The Standard

by Koen Ongkiehong

Cadillacs uit 1957 en 1958
In 1957 bracht Cadillac nieuwe modellen uit met wijzigingen ten opzichte van 1956 die gematigd waren in
vergelijking met die de 1957 Chrysler en de 1958 Lincoln ondergingen. Bij Cadillac waren er wel radicale
wijzigingen in 1954. Op het eerste gezicht leken de Cadillacs van 1957 op die uit 1956, maar er waren toch
grote verschillen met hun voorgangers met uitzondering van de totaal nieuwe 1957 Eldorado Brougham,
het vlaggenschip van Cadillac, dat veel leek op de XP-48 Motorama show car van het voorgaande jaar. Dit
topmodel nam het op tegen de Lincoln Continental Mark II die een jaar eerder was uitgekomen. Van de ruim $
13.000 kostende Eldorado Brougham die bijna $ 2.500 duurder was dan de Mark II, werden er in 1957 en 1958
in totaal 704 gebouwd. Een Cadillac in basisuitvoering kostte toen ongeveer
$ 4.800 en een Chevrolet sedan rond $2.000. In een Comparison Bulletin van
1956 stelde Cadillac dat de Eldorado Seville meer ruimte, comfort en betere
prestaties leverde dan de Mark II voor een derde lagere prijs.

Toen was de Seville feitelijk niet veel
anders dan de overige Cadillac coupes,
maar de Eldorado Brougham was een
totaal ander model met bijzonderheden
zoals een geborsteld roestvrij stalen dak, 4
koplampen, luchtvering en een motor van
335 pk. Het was een 4-deurs model dat
op een grote coupé leek. De foto's tonen
hoe bijzonder dit model is, vooral als de
suicide deuren open staan. Ondanks de
hoge prijs zou het mogelijk zijn geweest
in 1957 bijna twee keer zoveel stuks te
verkopen als er geproduceerd konden
worden. Er werd fors verlies geleden op
dit model maar het gaf Cadillac extra
prestige en aandacht.
In 1957 waren alle Cadillac modellen
met uitzondering van de Seventy Five
Limousines hardtops zonder middenstijl.
De Cadillacs van 1957 waren bijna 10%
duurder dan hun voorgangers.
De modellen van 1957 waren een inch
(2,5 cm) langer en 135 kg zwaarder
dan hun voorgangers en hadden daken
die 5 tot 7,5 cm lager waren afhankelijk
van het model. De
motorkap was
vlak en 9 cm lager en lag praktisch op
gelijke hoogte met de bovenkant van de
spatborden. Door de lagere motorkap
was er beter zicht naar voren vooral
voor kleine bestuurders. Een nadeel van
de lagere motorkap was verkleining van
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1958 Cadillac V8 Chassis

het motorcompartiment. Als deze gevuld was met alle accessoires
was het lastig om service en reparaties uit te voeren. De achterklep
lag op gelijke hoogte met de achterschermen die voorzien waren
van langere vinnen. De achterlichten waren lager geplaatst dan in
1956. De Sixty Special had een 9 cm langere wielbasis en een veel
langere achterkant dan de sedans, maar de ruimte achterin was gelijk
aan die van de sedans. Opvallend is dat de coupes 12,5 cm langer
waren dan de sedans. De 1957 modellen hadden geen fender skirts
(afdekplaten op de achterwielen). De kofferbak was kleiner dan in het
jaar ervoor. Voor Cadillacs met airconditioning was het ruimteverlies
kleiner omdat het deel met de blower en verdamper van de kofferbak
naar het motorcompartiment was verplaatst.
De met rubber punten (Dagmars) uitgevoerde voorbumper was
verlaagd en lag dichter bij de weg en de grille was ook lager.
Op de hoeken van de voorbumper zaten de stadslichten en de
richtingaanwijzers. De panoramische voorruit liep schuin naar achter
weg en de achterruit was min of meer het spiegelbeeld van de voorruit,
beide met beter zicht dan in 1956. De onderste hoekpunten van de
voorruit vormden geen obstakel bij het in-en uitstappen zoals dat wel
het geval is bij sommige panoramische voorruiten van andere auto's
uit die tijd en later. De hoeken van de ruit gaven geen vervorming van
het zicht.
Lang niet iedereen vond de modellen van 1957 mooier dan die uit
1956. De 4-deurs sedans van 1957 zagen er echt uit als sedans terwijl
die uit 1956 sterk leken op coupes.
Het vernieuwde onderstel was uitgevoerd met een X-vormig chassis
met een buisvormige middensectie die torsiestijver was dan het
rechthoekige ladderchassis uit 1956. De X-vorm bood de mogelijkheid
om de bodem en het dak te verlagen, maar de hoofdruimte van 89
cm was gelijk aan die van de modellen van het voorafgaande jaar. Een
nadeel van het nieuwe X-vormige chassis was de verlaagde veiligheid
bij aanrijdingen van opzij. Vanwege de lagere bouwhoogte werd een
2-delige cardanas toegepast.

