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Bij zijn 100e verjaardag is Maserati een merk dat tot de verbeelding
spreekt, allerlei ellende heeft overleeft en nog steeds staat voor
Italiaanse flair en sportiviteit.

100 jaar Maserati
100 jaar Italiaanse
verbeeldingskracht

De 100-jarige geschiedenis van Maserati is er een van ups en downs, maar het is vooral een familieverhaal van
actieve, in techniek geïnteresseerde mensen met een enorme verbeeldingskracht.
Treinmachinist Rodolfo Maserati uit Piacenza zet zeven zonen op de
wereld, waarvan er vijf, Carlo, Bindo, Alfieri, Ernesto en Ettore, de
Italiaanse racerij in de eerste helft van de twintigste eeuw zullen
domineren. Carlo Maserati is de oudste van het stel en tegen de tijd dat
zijn jongste broer Ettore het levenslicht ziet, is hij al aan het werk in de
wereld van de techniek. In 1900 bouwt hij zijn eerste motorfiets en later
wordt hij manager bij het autobedrijf Bianchi. Helaas overlijdt hij in 1910
en maakt de oprichting van het Maserati dat we nu kennen niet mee. Dat
bedrijf wordt gesticht door Alfieri Maserati, die op 1 december 1914
samen met broers Ettore en Ernesto onder de naam Officine Alfieri
Maserati in Bologna begint met een werkplaats voor auto-onderhoud.
Maar: er worden ook racewagens geprepareerd en hoogwaardige
bougies gemaakt.
Alfieri en zijn broers hebben hun ervaring opgedaan bij Isotta Fraschini.
Alfieri werkt er onder andere als monteur en coureur en het racevirus zal
hij nooit meer kwijtraken. Als Alfieri in de jaren direct na WO I voor Diatto
racewagens gaat ontwikkelen en racen, zijn dat de eerste schreden op
het pad van autofabricage. De Diatto 8-cilinder, 2-liter racer uit 1925 die

Alfieri geheel zelf ontwerpt, is de voorloper van de eerste echte Maserati
Tipo 26, die in 1926 het levenslicht ziet nadat Diatto vlak voor zijn
faillisement alle race-activiteiten overdoet aan de Maserati-broers. De
broers bieden direct hun potente racewagen te koop aan voor klanten en
gaan de strijd aan met dat andere illustere Italiaanse racewagenmerk:
Alfa Romeo.

Populaire, betrouwbare en
krachtige raceauto

De rest is geschiedenis, zoals het zo mooi heet. Op de Tipo 26 volgen
diverse varianten en Maserati's worden populair onder gentlemen
coureurs die een betrouwbare en krachtige raceauto zoeken. De
hoogwaardige afwerking van Masereti-racers in de jaren '20 en '30 zorgt
al snel voor een goede reputatie. Ter illustratie: de pasvorm van motorblok
en cilinderkop zijn zodanig perfect dat voor de 8-cilinder geen koppakking
nodig is. Met Maserati's worden nationale en internationale races
gewonnen, heuvelklim kampioenschappen binnengehaald en op 28
september 1929 zet fabrieksrijder Borzacchini in Cremona een

wereldsnelheidsrecord neer van 246,17 km/h (!) met de 16-cilinder
Maserati V4. Ter ere van dit feit krijgen de gebroeders een dinertje
aangeboden door de nationale autoclub waarbij automobiele
kopstukken uit half Italië aanschuiven. Onder de genodigden is ene
Enzo Ferrari, die van de gelegenheid gebruik maakt om aan tafel zijn
Scuderia Ferrari gefinancierd te krijgen...
Onverwacht overlijdt Alfieri Maserati in 1932. Zijn broers zetten het
bedrijf voort en halen Bindo bij het bedrijf. Helaas zijn ze zakelijk
minder onderlegd dan Alfieri, maar wel hebben ze de technische
briljantie van hun broer, wat resulteert in prima racewagens. Maar in
1937 wordt het bedrijf noodgedwongen overgedaan aan de Modenese
staalmagnaat Adolfo Orsi. Die verplaatst de productie prompt naar
Modena. De broers blijven tot 1947 contractueel wel verbonden aan
Maserati als adviseurs, maar zodra dit contract afloopt, nemen ze
ontslag en beginnen in Bologna opnieuw met het bouwen van
raceauto's onder de naam O.S.C.A.
De tweede helft van de jaren dertig wordt gedomineerd door de
opkomst van de Duitse racerij, gefinancierd door Hitler. Tegen het
Mercedes en Auto Union GP-geweld kan Maserati niet op met haar
4-, 6- en 8-cilinder modellen en het merk zoekt zijn heil in de
kleinere raceklassen (en zet onder andere met een 4CM 1.100cc een
snelheidsrecord). Aan de vooravond van WO II boekt Maserati nog wél

