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en prettig oorverdovend lawaai dringt door in
de cabine als we gas geven met de Maserati
A6G/54 Allemano met chassisnummer 2147.
De eigenaar legt uit dat de motor best soepel
reageert door het enorme koppel onderin, maar
dat het hard werken blijft om de auto te rijden.
Logisch: geen stuur- en rembekrachtiging, en een bak en koppeling die enig gevoel voor techniek en een behoorlijke musculaire
overredingskracht vragen. In een A6G kweek je spierballen, zoveel is duidelijk.
Het is een mooie zomerdag en met een graadje of 30 buiten is het
snel merkbaar dat zaken als airconditioning nog niet bestonden
toen deze Maserati gebouwd werd. Het kleine coupeetje wordt
snel warm, door het vele glas rondom, maar ook doordat je vrijwel tegen de motor aan zit. De distributiekap aan de achterzijde
van de motor steekt onder het dashboard door een gat het interieur in en is afgedekt met een leren hoesje, maar de warmte
uit de motorruimte komt nog steeds prima door. De driehoekige
klapraampjes en de speciale, snel naar beneden te draaien zijruiten veranderen niet zoveel aan het feit dat het heet is vanmiddag. Ook het geluid laat niets te raden over. Ondanks de extra
geluidsdempende materialen die in deze specifieke Allemano zijn
toegepast, moeten de eigenaar en ik onze stem verheffen om elkaar goed te verstaan als de boel eenmaal op toeren is. Met een
gangetje van 70-80 km/u klinkt overal om ons heen mechanisch
geraas, voornamelijk veroorzaakt door de rechtvertande raceversnellingsbak. Niet onprettig, maar op langere ritten zijn oordopjes
waarschijnlijk geen overbodige luxe. Zeker niet als je richting snelweg gaat. De auto kan prima meekomen met het huidige verkeer
(“140-150 km/u is geen enkel probleem”), maar aangezien het
hier een toerenmotor betreft en de bak maar vier verzetten kent,

tekst & fotografie: Michiel Mulder

hoor je bij dergelijke snelheden weinig anders meer dan de auto.
De Becker radio lijkt dan ook voornamelijk decoratief te zijn.
Met mijn bijna 1,90 kan ik overigens prima zitten in de Allemano,
die van binnen ruimer en comfortabeler blijkt dan verwacht. Oké,
je moet niet bang zijn om je bijrijder te raken bij een vlot genomen bocht, want de auto hangt dan lekker in zijn veren en veel
zijdelingse steun bieden de stoelen in eerste instantie niet. Het
uitklappen van de speciale armsteunen in de bijrijdersstoel maakt
echter opeens een wereld van verschil. Eén van de bijzonderheden van deze specifieke A6G! De hoofdruimte, beenruimte en afwerking zijn niet Spartaans, zoals in sommige Ferrari’s uit dezelfde
periode. De Allemano is een prettige, luxe GT met sportieve aspiraties voor de gentleman driver. En sportieve aspiraties had de
oorspronkelijke eerste eigenaar van deze auto beslist, zo blijkt uit
de waslijst aan rallyspecificaties die aanwezig is. Die aspiraties
brachten Maserati tot wanhoop en uiteindelijk is er nauwelijks
met de auto gereden door de eerste eigenaar, maar het maakt
deze Allemano wel heel bijzonder.
Eerste echte straatauto
Met de A6 bouwde Maserati in 1947 haar eerste echte straatauto, bedoeld voor consumenten. Rijke consumenten welteverstaan, want de firma mikte als bouwer van exclusieve raceauto’s
met de A6 1500 op dezelfde clièntele die ook racewagens kocht.
Al in 1941 werd gestart met het ontwerp, onder leiding van de
gebroeders Maserati, die weliswaar hun onderneming eind 1936
verkocht hadden aan de Modenese grootindustrieel en staalmagnaat Adolfo Orsi, maar wel met de verplichting als adviseurs
betrokken te blijven bij het bedrijf. Orsi was van mening dat Maserati naast racewagens ook straatauto’s moest bouwen, en aldus
geschiedde. In 1942 was een prototype gereed, maar de oorlogsproductie legde een te groot beslag op Orsi’s bedrijven om de
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...” Met ruim 150 pk en een top van rond
de 200 km/u was een auto ontstaan die zeer tot de
verbeelding sprak ”...