Cadillac en zijn competitie (bron Hemmings)

De Cadillacs van 1957 hadden een stuursysteem met fuseekogels die
de vroegere kingpin besturing verving. Een voordeel van fuseekogels
is dat de auto minder dook tijdens hard remmen. Door het lagere
zwaartepunt, de fuseekogels, het stijvere chassis en de langere en
bredere bladveren achter, hadden de Cadillacs van 1957 een beter
weggedrag dan die uit 1956.
In 1957 had Cadillac een van de beste radio's uit die tijd. Het
handschoenenkastje was erg groot.
Praktische opties waren de van binnenuit verstelbare buitenspiegel,
de in 6 richtingen verstelbare bank en de elektrische kofferbakopener
die ook in 1956 leverbaar waren.
Het zitcomfort in de Cadillacs was uitmuntend en meubelmakers
konden daar toen een voorbeeld aan nemen. De opvatting van de
Cadillac ontwerpers was dat de stoelen goede steun moesten geven
en niet te zacht moesten zijn. Ze moesten ook geschikt zijn voor lange
ritten van 300-400 mijlen.

Motoren

De 365 cubic inch (5981 cc) V-8 motor was een doorontwikkeling van
de in 1949 uitgebrachte motor van 331 cubic inch. Door de jaren heen
nam de compressie toe van 7,5 op 1 tot 10 op 1 en het vermogen
ging van 160 pk naar 300 pk. In 1957 werd de motor op diverse
punten gemodificeerd zoals tuimelaar assen, zuigers, nokkenas,
inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk, aangepaste verbrandingsruimtes,
grotere inlaatkleppen en poorten en een verlaagde carburateur met
een grotere luchtdoorlaat van de tweede trap. Hierdoor was het
vermogen 15 pk meer dan in 1956.
De Eldorado Biarritz convertible en de Eldorado Seville hardtop waren
voorzien van een dubbele carburateur waarmee de motor 325 pk
leverde.
De automaat en remmen waren gelijk aan die van de 1956 Cadillacs.

Cadillac Club NL | 11

The Standard

1957 Sedan de Ville

1957 Fleetwood

Continental kit op een 1957 Sedan de Ville
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Wijzigingen voor 1958

Voor 1958 ondergingen de Cadillacs kleine
wijzigingen. Uiterlijk leken de Cadillacs langer,
lager en breder en dat kwam deels door het
gebruik van meer chroom en aluminium dan
in 1957. De opvallendste wijzigingen waren
dat alle modellen 4 koplampen kregen en dat
de bladveren achter vervangen werden door
schroefveren. Luchtvering was optioneel op alle
modellen behalve op de Eldorado Brougham
omdat die standaard luchtvering had. Omdat
die vering in de praktijk onbetrouwbaar bleek,
werd die na verloop van tijd vaak vervangen
door conventionele schroefveren. Andere
belangrijke wijzigingen voor 1958 waren de
vinnen en de grille. De Sixty Special werd
uitgevoerd met fender skirts. De extended
deck versie was 21 cm langer dan de basis
uitvoering van de sedan en met 572 cm net zo
lang als de Sixty Special. Het opstaande stuk
op de achterdeur waar in 1957 veel kritiek op
was gekomen, was verdwenen en vervangen
door een ventilatieraampje.
De vinnen werden verlengd en liepen in een
punt schuin naar achter.
Het motorvermogen nam met 10 pk toe tot 310
pk.
In 1958 verkeerde de VS in een recessie. De
verkopen van Cadillac liepen terug van 146.841
in 1957 naar 121.778 stuks in 1958.

