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De Cadillacs

Zoals Ruud Gersons in zijn stuk schrijft, hoefden de automobielfabrikanten weinig te doen om hun auto's aan
de man of vrouw te brengen direct na de Tweede Wereldoorlog. In 1948 eigenlijk ook niet, maar Cadillac vond
dat het toen hoog tijd was zijn modellen te vernieuwen.
In de voorgaande acht jaar waren de modellen weinig veranderd.
De modelwijziging in 1948 was de meest

De modellen uit 1948 waren 201 cm breed en

De productie van de 1948 modellen begon in

ingrijpende uit de geschiedenis van Cadillac.
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stof. In de Sixty Special was er keuze uit stof

1948
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en de combinatie van stof-leer. De convertibles
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ze breder en langer dan hun voorgangers.
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nog geen optie. Door het grote

2 commercial chassis en in

stuurwiel en de overbrenging

1949 werden 7 nieuwe en 10

van vier slagen om het stuur

gebruikte Cadillacs ingevoerd.

van uiterst links naar uiterst

In die tijd reed het Koninklijk

rechts te draaien was het

Huis met Cadillacs.

sturen van een Cadillac niet

alle
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van de modellen uit 1948
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convertible

die

bij

LaSalle

die van 1947. Dankzij de betere stroomlijning
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1948 was het laatste jaar voor deze motor
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(5670 cc) van 150 pk lag de topsnelheid rond
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was fraai uitgevoerd en leek wat vorm betreft
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1948 Cadillac Series 62 Convertible

op een regenboog. Opvallend is dat Cadillac

In veel opzichten was 1949 was een bijzonder

De modelwijzingen in 1949 waren minimaal.

besloot om voor 1949 het dashboard totaal te

jaar voor Cadillac.

De grille was breder en lager met twee

veranderen en minder spectaculair te maken.

Er werd een nieuwe motor gepresenteerd

massieve horizontale liggers en vijf staanders.

In de uitvoeringen waarin het dashboard

die in een apart stuk in deze Standard wordt

Halverwege het jaar kwam er een modificatie

dezelfde kleur had als de motorkap leek het

beschreven. Motor Trend riep Cadillac uit tot

van de achterklep die wat hoekiger werd om

alsof deze doorliep naar binnen.

auto van het jaar.

de inhoud van de kofferbak te vergroten.

1948 Sixty Special

Het commercial chassis dat gebruikt werd

In 1949 koos 98 procent van de kopers voor

2.150 stuks gemaakt. Bij de hardtop was de

als basis voor hearses en ambulances werd

een Hydramatic automaat.

zijkant open als de zijruiten omlaag stonden.

geleverd met de neus en het plaatwerk van de

Als nieuw model werd de Coupe de Ville

De andere divisies van GM introduceerden

1949 modellen. Hiervan werden er 1.861 stuks

geïntroduceerd zonder middenstijl die op een

ook hardtops zoals de Buick Riviera en de

verkocht.

cabriolet leek. Van deze hardtop werden er

Oldsmobile Holiday.

1948 Sixty two sedan
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konden.
In

1949

bereikte

de

verkoop van Cadillac een
recordaantal

van

92.554

stuks. Het vorige record
dateerde uit 1941.
Op

25

november

1949

werd de miljoenste Cadillac
gebouwd.
Dat was een Coupe de Ville

1949 Cadillac Series 62 Convertible

en tevens was dit de laatste
wagen uit de jaren veertig.

Feitelijk was een hardtop een cabriolet met

John Gordon, de General Manager van

een vast dak. Veel onderdelen van de Coupe

Cadillac, was trots om te melden dat grote

de Ville waren gelijk aan die van de convertible

moeite was gedaan om Cadillacs betaalbaar

zoals de deuren en de achterklep.

te maken. In 1934 kostte een gemiddelde

Volgens

zeggen

zou

het

idee

van

de

Cadillac ongeveer 4,5 keer zoveel als een

hardtop ontstaan zijn toen de vrouw van een

gemiddelde auto.

hooggeplaatste functionaris van GM de wens

In 1949 was dat nog maar 1,6 maal zoveel.
De relatief lage prijs was een
van de oorzaken van het
grote verkoop succes.
De goedkoopste Cadillac
was de Series 61 coupe met
een prijs van $ 2.788.
De Series 62 Coupe de Ville
was te koop vanaf $ 3.496
en de Series 60 Special
Fleetwood vanaf $ 3.828.
Onderzoek wees toen uit

1949 sedanette

dat 453.000 van de miljoen
Cadillacs die sinds 1902 zijn

had om open te rijden, zonder dat haar haren

gemaakt nog rondreden.

in de war zouden gaan.
De naam Coupe de Ville zou tot 1993 blijven

In de latere jaren werden diverse Cadillacs

bestaan, maar de 1973 Coupe de Ville was de

uit 1948 en 1949 gemodificeerd tot custom

laatste waarvan de achterste zijramen omlaag

cars. De koets van Madam V die in deze
Standard wordt beschreven,
is

afkomstig

van

een

Sedanette uit 1948.
De laatste foto's in het stuk
van Ruud Gersons tonen
CadZZilla van Billy Gibbons
van de rock group ZZ Top.
Boyd Coddington Hot Rod
Shop bouwde deze in 1989
en gebruikte hiervoor een
Series 62 Sedanette uit
1948. Deze is voorzien van
een Cadillac 500 motor met
een inhoud van 8,2 liter.w

De miljoenste Cadillac was een 1949 Coupe de Ville

1949 Coupe de Ville
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Cadillacs van 1950-1953

Professional cars uit 1951
De Cadillacs van 1950 waren totaal anders dan hun
voorgangers maar bepaalde kenmerken werden voortgezet
zoals de massieve grille en de staartvin die in 1948 het licht
zag. Het spijltje in de voorruit was verdwenen omdat die uit
één stuk was gemaakt. Het fastback model met de lange,
doorlopende schuine daklijn was ook verdwenen en alle
modellen hadden een lange kofferbak.
Een ander styling element was de wrap around achterruit
die aan de zijkanten gekromd was en naar de C-stijl liep.
In 1950 waren er negen modellen in vier series waarvan
de nieuwe Series 61 een tien cm kortere wielbasis van 122
inch had en uitgevoerd was met een B-body die gedeeld
werd door Buick en Oldsmobile. De Series 61 sedan had
geen ventilatie raampjes in de achterdeuren.
De Series 62 modellen hadden een wielbasis van 126 inch
en waren voorzien van veel meer chroom dan de Series 61
zoals de lange lijsten onder (rocker panel moldings).
De 62 was verkrijgbaar als tweedeurs coupe, tweedeurs
Coupe de Ville Hardtop, vierdeurs en convertible.
De derde series was de Fleetwood Sixty Special met een
wielbasis van 130 inch en dat was 3 inch korter dan van de
voorgangers uit 1942-1949.
Het model dat het meest veranderde, was de Fleetwood
Seventy-Five want deze was feitelijk onveranderd gebleven
sinds 1941.
De lengtes waren als volgt: Series 61 539 cm, Series 62
549 cm, Sixty Special 571 cm, Seventy-Five 601 cm. Alle
modellen waren 203 cm breed.