A6 verder te ontwikkelen. Pas op de Salon van Genève in 1947
werd het doek van het productiemodel getrokken. De A6 1500
beschikte over een zescilinder motor van anderhalve liter (1488
cc om precies te zijn). Met een enkele bovenliggende nokkenas
en een enkele carburateur leverde deze lijnmotor een bescheiden
65 pk, maar door een laag gewicht van slechts 950 kilo was de
topsnelheid 150 km/u; in die tijd zeer acceptabel. Voor het carrosserieontwerp tekende Pininfarina, waardoor het model een
elegant voorkomen had en alles bij elkaar vormde het geheel een
zeer aantrekkelijke auto.
A6GCS
De A6 1500 werd in 1950 vervangen door de A6G 2000, die door
het vergroten van zowel slag als boring 1985cc mat. De enkele
bovenliggende nokkenas was gebleven, maar drie carburateurs
leverden wat meer ‘oemphf’ dan voorheen. De nu geclaimde 90
tot 100 pk zorgde voor een top van tegen de 180 km/u. In dezelfde periode produceerde Maserati ook de A6GCS, waarbij CS
stond voor Corsa Sport. De raceversie dus. Deze auto is in naam
weliswaar vergelijkbaar, maar onderhuids was het een en ander
wezenlijk verschillend. In A6GCS configuratie was de compressie
fors hoger en leverde het blok 130 pk. De eerste sigaarvormige
‘monofaro’ tweezits sportwagen met motorfietsspatborden en
een enkele koplamp in de grille had een top van 190 km/u. In
1953 werd een verbeterde A6GCS gepresenteerd met 160 pk en
een top van 235 km/u. De motor van deze A6GCS was voorzien
van dubbele bovenliggende nokkenassen, twee bougies per cilinder, drie Weber 36 DO4 carburateurs en dubbele ontsteking. In
principe was de racemotor niet geschikt voor deelname aan het
dagelijks verkeer. Vandaar dat de motor getemd werd. De com-
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pressie ging omlaag, de dubbele ontsteking werd vervangen door
een enkele distributeur met 12 contacten en er werd een minder wilde nokkenasconstructie toegepast. De dry-sump smering
van de competitieauto’s maakte plaats voor een normaal carter
en naar wens konden klanten drie Weber 40DCO3, 38 DCO3 of
36DCO4 carburateurs laten installeren. De vierversnellingsbak
werd voorzien van tandwielen die wat minder op hoge toeren
en topsnelheid gericht waren en bovendien was nu synchromesh
beschikbaar. Met ruim 150 pk en een top van rond de 200 km/u
was een auto ontstaan die zeer tot de verbeelding sprak, maar
waar je toch ook mee over de Via Veneto in Rome kon flaneren.
Allemano
Begin jaren ‘50 was het voor kopers van exclusievere auto’s nog
heel gebruikelijk om een auto als chassis te bestellen bij een fabriek om vervolgens bij een carrossier langs te gaan voor een
bodywork naar wens. Steeds meer fabrikanten leverden echter carrosseriën ‘van de plank’; meestal kon de klant kiezen uit
verschillende leveranciers die in kleine series bouwden. Zo ook
bij Maserati. Men werkte onder andere samen met Pininfarina
voor de A6 1500 en A6G 2000. In de verkoopbrochures werd de
A6G/54 aangeboden met vier verschillende carrosserievarianten:
als coupé of spider van Frua, als Allemano coupé en als Zagato
coupé. Eén chassis werd voorzien van een Zagato-spyder carosserie, 20 werden afgeleverd als Zagato coupé, Frua bouwde zes
coupé’s en 12 spiders en Allemano leverde 21 coupé’s. Zagato’s
werkplaats heeft fantastisch mooie auto’s afgeleverd, maar dit
waren feitelijk allemaal one-of bodies die per stuk en op bestelling gebouwd werden, met de bijbehorende levertijd. Maserati
zocht daarom naar een producent die wat sneller een standaard-

