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Cadillacs van 1965 en 1966
Op 8 juli 1964 sloot Cadillac zijn fabriek aan 2860 Clark Avenue in Detroit. Dat was wegens een grote
uitbreiding en het omschakelen naar de productie van de nieuwe modellen van modeljaar 1965. De fabriek
waar sinds 1921 Cadillacs werden gemaakt, lag op een driehoekig gevormd terrein met een oppervlakte van
27 hectare (270.000 vierkante meter) dat van alle kanten omsloten werd door snelwegen en spoorbanen.
De enige uitbreidingsmogelijkheid was om in de hoogte te gaan en zo kwam er 4,5 hectare aan ruimte bij.

1966 Fleetwood 75 van K arel XVI Gustaaf van Zweden.
Het ging goed met Cadillac dus was het
passend dat de gebouwen ook de hoogte in
gingen.
De fabriekssluiting die zes weken duurde,
was de langste in de geschiedenis van
Cadillac. Op 24 augustus 1964 rolde de
eerste nieuwe Cadillac van de lijn die een
capaciteit had van 800 auto's per dag. Op
het fabrieksterrein stonden 47 gebouwen
met 42 hectare aan vloerruimte die ruimte
boden aan 4000 machines, 24 kilometer aan
transportbanden en 10.000 employees.
In kalenderjaar 1965 werden 196.595
Cadillacs geproduceerd en dat was een
record dat in 1966 werd verbroken met
205.001 Cadillacs. De productie in 1965
had mogelijk 24.000 stuks meer kunnen
bedragen als er geen staking was geweest.
Er is een verschil tussen productieaantallen
per kalenderjaar en modeljaar.
Het overzicht geeft de aantallen per modeljaar.
In de USA startte modeljaar 1965 dus op 24
augustus 1964. De 3 miljoenste Cadillac was
een 1965 Fleetwood Sixty Special Brougham
die in 1964 gebouwd werd.
In het midden van de jaren zestig had de USA
190 miljoen inwoners en nu zijn dat er 325
miljoen. Het is jammer dat het markaandeel
van Cadillac sterk is teruggelopen tot
ongeveer de helft van wat het was in 1965 en
1966. Nu verkoopt Cadillac jaarlijks ongeveer
170.000 auto's in de USA.
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Ontwikkeling van de nieuwe modellen

Fabrieksterrein van Cadillac aan Clark Street Detroit.

Productieaantallen in 1965 en 1966.

De wijziging van de modellen in 1965 was
een van de grootste in de geschiedenis van
Cadillac.
De vorige grote modelwijziging was in
1949 toen de eerste modellen met vinnen
verschenen.
In 1965 deden alleen de punten boven de
achterlichten nog denken aan de vinnen van
voorheen.
Het ontwerp van de nieuwe modellen stond
onder leiding van Bill Mitchell, GM's vice
president of design. Wayne Kady was toen
een nieuwe ontwerper op de design afdeling.
Wayne had grote inbreng in het eindontwerp,
zijn ontwerp van de achterkant werd
grotendeels overgenomen in de modellen
van 1966.
Feitelijk was er een competitie tussen twee
studio's met creatieve ontwerpers die graag
hun ontwerp in productie zagen gaan. Er
werden verschillende kleimodellen gemaakt
zoals op de foto's is te zien. Voor de opstelling
van de koplampen waren verschillende
mogelijkheden. Naast elkaar geplaatst zoals
in de jaren er voor zou een soort evolutie zijn
geweest. Naast elkaar met de dimlichten op
de hoeken en de groot licht lampen in de grille
was een mogelijkheid. Verscholen koplampen
zijn ook te zien op een kleimodel, maar die
kwamen pas in productie op de Eldorado
van 1967. Uiteindelijk werden de koplampen
boven elkaar geplaatst zoals te zien is op
het model dat in mei 1963 werd gemaakt.

Er waren ook kleimodellen met vinnen. De
eerste kleimodellen waren uitgevoerd met 6
zijruiten. Er was een model dat sterk leek op
een Lincoln met "wrap around" parkeerlichten
op de voorschermen.

Body drop.

Er waren modellen met kenmerken die later
in de jaren zestig in Cadillacs verschenen
zoals het model met het "halo" vinyl dak dat
op de coupes van 1969 lijkt.
Cadillac bouwde onder de naam XP-850 een
experimentele Eldorado met automatisch
bediende afdekplaten om de opening waarin
het dak weg vouwde, af te sluiten. Lincoln
had in die tijd convertibles met afdekplaten
die de opening netjes afdekten.

