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Een grote beurt voor een 1976
Cadillac Eldorado Convertible
Met ca. 20 stuks is de Cadillac Eldorado convertible uit 1976
het meest populaire model binnen de CCN. Dit is ook het model
dat het meest gerestaureerd wordt. In het stuk van Henny
Crama schrijft hij dat hij heel wat werk heeft gehad aan zijn
Eldorado die redelijk goede staat verkeerde.
In Nederland is maar weinig aanbod van zeer goede Eldorado’s.
De meeste eigenaren kochten hun wagens in matige tot
redelijke staat en hebben in de loop der jaren veel tijd en geld
aan besteed om er iets moois van te maken met de bedoeling
om er lang plezier van te hebben. Van deze modellen zijn
veel onderdelen verkrijgbaar, zowel nieuw als gebruikt. Het
restaureren van deze modellen is een stuk makkelijker en
goedkoper dan van de andere Cadillac convertibles.
In 1976 werden zo’n 14.000 Eldorado convertibles
geproduceerd. Dat is veel meer dan in de jaren ervoor: in 1971
slechts 6800 stuks, in 1972 7975 stuks, in 1973 9315 stuks, in
1974 7600 stuks, in 1975 8950 stuks. In 1976 zijn er een paar
duizend in garages opgeslagen als beleggingsobject.
Hierdoor zijn er nog steeds exemplaren te koop die feitelijk
nieuw zijn voor prijzen van rond de $ 60.000.
Vorig jaar werd ik benaderd door de familie Janson uit
Stompwijk. Zij hadden al 18 jaar een Eldorado convertible in
hun verzameling waar niets mee gedaan werd. Joost Janson
had me enkele jaren geleden eens gebeld omdat hij overwoog
om deze wagen op te knappen. Zijn vrouw Marion zag de Eldo
liever vertrekken en vroeg of ik interesse had. Volgens haar was
hij goed voor onderdelen. Ik ging kijken en zag dat hij sterk
verwaarloosd was met een dak dat volledig aan flarden lag en
een interieur dat niet al te best was. Het plaatwerk was vrij
goed en er zat weinig roest aan. In de 18 jaar dat hij binnen had
gestaan was hij waarschijnlijk niet erg achteruit gegaan.
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Als hij motorisch goed zou zijn was het zonde om hem te
slopen, vond ik. Op de voorruit zat een sticker van Texas.
Waarschijnlijk heeft hij daar bijna 20 jaar rondgereden. Clublid
Mario van Maldegem kende de wagen. Hij was vroeger van een
Turk geweest uit Berkel. Zo’n 20 jaar geleden had Mario een
1975 Buick Le Sabre convertible aan hem verkocht. Een paar
jaar later belandde de Turk in de gevangenis en werden de Buick
en Eldorado via autobedrijf Impala in Zoetermeer verkocht aan
Joost Janson die de Buick nu dus al 19 jaar heeft.
Of de Eldo een sloopwagen of opknapwagen zou worden hing af
van de motor.

Dat kostte heel wat moeite om die draaiend te krijgen. Om
te beginnen deed de startmotor het niet en was contactslot
kapot. Om te starten was er een losse schakelaar aangebracht
op het dashboard. Na montage van een gebruikte startmotor
en met wat benzine in de carburateur sloeg hij aan en liep
behoorlijk. Maar hij wilde niet lopen op het injectiesysteem met
8 injectoren. Dit zijn complexe en storingsgevoelige systemen.
Omdat ik veel onderdelen op voorraad had besloot ik om de
Eldo voor 2000 euro te kopen en er mee aan de slag te gaan.
Ik vond het een leuke afwisseling omdat ik toen bezig was met
de verbouwing van mijn woning. Mijn inschatting was dat er
minstens 8000 euro nodig was om de Eldo op te knappen. Joost
Janson vond het goed dat hij in de kas in Stompwijk bleef staan
en zou hem misschien wel terug willen kopen.
Vorig jaar heb ik de Eldo technisch in orde gemaakt en er voor
4000 euro aan onderdelen in gestopt en er dik 50 uur aan
gewerkt. De volgende onderdelen werden vernieuwd: accu,
banden, uitlaat, luchtschokbrekers achter, benzinepomp,
luchtpomp, hoofdremcilinder, remblokken, remleidingen,
remslangen, sloten, 4 koplampen en stellers, plastic fillers,
V-snaren, filters, olie, bougies en kabels. Gelukkig waren de
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uitlaatspruitstukken gasdicht en alle spruitstukbouten intact.
Dat is vrij uniek voor een Eldorado. De 4 remklauwen heb
ik gereviseerd. Deze modellen hebben schijven rondom en
remmen doorgaans erg goed.
De stuurkolom die ingewikkeld in elkaar zit heb ik uit
elkaar gehaald om te achterhalen wat er mis was met
het contactslot. De plastic tandsector die het metalen
tandheugeltje heen en weer beweegt bleekt gebroken te zijn.