koetswerk kon leveren waaraan de klant nog slechts details kon
aanpassen. Men kwam uit bij Serafino Allemano. Dit was een wat
minder beroemde carrossier die veel ervaring had met in grotere series vervaardigde Fiat’s, en hij tekende voor Maserati een
elegante, goed geproportioneerde en compacte koets voor toepassing op de A6G/54. Toch was ook bij de standaard Allemano
body de wens van de klant doorslaggevend. Op het oog zijn alle
Allemano’s hetzelfde, maar in detail zijn ze stuk voor stuk verschillend en veel eigenaren zorgden ervoor dat hun persoonlijke voorkeuren verwerkt werden in hun auto. Dit was ook het geval bij
‘onze’ A6G/54 Allemano, die met chassisnummer 2144 in 1956
de fabriek verliet.
Richard Cicurel
Een in Parijs woonachtige Amerikaan met de naam Richard L. Cicurel heeft in 1956 een rallytoekomst in gedachten met het oog
op de publiciteit die dat zou kunnen genereren voor zijn onderneming. Hij heeft reeds race-ervaring met onder andere een Siata 208 tijdens de 12 uren van Sebring en diverse Ferrari’s, maar
bestelt tijdens de autosalon van Turijn in april 1956 een Maserati
A6G met alle aanpassingen die een rallyauto naar zijn idee zou
moeten hebben. Behalve de onontkoombare rally-tripmaster en
chronometer in het interieur (een Jaeger Lecoultre die uit zijn
Bugatti komt), samen met een radio, een antenne en een buitentemperatuurmeter) wil Cicurel bijvoorbeeld supersnel neer te
draaien ramen (om bij een stempelpost geen tijd te verliezen!),
een ampèremeter, een extra accu, grote Marchal koplampen en
mistlampen. Enorme Amerikaanse bullhorns op de bumpers behoren eveneens tot Cicurel’s voorkeuren; je zult maar ergens tegenop rijden tijdens een rally, nietwaar? Voor de navigator wil hij

bovendien graag opklapbare armsteunen in de rugleuning geïntegreerd hebben i.p.v. vast aan het portier. Als kleur voor zijn auto
heeft de man een tint rood in gedachten “zoals op de Alfa Giulietta”, in combinatie met zwarte flanken en een zwart dak. Maserati
bevestigt op 26 april de aankoop van de auto voor een bedrag van
4,2 miljoen lire en laat weten dat het meerwerk als gevolg van
de persoonlijke wensen 150.000 lire bedraagt. Vanaf dat moment
begint een proces dat op zijn best te omschrijven is als ‘hoofdpijndossier van wispelturige klant’. Er is een levendige correspondentie aanwezig van Cicurel met de fabriek die volledig gaat over ‘s
mans wensen. En wel in drie talen, want Cicurel schrijft brieven
in het Frans of Engels, krijgt antwoord in het Italiaans en stuurt
er vervolgens een telegram in het Engels overheen. Of een brief
met nieuwe aanpassingen… Op 27 april schrijft hij bijvoorbeeld
naar de fabriek om wat extra wensen aan te geven: handgas; een
aansluiting voor een looplamp “om eventueel ’s nachts een wiel
te kunnen wisselen”; een leeslampje voor de navigator; extra geluidsisolatie; een grotere achteruitkijkspiegel dan standaard en
last but not least: een extra grote ‘race-style’ tankdop, zodat je
rap kan bijvullen. Dat die tankdop in de kofferbak opgeborgen is
moet hij even over het hoofd hebben gezien. Op 30 april gooit
hij er een Frans epistel overheen met de opmerking dat de afgesproken leverdatum wat hem betreft met 35 dagen mag worden
opgerekt en dat hij de auto op 4 juni wil ophalen. Oh ja: en of
Maserati de vloerbekleding rood wil maken in plaats van zwart…
Kostbare aanpassingen
Bij Maserati krijgen ze het er redelijk van op de heupen, aangezien de aanpassingen afgesproken waren in de totaalprijs van de
auto. Extra aanpassingen kosten meer dan afgesproken en ook
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al maakt de fabriek duidelijk dat ze doorberekend zullen worden
(de 150.000 lire lopen op naar 197.000 lire), vertraging betekent
verlies. Cicurel reageert wat lomp-Amerikaans verbaasd op de
opmerking dat een en ander duurder gaat worden dan afgesproken. Wat nou bijbetalen? Oh ja, en hoe zit dat nou met die leverdatum van 4 juni? Op 13 juni stuurt Allemano een berekening
van de extra kosten naar Cicurel en op 20 juni wordt uiteindelijk
de jobsheet voor chassisnummer 2144 opgesteld. Op 30 juli 1956
rolt de auto volgens de Italiaanse toelatingspapieren eindelijk uit
de fabriek. Archivaris Ermanno Cozza verzuchtte
tijdens een raadpleging
gedurende de recente
restauratie dan ook dat
deze Allemano waarschijnlijk de duurste is
die de fabriek ooit heeft afgeleverd en hij vroeg zich af of er winst
op was gemaakt… In totaal worden namelijk maar liefst 42 wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering doorgevoerd. Als
Cicurel eindelijk zijn auto in ontvangst neemt is het augustus.
In de fabrieksarchieven zijn stukken te vinden die er op duiden
dat Cicurel vervolgens nauwelijks met zijn auto heeft gereden.
Wel is binnen een half jaar na aankoop de eerste reparatie een
feit aangezien Allemano in september aan Maserati meldt dat de
auto een stevige schade heeft opgelopen. Op 17 november stuurt
Cicurel’s Parijse garagehouder bovendien een brief naar Maserati
dat er problemen zijn met de auto op het gebied van toerentallen,
prestaties en verbruik. “En dat monsieur Cicurel daar niet blij mee
is”. Dat blijkt wel, want op dezelfde dag stuurt Cicurel een briefje
naar Modena dat hij de auto kwijt wil en een Fiat wil aanschaffen.

