijk eind 2022 op de markt komen. De EQS – de elektrische broer 
van de S-Klasse – volgt snel na de EQA en is er één om reikhalzend naar uit te kijken. De EQS legt  
de lat op het gebied van elektromobiliteit weer hoger en is een toonbeeld van duurzame en 
progressieve luxe. Met zijn revolutionaire MBUX Hyperscreen dat zich over het hele dashboard 
uitstrekt en zijn elektrische actieradius meer dan 700 km lichten we alvast een tipje van de sluier 
van deze innovatieve auto op. 

In dit magazine vindt u verder een interessant interview met Jochen Hermann en Philipp Schiemer, 
directieleden bij Mercedes-AMG, die antwoorden op vragen als: hoe duurzaam is e-mobiliteit? En 
zijn performance en duurzaamheid wel te verenigen? 

Veel leesplezier!
Pierre-Emmanuel Chartier
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Pierre-Emmanuel Chartier  
CEO Mercedes-Benz 
Nederland en 
Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg.

Inspirerend!
Sinds tientallen jaren 
biedt de Daimler Art  
Collection verfris-
sende perspectieven: 
een inkijkje in de rijke 
en uitgebreide 
kunstcollectie.
Pagina 18

Familieuitbreiding
Met een WLTP- 
actie radius tot 424 
kilometer ontpopt de 
nieuwe EQA zich tot 
een duurzame en 
stijlvolle partner voor 
dagelijks gebruik.
Pagina 66

●

Onze lokale kennis maakt het verschil
Klanten waarderen ons met een: 9.3   

Wachten. Het kan frustrerend zijn… Behalve wanneer u de 

tijd naar uw hand zet. U kunt namelijk nu alvast dromen 

dat u ergens ver weg uit een vliegtuig stapt. Een andere 

cultuur in, nieuwe ervaringen tegemoet. Genieten van een 

longdrink aan het strand, terwijl u naar een spectaculaire 

zonsondergang kijkt en een zwoele zeebries uw huid 

kietelt. 

Wat zou het geweldig zijn als dat weer zou kunnen. 

Gelukkig kan dromen altijd en overal. En het mooie is: 

dromen kost niets! Daarom is dit de tijd om optimaal te 

genieten van reisdromen over droomreizen. Want één 

ding is zeker: binnenkort gaan ze weer in vervulling. 

Om uw dromen een vliegende start te geven, hebben wij 

vast een aantal suggesties voor onvergetelijke, op maat 

gemaakte reizen door Australië en Nieuw-Zeeland op een 

rijtje gezet. Ga naar www.travelessence.nl voor de beste 

reisinspiratie.

De voorpret 
begint bij het dromen

Omgeven door een strak minimalistisch design zorgen drie verschillende straalsoorten 
voor grenzeloos doucheplezier. De Rain straal zorgt voor een zachte en verfrissende 
douche, de Jet geeft een krachtige straal en de ActiveMassage vermindert stress en 
spanning door een bewegende straal. De nieuwe Rainshower SmartActive handdouche 
is verkrijgbaar in twee maten (130 mm en 150 mm) en in het rond en vierkant. 
smartactive.grohe.nl

Omgeven door een strak minimalistisch design zorgen drie verschillende 
straalsoorten voor grenzeloos doucheplezier. De Rain straal zorgt voor 
een zachte en verfrissende douche, de Jet geeft een krachtige straal en 
de ActiveMassage vermindert stress en spanning door een bewegende 
straal. De nieuwe Rainshower SmartActive handdouche is verkrijgbaar 
in twee maten (130 mm en 150 mm) en in het rond en vierkant. 
smartactive.grohe.nl

SPREAD
HAPPINESS
GROHE Rainshower SmartActive

SPREAD
HAPPINESS
GROHE Rainshower SmartActive

NL-nl_237,5x297_Rainshower-SmartActive_R   1NL-nl_237,5x297_Rainshower-SmartActive_R   1 02.11.20   09:1002.11.20   09:10
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In de Daimler Art Collection toont Madeleine 
Boschan omvangrijke sculpturen die voor 
nieuwe perspectieven zorgen

De nieuwe S-Klasse:  toptechnologie bepaalt 
de norm in het luxesegment
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48Uitbreiding  
aan de top bij 
Mercedes-AMG

Cultmodel met een onstuitbaar karakter: 
Mexicaanse kunstenaars geven de G-Klasse 
een traditionele aankleding

De introductie van de EQA: de eerste volledig 
elektrische compacte SUV van Mercedes-Benz

Highsnobiety: 
hoe mode ons 
denken bepaalt

Bezoek ons 
online op:
mbmag.me/me
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1 Dit betreft de theoretische actieradius 
volgens de WLTP-testcyclus. De werke-
lijke actieradius en het stroomverbruik 
worden onder meer beïnvloed door de 
voertuigconfiguratie, bandenkeuze en 
bandenspanning, belading, het rijgedrag 
en omgevings- en klimaatfactoren zoals 
de buitentemperatuur en de verkeers-
situatie. Het stroomverbruik werd 
bepaald op basis van VO 683/2008/EC. 
De getoonde waarden geven de mini-
mum en maximum familiewaarden uit de 
typegoedkeuring aan.

2 Verbruikswaarden en CO₂-emissies 
volgens de wettelijke voorschriften 
(Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 
2017/1153) in de laatst geldende versies. 
De vermelde WLTP-waarden voor het 
gecombineerde brandstof verbruik en de 
CO₂-emissie zijn gemeten volgens de 
nieuwe WLTP-testmethodiek (Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Proce-
dure) voor een voertuig in de basisuitrus-
ting zonder opties bij standaard wielen 
en banden. De opgaven hebben dus 
geen betrekking op een specifiek voer-
tuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelij-
king van de verschillende voertuigtypen. 
Het toevoegen van opties kan van 
invloed zijn op de CO₂-emissie en het 
BPM-bedrag. De getoonde waarden 
geven de minimum en maximum familie-
waarden uit de typegoedkeuring aan.

3 Opgaven voor vermogen en koppel vol-
gens Verordening (EU) 715/2007 in de 
laatst geldende versie.

Technische informatie
In dit magazine wordt bij de tech-
nische gegevens met voetnoten 
verwezen naar meer details 
omtrent de gebruikte meet-
methode, actie radius, verbruiks- 
en emissienormen. Hieronder 
kunt u alle informatie raadplegen.

Y O U R  P E R F E C T  C H I N O

GRATIS VERZENDINGGEMAAKT IN PORTUGAL ELASTISCHE BROEKBAND BROEKZAK MET RITS20+ KLEUREN

B E S T E L  J O U W  M R  M A R V I S  B R O E K E N  N U  O P  M R M A R V I S . C O M

E V E R Y  D A YE V E R Y  D A Y

20210120_MRMARVIS_2021_MERCEDES-ME_215x270_Longs-Boulevards_NL_IC.indd   120210120_MRMARVIS_2021_MERCEDES-ME_215x270_Longs-Boulevards_NL_IC.indd   1 20-01-2021   11:4420-01-2021   11:44
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H E T MOM E N TS TA RT

De nieuwe SL Roadster rijdt nog 
altijd als een ‘Erlkönig’ (‘elfen-
koning’) over bochtige landweg-
getjes. Een term die teruggrijpt 
naar een gedicht van de Duitse 
schrijver Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) en die ver-
wijst naar gecamoufleerde proto-
typen die op de openbare weg 
worden getest – en gespot. 

En deze verschijning heeft 
het allemaal: de nieuwe SL 
Roadster staat voor innovaties 
en tegelijkertijd voor een terug-
keer naar sportieve waarden. 
Details over het toekomstige 
high-performance model blij-
ven voorlopig echter geheim, ze 
worden vakkundig afgeschermd 
van de buitenwereld.

De nieuwe generatie van de 
klassieke racewagen, die ooit 
als ‘Gullwing’ de autosport-
wereld veroverde, wordt overi-
gens voor het eerst exclusief bij 
Mercedes-AMG in Affalterbach 
ontwikkeld. 

Met de nieuwe generatie 
SL creëert Mercedes-AMG 
een modern icoon

De toekomst in 
camouflage
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Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag ons inspiratiemagazine aan via vanvanee.nl 
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Scan de QR-code en ontdek hoe andere buitenlevensgenieters ‘binnen’ op natuurlijke 

wijze in ‘buiten’ over hebben laten gaan met een overkapping Van van Ee.

Van binnen zijn we allemaal 
buitenmensen
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P OL E P O S I T ION

CO₂ als nieuw recyclebaar 
materiaal? Een bedrijf uit Silicon 
Valley laat zien dat het mogelijk is
Nicholas Flanders is CEO van de Californische 
startup Opus 12, waar hij en zijn twee medeoprichters 
een methode hebben ontwikkeld om CO₂ te recyclen: 
Opus 12 kan met een nieuwe techniek uitlaatgassen 
omzetten in nieuwe materialen als kunststoffen, 
vezels en zelfs brandstof

U hebt iets gerealiseerd dat bijna te mooi klinkt 
om waar te zijn: uitlaatgassen omzetten in bruik-
bare materialen. Hoe bent u met uw team op dit 
idee gekomen?
We hebben ons gefocust op een fundamentele vraag: is 
het mogelijk om koolstofdioxide, kortweg CO₂, te recy-
clen? Toen ik mijn twee medeoprichters Kendra Kuhl 
en Etosha Cave aan de Stanford University ontmoette, 
waren zij bezig met de afronding van hun proefschrift 
over de elektrochemische omzetting van CO₂. Kendra 
en Etosha waren de eerste afgestudeerde studenten die 
onderzoek deden naar de chemische reactie van CO₂ – 
dat dit interessant kan zijn, werd al in de jaren tachtig 
in Japan vastgesteld. Toen de olieprijs in die tijd 
instortte, stortte echter ook de financiering van de 
betreffende onderzoeksprojecten in. Nu er meer aan-
dacht is gekomen voor de klimaatverandering is dit 
onderzoeksgebied de afgelopen tien tot vijftien jaar 
weer in de belangstelling gekomen.

U hebt een nieuw chemisch proces ontwikkeld. 
Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Kort door de bocht: CO₂ wordt door water en elektrici-
teit afgebroken tot zijn elementen, die vervolgens door 
onze katalysator worden samengebracht tot nieuwe 
moleculaire verbindingen. Zuurstof wordt als bij product 
geproduceerd. Je zou het proces kunnen vergelijken 
met een kunstmatige fotosynthese. 

Sinds enkele jaren maakt ook de chemische 
industrie gebruik van gassen als koolstofdioxide 
en waterstof voor het verkrijgen van een grote 
verscheidenheid aan materialen en vloeibare 

brandstoffen. In welk opzicht verschilt het 
Opus 12-proces van andere oplossingen?
Het is vooral de eenvoud waarin onze aanpak zich onder-
scheidt. En het grote aantal producten dat we kunnen 
produceren met behulp van CO₂-conversie. Het gebruik 
van verschillende katalysatoren maakt het mogelijk om 
een hele reeks grondstoffen te verkrijgen.

Kunt u ons enkele voorbeelden geven?
In wezen gaat het om drie producten. Het eerste is  
synthesegas, dat een mengsel is van koolstofmonoxide, 
koolstofdioxide en waterstof. Het tweede is ethyleen, dat 
wordt gebruikt bij de productie van diverse kunststof-
fen. En het derde is methaan, een organische verbinding. 
Zo kunnen we duurzaam biogas produceren, een bron 
van hernieuwbare warmte en gas. Door middel van ons 
onderzoek aan de universiteit van Stanford hebben wij 
kunnen aantonen dat het met deze technologie mogelijk 
is om meer dan zestien verschillende producten uit CO₂ 
te produceren. En in de toekomst kunnen het er nog meer 
worden. Dit zal een doorslaggevend effect hebben op het 
milieu, zelfs als we alleen de drie genoemde producten 
nemen. We kunnen er van alles mee produceren, van 
schoenen tot auto-onderdelen.

Voor welke auto-onderdelen kan uw technologie 
bijzonder goed worden gebruikt?
Voor alles wat wordt gemaakt van polymeren, oftewel 
kunststoffen en schuim. Dit omvat een hele reeks 
onderdelen, bijvoorbeeld veiligheidsgordels en stoel-
en interieurbekleding. We kunnen ook brandstoffen 
voor auto’s produceren – een ander zeer interessant 
toepassingsgebied. FO

TO
’S

 O
PU

S 
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Nicholas Flanders
(links) richtte Opus 12 
in 2016 op, samen 
met zijn collega’s  
dr. Kendra Kuhl 
(rechtsboven) en  
dr. Etosha Cave 
(rechtsonder).  
De drie hadden elkaar 
pas een jaar eerder 
ontmoet op de uni-
versiteit van Stanford. 
Het is goed denkbaar 
dat Mercedes-Benz 
zijn samenwerking 
met de tech-startup 
uitbreidt in het kader 
van zijn innovatie-
platform STARTUP 
AUTOBAHN (een  
initiatief dat in 2016 
gezamenlijk door 
Daimler AG en Group 
Research is opgericht).

Interview van ANDREA BIERLE
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Zelden hebben mode- en 
beautymerken zoveel openheid 
getoond als op dit moment: de 
Zweedse fabrikant van luxe-
parfums Byredo werkte 
onder het alias Cactus Jack 
bijvoorbeeld samen met 
rapper Travis Scott voor een 
parfum dat de aanblik van ster-
renstof interpreteert als een 
geur en luchtige elegantie uit-
straalt. Zo voelen de slip-on 
sneakers van Bottega Veneta
ook aan. De typische gevloch-
ten look is moderner dan ooit. 
Ook de minimalistische tas
is een eerbetoon aan de luxe 
elegantie waarmee ontwerper 
Daniel Lee het traditionele 
merk moderniseert. Praktisch 
en chic is de Bluetooth-hoofd-
telefoon van Master & Dyna-
mic. De marmerlook zet ook in 
tijden van videoconferencing 
fraaie accenten. Om uw garde-
robe een tijdloze basis te geven, 
biedt de klassieke trenchcoat 
van Salvatore Ferragamo
maximale fl exibiliteit: voor 
boodschappen doen in deze 
homeoffi  ce-tijden kan hij op 
verschillende manieren worden 
gecombineerd – zowel met een 
joggingbroek als een pantalon. 
De stijlvolle zonnebril van 
Barton Perreira en Fear of 
God rondt de outfi t op een 
casual manier af. Montblanc 
slaat ook nieuwe wegen in: 
naast de iconische pennen 
heeft het Hamburgse merk 
een smartwatch ontwikkeld
die meldt wanneer het tijd is 
voor je workout – of een wan-
deling in de frisse lucht.

Onze tip voor de lente: 
besteed uw vrije uren aan 

waardevolle dingen

Time-
management

In iedere uitgave selecteert 
onze hoofdredacteur Hendrik 
Lakeberg producten die uw 
dagelijks leven verrijken

5

2

4

1

3

6

7

1 Zonnebril: Barton Perreira x Fear of God, € 450, bartonperreira.com
2 Smartwatch: Summit Lite, Montblanc, € 790, montblanc.com

3 Tote Bag: Bottega Veneta, € 3.950, bottegaveneta.com
4 Trenchcoat: Salvatore Ferragamo, € 2.800, ferragamo.com

5 Bluetooth-hoofdtelefoon: Master & Dynamic, € 299, masterdynamic.com
6 Parfum: Space Rage Travx van Cactus Jack voor Byredo, € 200, byredo.com

7 Sneaker: Bottega Veneta, € 750, bottegaveneta.com

Het is heerlijk lang buiten zitten met een tuinkamer 

met poolhouse van Bronkhorst. De combinatie van 

robuust hout met materialen als beton, staal en glas 

maken het een plek om van te houden. We maken uw 

tuinkamer graag voor u op maat. Vraag de gratis 

brochure aan op bronkhorstbuitenleven.nl of bel 

0577 - 201 580 voor een vrijblijvende afspraak.

Exclusief poolhouse op maat

TUINKAMERS    |    VERANDA’S    |    POOLHOUSES    |    SCHUREN    |    GARAGES    |    GASTENVERBLIJVEN

200925-Bronkhorst-ME-215x270.indd   1200925-Bronkhorst-ME-215x270.indd   1 30-06-2020   16:0530-06-2020   16:05
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PA R T N E R S H I P

Sietse, je bent gegroeid als 
ondernemer en inmiddels 
verantwoordelijk voor de 
volledige organisatie van het 
Eurovisie Songfestival* in 
Nederland. Over een mooie 
carrière gesproken! Hoe ben 
je hierin gerold? 
Als jonge en ondernemende stu-
dent beheerde ik een website met 
het Eurovisie Songfestival als 
thema. In die periode kende het 
internet een steile groeicurve, 
onder andere door de opkomst van 
social media. Vanuit dat project 
groeide ik door tot ondernemer met 
een eigen communicatiebureau. Tot 
2016 verzorgden we onder andere 
de online communicatie voor het 
songfestival. In 2019 won Nederland 
het songfestival en werd ik opnieuw 
aangezocht door de European 
Broadcasting Union, zeg maar de 
UEFA-cup van de muziek, dit keer 
om het volledige evenement onder 
mijn vleugels te nemen. 

Mercedes-Benz is mobility 
partner van het Eurovisie 
Songfestival dat in 2020 in 

volledig elektrische Mercedes-Benz 
EQC. Ondanks corona zijn we nog 
best veel onderweg om een hoop 
praktische zaken te regelen. De 
groene strategie die Mercedes-Benz 
voor zichzelf heeft uitgestippeld, 
past perfect binnen de duurzame 
filosofie van onze organisatie.

Je bent een veelgevraagd 
spreker over leiderschap en 
andere thema’s. Beschouw je 
een bedrijf als Mercedes-Benz 
ook als een autoriteit in zijn 
vakgebied? 
Ik vind dat ze mooi werk leveren  
en mede leidinggeven aan de trans-
formatie van de mobiliteitsmarkt.  
Die transformatie is nu in volle gang 
en, toegegeven, andere merken 
hebben iets meer de rol van pionier 
gespeeld, dus ik was erg benieuwd 
naar de EQC. Mercedes-Benz bouwt 
al meer dan honderd jaar verbran-
dingsmotoren en mijn verwach-
tingen waren hooggespannen. Na 
enkele maanden rijden zie ik dat 
deze auto de lat voor de concurren-
tie weer wat hoger heeft gelegd. 