De firma www.steeringcolumnservices.com is gespecialiseerd
in stuurkolomonderdelen. Hier kocht ik voor $ 39,65 de
tandsector (Ignition Switch Sector Gear -6 Teeth). Een nieuw
contactslot, achterbakslot en deursloten kocht ik op Ebay bij
Carlocksandkeys. Goed dat deze delen nog verkrijgbaar zijn. In
de stuurkolom ontbrak het hefboompje van het alarmlicht. Dat
heb ik zelf gemaakt van een stalen strip.
De tank was nog bijna vol maar de benzine
was zo oud dat de motor er niet meer op
kon draaien. Omdat de tankmeter kapot
was heb ik de tank er onderuit gehaald en er
een gebruikte meter ingezet en alle slangen
vernieuwd. De bodem van de kofferbak was
gelukkig goed.
Ik heb veel plezier gehad van een Eldorado

Biarritz uit 1977 die ik 4 jaar geleden als complete parts
car op Ebay kocht in Amerika. Bij elkaar kostte dat inclusief
de zeevracht zo’n 3000 euro maar die investering was wel
de moeite waard. Voor mijn eigen Eldorado’s heb ik veel
onderdelen gebruikt en verder heb ik veel delen kunnen
verkopen.
Zo heb ik het complete interieur overgezet in mijn 1978 T top.

