
.... 
~ ., 
1: 

" ~ 
"ti c: 
'" ~ ., ., 
.!!! 
<.> 
00 

~ 
Ol 
e .s 
" 't 
Ol 
<: 
~ 

'" ~ 
Ie 

Zonder twijfel zijn de drie BAT Alfa's de meest 

waanzinnige Italiaanse auto's ooit gebouwd. 

Wilder en zeldzamer dan deze extravagante 

aërodynamische mirakels kan niet. Sinds kort 

zijn de drie te koop. Als trio. Bij het Londense 

veilinghuis Coys of Kensington. De vraagprijs 

is 6,5 miljoen gulden. 
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een. de drie BATs zijn niet 
gebouwd \'oor een \Toege 
verfilming \'an Batman , I n
derdaad. ze lijken met hun 
naa r binnen gevouwen 
\'Ieuge ls sterk op een \'Ieer

muis. maar dat isalle dat ze metde filmheld 
gemeen hebben, Dat de naam \'an de drie 
Alfa's toe\'allig hetzelfde is als het Engelse 
woord voor 'vleermuis' is waarschijnlijk een 
welbewust gezocht toe\'al. BAT is een acro
niem \'oor BerliJleflCl AerodiJlamiea Teel/iea. 
meerniet. 
De drie BA I's zijn unieke beeldhouwwerken 
van auto's, Uniek door hun extra\'aga nte 
\'ormgeving. uniek door het feit dat er slechts 
drie van bestaan. genummerd 5. 7 en y, Hun 
waarde is nauwelijks in geld uit te drukken, ln 
de jaren tachtig, toen geen prijs voor een 
automobiel kunstwerk te hoog was, werden 
de drie samen op IR miljoen Amerikaanse 
dollars geschat. De drie hebben een groot 
deel van hun leven gesche iden doorgebracht , 
maar enkele malen schitterden ze in prachtige 
gezamenlijkheid zoals in I YR9 op het concours 
va n Pebble Beach, Momenteel zijn ze eige n
dom van een Japans consortium dat de auto 's 
via het bekende Londense veilinghuis Coys of 
Kensington te koop aanbiedt. De vraagprijs 
voor het trio is twee miljoen Engelse ponden, 
wat neerkomt op een goede 6,5 miljoen gul
den, Goede zaken hebben de Japanners niet 
gedaan met het bijeen kopen van de BA T's. 
Naar verluidt betaalden ze er zeventien mil
joen Amerikaanse dollars voor. 
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De eerste van de drie BAT's 
zag het levenslicht in 1953. 
Alfa presenteerde ze stuk 
voor stuk op autotentoon
stellingen, als ontwerp

studies, een per jaar, drie jaar lang. 
BAT 5 maakt voor het eerst zijn op
wachting op de tentoonstelling van 
Turijn. Hij is gebaseerd - net zoals 
de overige BA T's - op de nederige, 
voor de massaproduktie bestemde 
Alfa 1900, zoals die in het begin van 
de jaren vijftig gebouwd werd. De 
1900 had een viercilinder-motor 
(gietijzeren blok, lichtmetalen kop) 
met twee bovenliggende nokkenas
sen en een of twee Weber-carbura
teurs. Af~ankelijk van de carburatie 
en l)ët slagvolume (1884 of 1975 cm") 
was de motor goed voor 100 of 115 
pk .. 
Onder de kap van BAT 5 rust een mo
tor met één dubbele Weber, zoals 
die indertijd voor de 1900 TI geleverd 
werd. BAT 5 doet met zijn voloptu
euze spatschermen en grote visse
muil sterk aan een diepzeerog den
ken. De (klap-)koplampen bevinden 
zich achter de rode roosters. Inder
tijd werd geclaimd dat de auto een 

cW-waarde heeft van 0,23, wat op 
zijn zachtst gezegd verbazingwek
kend is. Weet u nog hoe iedereen in 
de jaren tachtig van zijn stoel viel 
toen Audi trots een 100 aankondigde 
met een luchtweerstands-coëffi
ciënt van O,34?tHoewel BAT 5 heden 
ten dage motorisch aan een grote 
opknapbeurt toe is, zou hij destijds 
goed zijn geweest voor een topsnel
heid van 200 km/h, wat 20 km/h meer 
is dan de Alfa 1900 waarvan hij afge
leid is. 