Test en prestaties

In de test van de Cadillacs uit 1957 en
1958 werden deze vaak vergeleken met de
concurrentie die hoofdzakelijk bestond uit
Lincoln en Imperial. Er werd op verschillende
punten getest en beoordeeld zowel door
onafhankelijke partijen zoals Amerikaanse
autotijdschriften als door de autofabrikanten
zelf die natuurlijk bevooroordeeld waren. Tests
werden uitgevoerd op vlakke wegen, op ruwe
terreinen zoals woestijnen, op gravel, door zand,
in bergen, in haarspeldbochten, en over slechte
spoorwegovergangen. Er werden remmentests,
acceleratietests en slaloms uitgevoerd maar
zelden werd op topsnelheid gereden.
Op internet zijn diverse tests te vinden en op
YouTube staan video's waarin te zien is dat het
er in de tests soms hard aan toe ging. Sommige
testwagens werden zo hard aan de tand
gevoeld dat het weinig scheelde of ze konden
naar de sloop.
In de YouTube video's genaamd "Comparison
of 1958 Cars" worden verschillende wagens van
GM, Ford en Chrysler getest. Bij het hard rijden
over een zeer slechte weg met hobbels verloor
een Buick zijn luchtbalg en bij een Cadillac
schoten de achterdeur en achterklep open.
In deze video's werd commentaar gegeven
door de bekende autojournalist en racer Tom
McCahill, die meer dan 600 auto's heeft getest.
Hij was lovend over de wagens van Chrysler,
hij was een persoonlijke vriend van Walter P.
Chrysler. Tom McCahill was een van de eersten
die de bekende 0-60 mijl per uur test instelde.
Wat rijgedrag en prestaties betrof kon Cadillac
niet tippen aan die van de Imperial.
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Klanttevredenheidsonderzoek door Popular Mechanics
In de Owners Review, een soort van klanttevredenheidsonderzoek
van Popular Mechanics uit 1958, staan diverse en doorgaans
positieve meningen van Cadillac eigenaren. Lang niet alle eigenaren
waren gesteld op de vormgeving en vonden die overdreven. Diverse
Cadillac eigenaren klaagden over slechte afwerking, hoog verbruik
en lawaai in de auto. Het verbruik was voor de meeste eigenaren niet
belangrijk en dat was gezien het hoge gewicht van Cadillac niet hoog.
Opvallend is dat sommigen over bepaalde punten, zoals bijvoorbeeld
benzineverbruik en de stilte in de wagen, klaagden terwijl anderen
daar juist positief over waren.

De concurrentie

Voor 1957 was Cadillac de onbetwiste leider in het luxe segment. Met
de totaal nieuwe 1957 Imperial en de 1958 Lincoln kreeg Cadillac
forse concurrentie. Imperial werd in 1957 een apart merk binnen de
Chrysler Corporation net als Chrysler, Dodge en Plymouth dat waren.
De promotiefilms die Chrysler maakte voor zijn dealers wijzen op
de pluspunten van Imperial ten opzichte van Cadillac. De zwart-wit
foto's uit de promotievideo van 1958 tonen enkele punten waarop
de Imperial beter scoorde dan Cadillac. Wat styling betreft toonde
de Imperial met de Forward Look totaal anders dan Cadillac en dit
resulteerde in een enorm verkoopsucces voor Imperial.
Door velen werd de 2 deurs Imperial van 1957 beschouwd als "the
most beautiful car of the year". In 5 maanden werden er al 14.000
Imperials verkocht tegen 4000 in dezelfde periode het jaar ervoor, in
1957 in totaal 35.796.
Ondanks het feit dat Cadillac zijn daklijn fors verlaagde in 1957 was
de Imperial ruim 6 cm lager en vlotter gelijnd. De Imperial Sedan was
20 cm langer dan de Cadillac Sedan de Ville en had een veel grotere
kofferbak. De Imperial had gebogen zijruiten en bij de Cadillac waren
die recht. De panoramische voorruit van de Imperial bood beter zicht
dan die van de Cadillac en was in twee richtingen gekromd, terwijl die
van de Cadillac maar in één richting gekromd was. De ruitenwissers

