52

100 jaar maserati

VA L K

MAGAZINE

100 jaar

M a s e r at i

Met de A6 bouwde Maserati in 1947 haar eerste echte straatauto. De A6 1500
heeft een 1,5 liter zescilinder motor en een topsnelheid 150 km/u; destijds zeer
acceptabel. Het elegante carrosserieontwerp is van Pininfarina.

De naam Maserati staat voor exclusiviteit, sportiviteit en Italiaans
design. Droomauto’s. Onbereikbaar voor de meeste mensen en al 100
jaar onderwerp van bewondering. Want op 14 december 2014 bestond
Maserati precies een eeuw. Reden voor de Maserati Club Holland om feest
te vieren bij Van der Valk Hotel Eindhoven. Michiel Mulder archief aserati
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100 jaar maserati

vlnr. Julian Bekke, Bart Jonkers en Marcel Lammeree met
hun Maserati’s 3200GT, Khamsin en A6G 2000
Wellicht de beroemdste Maserati van allemaal: de 250F,
de racewagen die Juan Manuel Fangio in 1957 het
wereldkampioenschap Formule 1 bezorgde. De afgebeelde
auto is een van de eerste modellen uit 1954.

“The absolute
opposite of
ordinary”

De Maserati fabriek staat nog steeds in hartje Modena.

verplaatst. De oorlog legt alle raceactiviteiten vervolgens jarenlang stil.
Aan de vooravond van WO II worden nog wél successen geboekt in de
Verenigde Staten, waar Maserati in 1939 en 1940 de Indy 500 wint.
De geschiedenis van Maserati is er een van ups en downs. In de eerste

op het pad van autofabricage. De 8-cilinder, 2-liter racer uit 1925

Na de oorlog start Maserati weer met racen. De A6GCM Formule

helft van de twintigste eeuw domineert het merk samen met Alfa de

die Alfieri voor Diatto ontwerpt, is de voorganger van de eerste echte

2 uit 1951 is een mijlpaal die de opmaat vormt voor de beroemdste

Italiaanse racerij en in de tweede helft wordt de naam een synoniem

Maserati Tipo 26, die het levenslicht ziet nadat Diatto in 1926 failliet

Maserati van allemaal: de 250F, waarmee Juan Manuel Fangio in

voor luxe GT’s. Tegenwoordig staat Maserati voor elegantie, sportivi-

gaat. In de jaren daarna worden Maserati’s populair onder gentlemen

1957 het wereldkampioenschap Formule 1 behaalt. In deze glorie-

teit, hoogwaardige techniek en exclusiviteit, wat weerspiegeld wordt in

coureurs die een betrouwbare en krachtige competitieauto zoeken. De

jaren is Maserati aan beide zijden van de oceaan succesvol in de

het motto: “The absolute opposite of ordinary”. En dat spreekt mensen

naam Maserati staat garant voor auto’s waarmee je nationale en inter-

sportwagenracerij, maar als in 1957 het noodlot toeslaat tijdens een

aan die er net even een afwijkende levensstijl op na houden. Die dol

nationale races kunt winnen. In 1929 zet de 16-cilinder Maserati V4

massacrash in Venezuela, is de fabriek in één klap haar hele renstal

zijn op Italiaans design, die discretie op prijs stellen of die domweg

bovendien een wereldsnelheidsrecord neer van 246,17 km/h!

kwijt. Orsi besluit om de geldverslindende racerij te laten voor wat die

verliefd zijn geworden op die eigenzinnige auto’s uit Modena vanwege
het feit dat ze karakter hebben.

Alfieri overlijdt echter onverwacht in 1932. De overgebleven broers

Clubmeeting bij Van der Valk Hotel Verviers

is en voortaan luxe straatauto’s te produceren. Raceauto’s zijn er alleen

op weg naar klanten. Maar als Orsi eind jaren ‘60 in de financiële

nog op speciale bestelling.

problemen komt, pakken donkere wolken zich samen boven Maserati.

Ettore, Ernesto, Carlo en Bindo zetten het bedrijf voort, ze zijn technisch

Citroën redt de praktisch failliete autofabrikant en dit resulteert in de

Een beetje geschiedenis

briljant maar zakelijk helaas wat minder onderlegd, wat resulteert in pri-

Straatauto’s in serieproductie

fantastische Bora en Khamsin met V8-motoren en de kleinere Merak met

Op 14 december 1914 schrijft Alfieri Maserati onder de naam Officine

ma racewagens en grote financiële problemen. In de tweede helft van

In 1957 gaat de 3500GT in serieproductie en in de 10 jaar daarna

V6. Die V6-motor wordt tevens gebruikt voor de Citroën SM. Als op zijn

Alfieri Maserati zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel in Bologna.

de jaren ´30 wordt Maserati bovendien van het Grand Prix-toneel ge-

volgen de Sebring, de Mistral, de Mexico, de Indy en de weergaloze

beurt Citroën bankroet dreigt te gaan, komt de Argentijn Alejandro De

Samen met zijn broers begint hij een werkplaats voor race
wagens

drukt door de Duitse “Silberpfeilen” en het merk zoekt zijn heil in kleinere

Ghibli. In 1963 presenteert Maserati de unieke Quattroporte, de eerste

Tomaso in beeld. Hij neemt Maserati over en stopt de productie van

en de productie van hoogwaardige bougies. Als Alfieri na WO I

raceklassen. In 1937 wordt het bedrijf noodgedwongen overgedaan

in serie geproduceerde vierdeurs Sportsedan ter wereld, bedoeld voor

de grote V8 GT’s. De focus ligt op de compacte Biturbo, die in 1982

voor Diatto raceauto’s gaat ontwikkelen, zijn dat de eerste schreden

aan staalmagnaat Adolfo Orsi, die de productie in 1940 naar Modena

zakenlui die snel en comfortabel de Italiaanse autostrada willen afrijden

het levenslicht ziet.
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Met deze Maserati 4CM 1100 zette de Italiaan Giusseppe Furmanik in 1934 een
nieuw wereldsnelheidsrecord van 222,6 km/h(!) op de vliegende kilometer.