BAT 5 was door Alfa Romeo waar
schijnlijk bedoeld als opvolger voor 
de beroemde Disco Volante. De auto 
werd na de autotentoonstelling van 
Turijn verkocht aan de Amerikaanse 
zakenman Stanly Arnolt, een man 
die voor export naar de USA diverse 
kleine series auto's liet bouwen. On
veranderlijk maakte hij daarvoor ge
bruik van een bestaand chassis 
waarop hij een Italiaanse carrosse
rie liet aanmeten. Arnolt werkte on
der meer met MG en zelfs Aston 
Martin. Hij had de bijnaam 'Wacky' 
waarschijnlijk omdat weinig hem te 
gek was. Zo gebruikte hij BAT 5 ge
ruime tijd op straat in Los Angeles, 

als privé-transport. Prettig moet dat 
niet geweest zijn, want de BA T's wa
ren eerst en vooral bedoeld als 
showauto's. De stuuruitslag van de 
voorwielen was bijvoorbeeld mini
maal, maar dat heeft Wacky er niet 
van weerhouden een goede zeven
duizend kilom'eter op de klok van 
BAT 5 te zetten. In 1958 verkocht hij 
de buitenissige Alfa aan ene Joe 
Pryzak uit Indiana die hem uit elkaar 
schroefde met de bedoeling hem te 
restaureren. 
Hij maakte van BAT 5 zelfs een echte 
vleermuis: het kale koetswerk hing 
hij namelijk ondersteboven in de nok 
van zijn garagedak. 

J e krijgt ergeen genoeg van naar deze 
Alfa's te kijken . Met hun uitbundige 

vleugels, vinnen en sleuven roepen ze reeksen 
van gedachten op. Aan Batman, aan experi
mentele gevechtsvliegtuigen van ver voor het 
Stealth-tijdperk , aan Dick Tracy (Forbidden 
Plan et) , aan vleermuizen en aan gigantische 
roggen. 

de BA T's wordt in de meeste literatuur toege
schreven aan de bekende Italiaanse koets
werkbouwer Carrozzeria Bertone, maar dat is 
te veel eervoor dit huis. Ze zijn de creatie van 
de Florentijn Franco Scaglione - die toenter
tijd voor Bertone werkte - een geniale ont
werper wiens leven en werk in nevelen zijn ge
huld. Niemand heeft ooit een boek over hem 
geschreven, het is onduidelijk welke auto's hij 
ontworpen heeft en bijna niemand weet nog 

hoe hij er precies heeft uit gezien, want de 
man is er in geslaagd zijn leven lang camera's 
te ontwijken en foto's van hem zijn zeldzaam. 
Maar de mensen die zich Franco herinneren 
weten dat hij zelden of nooit in Turijn gezien 
werd zonder een of meer beeldschone 
vrouwspersonen aan zijn armen. Hij staat dan 
ook als charmant en diplomatiek te boek. De 
Engelsman Peter Wyeth geldt als waarschijn
lijk de grootste expert op het gebied van 

Het verhaal van hun ontstaan is bijna net zo 
bizar als hun verschijning. Het ontwerp van 
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Scaglione. Peter zoekt momenteel naar fond
sen om een film , een documentaire en een 
boek over Scaglione en de BAT-mobielen te 
produceren en lichtte enige tijd geleden in het 
Engelse Top Gear Magazine enkele tipjes op 
van de sluier di Scagliones leven bedekt. 

