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The Mercedes House Brussels verwelkomt  
‘Passion for Innovation’ 

Een tentoonstelling die een beeld ophangt van de gelijklopende 

geschiedenis van de S-Klasse en de technische innovaties in de 

autowereld. 

Brussel, 15 oktober 2009. Vanaf vandaag verwelkomt The Mercedes 

House Brussels, het informatiecentrum van Mercedes-Benz aan de 

Zavel, de tentoonstelling ‘Passion for Innovation’. Daarin wordt, meer 

bepaald aan de hand van de geschiedenis van de Mercedes S-Klasse, 

een beeld opgehangen van de ontwikkeling van de technologische 

innovatie in de autowereld. Elke bouwreeks van de S-Klasse, van de 

W187 tot de W221, belichaamt immers telkens weer de inspanningen 

en investeringen die Mercedes-Benz zich op het vlak van onderzoek en 

ontwikkeling getroost. Het thema van de tentoonstelling die tot eind 

april 2010loopt, wordt zowel met auto’s als met video’s, foto’s en 

verklarende panelen belicht. 

 

De S-Klasse, het vlaggenschip van Mercedes-Benz, is al meer dan 50 jaar 

de referentie in het segment van de luxeberlines. Als dusdanig 

belichaamt hij de innovatiekracht van het merk en is hij een wegbereider 

voor de auto-industrie in het algemeen. Want bij Mercedes-Benz staat de 

innovatie altijd centraal in de bedrijfsvisie en in het onderzoek. En elke 

auto die Mercedes-Benz ontwerpt, onderscheidt zich telkens weer door 

een reeks van technologische nieuwigheden en innovaties. Het is dus niet 

meer dan normaal om een tentoonstelling te wijden aan de innovaties die 

de reputatie van het merk Mercedes-Benz gemaakt hebben en nog maken. 

En dat kan het best aan de hand van de S-Klasse en zijn geschiedenis. 
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De aandacht van elke bezoeker die The Mercedes House in de historische 

wijk van de Zavel in Brussel binnenstapt, gaat ongetwijfeld meteen naar 

de Mercedes-Benz 600 Pullman. Heel wat mensen zullen die prachtige 

limousine, die niet zonder enige trots de inkom inpalmt, kennen van op 

televisie of uit de kranten. Het gaat immers om de ceremoniewagen waar 

de Belgische Koninklijke Familie en meer bepaald Koning Boudewijn op 

het einde van de jaren ’60 mee reden. Hij maakt dus echt wel deel uit van 

het Belgische erfgoed. Via panelen en een video wordt die auto 

vergeleken met de recente S600 Pullman Guard, een gepantserde wagen 

die tegen zo goed als alle situaties opgewassen is.  

 

De tentoonstelling gaat voort in de kelderverdieping waar acht prachtige 

exemplaren van de S-Klasse opgesteld staan die samen een halve eeuw 

geschiedenis vertegenwoordigen. Recht tegenover de trap staat de W187 

uit 1952 naast de W221 van 2009. Die opstelling symboliseert de 

machtsoverdracht tussen twee modellen die hun stempel op de 

geschiedenis van de auto gedrukt hebben en nog zullen drukken. Op de 

achtergrond foto’s van het de Brouckereplein waarmee de periode van 

beide auto’s geschetst wordt. De voor één keer transparante motorkap 

van de S-Klasse HYBRID maakt de hybride technologie zichtbaar, die 

daarnaast ook op een paneel met uitleg en vooral via een interactieve 

module met drie niveaus verduidelijkt wordt. De module verklaart de 

werking van het hybride systeem in de verschillende bedrijfsmodi – 

rijden, recuperatie, stilstand en acceleratie.  