van de Imperial waren 7,5 cm langer dan van de Cadillac. Imperial
stelde dat Cadillac geen unieke body had omdat deze gedeeld werd
met twee modellen van Buick. Verder werd gesteld dat Cadillacs er
ouderwets uitzagen en weinig veranderde. De ingezette trend om
de vormgeving in korte tijd sterk te veranderen had als nadeel dat
de wagens sterk ontwaarden omdat ze snel ouderwets leken. De
Imperial was uitgevoerd met drukknopbediening van de automaat
terwijl Cadillac de conventionele selectiehendel aan het stuur had.
In 1957 bood Imperial 4 koplampen als optie aan terwijl Cadillac
2 koplampen had.
Mede door de torsievering die als Torsion Aire werd aangeprezen, had
de Imperial een betere wegligging in bochten en op slechte wegen
dan de Cadillac. 10 Jaar later zou Cadillac torsievering toepassen
in de Eldorado. Met de bekende Hemi-motor en andere differentieel
overbrenging accelereerde de Imperial een stuk sneller dan de
Cadillac.
In de promotiefilms van Cadillac werd gesteld dat de nieuwe 1958
Lincoln leek op een schoenendoos op wielen terwijl het design van
Cadillac superieur was. Het front van de Lincoln was in tegenstelling
tot dat van de Cadillac totaal uit balans. Verder stelde men dat het
reservewiel van de Lincoln onhandig geplaatst was en veel ruimte
innam en de kofferbak van de Lincoln klein was.
De achterkant van de Lincoln was een en al chroom en in het donker
verblindend voor achterliggers. Er was veel ruimteverlies in de
kofferbak van de Lincoln. Het reservewiel van de Lincoln was lastig
uitneembaar, terwijl dat van de Cadillac makkelijk bereikbaar was
omdat die rechtop stond en dichter bij de bumper. De dikke, zware
deuren en hoge instap maakten het in- en uitstappen bij de Lincoln
lastiger dan bij de Cadillac die een lage instap had en licht draaiende
deuren.
De Lincoln werd voor het eerst uitgevoerd met een zelfdragend
chassis met eigenschappen van een klankbord en als nadeel had dat
trillingen sterker werden doorgegeven. Tevens was de Lincoln door
het gebrek van een chassis moeilijker om op te krikken zonder de
bodem te beschadigen.
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1958 Coupe de Ville
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1958 eldorado seville
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Wegligging

Op rechte, vlakke stukken was het rijcomfort van de Cadillacs zeer
goed en hoewel het gedrag in bochten en op slechte wegen dankzij
het lagere zwaartepunt en de fuseekogels sterk was verbeterd in 1957
ten opzichte van 1956, was die een stuk slechter dan van de Imperial.
In bochten helde de Cadillac veel sterker dan de Imperial. In een
slalomtest presteerde Imperial veel beter dan Cadillac.
Door het ontbreken van de middenstijl vervormen en rammelen de
4-deursmodellen merkbaar op slechte wegen en hogere snelheden.
Het X-vormig chassis was blijkbaar niet zo stijf als Cadillac beweerde.
In 1965 zou Cadillac overgaan op een rechthoekig ladderchassis net
als in 1956. Trillingen en schokken op slechte wegen met hobbels en
putdeksels werden niet goed gedempt en dat was goed merkbaar in
een Cadillac. Het sturen van een Cadillac ging iets zwaarder dan van
een Imperial. Bij remmen dook een Cadillac meer dan een Imperial en
bij hard optrekken zakte de achterkant van een Cadillac verder naar
de weg dan bij een Imperial.