Hoe past elektrisch rijden in je 
maatschappelijke visie? 
Ik ben opgegroeid in de jaren tach-
tig. De periode waarin termen als 
zure regen, het gat in de ozonlaag 
en klimaatverandering hun intrede 
maakten. Ondertussen heb ik zelf 
een dochter van 3 en denk ik meer 
na over de wereld die ik voor de vol-
gende generatie wil achterlaten. 
Elektrisch rijden maakt voor mij 
wezenlijk deel uit van leiderschap, 
het draagt immers bij tot een beter 
milieu. Ook als bedrijf dat jonge 
werknemers wil aantrekken, vol-
staat een groen imago allang niet 
meer. Die generatie prikt dat in no-
time door, ecologie moet in het 
DNA van een bedrijf verankerd zit-
ten. Ook klanten hechten meer en 
meer belang aan de intrinsieke 
motivatie en oprechte bezorgdheid 
van een bedrijf voor mens en milieu.

Je schrijft in je boeken vooral 
over geluk. Hoe definieer je de 
term geluk? Dat is toch voor 
iedereen iets persoonlijks? 
Zorgt bijvoorbeeld een auto 
voor extra geluk?
Geluk kun je het beste omschrijven 
als een gevoel van balans en zorge-
loosheid. Een auto kan daar mede 
voor zorgen. In de auto luister ik 
bijvoorbeeld vaak naar podcasts, zo 
zorg ik ervoor dat ik mijn reistijd 
optimaal benut. Een echt sluitende 
definitie van geluk is er echter niet. 
Daarbij, die definitie verandert ook 
naarmate je ouder wordt en je in 
een andere levensfase belandt. 
Toen onze dochter in ons leven 
kwam, sloeg mijn eigen ‘welzijn’ 
plots over naar de volgende gene-
ratie. Voor mijn persoonlijk geluk 
acht ik het nastreven van materiële 
zaken minder belangrijk. Zodra je 
een basiscomfort hebt bereikt, 
stijgt je geluksgevoel niet evenre-
dig met meer bezit. De juiste balans 
vinden tussen werk en vrije tijd is 
veel belangrijker om je écht geluk-
kig te voelen. 

In je boek ‘How to live wow!?’ 
haal je tientallen formules en 
personen aan die over succes 
spreken. Heb je dit succes 
volledig zelf in de hand, denk 
je? Zo ja, kun je de gouden 
formule met ons delen? 
Succes begint bij zelfkennis. Naar-
mate je ouder wordt leer je meer 
over jezelf. Ik gebruik graag de 
term ‘voortschrijdend inzicht’. 
Door zelfreflectie leer je continu 
jezelf te ontdekken. Je kunt het 
omschrijven als ‘jezelf op de hielen 
zitten’, openstaan voor fouten 
maken, daaruit lessen trekken en 
proberen een betere versie van 
jezelf te worden. 

In je tweede boek ‘De Sparkle’ 
bespreek je het butterfly-
effect. Waarbij elke kleine 
verandering een groot gevolg 

* Ten tijde van dit interview 
was nog niet bekend hoe 
het Eurovisie Songfestival 
zou plaatsvinden.

Rotterdam gehouden zou 
worden, maar door COVID-19 
naar dit jaar verschoven is. 
Welke rol speelt mobiliteit en 
duurzaamheid tijdens een 
dergelijk internationaal 
evenement? 
Hier dienen we twee zaken te 
onderscheiden: communicatie en 
logistiek. We moeten een hele 
groep mensen en goederen ver-
plaatsen die van over de hele 
wereld komen. Logistiek komt er 
dus heel wat bij kijken. In deze tij-
den predikt men nogal snel het 
woord duurzaamheid, deze term is 
binnen onze organisatie echter 
geen loze kreet maar harde reali-
teit en in onze mindset ingebak-
ken. Op grote evenementen willen 
we niet dat er een berg afval ach-
terblijft. Qua communicatie hante-
ren we ook graag het ‘practice what 

you preach’-principe, we willen 
niet alleen claimen dat we duur-
zaam werken, we doen dat ook 
effectief. Daarom vinden we het 
echt broodnodig ons zo ecologisch 
mogelijk te verplaatsen. 

Hoe is de samenwerking met 
Mercedes-Benz tot stand 
gekomen? 
Die samenwerking past binnen 
onze duurzaamheidsstrategie. Onze 
partnershipmanager was op zoek 
naar een mobiliteits partner die het 
transport en ook ons wagenpark 
kon verduurzamen. Zo zijn we in 
gesprek geraakt met Mercedes-Benz. 
Ondertussen vervoeren we de  
deelnemende artiesten in en rond  
Rotterdam met de volledig elektri-
sche Mercedes-Benz EQV. De rest 
van ons wagenpark bestaat uit plug-
in hybrids en zelf rij ik met een  

kan hebben. Kun je dit effect 
uitleggen en kunnen wij het 
ook toepassen? 
Het butterfly-effect is een univer-
seel gegeven, dingen gebeuren 
gewoon om ons heen. Zo is de hui-
dige pandemie wellicht ontstaan 
omdat iemand besloot een stukje 
vleermuis te eten. Een ogenschijn-
lijk klein feit veroorzaakte vervol-
gens een enorme schokgolf. Het 
leven is doorgaans niet maakbaar, 
maar je ervan bewust zijn dat je 
iets in gang zet, leidt vaak tot iets 
groots. Dit bewustzijn zet je zintui-
gen op scherp, laat je glimlachen 
en zorgt voor positivisme in het 
dagelijks leven. 

Last but not least: gaat het 
Eurovisie Songfestival dit jaar 
plaatsvinden?
Vast en zeker! Het is een grote tv-
productie en de nodige voorberei-
dingen zijn getroffen. Of er ook veel 
publiek aanwezig kan zijn, zal de 
komende maanden duidelijk wor-
den. Maar, zeker nu is er behoefte 
aan positivisme en verbondenheid. 
De show wordt in meer dan veertig 
landen uitgezonden en verbindt  
180 miljoen kijkers. Het concept is 
voorspelbaar, maar de acts maken 
het elk jaar weer verrassend en 
houden het festival al meer dan 65 
jaar boeiend.

“Duurzaamheid is  
geen loze kreet binnen 
onze organisatie”
Mercedes-Benz is mobility partner van  
het Eurovisie Songfestival. Naar aanleiding 
hiervan spraken we met Executive Event 
Producer Sietse Bakker over zijn  
carrière, het duurzaam partnership met 
Mercedes-Benz, elektrisch rijden en de  
rol van mobiliteit binnen een dergelijk 
internationaal evenement

Interview van RAF HECTORS    
Foto’s van TOM VANDEWIELE

Sietse Bakker (1984)  
is tv- en eventmanager, 
schrijver van twee  
boeken over persoon-
lijke ontwikkeling en 
spreekt regelmatig in 
binnen- en buitenland 
over media, leiderschap 
en communicatie.  
In 2019 werd Sietse 
benoemd tot Executive 
Event Producer van het 
Eurovisie Song festival 
2020, dat in Nederland 
zou worden gehouden, 
maar door COVID-19 
naar 2021 is uitgesteld.

De EQC bevalt Sietse 
prima. “Al vergt het wel 
een mentaliteits-
verandering omdat je 
de auto niet mag 
vergeten te laden. En 
het rijdt ook anders, 
maar dat went snel.  
De auto is bijvoorbeeld 
heel stil onderweg, wat 
je een gevoel van rust 
bezorgt.” 
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Met Warranty
Extension langer 
onbezorgd rijden in 
uw MercedesBenz
Gemoedsrust, een vaste prijs en optimale 
veiligheid: dat biedt de verlengde garantie 
WarrantyExtension van Mercedes-Benz

A ls binnenkort de fabrieksgarantie 
van uw Mercedes-Benz afloopt, 
kunnen we ons voorstellen dat u 

met hetzelfde vertrouwde en veilige gevoel 
wilt blijven rijden. Daarom bieden wij u 
graag de mogelijkheid om deze zekerheid 
te behouden met onze verlengde garantie 
WarrantyExtension. Ons streven is en blijft 
u te allen tijde de nodige ondersteuning en 
bescherming te bieden, zodat het rijplezier 
in onze modellen een unieke ervaring blijft. 
Met de WarrantyExtension kunt u eenvou-
dig de service voor uw Mercedes-Benz ver-
lengen om uw veiligheid en mobiliteit in de 
toekomst te blijven garanderen.

Volledige zekerheid voor langere tijd 
Mercedes-Benz WarrantyExtension biedt 
optimale bescherming tot 200.000 km na 
de eerste kentekenregistratie van uw auto. 
En u kunt het contract tijdens de fabrieks-
garantie afsluiten voor 1, 2 of zelfs 3 jaar. De 
dekking is op hoofdlijnen gelijk aan de 
fabrieksgarantie. Zo komt u nooit voor ver-
rassingen te staan: met WarrantyExtension 
weet u exact welke kosten gedekt zijn voor 
een vast bedrag, zónder eigen risico bij 
reparaties. Als dat geen garantie voor opti-
maal rijplezier is!

Alle voordelen kunt u 
nog eens nalezen op 
mercedes-benz.nl 
of vraag uw 
Mercedes-Benz 
dealer voor meer 
informatie.
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Ter voorbereiding van een expositie loopt 
Madeleine Boschan altijd eerst door de 
ruimte die tot haar beschikking staat: “Ik 
creëer een sensomotorisch archief van 
indrukken en stemmingen”, legt ze uit. Daar 
heeft ze geen meetlint voor nodig, ze meet 
met haar eigen lichaam. Van haar voeten tot 
haar uitgestrekte hand: 2,16 meter. Van het 
topje van de duim tot de pink: 21 centime-
ter. De afmetingen van een ruimte zijn let-
terlijk in haar lichaam gegrift en kunnen 
later in het atelier worden opgeroepen. De 
Berlijnse kunstenaar maakt sculpturen 
waarvan de vorm en positie ‘de ruimte her-
definiëren’, zoals ze zelf zegt. 

Boschan leerde al vroeg dat je ruimtes 
fysiek kunt waarnemen. Als kind al haalde 
ze graag dingen uit elkaar om ze vervolgens 
op een andere manier weer in elkaar te zet-
ten. Ze knipte meubels en muren uit papier, 
schoof ze heen en weer en creëerde zo 
nieuwe contexten en perspectieven. Van-
daag de dag heeft ze andere uitdrukkings-
vormen tot haar beschikking om met de 
ruimte te werken. Met kunst neemt ze omge-
vingen op meerdere niveaus waar: mentaal, 
emotioneel en fysiek. “Ik wil nieuwe ruim-
tes creëren, rust scheppen”, legt de beeld-
houwer uit. Haar werk is veelgelaagd, maar 
even nauwkeurig en stringent als haar vroe-
gere knutselwerkjes. De weg daarnaartoe 
was echter allesbehalve rechttoe rechtaan, 
en daarom des te interessanter.

Zwerftochten door Berlijn
Aan het begin van haar studie in Braunsch-
weig schilderde Boschan figuratief, zoals 
interieurs, vergelijkbaar met het werk van 
Henri Matisse die het klassieke moder-
nisme mede vorm gaf. Nog tijdens haar stu-
die maakte ze enorme collages en drong ze 
steeds verder de reële ruimte in. Maar het 

was haar verhuizing naar Berlijn die haar 
bij de beeldhouwkunst bracht. “Ik werd 
daartoe geïnspireerd door zwerftochten 
door de stad”, herinnert de 41-jarige zich. 
“In 2007 waren hier nog veel vervallen 
gebouwen en had je sociologisch onderzoek 
kunnen doen op basis van het grofvuil op 
straat.” De alledaagse voorwerpen inspi-
reerden de kunstenaar. Ter gelegenheid van 
een groepstentoonstelling bouwde ze haar 
eerste sculptuur: een soort zelfportret dat 
op twee benen staat, gemaakt van pan latten. 
“Ik vond dat mooi, vooral hoe de ruimte 
rond het beeld een plek werd”, zegt ze.

Hoe kunnen we samenleven? 
Na verloop van tijd werden de ‘wezens’ 
steeds geavanceerder. Het waren machine-
achtige poses: metalen buizen werden 
gevormd tot naar voren gerichte benen, 
neonbuizen en jalouzieën tot gekantelde 
hoofden. Bij elkaar geplaatste beelden wer-
den met kabels verbonden om aan te tonen 
dat positionering in de ruimte altijd invloed 
heeft op ons samenzijn. De laatste grote 
vraag van de Franse essayist Roland Barthes 
werd een elementair credo voor Boschan: 

“Hoe kunnen we samenleven?” Maar ze 
ondervond toen dat ingewikkelde antwoor-
den op fundamentele vragen als deze 
slechts op grenzen stuitten. Daarom sloeg 
ze een meer open weg in, weg van de line-
aire vorm en naar sculpturale oppervlakte-
lichamen. “Ik verlangde naar de volle 
breedte”, zegt de kunstenaar.

Monumentale sculpturen
Des te indrukwekkender zijn haar nieuwe 
werken: Boschan is momenteel een van  
de weinige vrouwelijke kunstenaars van wie 
de minimale, constructieve en monumen-
tale sculpturen zowel interieurs als open-
bare ruimtes accentueren. Haar werken zijn 
tot 6 meter hoog.

Oppervlakken die verdwijnen
In haar atelier staat een groep hoge cilin-
ders waarvan de afzonderlijke oppervlak-
ken verschillende kleuren dragen. Om de 
kracht van de werken te vatten, moet men 
niet alleen om de cilinders heen lopen,  
maar als het ware ook de paden tussen de 
cilinders bewandelen. 

Een paar centimeter maakt al een ver-
schil. Een stap naar links en het zwarte vlak 
verdwijnt achter het paarse. Twee stappen 
naar rechts en de roze zijde van de volgende 
cilinder verandert weer in een trillende lijn 
die het aangrenzende turkoois omlijst. “Het 
gaat om perceptie en zelfbewustzijn”, legt 
Boschan uit. “Zonder context heb je geen 
standpunt. Het gaat niet alleen om de fysica 
van dingen. Sociale en ethische vraagstuk-
ken zijn belangrijk voor mij. Waar en hoe 
kunnen ontmoetingen plaatsvinden? Hoe 
maak je het mogelijk dat mensen elkaar ont-
moeten? De gedachte van mogelijkheden tot 
verbinding. Het ene niet zonder het andere, 
de één niet zonder de anderen. Verenigd met 
elkaar. En dit in het besef dat ruimtes altijd 
cultureel en historisch veranderlijk zijn.”

Soloshow
De kunstenaar bereidt momenteel haar 
solo-expositie voor, die deze zomer te zien 
zal zijn in het Forum für Photographie in 
Keulen. Met curator Ulrike Jagla-Blanken-
burg werkt Boschan aan een omvangrijke 
installatie met sculptuur, schilderkunst en 
film, die voor het eerst in deze ruimtevul-
lende vorm zal worden gepresenteerd.FO
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Madeleine Boschan 
is een van de weinige 
vrouwelijke kunste-
naars die grote  
minimalistische wer-
ken in de openbare 
ruimte maakt. De 
sculpturen van de 
beeldhouwer, die met 
wisselende perspec-
tieven werkt, zijn 
enkele meters hoog. 
In de toekomst wil ze 
nog meer werken van 
monumentale omvang 
maken. Enkele van 
haar werken zijn te 
zien op de expositie 
‘31: Women’ in de 
Daimler Art Collec-
tion in Berlijn. Op de 
foto ziet u Madeleine 
in het atelier naast 
één van haar werken. 
madeleine-boschan.de

EEN KWESTIE  
VAN PERSPECTIEF
Wat is tegenwoordig goede kunst en hoe maak je die? En waarom 
weten steeds meer vrouwen in de kunst wereld door te breken 
met hun werk? Wij vroegen drie kenners om antwoorden:  
een beeldhouwer, een curator en een galeriehouder 

Tekst van VERENA RICHTER 
Foto’s van ANNETTE APEL

Haar kunstwerk 
‘Turning a disc, and 
in turn, being turned 
as well (light blue 
and rosy)’ staat voor 
het Zentrum für 
Quanten- und 
Biowissenschaften 
(ZQB) van de 
Universiteit Ulm.

I M AGI N E

“Ik wil nieuwe ruimtes  
creëren, rust scheppen”
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Renate, Mercedes-Benz AG is de enige 
autofabrikant met een kunstcollectie: 
de Daimler Art Collection. Het eerste 
werk werd aangekocht in 1977, in een 
tijd waarin het nog helemaal niet 
gebruikelijk was dat bedrijven kunst 
verzamelden. Waar komt die 
pioniersgeest vandaan? 
In die tijd was Edzard Reuter voorzitter van 
de raad van bestuur van Daimler-Benz AG. 
Op een dag verscheen hij op een bestuurs-
vergadering met een schilderij van Willi 
Baumeister – de eerste aankoop die de basis 
legde voor de kunstcollectie.

Welke kunststromingen omvat  
de collectie? 
Wij bezitten momenteel zo’n 3.000 kunst-
werken van ongeveer 650 kunstenaars, van 
1900 tot heden. In het begin bestond de col-
lectie hoofdzakelijk uit moderne kunst uit 
Zuidwest-Duitsland. Op die manier positio-
neerde Daimler-Benz zich in zijn eigen cul-
turele omgeving, bijvoorbeeld met werken 
van Oskar Schlemmer, Johannes Itten en 
Willi Baumeister – allen leerlingen van 
kunstprofessor Adolf Hölzel uit Stuttgart. 
Later opende Daimler-Benz zijn deuren voor 
Europese abstracte en concrete kunst. En 
met de opdracht aan Andy Warhol begon in 
1986 de internationalisering. Ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan van 
Daimler-Benz kreeg Warhol de opdracht de 
foto’s van de belangrijkste automodellen te 
bewerken: van de gemotoriseerde koets uit 
1886 tot de Mercedes 300 SL.

U nam in 2001 het beheer over van  
de Daimler Art Collection.  
Hoe bent u begonnen?  
De sterke punten van de collectie verder 
ontwikkelen. Een van de speerpunten is het 

Duitse minimalisme, en daar wilde ik wat 
nieuws mee gaan doen. Daarom was een van 
de eerste werken die ik kocht ‘Don’t do it! 
(Readymades of the 20th Century)’ van  
John Armleder – een verzameling van din-
gen die verwijzen naar beroemde multiples  
(een object dat in een serie van gelijkwaar-
dige exemplaren bestaat, red.) van Marcel 
Duchamps urinoir tot Joseph Beuys’ 
sneeuwschop tot Jeff Koons’ volleybal. Het 
werk is zowel een optelsom van twintigste-
eeuwse kunstontwikkelingen als een 
slimme, ironische benadering ervan. Ik vind 
het interessant hoe de jongere generaties 
omgaan met de minimalistische erfenis. 
Anselm Reyle, bijvoorbeeld, transformeert 
een chaos van neonbuizen, folies, bouw-
materialen en elektrisch afval in reusach-
tige minimalistische sculpturen. En Katja 
Strunz bouwt eenvoudige metalen sculptu-
ren die spelen met de geometrie van de 
ruimte. Ik vind beide geweldig.