Hij is zijn platgereden speeltje zat. Maserati koopt nummer 2144
terug en Cicurel verdwijnt uit beeld. Per Fiat 1100.
Omgenummerd
De A6G wordt gerepareerd en vervolgens omgenummerd naar
2147, zowel chassis als motor, en de auto wordt begin 1957 verkocht voor 2 miljoen lire aan een nieuwe Milanese eigenaar. Die
rijdt er enkele jaren naar volle tevredenheid in rond, zoals uit de
onderhoudsfacturen blijkt, maar na 1959 wordt het wat duister. In de loop der jaren
wordt de auto overgespoten naar het algemene ‘dealerrood’ en ook
wordt de originele motor vervangen door een
Amerikaanse achtklapper tijdens een schimmige periode als racer aan de andere kant
van de oceaan. Later wordt er weer een A6G motor ingelegd, niet
de originele maar nummer 2180, oorspronkelijk uit een Frua Spider. Uiteindelijk belandt 2147 in de Duitse RossoBianco collectie,
toe aan een volledige restauratie. In de papieren is een verzoek
om informatie aan Ermanno Cozza terug te vinden van de gerenommeerde Maserati specialist Schiemenz in Bad Godesberg. Dit
verzoek doet vermoeden dat de auto inderdaad op de nominatie
stond om te worden gerestaureerd. Voor het zover is, wordt de
volledige RossoBianco collectie echter opgekocht door onze Nederlandse Evert Louwman. Die pikt de auto’s er uit die hij wil hebben voor zijn nationaal automobielmuseum en de overig auto’s
worden geveild, waaronder de A6G Allemano. In Gstaad wordt
de Maserati op 18 december 2006 aangeboden als restauratie-

      ...” deze Allemano is waarschijnlijk de duurste die de fabriek
ooit heeft afgeleverd ”...
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MASERATI / MODENA / ITALIE
A6G 2000 / 1954-1957
2144 / 2147

Motor:		
6-cilinder lijnmotor
Cilinderinhoud:
1.985 cc
Max. vermogen:
150-170 pk / 6000 t/min
Aandrijving:
achterwielaandrijving
Versnellingen:
handbak, 4 versnellingen
Afmetingen LxBxH: 4,45 / 1,85 / 1,30 m
Wielbasis:		
2,55 meter
Tankinhoud:
70 liter
Leeg gewicht:
840 kg
Topsnelheid:
195-200 km/u
0-100 km/u:
n.b.
Carossier:		
Allemano, Turijn
Internet: 		
www.maserati.com/heritage
Met dank aan eigenaar Marcel Lammerée voor de ruimhartige
medewerking en aan Bart van der Weijden voor de extra input.
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project ‘in goede staat’ maar met de motor en versnellingsbak
uitgebouwd. De huidige eigenaar beseft dat dit dé kans is om een
zeer zeldzame Maserati (tenslotte zijn er maar 21 A6G Allemano’s
gebouwd) te pakken te krijgen, maar besluit niet mee te bieden
op de veiling om te voorkomen dat de prijs door het plafond gaat.
Een handelaar doet het hoogste bod op de Allemano en in een
onderhandse verkoop na de veiling verwisselt de auto nogmaals
van eigenaar.