grote successen in de Verenigde Staten, waar Wilbur Shaw met zijn
Maserati 8CTF Boyle Special de Indy 500 in 1939 en 1940 tweemaal
op rij wint. In Italië is de industrie dan al overgeschakeld op
oorlogsproductie.

Wereldkampioenschap Formule 1

Maserati start vrij snel na WO II weer met racen, aanvankelijk met
modellen van voor de oorlog, maar al spoedig met nieuwe auto's. In
1946 ziet de A6 1500 Gran Turismo het levenslicht, bedoeld voor
straatgebruik, gevolgd door de A6G- en A6GCS-competitiemodellen.
De A6GCM Formule 2 uit 1951 is een mijlpaal die de opmaat vormt
voor de beroemdste Maserati van allemaal: de 250F. Met de 250F
behaalt Juan Manuel Fangio in 1957 het wereldkampioenschap
Formule 1, maar tegelijkertijd gebeurt er in de sportwagenracerij ook
van alles. In deze gloriejaren van de racerij is Maserati aan beide
zijden van de oceaan succesvol met modellen als de 150S, de 250Si
en de 300S. Stuk voor stuk geduchte sportwagens waar onder
andere de Nürburgring 1000 km mee gewonnen wordt. De 4- en
6-cilinder motoren zijn betrouwbaar en Maserati bouwt ook volop
voor klanten. Als in 1957 echter het noodlot toeslaat tijdens een
massacrash in Caracas, Venezuela, is Maserati in een klap haar hele
sportwagenstal kwijt. Orsi besluit dat het toch al niet financieel solide
Maserati voortaan alleen nog luxe straatauto's zal produceren en
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De redder van Maserati

Als op zijn beurt Citroën bankroet dreigt te gaan en iets anders aan zijn hoofd
heeft dan een luxe sportwagenmerk, komt de Argentijn Alejandro De Tomaso
in beeld. Hij neemt Maserati over en besluit te stoppen met de productie van
de grote V8 GT's. Er moet massaproductie komen die het opneemt tegen
auto's als de BMW 3-serie. De Biturbo ziet in 1982 het levenslicht en
ondanks het feit dat puristen liever niet herinnerd worden aan deze modellen,
is de Biturbo in al zijn varianten de redder van Maserati. Zonder deze
succesvolle auto zou het merk zeker niet meer bestaan hebben. Met meer
dan 25.000 geproduceerde Biturbo's blijkt Maserati een succesvol overlever
en er wordt met de Barchetta en de Ghibli Open Cup begin jaren '90 zelfs
weer officieel geracet. Met de Shamal presenteert het merk weer een V8.
Weliswaar nog steeds voorzien van turbo's, maar toch... De V8 vindt zijn weg
in de Quattroporte IV en de iconische 3200GT en als Maserati in 1999
eindelijk in rustiger vaarwater komt onder de hoede van Ferrari, kan er weer