De voorwielophanging van de Cadillacs van 1950
was veranderd door toepassing van direct werkende
schokbrekers die gemonteerd waren in de schroefveren.
De 331 cubic inch (5424 cc) en 160 pk sterke V-8 motor
en de optionele Hydra-Matic automaat waren gelijk aan die
van 1949.
Ondanks het hoge gewicht stond de handgeschakelde
Cadillac Series 61 coupe met 3 versnellingen in 1950 te
boek als de snelste productiewagen in de VS. Voor de 24
uurs race van LeMans werden twee coupes geprepareerd
die de respectabele plaatsen tien en elf haalden.
De honderdduizendste Cadillac rolde van de assemblage
lijn op 16 november 1950.
Door de introductie van de nieuwe modellen in 1950
haalde Cadillac een verkooprecord van 103.857 stuks. Na
het uitbreken van de Koreaanse oorlog in juni 1950 begon
Cadillac weer tanks te maken.
Dit ging niet ten koste van de productie van personenauto’s.
De Cadillac tankfabriek stond in Cleveland, Ohio, waar in
totaal van 1951-1955 3.700 M 41 tanks werden gebouwd.
Deze tanks waren niet voorzien van Cadillac motoren.
In de opvolgende jaren 1951, 1952 en 1953 ondergingen
de modellen kleine wijzigingen. Van opzij gezien waren die
minimaal hoewel de sedans in 1952 een hoger liggende
achterklep kregen voor meer kofferruimte. De bouwjaren
van de modellen zijn het makkelijkste te herkennen aan hun
voor-en achterkanten zoals te zien op de foto’s afkomstig

uit het boek An Illustrated Guide to 1950 Thru 1959 Motor
Cars van Roy Schneider. Diverse andere afbeeldingen in dit
stuk zijn ook uit dit mooie boek afkomstig dat regelmatig
op www.amazon.com wordt aangeboden. Beschrijvingen,

bekrachtiging was dit nog geen 4 kg dus nam deze
75% van de benodigde kracht weg. Vanaf 1954 zou
stuurbekrachtiging standaard worden op alle Cadillacs.

rijimpressies en tests over deze Cadillacs zijn te vinden in
het 100 pagina’s tellende boek Cadillac Automobile 19491959 uit de Brookland serie.
Halverwege 1951 werd de Series 61, het goedkoopste
model van Cadillac, uit productie genomen wegens
onvoldoende verkoop. Dit model was in productie sinds
1941, het volgde toen de LaSalle op.

In 1952 bestond Cadillac 50 jaar en had in die periode in
totaal 1,2 miljoen auto’s gebouwd. In 1952 prijsde Cadillac
zijn modellen aan als “The Golden Anniversary Cadillacs” en
kreeg van Motor Trend de Engineering Achievement Award.
Dus kon Cadillac beschouwd worden als de auto van het
jaar. In de vergelijking van twintig auto’s die beoordeeld
werden op punten zoals prestaties, wegligging, comfort,
verbruik, veiligheid, onderhoudskosten en afschrijving
kwam Cadillac als beste uit de bus.
Het vermogen ging omhoog naar 190 pk, een toename
van 30 pk, voornamelijk door een dubbel uitlaatsysteem
met vier dempers dat eindigde in de hoeken van de
achterbumper waarin sleuven zaten en door de nieuwe fourbarrel Quadrajet carburateur. Verder was de Dual Range
Hydramatic automaat met vier versnellingen verbeterd.

1950 Coupe DeVille

Cadillacs uit 1950-1953 hadden
hoge inruilwaardes en weinig
afschrijving.
Stuurbekrachtiging was een optie van 1950-1953. Zonder
bekrachtiging ging sturen zwaar en moest tot ruim 20
kg aan de rand van het stuur getrokken worden. Met

1950 series 62 convertible

In een test van 1952 Series 62 sedan werd een topsnelheid
gemeten van 104,5 mijl per uur ( 168 km/uur). Bij een

1950 Series 61 coupe
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Deze 1950 Series 61 deed mee aan de 24 uur van LeMans

1950 tankdop

1952 chassis met dubbele uitlaat

snelheid van 100 km/uur was het verbruik ongeveer 1 liter
op 6,8 km.
In een test van Trend van een 1952 Series 62 sedan met
automaat werd over een stuk van een kwart mijl in twee
richtingen een gemiddelde hoogste topsnelheid gemeten
van 176 km/uur en een maximale van 186 km/uur. Het
verbruik bij 60 mijl per uur lag op 1 op 6,6. Van 0-60 mijl per
uur duurde slechts 10,9 sec.
In 1953 werd opnieuw een Cadillac getest door Motor Trend
waarbij de gemiddelde topsnelheid 186 km/uur bedroeg.
Opmerkelijk was dat in een test de 1953 Cadillac 30%
verder kon rijden op een liter benzine dan in het jaar

ervoor. Dit kwam niet alleen door de verbeterde motor
van 210 pk maar ook door de differentieel overbrenging
van 3,07 op 1 i.p.v. 3,36 op 1 zodat de motor bij gelijke
snelheden ongeveer 10% minder toeren hoefde te maken.
Het vermogen van 210 pk was het resultaat van verhoging
van de compressieverhouding van 7,5 op 1 naar 8,25 op
1 en de nieuwe 4 barrel carburateur. De motoren van 1953
kregen lichtere maar langere zuigers.
In 1953 werd de spanning van het elektrische systeem
veranderd van 6 naar 12 Volt. Dit was geen overbodige luxe
omdat het aantal elektrisch aangedreven accessoires door
de jaren heen sterk was gestegen. Voor het eerst bood

1952

1952 Seventy-Five van Herman Stöver
Cadillac airconditioning aan in 1953 voor een prijs van $
620 in de gesloten modellen van GM’s Frigidaire Division.
Een andere nieuwe optie was Autronic Eye waarmee
grootlicht automatisch gedimd werd als er een tegenligger
naderde. De sensor hiervoor stond links op het dashboard.
Enkele prijzen voor andere populaire opties waren: $ 325
voor een set van vijf spaakwielen, $ 1,85 voor een spiegel
op de zonneklep, $ 4,28 voor een set nummerplaathouders,
$ 47,77 voor banden met witte zijvlakken, $ 36,91 voor
mistlampen, $ 53,36 voor het Autronic Eye, $ 28,40 voor
een set verchroomde wieldoppen, $ 138,64 voor power

