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Cadillacs van 1961-1962Cadillacs van 1961-1962
In 1961 bracht Cadillac nieuwe modellen uit die 7,5 cm korter waren dan hun voorgangers. Ze waren 
allemaal 564 cm lang met uitzondering van de limousine die 615 cm lang was en de Town Sedan die 18 
cm korter was. De overige buitenafmetingen zoals breedte en hoogte waren praktisch gelijk gebleven.
Alle Cadillacs waren voorzien van de 390 motor, met een inhoud van 6390 cc en een vermogen van 325 
pk. Dit blok had zijn oorsprong in 1949 en was nadien in inhoud en vermogen gegroeid. De automaat 
met vier versnellingen was gelijk aan die van 1960.

Er waren drie 
Series: de 
Fleetwood 60 
Special, de 
Series 62 en de 
75 limousine 
Series. Het 
super de luxe en 
dure Eldorado 
model dat van 
1957-1960 werd 
gemaakt, was 
verdwenen. Maar 
er was wel een 
Biarritz versie in 
de 62 Series met uiterlijke kenmerken zoals extra chromen 
sierlijsten en kuipstoelen.
De panoramische voorruit uit 1959-1960 had plaats 
gemaakt voor een minder volumineuze voorruit en de 
hinderlijke  “dog 
leg” zoals de 
Amerikanen de 
A-stijl noemden 
waaraan je je 
been akelig kon 
stoten bij het in 
en uitstappen, 
was praktisch 
verdwenen. De 
nieuwe A-stijl 
stak veel minder uit en alle andere zustermerken van 
Cadillac binnen GM hadden dezelfde voorruit.
De achterkant van de 1961 modellen was voorzien van vier 
ronde lampen. Het front had vier ronde koplampen en in de 
hoeken van de bumper zaten ronde stadslichten/richting 

aanwijzers. In 
de plaats van 
de stadslichten 
konden 
mistlampen 
worden 
gemonteerd. 

Praktische 
verbeteringen 
waren langere 
deuren die verder 
open konden 
draaien (achter 
bijna 20 cm 

meer). Dit was hoofdzakelijk te danken aan het naar voren 
plaatsen van de middenstijl. Het handschoenenkastje was 
een klep waar spullen in gelegd konden worden. Volgens 
Cadillac had dit als voordeel dat er niets uit kon vallen. 

De inhoud was 
helaas erg klein. 
Er was meer 
hoofdruimte en 
beenruimte.
De toename van 
de beenruimte 
kwam door 
aanpassing 
van het chassis 
waardoor de 

vloer verlaagd kon worden en de bank verhoogd kon 
worden.

Het instrumentarium was totaal anders dan in 1960. Het 
stuur had een diameter van 40 cm, dat was ruim een 

1961 CadillaC town sedan short deCK hardtop



centimeter minder dan het jaar ervoor met 
als extra voordeel dat het leek alsof het 
interieur ruimer was.
Hoewel de wagenlengte slechts 7,5 cm 
minder was, was de draaicirkel van 13,1 
meter 90 cm minder dan het jaar ervoor. 
Deze nieuwe Cadillacs werden beschouwd 
als “compact cars”! 

Het rijcomfort was sterk verbeterd. De 
stuurbekrachtigingspomp was een stuk 
krachtiger zodat er minder kracht nodig 
was voor het sturen.
Het X-vormig chassis en de 
voorwielophanging waren vernieuwd en 
er waren geen smeerpunten meer in de 
bussen van de draagarmen. 
Extra voordeel van de nieuwe 
voorwielophanging was betere koeling 
van de voortrommels die voorzien waren van koelribben en 
grotere remcilinders voor een kortere remweg.
De inzittenden werden beter geïsoleerd van de weg. O.a. 
door rubber isolatie van het tussenlager van de cardanas.
De ruitenwissers hadden een werkbereik dat 15% groter 
was.
Alle Cadillacs hadden een enkel uitlaatsysteem met een 
hogere levensduur.
Voor het eerst werd er een achterruit ontwasemer  als optie 
aangeboden.

Vóór op de voorschermen waren indicatielampjes 
geplaatst die 
knipperden als de 
richtingaanwijzers 
gebruikt werden.
Wat prestaties 
betreft hoorde 
Cadillac in de 
jaren vijftig bij 
de top. Maar in 
de jaren zestig 
kwamen andere 
merken met 
lichtere auto’s 
met achtcilinders 
en raakte Cadillac 
zijn toppositie 
kwijt. Cadillacs hadden relatief hoge topsnelheden en 
hadden bij hogere snelheden relatief goede rijeigenschappen 
en wegligging. Een Cadillac uit 1961 ging in ongeveer 11 
sec van 0 naar 100 km/uur.