i

aan merkontwikkeling gedaan worden. Het door betrouwbaarheidsperikelen
geschonden imago wordt door Ferrari in hoog tempo opgepoetst en als
Maserati in 2004 haar 90e verjaardag viert, staat er een merk dat alom
gewaardeerd wordt om zijn weergaloze GT's. In dat jaar vindt ook de start
plaats van een ambitieus maar extreem succesvol project genaamd MC12.
Gebaseerd op de Ferrari Enzo is deze racer bedoeld om het FIA
GT-kampioenschap binnen te halen, wat in handen van het Duitse VitaPhone
Racing maar liefst 6x op rij lukt. Maserati lanceert met de Maserati Trofeo
tevens een nieuw merkkampioenschap dat staat als een huis en de
succesvolle Quattroporte V is de wegbereider van een nieuw tijdperk, dat met
de vorig jaar geïntroduceerde Ghibli een wereldwijde speler op de luxemarkt
moet opleveren. Bij zijn 100e verjaardag is Maserati een merk dat tot de
verbeelding spreekt, allerlei ellende heeft overleeft en nog steeds staat voor
Italiaanse flair en sportiviteit. Hartelijk gefeliciteerd centenario!

Maserati Club Holland

De Maserati Club Holland is een levendige club autoliefhebbers en bestaat inmiddels ruim
25 jaar. De MCH is in zijn huidige vorm opgericht n.a.v. een op 20 oktober 1985
georganiseerde bijeenkomst van een 25-tal Maserati liefhebbers. De club is in 1989 door de
Maserati fabriek als officiële Maserati Club erkend. Het huidige ledental van de Maserati Club
Holland schommelt rond de 350. Voor haar leden organiseert de club evenementen als
binnenlandse en meerdaagse buitenlandse toertochten, circuitbezoeken en
rijvaardigheidstrainingen, technische dagen en avonden. Tevens onderhoudt de club een
website met informatie over Maserati. Daarnaast is er een Maserati-verzekering voor
clubleden die onder voorwaarden voor Maserati eigenaren relevante voordelen biedt. De
clubleden zijn echte liefhebbers van Maserati-automobielen en -motoren en andere
automobilia van dit merk en aan Maserati gerelateerde merken zoals OSCA, Citroën SM of
Chrysler TC.

Te zien op Interclassics & Topmobiel
stopt met de fabrieksracerij. Racewagens worden alleen nog op bestelling gebouwd en dit resulteert onder andere in de wereldberoemde
Birdcages.
De straatauto's die het moeten gaan doen zijn de 3500GT en de Quattroporte, de eerste in serie geproduceerde vierdeurs sportsedan ter
wereld. Beide auto's zijn bedoeld voor de zakenman die snel en comfortabel de Italiaanse autostrada wil afrijden op weg naar zijn volgende
klant. Na de succesvolle 3500GT volgen de Sebring, Mistral, Mexico, Indy en Ghibli, die beschouwd kan worden als het directe antwoord van
Maserati op de Ferrari Daytona. Maar als Orsi eind jaren '60 in de financiële problemen komt, pakken opnieuw donkere wolken zich samen
boven Maserati. Citroën redt de praktisch failliete autofabrikant en dit resulteert in de weergaloze Bora, Khamsin en Kyalami met V8-motoren
en de kleinere Merak met V6. Die V6-motor is tevens bedoeld om in aangepaste vorm dienst te doen in de Citroën SM, de elegante en luxueuze
GT die de Fransen bedoeld hebben voor de happy few. In Nederland is Johan Cruijff een van de mensen die tot de clientèle behoort.

Raceauto’s
Tipo 26M
8 C 3000
4 CM
6 CM
250F Piccolo
Bircage Tipo 61
Eldorado 420M/58
A6GCS Barchetta
250Si
Ghibli Open Cup
Barchetta
O.S.C.A. MT4

Klassiekers
A6G 54 Allemano
A6G Pininfarina
QP1
Mexico
Indy 4.2
Ghibli 4.9 SS
Sebring 1962
Kyalami
Bora
3500GT
3500GT Vignale Spyder
Khamsin