Met de MC12 pakt Maserati tussen 2003 en 2010 maar liefst 6x op rij het wereldkampioenschap
FIA GT, waarmee het een van de succesvolste racers is die de fabriek gebouwd heeft.

Puristen worden er liever niet aan herinnerd,
maar de Biturbo is in al zijn varianten de redder van Maserati. Begin jaren ‘90 wordt er
zelfs weer officieel geracet en met de Shamal
presenteert het merk weer een V8, die ook zijn
weg vindt in de Quattroporte IV en de iconische 3200GT. En als Maserati in 1999 eindelijk in rustiger vaarwater komt onder de hoede

Maserati A6G 2000 Allemano.

van Ferrari, kan er weer aan merkontwikkeling

“Als jongen droomde
ik ervan om ooit zo’n
Italiaanse sportwagen
te rijden. Maserati
staat voor mij voor
sierlijkheid, kracht en
snelheid zonder ermee
te koop te lopen”
Maserati 300S op de paddock van de Nürburgring. In 1956 won
Stirling Moss met een dergelijke Maserati de Nürburgring 1000km.

gedaan worden. Het door betrouwbaarheidsperikelen geschonden imago wordt in hoog
tempo opgepoetst en als Maserati in 2004

een nieuw tijdperk, dat met de in 2013 geïntroduceerde Q
 uattroporte

haar 90e verjaardag viert, staat er een merk

VI en Ghibli een wereldwijde speler op de luxemarkt oplevert.

dat alom gewaardeerd wordt om zijn heerlijke
GT’s. In dat jaar vindt ook de start plaats van

De Maserati Club Holland

een ambitieus maar extreem succesvol project

“Als jongen droomde ik ervan om ooit zo’n Italiaanse sportwagen te

genaamd MC12. Die racewagen is bedoeld

rijden. Maserati staat voor mij voor sierlijkheid, kracht en snelheid zon-

om het FIA GT-kampioenschap binnen te ha-

der ermee te koop te lopen. Dat trekt mij ook zo aan in mijn Mase-

len, wat het Duitse VitaPhone Racing maar

rati Ghibli. Aan de buitenkant een auto met een krachtige ingetogen

liefst 6 maal op rij lukt. Maserati lanceert met

vormgeving en van binnen een luxe interieur met materialen als leer

de Maserati Trofeo tevens een nieuw merkkam-

en gepolijst hout, wat elegantie en comfort uitstraalt. Als je rustig rijdt

pioenschap dat staat als een huis en de suc-

in een comfortabele GT en je gas geeft, dan verandert zijn karakter

cesvolle Quattroporte V is de wegbereider van

compleet. Een echte wolf in schaapskleren.” Aan het woord is een
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De meeste leden van de club hebben wel
zo’n soort argument om Maserati te rijden,
en of dat nou een splinternieuw Ghibli of
Quattroporte is of een klassieker, men
vindt elkaar in de liefde voor het merk

clublid van de Maserati Club Holland. De meeste leden van de MCH
hebben wel zo’n soort argument om Maserati te rijden, en of dat nou
een splinternieuw Ghibli of Quattroporte is of een klassieker, men vindt
elkaar in de liefde voor het merk.
In Nederland bevindt zich een groot aantal klassieke Maserati’s en
in het verleden was het soms lastig om onderdelen te vinden om die
auto’s rijdend te houden. Mede hierom werd ongeveer 33 jaar terug
door een aantal enthousiaste eigenaren de Maserati Club Holland
opgestart. Met wat hulp van de RDW en connecties bij de politie
werden eigenaren opgespoord en uitgenodigd voor de eerste bijeenkomsten. Het deelnemersaantal steeg gestaag en 30 jaar geleden
besloot het “liefdewerk-oud papier”-bestuur van het eerste uur om de
club formeel op te richten. De MCH is een actieve autoclub. Ieder
jaar worden diverse circuitevenementen bezocht en zelf organiseert
de club technische bijeenkomsten en toertochten in binnen- en buitenland. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van Van der Valk
hotels, zoals onlangs Hotel Eindhoven voor het jubileumdiner en Hotel
Verviers voor de buitenlandtoertocht. De relatie met Van der Valk gaat
echter al langer terug, want in het verleden is ook gebruik gemaakt
van buitenlandse hotels, zoals Hotel Berlin-Brandenburg in Berlijn. De
combinatie van een goed hotel en dito restaurant met de mogelijkheid om probleemloos de club-Maserati’s veilig te parkeren vormt een
goed argument om voor Van der Valk te kiezen. Tot nog toe tot volle
tevredenheid van de clubleden! ■
Dit exemplaar uit 1956, met een body van Allemano, werd destijds besteld voor rallywerk. De auto is op maar liefst 42 punten
aangepast voor rallyrijden, van razendsnel neer te draaien ramen tot een extra sterke accu en een leeslampje voor de navigator.
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