Doorheen de tijd 

Ons bezoek doorheen de tijd brengt ons langs de ene kant van de W187 

bij de W111, de W108 en de W116 en langs de andere kant bij de W126, 

de W140 en de W220. Hier kunnen we alleen maar bewondering hebben 
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voor de ontwikkeling die de vormgeving van de radiatorroosters 

meegemaakt heeft. De tentoongestelde auto’s worden door de Mercedes-

Benz Oldtimer Club en door Mercedes-Benz BeLux met de grootste zorg 

behandeld en zijn prachtig bewaard. Elke auto wordt in zijn periode 

gesitueerd. Grote panelen met uitleg plaatsen de technologische innovatie 

van dat moment (de eerste kleurentelevisie, het eerste dier in de ruimte, 

de eerste man op de maan of nog het eerste navigatiesysteem voor auto’s) 

naast de innovaties van de verschillende modellen van de S-Klasse. Van 

de veiligheidsvergrendeling tot het sleutelloze toegangssysteem 

KEYLESS-GO, van de dubbele trommelremmen vooraan tot de PRE-SAFE-

schijfremmen, van de veiligheidskooi met geprogrammeerde 

kreukelzones tot de gordijnairbags. De innovaties zijn haast niet te tellen 

en allemaal hebben ze bijgedragen tot het comfort en de veiligheid van de 

automobilisten, de passagiers en de andere weggebruikers. Op het einde 

van het bezoek stelt een groot paneel met twee videoschermen die 

enerzijds het design en het comfort en anderzijds de veiligheid tonen, de 

belangrijkste vernieuwingen van de nieuwste S-Klasse nog eens centraal, 

met meer bepaald de systemen Night View, Attention Assist, SplitView, 

Speed Limit Assist of nog Cross Wind Stabilisation. 

 

Voor de liefhebbers van schaalmodellen heeft de Mercedes Oldtimer Club 

alle miniatuurversies van de S-Klasse in een grote vitrine opgesteld. Zo 

kan de bezoeker de verschillende modellen, van de oudste tot de 

recentste, vergelijken en naar waarde schatten. In de vitrine krijgen ook 

enkele originele onderdelen een plaatsje.  

 

Een andere trekpleister is de kolom ‘foto’s’ waaraan een veertigtal oude 

en recentere foto’s van eigenaars met hun S-Klasse opgehangen zijn. In 

de sneeuw of onder de zon, in de stad of op het platteland, telkens weer 

speelt de S-Klasse een hoofdrol.  
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De tentoonstelling ‘Passion for Innovation’ loopt tot eind april 2010 en 

geeft u de kans om de talloze technologische innovaties van de S-Klasse te 

ontdekken, die heel vaak ook in de andere modellen van Mercedes-Benz 

ingebouwd worden. De tentoongestelde auto’s zijn prachtexemplaren en 

de uitleg en het videomateriaal, telkens in drie talen, getuigen van een 

hoge kwaliteit: redenen genoeg voor een bezoekje aan The Mercedes 

House. 

 

Praktische informatie: 

Plaats: The Mercedes House Brussels, Bodenbroeckstraat 22-24, 1000 

Brussel 

Data: van 16 oktober tot eind april 2010  

Openingsuren: van maandag tot donderdag en zaterdag van 10 tot 20 uur, 

vrijdag van 10 tot 22 uur, zondag van 10 tot 16 uur 

Info:  02/400. 42.50 

 

 

Met The Mercedes House beschikt Mercedes-Benz Belux sinds april 2007 

over zijn eigen communicatie- en informatiecentrum aan de Zavel, in het 

hartje van Brussel. De grote, moderne ruimte van 1.350 m² neemt twee 

verdiepingen in beslag en verzoent op een unieke manier sierlijkheid, 

innovatie en kwaliteit. Elke zes maanden biedt The Mercedes House 

onderdak aan een thematentoonstelling waarin de verschillende aspecten 

van het rijke verleden, de huidige realisaties en de toekomstvisie van 

Mercedes-Benz belicht worden. Bezoekers kunnen ook terecht in de 

brasserie met haar verfijnde keuken (van maandag tot vrijdag van 12 tot 

15 uur en op vrijdagavond van 18h30 tot 22 uur) en in de boetiek.  
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De S-Klasse doorheen zijn modellen  

Sinds 1951, het jaar waarin de serie 220 uitgebracht werd, de 

allereerste S-Klasse, heeft Mercedes-Benz ongeveer 3,3 miljoen 

exemplaren van dit model verkocht. Een overtuigend bewijs van het 

belang van deze auto die een echte referentie op autogebied is. De 

tentoonstelling ‘Passion for Innovation’ toont de meeste series van de 

S-Klasse met hun belangrijkste innovaties. Een kort overzicht. 