De Zwitserse Sylvie Fleury is enigszins 
een ontdekking van u, u promoot veel 
vrouwelijke kunstenaars. In hoeverre 
is de rol van de vrouw in de 
kunstwereld veranderd? 
Toen ik de collectie overnam, waren er 
ongeveer 200 kunstenaars vertegenwoor-
digd, maar slechts tien vrouwelijke kunste-
naars. Vrouwen waren aanwezig in de 
kunstwereld, maar nog niet in de collecties. 
Ik begon specifiek te zoeken naar jonge of 
onontdekte vrouwelijke kunstenaars die 
ofwel vergeten waren, vroeg gestorven of 
wier nalatenschap moeilijk toegankelijk 
was. Intussen maken werken van vrouwen 
30 procent uit van de collectie.

U hebt oog voor jong talent. En u was 
ook een van de eersten om grote 

groepen werken van Chinese 
kunstenaars aan te kopen. Waar en 
hoe vindt u de kunstenaars? 
Ik reis veel. Een mooie gelegenheid om 
nieuw talent te ontdekken was de wereld-
tournee van de Daimler Art Collection. We 
bezochten vijftien internationale musea, 
zoals in Argentinië, Brazilië en Japan, en kon-
den ter plaatse onderzoek doen en ateliers 
bezoeken. Ook onze sponsorprijs, die we tot 
vijf jaar geleden in Zuid-Afrika uitreikten, 
opende voor ons vele deuren. Het was in die 
tijd dat ik Guy Tillim tegenkwam.

... een kunstenaar die in die tijd niet 
eens een naam had in zijn vaderland, 
hooguit als documentair fotograaf. 
Hoe kwam u erachter dat hij nog veel 
meer kan? 
Dat was me meteen duidelijk. Zijn foto’s zijn 
niet voor snelle consumptie. Zijn vorm van 
fotografisch kijken maakt subtiele verban-
den zichtbaar, verenigt de perceptie van 
anderen, zelfportretten en clichés, maar 
ook het individuele en emotionele.

Kunstenaars een openbaar platform 
bieden is slechts één doel. Welke 
andere taken heeft uw collectie? 
In de kern gaat het om kunsteducatie. Wij 
willen mensen die anders niet naar musea 
en galeries zouden gaan, in contact bren-
gen met kunst.

Hoe doet u dat? 
Door de aanwezigheid van de werken in de 
openbare ruimtes van de onderneming.  
We organiseren ook thema-exposities en 
nodigen collega’s uit om na sluitingstijd 
langs te komen. In onze expositieruimte in  
Berlijn-Kreuzberg hebben we ook after-
workparty’s of yogalessen met kunst-
excursies georganiseerd. 

Uw huidige expositie heet ‘31: Women’. 
Exhibition Concept after Marcel 
Duchamp, 1943’. Wat betekent de titel? 
Ik heb Marcel Duchamp intensief bestu-
deerd tijdens mijn onderzoekswerk voor de 
Daimler Art Collection. Zo kwam ik op het 
feit dat hij in 1943 bij Peggy Guggenheim in 
New York de eerste was die grote exposi-
ties organiseerde met uitsluitend vrouwe-
lijke kunstenaars. Dat is waar ik op doel.

Dr. Renate Wiehager
beheert sinds 2001 
als hoofd van de 
Daimler Art Collection 
in Berlijn en Stuttgart 
de kunstcollectie van 
Daimler AG. Daar-
naast publiceerde ze 
talrijke boeken. Tot 
27 juni 2021 is in de 
zalen van de Daimler 
Contemporary Berlin 
de expositie ‘31: 
Women’ te zien, met 
ongeveer 60 werken 
van 31 vrouwelijke 
kunstenaars uit een 
periode van 100 jaar. 
Renate Wiehager 
werd gefotografeerd 
in het hoofdkantoor 
van Daimler in  
Stuttgart-Möhringen 
voor het werk  
‘A Forest (1)’ van  
Martin Boyce.
art.daimler.com

K U NS T

“Ik ben specifiek op  
zoek naar onontdekte  
vrouwelijke kunstenaars”
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Nadine, waarom vond u dat Berlijn nog 
een galerie nodig had?
Omdat we voelden dat er iets in de lucht 
hing. Het was nog niet tastbaar, maar we 
voelden het. 

Op welke manier?
Onze vrije tijd bestond uit het bezoeken van 
exposities en ontmoetingen met curatoren 
en galeriehouders, en op een gegeven 
moment merkten we dat steeds meer kun-
stenaars nieuwe wegen insloegen. Wij wil-
den deel uitmaken van deze ontwikkeling. 
Een platform bieden waar curatoren en kun-
stenaars ideeën kunnen uitwisselen. Het was 
de tijd waarin de eerste generatie kunste-
naars zich bezighield met sociale netwerken 
en waarin geografie, de plaats waar je je 
bevond, niet meer zo relevant was. 

Welke artiesten maakten destijds 
indruk op u?
Bijvoorbeeld ‘Slavs en Tatars’, kunstenaars 
die zich ontwikkelden vanuit een leesgroep. 
Alleen al het feit dat ze optraden als een 
collectief was opwindend. De hele kunste-
naarsmythe van het grote ego of genie viel 
weg. Slavs en Tatars werken veel met publi-
caties en onderzoek, waarbij ze verschil-
lende culturen en talen, filosofieën en 
stromingen met elkaar verbinden, ook die, 
die niet voldoen aan de westerse modernis-
tische tradities van lineariteit.

Wat moet een kunstenaar hebben 
opdat zijn werk in uw galerie mag 
hangen? 
Dat is precies wat je niet kunt zeggen. Als 
ik dat zou kunnen zeggen, zou het een  
formule zijn en zou het niet meer werken. 
Kunst moet je altijd brengen waar je nog 
niet eerder bent geweest. 

Welke kunst kan dat?
Voor mij is het belangrijk dat het werk op 
zichzelf staat en je niks aanrekent wan-
neer je de geschiedenis niet kent. Het 
heeft een eigen presence nodig, zonder 
enige verklaring. Ik herinner me de eer-
ste keer dat ik de serie ‘Throwing Three 
Balls in the Air to Get a Straight Line (Best 
of Thirty-Six Attempts)’ van conceptueel 
kunstenaar John Baldessari zag. Dit was 
toen ik kunstgeschiedenis studeerde in 
Parijs en ik begreep niet wat de foto’s 
moesten betekenen. Het zijn foto’s van 
pogingen om drie ballen in de lucht te 
gooien, zodat ze een lijn vormen tegen de 
blauwe lucht. Het resultaat is een soort 
notatie. Het werk liet me niet los, ik begon 
te lezen over Baldessari en verkende  
volledig nieuwe gebieden. Als je je onder-
dompelt in zo’n veelgelaagd kunstwerk, 
kan het je kijk op de werkelijkheid veran-
deren. En dat is wat kunst voor mij moet 
kunnen doen.

Na uw studie werkte u als curator, 
bijvoorbeeld in het Britse museum 
Nottingham Contemporary.  
Is het een lange weg van curator  
naar galeriehouder?
Als curator werk je meestal op project basis. 
Amadeo en ik daarentegen begeleiden een 
kleine groep kunstenaars gedurende een 
lange periode, hebben meestal de eerste 
expositie ooit voor hen georganiseerd en 
volgen hun ontwikkeling in nauwe uitwis-
seling. Het geeft veel voldoening.

Bij een galerie komt natuurlijk ook 
het commerciële aspect kijken ...
Ja, en in het begin wist ik niet zeker of ik 
dat wel leuk vond. Maar ik geniet van deze 
taak. Vaak geeft het praten met kunst-

verzamelaars me een heel nieuw perspec-
tief op het werk van een kunstenaar.  
De eerste keer dat we een ‘statement’-
expositie op de Art Basel hadden, toonden 
we werken van de Estse kunstenaar Katja 
Novitskova – en Christian Boros kocht ze 
voor zijn Berlijnse Kunstbunker. Een jaar 
later presenteerden we in Basel een  
ge-airbrushte kamer bestaande uit reus-
achtige doeken van de Amerikaanse kun-
stenaar Avery Singer. Dit werk bevindt zich 
nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Als zulke plaatsingen lukken, zijn dat heel 
bijzondere momenten. 
 
De Daimler Art Collection heeft ook 
werken aangekocht van een van uw 
kunstenaars ...
Ja, van Guan Xiao. Zij woont in Peking. 
Haar videocollages bestaan uit beelden die 
ze op YouTube vindt, aan elkaar monteert, 
en waaraan ze haar eigen teksten en  
zelf gecomponeerd geluid toevoegt. Zij wil 
zich afvragen hoe deze beelden worden 
gegenereerd, hoe ze circuleren, hoe ze 
beïnvloeden wat wij zien. Een van haar 
beroemdste werken gaat over het iconi-
sche beeld van de David in Florence en is 
een montage van clips van toeristen. In 
karaokestijl zingt ze over dit fenomeen en 
wil weten wie deze David is, die dagelijks 
door duizenden mensen wordt gefotogra-
feerd – wie hij voor ons is. 

Is de kunstwereld veranderd door 
corona?
Het wegvallen van beurzen en reizen in het 
algemeen maakt het moeilijker voor nieuwe 
posities om voet aan de grond te krijgen. 
De markt is op dit moment meer gericht  
op gevestigde waarden. Het is makkelijker 
om digitaal een werk te kopen van een 
artiest die je al kent. 

Hoe ziet het artistieke heden eruit? 
Een paar jaar geleden opende digitalisering 
een nieuw discours. De huidige artistieke 
trend staat los van het medium. Men kijkt 
terug en vraagt zich af hoe kunstgeschie-
denis kon worden geschreven zonder  
mensen van kleur, LGBTQ’s en vrouwen. 
Hoe kunnen we de canon bijwerken? Dit is 
een kwestie waar de kunstwereld zich nu 
intensief mee bezighoudt.

Nadine Zeidler
studeerde kunst-
geschiedenis en 
werkte als curator in 
Bonn, München en 
Nottingham. In 2013 
opende zij met haar 
partner Amadeo 
Kraupa-Tuskany Zeidler 
de galerie Kraupa- 
Tuskany Zeidler. In 
hun ruimtes in Berlijn-
Kreuzberg tonen ze 
voornamelijk werken 
van moderne en nog 
onbekende kunste-
naars. Hier is de gale-
riehouder te zien voor 
een werk van kunste-
naar Klára Hosnedlová 
die onlangs haar solo-
expositie ‘Nest’ had. 
Ze werd gefotogra-
feerd achter een licht 
reflecterende folie. 
k-t-z.com

“Kunst kan je kijk op de  
werkelijkheid veranderen”



DE EVOLUTIE  
VAN DE S-KLASSE

Het model creëert maatstaven op het gebied van elegantie, comfort en veiligheid:  
de S-Klasse van Mercedes-Benz is van oudsher het toonbeeld van een luxe limousine.  

We zoomen in op de verschillende generaties in zeven portretten

Tekst van DR. THOMAS GIESEFELD   Foto’s van MIKE MEYER

De eerste limousine die officieel als S-Klasse werd verkocht, werd tussen 1972 en 1980 zonder 
noemenswaardige visuele wijzigingen 473.035 keer geproduceerd. Voor het eerst was ook een dieselmotor 

leverbaar in de VS. Jarenlang bleef het model het toonbeeld van actieve en passieve veiligheid. Net als bij zijn 
voorganger was een koplampreinigingssysteem leverbaar. Het topmodel was de 450 SEL 6.9.

De S-Klasse limousine voor de jaren tachtig beschikte over een vlakke, schuiner geplaatste grille 
en voldeed aan de hoogste normen wat betreft veiligheid en efficiëntie. De bumpers waren 

eleganter en tegelijkertijd lichter qua constructie. Onder de motorkap werden nieuwe motoren 
gemonteerd en de ruitenwissers gingen er deels achter schuil.

1972-1980
116-SERIE

Hoofddesigner: Friedrich Geiger

1979-1991
126-SERIE
Hoofddesigner: Bruno Sacco
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De S-Klasse van de jaren negentig werd aangedreven door zes-, acht- en zelfs twaalfcilinder-
motoren. De ‘plaat-grille’ kenmerkte het gezicht van verschillende generaties S-Klasse en  

benadrukte tegelijkertijd de stilistische continuïteit bij de modelserie. Met ESP introduceerde  
deze generatie S-Klasse een baanbrekende veiligheidsinnovatie.

Een belangrijke technologiedrager: deze S-Klasse beschikte over meer dan dertig nieuwe 
ontwikkelingen waarvoor 340 patenten werden aangevraagd. Het bedienings- en 

aanduidingssysteem COMAND en de afstandsregeling DISTRONIC werden als optie aangeboden. 
In 2002 kwam daar PRE-SAFE® bij, het preventieve beschermingssysteem voor inzittenden.

1991–1998 
140-SERIE
Hoofddesigner: Bruno Sacco

1998–2005
220-SERIE 
Hoofddesigner: Bruno Sacco

S-K L A S S E
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Het doorontwikkelde onderstel ACTIVE BODY CONTROL verminderde het overhellen van  
de carrosserie. De nachtzichtassistent verlichtte de weg met infraroodlicht en maakt  

zo gevaren in een vroeg stadium zichtbaar. Naast uitgebreide assistentiesystemen zorgde 
de doorontwikkelde afstandsregeling voor afstand en veiligheid.

Deze S-Klasse was de eerste auto ter wereld die de weg verlichtte met uitsluitend leds.  
Het volledig achterwege laten van gloeilampen verminderde het stroomverbruik aanzienlijk.  

De doorontwikkelde en volledig dragende luchtvering AIRMATIC behoorde tot de 
standaarduitrusting van alle uitvoeringen.

2005–2013 
221-SERIE

Hoofddesigner: Peter Pfeiffer

2013–2020 
222-SERIE

Hoofddesigner: Gorden Wagener
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Zelflerende algoritmen laten functies reageren op de lichaamstaal van de bestuurder. De achter-
wielen zijn bestuurbaar. De eerste airbags achter ter wereld in een serieauto zorgen voor een 

betere bescherming van de passagiers op de buitenste achterzitplaatsen in de verlengde versie. 
De auto wordt geproduceerd in de modernste fabriek van Mercedes-Benz, Factory 56.

2020
223-SERIE

Hoofddesigner: Gorden Wagener

S-K L A S S E
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A lleen Mercedes-Benz kan zo’n model bouwen: 
Met de nieuwe 223-serie van de S-Klasse pre-
senteert het merk indrukwekkende technolo-

gische oplossingen en laat de fabrikant tegelijkertijd 
zien welke kant het opgaat in het topsegment. Vanaf 
het moment dat ze in de auto stappen, ervaren de pas-
sagiers dat verfi jnde gevoel van luxe dat in elk detail 
van het interieur naar voren komt. En dat gaat veel ver-
der dan de behaaglijke kussens op de hoofdsteunen 
van de stoelen met massagefunctie.

De bijzondere reputatie die de S-Klasse wereldwijd 
geniet, is sinds jaar en dag gebaseerd op het maximale 
niveau aan luxe, comfort en veiligheid dat deze model-
serie door de jaren heen altijd heeft geboden. Het over-
zicht in de fotogalerij maakt het duidelijk: de S-Klasse 
is een icoon in de auto-industrie. En lang voordat de 
illustere typeaanduiding offi  cieel werd gebruikt (zie 
kaderstuk), speelden zijn voorgangers niet alleen een 
voortrekkersrol in het topsegment, maar gaven ze de 
technologische vooruitgang in autotechniek vorm. Dit 
gold zeker voor de Mercedes Simplex, waarvan het 
concept aan het begin van de twintigste eeuw de 
moderne auto mogelijk maakte en waarvan de inno-
vaties doorslaggevend waren voor het comfortabeler 
en veiliger maken van auto’s.

In de begindagen van het merk Mercedes-Benz 
vestigde de Nürburg met zijn degelijkheid en betrouw-
baarheid de goede reputatie van het merk in het 
topsegment. Begin jaren vijftig markeerde Type 220 
(W 187) de terugkeer naar dit wereldwijd belangrijke 
marktsegment en betrad met zijn opvolger de nieuwe 
wereld van effi  ciënt geproduceerde auto’s met zelfdra-
gende carrosserie, met meer ruimte en een beter zicht 
rondom. De ‘Heckfl osse’-modellen met hun bijzonder 
innovatieve veiligheidscarrosserie creëerden in de 
jaren zestig maatstaven op het gebied van verkeers-
veiligheid. De aanduiding ’S-Klasse’ wordt sinds 1972 
offi  cieel door Mercedes-Benz gebruikt en onderscheidt 
de modellen in de zes- en achtcilinderklasse van de 
rest van het personenwagengamma, zoals de tijdloos 
mooie modellen 250 S tot 300 SEL 6.3 dat ook al deden 
in de jaren na 1965, hoewel ze de aanduiding S-Klasse 
nog niet droegen.

Vanaf dat moment hadden klanten keuze uit een 
Mercedes-Benz en een S-klasse. In het verkeersbeeld 
van de jaren zeventig leken ze uit een andere wereld te 
stammen. Het gerenommeerde automagazine auto 
motor und sport riep het topmodel zelfs uit tot de ‘beste 
auto ter wereld’ (uitgave 21/1975). De opvolger van de 
126-serie kwam in 1979/1980 op de markt, in een geheel 
ander waardentijdperk. Nieuwe benaderingswijzen op 
het gebied van milieu en energie stonden hoog in het 
vaandel en maatschappelijk prestige werd nu uitgedrukt 
in automotive understatement. Het vernieuwende 

design van Bruno Sacco combineerde verfi jnde elegan-
tie met de nieuwste bevindingen op het gebied van aero-
dynamica en lichtgewichtconstructie en maakte van 
deze S-Klasse het vlaggenschip in het topsegment gedu-
rende het hele decennium. Het model staat tot op de dag 
van vandaag hoog in aanzien bij klassiekerliefh ebbers. 

In 1991 werd een nieuw hoofdstuk ingeluid. De 140-
serie werd aanvankelijk vaak miskend, maar het was een 
ruim en uiterst functioneel model, dankzij het conse-
quent achterwege laten van alle representatieve sier-
elementen. De S-Klasse, leverbaar met een breed scala 
aan aandrijfsystemen, was een wereldwijd exportsuc-
ces. De derde S-Klasse die door Bruno Sacco werd ont-
worpen, de 220-serie, kwam in 1998 op de markt met 
een minder hoekig design en een bijzonder elegant 
uiterlijk. Vooruitstrevende elektronica zorgde voor een 
toppunt van veiligheid, comfort en praktisch gebruiks-
gemak. Met de in 2005 geïntroduceerde 221-serie legde 
hoofddesigner Peter Pfeiff er vervolgens de nadruk op 
een helder, ingetogen lijnenspel en markeerde hij het 
enorme prestatiepotentieel met het gespierde design 
van de voor- en achterzijde. De geslaagde balans van 
alle eigenschappen onderscheidt deze S-Klasse zowel 
voor de passagiers als voor de bestuurder. 