De motor zit nu in een 1968 Eldorado en de automaat is
onlangs in een 1974 Eldorado geplaatst. Ruim 2 jaar geleden
heeft Peter van Rijswijk de restanten in 3 stukken geslepen
zodat ze op zijn aanhangwagen pasten en nog wat geld
opleverden als oud ijzer.
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De tankvlotter heb ik overgezet in de tank van de convertible.
In totaal heb ik een paar uur gepoogd om het injectiesysteem
werkend te krijgen. Vroeger heb ik eens een Eldorado met
injectiemotor gehad die zeer mooi liep. Het voordeel is dat die
een stuk krachtiger is en ook nog eens een stuk zuiniger is. Met
zo’n 8,2 liter injectiemotor is een verbruik haalbaar van 1 op 7
bij 90 km/uur. Ik hoopte dat een defecte pomp de oorzaak was
dat hij niet wilde lopen. Er zitten 2 pompen in het systeem,
een in de tank die de benzine uit de tank zuigt en een tweede
pomp op het chassis voor het rechter achterwiel die voor hoge
druk zorgt. Vervanging van de hoge drukpomp leverde echter
geen resultaat. Ik heb toen bij Rockauto een gereviseerde
carburateur besteld en kreeg van Peter van Rijswijk een
inlaatspruitstuk. Het benzine-injectiesysteem met leidingwerk
en inlaatspruitstuk heb ik verwijderd en vervangen door het
inlaatspruitstuk met carburateur. Beide elektrische pompen
heb ik verwijderd en vervangen door een nieuwe mechanische
benzinepomp.
De Eldo was oorspronkelijk bruin en is overgespoten in
donkerpaars, een bijzondere kleur die ik nooit eerder heb
gezien. De fillers aan de voor-en achterkant.waren kapot
en moesten worden vervangen. Ab Kettenis heeft deze
gespoten en na montage zag de Eldo er een stuk beter uit.
Op 1 september vorig jaar heb ik de Eldo naar buiten
gereden om te controleren of hij goed remde en schakelde.
Dat was het geval en vervolgens is hij weer binnen gezet.
Daarna heb ik er ruim een half jaar niets meer aan gedaan.
In mei heb ik het complete dak ervan afgehaald en alle
stangen los gemaakt. De stangen van het dak heb ik naar
straalbedrijf Huisman in Maasdijk gebracht om te laten
parelstralen. Daarna zijn ze daar voorzien van een epoxy
primer en zwart gespoten.
Huisman doet naast industrieel straalwerk van stalen
en RVS constructies ook regelmatig werk aan oldtimers
en motorfietsen. Er stond een koets en plaatwerk van
een Amerikaanse pick up uit de jaren vijftig die helemaal
gestraald moest worden.
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Compleet stralen van een koets, deuren, voorschermen,
motorkap en achterklep inclusief het in epoxy primer zetten
kost ongeveer 1500 euro. Dat is zeer de moeite waard voor
complete restauraties.
Het parelstralen, in de epoxy zetten en zwart spuiten van het
dakframe kostte 275 euro.
Bij Hydro-E-Lectric had ik een compleet wit dak besteld met
plastic achterruit, aandrijfkabels, spankabels en een set
met bronzen bussen voor alle demontabele draaipennen die
voorzien zijn van schroefdraad. Diverse bronzen bussen van de
geklonken draaipennen hadden veel speling en enkele pennen
waren vervangen door bouten. Op twee na heb ik alle geklonken
pennen losgemaakt zodat ik de bronzen bussen kon opmeten.
Clublid Twan van Bussel die een machinefabriek heeft in Asten
en momenteel ook bezig is met zijn Eldorado convertible heeft
nieuwe overmaatse bussen gedraaid.
De gaten in de stangen heb ik met een ruimer van 11 mm iets
vergroot.
De voorstoelen, achterbank en alle deurpanelen en
achterzijpanelen heb ik naar de Bekledingexpress in Amsterdam
gebracht om opnieuw te laten bekleden met crèmekleurig leer.
Bijzonder was dat de rechter voorstoel niet elektrisch
verstelbaar was. Ik zal hier een elektrische aandrijving op zetten
uit de Eldorado die gesloopt werd.
Eind juni gaan Peter van Rijswijk en ik het dak er op zetten en
Henny Crama heeft hierbij zijn hulp aangeboden. Begin juli zal
het interieur klaar zijn en het plan is dat deze Eldorado mee kan
doen aan de GE2013 eind augustus.
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De vorige keer schreef ik over de paarse 1976 Cadillac
convertible waar nog veel aan moest gebeuren.
Op 21 juni heb ik de Eldorado van Stompwijk naar Peter
van Rijswijk in Schiedam gereden.
De motor liep niet mooi. Ik vond dat wel vreemd omdat
hij vorig jaar wel goed liep. Bij aankomst in Schiedam zei
Peter direct dat er bougiekabels verwisseld waren en dat
bleek zo te zijn. Ik had dus op 6 cilinders gereden! Voor de
zekerheid nog compressie gemeten omdat de Eldo 18 jaar
had stil gestaan. Die bleek goed te zijn. Nadat de bougiekabels goed waren aangesloten liep de motor zeer mooi.
De Eldo reed opvallend goed.
Het monteren van het kapframe viel tegen. Na het stralen zijn de delen in de epoxy gezet en zwart gespoten. De
kaparmen aan de rechter kant bleken verbogen te zijn. Om

tijd te sparen hebben we niet geprobeerd om die te richten
maar hebben we er direct andere zijarmen opgezet die we
van clublid Wim van Seeters hadden gekregen. Toen het
kapframe er op zat volgde de eerste poging om het dak er
op te zetten. Eerst de watergoot, daarna de zak, daarna de
achterruit en stroken en vervolgens het buitendak. Dat ging
redelijk vlot maar het dak stond iets te strak. Daarna een
tweede poging waarbij het dak goed zat maar de achterruit nog wat slap hing. In de vorige Standard konden we
lezen dat Henny Crama 6 pogingen nodig had om zijn dak
er goed op te zetten. Het valt echt niet mee. Wegens tijdgebrek hebben we het dak niet nog een keer los gemaakt.
Peter had het die week druk met andere dingen en ik wilde
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de Eldo APK laten keuren. Nu het dak dicht was kon de
Eldo gewoon de straat op zonder vol te lopen bij regen.