De ontwerpdetails uit deze tekeningen van Wayne K ady zijn terug te vinden in de Cadillacs van 1966.
De constructie met de naam "Fisher Infora
convertible top" was complex. De achterklep
was voorzien van motorkapscharnieren en
de achterruit werd los aangedreven,

Bijzonderheden in 1965
Kleimodel uit 1962.

Kleimodel met kleine vinnen.

Dit kleimodel met platte voorruit lijkt
op de modellen van 1964.

Kleimodel met verborgen koplampen.

De parkeerlichten en richtingaanwijzers
zaten in de voorbumper. Op de hoeken
tussen de voorschermen en de voorbumper
zaten de lampen voor bermverlichting.
Indicatielampjes boven op de hoeken van de
voorschermen gingen aan bij het aangeven
van de richting.
De achterkant had veel chroom en het deel
tussen de onderkant van de achterklep en de
bumper was voorzien van horizontale lijnen
die gelijkenis vertonen met de brede grille
aan de voorkant.
De lijnen waren recht en de panoramische
voorruit had plaatsgemaakt voor een platte.
De zijruiten waren gekromd. Hierdoor was de
schouderhoogte groter dan bij de modellen
van 1964 die rechte zijruiten hadden. Het
dak was smaller en dat maakte het in- en
uitstappen makkelijker.
Naast de hardtop sedans bood Cadillac ook
sedans met middenstijl.

Technische vernieuwingen

Het X-vormige chassis dat Cadillac negen
jaar had toegepast, werd vervangen door een
laddervormig chassis dat 140 kg lichter was.
Door het nieuwe chassis lag het zwaartepunt
van de auto lager en kon de motor 15 cm
verder naar voren geplaatst worden. Delen
van de verwarming en airconditioning pasten
onder de motorkap zodat er meer beenruimte
was voorin. Hierdoor was de bult boven de

automaat smaller en een stuk kleiner. De
spoorbreedtes voor en achter waren vergroot
tot 159 cm.
De achteras kreeg vier draagarmen. De
schroefveren werden geplaatst tussen het
chassis en de achteras en drukten niet
meer op de onderste draagarmen zoals
in de voorgaande jaren. Door het nieuwe
chassis en de achterwielophanging werden
de nieuwe Cadillacs beter geïsoleerd van
trillingen en geluid. Bij hard optrekken zakte
de achterkant twee derde minder door dan
in het jaar ervoor. De achteras was stijver en
bestond uit minder onderdelen.
Automatische niveauregeling was nieuw
in 1965 en werd standaard geleverd op de
Fleetwood Eldorado, de Sixty Special en
Brougham en was een optie voor andere
modellen. Het systeem bestond uit een
luchtcompressor, persluchttank en een
stuurklep die de luchttoevoer naar de
luchtschokbrekers achter regelde. De hoogte
van de achterkant werd automatisch gelijk
gehouden ongeacht een belading van 250 kg
in de kofferbak.
Alle Cadillacs waren voorzien van de 340 pk
sterke 429 cubic inch V8 motor (7 liter) die
vrijwel gelijk was aan de motor van 1964.
Het uitlaatsysteem was nieuw met direct
achter de motor een zogenaamde coaxiale
demper, die veel stiller was dan in 1964.
De automaat was de in 1964 geïntroduceerde
fameuze 400 Turbo Hydramatic die tot 1990
in productie zou blijven en in veel luxe auto's
werd toegepast binnen en buiten GM zoals
bijv. Rolls- Royce.
Tussen 1964 en 1967 werd een variant van de
TH 400 toegepast in verschillende auto's van
GM met een "Switch-Pitch" torque converter
(koppelomvormer) met variable-pitch stator.
Deze automaat had een koppelomvormer
met een hydraulische cilinder die de hoek van
de schoepen van de stator kon verstellen en
zo meer koppel kon genereren bij optrekken
vanaf stilstand.
Wat remmen betreft was er weinig veranderd
sinds de invoering van een gescheiden
remsysteem in 1962. De Cadillacs hadden
trommels rondom en in rijtests was het
belangrijkste minpunt dat de remweg relatief
lang was en de remmen feitelijk onvoldoende
waren als op hoge snelheid hard geremd
moest worden. Sommige autojournalisten
vonden het jammer dat er geen schijfremmen
als optie werden aangeboden.
Het bedieningsgemak en het rijcomfort van
de Cadillac werden op verschillend punten
sterk verbeterd. De ruitenwissers hadden
een groter bereik dan in het jaar ervoor.
Het contactslot was hoger geplaatst en
was zo buiten het bereik van de knie van
de bestuurder. Het handschoenenkastje zat
midden onder het dashboard.
Het in hoogte en lengterichting verstelbaar
stuurwiel (tilt en telescoping steering wheel)
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Popular Mechanics onderzoeksresultaten bij eigenaren.