Links op het dashboard het Autronic Eye in de 1952
Series 62 convertible van LaSalle Classic cars
seat en windows, $ 176,98 voor stuurbekrachtiging,
$ 119.00 voor een automatisch verwarmingssysteem,
$ 120,60 voor een radio met automatische zenderzoeker
en pre-selector.
Op 16 april 1953 kondigde Cadillac aan dat de Hydra-Matic
automaat standaard zou worden op alle modellen. Helaas
brandde de Hydra-Matic fabriek in Livonia, Michigan, af
op 12 augustus 1953. Dit was de grootste brand van een
industrieel complex in de V.S. tot dat moment met een
schade van $ 35.000.000 waarbij drie dodelijke slachtoffers
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1953 Flower car van Eureka

Cadillac showroom in 1953

De nieuwe 4 barrel carburateur van 1953
vielen. Hierdoor moest Cadillac drie weken stoppen met
productie en werd bijna 80% van het personeel tijdelijk
ontslagen. Maar op 8 september konden alle 10.000
werknemers van de Cadillac assemblagelijn weer aan het
werk omdat er toen Buick Dynaflow versnellingsbakken in
de Cadillacs werden gemonteerd. De 100.000ste Cadillac
werd dat jaar op 1 december geproduceerd.
Nieuw voor 1953 was de Eldorado waarvan er 532 stuks
werden gebouwd.Het meest opvallende detail was de
panoramische voorruit en het koetswerk dat sterk afweek
van de gewone convertible. De ruimte waarin het dak weg
vouwde werd afgedicht door een metalen afdekplaat. De

Eldorado was voorzien van spaakwielen die zorgden voor
goede koeling van de remmen. Er zat een knik in de zijkant
achter de deurlijn die bijna 10 cm lager was dan van de
gewone convertible.
Met een hoogte van 148 cm was de Eldorado 7,5 cm lager
dan de gewone convertible.
De Eldorado met een prijs van $ 7.750 wat ruim het dubbele
was van de goedkoopste Cadillac die $ 3.571 kostte, trok
veel kopers naar de showrooms en was een stimulans voor
de verkoop van met name de gewone convertibles waarvan
er in 1953 8.367 werden verkocht.
Een witte 1953 Eldorado werd gebruikt bij de inauguratie
van President Eisenhower.

NBC's Cadillac camera auto voorzien van
twee koepels en veel apparatuur

Cadillac bouwde de M-41 Walker Bulldog
tank voor de Koreaanse oorlog
Een speciaal voor de Amerikaanse nieuwszender NBC
geprepareerde Cadillac Seventy-Five limousine uit 1952
werd ingezet voor de filmopnames tijdens de parade. Deze
$ 62.000 kostende Cadillac was volgepakt met bijna 1000
kg aan apparatuur. In de kofferbak zat een generator. In
het dak waren twee koepels aangebracht voor de camera

en voor de antenne die steeds gericht kon worden op
de ontvangende antenne ergens op een hoog gebouw.
Achterin was plaats voor een video en audio engineer.
Het geheel was toen de meest compacte mobiele studio.
In vergelijking met een bestelwagen of truck was deze
Cadillac veel wendbaarder en compacter.
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Cadillacdata van 1950-1953

Wijzigingen voor 1953

test

Motor Trend 1953
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1950-cadillac-series-62-convertible

1950-cadillac-series-61

1951-cadillac-fleetwood-75-limousine

1953 Eldorado
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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
10 | No. 2 2017

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.
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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
Cadillac Club NL | 19
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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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by Koen Ongkiehong

Cadillacs
van 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
50 | No. 4 2021

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 aantallen en types

1959 body

1959 Cadillac kleimodel
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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 stuur met de kwetsbare claxon ring

1959 Four Window Sedan (Flat Top)

1959 cadillacs
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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

1960 aantallen en types

1960 Eldorado Brougham (www.notoriousluxury.com)

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 Cadillac Data Book is te koop bij o.a. www.classyco

1960 Coupe de Ville
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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

54 | No. 4 2021

1960 Eldorado met bucket seats, het
stuur had geen claxonring

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.

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.

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

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
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Een foto van Madler in de design studio van een studie
model met een voorruit die op die van 1958 lijkt

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/gmheritage-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

Guide Matic

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

Kleimodel van de 1959 Brougham zonder vinnen

Kleimodellen die meer een voortzetting waren van 1958
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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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Cadillacs van 1961-1962
1961 Cadillac Town Sedan Short Deck Hardtop

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

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 sigarettenaanstekers.
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

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.

De Built Sheet toont de productie datum en opties
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

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
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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)
Cadillac Club NL | 17
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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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by Koen Ongkiehong