De keuring viel mee. In 1993 was de Eldo voor het laatst
gekeurd. De groene sticker zit nog op de nummerplaat. Afkeurpunten betroffen een lekkende remklauw links achter
(bij de doorvoer van de as van het handrem-mechanisme),
diverse gaten in de bodem, slap hangende handremkabel
en diverse lampjes die niet werkten. Zo bleken de draden van de stadslichten voor doorgeknipt te zijn. Dat was
waarschijnlijk gedaan omdat die oranje lichtkapjes hadden. Deze zitten in de voorbumper en dienen ook als richtingaanwijzer. In Nederland mag er voor geen oranje licht
schijnen. In had van de gesloopte Eldorado uit 1977 nog
witte lichtkapjes bewaard. De doorgeknipte kabels heb ik
weer doorverbonden.
Omdat ik gehoord heb dat tegenwoordig sealed beam verlichting toegestaan is heb ik 4 nieuwe Amerikaanse sealed beam koplampen gemonteerd. Vroeger zette ik er H4
koplampen in met stadslicht en liet de oranje lampen in de
voorbumper als richtingaanwijzer werken. De andere draad
voor stadlicht verbond ik dan met de stadslichten in de
koplampen.
De bodem was plaatselijk geroest met een paar kleine
gaten. De 2 bodempluggen in voor de achterbank waren
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weg. Ik heb een paar gaten met plaatjes dichtgemaakt.
Ik koos voor een tijdelijke oplossing waarbij ik de plaatjes
met polyurethaan kit heb vastgezet.
Het is jammer dat ik de bodem niet heb bewaard van de
gesloopte Eldorado uit 1977 anders had ik daar delen uit
kunnen halen om in te lassen.
Bij Rockauto heb ik een gereviseerde remklauw besteld die
in 5 dagen werd bezorgd.
Er was grote kans op een steekproefcontrole omdat de
Eldorado 19 jaar niet APK gekeurd was. De keurmeester
keek bij de herkeuring nog eens goed naar andere zaken
zoals het chassisnummer, de ruitenwissersproeier, achterremmen, de claxon en koplampen. Ik moest de rolgordels
er uit halen omdat het regel is dat de gordels compleet
moeten werken of totaal verwijderd moeten worden.
Op het kenteken stond dat er geen gordels in hoeven zitten.
Hij keurde hem goed en meldde hem af bij de RDW en er
kwam geen steekproef.
Ik was blij dat hij nu APK-goedgekeurd was zodat ik diverse andere reparaties op straat kon uitvoeren.

Als eerste heb ik er een nieuw tapijt ingelegd. De ronde
gaten voor bevestigingen van de stoelen/gordels/dimschakelaar waren op de onderkant van het tapijt gemarkeerd.
Die heb ik met een holpijp eruit geslagen..
Het interieur (2 voorstoelen met armleuningen en hoofdsteunen, achterbank, deurpanelen boven en onder en de
zijpanelen achter boven en onder) heb ik op zaterdag 13
juli bij de Bekledingexpress in Amsterdam opgehaald. Het
zag er prachtig uit, crèmekleurig leer met aubergine kleurige biezen. Zeer zorgvuldig gedaan tegen een lage prijs.
Op zaterdag hebben ze daar altijd open huis. Er was een
stel met een nieuwe Golf cabriolet die net de opdracht had
gegeven om het donkergrijze interieur op te vrolijken door
er donkerrode banen in te laten zetten in de zit-en rugvlakken. De Bekledingsexpres doet ook veel aanpassingen van
stoelen van nieuwe auto’s.
De handmatige verstelling naar voren/achteren van de
rechter stoel heb ik vervangen door een elektrisch verstelmechanisme met 6 richtingen. Bijna alle Cadillacs zijn
hiermee uitgevoerd. Het ziet er imposant uit. De aandrijving bestaat uit 1 motor die in 2 richtingen kan draaien en
3 magneetkoppelingen die geactiveerd worden door de

schakelaar. Op de 4 hoekpunten zitten verticale spindels
die voor de kantelbeweging zorgen en in het midden zijn
tandheugels geplaatst voor het naar voren en naar achteren bewegen van de bank. Flexibele kabels verbinden de
magneetkoppelingen met de spindels. Het bevat veel mechanische en elektrische componenten die kapot kunnen
gaan.