 

Mercedes-Benz W 187 

Met een volledig nieuw ontwerp voor zijn zescilinder-lijnmotor met 

bovenliggende nokkenas verfijnde Mercedes-Benz in de jaren vlak na de 

Tweede Wereldoorlog het concept aandrijfcomfort. Op visueel vlak werd 

de klassieke koetswerkvorm verbeterd, met in de spatborden 

geïntegreerde koplampen. De directe stuurinrichting en de 

prestatiegerichte spreiding van de manuele vierversnellingsbak 

versterkten het dynamische aspect van de auto. De 

onderhoudsvriendelijke centrale smering was erg geavanceerd voor zijn 

tijd. 

Innovaties : 

•  Nieuw ontwikkelde zescilindermotor met bovenliggende 

nokkenas 

• Veiligheidssloten die verhinderen dat de deuren openbarsten  

• Dubbele trommelremmen voorin 
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Mercedes-Benz W111 

Zijn typische stijl, grotere afmetingen en smalle staartvinnen waren 

geïnspireerd op de Amerikaanse designsmaak. Tegelijkertijd 

verwezenlijkte Mercedes-Benz, toen ’s werelds eerste 

veiligheidskoetswerk in productie ging, een baanbrekend principe, 

namelijk de stijve passagierskooi, met kreukelzones voor en achter. Zelfs 

het met kussentjes opgevulde dashboard, de verzonken 

bedieningselementen en het stuurwielkussen hielpen de kans op 

verwondingen bij een ongeval verminderen. Schijfremmen, een 

rembekrachtiger en een dubbel remcircuit legden nieuwe normen vast op 

het vlak van actieve veiligheid. 

Innovaties : 

• Veiligheidskooi met kreukelzones (voor en achter) 

• Gepatenteerd veiligheidsstuur  

• Deursloten met pen in wigvorm  

• Schijfremmen (300 SE) 

• Driepuntsgordels  

• Luchtvering (300 SE) 

 

Mercedes-Benz W108 

De volgende generatie berlines uit de premiumklasse werden gekenmerkt 

door ingetogen elegantie zonder designgrillen. Mercedes-Benz bereikte 

een belangrijke voorsprong op het vlak van veiligheid door aandacht te 

besteden aan de fitheid van de bestuurder na lange ritten, voor een deel 

dankzij zorgvuldig ontworpen ventilatie, comfortabele zetels, een laag 

geluidsniveau en goede verlichting. De drang om nieuwe hoogten te 

bereiken culmineerde in 1968 met de 300 SEL 6.3. Zijn 250 pk sterke V8-
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motor stuwde de topversie voort tot 225 km/u, waarmee hij de snelste in 

serie geproduceerde sedan ter wereld was. Aan de buitenkant was hij 

enkel herkenbaar door zijn verticaal geplaatste dubbele koplampen. 

Innovaties : 

• Eerste onafhankelijke modelserie in de luxeklasse  

• Gepatenteerd veiligheidsstuur  

• Hydropneumatische balansveer op de achteras 

• Luchtvering (300 SEL, 300 SEL 6.3) 

 

Mercedes-Benz W116  

De in 1972 geïntroduceerde modelgeneratie, de eerste die de naam S-

Klasse droeg, bulkte van de veiligheidsinnovaties. Daarbij hoorden het 

veiligheidsstuurwiel met vier spaken, de tegen aanrijdingen beschermde 

brandstoftank, de veiligheidsdeurgrepen en de vuilbestendige zijruiten en 

achterlichten. De doorbraak in actieve veiligheid kwam er in 1978, met ‘s 

werelds eerste in productie gebrachte antiblokkeerremsysteem. De 

prestatiepiek werd bereikt in 1975, met de 286 pk sterke 6.9-V8, die nog 

altijd de motor met de grootste cilinderinhoud ooit is in een in serie 

geproduceerde Duitse personenwagen. Aan de andere kant van het 

prestatiespectrum bevond zich de in 1977 geïntroduceerde 300 SD – de 

eerste S-Klasse die werd aangedreven door een zuinige turbodieselmotor. 