Acceleratie en topsnelheden

In Lincoln's promotiefilm met als titel "1958 Lincoln vs. 1958 Cadillac"
wordt de Lincoln met de schuin geplaatste koplampen aristocratisch
genoemd. Verder werd gesteld dat de Cadillac ouderwets was en
nauwelijks onderscheiden kon worden van de andere GM-modellen.
In de film werd gesteld dat in een onderzoek onder eigenaren van
nieuwe auto's in 1958 94% vond dat Lincoln het meest aantrekkelijk
was en maar 55% vond dat Cadillac aantrekkelijker was.
Zo kraakten de verschillende fabrikanten elkaars wagens af en
hemelden die van zichzelf op.
Wat niet naar voren kwam in de promotiefilms is dat de kwaliteit
van Cadillac veel beter was dan die van de Imperial en Lincoln. De
kwaliteit van Imperial liet te wensen over en daar kwamen veel kopers
pas later achter. Na enkele maanden gingen die al roesten. Verder
waren er problemen met waterlekkage, de lak en zwakke onderdelen.
In de marketing en verkoopcampagnes van Cadillac werden de
eigenaren op een hoog voetstuk gezet samen met de Cadillac met
al zijn luxe en techniek. Dat droeg bij aan het ego en de prestige
van de eigenaren die in die tijd erg trouw bleven aan hun merk. Voor
de meeste eigenaren was het onbelangrijk dat de Cadillac minder
snel accelereerde dan Imperial en een slechtere wegligging had in
bochten en op slechte wegen. Kwaliteit, exclusiviteit, comfort, stilte
en lage afschrijving waren belangrijke argumenten om een Cadillac
te kopen. De afwerking van de lak, het interieur, de lijsten en het
plaatwerk van Cadillac was erg goed. Feitelijk waren Cadillacs toen
veel minder exclusief dan nu omdat het marktaandeel destijds rond
de 2% lag en nu rond 1% ligt. Door de populariteit en duurzaamheid
van Cadillacs werden die in die tijd steeds minder exclusief. Verder
werd de concurrentie steeds sterker en werden luxe Europese auto's
populairder.
In 1957 werden 41.223 Lincolns, 35.796 Imperials en 146.841
Cadillacs verkocht. Cadillac verkocht dus bijna twee keer zoveel als
Imperial en Lincoln samen!
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In tests van de 1957 Cadillacs stonden verschillende acceleratietijden.
In een test stond dat de 1957 Cadillac in 10,9 sec accelereerde van 0
naar 60 mijl per uur en dat was iets langzamer dan de 1956 Cadillac
die 15 pk minder had. De oorzaken hiervoor waren het hogere gewicht
en de andere tandwieloverbrenging van de achteras die 3,36 op 1 in
1956 was en 3,07 op 1 in 1957. De Cadillacs uit 1957 waren dus
minder goed in sprinten dan hun voorgangers.
In een andere test werd een acceleratie van 11,9 sec genoemd van 0
naar 60 mijl.
In een test van een 2330 kg zware Sixty Special werd een tijd van 12,4
sec genoemd.
De topsnelheid van de 1957 was hoger en het verbruik was lager dan
in 1956 omdat de motor bijna 10% minder toeren hoefde te maken
bij gelijke snelheid.
Topsnelheden werden niet genoemd in de tests, maar die zou rond de
175 km/uur zijn geweest.

Verbruik

In de VS wordt verbruik uitgedrukt in mile per gallon. Een mijl is 1,609
km en een gallon is 3,79 liter. De omrekenfactor om mijl per gallon
om te zetten in kilometer per liter is 0,425. In de test van Popular
Mechanics van een 1958 Series 62 Sedan met een differentieel
overbrenging van 3,36 op 1 staat dat de benzinekosten voor 10.000
mijl ongeveer $ 245 bedragen. Toen kostte een gallon ongeveer $
0,30. Het gemiddeld verbruik werd gesteld op ongeveer 12 mijl per
gallon dus ongeveer 1 liter op 5,1 km. Het verbruik in de stad was
ongeveer 1 op 3,2 en bij 70 mijl per uur (112 km/uur) 1 op 5,5. De
gemeten verbruikswaardes in autotests liepen sterk uiteen en dat gold
ook voor de verbruikswaardes die verschillende eigenaren haalden.
In een test van Motor Life van een 1957 Series 62 Sedan werd een
gemiddeld verbruik van 1 op 5,9 genoemd.
In de volgende Standard wordt speciale aandacht besteed aan de
Cadillacs uit 1965 en 1966.
Als u daar informatie over wilt delen zoals over restauratie, techniek,
rijervaringen, vakanties kunt u die naar de redactie sturen.

1958 Cadillac vs. Lincoln & Imperial

De bereikbaarheid van het reservewiel van de Lincoln links
is slechter dan van een C adillac rechts

Bij plank gas optrekken zakt de Imperial achter minder door dan de Cadillac

De Imperial had een veel grotere kofferbak

De Imperial heeft een grotere voorruit met beter zicht dan de Cadillac

De Imperial helt in bochten veel minder dan de Cadillac

De Imperial heeft grotere ruitenwissers en een panoramische
voorruit die in twee richtingen gekromd was

Links de Lincoln met hoge instap en brede deur en rechts
de C adillac met lagere instap en dunnere deur
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De Imperial is 20 cm langer en 4 cm lager dan de Cadillac

De Torsion-aire vering van de Imperial

Styling verschillen tussen 1955 en 1958, links Imperial en rechts Cadillac

Imperial had automaat met drukknop bediening en Cadillac had een selectiehendel

Passeren van een spoorwegovergang met een snelheid van 48 km per uur

slalomtest bij
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56 km per uur
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