
Cadillacsvan 1959 en 1960
De Cadillacs van 1959 kregen een spectaculair uiterlijk met vinnen met vier rode projectielachtige 
achterlichten die de grootste en hoogste waren van alle auto’s. Met een oppervlakte  van 1,1 vierkante 
meter had de nieuwe Cadillac ook de grootste  panoramische voorruit die er bestond.
De ontwerpers Bill Mitchell en Chuck Jordan schrokken toen zij de nieuwe en prachtige modellen 
van de Chrysler Corporation in 1957 zagen met hun gigantische vinnen en een zeer lage daklijn. De 
ontwikkeling van de 1959 Cadillacs was toen al ver gevorderd en stond onder de leiding van Harley 
Earl die het model van 1958 als basis had genomen. 

De dashboards van 1959 boven en 1960 onder waren bijna identiek
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Toen Earl voor een tijd naar Europa vertrok, pakten Bill en 
Chuck hun kans en gaven het ontwerpteam de opdracht 
om de ontwerpen te veranderen en met name de vinnen en 
de daklijn aan te passen die laag moest zijn.

Na de terugkomst van Harley Earl wisten Bill en Chuck dat 
er kans was dat hij hen zou ontslaan omdat zij op hun eigen 
houtje de modellen ingrijpend hadden gewijzigd. Earl liet 
zich echter overtuigen en zo konden de studiemodellen 
worden omgezet in productiemodellen.
Ook de andere divisies van GM wisten dat ze met een 
goed antwoord moesten komen op de producten van de 
Chrysler Corporation. Zo kreeg de Chevrolet van 1959 de 
plat liggende vinnen en de “kattenogen”.

De Cadillacs van 1959 waren op veel punten anders dan 
die van 1958 en feitelijk waren ze totaal anders met de 
volgende kenmerken. 
De modellen waren veel lager dan die uit 1958 en hadden 
een platte en brede motorkap. Het front met de grille 
en koplamphouders was totaal anders en de bumpers 
waren zonder de bekende uitstulpingen (Dagmars) uit de 
voorgaande jaren. De stadslichten en richtingaanwijzers 
zaten in de hoekstukken van de voorbumpers. Optioneel 
konden de binnenste lampen uitgevoerd worden als 
mistlampen. De achterkant verschilde eveneens veel met 
die van het 1958 model, er waren nu achteruitrijlichten in het 
midden van de grote ronde achterlichten met reflectoren er 
omheen. De vier lenzen in de vinnen dienden als gewoon 

1959 Cadillac kleimodel

1959 aantallen en types 1959 body
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licht, richtingaanwijzer en remlicht.
Het reservewiel lag plat rechts in de kofferbak.

Alle modellen waren Hardtops zonder middenstijl. Foto’s 
van de verschillende modellen staan ook in het stuk over 
de 1959 en 1960 Cadillacs van leden. Er waren zes series: 
60 (Sixty ook wel Fleetwood genoemd), 62 (Sixty Two), 63 
(De Ville) , 64 (Eldorado) , 67 (de Seventy Five Sedan en 
Limousine), 69 (Eldorado Brougham).
De sedan was er in twee varianten, de Four Window sedan 
ook wel Flat Top genoemd en de Six Window sedan.
Alle modellen hadden een lengte van 571 cm en een 
wielbasis van 330 cm. De uitzondering was de  622 cm 
lange Seventy Five met een wielbasis van 380 cm. 

De Six Window sedan en de Sixty Special waren 143 cm 
hoog en dat was 7,4 cm lager dan in het jaar ervoor. De 
Four Window sedan met een hoogte van 136 cm was zeer 
laag. De Eldorado Biarritz convertible was 138 cm hoog.
De forse reductie in hoogte leverde verlies aan hoofdruimte 
op. Voorin bij de 62 Sedan was die slechts 5 mm minder, 
maar achterin was er 4,3 cm minder hoofdruimte. Bij het 
naar achter schuiven van de bank nam de hoofdruimte toe.
Voorin was 1,5 cm meer beenruimte dan in de Cadillacs 
van 1958 en achterin 2 mm meer.
De draaicirkel van 14,3 meter was ruim een meter meer dan 
in het voorgaande jaar.
Zonder opties waren de gewichten 2127 kg voor de Sixty 
Two coupe en 2218 kg voor de Sixty Special.

1959 cadillacs

1959 stuur met de kwetsbare claxon ring 1959 Four Window Sedan (Flat Top)
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De Cadillacs van 1959 hadden een stijver frame met 
diverse componenten die verbeterd waren zoals  nieuwe 
schokbrekers, een differentieel met stillere tandwielen, 
een rembekrachtiger die direct werd bediend (zonder het 
stangenmechanisme uit 1958) en een stuurbekrachtiging 
met verhoogde capaciteit. De radiator en koelvin hadden 
meer koelvermogen. De Hydra-Matic automaat met vier  
versnellingen was verbeterd en had een betere oliekoeling. 
De cardanas die door het midden van het X-frame liep 
kreeg een nieuw tussenlager. 