Eldorado 1967-1970
Het is 50 jaar geleden dat de voorwiel aangedreven Eldorado op de markt kwam. In 1967 was Cadillac de
onbetwiste leider van Amerikaanse luxe wagens. Cadillac verkocht meer wagens dan alle concurrenten in het
luxe segment bij elkaar en was het symbool voor succes en de American way of life. In de loop van de jaren zestig
was er een markt ontstaan voor Personal Luxury Cars en voor luxe Europese wagens met een goed weggedrag.
De naam Eldorado werd al ruim 10 jaar lang
gebruikt voor de 2-deurs topmodellen die feitelijk
weinig verschilden van de basismodellen. De
uitzondering was de 4-deurs Eldorado Brougham
uit 1957 en 1958.
De foto's tonen studiemodellen van de Eldorado
uit het begin van de jaren zestig toen Bill
Mitchell de leiding had van de Cadillac Design
Studio. In de stukken van Ruud Gersons zijn
de studiemodellen diverse keren aan bod
gekomen. Er was ook een studiemodel met
4 deuren (suicide doors). Kenmerken van het
uiteindelijke productiemodel zijn de lange neus
met de wegklapbare koplampen, de korte
achterkant met ventilatieroosters boven in de
achterschermen, de open wielkasten achter
(geen fender skirts), de geknikte achterruit, de
lage daklijn, de messcherpe contouren (razor
edge) en de afwezigheid van ventilatieraampjes.
De Eldorado was 8 cm korter dan de Cadillac de
Ville modellen.
Wat motorisering betreft was er ook een idee voor
een V-12 motor maar die is nooit in productie
gegaan. GM had in de USA al tientallen jaren
geëxperimenteerd met voorwielaandrijving. Het
was eigenlijk een verrassing dat er besloten
werd om een grote coupe met een V-8 big block
uit te gaan voeren met voorwielaandrijving.
De motor stond ongeveer 5 cm uit het midden
om ruimte te maken voor de componenten
van de voorwielaandrijving waaronder het links
geplaatste differentieel.
Het voordeel van voorwielaandrijving was de
vlakke vloer en betere aandrijving met name
op gladde wegen en in de sneeuw. Wegens
het ontbreken van het differentieel achter kon
het reservewiel direct achter de achterbank
worden geplaatst voor extra kofferruimte.
Diverse Europese fabrikanten kozen voor
voorwielaandrijving omdat dit goedkoper was
dan achterwielaandrijving. Engelse specialisten
beweerden toen dat het niet goed mogelijk was om
voorwielaandrijving te combineren met motoren
van meer dan 2 liter. In 1929 was Cord het eerste
Amerikaanse merk met voorwielaandrijving met
een 125 pk sterke 8 cilinder. De "coffin nose"
(lijkkist vormige motorkap) van de Cord was
inspiratie voor de designers van de Eldorado en
de latere Oldsmobile Toronado uit 1971 om dit
styling element in de motorkap te verwerken.
GM bewees dat het mogelijk was om
voorwielaandrijving te combineren met V-8
motoren met bijna drie keer het vermogen
van de Cord. Aan het project dat begin jaren
zestig werd gestart, werkten technici mee van
Oldsmobile, Cadillac en Buick en Hydramatic
(de automaten divisie). Oldsmobile kreeg met de
Toronado de première en in het oorspronkelijke
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plan zou Buick ook een voorwielaangedreven
model krijgen. Daarvan werd afgezien en pas
in 1979 werd de Buick Riviera uitgevoerd met
voorwielaandrijving. Delen van de body en het
chassis van de Toronado, Eldorado en Riviera
waren gemeenschappelijk. GM noemde de
body van deze drie modellen de E-body. Deze
modellen en de andere personal luxury cars
zoals de Ford Thunderbird en de Pontiac Grand
Prix uit 1967 staan op een foto bij elkaar.
Nadeel van de voorwielaandrijving is het zeer
hoge onafgeveerde gewicht van de voorwielen.
De velg met band plus het fuseestuk met naaf,
flens, zware lagers, homokineet (aandrijfas),
remschijf en beide draagarmen zijn zeer
zwaar. Dit is ongunstig voor het wegcontact
met name op niet vlakke wegen zoals die met
kinderkopjes.
De Eldorado en de in 1966 uitgebrachte
Oldsmobile Toronado hadden de gelijke
voorwielophanging, voorwielaandrijving en de
425 turbo hydramatic automaat. De Eldorado
had een wielbasis van 305 cm en een lengte
van 561 cm. De wielbasis van de Toronado
was maar 2,5 cm minder maar zijn lengte was
25 cm minder. De Toronado met zijn platte
schuine neus en achterkant toonde totaal
anders dan de Eldorado. De Eldorado was
net als de andere Cadillac modellen in 1967
voorzien van een 429 cubic inch (7031 cc)
V-8 motor van 340 pk. De Toronado had een
425 cubic inch motor van 385 pk en was ruim
$ 1000 goedkoper dan de Eldorado.

De assemblage van de Eldorado

Omdat het model in veel opzichten afwijkend
was van de andere Cadillacs werd de Eldorado
op een aparte assemblagelijn gebouwd met
een capaciteit van 10 stuks per uur.
Het assemblage proces begon met het
monteren van delen op het chassis. De foto's
geven een indruk van het assemblage proces
dat van start ging in september 1966 in de
hoofdfabriek van Cadillac aan de Clark Avenue
in Detroit.
Bijna 90.000 Eldorado's zouden er van de eerste
generatie 1967-1970 modellen gebouwd worden
in 4 jaar. De lengte van de chassis assemblagelijn
was veel korter dan die van de overige Cadillac
modellen. Dit kwam vanwege het korte Eldorado
chassis. De wielbasis van de Eldorado was 24
cm korter dan van de De Ville modellen. Het
chassis van de Eldorado eindigt vlak voor de
achteras, terwijl dat van de andere Cadillacs
doorloopt tot de achterbumper. De voorkant van
de enkelvoudige bladveren van de Eldorado zit
vast aan het einde van het chassis. De achterkant
van de bladveren zit vast aan de body (koets).
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Het Eldorado chassis werd met kettingen
opgehangen aan een overhead conveyor
die het chassis langs verschillende stations
transporteerde
voor
de
montage
van
hoofdcomponenten zoals de motor/automaat/
cardan/aandrijfassen, de voorwiel ophanging
met torsieveren, de remleidingen, de dubbele
uitlaat. Omdat er bladveren werden toegepast
die aan de achterkant bevestigd werden aan
de body werd de Eldorado aan de achterkant
voorzien van 2 schokbrekers in horizontale
richting en 2 schokbrekers in verticale richting.
Een automatisch niveauregelsysteem zorgde
ervoor dat de Eldorado ongeacht de belasting
altijd op gelijke hoogte stond.
Na het monteren van de wielen aan het eind
van de chassis assemblagelijn gingen de
kettingen los en kon de Eldorado via een
vloertransportsysteem
doorgetransporteerd
worden. Na het plaatsen van de koets (body
drop) volgden diverse montage stations waar
handelingen werden uitgevoerd onder, naast,
voor en boven de Eldorado. Voorgemonteerde
delen werden gemonteerd zoals het front
met radiator en grille. De achterbumper werd
vastgezet aan de koets en niet aan het chassis.
Het persen van het lange achterscherm met
de scherpe knikken uit één stuk was een
hoogstaand staaltje van techniek voor de Fisher
Body divisie van GM die verantwoordelijk was
voor het koetswerk. Het kostte twee en een half
uur om een Eldorado te assembleren en dat was
een half uur langer dan voor de andere Cadillac
modellen.
Losse delen zoals voorschermen, motorkap,
achterklep en deuren werden los gespoten.
Omdat de Eldorado op een aparte lijn in lage
aantallen werd gebouwd, was de kwaliteit van
het assembleren hoog en stond op het niveau
van Mercedes en Rolls-Royce. In 1967 was
ongeveer 1 op de 10 Cadillacs een Eldorado.