Innovaties : 

• Voor het eerst de officiële benaming “S-Klasse” 

• Antiblokkeersysteem ABS vanaf 1978 

• Brandstoftank boven de achteras als bescherming bij een aanrijding 

• Eerste luxeauto met een dieselmotor (300 SD) 



 

 8 

Mercedes-Benz W126 

In een tijdperk dat gevoelig was aan het vrijwaren van de natuurlijke 

rijkdommen, bleef de S-Klasse zijn marktsegment leiden. Lichtere 

materialen, een lagere stroomlijncoëfficiënt en geoptimaliseerde motoren 

verminderden het brandstofverbruik met maar liefst tien procent. Vanaf 

1985 gaven een driewegkatalysator en een zuurstofsensor de S-Klasse de 

beste uitlaatgasnabehandeling die er was. Voor het eerst was het 

veiligheidskoetswerk ontworpen zodat de passagierskooi bestand was 

tegen een frontale botsing aan snelheden tot 55 km/u, voor alle markten 

wereldwijd. Maar er werd nog meer bescherming geboden vanaf 1981; 

Mercedes-Benz was de eerste constructeur ter wereld die airbags en 

gordelspanners bood. 

Innovaties : 

• Nieuw veiligheidsconcept, eerste productieauto ter wereld die aan de 

veiligheidscriteria bij een offsetcrash voldoet 

• Bestuurdersairbag en gordelspanner vanaf 1981 

• Passagiersairbag vanaf 1985 

• Driepuntsgordels op achterbank  

• Automatisch blokkerend differentieel 

• Acceleratie slipcontrole ASR 

 

Mercedes-Benz W140 

De S-Klasse uit 1991 bood eindeloze technologie en een ongezien 

comfortniveau. Dat was te danken aan de standaard geïsoleerde zijruiten, 

maar ook aan een navigatiesysteem, ultrasone parkeersensoren en een 

regensensor, allemaal elementen die beschikbaar waren vanaf 1995. 

Wereldprimeurs zoals het elektronische stabiliteitsprogramma ESP® en 
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noodremhulp (BAS) legden nieuwe normen vast op het vlak van actieve 

veiligheid. De S-Klasse was erg populair als auto voor staatslieden of 

kaderleden. Voor het eerst was een twaalfcilindermotor beschikbaar, die 

superieur vermogen combineerde ongeëvenaarde soepelheid. 

Innovaties : 

• Elektronisch stabiliteitsprogramma ESP® (S 420, S 500, S 600, 

vanaf 1995) 

• Brake Assist BAS (vanaf 1996) 

• Adaptief dempsysteem ADS 

• Geluiddempende ruiten 

• Parameterstuur met snelheidsgevoelige stuurbekrachtiging 

• Gordelsysteem met automatische hoogteaanpassing 

• Zijdelingse airbags 

 

Mercedes-Benz W220 

Een geavanceerde lichtgewichtconstructie drong het gewicht van de auto 

ten opzichte van zijn voorganger met maar liefst 300 kilogram terug. In 

totaal 340 patenten en meer dan 30 nieuwe ontwikkelingen maakten van 

de elegante sedan opnieuw de trendsetter voor alle 

personenwagentechnologie. Er waren tal van mogelijkheden qua 

ophanging en aandrijving, van luchtophanging met actieve demping tot 

Active Body Control ABC, en zelfs vierwielaandrijving. Vanaf 2002 werd 

de S-Klasse met het anticiperende beschermingssysteem voor inzittenden 

PRE-SAFE®, een wereldprimeur, de eerste auto met reflexen, die nog voor 

een botsing zich voordeed, kon reageren met preventieve maatregelen. 