Biturbo
Shamal
3200GT
Citroën SM

Modern
QP VI
Ghibli 2013

Foto's/tekst: Michiel Mulder / Corsa Media
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Speciaal voor het hoofdthema ‘100 jaar Maserati’ haalt het organisatieteam van InterClassics & TopMobiel 2014
komende januari vier bijzonder speciale Maserati modellen naar MECC Maastricht. Uit het Panini Motor Museum in
Modena komen de Eldorado 420M58, de Tipo 61 Birdcage, de A6GCS Berlinetta Pinin Farina en de 6CM. Allemaal
‘live’ te bewonderen op de beursvloer van de grootste oldtimerbeurs van de Benelux in MECC Maastricht.

unieke panini maserati's op
interclassics & topmobiel '14
Maserati 420/M/58 Eldorado

Gebouwd voor de 1958 editie van de “Race of Two Worlds” te Monza, blijft
de Maserati 420/M/58 Eldorado de laatste eenzitter-racer gebouwd door
Maserati. Deze unieke raceauto is tevens een van de eerste, zo niet de
eerste Europese competitie-auto gespoten in sponsorkleuren. De auto
combineert een 250F chassis met een verkleinde V8 uit de machtige 450
S sportscar. Sir Stirling Moss reed in de auto en ondanks overruled te
worden door de Amerikaanse auto’s, bewees het de snelste Europese
machine te zijn. In 1959 ging de auto naar de Indy 500, maar het lukte
niet om hem te kwalificeren. Behouden door Maserati is deze unieke
racewagen vandaag de dag onderdeel van het fantastische Panini Motor
Museum en van 17 t/m 19 januari live te zien op InterClassics &
Topmobiel 2014 in het MECC.

Maserati Tipo 61 Birdcage #2472

De Maserati Tipo 61 is een van de belangrijkste sportauto's uit de jaren
'60. De bijnaam van de auto, "Birdcage", dankt hij aan de aparte manier
waarop hij is gebouwd. De auto bestaat namelijk uit 200 aparte secties
van dunne buizen die samen één sterk geheel vormen. Het geeft het
uiterlijk van een soort vogelkooi, vandaar dus de naam ‘Birdcage’. Sir
Stirling Moss won achter het stuur van de getoonde Tipo 61 #2472 de
Nürburgring 1000 km. Later werd na een crash de huidige "Drogo"
neussectie op de auto gezet, die afwijkt van de originele ronde neus. De
Tipo 61 was minder geschikt voor lange-afstandsraces als Le Mans,
maar wel zeer succesvol in races in de Verenigde Staten omdat daar de
raceafstanden korter waren dan in Europa.

Maserati A6GCS Berlinetta
Pininfarina #2056

De carrosserie van deze A6GCS Berlinetta is ontworpen door Pininfarina
op initiatief van de Romeinse Maserati-dealer Guglielmo Dei en wordt
gezien als een van de mooiste Maserati's. Zijn race-status komt duidelijk
tot uitdrukking in de vloeiende lijnen en nauwkeurig doordachte
proporties. De basis van dit prachtig ontworpen en gestroomlijnd
uitgevoerde model is het A6GCS race-chassis. Gebouwd door Gilco en
bedoeld voor grootse race-evenementen zoals de prestigieuze Mille
Miglia. Het A6GCS-chassis was een afgeleide van de A6 Sportscar, een
van de laatste ontwerpen van de gebroeders Maserati voor hun vertrek.

Maserati 6CM #1545

De Maserati 6CM een raceauto met een chassis dat afkomstig is van de
Maserati 4CM. De ophanging is afkomstig van de Maserati V8RI. De motor
was een zes-in-lijn met een inhoud van 1493,2 cc. Het vermogen van de
eerste versie was 155pk, de tweede versie had een grotere motor en had
een vermogen van 175pk. De auto was geveerd met bladveren. De
Maserati 6CM werd vooral gebruikt in de vooroorlogse voiturette-racerij,
merendeels door privérijders. Er waren meerdere teams die hem
gebruikten, waaronder de Scuderia Ambrosiana, de Ecurie Helvetica en
het Maserati-fabrieksteam. Er werden verschillende belangrijke races
mee gewonnen zoals de Grand Prix van Napels en de endurance-race
Targa Florio.
Foto's/tekst: Michiel Mulder / Corsa Media

De familie Panini is niet alleen bekend vanwege hun prachtige Maserati collectie maar ook van de Panini plaatjes. De Panini Group, actief in
110 landen, realiseerde vorig jaar een omzet van 637 miljoen euro met 900 medewerkers. Tevens is er naast het museum een unieke
kaasfabriek gelegen onder de naam Hombre. Hier produceert Matteo Panini tevens de bekendste organische Parmigiano Reggiano van Italië.