Eldorado als klassewagen

De Amerikaanse autopers was zeer te spreken
over de nieuwe Eldorado die als een echt
statussymbool werd beschouwd.
Volgens Motor Trend was het de meest luxueuze
personal luxury car die er bestond.
Uit een enquête onder kopers van de 1969
Cadillacs Eldorado die in totaal 1 miljoen
mijl hadden gereden kwamen de volgende
resultaten.
Het verbruik in de stad van de ruim 2150 kg
zware Eldorado was 1 op 4 en op lange ritten
1 op 5,2. De meeste eigenaren vonden het
brandstofverbruik onbelangrijk. 74% van de
eigenaren had buiten de Eldorado nog een
auto. De acceleratie van 0-100 km/uur duurde
ongeveer 9 sec. De topsnelheid was ongeveer
195 km/uur.
De helft van de eigenaren was bijzonder
gesteld op de styling van de Eldorado met de
lange neus, wegklapbare koplampen, korte
achterkant en scherpe lijnen. Een derde vond
het weggedrag erg goed. Veel kopers vonden
de Eldorado sportief en hadden anders een
import gekocht zoals een Mercedes. Slechts
22% had de Eldorado gekocht vanwege de
36 | No. 1 2017

voorwielaandrijving. Veel eigenaren vonden
de Eldorado nogal stug geveerd en sommigen
vonden hem te stug. Vooral die gewend waren
om in andere Cadillacs te rijden. 80% van de
eigenaren had geen mechanische problemen
gehad. 70% was tevreden over de dealer.
De Eldorado had een grote dode hoek en het
zicht naar achteren door de geknikte achterruit
was matig. De knik in de achterruit gaf een
vertekend beeld, maar dat wende snel.
Opvallend was dat 47% van de kopers tussen
de 30 en 49 jaar oud was. Dat was veel jonger
dan de doorsnee Cadillac koper die toen een
stuk ouder was dan 60 jaar.
De Eldorado trok veel kopers die niet eerder
een Cadillac hadden gekocht.
Er was een eigenaar die het jammer vond dat de
basisprijs van de Eldorado slechts $ 6700 was
en dus betaalbaar was voor een grote groep. Hij
had liever gezien dat de prijs $ 15.000 zou zijn
geweest, zodat de Eldorado exclusiever zou
zijn. In 1969 werden ruim 23.000 Eldorado's
verkocht en dat was best veel. Ongeveer
1 op de 400 nieuw verkochte auto's in de USA
was toen een Eldorado. De meeste kopers
bestelden de Eldorado met veel opties zoals
stereo cassettespeler, radio, airconditioning,
cruise control, getint glas, power door locks,
leren bekleding. De bucket seat optie werd
weinig gekocht. De meeste Eldorado's werden
besteld met een doorlopende bank.
Met zijn lange neus, korte achterkant en lage
hoogte toonde de Eldorado totaal anders dan
de Fleetwoods en De Villes. De binnenruimte
was veel kleiner dan de traditionele Cadillacs.
In tests van de Eldorado kwamen de remmen en
banden er niet goed vanaf. De trommelremmen
waren erg matig. Hierover kwamen negatieve
reacties zoals dat de Eldorado net zo slecht
remde als een volgeladen stationwagon en dat
de dure Eldorado net zo slecht remde als een
goedkope Renault. In 1967 werden voor het
eerst schijfremmen aangeboden als optie voor
de Eldorado voor $ 105 met 4 zuigers en een uit
twee delen bestaande remklauw. Schijfremmen
waren niet verkrijgbaar op de achterwiel
aangedreven Cadillacs.
In de test van Car & Driver van een Eldorado
met rondom trommelremmen werd een remweg
gemeten bij een stop van 128 km/uur van bijna
120 meter. Met schijfremmen was de remweg
95 meter. Men vond dat de dure Eldorado
standaard uitgevoerd moest worden met
schijfremmen. Dat gebeurde pas vanaf 1969
toen er een beter en eenvoudiger systeem werd
uitgebracht met een zwevende remklauw met
enkele zuiger en een losse remschijf.
De airconditioning en het ventilatiesysteem
werkten goed mede door de ventilatieroosters
in de achterschermen langs de achterklep.
Alleen de Eldorado uit 1967 was voorzien van
deze roosters, de latere modellen hadden deze
mooie voorziening niet.
De eerste generatie voorwiel aangedreven
Eldorado is 4 jaar lang met kleine wijzigingen
in productie geweest en relatief zeldzaam
binnen de CCN. In een ander stuk staan enkele
Eldorado's van leden beschreven.
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een 8,2 litre script.
De achterlichten werden gemodificeerd
en het achteruitrijdlicht werd geplaatst
onder de afdekklep van de benzinedop.

Verkoopprijzen en taxatiewaardes

Waardes van klassiekers zijn altijd erg
moeilijk in te schatten. Verkoopprijzen,
vraagprijzen en taxatiewaardes zijn
verschillende begrippen. Als een
klassieker door verschillende taxateurs
wordt getaxeerd kunnen de waardes
in sommige gevallen bijna 100% uit
elkaar liggen. Dus als de laagste een
bedrag van € 10.000 inschat kan de
hoogste € 20.000 zijn. Het belangrijkste
nut van een taxatiewaarde is dat het
De personal luxury cars in 1967 van boven naar
een basis is voor een verzekering. Bij
beneden Oldsmobile Toronado, Pontiac Grand Prix, Ford
allrisk verzekeringen wordt in geval
Thunderbird, Cadillac Eldorado, Buick Riviera
van total loss, diefstal of brand in
De productie aantallen van de Eldorado waren
de regel de taxatiewaarde uitgekeerd als
in 1967 -17.930 stuks, in 1968 - 24.528 stuks,
het taxatierapport is geaccepteerd door de
in 1969 - 23.333 stuks, in 1970 - 23.842 stuks.
verzekeringsmaatschappij. Als de schade door
een tegenpartij wordt veroorzaakt is het niet
Verschillen door de jaren heen
zeker of die akkoord gaat met de taxatiewaarde.
In 1968 werd de Eldorado op diverse punten
De vraagprijzen van de Eldorado's zijn te vinden
gewijzigd. De richtingaanwijzers werden niet
op sites in binnen- en buitenland.
meer in de bumper geplaatst maar voor in de
Het aanbod is niet zo groot. Op www.mobile.de
hoek van de voorschermen. In 1968 werden sidewerden 7 Eldorado's aangeboden uit de jaren
markers verplicht in de USA. De Eldorado kreeg
1967-1970 met vraagprijzen tussen € 7.900 en
ronde side-markers met een chromen krans er
€ 35.000.
omheen in de zijkanten van de achterschermen
In de USA zijn diverse bronnen met waardes
vlak voor de achterbumper. De motorkap werd
voor klassiekers zoals de Old Car Price Guide
verlengd tot aan de voorruit om de ruitenwissers
van Krause (www.krausebooks.com/2017te verbergen. De ronde spiegels maakten plaats
collector-car-price-guide) en de Hagerty
voor rechthoekige met een veel beter zicht.
(www.hagerty.com)
De ventilatieroosters in de achterschermen
verdwenen.
Voor een 1967 Eldorado worden de volgende
In 1968 werd de 375 pk sterke 472 cubic inch
waardes gegeven.
(7,7 liter) motor geïntroduceerd die in alle
Cadillacs werd geplaatst.
Volgens de Old Car Price Guide:
In 1969 kreeg de Eldorado vaste koplampen
#1 Concours $23.100
en een fijnere grille. De ruitenwissers draaiden
#2 Excellent $16.800
niet meer tegen elkaar in en hadden een groter
#3 Good $11.500
werkbereik. De wieldoppen waren turbine achtig
#4 Fair $ 7.300
terwijl die in 1967 en 1968 zeven open sleuven
hadden. Schijfremmen op de voorwielen werden
Volgens Hagerty:
standaard en die hadden één
#1 Concours $49.000
zuiger. De stijl van de vinyl daken
#2 Excellent $26.700
werd veranderd. In 1967 en 1968
#3 Good $16.100
dekten deze het hele dak af van
#4 Fair $9.600
voren en opzij. In 1969 waren de
dakranden niet met vinyl bedekt
Voor een 1970 Eldorado
en in de kleur van de wagen
worden de volgende waardes
gespoten. De randen van het vinyl
gegeven.
werden met sierlijsten afgedekt.
In 1969 werd het contactslot
Volgens de Old Car Price
verplaatst naar de stuurkolom.
Guide:
Als
antidiefstal
voorziening
#1 Concours $29,000
werd de stuurkolomblokkering
#2 Excellent $20.300
geïntroduceerd. Door de sleutel
#3 Good $13.050
uit het contact te halen was het
#4 Fair $5.800
niet mogelijk het stuur te draaien.
De grootste verandering voor
Volgens Hagerty:
1970 was de motor die vergroot
#1 Concours $23.100
werd tot 500 cubic inch. Deze
#2 Excellent $16.800
motor werd uitsluitend gebruikt
#3 Good $11.500
Toronado en Eldorado
in de Eldorado met in de grille
#4 Fair $ 7.300
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Chassis hangend in overhead conveyor