Boven: volledig gestript in de werkplaats bij restaurateur Autosport.
Onder: de jobsheet uit de archieven van de fabriek geeft aan dat de
rallyspecificaties origineel zijn.

Volledige restauratie
De Nederlandse koper laat de Allemano na inspectie naar Italië
overbrengen voor een volledige restauratie. En daaronder moeten we niet slechts het weer rijdbaar maken verstaan. De auto
dient terug gebracht te worden in de staat zoals deze oorspronkelijk de fabriek verlaten heeft, en daartoe wordt 2147 in handen
gegeven van het restauratiebedrijf Autosport in Modena, onder
supervisie van merkspecialist Candini. De restauratie is al in gang,
als duidelijk wordt dat de auto een wel heel bijzondere geschiedenis heeft. De restauratie wordt stilgelegd en de bumpers met
de bull horns weer uit de afvalbak gehaald. Direct begint een
grondige research met medewerking van Signor Adolfo Orsi en
Ermanno Cozza: welke Allemano is het nu eigenlijk? En hoe zag
de auto er vroeger echt uit? Het chassisnummer 2147 komt in de
fabrieksarchieven voor als zijnde omgenummerd van 2144. Als
dat eenmaal duidelijk is, komt ook de correspondentie met de
eerste eigenaar boven water. Er blijken in boeken foto’s te vinden
van de originele auto en op de jobsheet en in de correspondentie komen de door Cicurel gewenste specificaties voor, inclusief
de originele kleurstelling. Dit maakt duidelijk dat alle eigenaardigheden aan de auto oorspronkelijk zijn en geen creatieve toevoegingen van latere eigenaren. Onder de rode verflaag worden
sporen van de originele verf gevonden en aan de hand daarvan
wordt de auto opnieuw gespoten in two-tone zwart/rood. Na
het verwijderen van de verf blijkt hoezeer de auto geleden heeft
in zijn leven, de neus is praktisch geheel van plamuur en moet
grotendeels opnieuw vormgegeven worden. Alleen de motor
vormt een ‘probleem’. De originele motor wordt de nieuwe eigenaar weliswaar aangeboden (die is in Duitse handen) maar
de vraagprijs en de staat waarin het blok verkeerd staan in geen
verhouding tot de kosten om er weer een werkende motor van
te maken, nog even los van het feit dat de meegeleverde motor
met nummer 2180 slechts een grote beurt nodig heeft om weer
volledig bruikbaar te zijn. De keuze is snel gemaakt: het meegeleverde blok wordt gereviseerd en blijft bij de auto. Dan maar geen
matching numbers.
Binnen twee jaar na de veiling in Gstaad is de auto gerestaureerd,
wat een opmerkelijke prestatie is, gezien het feit dat zelfs de bekleding van de kofferbak opnieuw geweven diende te worden.
Het geheim: het netwerk van specialisten in en rondom Modena.
Door de flexibiliteit van al die specialisten kunnen verschillende
delen van de research, de restauratie en de revisie tegelijkertijd
uitgevoerd worden in plaats van na elkaar. Vers uit restauratie
wint de auto in 2009 de eerste prijs tijdens het Maserati Concours
in Modena en tijdens de Maserati International Rally in Engeland
datzelfde jaar oogst de auto alom bewondering. Op het recente
concours tijdens de Schloss Dyck Classic Days pakt de auto bovendien de eerste prijs in zijn klasse.
Deze Allemano wordt door de huidige eigenaar gekoesterd, maar
wel gebruikt. Tenslotte is een auto niet alleen om naar te kijken
maar vooral om in te rijden. O
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