Jarige ‘Filmheld’
Ford Mustang
in de spotlights
Dit jaar is ‘Mustang Big Screen Heroes’ één van de drie beursthema’s van InterClassics & TopMobiel. Zeker zes
wereldberoemde en veelvuldig door film- en tv-producten gebruikte Ford Mustangs staan uitgebreid in de
spotlights. In samenwerking met The Mustang Garage en de Belgian Mustang & Cougar Club (BMCC) is een
speciaal Showpaviljoen ingericht in de Westhal waar minstens zes ‘filmhelden’ te zien zijn.

Ford Mustang; 50 jaar sensatie

Bijna vijftig jaar geleden verscheen de eerste Ford Mustang op het toneel.
Het bleek een succes, want op de dag van vandaag zijn er meer dan
negen miljoen van verkocht. Inmiddels zijn we toe aan het zesde
Mustang-ontwerp. Een verschil, het is voor het eerst dat Ford het model
heeft ontworpen voor een wereldwijde carrière. Maar voor de echte Ford
Mustang-liefhebber is die wereldwijde carrière vijftig jaar geleden al
begonnen. Want zeg nu eerlijk wie zou er niet willen trouwen in een Ford
Mustang 1967? En wie wil nu niet gezien worden in -of op zijn minst in
de buurt van- deze geliefde en legendarische ‘muscle car’? Ford Mustang
is een filmster ‘avant la lettre’. Daar besteed InterClassics & TopMobiel
deze editie extra aandacht aan in de vorm van het paviljoen ‘Mustang Big
Screen Heroes’ met filmbeeldbepalende Ford Mustangs in de spotlights.

De eerste Mustang

Als prototype bestond de Mustang als 2-zitter sportwagen al in 1962,
alwaar hij met een V4 middenmotor uit Duitsland zijn rondjes draaide als
opwarmertje bij de Grand Prix van Watkins Glen. Deze Mustang I was
echter niet geschikt voor productie. De auto oogde te futuristisch en de
Ford directie wilde een auto maken voor 4 personen. Deze zou veel
gretiger aftrek vinden bij de jonge gezinnen. Ford had als vergelijking de
Corvette genomen en wist dat het een betere score moest halen en dus
een meer veelzijdige auto moest produceren.

Mustang II

De Mustang II uit 1962/1963 kwam al behoorlijk dicht bij het eindontwerp
van Joe Oros. Uiteindelijk gaf de Ford directie toestemming voor productie
van zijn eindontwerp, waarbij het galopperende paard in de grille het
kenmerk werd. Deze running horse in corral was ontworpen door Phil
Clark, een jonge Ford Designer. De auto werd in eerste instantie
vernoemd naar het Lockheed P51 (Mustang) jachtvliegtuig, maar Henri
Ford II wilde geen oorlogszuchtig imago en dus werd gekozen voor de
prairies en de wilde Amerikaanse paarden als uitgangspunt.

Wereldnieuws

De auto werd vervolgens voor het eerst getoond op de wereldtentoonstelling
te New York, op 17 april 1964. 2500 nieuwsbladen hadden al bericht over
de auto en de marketingmachine van Ford draaide als nooit tevoren. Hoe
ontstond het idee achter de Mustang? Van oudsher heeft er al rivaliteit
bestaan tussen de Ford Motor Company en de Chevrolet divisie van
General Motors. Beide merken opereren op dezelfde markt. Chevrolet had
de Corvair gelanceerd omdat er behoefte was aan compacte zuinige
auto's. Ford reageerde hierop met de Falcon en deze verkocht veel beter
dan de Corvair, net zoals de Thunderbird in de jaren 50 de vloer had
aangeveegd met de Corvette.
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