Met de 222-serie werd vanaf 2013 een mobiliteits-
niveau bereikt waarin de vele componenten optimaal 
op elkaar waren afgestemd om een bijna perfect geheel 
te vormen. Hoofddesigner Gorden Wagener paste zijn 
stilistische concept van ‘sensuele puurheid’ toe, daar-
naast was de S-Klasse nu de eerste auto ter wereld die 
oneff enheden in het wegdek van tevoren kon detecte-
ren. Onze fotogalerij laat duidelijk zien dat de S-Klasse 
aan de hoogste verwachtingen moet voldoen, die vooral 
door zijn voorgangers zijn gecreëerd. Dat is wederom 
gelukt, we geven graag enkele voorbeelden.

Voelen, zien, ruiken, horen – alle zintuigen worden 
afzonderlijk geprikkeld. De actieve sfeerverlichting is 
ook nuttig ter ondersteuning van de nieuwe rijassisten-
tiesystemen. De eerste airbags achter ter wereld voor 
serieauto’s zorgen voor een betere bescherming van de 
passagiers op de buitenste achterzitplaatsen in de ver-
lengde versie. Preventieve bescherming wordt geboden 
door de carrosserie aan beide zijden binnen tienden van 
een seconde omhoog te brengen bij een dreigende aan-
rijding van opzij. De achterasbesturing draagt bij tot het 
bedieningscomfort, net als de tijdbesparende over-the-
air software-update van vijftig elektronische compo-
nenten en het zelfl erende multimediasysteem MBUX. 
Naar verwachting zal de nieuwe S-Klasse vanaf de 
tweede helft van 2021 op geschikte stukken snelweg in 
Duitsland in de hooggeautomatiseerde modus kunnen 
rijden met snelheden tot 60 km/h in druk verkeer. De 
Mercedes-Maybach werd eind 2020 onthuld. En er komt 
ook een Performance-versie van Mercedes-AMG.

1903–1905 
MERCEDES 

SIMPLEX 60 PS
Constructeur: 

Wilhelm Maybach

1951–1954 
MERCEDES-BENZ 

220 (W 187)
Stylist en 

hoofddesigner:  
Hermann Ahrens

1959–1965 
MERCEDES-BENZ 

220 – 300 SE LANG 
(W 111, W 112)
Hoofddesigner: 

Paul Bracq

1928–1939 
MERCEDES-BENZ 
NÜRBURG (W 08)

Constructeur:  
Ferdinand Porsche

1954–1959  
MERCEDES-BENZ 

220/220 S –  220 SE 
(W 180, W 128)
Hoofddesigner: 
Friedrich Geiger

1965–1972   
MERCEDES-BENZ

 250 S –  300 SEL 6.3 
(W 108, W 109)
Hoofddesigner: 

Paul Bracq

DE ROEMRIJKE 
VOORGANGERS 

VAN DE S-KLASSE 
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2  Zie voetnoot 2 op pagina 6.

Model Mercedes-AMG 
GT Black Series 
(rechts op de foto)

Brandstofverbruik2: 
   gecombineerd: 

12,8/100 km
CO₂-emissie2: 

   292 g/km

Z e kennen elkaar al twaalf jaar en je ziet in één 
oogopslag dat ze elkaar waarderen en vertrou-
wen. Ze hebben samen grote plannen – en  

kunnen ook veel bereiken: Philipp Schiemer (56),  
sinds 1 augustus 2020 Chief Executive Officer (CEO) van 
Mercedes-AMG, en Jochen Hermann (52), Chief  
Technical Officer (CTO). Onder hun leiding wordt 
Mercedes-AMG klaargestoomd voor de toekomst. 

Schiemer en Hermann werken al tientallen jaren voor 
Daimler AG. Schiemer is de commerciële man van het 
duo, Hermann de gepassioneerde technicus. Ze zijn bei-
den sportmannen en bovenal teamsporters: Schiemer 
was lange tijd aanvoerder en spelverdeler bij het voet-
bal, Hermann speelt nog regelmatig in de voorhoede en 
maakt daarbij tal van doelpunten. Schiemer, 1,84 meter 
lang, draagt een witte polo en zwarte gympen. Hermann, 
1,87 meter lang, een zwarte polo en witte sneakers.

Gefeliciteerd met jullie nieuwe rol aan het roer 
van Mercedes-AMG. Wat hebben jullie eigenlijk 
met sportwagens?
Philipp Schiemer: Dank u! Eigenlijk ben ik al zolang ik 
me kan herinneren geboeid door sport- en racewagens. 
Als kleine jongen, toen ik 10, 12 jaar oud was, verslond 
en verzamelde ik de grote autobladen. Ik was ook 
behoorlijk goed in het spelen van autokwartet: motor-
inhoud, cilinders, vermogen, lengte, de acceleratietijd 
voor de sprint naar 100 km/h... Ik herinner me nog 

TWEE  
MANNEN  
OP DE 
LINKERBAAN
Philipp Schiemer en Jochen Hermann maken deel uit van  
het nieuwe directieteam van Mercedes-AMG. We ontmoetten 
hen in Affalterbach voor een interview

Interview van JÖRG HEUER Foto’s van TOM KÖNIG

Philipp Schiemer 
(links) en Jochen 
Hermann (rechts) 
namen in augustus 
2020 het stuur bij 
Mercedes-AMG over 
en leiden het 
supersportwagen-
merk met volle 
kracht naar de 
toekomst. Hun grote 
doel: performance  
en duurzaamheid 
verenigen.
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Idool: vooral voor 
Jochen Hermann is 
de in 2019 overleden 
Formule 1-legende 
Niki Lauda een 
inspiratiebron en een 
rolmodel. Hun 
professionele paden 
hebben elkaar de 
laatste jaren steeds 
weer gekruist.
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Banz Bord is jarig en trakteert. 
U profiteert! 

Banz Bord is dit jaar 55 jaar uitvinder, pionier en producent van “zwevende design 

wandplanken en kasten” van buitengewoon hoogwaardige topkwaliteit. Dit vieren we dat 

met een wel heel speciale aanbieding.

Tijdelijk bieden we u deze Banz Bord Jubilé samenstelling aan van €6455,- voor €4995,- 

inclusief BTW en vakkundige montage bij u thuis!

Wandmeubel Jubilé
Banz Bord jubileum aanbieding:

6455 4995
In gewenste kleurstelling

Inclusief vakkundige montage

Nederlands topfabrikaat

geïntegreerd speakerset *optioneelhoogwaardig hang- en sluitwerk greeploze Softtouch sluiting ruime keus kwaliteits laquékleuren 

Experience Center Vlaardingen

Kotterstraat 8 Vlaardingen

bel 06 532 963 14 voor een afspraak

www.banzbord.nl

Banzzbord Adv-215x270_02.indd   1Banzzbord Adv-215x270_02.indd   1 29-3-2021   14:40:4929-3-2021   14:40:49Banzbord MercedesMe01'21.indd   1Banzbord MercedesMe01'21.indd   1 29-03-2021   15:4629-03-2021   15:46

dat in een kwartetspel de Mercedes-Benz C 111 zat. Die 
kaart was toen bijna onverslaanbaar.
Jochen Hermann: Ja inderdaad, autokwartet! Ik speelde 
het vroeger vaak en met plezier. Ik was ook van jongs af 
aan geïnteresseerd in sportwagens. Vooral in supersport-
wagens. Toen ik 15 was, las ik meer auto bladen dan nu. 
Pk en topsnelheid, aerodynamica en, natuurlijk, design, 
al die zaken interesseerden me. Rijdynamiek werd mijn 
ding, mijn grote passie. Ik ben alleen maar lucht- en 
ruimte vaarttechniek gaan studeren aan de universiteit 
van Stuttgart omdat ik natuurlijk wel wist dat als je dat 
studeert, je auto’s mag bouwen. En dat was mijn doel.

Hadden jullie idolen?
Philipp: Als tiener had ik al heel wat boeken en biogra-
fieën van alle racelegenden gelezen. De Argentijn Juan 
Manuel Fangio, die vijf keer wereldkampioen werd in 
de beginjaren van de Formule 1, was mijn favoriet. Later 
mocht ik hem zelfs persoonlijk ontmoeten in Argenti-
nië. Dat moment zal ik nooit meer zal vergeten. Fangio 
was een zeer toegankelijke, sympathieke man.
Jochen: Er zijn erg veel overeenkomsten tussen ons. In 
mijn jeugd ben ik ook opgegroeid met de Formule 1, 
omdat mijn vader altijd op zondag met mij naar de races 
keek. Mijn idool was Formule 1-coureur Niki Lauda.  
Ik kwam gedurende mijn carrière steeds weer in con-
tact met hem. Wat ik leuk vond aan hem? Hij luisterde 
aandachtig en was zeer leergierig.  Ik heb in mijn leven 
maar een paar mensen ontmoet die zoveel passie voor 
technologie hadden als hij. 

Als jullie jezelf in een paar zinnen moeten 
omschrijven, welke woorden kiezen jullie dan?

Philipp: Ik ben een teamspeler, een teamcaptain en een 
motivator. Ik ben zeer ongeduldig en creatief. Stilstaan 
is geen optie voor mij. Ik wil altijd alles verbeteren. 
Jochen: Ik zie mezelf als een vat vol energie. Ik wil altijd 
het volgende probleem aanpakken en het zo snel moge-
lijk oplossen. Ik kan nooit helemaal niets doen. Ook niet 
als ik op vakantie ben. 

Wat gebeurde er toen jullie te horen kregen dat 
jullie CEO en CTO zouden worden van het  
wereldberoemde Driving Performance-merk? 
Jochen: Dat herinner ik me nog goed, het was op een 
zaterdag. We hadden een feestje bij ons thuis toen ik 
werd gebeld. Of het me wat zou lijken om deel te gaan 
uitmaken van een nieuw directieteam van Mercedes-
AMG? Natuurlijk wilde ik dat! Na het telefoontje ging ik 
even zitten met mijn vrouw: “Ik werd net gebeld. Maak 
je geen zorgen, niets ergs. Maar ik moet dit nu voor 
mezelf verwerken, ik neem even een paar uur voor 
mezelf.” Ik liep ons huis uit, pakte mijn mountainbike 
en fietste weg. Pas daarna heb ik mijn vrouw verteld dat 
ik mijn droombaan bij AMG kreeg. 
Philipp: Door de sport heb ik een enorme drive om te 
winnen. Ik kan weliswaar tegen mijn verlies, maar ik 
stel alles in het werk om te winnen, dat is mijn karak-
ter. Om aan de top te staan. Ik werkte al sinds 2013 voor 
Mercedes-Benz in Brazilië en was verantwoordelijk voor 
de business in Latijns-Amerika. Dat was een hoogte-
punt voor mij, een absolute topbaan. Ik dacht toen dat 
het niet nog beter kon worden. Maar toen ik in São 
Paulo werd gebeld met de vraag of ik belangstelling had 
om CEO van AMG te worden, dacht ik: “Wow, geweldig, 
er zit blijkbaar nog meer in het vat.” Ik had niet durven 
dromen dat ik deze baan zou krijgen. 

Mercedes-AMG naar de toekomst leiden is  
ongetwijfeld een van de leukste, maar wellicht 
ook een van de meest uitdagende banen?  
Jochen: Als technicus kan ik zeker zeggen dat het mijn 
ultieme droombaan is om dit zelfverzekerde en sterke 
merk mede vorm te geven. 
Philipp: Voor mij is het een enorme eer om deze functie 
te mogen bekleden. Het is een bijzonder grote verant-
woordelijkheid om Mercedes-AMG verder te ontwikke-
len, met volle overgave en volle kracht voorwaarts te 
stuwen. Ik besef dat het een grote uitdaging is, maar ik 
heb ook genoeg zelfvertrouwen om te kunnen zeggen: 
“We kunnen het. Ja, we krijgen het voor elkaar!”

Hoe gaan jullie de sterke punten van het merk 
AMG benutten en vooral de wereldwijde  
aantrekkingskracht verder uitbouwen?
Philipp: Het is nu natuurlijk onze taak om AMG het elek-
trische tijdperk binnen te loodsen. We willen ons ook 
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Het eerste AMG 
Experience Center  
bij het Zhejiang 
International Circuit, 
niet ver van Shanghai.

positioneren als het performancemerk voor elektrische 
auto’s. Het zal een van onze prioriteiten zijn om nog meer 
topmodellen te ontwikkelen voor verzamelaars en lief-
hebbers in het topsegment. De vraag is er, zoals blijkt uit 
de AMG GT Black Series die we net op de markt hebben 
gebracht. Er staat er toevallig eentje voor de deur. Het is 
een perfecte supersportwagen, in mijn ogen. 
Jochen: Prestaties en duurzaamheid samenbrengen, daar 
gaat het ons in de eerste plaats om. Ik ben ervan over-
tuigd dat we altijd een performancemerk zullen zijn. 
Elektrificatie is geen bedreiging, maar een kans. 

Zijn er met betrekking tot de wijze waarop  
jullie Mercedes-AMG verder willen ontwikkelen 
verschillen tussen de diverse markten?
Philipp: Het merk moet wereldwijd dezelfde positione-
ring als een puur sportwagenmerk hebben, maar de 
modelvoorkeuren verschillen wel van regio tot regio. 
De toekomstmarkt China is zeker een bijzondere uit-
daging en biedt kansen, omdat er daar simpelweg geen 
lange geschiedenis is zoals in bijvoorbeeld Europa of 
de VS. Het is absoluut een van onze kerntaken om 
Mercedes-AMG in China net zo succesvol te positione-
ren als op de andere wereldmarkten. 

Bereiken jullie ook nieuwe doelgroepen,  
kopers en fans door de nadruk meer op lifestyle 
te leggen en minder op performance?
Philipp: Mercedes-AMG is met zijn modellen en  
auto sport-DNA al lange tijd uitstekend gepositioneerd 
in het performancesegment. Daar moeten we op voort-
borduren. Wij zien potentieel in het lifestylesegment 
en ook de vrouwelijke doelgroep. We hebben hier gewel-

dige kansen en ook enkele productideeën die gericht 
zijn op een combinatie van performance en dagelijks 
gebruiksgemak.

Hoe kunnen jullie het verlangen van jullie  
klanten naar de bijzondere producten van 
Mercedes-AMG nog meer aanwakkeren?
Jochen: We beschikken over de benodigde technische 
expertise, we sluiten geen compromissen en we maken 
het onmogelijke mogelijk. 
Philipp: Omdat wij als bedrijf jonger zijn dan de con-
currentie, hebben we ook wat meer mogelijkheden om 
ons te ontwikkelen – en dat is altijd goed voor positieve 
verrassingen.

Zullen mensen over vijf jaar nog praten over pk’s 
en acceleratiewaarden? Of zullen mensen om 
andere redenen gaan kiezen voor luxe sport-
wagens met racegenen?
Philipp: Mensen, en vooral die in het snelgroeiende auto-
sportsegment, zullen over vijf of tien jaar absoluut nog 
steeds willen genieten van power. Welke aandrijving daar 
dan achter zit, valt nog te bezien. Daar werken we hard aan.
Jochen: Driving Performance is op zich al een luxe product 
en ik ben ervan overtuigd dat dat zal blijven bestaan. 

Naar welke zakenreis kijken jullie met name uit?
Philipp: China. Onlangs hebben we het eerste AMG 
Experience Center ter wereld geopend op 2 uur rijden 
van Shanghai. Het is ongeveer 1.300 vierkante meter groot 
en beschikt over een interactieve experiencezone, race-
simulators, twaalf functionele en vier expositieruimtes. 
Het ligt vlak naast het Zhejiang International Circuit. 
Jochen: Ik kijk uit naar een aantal modelpresentaties: 
die van de AMG-modellen van de nieuwe S-Klasse en 
de unieke Project ONE. 

Jullie hebben de legendarische oprichters van 
AMG, Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher, 
ontmoet. Wat betekent deze meeting voor jullie?
Philipp: Heel veel! Als Aufrecht en Melcher over drie 
jaar tegen ons zouden zeggen dat we het tot nu toe goed 
hebben gedaan, zou dat voor mij persoonlijk het groot-
ste compliment ooit zijn.
Jochen: Ja, dat zou de kroon op ons werk zijn.

De toekomst van Mercedes-AMG: dit interview is de eerste 
van een serie waarin wij in elke uitgave highlights en innova-
ties bij Mercedes-AMG en de nieuwste high-performance 
modellen zullen presenteren.

Günter Hoffschult 
trad in augustus 
2020 ook toe tot  
de directie als CFO. 
Hij werkt sinds 1995 
bij het Daimler- 
concern. Bij de 
Mercedes-Benz  
personenwagen-
divisie was hij vanaf 
2014 verantwoorde-
lijk voor de product- 
en project-controlling 
van de S-Klasse, 
waarna hij in 2017  
de verantwoordelijk-
heid kreeg voor de 
product- en ontwik-
kelings-controlling 
van de aandrijf-
systemen voor 
personenwagens.
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Het kloppend hart
De toekomst is aan de elektromobiliteit. De autoaccu’s spelen hier een 
cruciale rol bij. Hoe worden ze gebouwd? Hoe duurzaam zijn ze? En hoe 
zorgen ze ervoor dat elektrische auto’s geschikt zijn voor dagelijks 
gebruik? Zeven belangrijke vragen – en de antwoorden

Tekst van de REDACTIE

Model  
Mercedes-Benz  

EQA 250

Stroomverbruik1:
  gecombineerd: 

17,8-19,1 kWh/100 km
CO₂-emissie2: 

  gecombineerd: 
0 g/km 

1 2 Zie voetnoten  
1 en 2 op pagina 6.FO
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1
Duitsland
Kamenz I
Kamenz II
Untertürkheim I
Untertürkheim II
Sindelfingen

China 
Peking

Polen
Jawor

Thailand
Bangkok

USA
Tuscaloosa
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Waar worden de 
accu’s geproduceerd?

Wat zit erin?

Defecte accu. En nu?

Mercedes-Benz koopt de afzonderlijke  
cellen van de accu’s, bijvoorbeeld voor de 
EQ-modellen, op de wereldmarkt om toe-
gang te hebben tot de nieuwste technolo-
gieën. In de toekomst zullen accucellen ook 
in Duitsland worden geproduceerd – in de 
nieuwe fabrieken van twee partners – met 
100 procent hernieuwbare energiebronnen 
zoals wind, zon en waterkracht. In een vol-
gende stap worden de cellen verwerkt tot 

Verschillende cellen. In elke cel zit een posi-
tieve elektrode, die meestal nikkel, mangaan 
en een beetje kobalt bevat, en een negatieve 
elektrode van grafiet. Elektronen bewegen 
hiertussen heen en weer. Dit is simpel 
gezegd hoe een lithium-ion-accu werkt.