dat in 1965 werd geïntroduceerd bood zeer
veel comfort. In de hoogte kon het stuur in
zes verschillende standen gezet worden. De
hoogste stand was vooral handig voor in- en
uitstappen. In de lengterichting kon het stuur
over een afstand van 7,5 cm verplaatst en
vergrendeld worden. Het verstellen van het
stuur was ook mogelijk tijdens het rijden.

bediening van de ventilatieraamjes, automatische
niveauregeling, vinyl dak en leren bekleding.
Helaas kregen Cadillacs met vinyldaken last van
roest zelfs in staten waar weinig regen viel zoals
in het westen van de USA.

Dit model uit juni 1964 had een 'halo' vinyl top zoals
Cadillacs die kregen aan het eind van de jaren zestig.

Groot aanbod aan modellen en de
introductie van de Calais
In 1965 stopte Cadillac met de benaming
Series 62 voor de basis modellen en
hiervoor kwam de naam Calais in de plaats.
De basisuitvoering van de Calais had een
bekleding van stof en vinyl. De Calais was met
een vanaf prijs van $ 4.995 niet veel duurder
dan een Buick, Chrysler of Ford Thunderbird
met opties ter waarde van minstens $ 1.200
die in de Calais standaard waren, zoals
automaat, rem- en stuurbekrachtiging,
ruitenwissers met drie snelheden, elektrische
klok, voorbank met middensteun, verwarming
en veiligheidsgordels voor en achter.
Verder bood het rijden in een Cadillac een
aanzienlijke status. Ook door de positieve
recensies van diverse autojournalisten die de
Calais een koopje noemden, werden hiervan
in 1965 ruim 34.000 stuks verkocht.
De Calais was als 2 deurs en 4 deurs te koop
maar niet als convertible.
De Sixty Special kreeg een langere wielbasis.
Van 1959 tot en met 1964 hadden deze
dezelfde wielbasis als de overige modellen.
Het voordeel was dat de 3,5 inch (9 cm)
extra wielbasis ook zoveel extra beenruimte
achterin gaf. De Fleetwood had een lengte
van 579 cm en een wielbasis van 338 cm. De
andere modellen hadden een lengte van 569
cm en een wielbasis van 329 cm.
De Fleetwood Seventy Five Limousine van
1965 met een lengte van 619 cm en een
wielbasis van 381 cm werd niet vernieuwd
en was gelijk aan die van 1964 en had nog
steeds de panoramische voorruit zoals de
modellen uit 1959.
Er was een keuze uit 150 verschillende
interieurcombinaties van materialen variërend
van nylon tot geperforeerd leer.
Van de De Ville convertible werden 19.200
stuks verkocht en van de zeer luxe Eldorado
convertible 2.125 stuks. De Eldorado had,
net als de Fleetwood, echt walnotenhout
op het dashboard en op de deurpanelen.
Kopers van een Eldorado konden kiezen
voor kuipstoelen of een doorlopende bank.
Voor de Coupe de Ville was er een optie
van leren voorstoelen met console voor een
meerprijs van $ 188. De Coupe de Ville was
in 1965 de meest begeerde tweedeurs auto
in de wereld.
Opties waren o.a. cruise control, getint glas,
guide matic grootlicht bediening, twilight
sentinel voor het automatisch aangaan van
de koplampen, sperdifferentieel, elektrische

Airconditioning was een veel gekozen optie
die niet alleen een koelfunctie had, maar ook
om vocht uit het interieur weg te halen. Vaak
werden Cadillacs met airconditioning niet
uitgevoerd met de optie van een achterruit
ontwaseming met blower. Elektrische
achterruitverwarming bestond toen niet.

Testverslagen

Model dat sterk op de Lincoln lijkt.

Chassis.

Experimenteel model uit 1965 op basis
van een C adillac Eldorado.