Body drop

Spuiten losse plaatdelen

35 meter lange infra rood droog tunnel
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Opmerkelijk is dat volgens de Old Car Price Guide
de prijzen van de 1967 en 1970 Eldorado min of
meer gelijk zijn, terwijl volgens Hagerty de 1967 veel
meer waard is dan de 1970 Eldorado. In topstaat
is volgens Hagerty een 1967 Eldoado meer dan
dubbel zo veel waard als een 1970 Eldorado.
Het komt er dus op neer dat ook in de USA
taxatiewaardes fors kunnen verschillen.
De kosten voor het restaureren van de modellen
van 1967-1970 zullen vergelijkbaar zijn.
De productie aantallen van die jaren verschillen
weinig en feitelijk zijn de detailverschillen gering.
Motorisch is het makkelijker om een 500 blok uit
1970 te reviseren dan een 429 uit 1967.
Historisch gezien ligt het voor de hand dat een
1967 Eldorado de meest waardevolle is omdat dit
het eerste jaar van productie was. De wegklapbare
koplampen, ventilatieroosters in de achterschermen,
het dashboard en de scherpe achterlichten zijn
belangrijke details die erg gewaardeerd worden en
dat zou in de waarde tot uitdrukking moeten komen.
Op www.supersportmotors.com staan enkele
prachtige Eldorado's die in de afgelopen jaren
verkocht zijn door Michael Stanton. De vraagprijs
van een totaal gerestaureerde Cadillac Eldorado
uit 1967 met bucket seats en een console was
$45.000. Diverse foto's in dit stuk zijn afkomstig
van www.supersportmotors.com.
Op www.notoriousluxury.com staan ook prachtige
foto's.
De Eldorado van 1967-68 wordt misschien net zo'n
klassieker als de de Eldorado Brougham die 10 jaar
eerder werd gepresenteerd.
De video op YouTube met als titel "1967 Cadillac
Eldorado: It’s History and why you should buy
one NOW!" van MotoMan gaat over een prachtig
gerestaureerde groene Eldorado uit 1967. MotoMan
vertelt dat de prijzen van classic Cadillacs
tegenwoordig fors stijgen. Zo bracht een 1958
Brougham op een veiling $ 190.000 op en is de
verwachting dat de prijs van de 1967 Eldorado ook
die kant op gaat.....maar dat zal nog wel even duren.
De groene Eldorado die de eigenaar voor $ 250
kocht werd door hem eigenhandig gerestaureerd.
Als je niet zo handig zou zijn als de eigenaar, dan
zou zo'n restauratie meer dan $ 100.000 hebben
gekost.

Waar op letten bij aankoop?

Van de 429 motoren die in 1967 werden gebruikt
is bekend dat de oliedruk door verstopping van
de toevoerkanalen en het slijten van de oliepomp
te laag kan worden met als resultaat dat de lagers
kapot kunnen gaan. Revisie van de oliepomp is duur
en dat geldt ook voor de motor in vergelijking met
de latere 472 en 500 motoren. Verstopping van de
toevoerkanalen naar de kleppen van een 429 motor
betekent dat deze niet meer gesmeerd worden en
deze met de klepgeleiders sneller zullen slijten.
Voor de modellen uit 1967 en 1968 met schijfremmen
moet gelet worden of de schijven versleten zijn.
Deze zijn zeer moeilijk te krijgen. Alternatief is om
een ingrijpende ombouw te doen naar schijven van
latere modellen van 1969-1978.
De aandrijfassen kunnen versleten zijn ten gevolge
van gescheurde ashoezen, maar gereviseerde
aandrijfassen zijn relatief goedkoop.
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Voor degenen die een hekel hebben aan
voorwielaandrijving bestaat de mogelijkheid
om een Eldorado om te bouwen naar
achterwielaandrijving. Deze site geeft een idee
hoe dat uitvoerbaar is: www.lowrider.com/howto-tech/chassis-suspension/1211-lrmp-1968cadillac-eldorado/#1211-lrmp-02-o-1968-cadillaceldorado-rear-axle .
Onderdelen zijn in Nederland slecht verkrijgbaar,
maar in de USA zijn die wel goed verkrijgbaar, met
name gebruikt. Wat plaatwerk en bumpers betreft
is er praktisch niets nieuw verkrijgbaar. Dat geldt
feitelijk voor alle Cadillacs van voor 1980.
Slijtdelen zoals banden, lagers, schokbrekers,
remvoeringen, uitlaten zijn nieuw verkrijgbaar.
Waarschijnlijk is in de CCN niemand bezig met
de restauratie van een Eldorado uit 1967-1970.
Op internet staat een aardige reportage van de
restauratie van een Eldorado uit 1967 op www.
palmbeachcustoms.com/projects/restoration/
introduction-to-our-1967-cadillac-eldorado-showcar-build.html
Gerald Loidl uit Oostenrijk is een van de
organisatoren van de Big Meet in Kremsmunster.
Hij heeft een informatieve website met veel
prachtige foto's over zijn Cadillac waaronder een
Eldorado uit 1967: www.eldorado-seville.com/
mycars/67eldo/67eldos/

Inspectie

Er zijn diverse boeken en tijdschriften over de
Eldorado's van 1967-1970 die o.a. te koop zijn op
Ebay en op Amazon, zowel nieuw als gebruikt:
•
Cadillac Eldorado Performance Portfolio 19671978 (Brooklands Books Road Test Series):
A Compilation of Road and Comparison
Tests, Driving Impressions and New Model
Introductions.
•
Roy Schneider: Cadillac of the Sixties
•
Collectible Automobile Magazine December
1991.