Voor Mercedes-Benz begint een duur-
zaam elektrisch modellengamma helemaal 
aan het begin van de waardeketen – met 
verantwoord gewonnen en verantwoord 
verwerkte grondstoffen. Om ervoor te zor-
gen dat de sociale normen en de mensen-
rechten bij de winning worden nageleefd, is 
één ding van groot belang: transparantie in 
de hele toeleveringsketen. Daimler laat  
bijvoorbeeld de kobaltleveranciers tot aan 

Mercedes-Benz geeft voor zijn EQ-model-
len een accucertificaat af en daarmee een 
prestatiebelofte voor een perfect functio-
nerende HV-accu, die tot acht jaar of 
160.000 kilometer geldig is. Dit dekt ook 
eventueel capaciteitsverlies in de accu.

Als de accu toch defect raakt, is grond-
stofbesparende revisie een optie. Defecte 
cellen worden uit de oude accu gehaald en 
door nieuwe vervangen. Zo’n 95 procent 
van de ‘oude’ accu kan op deze manier 

accusystemen in een van de accufabrieken 
van het wereldwijde productienetwerk van 
Mercedes-Benz. Een voorbeeld hiervan is 
de dochteronderneming Accumotive in 
Kamenz, een kleine stad in de Duitse deel-
staat Saksen. De kant-en-klare accu’s wor-
den geïnstalleerd in plug-in hybrids of in 
volledig elektrische modellen in een van de 
autofabrieken van Mercedes-Benz, zoals die 
in Bremen.

de mijn uitgebreid controleren volgens de 
OESO-richtlijnen. Er zijn ook maatregelen 
genomen om een verantwoorde en duur-
zame inkoop van de grondstoffen te garan-
deren: in de toekomst zal Mercedes-Benz 
alleen nog accucellen gebruiken waarin 
kobalt en lithium uit gecertificeerde mijn-
bouw zijn verwerkt. 

Mercedes-Benz zet zich ook buiten de 
toeleveringsketen in voor een duurzame 
verbetering van de levensomstandigheden 
van de lokale bevolking in de desbetref-
fende mijnbouwgebieden en voor een  
positieve ontwikkeling van de regio’s. Bij-
voorbeeld door gerichte ondersteuning van 
lokale hulporganisaties.

opnieuw worden gebruikt. Dat is goed voor 
het milieu: het verbruik van hulpbronnen 
en de CO₂-voetafdruk van een accu kunnen 
op deze manier worden verminderd en de 
totale ecobalans van de accu kan worden 
geoptimaliseerd. 

Gereviseerde accu’s zijn ook goedkope 
originele onderdelen. Hun laadvermogen 
wordt vastgesteld via tests. Als dit vermo-
gen onder een bepaalde grens komt, mogen 
de accu’s niet meer worden gemonteerd.FO
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Het wereldwijde 
productienetwerk van 
Mercedes-Benz bestaat uit 
9 fabrieken op 7 locaties  
op 3 continenten. 
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En als een accu totaal 
niet meer werkt?

Wat te doen met 
zwak presterende accu’s?

Dan is het tijd voor recycling – technisch 
gesproken is dit geen probleem met auto-
accu’s. Er zijn verschillende methoden, 
zoals het omsmelten van de accu’s. Op deze 
manier kan tot 70 procent van de compo-
nenten worden gerecycled. In het geval van 
individuele stoff en, zoals kobalt, kan het 
terugwinningspercentage meer dan 90 pro-
cent bedragen. Een andere methode is 
shredding, waarmee zelfs 96 procent van 
alle componenten kan worden teruggevoerd 
naar een nieuwe materiaalkringloop. De 
accu’s worden met behulp van stikstof 
vermalen tot een fi jn poeder. Kobalt en 
lithium kunnen worden opgelost, gereinigd 
en teruggewonnen in de vorm van zouten. 

Lithium-ion-accu’s die vanwege hun capa-
citeit niet geschikt zijn voor revisie, kunnen 
wel geschikt zijn voor een ander doel: 
gebruik in stationaire energieopslagsyste-
men, de zogeheten second use-opslag-
systemen. Grote opslagsystemen spelen 
een belangrijke rol in de energietransitie. 
Ze helpen namelijk de fl uctuaties in het 
elektriciteitsnet te compenseren door de 
toevoer van fl uctuerende hernieuwbare 
energiebronnen. Mercedes-Benz Energy 
demonstreerde dit met een van de grootste 
second use-opslagfaciliteiten ter wereld, die 
in 2016 in Lünen (Duitsland) op het net 
werd aangesloten. Deze faciliteit omvat 

De kringloop wordt gesloten. Om industri-
ele recyclinginstallaties op een economisch 
effi  ciënte manier te exploiteren, is een grote 
hoeveelheid oude accu’s nodig. Experts ver-
wachten dat er over twintig jaar waarschijn-
lijk genoeg recyclingmateriaal zal zijn. Dit 
komt omdat de vraag naar elektro-auto’s 
gestaag toeneemt. Als gevolg daarvan is de 
wereldproductie van lithium-ion-accu’s 
voor toepassing in auto’s in de afgelopen 
tien jaar vertienvoudigd. 

Als een accu eenmaal het recycling-
proces heeft doorlopen, is zijn levenscyclus 
voltooid. Daarmee zet e-mobiliteit een 
belangrijke en grote stap in de richting van 
duurzaamheid.

1.000 accu’s met een totale capaciteit van 
13 megawattuur. Dit komt overeen met de 
dagelijkse elektriciteitsbehoefte van 2.300 
huishoudens. Het gebruik in grote opslag-
systemen verhoogt het economische voor-
deel van de accu’s en verbetert hun 
ecobalans aanzienlijk. 

In de toekomst is het ook denkbaar dat 
second use-opslagfaciliteiten, zoals die in 
Lünen, het net ondersteunen in de buurt 
van openbare laadstations. Volgens schat-
tingen kunnen oude autoaccu’s in de grote 
opslagfaciliteiten nog maximaal tien jaar 
energie leveren voordat ze aan hun defi ni-
tieve reis naar recycling beginnen. FO
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MECHANISCH PROCES 
De accumodules worden vermalen tot 
korrels en de grondstoffen worden 
vervolgens chemisch geëxtraheerd.

THERMISCH PROCES 
Zelfde principe, andere methode: 
ook bij het smelten worden de 
bestanddelen gescheiden.

4
5
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Kunnen we elke dag op e-mobiliteit vertrouwen?
Bij discussies over elektromobiliteit rijst er 
altijd één vraag: past e-mobiliteit in ons 
dagelijks leven? Het antwoord is: ja. Toch 
deinzen veel automobilisten ervoor terug 
om een volledig elektrische auto aan te 
schaff en. Ze zijn bang dat ze met een lege 
accu komen te staan, ver bij een laadpunt 
vandaan. Maar is dit eigenlijk wel iets waar 
we ons zorgen over moeten maken?

Nee! Mercedes-Benz heeft een zeer 
praktische oplossing ontwikkeld om klan-
ten te helpen om toegang te krijgen tot 
laadstations en hen te ondersteunen bij de 
overstap naar e-mobiliteit, waar ze zich ook 
bevinden: de Mercedes me connect-service 
‘Mercedes me Charge’. Bestuurders van EV’s 
en plug-in hybrids hoeven zich niet meer 
druk te maken over waar en wanneer ze 
hun auto moeten laden. Via Mercedes me 
Charge vindt de auto zelf het dichtst-
bijzijnde laadstation en controleert vervol-
gens de beschikbaarheid.

De navigatie met Electric Intelligence 
optimaliseert de routeplanning voor 
Mercedes-EQ modellen: de route wordt 
gepland en indien nodig worden geschikte 
laadstations langs de route voorgesteld. 
Ook wordt tijdens het rijden de meest 

recente informatie over de verkeerssitua-
tie, het weer en de beschikbaarheid van 
laadstations in de auto doorgegeven, zodat 
de routegeleiding automatisch aan deze fac-
toren kan worden aangepast. Zowel in 
MBUX als in de Mercedes me-app worden 
de voorkeuzepositie, de actuele beschik-
baarheid en de prijs bij het gekozen laad-
station weergegeven.

Met Mercedes me Charge hebben bestuur-
ders van Mercedes-EQ modellen met de 
nieuwste infotainmentgeneratie MBUX opti-
oneel toegang tot een van de grootste laad-
netwerken ter wereld: vanaf januari 2021 
omvat dit netwerk meer dan 175.000 open-
bare laadstations van verschillende exploi-
tanten in Europa – in steden, parkeergarages, 
winkelcentra en langs snelwegen. 

De laadstations zijn op een comfortabele 
manier toegankelijk met de Mercedes me 
Charge-pas, de Mercedes me-app of via het 
mediadisplay van de auto. Bovendien profi -
teren klanten van een geïntegreerde betaal-
functie met eenvoudige facturatie nadat ze 
eenmalig de gewenste betaalmethode heb-
ben geselecteerd. Het laden wordt iedere 
keer automatisch geboekt en op overzichte-
lijke wijze op een maandfactuur vermeld.

Met Mercedes me Charge kunnen 
bestuurders van EQ-modellen 
die zich hebben aangemeld voor 
Mercedes me connect gebruik-
maken van de laadstations van 
verschillende aanbieders. Naviga-
tie met Electric Intelligence zorgt 
voor de meest efficiënte route-
planning en laadstops. Meer 
informatie: mbmag.me/charge

AC C U T E C H NOL O GI E
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Bent u er klaar voor?
Wilt u weten of een elektrische auto iets 
voor u is? Ontdek het met de zeven dagen-
uitdaging in de EQ Ready-app. Selecteer in 
de app eerst een elektrisch model uit het 
modellengamma van Mercedes-Benz en een 
vergelijkbaar model, van welk merk dan 
ook. Zeven dagen lang analyseert het algo-
ritme uw rijgedrag en vergelijkt dit met de 
mogelijkheden die de modellen van 
Mercedes-EQ al bieden. Ongeacht of u een 
volledig elektrisch model rijdt, een plug-in 

hybrid of een model met verbrandingsmo-
tor – u kunt tijdens alle ritten met uw 
Mercedes-Benz nog meer comfort ervaren 
met behulp van de Mercedes me-apps: 
Mercedes me, Mercedes me Service en 
Mercedes me Store. Daarmee kunt u de 
digitale aanbiedingen en services van 
Mercedes-Benz direct op uw smartphone 
gebruiken. 

Lees meer op: mercedes.me

mbmag.me/2020Android 
mbmag.me/2020iOS

mbmag.me/EQReadyAndroid 
mbmag.me/EQReadyiOS
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Het fundament. Het voelt als eeuwenoud en onvergankelijk. 
Vertrouwd. Een basis waar u op kunt bouwen en vertrouwen. Zodat 
u onbezorgd verder kunt ondernemen. In een bedrijfspand dat bij 
u past en waar u de komende decennia geen omkijken naar heeft. 
Deel uw dromen en ideeën en laat ons meedenken over het ontwerp.

Hardeman creëert de ruimte. De ruimte om te ondernemen. 
Wij hebben de ervaring, de kennis en het enthousiasme om te 
bouwen. Een betrouwbaar en betrokken familiebedrijf, voor wie 
kwaliteit en duurzaamheid voorop staat, al vijftig jaar.

Een stevige basis

www.hardeman.nl
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Deze producten 
symboliseren de 
opvatting van het 
mediamerk 
Highsnobiety over 
luxe. Meer informatie: 
highsnobiety.com

1 Mercedes-Benz Chief Design Officer Gorden Wagener ontwierp samen 
met designer Virgil Abloh een G-Klasse. 2 Een nieuwe ontdekking van 
David Fischer: sierraden van het atelier Werkstatt:München, dat in alle 
rust werkt voor high-end modemerken. 3 In het boek The New Luxury legt 
de Highsnobiety-redactie het luxeconcept uit dat Highsnobiety heeft 
bedacht. 4 Sneakers uit de samenwerking tussen Virgil Ablohs merk 
Off-White en Nike. Ze worden inmiddels aangeboden voor bedragen die 
een veelvoud zijn van de oorspronkelijke prijs.
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“ Merken 
zijn de 
nieuwe bands”

Met zijn blog Highsnobiety doorbrak de 
Duitser David Fischer al in 2005 de grens 
tussen streetwear en luxe mode. Hij was een 
van de eersten die zich richtte op een trend 
die momenteel de wereld van de luxemerken 
op zijn grondvesten doet schudden

Interview van HENDRIK LAKEBERG
Foto’s van CHRISTIAN WERNER

T oen David Fischer in 2005 een blog startte onder 
de naam Highsnobiety, kon hij niet bevroeden 
dat hij zestien jaar later een miljoenenpubliek 

over de hele wereld zou bereiken. Vanuit zijn persoon-
lijke passie voor bepaalde producten van streetwear- 
en luxemerken stelde hij op eigenzinnige wijze de 
inhoud van zijn blog samen door dure luxeproducten 
en sneakers van populaire sportmerken te mixen. Wat 
eerst een ongewone kijk op de modewereld was, inspi-
reert nu wereldwijde concerns als Mercedes-Benz. Een 
recent voorbeeld is de samenwerking met Virgil Abloh, 
de belangrijkste vertegenwoordiger van een nieuwe 
generatie designers. Highsnobiety-lezers volgen zijn 
werk als dat van een popster - of hij nu als design direc-
tor een nieuwe collectie voor Louis Vuitton Men heeft 
ontworpen of een nieuw paar sneakers voor het sport-
merk Nike. Een jonge en welvarende doelgroep van de 
zogeheten Gen Z en millennials (leeftijd 18 tot 36 jaar) 
verandert de manier waarop bedrijven gewilde produc-
ten creëren. Naast kwaliteit en prijs speelt het verhaal 
van een product een steeds grotere rol, evenals de wijze 
waarop een merk het op de markt brengt en produceert. 
Al deze aspecten geven het product een culturele aan-
trekkingskracht, en dit gaat een steeds grotere rol spe-
len bij aankoopbeslissingen. Al met al heeft deze 
accentverschuiving geleid tot een nieuw begrip van 
luxe. David Fischer pakte deze trend zeer vroeg op en 
speelde daarmee perfect in op de wensen van een 
nieuwe generatie modeliefh ebbers.
  
Wat betekent luxe voor u?
Ik heb geen eenduidig antwoord op die vraag. Waar-
schijnlijk defi nieert iedereen het begrip tegenwoordig 
op zijn eigen manier. Luxe kan een speciale ervaring zijn, 
een vakantie waar je al heel lang naar uitkijkt bijvoor-
beeld. Voor anderen betekent het de aanschaf van een 
dure jas of een paar limited edition sneakers. In prin-
cipe wordt steeds duidelijker dat een luxe uitstraling niet 
langer uitsluitend wordt gecreëerd door prijs, vakman-
schap of een merktraditie. De jonge doelgroep, die het 
merendeel van de Highsnobiety-lezers vormt, beschouwt 
luxe op een nieuwe manier. Ikzelf voel me tussen de 
generaties in. Mijn begrip van luxe wordt gevormd door 
de ‘oude’ wereld, maar ik weet dat het bezit van een paar 
zeer gelimiteerde sneakers ook luxe kan betekenen – al 
hoeft limited niet per se duur te betekenen.

Om hun producten aantrekkelijker te maken, 
produceren grote sportmerken vaak opzettelijk 
minder, ook al zouden ze dat eigenlijk niet 
hoeven, en lopen zo omzet mis.
Echte luxe heeft bijna altijd te maken met een gelimi-
teerde oplage. Dit kan worden gerealiseerd door het 
gebruik van zeldzame grondstoff en, maar sinds kort 
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“ We zijn heel vroeg 
begonnen met grenzen 
verleggen”

Fischer hecht veel 
belang aan esthetiek 
in zijn kantoor.

Luxe ontwerpen van staal

Bent u op zoek naar iets exclusiefs, een unieke uitstraling die niemand 
anders heeft? De stalen deuren met gepatineerde bronzen laag van 
De Rooy Metaaldesign zijn een eyecatcher in uw stijlvolle woning.  
Het staat garant voor een gedurfd en stralend interieur. Uiteraard met  
een perfecte afwerking, precies zoals u van ons mag verwachten.

De Rooy Metaaldesign ontwerpt en produceert stalen deuren met glas 
én luxe afwerkingen als brons en leer. Benieuwd naar de eindeloze 
mogelijkheden? Bezoek onze uitgebreide showroom in Veenendaal 
en daag ons uit met een uniek ontwerp.

Bastion 67 
3905 NJ  Veenendaal

0318 - 57 32 31
info@derooymetaaldesign.nl
www.stalen-binnendeuren.nl

kan het ook kunstmatig worden gecreëerd. Het is een 
vaak toegepaste strategie van de nieuwe luxe: schaar-
ste maakt de aantrekkelijkheid groter. Dit straalt ver-
volgens af op andere producten. Kijk bijvoorbeeld naar 
diamanten. Deze zijn van nature zeldzaam. Als Nike Air 
Jordans voor 1.000 euro worden aangeboden door de 
generatie 20- tot 30-jarigen op verkoopplatforms als 
StockX of eBay, zitten ze op hetzelfde prijsniveau als 
een paar schoenen van Balenciaga of Gucci, twee klas-
sieke luxemerken. De bereidheid van de mensen om 
veel uit te geven aan mode is dus sterker dan ooit, ze 
hebben er ook het geld voor. Omdat we bij High snobiety 
deze trend al vroeg hebben opgepakt, mede vorm gege-
ven en begeleid, is het boek The New Luxury ontstaan. 
Het vat de ontwikkeling van de trend samen – en dus 
indirect ook de geschiedenis van Highsnobiety.

U hebt Highsnobiety in 2005 opgericht als een 
blog voor sneakerfans. Ondertussen is het uitge-
groeid tot een klein media-imperium. Miljoenen 
lezers bezoeken dagelijks uw website en social-
mediakanalen. Wat is het geheim van uw succes?
Ik startte de blog omdat ik een fan was. Ik was vooral 
dol op streetwearkleding uit Amerika en Japan, uit Tokio 
in het bijzonder. Maar als Europeaan werd ik altijd beïn-
vloed door de klassieke luxe van Franse en Italiaanse 
luxemerken. Ik bracht deze twee werelden al in een heel 
vroeg stadium samen op Highsnobiety – en heb daar-
bij duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Waarom draag 
je geen sneakers van Nike met een handtas van Louis 
Vuitton? Of met een Rolex? Dat ging altijd prima samen 
in mijn ogen. Mijn team en ik begonnen dus al heel vroeg 
met grenzen verleggen. In die tijd begrepen de betrok-
ken merken nog niet echt dat er een enorme markt toe-
gankelijk werd voor hen. 