D e BA T's zijn gemaakt tussen 1953 en 
1955. Het zal geen verrassing zijn dat ze 

Bertone wereldwijde roem brachten. Dat kon 
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Bertone wel gebruiken ook, want het ging de 
Carrozzeria verre van voorde wind. Kenners 
zeggen dan ook dat het Scaglione is die Ber
tone met zijn spraakmakende ontwerpen ge
red heeft. Hoe dan ook: de BA T's zijn het 
mooiste dat ooit de poorten van Bertone ver
laten heeft . Volgens de Scaglione-researcher 
Peter Wyeth wenst de firma Bertone zelfs tot 
de dag van vandaag weinig tot geen mede
delingen te doen over de toenmalige ontwerp-
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Speciaal voor een foto
sessie liet (oys de drie 
BAT' s op een testbaan 
rijden, een zeer zeld
zaam spektakel (zie bo
ven). De overige foto's 
op deze pagina's tonen 
BAT 5. De wieluitslagen 
zijn door de gesloten 
spatschermen klein. 
Eventueel kon BAT 5 
zonder voorste spat
platen gereden wor
den. Het interieur is na
genoeg hetzelfde als 
dat van de Alfa 1900 
waarop de BAT's 
gebaseerd zi jn. 

chef. Dat isopzich tragisch, wantScaglione 
tekende volgens Wyeth geen drie maar negen 
verschillende Berlinetta's Aerodinarnica Tec
ruca , waarvan er drie daadwerkelijk gebouwd 
werden: ontwerp BAT5,BAT7 en BAT9. 
Hoewel: het verhaal gaat dat het eerste 
ontwerp gebruikt is voor een gestroomlijnde 
special op basis van een MG TD. Datzou dus 
BAT1 moeten zijn. 
De tekeningen voorde overige BA T's zou-
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t::x:J De opvolger van de 5 was 

~ de 7, een auto die zonder 
---3 meer de meest radicale 

van de drie Berlinetta's 
t-...:I Aerodinamica Tecnica is. 
Zijn carrosserie is net zoals die van 
de 5 en de 9 opgetrokken uit alumi
nium. Ook voor deze Alfa was na de 

tentoonstelling van Turijn nauwe
lijks nog belangstelling en hij werd 
verkocht naar de USA. De koper was 
weer Wacky, die ook nummer 9 in 
eigendom verwierf. BAT 7 werd ge
ruime tijd op straat gebruikt in Cali
fornië. Er schijnt zelfs mee geracet 
te zijn op Palm Springs, waarvoor de 

toenmalige eigenaar zelfs zo ver 
ging de vinnen er afte snijden. In de 
jaren tachtig werd BAT 7 van de ver
getelheid gered door de Mexicaanse 
verzamelaar Lorenzo Zambrano die 
hem in oude staat liet terugbrengen. 
Daar er geen tekeningen van BAT 7 
ter beschikking waren, moest daar-

voor gebruik gemaakt worden van 
oude foto's en schaalmodellen. Uit
eindelijk kwam ook de 7 in handen 
van het onbekende Japanse consor
tium dat ze alle drie wilde hebben en 
ze nu te koop aanbiedt. 

Het meest extreem 
vormgegeven is zonder 
meer BAT 7. De portie
ren zwaaien naar ach
teren open. Ze kunnen 
ontgrendeld worden 
met een drukknopje 
dat zich vlakbij de deur 
op het spatscherm be
vindt. 

den heel goed in de archieven van Bertone 
verstopt kunnen zitten. 
Het zal geen verrassing zijn dat Franco 
Scaglione als jong mens een hartstochtelijk 
liefhebber van vliegtuigen was. Het enige ge-
chrijfdat van zijn hand bekend is, is een seri