In dit stuk staat een overzicht van de
testresultaten van de 1965 Calais coupe
van Car Life. Leeg woog de Calais 2.150 kg
en het totale testgewicht was 2.300 kg. Hij
ging in 9,6 sec. van 0 naar 60 mijl per uur.
De topsnelheid was 185 km per uur. Het
verbruik tijdens de test was gemiddeld 1 op
4,9 en onder normale omstandigheden lag
het verbruik tussen van 1 op 5 en 1 op 6,4.
Car & Driver testte in 1965 zes luxe auto's
met uiteenlopende prijzen en gaf die een
waardering. Dat waren de Cadillac Fleetwood
($ 8.359, waardering 7,9), de Imperial LeBaron
($5.596, waardering 6,2), Lincoln Continental
($ 7.472, waardering 6,7), de Mercedes 600
($20.500, waardering 8,6), de Rolls- Royce
Silver Cloud III ($ 17.321, waardering 6,4) en
de Jaguar Mark X ($ 6.990, waardering 5,9).
In de test kregen de Mercedes 600 en Cadillac
de beste beoordelingen. De Mercedes
scoorde veel beter dan de Cadillac wat
remmen en sturen betreft en was voorzien
van schijfremmen op alle wielen terwijl de
Cadillac rondom trommelremmen had. De
Cadillac schakelde beter dan de Mercedes
en had in tegenstelling tot de Mercedes een
verstelbaar stuur. De testrijders van Car &
Driver waren benieuwd hoe de Cadillac zou
rijden met Koni schokbrekers.
Van de zes geteste auto's had Cadillac de
beste automaat en was de snelste vanwege
de gunstige verhouding tussen vermogen en
gewicht. Cadillac kreeg een hoge waardering
en in de test werd gesteld dat vanwege zijn
verkoopsucces de exclusiveit van Cadillac
gering was in tegenstelling tot de geteste
auto's uit Europa. In 1965 verkocht Cadillac
meer auto's dan de geteste andere modellen
samen! De Mercedes 600, waarvan er tussen
1964 en 1981 in totaal slechts 2.677 gemaakt
werden, kreeg wel een betere beoordeling
dan de Cadillac Fleetwood, maar kostte ruim
dubbel zoveel.

Tevredenheidsonderzoek van Popular
Mechanics en Gerard Gaanderse

Dashboard.

Uit het onderzoek van Popular Mechanics
onder eigenaren van Cadillacs uit 1966
blijkt dat deze over het algemeen zeer
tevreden waren. Net als bij de voorgangers
prezen de eigenaren Cadillac vanwege
zijn prestige, betrouwbaarheid, luxe en
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Gerard
Gaanderse,
die eigenaar is van
een prachtige zwarte
Fleetwood Brougham
uit1966, herkent in dat
onderzoek een paar
dingen heel goed o.a.
het windgeruis. Dat
komt denkt hij door
de vier ventwindows,
waarvan de voorste
niet meer zo goed
sluiten. Ruben de Jong
van Classic Car Expert
heeft er het nodige aan
gedaan, helpen doet het
iets. Hij is het eens over
het ergernis wekkende
kleine en onhandige
dashboard kastje. Er
kan ontzettend weinig
in, het is een verticaal
geplaatst kastje en als
je het deurtje opent
(een heel getob, je hebt
twee handen nodig)
valt er snel wat uit. Zo
onhandig als het maar
kan zijn! Hij heeft aan
Ruben al eens naar een
alternatief
gevraagd.
Hij heeft het dan over
een soort kastje van
kunststof dat je op de
tunnel van de aandrijfas
kunt zetten. Hij zou
dat vanuit de V.S. voor
Gerard
meenemen,
maar dat is nog niet
gebeurd (hij had iets,
maar dan kon dat
stomme
kastdeurtje
weer niet open). Afijn,
ze zoeken verder naar
iets praktisch.

de relatief lage afschrijving. Ondanks de
grote motor was het verbruik redelijk. Er
werden verschillende verbruikswaardes
door de eigenaren opgegeven. Gemiddeld
tijdens ritten in de stad ongeveer 1 op
4,5 en op de buitenweg 1 op 6. Op een
totale afstand van ruim 1 miljoen mijlen die
de Cadillac eigenaren hadden afgelegd,
was het gemiddelde verbruik 1 op 5,3.
De meeste eigenaren vonden de wegligging
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van hun Cadillacs prima en dat deze makkelijk
was om te parkeren.
Als minpunten noemden enkele eigenaren de
werking van de airconditioning, windgeluid,
rammelen van onderdelen en slechte afwerking. Over het kleine, onhandige handschoenenkastje midden onder het dashboard waren veel klachten. Diverse andere eigenaren
hadden op deze punten niets aan te merken.