De enorm succesvolle samenwerking tussen 
Louis Vuitton en Supreme bracht daar verande-
ring in. Supreme is een kledingmerk uit New 
York dat vooral onder skaters en hiphoppers 
populair was. Eigenlijk een onwaarschijnlijke 
partner voor de luxegigant. 
Ja, maar beide merken belichamen perfect de wereld 
waar ze uit komen: Louis Vuitton heeft een traditie van 

meer dan honderd jaar als tassenfabrikant en hun pro-
ducten zijn gewild door hun vakmanschap, prijs en 
geschiedenis. Supreme was in zekere zin ook luxe, 
omdat het merk altijd producten in zeer gelimiteerde 
oplage heeft gemaakt. Fans moesten soms dagenlang in 
de rij staan voor de paar Supreme Stores over de hele 
wereld om als eerste een nieuwe ‘drop’ te zien. De wach-
tenden wisten niet eens zeker of ze echt de hoodie zou-
den krijgen die ze wilden. Dit verlangen naar zeldzame 
producten heeft me altijd geïnteresseerd. Nieuwe din-
gen vinden – dat is wat me ertoe heeft gebracht om 
Highsnobiety te beginnen. Onlangs ontdekte ik het 
bestaan van het atelier Werkstatt:München. Oprichter 
Klaus Lohmeyer maakt al jaren de sieraden voor een 
avantgardistisch modelabel. Het ‘hoofdkantoor’ van het 
bedrijf bevindt zich in een achtertuin. Er hangt geen 
bord aan de deur. Klanten weten waar ze voor komen. 
Dat vind ik leuk.

Zulke real-life ontdekkingen zijn zeldzaam 
geworden – het publiek van Highsnobiety doet de 
meeste inspiratie op via Instagram, toch?
Inderdaad, en daardoor verandert ook de functie van 
Highsnobiety. Iets nieuws ontdekken is bijna niet meer 
mogelijk, want iemand heeft dat op Instagram al voor jou 
gedaan. Ik verdwaal vaak op Instagram, spring van 
account naar account. Anders dan tien jaar geleden gaat 
het er bij Highsnobiety nu om fenomenen en modetrends 
een context te geven. Wij willen aan onze community 
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Het hoogwaardig 
vormgegeven en 
gedrukte magazine  
is een mooie 
aanvulling op de 
digitale kanalen van 
Highsnobiety. FO
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“ Merken moeten  
mensen keer op keer 
inspireren”

MODE

Wilt u een afspraak maken bij een van onze Mercedes-Benz dealers? Dat kunt u voortaan in een 
oogwenk regelen via uw smartphone, tablet of desktop. En als u gebruikmaakt van de Mercedes me-app, 
dan zijn daarin de belangrijkste gegevens zoals uw kenteken en chassisnummer al ingevuld. U hoeft 
alleen maar een datum en een tijdstip te kiezen en te bevestigen. Kan het eenvoudiger?

Maak online een afspraak: 
mercedes-benz.nl/service-afspraak

Uw serviceafspraak, 
geregeld in één klik!

uitleggen waarom iets belangrijk is, waarom je aandacht 
moet besteden aan bepaalde trends en producten. 

Deze hypecultuur, waarbij speciale producten 
slechts gelimiteerd kunnen worden gekocht, 
heeft geleid tot de trend van samenwerking.  
Want samenwerken met artiesten, popsterren of 
designers maakt de aantrekkingskracht van een 
gelimiteerd product nog groter. Een principe dat 
Mercedes-Benz ook heeft toegepast door de 
samenwerking met Virgil Abloh. Wat kenmerkt 
een succesvolle samenwerking?
Het is belangrijk om authentiek te zijn. Waarom is een 
samenwerking zinvol? Bij Mercedes-Benz heeft de band 
met mode een lange traditie door het partnership met 
de Fashion Weeks. Virgil Abloh is altijd al een groot fan 
van Mercedes-Benz geweest, dus dat was een mooie 
aanleiding voor samenwerking. Als dat niet het geval is, 
als merken zich in allerlei bochten moeten wringen,  
vermindert dat de aantrekkelijkheid van het product. 
En dat horen wij ook van onze lezers: zij zijn een zeer 
veeleisende doelgroep die tegelijkertijd niet meer zo 
loyaal is als vroeger. Dit biedt ook kansen: hoe duide-
lijker ik een merk positioneer – zelfs met betrekking 
tot politieke kwesties als de Black Lives Matter-bewe-
ging – hoe meer het wordt gewaardeerd. Een standpunt 
innemen kan polariserend zijn. Maar uiteindelijk heeft 

het ons meer fans en volgers opgeleverd dan we zijn 
kwijtgeraakt. Dat is hoe de nieuwe mediawereld werkt. 

En in deze nieuwe wereld hebben merken een  
status die hoger is dan ooit.
De Gen Z- en de Millennials-generatie uiten zich nu via 
merken zoals jongeren zich vroeger uitten via de 
T-shirts van popgroepen. Merken zijn de nieuwe bands. 
Hun status is vergelijkbaar met die van een popster en 
ze hebben een soortgelijke culturele macht. Dat is 
vooral te danken aan deze duidelijke positionering. 

Digitaal heb je een enorm wereldwijd bereik, 
maar twee keer per jaar publiceer je ook het 
Highsnobiety Magazine. Waarom doe je dat?
Bij het magazine gaat het ons niet om het bereik.  
Drukwerk heeft echter wel een grote signaalwerking. 
Magazines hebben een bepaalde autoriteit en charisma 
die digitale kanalen niet hebben. En als medium getui-
gen wij er ook een zekere autoriteit mee. Wij hechten 
uiteraard veel belang aan een kwalitatief hoogstaande 
productie van het magazine, zowel wat betreft de foto’s 
als de artikelen, maar ook de look&feel. Dat is voor een 
generatie die met internet is opgegroeid iets bijzonders 
en begerenswaardigs, als een speciaal visitekaartje dat 
je bij je draagt. En voor veel jonge kunstenaars die we 
aan de wereld voorstellen, is een gedrukte cover nog 
altijd iets om trots op te zijn. 

Hoe moeten merken te werk gaan in deze  
complexe mediawereld?
Merken moeten mensen keer op keer inspireren, con-
tinu in contact staan met het publiek. Onze lezers zijn 
dat inmiddels gewend. En over een paar jaar zullen zij 
behoren tot de bevolkingsgroep met de meeste koop-
kracht. Zij hebben nu al meer geld tot hun beschikking 
dan veel andere doelgroepen. Daarom is de verande-
ring met betrekking tot de opvatting van luxe zo belang-
rijk: de generatie van 20- tot 30-jarigen beschouwt luxe 
op een andere manier, waardoor het begrip luxe en in 
zekere zin de wereld veranderen. Omdat mode en jeugd-
culturen altijd door jongeren worden vormgegeven, 
geven deze zaken ook altijd een voorproefje van hoe de 
wereld zich als geheel zal ontwikkelen.
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DR I V E

Viva Mexico!
We vroegen de plaatselijke kunstenaars  

Jacobo en Maria Ángeles om een G-Klasse terreinwagen te beschilderen 
in de kleurrijke stijl van de Zapoteken. Een uniek project dat een 

Mexicaanse traditie en een auto-icoon verenigt

Tekst van ERNESTO ESCOBEDO   Foto’s van CESAR DURIONE (COMA)
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H et is onbetwistbaar een mythe. En een bewijs 
van meesterlijk vakmanschap. Nee, we hebben 
het nog niet over de G-Klasse (daar komen we 

later op terug), we hebben het over de kleurrijke kunst-
werken van de Zapoteken-cultuur. Wanneer er een kind 
wordt geboren in de afgelegen bergen van Zuid-Mexico, 
krijgt het een beschermdier toegewezen, afhankelijk 
van de geboortedag en het geboortejaar. Vervolgens 
smelten deze mythische wezens samen met de ziel van 
de mens tot een Nagual: een persoonlijke bescherm-
geest in de vorm van een heilig dier, vanaf dat moment 
nauw verbonden met het lot van een mens.

Vandaag de dag worden deze heilige dieren meestal 
vereeuwigd in figuren die uit het hout van de kopalboom 
worden gesneden en zijn versierd met precolumbiaanse 
patronen in acrylverf. In de regio Oaxaca is dit een bij-
zonder traditionele vorm van handwerk en een bron van 
inkomsten voor honderden gezinnen. Een van deze fami-
lies werd enige tijd geleden ook buiten Oaxaca bekend. 

Kunstenaars aan het 
werk: María Ángeles 
en haar man hebben 
ongeveer zes 
maanden aan de 
G-Klasse gewerkt. 

Blikvanger: de 
kleurrijk beschilderde 
terreinwagen voor de 
kerk Santo Domingo 
de Guzmán in het 
stadscentrum van 
Oaxaca.

Jacobo en María Ángeles behoren tot het selecte clubje 
kunstenaars die de plaatselijke traditie naar buiten heb-
ben gebracht: samen met andere Mexicaanse ambachts-
lieden hebben zij de visuele wereld van de film Coco 
gecreëerd. De animatiefilm van Pixar Studios geeft de 
cultuur in de regio gestalte. Coco is een ontroerend 
drama over opgroeien. Het is het verhaal van een jonge-
man die droomt van een carrière als muzikant, ook al 
hebben zijn ouders andere plannen met hem. De film 
was een ware bioscoophit en won in 2018 twee Oscars.

Centrum van traditioneel vakmanschap 
De rit van de regionale hoofdstad Oaxaca de Juárez naar 
San Martín Tilcajete duurt ongeveer een half uur. In de 
kleine stad vullen de meeste mensen hun dagen met het 
snijden van traditionele houten figuren. In de loop der 
jaren is San Martín Tilcajete uitgegroeid tot een centrum 
voor traditionele kunstnijverheid. De recente samen-
smelting van modern entertainment en lokale  
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traditie was voor Mercedes-Benz Mexico nóg een reden 
om van de gelegenheid gebruik te maken om de regio te 
verkennen: de opdracht was om de onverwoestbaarheid 
te benadrukken van een van de meest legendarische 
modellen van Mercedes-Benz – de G-Klasse, die onlangs 
zijn veertigste verjaardag vierde. Het team wilde de  
terreinwagen op traditionele wijze beschilderen en nam 
daarvoor contact op met Jacobo en María Ángeles. Het 
idee was om de G-Klasse te versieren met kleurrijke 
Zapoteken-patronen om het traditionele lokale vakman-
schap te huldigen en het onverzettelijke karakter van het 
model op een ongebruikelijke manier te eren.

Tijd en talent 
De transformatie omvatte naast het beschilderen ook 
het aanbrengen van een acrylprimer en een toplaag 
van autolak. De werkzaamheden namen ruim zes  
maanden in beslag – en het talent van nog eens acht 
andere kunstenaars.

Rijkdom aan details:  
met een extra fijn 
penseel kleurt Jacobo 
Ángeles de patronen 
zorgvuldig in.

Kleurrijk: Jacobo 
Ángeles schildert de 
eerste schetsen in 
zijn atelier.

“We hebben het als volgt aangepakt: we hebben de 
drie punten van de Mercedes-Benz ster verbonden aan 
de drie mythische krachten van de Zapoteken-cultuur: 
de adelaar (wind), de slang (onderwereld) en de jaguar 
(aarde). Het zijn allemaal beschermers van het volk. Dat 
was onze benaderingswijze bij dit project en zo deden 
we inspiratie op voor het design.” Jacobo glimlacht. Hij 
weet dat de driepuntige Mercedes-Benz ster in histori-
sche zin de verschillende motoren voorstelt die de 
onderneming in de begintijd produceerde: motoren 
voor het vervoer door de lucht, over zee en over land. 

Deze driedeling, geïnspireerd op de Zapoteken- 
symboliek, betekent concreet dat de jaguar die de aarde 
temt de motor van de G-Klasse kracht en ziel geeft voor 
de magische reis die hij voor de boeg heeft. Op de 
motorkap en in de koplampen waken de ogen van de 
twee andere dieren voortdurend over de auto. In dit 
kunstwerk worden pre-hispanische graphics gecombi-
neerd met kleuren die typisch zijn voor het land, 

Smart Luxery Aurelien MercedesMe 0121 NIEUW.indd   1Smart Luxery Aurelien MercedesMe 0121 NIEUW.indd   1 24-03-2021   16:3824-03-2021   16:38
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Sterker dan de  
tand des tijds: 
de G-Klasse.   
Meer dan veertig jaar 
na zijn introductie  
is de G-Klasse een 
van de legendarische 
modellen van 
Mercedes-Benz.  
Hij wordt beschouwd  
als klassieker op het 
gebied van techniek 
en een uitstekende 
terreinwagen. Het 
vrijwel ongewijzigde 
design heeft van dit 
model een icoon 
gemaakt. Technisch 
gezien wordt de 
G-Klasse continu op 
de laatste stand 
gebracht. Eén ding is 
al die tijd echter niet 
veranderd: als je de 
iconische kwaliteit 
van dit model echt 
wilt begrijpen, moet 
je het zelf ervaren. 
mb4.me/
strongerthantime

Detailfülle:  
Mit einem extra 
feinen Pinsel 
koloriert Jacobo 
Ángeles behutsam 
die Muster.

Nieuwsgierig 
geworden? Hier kunt 
u de video van onze 
roadtrip door  
Mexico bekijken:
mbmag.me/
gclassmexico

zoals geel, zwart en rood. Het dak is beschilderd met 
de vlag die de inheemse volkeren van Amerika verte-
genwoordigt. Het design wordt afgewisseld met vlag-
elementen uit de autosport, waarmee Mercedes-Benz 
van oudsher nauwe banden heeft.

De mannen en vrouwen werkten samen aan het  
project. Zij gebruikten soortgelijke pigmenten als voor  
de uit hout gesneden figuren, verkregen uit de maïs-
brandschimmel (huitlacoche) of cochenille, die leeft op  
cactusplanten. De ambachtslieden uit de regio Oaxaca 
werken op duurzame wijze. Het hout dat ze gebruiken, 
is afkomstig van omgevallen bomen of van gekapte 
bomen die continu worden vervangen in het kader van 
diverse regionale herbebossingsprogramma’s. 

Inspirerende ontwerpen 
“Bij het maken van deze mythische figuren gebruiken 
we vochtig, harsachtig hout dat nog vers is. Vervolgens 
moet je het een maand of twee laten drogen. Dan schuur 

je het op. Daarna moet je het behandelen en de basis-
kleur aanbrengen. De laatste stap is de versiering. Dat 
begint met het aanbrengen van vijf of zes lagen verf, tot 
de kleur egaal is. Pas dan maken we de geplande figuur. 
Het vergt veel geduld en vaardigheid.” 

Ter ere van dit vakmanschap namen we deze prach-
tig beschilderde G-Klasse mee voor een roadtrip van 
Mexico City naar het centrum van Oaxaca. We reden 
door de brede straten van de hoofdstad van Mexico en 
verder over lange snelwegen en oude landweggetjes. De 
route voerde ons langs uitgestrekte korenvelden, weel-
derig groene agaveplantages en idyllische dorpjes. 

Tijdens de rit waren we gefascineerd door de rijk-
dom van de plaatselijke traditie. Zo vergaat het ook de 
vele bezoekers die dit schilderachtige deel van het land 
bezoeken. En dat is precies wat de G-Klasse sinds zijn 
introductie veertig jaar geleden altijd op zo’n inspire-
rende manier mogelijk heeft gemaakt: onze nieuwsgie-
righeid volgen en de wereld verkennen.

VANDAAG ONLINE BESTELD, MORGEN IN HUISBLIND GEPROEFD NIET LEKKER? GELD TERUG! 100 JAAR PROEFERVARING

€3999
Nu slechts
72,-  -44%
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€3999
Nu slechts
72,-  -44%

per pakket

DOOR ONS PROEFPANEL GESELECTEERD 
UIT RUIM 7000 WIJNEN

100 JAAR PROEFERVARING

Kennismakingspakket met Magnum van de Wijnbeurs
Pro teer nu van dit Kennismakingspakket met onze vijf populairste rode wijnen. Geniet van: de romige topfavoriet La Pauline, 
Acantus: bekroond met 10 medailles, een rijk gekruide klasse Sangiovese, een zachte en fruitige Siciliaanse Nero d’Avola en een 
boterzachte vijf jaar oude Reserva. Inclusief een Magnum� es (1,5 l.) van een La Coupole ‘Bâtard du Pape’ met Châteauneuf karakter.

Nu slechts € 39,99 per pakket en gratis thuisbezorgd met actiecode ME3KP.

Inclusief
magnumfl es
van 1,5l.!

Bestel via WIJNBEURS.NL/ME
Scan de 
kurk en

bestel
* Actie geldig t/m 2 mei 2021. Art. 3371908. Max. 2  pakketten per klant. Niet geldig i.c.m. andere acties. 
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2 3  Zie voetnoten 2 en 3  
op pagina 6.

Bij de nieuwe generatie S-Klasse lopen design en technologie vloeiender in elkaar 
over dan ooit. Nieuwe dimensies van automotive luxe ontstaan – achter het stuur en 
ook achterin. Een testrit met tv-presentator Florian Ambrosius

Ruimte voor de essentie
Florian Ambrosius presenteert vaak modellen van Mercedes-Benz 
in filmpjes op YouTube. Maar dit niveau van luxe en innovatieve  
technologie is nieuw voor hem, legt hij uit terwijl hij zich klaarmaakt 
voor een dagje rijden in de nieuwe S-Klasse 1  2 . Het is het eerste 
model van Mercedes-Benz met een volledig digitaal dashboard 3 . 
Een fraai oled-display in de middenconsole biedt centrale toegang 
tot de tweede generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) – 
en daarmee tot navigatie, infotainmentsysteem, voertuigfuncties,  

airconditioning en digitale Mercedes me-services 4 . De bediening 
vindt plaats via het touchscreen of via de MBUX interieurassistent 
met de geavanceerde “Hey Mercedes”-spraakbediening die ook 
gebaren en blikken kan interpreteren. Daardoor zijn 27 knoppen 
en schakelaars overbodig geworden. Direct in het gezichtsveld van 
de bestuurder, op de plaats van de klassieke snelheidsmeter, bevindt 
zich een digitaal combi-instrument dat kan worden omgeschakeld 
naar 3D-optiek en verbluffend ruimtelijke graphics weergeeft, 

1 2

3 4

Model 
Mercedes-Benz
S 500 4MATIC lang

CO₂-emissie2: 
   gecombineerd: 

185-230 g/km
Brandstofverbruik2: 
    gecombineerd: 

8,1-10,1 l/100 km
Cilinderinhoud:

   2.999 cm3

Transmissie:
   9G-TRONIC 

Max. vermogen3:
   320 kW/435 pk bij 

6.100-6.100 t/min
Max. koppel3:

   520 Nm bij 
1.800-5.800 t/min

Topsnelheid:
   250 km/h

Acceleratie 
0-100 km/h:

   4,9 sec.