Innovaties : 

• Gordelspanners en spankrachtbegrenzers achterin 
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• Automatische kinderzitdetectie  

• Hoofdairbags 

• PRE-SAFE® veiligheidssysteem  

• DISTRONIC, intelligente en zelfstandig werkende snelheidsregeling 

• KEYLESS-GO toegangssysteem  

• Luchtvering met elektronisch gestuurd dempsysteem AIRMATIC 

standaard  

• 4MATIC vierwielaandrijving (vanaf eind 2002) 

 

Mercedes-Benz W221 

De technologiedrager legt de lat alweer wat hoger op het vlak van 

comfort, bescherming van de inzittenden en rijveiligheid, waarbij hoogste 

prioriteit werd gegeven aan het vermijden van ongevallen en aan 

partnerbescherming. Radarsystemen controleren het gebied voor de auto 

en helpen op die manier ongevallen te vermijden. Intelligente 

productiemethodes en schone, zuinige en stille motoren beschermen het 

milieu. Met keuze uit V6-, V8- en V12-motoren, benzine of diesel, een 

korte of een lange wielbasis, achter- of vierwielaandrijving, evenals de 

eerste hybride in zijn segment, biedt de S-Klasse de ruimste keuze ooit. 

Innovaties : 

• Concentratiehulpsysteem ATTENTION ASSIST 

• Nachtzichtassistent met herkenning van voetgangers NIGHT VIEW 

ASSIST 

• Automatisch stabilisatiesysteem bij zijwind ACTIVE BODY CONTROL 

• Remsysteem TORQUE VECTORING BRAKE 



 

 11 

• Technologie SPLITVIEW: de bestuurder en de voorpassagier zien 

tegelijk een verschillend beeld op één en hetzelfde scherm 

 

Mercedes-Benz 600 Pullman 

De Mercedes-Benz 600 Pullman die zijn wereldpremière beleefde op het 

Autosalon van Frankfurt in 1963, had in die periode nauwelijks 

concurrenten en zou een referentie op autogebied worden. Deze grote 

limousine met zijn V8-injectiemotor van 6332 cm³ en zijn 

viertrapsautomaat was zijn tijd ver vooruit en heeft in de loop van zijn 18-

jarige carrière geen wijzigingen ondergaan. Tot de innovaties in deze auto 

behoren een alternator, een klimaatregeling en een hydraulische centrale 

die meer bepaald de stuurbekrachtiging, het remsysteem of nog de 

hydraulische ruiten regelde. De Mercedes-Benz 600 Pullman heeft 

bekendheid verworven als het vervoermiddel van talrijke beroemdheden, 

waaronder de Paus maar vooral toch de Koninklijke Belgische Familie die 

de auto in 1969 als ceremoniewagen in gebruik nam.  

 

Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard 

Alle aangename zaken zijn standaard aanwezig: van geïntegreerd koelvak 

tot de allermodernste communicatieapparatuur. Uiteraard ontbreekt ook 

het exclusieve entertainmentpakket achteraan niet. Ook de 

veiligheidsmaatregelen worden af fabriek geïntegreerd. Het 

passagierscompartiment wordt hierbij speciaal versterkt op plaatsen die 

achteraf niet meer toegankelijk zijn, op deze manier ontstaat een 

beschermend omhulsel dat uit sterk staal, aramide en speciaal glas is 

opgebouwd.  
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Net als elke Mercedes-Benz moet ook de S-Guard de nodige kwaliteits- en 

veiligheidstests met succes doorstaan, en daarnaast ook nog eens speciale 

tests tegen gewapende aanvallen. Pas nadat deze trajecten zijn doorlopen, 

mag de S-Klasse zich een S-Guard noemen, door onafhankelijke instanties 

gecertificeerd en volledig opgewassen tegen extreme situaties.  

 

 

 