Tot slot

Nog iets over de aflevering "Death Lends A Hand"
van Columbo uit 1971 waarin een 1969 Eldorado
een rol speelt.
Deze
staat
op
https://www.youtube.com/
watch?v=3VoHIBFgIMA
Ik herinner me de aflevering nog goed die begin
jaren zeventig op de TV kwam. De moordenaar
(Robert Culp) stopt het lijk in de kofferbak van
zijn 1969 Eldorado en later zou Columbo een list
bedenke, waarbij hij stelt dat het slachtoffer zonder
contactlens is gevonden. De moordenaar gaat dan
achter in de kofferbak van de Eldorado naar de
lens zoeken die in de werkplaats staat en zo valt
hij door de mand. Columbo had ervoor gezorgd dat
de Eldorado niet startte door een aardappel in de
uitlaatpijp te stoppen zodat de Eldorado naar de
garage afgesleept moest worden. De moordenaar
sloop in de avond de garage in om in de kofferbak
te kijken en vond daar de lens, niet wetende dat
Columbo en de politie hem daar in het donker zaten
op te wachten.
In minuut 34:30 min komt de Eldo goed in beeld
en na 1:21:03 komt ook een Eldorado uit 1968 in
beeld. Er zijn 2 andere afleveringen van Columbo
waarin Eldorado’s voorkomen, een met Johnny
Cash als moordenaar.

Volledig chassis met voorbumper

Optionele schijfremmen op de
voorwielen met 4 zuigers

Columbo in Death Lends a Hand bij de
1969 Eldorado van de moordenaar
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1969 en 1970 Calais, De Ville en Fleetwood

1969 Fleetwood Seventy Five met separatie ruit

1969 Fleetwood Seventy Five

De Cadillac dealers presenteerden de modellen van 1969 op 26
september 1968 in hun showrooms. De lijnen van de achterwiel
aangedreven Calais, De Ville en Fleetwood waren recht en zij toonden
gelijkenis met de Eldorado.
Uiterlijk waren er veel verschillen en leken ze langer dan hun
voorgangers uit 1968, maar de lengte, breedte, hoogte en wielbasis
waren praktisch gelijk gebleven.
De modellen van 1969 hadden een platte neus met naast elkaar
geplaatste koplampen net als in 1964. In de tussenliggende jaren
stonden de koplampen boven elkaar. De motorkap was 7 cm langer
en 5 cm breder geworden. Deze verborg de ruitenwissers en liep net
als in 1968 door tot de voorruit maar had geen ventilatie roosters.
De Cadillac script stond niet meer in de grille.

modellen er mooier uit en was er beter zicht. Vooral de hardtop
modellen zonder middenstijl toonden mooi als de ramen omlaag
stonden.

De ventilatie raampjes in de voordeuren waren verdwenen. Bij de

In 1969 draaiden de

wissers parallel en zat de
bediening aan de voorkant van het deurpaneel

De richtingaanwijzers zaten niet meer in de grille maar in de punten
van de voorschermen. De indicatielampjes voor de richtingaanwijzers
zaten op het dashboard en niet meer op de hoeken van de
voorschermen zoals in de jaren voor 1969.
De randen van de rechtopstaande achterlichten waren in de kleur
van de auto gespoten.
Dit was opvallend want in de jaren ervoor en na 1970 hadden deze
rondom chroom. De grote Fleetwoods bleven tot 1993 uitgevoerd
met chromen bumper hoekstukken met daarin de achterlichten.
De coupes en sedans hadden een knik in de achterruit net als de
Eldorado.

In 1969 werden de Cadillacs voorzien van veiligheidsbalken in de deuren

Eldorado waren deze al in 1967 verdwenen. Dit spaarde kosten
en was geen gemis door het verbeterde ventilatiesysteem en de
airconditioning waarmee meer dan 96% van de Cadillacs was
uitgerust. Door het ontbreken van de ventilatieraampjes zagen de

Interieurs in 1969

Enkele zwart-wit illustraties in dit verhaal zijn uit het boek "Cadillac of
the Sixties" van Roy Schneider. Leuke details zijn de ruitenwissers en
de veiligheidsgordels voor 1969. De ruitenwissers draaiden parallel
terwijl die in de jaren ervoor "tegen elkaar in" bewogen. Voordeel was

dat de voorruit beter schoon gemaakt werd. In de parkeerstand
stonden de wissers onder de rand van de motorkap en waren zo
goed als onzichtbaar net als in 1968. De wisserschakelaar was

afkoeling in de radiator ontstond onderdruk waardoor de vloeistof
weer via een inlaat onder de radiatordop werd teruggezogen in de
radiator zodat er geen verlies optrad van koelvloeistof.

1969 Sedan de Ville met middenstijl (B-Pillar)

1969 Sedan de Ville

praktisch gemonteerd voor op het deurpaneel.
Een handige optie was de automatische rugleuning ontgrendeling
van de voorstoelen op de coupe modellen. Deze ontgrendelde
zodra een voordeur geopend werd.
Alle Cadillacs van 1969 waren voorzien van schijfremmen voor en
trommels achter.
Bijzonder was dat voor het claxoneren in de rand van het stuur
geknepen moest worden. Dit was een leuk bedenksel dat in de
praktijk niet goed werkte. Een vreemde die in een Cadillac uit 1969
reed wist dat meestal niet. Ik heb een 1969 convertible gehad die
eens een steekproef kreeg bij de APK. De RDW inspecteur wilde
hem afkeuren omdat hij niet wist dat in de rand van het stuur
geknepen moest worden. In 1970 veranderde Cadillac de claxon
bediening naar de gebruikelijke plaats midden op het stuur.