Tekst van JAN WILMS



Een plek om je  
goed te voelen. 
In de S-Klasse leiden 
alle wegen steeds 
weer naar achteren. 
Bij geen enkele andere 
Mercedes-Benz is de 
achterbank al vijftig 
jaar zo consequent 
ontworpen als een 
ruimte om te werken 
en te ontspannen. 
Zowel rijden als gere-
den worden is een 
genot, de belangrijk-
ste reden voor het 
succes van de 
S-Klasse. 
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vooral in het navigatiescherm. Nog indrukwekkender is het nieuwe 
head-up display met augmented reality, dat rijstroken, richtings-
pijlen en ondersteunende informatie in het gezichtsveld van de 
bestuurder en bij wijze van spreken ‘op de weg’ projecteert.

Duidelijke vormen kenmerken het interieur. Vermindering  
van complexiteit als eigentijdse vorm van luxe: nog nooit zag het  
binnenste van een Mercedes-Benz er zo overzichtelijk uit. Trend-
onderzoekers voorspellen dat de auto de komende jaren steeds 

meer een ‘Third Place’ zal worden, een derde locatie na huis en 
werkplek. De S-Klasse is al zo’n lounge, die flexibel kan worden aan-
gepast aan de behoeften van de passagiers 8 .      

Traditioneel verrijkt dit model de autowereld met een scala aan 
innovaties. Neem bijvoorbeeld de eerste airbags achter ter wereld 
in een serieauto, waardoor de passagiers op de buitenste achter-
zitplaatsen van de verlengde versie nog beter worden beschermd. 
Ook het samenspel van de actieve sfeerverlichting met de actieve 

dodehoekassistent zorgt voor veiligheid: in gevaarlijke situaties 
krijgt de bestuurder een optische waarschuwing.

Het exterieurdesign 5  laat zien hoe indrukwekkend een grotere 
impact kan worden gecreëerd met slechts een paar lijnen en randen. 
Deze S-Klasse ziet eruit als een sculptuur. De evolutie op design-
gebied wordt het best geïllustreerd door de inschuifbare portier-
grepen: ze lijken op magische wijze uit de elegante portieren te 
verrijzen wanneer ze nodig zijn. Nadat Florian de executivestoel 

5 8

6 7
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achter heeft verruild voor een plek achter het stuur 7 , voegt hij 
eraan toe dat de S-Klasse niet alleen de beste auto is waarin hij ooit 
heeft gezeten, maar ook de beste auto waarin hij ooit heeft gere-
den. Na een lange werkdag neemt Florian achterin plaats. Hij zet 
de stoel in een vlakke ligpositie, zoals in de business class of first 
class van een vliegtuig. Hij dimt de sfeerverlichting, sluit zijn ogen 
en luistert naar de klanken die uit het Burmester® high-end 4D  
surround sound system komen 6 .

Scan de QR-code  
om een video van de 
testrit te bekijken.  
mbmag.me/s-class
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De nieuwe EQA: 
elektromobiliteit voor iedereen! 

De EQA is het nieuwe instapmodel in de wereld van de volledig elektrische modellen van 
Mercedes-EQ. Een compacte SUV die rijplezier en elektrisch gebruiksgemak moeiteloos combineert 

D e keuze voor een volledig elektri-
sche auto met een aantrekkelijke 
prijs wordt nu makkelijker dankzij 

de nieuwe EQA. Voordat iemand naar een 
volledig elektrische auto overschakelt, zijn 
er wellicht vragen over het laden onderweg, 
de actieradius op langere trajecten en het 
dagelijks gebruiksgemak. Mercedes-Benz
neemt eventuele twijfels weg door een 
dynamische auto voor te stellen die op het 
gebied van stijl, gebruiksvriendelijkheid, 
technologie en prijs alle verwachtingen 
ruimschoots inlost. 

De EQA staat symbool voor de elektri-
sche revolutie en werd ontworpen om het 
dagelijks leven te vergemakkelijken. Hij 
staat garant voor alle waarden van 
Mercedes-Benz: uitstekende prestaties, een 
onberispelijk rijgedrag en topkwaliteit. 
Bij de introductie is de EQA in één motor-
variant leverbaar, met een vermogen van 
140 kW (190 pk) en een koppel van 375 Nm. 
Dankzij de accu van 66,5 kWh heeft de SUV 
een grote actieradius van 424 km (WLTP), 
wat ruim voldoende is voor de gemiddelde 

zakelijke en privé ritten. Het motoren-
gamma wordt de komende maanden nog 
verder uitgebreid.

De EQA is voorzien van slimme assis-
tenten die de bestuurder op vele gebieden 
ondersteunen: bijvoorbeeld bij het voor-
komen van ongevallen, een anticiperende 
en daardoor zeer effi  ciënte rijstrategie en 
de nieuwe navigatie met Electric Intelligence. 

Bovendien beschikt de auto over unieke 
Mercedes-Benz functies, zoals MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience). Als afge-
leide van de GLA biedt hij alle spannende 
eigenschappen van die compacte SUV, 
in dit geval gecombineerd met een effi  ci-
ente elektrische aandrijfl ijn. De EQA wordt 
geleverd inclusief één jaar Mercedes me 
Charge dat toegang biedt tot wat momen-
teel het grootste laadnetwerk ter wereld is: 
dit omvat meer dan 450.000 AC- en DC-
laadstations in 31 verschillende landen. 
Met Mercedes me Charge kan de bestuur-
der comfortabel gebruikmaken van de 
laad stations van verschillende aanbieders, 
en daarbij profi teren van een geïntegreerde 
betalingsfunctie gekoppeld aan eenvoudige 
facturatie processen.

De EQA 250 wordt in Nederland lever-
baar met een consumentenadviesprijs vanaf 
€ 49.995. De EQA 250 Business Solution 
Luxury heeft een consumentenadviesprijs 
van € 50.985. Vanaf het voorjaar van 2021 
staat de volledig elektrische SUV bij de 
Mercedes-Benz dealer.

“Met de nieuwe 
EQA laten we zien 
hoe wij e-mobiliteit 
afstemmen op de 
behoeften van 
onze klanten”
Markus Schäfer,
lid van de raad van bestuur van 
Daimler AG en Mercedes-Benz AG

Tekst van RAF HECTORS
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*  Zie voetnoten 1 en 2 op pagina 6.

Mercedes-Benz EQA 250

Stroomverbruik1 :
17,8 - 19,1 kWh/100km
CO₂-emissie2 : 
0 g/km

Moeiteloos naar uw bestemming
Het infotainmentsysteem MBUX behoort tot de standaarduitrusting van 
de EQA. Via het touchscreen heeft de bestuurder rechtstreeks toegang 
tot intelligente assistentiesystemen zoals de navigatie met Electric Intel-
ligence. Al naargelang de verkeerssituatie berekent het systeem de snel-
ste route, inclusief laadstations langs de route.
mbmag.me/MBUX

Futuristisch design en markante accenten 
De nieuwe EQA is de ideale partner voor dagelijkse ritten in de stad – 
en daarbuiten: korte laadtijden garanderen maximale fl exibiliteit. 
Intelligente rijassistentiesystemen ondersteunen de bestuurder in 
het stadsverkeer en op lange afstanden. Ook de intuïtieve bedie-
ning van het infotainmentsysteem MBUX en de navigatie via touch- 
of spraakbediening is heel comfortabel.

Met zijn futuristische design beschikt de EQA over de nieuwe elektro-
esthetiek van de Mercedes-EQ familie. Het design is een uiting 
van progressieve luxe: horizontale lichtbanden verbinden de 
koplampen en de achterlichten met elkaar. Velgen met roségoud-
kleurige of blauwe sierelementen vormen markante accenten. 
Meer informatie:  mbmag.me/EQA

De EQA in cijfers
De EQA is het nieuwe instapmodel in de 
Mercedes-EQ familie. Waarmee onderscheidt 
de nieuwe telg zich? Met sportiviteit, een 
elegant design en het comfort waar het 
merk bekend om staat

kilometer bedraagt de 
elektrische actieradius (WLTP) 
van de EQA, waarmee dit model 
ook tijdens langere ritten een 
sportief figuur slaat.

kWh stroomverbruik
gecombineerd 
volgens WLTP.

seconden van 
0 tot 100 km/h.

minuten vergt het om de accu van de EQA 
van 10-80% te laden bij een snellaadstation. 
Dit betekent dat zelfs tijdens langere ritten 
korte pauzes effectief kunnen worden 
gebruikt om te laden.

led-lichtbanden aan 
de voor- en achterzijde 
geven het exterieur 
een innovatieve 
elektro-esthetiek.

EQA-specifieke lichtmetalen velgen in 
twee- of driekleurige look voegen 
futuristische designaccenten toe.

Circa

424

17,8

8,9
18–20"

30
2

Maximaal

In

minuten vergt het om de accu van de EQA 
van 10-80% te laden bij een snellaadstation. 
Dit betekent dat zelfs tijdens langere ritten 
korte pauzes effectief kunnen worden 
gebruikt om te laden.

led-lichtbanden aan 
de voor- en achterzijde 
geven het exterieur 
een innovatieve 
elektro-esthetiek.
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Erik de Jong (56): “Dankzij corona is mijn auto extra zuinig”

Beroep
Marineofficier

Woonplaats
Alkmaar

Auto
C 220 d BlueTec uit 2014

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Zo’n 30.000. Ik rijd viermaal per week van  
Alkmaar naar Den Haag voor m’n werk bij het 
Ministerie van Defensie – dat is zo’n 170 km per 
dag. Afgelopen zomer zijn we tijdens de corona-
luwte naar Slovenië op vakantie geweest – een 
reis van 1.500 km. Dat was best spannend, 
omdat bepaalde landen weer ‘oranje’ werden, 
maar we hebben alles kunnen zien en doen wat 
we wilden. 

Wat is uw band met het merk met de ster? 
Die is recent. Dit is mijn eerste Mercedes-Benz. 
Ik vond de C-Klasse altijd al mooi, maar het is 
nu eenmaal een auto in het hogere marktseg-
ment. Drie jaar geleden heb ik hem uiteindelijk 
tweedehands kunnen aanschaffen. De auto is 
van 2014 en hij bevalt me erg goed. Hij is een 
beetje en deel van mezelf geworden; ik heb ’m 
nog net geen koosnaampje gegeven.

Wat vindt u er zo goed aan?
Ik vind hem erg aantrekkelijk. Voor mij is de 
C-Klasse een S-Klasse in het klein: dezelfde uit-
straling maar dan wel betaalbaar. Ik vind in het 
bijzonder de cockpit heel mooi. In mijn loopbaan 
bij de Marine heb ik veel gevlogen en ik hou dus 
erg van al die knopjes en metertjes. De 2,1 liter 
dieselmotor is behoorlijk krachtig, maar ook bij-
zonder zuinig, zoals de laatste tijd gebleken is.  

Wat bedoelt u? 
Het verbruik van mijn C-Klasse lag altijd al rond 
de 4,2 l/100 km. Dat is zeker niet slecht voor 
een auto van 1.600 kg. Maar sinds het begin van 
de coronapandemie zijn er twee aspecten die 
het verbruik nog verbeteren: de nieuwe snel-
heidslimiet van 100 km/h en het gebrek aan 
files als gevolg van het thuiswerken. Ik rijd nu 
dus zeer constant en nooit harder dan 100, wat 
neerkomt op een verbruik van rond de 3,5 l/100 
km. Dat is beter dan 1 op 28. Een heel mooie 
prestatie voor een auto in de middenklasse,  
die niet eens over de meest recente motor 
beschikt. Ik vind het opvallend dat mijn auto 
door die vervelende omstandigheden toch  
minder impact heeft op het milieu.
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Beroep
Directeur-eigenaar schoonmaak-,  
schilders- en sloopbedrijf

Woonplaats
Deventer

Auto
EQC 400 4MATIC

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Tussen de 25.000 en 30.000. Dat zijn voor het 
grootste deel zakelijke kilometers.

Waarom hebt u voor de EQC gekozen? 
Omdat hij volledig elektrisch is. Maatschappelijk 
ondernemen is een rode draad in ons bedrijf en 
daar past een volledig elektrische auto bij. 

Is dit uw eerste ervaring met het merk met 
de ster?
Nee, ik rijd al bijna mijn hele leven 
Mercedes-Benz. Door de jaren heen – ik ben 
maar één keer ‘vreemdgegaan’ – zijn dat zo’n 
zeven modellen. En ook in ons bedrijf rijden we 
alleen maar Mercedes-Benz. Bij elkaar zestien 
bestelwagens: Vito’s, Sprinters en Citans. We 
hebben klanten in heel Nederland, in België, in 
Duitsland en rijden dus vaak best lange afstan-
den. Zodra het kan, elektrificeren we ook ons 
wagenpark.

Hoe bevalt de EQC 400 u? 
Het is een geweldige beleving! Ik heb de auto 
nu al een jaar en het is een happening elke keer 
als ik erin zit. Hij gaat gewoon nooit vervelen! 
Hij is stil en de acceleratie is indrukwekkend. 
Helemaal traploos, je voelt ’m niet schakelen. 
Ook “Hey Mercedes” is fantastisch. Ik vraag ’m 
alles: de navigatie en het handsfree bellen, 
uiteraard, maar ook het aanpassen van de 
sfeerverlichting, het kiezen van de muziek en 
het regelen van de Burmester-luidsprekers.  
Die auto is gebouwd op comfort in elk opzicht, 
inclusief de rijassistentiesystemen. Ook een pre 
is de service. Onze Mercedes-Benz dealer ont-
zorgt ons volledig. Hij biedt zelfs onderhoud in 
de avonduren aan, wat ideaal is voor ons werk. 
Kortom, Mercedes-Benz is gewoon het com-
plete pakket: de luxe uitstraling, de kwalitatieve 
afwerking, de veiligheid en – last but not least – 
de betrouwbaarheid. 
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Ruben Bos (64): “Elke keer weer een happening”
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Beroep
Directeur-eigenaar (groot)handel in 
brandblusapparaten

Woonplaats
Veen (Noord-Brabant)

Auto’s
C 180 Cabriolet en GLE 300 d 4MATIC

Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?
Zo’n 35.000, zakelijk en privé bij elkaar.

U staat met twee Mercedes-Benz modellen 
op de foto. Waarvoor gebruikt u welke auto? 
De GLE heb ik sinds vorig najaar en gebruik ik 
puur zakelijk. De C-Klasse Cabriolet is onze 
gezinsauto. Maar die wordt binnenkort vervan-
gen door een nieuwe E-Klasse Cabriolet. Die is 
net wat ruimer. De levering is wat vertraagd van-
wege de coronacrisis. Maar als ik hem straks in 
ontvangst neem, maak ik mijn ‘kwartet’ vol, want 
in het verleden had ik van de E-Klasse al de 
Limousine, de Coupé en de Estate. 

Dat is uw twaalfde Mercedes-Benz in tien 
jaar tijd, naar verluidt…
Ik heb er zelfs nog meer gereden, maar die 
waren niet van mijzelf, die waren van de zaak.  
In 2014 heb ik het bedrijf van mijn vader over-
genomen, ook een fervent Mercedes-Benz rijder. 
Zo is de liefde voor het merk ontstaan.

U bent dus een échte fan van het merk.  
Waar komt die passie vandaan?
Het is gewoon een gevoel. Het comfort, de 
degelijkheid, het pechvrij rijden, de veiligheid… 
Ik kijk eigenlijk zelden naar andere auto’s.  
Als kind vond ik een Mercedes-Benz al zó  
spannend! Ik heb heel erg uitgekeken naar het 
moment waarop ik eindelijk zelf achter het stuur 
kon plaatsnemen. En nu maak ik mensen om me 
heen warm voor het merk. Vorig jaar kreeg ik 
een vriend zover tegelijk met mij een E-Klasse 
Cabriolet te kopen. Ik zei tegen hem: “Als jij het 
doet, koop ik er ook één!”

Welke kenmerken van uw huidige auto’s 
waardeert u het meest? 
Het nieuwe MBUX en de Mercedes me-app zijn 
geweldig. Ik maak gebruik van alle functies, 
vooral van de navigatie met spraakbediening. 
Ook de nieuwe augmented reality is reuzehandig: 
bij een kruispunt zie je op het display realtime 
het camerabeeld waarop een pijl aangeeft welke 
straat je moet inslaan. En dan is er nog de onder-
steuning bij het stoplicht. Voor een lang persoon 
als ik heeft dat absoluut toegevoegde waarde. Ik 
hoef niet meer helemaal voorover te buigen om 
te zien of ik mag doorrijden; het camerabeeld 
van het stoplicht zie ik gewoon op het display.
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John van Bavel (53): “Ik kijk zelden naar andere auto’s”
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De nieuwe CKlasse:
sportief, emotioneel, efficiënt en intelligent
Welkom in een nieuwe, nog digitalere en 
efficiëntere wereld, en welkom thuis: de 
nieuwe C-Klasse staat voor beide en creëert 
in alle opzichten een future-proof comfort-
zone in een tijd van wereldwijde transfor-
matie. De nieuwe C-Klasse is de eerste 
traditionele modelserie van Mercedes-Benz 
waarvan alle varianten een vorm van elek-
trificatie hebben. Dankzij mild hybrids met 
48V-techniek en geïntegreerde startdynamo 
alsmede plug-in hybrids, beschikt deze 
modelserie over een elektrische actieradius 
van circa 100 km (WLTP). Met een systeem-

vermogen van 230 kW (313 pk) en een sys-
teemkoppel van 550 Nm is de plug-in hybrid 
versie niet alleen zeer efficiënt, maar ook 
uitgesproken sportief. Standaard laden kan 
met een 11 kW-thuislader, optioneel is ook 
een 55 kW-lader beschikbaar waarmee de 
accu in 30 minuten volledig is bijgeladen.

Net als de nieuwe S-Klasse is de nieuwe 
C-Klasse uitgerust met de tweede genera-
tie MBUX (Mercedes-Benz User Experi-
ence). Het interieur van de auto wordt nog 
digitaler en intelligenter, want zowel de 
hard- als software hebben een grote sprong 

gemaakt: de scherpe beelden op de lcd- 
displays maken het eenvoudig om voertuig- 
en comfortfuncties te bedienen en het  
display is naar de bestuurder gedraaid voor 
optimaal gebruiksgemak.