eus en diepgaand artikel over aërodynamica , 
klaarblijkelijk zij!1 grote passie. Hij wilde niets 
liever dan vliegtuigen ontwerpen maar na de 
Tweede Wereldoorlog was het in Italië ver-
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boden die te bouwen, dus een baanin die 
industrie zat er voor hem niet in. Op aanraden 
van een vriend probeerde Scaglione in de 
auto-industrie aan deslag te komen. Met een 
mapje schetsen onder de arm kreeg hij eerst 
een baan bij Pininfarina, maar daar vertrok 
hij twee weken later weer na een ruzie. 
Daarna kreeg hij een baan - in 1951 - als 
chef-ontwerper bij Bertone. Hij zou er acht 
jaar later, na onenigheid met N uccio Bertone, 
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afscheid nemen om vervangen te worden 
door ene Giorgetto Giugiaro, een man diezo 
onderde indruk raakte van het werk van 
Scaglione dat hij hem nu nos altijd een van de 
drie grootste ontwerpers aller tijden noemt. 
Veelzeggend is dat de grootste auto's waarop 
Bertone zich kan laten voorstaan, stammen 
uitde periode dat Scaglioneerwerkte. Bij
zonder aan de extravagante vleugels & vinnen 
van Franco's BA T's is dat ze niet puurvoorde 
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t::::x:t De eerste twee BAT's wa
:::x::=- ren zonder meer wild en 
----3 extravagant, bij hen ver-

geleken is het derde exem
C-'=> plaar, de 9, tam. Maar de 
vormen zijn nog steeds extreem, dat 
wel, en heel uitgekiend. Deze BAT 
zou de laagste luchtweerstands
coëfficiënt hebben van de drie: niet 
minder dan 0,19 wordt geclaimd. 
Door enkele ontwerp-trucs ziet hij er 
bovendien een stuk sneller uit dan 
de andere twee. Door de grote lucht
inlaten voorin en de kleine kop
lampen doet hij denken aan een 
vliegtuig, een indruk die versterkt 
wordt door de lage en in de flank
partij doorlopende voorruit. Ook 
deze BAT is gebaseerd op de tech
niek van de Alfa 1900, de Super 
Sprint met zijn 115 pk. Ook BAT 9 
ging na de tentoonstelling van Turijn 
naar de USA, waar hij als automo
biele rariteit door diverse handen 
ging, totdat hij in 1963 in het bezit 
kwam van ene Gary Kaberle. Als 16-
jarige jongen reed deze in zijn Che
vrolet naar een feestje, toen hij langs 

de weg (tussen Evart en Tonla in de 
staat Michigan) een auto zag die 
hem helemaal paf deed staan. Het 
was puur toeval: vanwege een onge
luk werd het verkeer omgeleid door 
het dorpje Greenville. En daar stond 
de BAT 9, als aandacht-trekker voor 

de deur van Plymouth- en Dodge
dealer Chapin Motors. De opwin
dendste auto die Gary ooit van zijn 
leven gezien had. Hetzelfde moment 
stond voor hem vast dat hij die auto 
moest hebben, koste wat het kost. 
Hij schraapte al zijn spaarcenten bij 

elkaar (bijeengeharkt met de ver
koop van popcorn) en ging terug 
naar de dealer, die de Alfa niet wilde 
verkopen. Maar Gary bleef aan
dringen en uiteindelijk zei de dealer 
dat hij de Alfa wilde afstaan voor mi
nimaal de prijs van een van de 

sier zijn - zoal bij de Amerikanen uit die tijd 
- maar een aërodynamische functie hebben. 
Daardoor waren Scaglione'sontwerpen hun 
tijd ver vooruit. Hun cW-waarde was zo gu n
stig dat de BA T's een aanzienlijk hogere top
snelheid hadden dan de Alfa's 1900 waarop ze 
gebaseerd waren. Wat Franco'sBAT's even
eens bijzonder maakt is dat zij, ondanks hun 
schijnbaar compromi loze aërodynamische 
efficiëntie, van weergaloze schoonheid zijn. 
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S caglione isde man dienietalleen verant
woordelijk is voor de drie BA T's, maar 

ook voor een van de mooiste, voor produktie 
bestemde Alfa sportwagens die er ooit ge
weest is: de Sportiva van 1954. Van deze Alfa 
zij n slechts twee exemplaren gebouwd en 
Autovisie mag zich het eerste tijdschrift noe
men dat de auto testte (op het circui t van 
Zandvoort, zie nummer 12 van 1988) nadat 
deze na verloop van vele jaren in Australië 
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Ondanks zijn iets mil
dere vormen is BAT 9 
een beeld van een auto. 
Ooit werd hij door een 
16-jarige Amerikaan 
gekocht voor een luHel 
aantal dollars. met de 
verkoop van popcorn 
bijeengespaard. Nu is 
de Alfa een fortuin 
waard. 