In de basisuitvoering was de voorbank met de hand 
verstelbaar van voor naar achter, maar niet in hoogte. 
Optioneel was de bank elektrisch verstelbaar naar voren en 

achteren (two way).
Verder was er elektrische verstelling verkrijgbaar met 
hefspindels aan de  voor- en achterkant zodat de hele bank 
kon kantelen of in zijn geheel omhoog of omlaag kon.  Zo 
was de bank in zes richtingen verstelbaar (six way) zodat 
zowel zeer korte als zeer lange personen een goede zit 
hadden. Het bedieningspaneel zat links op de zijkant van 
de bank. In de VS was in 1960 de lengte van een volwassen 
man 172,5 cm en van een vrouw 160 cm. Tegenwoordig is 
de gemiddelde lengte van een Amerikaan ongeveer 3 cm 
meer.

De basisuitvoering had ramen met slingers. Optioneel 
was er elektrische bediening van de zijramen. Elektrische 

1960 Eldorado Brougham (www.notoriousluxury.com) 1960 Coupe de Ville

1960 aantallen en types 1960 Cadillac Data Book is te koop bij o.a. www.classyco
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bediening van de ventilatieramen was optioneel en 
standaard op de Fleetwood.
De linker spiegel was van binnenuit verstelbaar. 
Automatische deurvergrendeling was optioneel.

De nieuwe 390 cubic inch 6.290 cc V-8 motor was een 
doorontwikkeling van de 365 uit 1958 met gelijke boring 
en een langere slag. De motor had lichtere zuigers en 
nieuwe kleppen en een nieuwe krukas. De compressie ging 
omhoog van 10,25 naar 10,5 op 1.
Hierdoor ging het vermogen van de standaard motor met 
een 4 barrel carburateur omhoog van 310 naar 325 pk 
bij 4800 toeren per minuut. Het koppel ging met 50 Nm 
omhoog naar 595 Newton meter.

345 pk was optioneel door drie dual barrel carburateurs 
waarvan de middelste het werk deed tot het gaspedaal 
driekwart werd ingedrukt. Door deze verder in te drukken 
kwamen de voorste en achterste carburateur in actie en dat 
leverde 20 pk meer.
Veel delen op de motor waren verbeterd. Het inlaatspruitstuk 
had grotere kanalen. De werking van de automatische choke 
was vernieuwd. Het luchtfilter was lager. De benzinepomp 
had een hogere capaciteit.

Opties waren een radio en elektrische antenne, cruise 
control, kofferbak opener en mistlampen.
Talloze accessoires waren verbeterd zoals de airconditioning, 
de verwarming en de luchtvering die optioneel was. Ook de 

1960 Cadillacs op weg naar de showroom

1960 Eldorado Brougham 1960 Eldorado met bucket seats, het 
stuur had geen claxonring
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Guide Matic, de automatische bediening van het groot licht 
dat dimt bij het naderen van een tegenligger met regelknop, 
was vernieuwd. Deze optie die ook wel het Autronic Eye 
wordt genoemd met de lichtgevoelige sensor op het 
dashboard werd in 1953 uitgebracht.

Alle Cadillacs waren voorzien van een dubbele uitlaat met 
vier dempers en een tank van 80 liter. 
De voorschokbrekers waren gevuld met zakjes Freon 12 
gas in plaats van met lucht wat gebruikelijk was.
Midden op het differentieel van de achteras zat een 
draagarm met fuseekogel om de as zijdelings te fixeren.  
Aan beide kanten van de achteras zaten schroefveren 
met lange draagarmen. Er werden vier differentieeltypes 

toegepast. De meeste Cadillacs hadden een 2,94 op 1 of 
3,21 op 1 overbrengingsverhouding.
Voor extra aandrijfkracht en het soepel kunnen rijden op 
lage snelheden had de Seventy Five standaard een 3,36 op 
1 differentieel en optioneel een 3,77 op 1. Hierdoor werd de 
topsnelheid fors verlaagd.
In tests uit 1959 werden verbruikswaardes genoemd tussen 
1 op 4,2 en 1 op 5,5. Het verbruik lag een stuk hoger dan 
in 1958. De acceleratietijd van 0-100 km/uur was ongeveer 
11 sec.
De Hydra-Matic automaat had vier versnellingen.

De wegligging en het gedrag in bochten van de nieuwe 
modellen was een stuk beter dan van die uit 1958. Dit kwam 

1960 cadillacs

1960 front 1960 motorcompartiment
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o.a. door een lager zwaartepunt. De wegligging werd nog 
beter door de banden (in die tijd diagonaal) een stuk harder 
op te pompen tot 2 bar. Met radiaalbanden is de wegligging 
nog een stuk beter. In een test uit 1959 werd gesteld dat 
de nieuwe Cadillacs de concurrentie waren gepasseerd wat 
rijcomfort betrof. Luchtvering was optioneel en standaard 
op de Eldorado Brougham.