Andere technische verfijningen zijn 
optionele uitrustingen als DIGITAL LIGHT 
en achterasbesturing en ‘over-the-air’ 
(OTA) updates die de software altijd up-to-
date houden. De Limousines en Estates 
kunnen al besteld worden en arriveren  
 in de zomer van 2021 in de showrooms van 
de dealers.

De virtuele showroom die  
u vanuit huis kunt bezoeken
Mercedes-Benz startte recent met zijn campagne “Hey 
Mercedes, let’s talk” – een digitaal platform waar naast 
commerciële acties ook de wereld van Mercedes-Benz tot 
leven wordt gebracht. Met de lancering van de virtuele 
showroom werd nog een versnelling hoger geschakeld in 
termen van digitalisering. Dankzij de virtuele showroom 
kan de bezoeker vanuit huis online bij Mercedes-Benz 
op bezoek gaan waar en wanneer men maar wil. Niet 
zomaar een bezoek; men komt er terecht in de ver-
trouwde dealeromgeving van het merk met de ster.

De virtuele showroom heeft dezelfde look & feel als 
de fysieke showroom én dezelfde service – van het opvra-
gen van productinformatie en het consulteren van een 
verkoper tot het boeken van een proefrit of het configu-
reren van de gewenste auto. Met ‘Best Customer Expe-
rience 4.0’ richt Mercedes-Benz zich op de veranderende 
wensen van klanten in het digitale tijdperk. Klanten moet 
een naadloze en comfortabele luxe-ervaring worden 
geboden wanneer zij in contact willen komen met het 
merk – ongeacht het tijdstip, de plaats of het kanaal dat 
zij gebruiken. Daarom combineert Mercedes-Benz zijn 
fysieke verkooppunten met digitale kanalen en komt het 
met innovatieve formats, panden en concepten.

Bezoek onze  
virtuele showroom: 
app.newroom-
connect.com/nl-NL/
virtual-showroom-nl

Overtheair ‘updates’  
worden ‘upgrades’
Mercedes-Benz breidt de mogelijkheid verder uit om 
programma’s en systemen in de auto via OTA (over-the-
air) te updaten. MBUX-gebruikers over de hele wereld 
kunnen de Mercedes me Store bezoeken om extra ser-
vices te boeken en nieuwe functies toe te voegen. 

Waar voorheen een datamedium zoals een dvd of 
een werkplaatsbezoek nodig was, vinden updates nu 
automatisch om de drie maanden over-the-air plaats, 
ervan uitgaande dat de klant deze service heeft geacti-
veerd via Mercedes me.

Over-the-air updates zijn echter niet nieuw voor 
Mercedes-Benz. Dankzij jarenlange ervaring en vele suc-
cesvolle OTA-campagnes door de jaren heen, hebben 
Mercedes-Benz rijders altijd de nieuwste software in 
hun auto. Met ‘over the air’ kunnen niet alleen software-
updates voor reeds verkochte auto’s, maar ook achteraf 
compleet nieuwe functies worden aangeboden. OTA 
stelt de auto in staat om naarmate de tijd verstrijkt de 
Mercedes-Benz rijder steeds effectiever en continu te 
ondersteunen.

De volgende stap in de vernieuwende updatestrate-
gie van Mercedes-Benz maakt het merk met de nieuwe 
S-Klasse. Dankzij de elektronische architectuur kunnen 
meer dan vijftig regeleenheden in de auto en het volle-
dige MBUX, inclusief het centrale display, over-the-air 
worden bijgewerkt zonder een bezoek aan de werk-
plaats. Zo wordt de ‘update’ een echte ‘upgrade’. 
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“Hey Mercedes, let’s talk”
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Mercedes me Eco Coach: 
personal trainer voor 
milieubewust rijden
Steeds meer klanten van Mercedes-Benz 
kiezen voor een volledig elektrisch model 
of een plug-in hybrid. Om klanten bij de 
overstap naar het tijdperk van elektro-
mobiliteit ondersteuning te bieden, heeft 
Mercedes-Benz een intelligente, digitale 
personal trainer ontwikkeld: de Mercedes
me Eco Coach. Op speelse wijze maakt de 
Eco Coach bestuurders van geëlektrifi -
ceerde modellen van Mercedes-Benz ver-
trouwd met de elektrische mogelijkheden 
van hun auto’s. Klanten die de aanbevelin-
gen en tips in de app opvolgen, leren niet 
alleen hun auto met alternatieve aandrijf-
lijn beter kennen, ze verbeteren ook hun 
rijstijl en sparen daarmee het milieu. 
Bovendien krijgen ze exclusieve beloningen 
en services via een bonuspuntenprogramma. 
De Mercedes me Eco Coach wordt in eer-
ste instantie in Duitsland geïntroduceerd, 
andere landen volgen daarna. 

Hoe eerder de app wordt gebruikt na 
aankoop van de auto, hoe beter. Vooral in 
het geval van plug-in hybrids is het zinvol 
om het laden direct na aanschaf van de auto 
te integreren in de persoonlijke dagelijkse 
routine, om zo een goede basis te creëren 
voor het gedrag van de gebruiker op lange 
termijn. Gebruikers die hun auto vanaf het 
begin routinematig volledig laden, kunnen 
alle voordelen van de plug-in hybride tech-
nologie maximaal benutten en het verbruik 
minimaliseren. Ook kunnen ze een groot 
deel van hun korte ritten en woon-werk-
verkeer volledig elektrisch afl eggen en zo 
hun CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

De nieuwe EQS is 
vanaf nu te reserveren!
De EQS is de eerste volledig elektrische auto in het luxe- en top-
segment van Mercedes-Benz. Met een actieradius van meer dan 700 
km (WLTP) voldoet de EQS aan de eisen die aan een progressieve 
limousine in het S-Klasse segment worden gesteld. Mercedes-Benz 
biedt geïnteresseerde klanten nu al de kans om een EQS online te 
reserveren en voorrang te krijgen bij de verkoopstart van de 
S-Klasse onder de elektroauto’s. De eerste leveringen van de EQS 
vinden plaats in de tweede helft van 2021. 

Bij het maken van de reservering wordt een reserveringsbedrag 
van € 1.500 gevraagd. De reservering geeft recht op een productie-
plek van de EQS, maar de klant heeft altijd de mogelijkheid om 
– indien noodzakelijk – te annuleren. Zodra de verkoop van de EQS 
van start gaat, kan de klant zelf zijn EQS samenstellen en de reser-
vering omzetten in een bestelling.

De EQC is nu 
nog aantrekkelijker:
nieuw basismodel, 
nieuwe sportversie en 
meer uitvoeringen 
Mercedes-EQ breidt het gamma van zijn 
succesvolle elektrische SUV uit: de EQC 400 
4MATIC Business Solution is nu leverbaar in 
een basisuitvoering die in heel Europa iden-
tiek is geconfi gureerd en daarom bijzonder 
aantrekkelijk is geprijsd vanaf € 68.095. 

De eveneens nieuwe EQC 400 4MATIC 
AMG Line verraadt al op het eerste gezicht 
de dynamiek van zijn elektrische kracht-
bron. Dit model rondt het gamma naar 
boven toe af. De sportversie beschikt over 
een omvangrijke standaarduitrusting en is 
onder meer voorzien van het AMG Line 
exterieur en interieur. Hij is dan ook her-
kenbaar aan de kenmerkende AMG Black 
Panel-grille in twinblade-design. Highlights 
in het interieur zijn de sportstoelen met 
AMG-dessin en stoelbekleding in leder-
look ARTICO/microvezel DYNAMICA met 
siernaden in middengrijs. Ook de EQC 400 
4MATIC AMG Line is er in Business 
Solution-uitvoering. De consumenten-
adviesprijs (inclusief BTW en kosten 
rijklaarmaken) begint bij € 74.095 voor de 
EQC 400 4MATIC Business Solution AMG. 
Beide modellen kunnen vanaf nu worden 
besteld en staan vanaf mei bij de dealer. Net 
als alle andere EQC-varianten zijn ze stan-
daard voorzien van 11 kW-boordlader.

Tweede seizoen voor Mercedes-
EQ Formula E Team gestart
Het Mercedes-EQ Formula E Team startte onder een nieuwe naam 
aan zijn tweede seizoen in het ABB FIA Formula E Wereldkampi-
oenschap. De eerste volledig elektrische raceklasse voor formule-
wagens heeft vooruitlopend op het nieuwe seizoen de status van 
wereldkampioenschap verworven en heet nu offi  cieel het ABB FIA 
Formula E Wereldkampioenschap. En om een wijziging in de merk-
oriëntatie te onderstrepen, neemt het team in lijn daarmee deel 
aan het kampioenschap als het Mercedes-EQ Formula E Team.

“Het doet ons goed om te zien hoe ons Formula E Team het merk 
Mercedes-EQ vertegenwoordigt als pionier in e-mobiliteit op cir-
cuits in diverse metropolen over de hele wereld”, aldus Bettina 
Fetzer, Hoofd Marketing bij Mercedes-Benz AG. “Sinds het debuut 
in 2014 staat de Formula E synoniem voor technologische innova-
tie en een positieve verandering in mobiliteit. We geven deze ver-
andering op een verantwoorde en duurzame wijze vorm, waarbij we 
gebruikmaken van dit unieke platform om nieuwsgierigheid naar 
ons elektrische merk bij onze klanten en fans op te wekken.” 

Nyck de Vries en Stoff el Vandoorne komen in seizoen 7 uit met 
de Mercedes-EQ Silver Arrow 02, een geüpdatete versie van de bolide 
van vorig jaar. De belangrijkste wijziging is de nieuwe aandrijfl ijn.

Tijdens de tweede race in Diriyah fi nishten Nyck de Vries en 
Stoff el Vandoorne respectievelijk als 9de en 13de. Nyck zette wel de 
snelste ronde neer met een tijd van 1:08.811. Stoff el kreeg een 
10-seconden stop-and-go penalty omdat hij een power unit vroegtij-
dig moest opladen. Met 36 punten bezet het Mercedes-EQ Formula E 
Team nu de tweede plaats in het constructeursklassement. 

Kalender Formula E: 
fiaformulae.com/
en/championship/
race-calendar FO
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Geïnteresseerde klanten kunnen de volledig elektrische luxe limousine 
reserveren via de link mercedes-benz.nl/eqsreservering

Stoffel Vandoorne (l.) 
en Nyck de Vries (r.) 
met hun team-
manager Ian James: 
“Voor ons allemaal 
ligt de focus nu op 
maximale precisie 
en operationele 
perfectie”.
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KID PACK
Kinderzitje KIDFIX XP 
(15 tot 36 kg) 
+ Zigzaglaaddrempel-
bescherming

€ 374,-   € 335,-€ 374,-   € 335,-

Kinderzitje KIDFIX XP 

+ Zigzaglaaddrempel-

 335,-

Wilt u vrijer zijn en volop genieten van de natuur? Dan bieden wij u het 
Bike Pack aan, inclusief stijlvolle fi etsdrager voor 2 fi etsen en bagageruimte-
bak. Hebt u nog meer ruimte nodig om uw bagage te vervoeren? Dan is het 
Travel Pack met dakbox en dakdragers precies wat u zoekt. Tot slot is ook aan 
de kinderen gedacht: het Kid Pack beschikt over een zitje dat aangepast is aan de 
leeftijd van uw kind en over een zigzaglaaddrempelbescherming. Allemaal functionele 
en elegante accessoires die passen bij intelligente mobiliteit!

Met de terugkeer van 
het mooie seizoen 
nodigt Mercedes-Benz
u uit om eropuit te 
trekken ...  Profi teer 
van onze accessoire-
pakketten met 10% 
korting om perfect 
uitgerust op avontuur 
te gaan 

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw, geldig tot en met 31-12-2021. Aanbod geldig voor alle Mercedes-Benz personenwagens waarop de accessoires gemonteerd kunnen worden. 
1 Alleen geschikt in combinatie met een trekhaak (optiecode 550) of achteraf gemonteerde trekhaak. 

Niet compatibel met een extern reservewiel. Bij modellen met achterklep is de toegang tot de bagageruimte beperkt.
2 De Travel Packs zijn ook verkrijgbaar met een dakbox met een inhoud van 450 liter, vraag ernaar bij uw Mercedes-Benz dealer.

BIKE PACK1

Fietsdrager voor 
fietsen op de trekhaak
+ Bagageruimtebak (laag) 

voor 2 fietsen 
€ 629,95   € 565,-
voor 3 fietsen 
€ 729,95   € 655,-

TRAVEL PACK2

Dakbox + Dakdragers

mat grijs (400 liter)
€ 749,95   € 675,- 
zwart metallic (400 liter)
€ 819,95   € 735,-

korting!
10%
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Ola Källenius is sinds 2019 voorzit-
ter van de raad van bestuur van 
Daimler AG en Mercedes-Benz AG. 
Hij is geboren in Zweden, werd in 
2015 voor het eerst benoemd tot 
lid van de raad van bestuur en 
stond daarvoor aan het hoofd van 
Onderzoek & Ontwikkeling bij 
Mercedes-Benz Cars. Onder zijn 
leiding streeft Mercedes-Benz 
naar een geëlektrificeerd en CO₂-
neutraal wagenpark.

Ik vind het een logi-
sche combinatie 
voor een merk als 

het onze. Moderne luxe moet 
duurzaam zijn, als die ook in de 
toekomst voor de consument 
aantrekkelijk wil blijven. De 
klanten van Mercedes-Benz 
verwachten ook een overtui-
gend totaalpakket.

Ik wil graag een persoon-
lijke ervaring met u delen: een 
van mijn beste vrienden vierde 
zijn verjaardag in een heel goed 
restaurant in Frankrijk. Alles 
was perfect. Maar weet u wat de 
meeste indruk op mij maakte? 
Het brood dat voor het voorge-
recht kwam. Het hele diner was 
geweldig. Maar het brood was 
fenomenaal.

Het bleek dat de chef een 
kleine boerderij heeft waar hij 
graan verbouwt en maalt en waar 
iedere stap tot in de perfectie 
wordt uitgevoerd. Zijn doel: het 
beste steengebakken brood ter 
wereld serveren. Excellentie tot 

in het kleinste detail. En dat is 
waar het allemaal om draait. Dat 
is ook waar we bij Mercedes-Benz 
naar streven.

Luxe is een concept dat 
voortdurend verandert. Wij 
zien het als onze taak om ‘het 
beste’ voortdurend te herdefi-
niëren. De traditionele kern-
waarden van ons merk, zoals 
vakmanschap, esthetiek en 
design, comfort, veiligheid, 
innovatie en technologie, wor-
den aangevuld met nieuwe 
waarden die steeds belangrijker 
worden. Connectiviteit bijvoor-
beeld, sociale verantwoorde-
lijkheid of duurzaamheid.

Duurzaamheid omvat veel 
meer dan wat sommigen ‘right  
to play’ noemen. Ons doel is  
volledige decarbonisering. Daar-
naast gaat het ook om het 
behoud van hulpbronnen. Een 
Mercedes-Benz is al bijna volledig 
recyclebaar. Maar hoe kunnen we 
van meet af aan nog meer ge-
recyclede materialen gebruiken?  

Hoe kunnen we het waterver-
bruik, de energiebehoefte en het 
afval in de productie en de hele 
toeleveringsketen aanzienlijk 
verminderen? Kunnen we een 
gesloten kring maken? Zullen  
we er uiteindelijk in slagen een 
composteerbare accu te maken? 
Hoe zit het met de mensenrech-
ten in de toeleveringsketen? Wij 
hanteren hierbij een holistische 
benadering van duurzaamheid 
en werken continu aan alle 
details. Net als de chefkok.

Dit jaar laten we met de  
EQS zien hoe goed duurzaam-
heid en progressieve luxe bij 
Mercedes-Benz samengaan.  
De eerste volledig elektrische 
S-Klasse Limousine zal in zijn 
segment nieuwe normen cre-
eren, bijvoorbeeld met model- 
varianten met een actieradius 
van ruim 700 km. De EQS laat 
zien wat we bedoelen als we het 
bij Mercedes-Benz 
over een ‘perfect 
package’ hebben.

Hoe combineer je luxe en duurzaamheid?
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Onze lokale kennis maakt het verschil
Klanten waarderen ons met een: 9.3   

Wachten. Het kan frustrerend zijn… Behalve wanneer u de 

tijd naar uw hand zet. U kunt namelijk nu alvast dromen 

dat u ergens ver weg uit een vliegtuig stapt. Een andere 

cultuur in, nieuwe ervaringen tegemoet. Genieten van een 

longdrink aan het strand, terwijl u naar een spectaculaire 

zonsondergang kijkt en een zwoele zeebries uw huid 

kietelt. 

Wat zou het geweldig zijn als dat weer zou kunnen. 

Gelukkig kan dromen altijd en overal. En het mooie is: 

dromen kost niets! Daarom is dit de tijd om optimaal te 

genieten van reisdromen over droomreizen. Want één 

ding is zeker: binnenkort gaan ze weer in vervulling. 

Om uw dromen een vliegende start te geven, hebben wij 

vast een aantal suggesties voor onvergetelijke, op maat 

gemaakte reizen door Australië en Nieuw-Zeeland op een 

rijtje gezet. Ga naar www.travelessence.nl voor de beste 

reisinspiratie.

De voorpret 
begint bij het dromen

Omgeven door een strak minimalistisch design zorgen drie verschillende straalsoorten 
voor grenzeloos doucheplezier. De Rain straal zorgt voor een zachte en verfrissende 
douche, de Jet geeft een krachtige straal en de ActiveMassage vermindert stress en 
spanning door een bewegende straal. De nieuwe Rainshower SmartActive handdouche 
is verkrijgbaar in twee maten (130 mm en 150 mm) en in het rond en vierkant. 
smartactive.grohe.nl

Omgeven door een strak minimalistisch design zorgen drie verschillende 
straalsoorten voor grenzeloos doucheplezier. De Rain straal zorgt voor 
een zachte en verfrissende douche, de Jet geeft een krachtige straal en 
de ActiveMassage vermindert stress en spanning door een bewegende 
straal. De nieuwe Rainshower SmartActive handdouche is verkrijgbaar 
in twee maten (130 mm en 150 mm) en in het rond en vierkant. 
smartactive.grohe.nl

SPREAD
HAPPINESS
GROHE Rainshower SmartActive
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Meer informatie op:  
mbmag.me/
ok-podcast
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SIETSE BAKKER
Duurzame mobiliteit 
tijdens het Eurovisie 

Songfestival

DE NIEUWE EQA
Sportief, elegant 

en elektrisch!
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