De positieve kanten
van
dat
rapport
herkent Gerard ook.
Het rijcomfort vindt
hij
uitstekend,
de
"handling" idem en de
vormgeving vindt hij
eveneens
uitstekend.
Het
negatieve
commentaar op de
automatische
airco/
verwarming
herkent
hij niet. Dat systeem
werkt bij Gerard erg goed, je stelt met het
wieltje een bepaalde temperatuur in en die
blijft dan goed. Het wordt heel snel warm in
de winter, dat is met zijn Rolls-Royce Silver
Shadow heel anders. Die heeft dan weer een
betere airco, binnen de kortste keren is het
behoorlijk koud, bij de Cadillac is de airco
minder snel in het afkoelen.

Wijzigingen voor 1966

Tandwielen in het stuurhuis. Links met vaste
overbrenging, rechts met variabele overbrenging.

1965 Cadillac werkplaats.

1965 Fleetwood.

1965 de Ville convertible.

1965 motor.

Belangrijkste wijzingen zaten aan de vooren achterkant. De richtingaanwijzers werden
verplaatst van de bumper naar de grille. De
omlijsting van de koplampen was anders met
tussen de lampen een deel in de kleur van
de carrosserie. De chromen lijst boven de
voorschermen was verdwenen.
De achterklep had in het midden van de rand
een uitsparing voor de nummerplaat. De
achterbumper was minder hoog en hieronder
zat plaatwerk in de kleur van de carrosserie.
De hoekstukken van de achterbumper waren
voorzien van een verticale chromen strip
die het licht naar de zijkanten reflecteerde
en bescherming bood aan het glas van
de lichten. Voor het eerst werd AM-FM
stereo als optie aangeboden. Als optie was
elektrische stoelverwarming verkrijgbaar op
de zit-en rugvlakken van de voorstoelen.
Losse voorstoelen en hoofdsteunen waren
optioneel.
Er was lang uitgezien naar de nieuwe
Fleetwood 75 limousine die in 1966 uitkwam.
Feitelijk was de limousine na 1959 uiterlijk
weinig veranderd.
In 1966 was er keus uit 12 modellen bij
Cadillac. De Brougham versie van de
Fleetwood was uitgevoerd met achterin
wegklapbare tafels en voetsteunen. Ondanks
de meerprijs van $ 317 werd de Brougham
twee en een half keer meer verkocht dan de
Fleetwood die ook zeer luxe was.
De trommels van de remmen waren groter
waardoor de remweg van de Cadillacs uit
1966 4,2 meter korter was dan van de 1965
modellen vanaf een snelheid van 60 mijl per
uur. In 1966 werden alle Cadillac standaard
uitgevoerd met veiligheidsgordels.
In 1966 werd een stuurhuis met variabele
tandwieloverbrenging (variable ratio pitch
steering box van Saginaw) geïntroduceerd.
De uitgaande as van het stuurhuis waar de
Pitman arm aan vast zit, was uitgevoerd met
een speciale tandsector. In de rechtdoor
stand moest het stuur meer graden verdraaid
worden om het wiel een graad te verdraaien
dan bij grotere wieluitslagen. Voordeel was
dat er meer gevoel was bij het verdraaien
van het stuur bij rechtdoor rijden en er bij
grote verdraaiingen van het stuur, zoals
bij parkeren en keren, minder slagen van
het stuur nodig waren. In 1965 waren 3,6
omwentelingen nodig van het stuur van
uiterst links naar rechts en in 1966 nog maar
2,4 omwentelingen. De vorm van de tanden
in het stuurhuis met variabele overbrenging
is anders dan in een stuurhuis met vaste
overbrenging zoals in de afbeelding is te zien.
Informatie en diverse afbeeldingen uit dit
stuk zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
Collectible Automobile February 2008
Cadillacs Of the Sixties van Roy Schneider
Cadillac Automobiles 1960-1969
https://notoriousluxury.com/
http://www.eldorado-seville.com/

1966 bermverlichting.

1966 convertible met James Brown en Mohammed Ali.

1966 Coupe de Ville met leren
voorstoelen en middenconsole.

1966 Eldorado.

1966 Fleetwood Brougham interieur.

1966 Modellen in de showroom van Casa de Cadillac.
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