Voor extra gemak kon de bestuurder met zijn arm op 
de armsteun alle knoppen bedienen voor de ramen, de 
stoelinstelling, de deurvergrendeling en de buitenspiegel. 
Met de linker hand was de bediening mogelijk van de 
cruise control (instellen van de snelheid), de airco, de 
ruitenwisser en de verlichting. De buitenspiegel kon van 
binnenuit versteld worden, dus zonder het ventilatieraampje 
te openen.
Met de rechterhand was bediening mogelijk van de 
verwarming, radio en het contactslot. Het kiezen van het 
radiostation was mogelijk met een knop op de vloer. De 
kofferruimte was groot maar relatief onpraktisch omdat hij 

ondiep was. 
De Cadillacs 
waren 
voorzien van 
vier sigaretten-
aanstekers. 
Heupgordels 
waren 
optioneel.
Een bijzonder 
model was de 
Town Sedan 
met een korte 
achterkant. 
Deze was 
ontwikkeld 

om het parkeren te vergemakkelijken in steden zoals San 
Francisco.

In 1961 werden er 148.298 Cadillacs verkocht.
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Veranderingen voor 1962
De modellen van 1962 hadden rechthoekige 
richtingaanwijzers in de voorbumper en ook de achterlichten 
waren rechthoekig. De vinnen waren een stuk kleiner en 
minder puntig geworden.
De bijzonderheid van de achterlichten was dat hierin de 
richtingaanwijzer, achterlicht, achteruitrijlicht en remlicht 
gecombineerd waren. De lens was wit en rode lampjes 
zorgden voor de richtingaanwijzer en de achterlichten die 
wettelijk rood moesten zijn. In het voorgaande jaar waren 
hiervoor vier ronde lampen nodig,
Rondom de achterlichten zat een zware chromen omlijsting 
die in de volgende jaren steeds smaller en hoger zou 
worden en een kenmerk zou worden voor Cadillac. Tussen 
de achterlichten onder de achterklep zat een paneel dat op 
de voorgrille leek met in het midden een wegklapbaar stuk 
waarachter de tankdop zat.
De daklijn was ook veranderd. Zo had de coupe een veel 
massievere en bredere C-stijl. Het stuur was vernieuwd 
en bestond uit twee spaken. Voor het eerst werd een 
sperdifferentieel als optie aangeboden.
Van de hier afgebeelde acht-persoons Seventy Five 
Sedan werden er 696 stuks gemaakt. Hij is te koop 
en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Edwinotten@icloud.com .

De Seventy Five 
modellen behielden de 
grote panoramische 
voorruit van 1959 en 
1960. 

In 1962 vierde 
Cadillac zijn zestig 
jarig bestaan 
en werd de 2,5 
miljoenste Cadillac 
geproduceerd, een 
Series 62 Coupe. 
Zo’n model kocht ik in 
1994 van een rechter 
in San Jose California 
met originele lak en 
mooi chroom. Hij vond 
het opmerkelijk dat 
deze Cadillac zo goed 
wendbaar was en kort 
draaide in vergelijking 
met zijn grote Lincoln. 
Deze Cadillac die de 
bijnaam Batmobile 

window stiCKer Van een 1962 eldorado Biarritz



kreeg, kocht ik toen omdat ik het een mooi model vond 
en vanwege de vrijstelling van wegenbelasting die 
aangekondigd was voor auto’s ouder dan 25 jaar. De 
foto is gemaakt tijdens de laatste Amerikanen meeting in 
Maarsenveen in 1995. 
De eerste maanden in Nederland reed ik met een zestig 
dagenkaart en in totaal heb ik er 60.000 km mee gereden. 
Deze Cadillac (DH-82-22) is later mooi gerestaureerd en 

voor zover ik weet is de 
eigenaar geen lid van de 
CCN.
Voor deze Cadillac 
bestelde ik het Historical 
Package bij het Cadillac 
Heritage Center. http://
www.gmmediaarchive.
com/?page=2.
Rechts in de Built Sheet 
staan de opties maar 
die zijn slecht leesbaar.
Daar staan 25 
opties zoals : power 
windows, power seat, 
air conditioner, radio, 
tinted glass, power door 
locks, power ventilation 
windows,  fog lamps, 
Mijn Coupe werd op de 
tiende werkdag van mei 
1962 gebouwd.

In de TV-serie Mad 
Men komt een scene 
voor met een Cadillac 

showroom uit 1962. 
De hoofdrolspeler Don Draper die flink aan het klimmen 
is op de sociale ladder, vertelt de verkoper dat hij in een 
Dodge rijdt. De verkoper zegt dat dit een prima auto is om 
van A naar B te komen maar een Cadillac is voor degenen 
die al gearriveerd zijn! Later zou Draper de Cadillac kopen 
zonder een proefrit te maken. In die tijd was er feitelijk niets 
beter dan een Cadillac!

In 1962 werden er 158.528 Cadillacs verkocht.

ondergeteKende op zijn 1962 sixty two Coupe in MaarsenVeen in 1995

de Built sheet toont de produCtie datuM en opties