weer opdook. Scaglione pende de fraaie lij
nen van de Sportiva neer ijl de hoop en ver
onderstelling dat Alfa Romeo de auto in pro
duktie zou nemen, maar het toenmalige 
management besliste tot zijn grote verdriet en 
ergernis anders. Na zijn geschil met Bertone 
begon Scaglione voor zichzelf en volgens ken
ner Peter Wyeth zou hij redelijk wat vertrou
welijk werk voor Japanse en Amerikaanse 
klanten gedaan hebben. Hij tekende boven-
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nieuwe Plymouths of Dodges die hij 
binnen had staan. Gary moest voor 
een lening aankloppen bij zijn moe
der. En die kreeg hij, nadat hij be
loofd had dat hij de Alfa zo vaak als 
mogelijk voor haar winkeltje zou 
plaatsen, als publiekstrekker. Gary 
was er zich op geen enkele wijze van 
bewust dat hij een unieke auto had 

gekocht, een creatie van de fameuze 
en mysterieuze Franco Scaglione. 
De volle betekenis van zijn koop 
drong pas tot hem door toen een 
kenner hem - in 1958 - het decem
ber-nummer van Road & Track liet 
zien. Het omslagartikel ging over 
een zeer bijzondere Alfa Romeo: 

BAT 9 IOU de laagste 
luchtweerstand hebben 
van de drie: cW 0,19. 
Onder: drie uitheemse 
staartstukken. Van 
links naar rechts de 
BAT's 9, S en 7. 

BAl 9. 