Om klanten te overtuigen een Cadillac te kopen in plaats van 
luxe concurrenten zoals Imperial en Lincoln beschikten de 
verkopers over een uitgebreide lijst met punten om deze af te 
kraken. Enkele minpunten van de Imperial waren de kleinere 
kofferbak, de gelijke vinnen als in het voorgaande jaar, de 
minder imposante grille, de smalle onhandige motorkap, de 

ruitenwissers die maar twee snelheden hadden,  alleen de 
voorruit was van veiligheidsglas, de onhandige draaistoelen 
voorin, het inferieure interieur, de asbak met slechts één 
sigarettenaansteker, de instrumenten bevonden zich buiten 
het zichtveld en de onhandige bediening van de automaat 
met drukknoppen. Zo was er ook een lijst om de Lincoln af 
te kraken.

De wijzigingen voor 1960 zaten vooral in het front, de 
achterschermen, de vinnen en de achterlichten. De van links 
naar rechts lopende horizontale balk onder de koplampen 
was verdwenen. De lampen in de voorste bumperhoeken 
kregen een meer rechthoekige vorm.
De voorschermen waren op de hoeken voorzien van 

Dit studiemodel voor 1960 had vinnen onder op de achterschermen, net als de productiemodellen van 1961 en 1962

achterwiel ophanging
Een foto van Madler in de design studio van een studie 

model met een voorruit die op die van 1958 lijkt
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lensjes die oplichten bij het aangeven van de richting. 
De vinnen waren rechter met één lens voor in plaats van 
twee. De achterkant had verchroomde hoekstukken met 
de achteruitrijlichten bovenin en daaronder een lamp voor 
remmen, richting en gewone verlichting.
De handrem ontgrendelde automatisch op vacuüm als 
de selectiehendel van de automaat in voor- of achteruit 
werd gezet. De handrem kon ook handmatig ontgrendeld 
worden.
De Sixty Special had geen uitstulpingen meer op de 
achterschermen en was net zo breed als de andere 
modellen die met een breedte van 203 cm iets smaller 
waren dan in 1959. 
Het dashboard was praktisch gelijk aan dat van 1959.

De verkopen van Cadillac in 1959 en 1960 staan in de 
overzichten. Die waren een stuk hoger dan de 121.778 
stuks in 1958, het crisisjaar waarin de autoverkopen in de 
VS gigantisch zakten. De nummers een en twee Chevrolet 
en Ford verkochten in 1958 een derde minder auto’s dan 
in 1957. Bij Cadillac was het verlies maar 17%. In 1959 
verkocht Cadillac 142.212 auto’s en in 1960 142.185 
auto’s. 

Diverse afbeeldingen in dit stuk zijn afkomstig uit de Cadillac 
Data Books van 1959 en 1960. 
O.a. staan die op www.gmheritagecenter.com/gm-
heritage-archive/vehicle-information-kits.html . 
De pdf van 1959 telt 332 pagina’s en bevat ook de owner 

De beginschets van de vin van ontwerper Dave Holls 
kwam bijna ongewijzigd in het productiemodel

assemblage

Interieur van een gerestaureerde 1959 Coupe 
de Ville (www.CPRforyourCar.com)

Guide Matic
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manual en gegevens van de AMA (Automobile Manufacturers 
Association) met talloze technische specificaties over 
de motor, elektrische installatie, ophanging, automaat, 
aandrijving en afmetingen.
Op eBay en www.faxonautoliterature.com worden nieuwe 
reprints van Cadillac Data Books aangeboden waaronder 
die van 1959 met 140 pagina’s en van 1960 met 164 
pagina’s  voor $ 49,00 (excl. Verzendkosten). Originele Data 
Books zijn zeldzaam en kosten gauw  $ 300,00.
Er zijn veel verschillende boeken verkrijgbaar over de 
Cadillacs van 1959 en 1960 zoals de workshop en owner 
manuals, Cadillac Optional Specifications Manual, sales 
catalogs en de Master Parts Book. 

De foto’s van de 1959 Limousine zijn afkomstig van 
wwwadmcars.com . Deze is geweest van Lucille Page, de 
vrouw van miljonair Charles Page uit Oklahoma die in 1926 
overleed. Zij reed hier regelmatig mee naar de casino’s in 
Las Vegas Nevada tot haar overlijden in 1973.

De lichtblauwe 1959 Coupe de Ville is van Rinus Troost die 
hem volledig heeft gerestaureerd.
Hij staat te koop bij Vraag & Aanbod achter in deze 
Standard.  

Kleimodellen die meer een voortzetting waren van 1958

Kleimodel van de 1959 Brougham zonder vinnen
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X-chassis

Dit prototype van de 1959 Fleetwood had geen 
grille achter maar ribbels in de achterbumper
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