Na de APK keuring heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd.
De kofferbaksluiter heb ik goed werkend gemaakt, een
nieuw kofferbakrubber geplaatst, dynamo vervangen,
raamsnorren vervangen, onderste geleidingsrol van de
zijruit vernieuwd, nieuwe deursloten geplaatst en diverse
rubbers vernieuwd.
De buitenspiegels waren paars gelakt. De linker heb ik door een originele vervangen en van de rechter
heb ik de lak verwijderd.
De bronzen bus in de onderste schakelstang bij de automaat ontbrak.
Daar heb ik een nieuwe ingezet. De
kunststof bus boven van de stuurkolom naar de verticale stang ontbrak.
Daar heb ik een origineel gebruikt
rubber met kunststof busje ingezet.
Het goed gangbaar maken en afstellen van de ramen en sloten was veel
werk.
Zoals dat vaak het geval is bij de convertibles was de geleiderol van een van de achterste zijramen versleten en
losgeraakt. Het kunststof rolletje schiet van de bolvormige
kop van de pen af.
Ik had vroeger soortgelijke
rolletjes met een kortere
pen gekocht. De pen heb
ik verlengd door er een
moer op te draaien en een
korte bout aan te lassen
en op lengte af te korten.
Best wat werk maar ik wilde verder en niet wachten
op een nieuwe rol met pen
uit Amerika die $ 45 kost.

9

The Standard

De rol kan makkelijk op de pen gezet worden door hem in
kokend water te doen zodat hij iets uitzet. Dan kan hij zo op
de ronde kop van de pen gedrukt worden.
Het afstellen van de kap kostte de nodig tijd. Het dak
vouwde niet compleet in en bleef centimeters te hoog
staan. Door bouten van de gekromde stangen die in sleufgaten bevestigd zijn te verplaatsen lukte het om het dak
ver genoeg weg te laten vouwen. Op bepaalde punten leverde de motor onvoldoende kracht om het dak in en uit te
vouwen. Verder schoot de kogel uit de kom van de korte
draaiarm (second bow joints)
van de tweede dwarsbalk. En er
was een stuk van de linker dak
grendel afgebroken zodat deze
niet open bleef staan.
Bij Hydro-E-Lectric zal ik een
nieuwe kapmotor, kaphendel en
de armen (second bow joints)
bestellen. Gelukkig zijn praktisch alle dakonderdelen voor
de Eldorado convertibles van
1971-1976 nieuw verkrijgbaar.
Vorig jaar heb ik daar het dak,
nieuwe aandrijfkabels en de
bronzen bussen gekocht. De
voorste balk (header bow) die
op de voorruit rust was sterk geroest. Ik heb het verroeste deel
eruit geslepen en de rest laten
stralen. Nieuwe zijn te koop
voor $ 379 + de verzend-en inklaringskosten.
De slotplaten heb ik los gemaakt. Een van de lange veren
was verroest en gebroken. Bij
een ijzerwarenzaak heb ik nieu-
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we gehaald en alles met WD40 ingespoten en met vet ingesmeerd.
Een van de magneten van de power
door was totaal vastgeroest. Dat
gebeurt vaak omdat de afdichtmanchetten vaak scheuren en er water in
kan lopen.
De tandsectors van de raammotoren
en geleiders heb ik goed met WD40
ingespoten en met vet ingesmeerd.
De linker deurklink was sterk geoxideerd. Daar heb ik een nieuwe opgezet die ik in 1989 in Florida had gekocht en al die tijd had bewaard.
Verder diverse rubbers vervangen zoals die langs de voorste raamstijlen
(pillar post seal),de verticale tussen
de zijruiten (leading edge), de dak
rubbers (roofrails) en alle raamsnorren vervangen (beltline). Zowel de
buitenste as de binnenste die aan de
deurpanelen zitten. Deurrubbers heb
ik laten zitten.
Begin augustus zal ik een nieuwe poging doen om het dak er strak op te krijgen.
Inmiddels heb ik er sinds de aankoop vorig jaar ruim 130
uur aan gewerkt en er is voor een slordige € 8000 aan onderdelen aan uitgegeven. In de komende weken moeten
nog diverse punten worden afgewerkt waaronder het vastzetten van de binnenpanelen en goed poetsen. De lak kan
door goed polijsten aardige glans krijgen maar om hem
echt mooi te maken is overspuiten noodzakelijk. Voorlopig
zal dat niet gebeuren. De fillers had ik vorig jaar al vernieuwd en in de kleur laten spuiten.