dien de eerste Lamborghini, de400GT, maar 
met het ontwerp daarvan werd helaas door 
Ferruccio Lamborghini nogal wat gerom
meld. Daarna begon het duistere van de ver
getelheid meer en meer grip op Franco 
Scaglione te krijgen en niemand weet precies 
wat er sindsdien met hem gebeurd is. Zelfs 
over zijn overlijdensdatum verschillen de 
meningen zeer. Naarverluidt is hij in 1980 op 
een onbekende locatie overleden. Maar in het 
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begin van het vorige jaar meldde het Engelse 
blad Autocar & Motordat het vergeten genie 
Franco Scaglione levend en wel gevonden 
was in een dorpje ergens in Toscane. Peter 
Wyeth maakte een plan hem daar op te zoe
ken maar voor hij het kon uitvoeren bereikte 
hem het bericht dat Franco Scaglione was 
overleden. Maar erzijn drie monumenten die 
de herinnering aan hem voor altijd levend zul
len houden. BAT 5, BAT7 enBAT9. -
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RAF HIFI STEREO B.V. AMSTER
DAM 020-6461511 • SNIJDERS 
AUTORADIO SERVICE AMSTER
DAM 020-6650735 • AUTOSHOP 
2000 APELDOORN 055-22021 8 • 
AUTOPARTNER ARNHEM B.V. 
ARNHEM 085-510770 • RIGA 
AUTOTOTAAL BADHOEVEDORP 
020-6592216' OTOSAM BEVER
WIJK 02510-25384 • V.T.C. CHRIS 
DIJKGRAAF CAPELLE AID IJSSEL 
010-4513244 • BEN VAN DIJK 
ELECTRONICS DEN BOSCH 073-
216232 • AUTO-LUXE DEN HAAG 
070-3601080 • A.S.D. DEN HAAG 
070-335030 • AT AUTOSHOPS 
DEN HELDER 02230-20477 • DE 
MOLEN B.V. ECHT 04754-85501 • 
VOGELZANG EINDHOVEN B.V. 
EINDHOVEN 040-447955 • CAR
STYLE DREGEMA EMMEN 0591 0-
11396 • A.S.D. ENSCHEDE B.V. 
ENSCHEDE 053-319789 • AUTO 
REVISTA B.V. GRONINGEN 050-
412458 • A.VA AUTOMATERIA
LEN B.V. GRONINGEN 050-139017 
• CARLIFE JIM BARENS HAAR
LEM 02'3-325643 • CARLIFE DIJK
MAN HARDERWIJK 03410- 17806 
• AUTOSHOP WASSENAAR B.V. 
HEERENVEEN 05130-36909 
VOGELZANG HEERLEN B.V. 
HEERLEN 045-742333 • VOGEL
ZANG PROFESSIONEEL B.V. 
HEERLEN 045-740382 • DE MOLEN 
B.V. HELDEN-PANNINGEN 04760-
72985 • TECHNISCH BUREAU 
ZUID HEYTHUYSEN 04749-1090 -
RAF CAR HIFI HILVERSUM 035-
250440 • RIGA AUTOTOTAAL 
HOOFDDORP 02503-1 6710 
AUTOMAT HOOGEVEEN 05280-
62539 • AUTO REVISTA B.v. 
HOOGEZAND 05980-91 120 • OTO
SAM HOORN 02290-36444 • 
AUTOSHOP KON MAR KATWIJK 
AAN ZEE 01718-26526 • V.T.C. 
CHRIS DIJKGRAAF KRIMPEN AID 
IJSSEL 01807-10555 ' DE STIGTER 
LEERDAM 03451-18779 • AUTO
SHOP WASSENAAR LEEUWAR
DEN 058-13714 AUTSHOP 
SJAARDEMA LEIDEN 071 -1 40833 
• A.S.o. LEIDEN 071-226086 • AUTO
SHOP BISONSPOOR MAARSSEN 
03465-74734 VOGELZANG 
MAASTRICHT B.V. MAASTRICHT 
045-716055 • CARLIFE MIDDEL
BURG 01180-24201 • VAN HAGEN 
AUTOMATERIALEN NAALDWIJK 
01740-21551 • AUTOMAT. NUN
SPEET B.V. NUNSPEET 03412-
617616 • CARLIFE CATSHOEK 
NIJMEGEN 080-222415 • CARLIFE 
TECHNO SHOP NIJMEGEN 080-
222560 • AUTOSTORE PURME
REND 02990-23222 • AUTO
MATERIALEN RIJPMA RODEN 
05908-19197 • DE MOLEN B.V. 
ROERMOND 04750-19797 • MON
TICAR INBOUWSTATION ROER
MOND 04750-34353 • CORRECT 
CONSUMER ELECTRONICS ROT
TERDAM 010-4618618 • EDDY'S 
AUTO HIFI CENTER ROTTERDAM 
010-4260092 • J.M. CAR HIFI ROT
TERDAM 010-4331177 • AUTOS
HOP MAKADO SCHAGEN 02240-
15454 • CAR O'SELL TILBURG 
013-364071 • TECHN. BURO 
BROEKHUIZEN TILBURG 013-
321 366 • BEN VAN DIJK ELEC
TRONICS CAR HIFI UDEN 04132-
51525 • A.S.D. UTRECHT B.V. 
UTRECHT 030-932325 • BEN VAN 
BAGGEM AUTOACCESSOIRES 
UTRECHT 030-328568/332665 • 
DE MOLEN B.V. VENRAY 04780-
80063 • CARLIFE VLISSINGEN 
01184-17585 AUTOSTORE 
VOLENDAM 02993-68674 • CAR
STYLE DREGEMA WINSCHOTEN 
05970-25045 • AUTOVARIA BV 
ZEIST 03404-1 8023 