Interieur 1969 Fleetwood uitgevoerd met schoudergordels
die tegen het dak zaten

Bijzondere brochure 1969

De brochure van 1969 die begint met "Masterpiece from the master
craftsmen" somt diverse kenmerken van de nieuwe modellen
op en stelt dat de interieurs de meest luxueuze zijn in de historie
van Cadillac. De brochure is geïllustreerd met diverse schetsen en
portretten van de Franse schilder Jean-Antoine Watteau (16841721) en van Rubens. Opmerkelijk dat Cadillac vijftig jaar gelden
de nadruk legde op het werk van Watteau. Wikipedia meldt het
volgende over het begin van een nieuwe stijl in Frankrijk, de Rococo,
die diepgaand verschilde van de zware barokke stijl die onder
Lodewijk XIV tot ontwikkeling was gekomen: lichtzinnig in plaats
van pompeus, asymmetrisch in plaats van symmetrisch, vrouwelijk
in plaats van mannelijk, gericht op Parijs in plaats van Versailles.
Watteau houdt van het aller-vroegste begin schetsboeken bij met

In 1969 waren shalimar gold en
palmetto green de populairste kleuren

Als eerste in de auto-industrie introduceerde Cadillac in 1969
een gesloten koelsysteem. Bij overdruk in de radiator werd de
koelvloeistof in een doorschijnende overlooptank afgevoerd. Na

De modellen met portretten van Jean-Antoine
Watteau uit de brochure van 1969

snelle aanduidingen van figuren naar het leven. Hij weet fragiliteit en
sterkte te verbinden en de zoektocht naar evenwicht hierin over te
brengen in zijn schilderkunst. Watteau werd al door zijn tijdgenoten
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beschouwd als één van de grootste tekenaars. Jarenlang zijn in de
brochures Cadillacs afgebeeld met juwelen, mode, kunst en cultuur.
Hiermee werden feitelijk de kopers geprezen voor hun goede smaak
en ook kopers met smaak aangetrokken.

bouwen.
Het duurde twee uur en drie minuten vanaf de binnenkomst in de
assemblagehal van het chassis tot het moment dat de Cadillac
compleet was. Er werden 52 Cadillacs per uur geproduceerd in de

1970 Coupe de Ville

1970 De Ville Convertible

Prijzen en aantallen

De goedkoopste Cadillac was de Calais Coupe met een prijs van $
5.637. De duurste was de Fleetwood Seventy-Five Limousine die $
11.178 kostte. In 1969 lag het gemiddelde jaarinkomen in de VS op
$8.550 en kostte een huis gemiddeld $15.550.
In 1969 was de Hardtop Sedan de Ville de populairste Cadillac
met een verkoop van 72.958 stuks. Nooit eerder werden er zoveel
exemplaren van een model verkocht.
Cadillac bouwde zijn vier miljoenste auto tegen het eind van het
modeljaar 1969.
Deze Astral Blue Metallic Coupe de Ville met donkerblauw vinyl dak
en interieur werd gebouwd op 19 juni 1969 voor Lee Mannes uit St.
Claire Shores, Michigan.
Voor de ceremonie stond hij samen met zijn twee tienerzonen aan
het einde van de assemblagelijn te wachten en er was ook een 1903
Cadillac Model "A" één cilinder aanwezig. Het had 47 jaar geduurd

De oprolautomaat van de heupgordel was voorzien van een
ontgrendel pen om de blokkering op te heffen om naar
voren te kunnen bewegen zonder de gordel los te maken

Clark assemblagefabriek die in twee ploegen draaide. Er werden
toen meer dan 800 Cadillacs per dag gemaakt.
Met een verkoopaantal van 238.745 Cadillacs werd in 1970 een
nieuw record gevestigd.
Van de Sedan de Ville met vaste middenstijl werden in 1970 maar
7.230 stuks verkocht terwijl er van de Sedan de Ville zonder middenstijl
(hardtop) 83.274 stuks verkocht werden. Na 1970 werden alle Sedan
de Ville modellen uitsluitend als hardtop uitgevoerd.
1970 was ook het laatste jaar van de De Ville convertible. Vanaf 1971
werd de Eldorado de basis voor de convertible.

Meer veiligheid in 1969

De veiligheid van de Cadillac van 1969 was sterk verbeterd ten
opzichte van het jaar ervoor.
Op 1 januari 1969 werden hoofdsteunen in de USA wettelijk verplicht
gesteld.

Deze 1970 Fleetwood met 17.000 mijlen werd door Vanguard Motor Sales verkocht

om de miljoenste Cadillac te bouwen. Daarna negen jaar om de twee
miljoenste te bouwen en zes jaar later volgde de drie miljoenste. Het
zou daarna maar vijf jaar duren om de vier miljoenste Cadillac te

De deuren waren versterkt met zware balken om meer veiligheid te
bieden bij botsingen van opzij. Het chassis was 19 cm langer en
stijver gemaakt en bood meer veiligheid bij botsingen.

De veiligheidsstuurkolom was verbeterd. Als antidiefstal voorziening
waren de stuurkolommen voorzien van een stuur blokkeerslot.
Zonder sleutel kon het stuur niet verdraaid worden. De contactsleutel

draden was opgebouwd. Deze begonnen in het midden onderin en
liepen verticaal omhoog en daarna horizontaal in de richting van de
bovenhoeken van de voorruit.

De 1970 Sedan de Ville Hardtop door La Salle Classic Cars verkocht
kon alleen verwijderd worden als de selectiehendel in de Park stand
was gezet. Een zoemer diende als waarschuwing dat de sleutel nog
in het contactslot zat bij het uitstappen. De achteruitkijkspiegel was
vergroot tot 30 cm.
Alle Cadillacs waren uitgevoerd met 6 heupgordels. Voor de
bestuurder en de passagier rechtsvoor zaten er ook schoudergordels
in. Als primeur had Cadillac oprolautomaten voor de gordels van de
bestuurder en de bijrijder. De oprolautomaten van de heupgordels
voorin waren voorzien van een ontgrendelingsknop zodat men
makkelijk naar voren kon bewegen zonder de gordel los te maken.

Wijzigingen in 1970

De belangrijkste wijzigingen voor 1970 betroffen de grille met 13
verticale strips, wieldoppen, achterlichten en achterbumper. De
koplamphouders waren in de kleur van de auto.

Deurpaneel met vooraan de bediening van de ruitenwissers
Het Cadillac embleem zat op de hoeken van de voorschermen.
De achteruitrijlichten zaten in de achterbumper en in de onderkant
van de bumperhoeken zaten reflectoren.
Nieuw was een verscholen antenne in de voorruit die uit twee

1969 links en 1970 rechts
Er was geen conventionele antenne nodig in het voorscherm. Omdat
de ontvangst van de voorruitantenne minder goed was, werd later in
1973 gebruik gemaakt van elektrische antennes.
De brochure van 1970 toonde de modellen met boomrijke
achtergronden.
Bijzonder was de constructie van het differentieel van de
achteras in 1970. Vanwege het hoge koppel van de motor, de
overbrengingsverhoudingen in de automaat en het differentieel en
de koppelomvormer kwam er een zeer hoog aandrijfkoppel op het
pinion tandwiel in het differentieel. Bij de conventionele wijze van
lagering waarbij de beide lagers aan één kant van het pinion tandwiel
zit in praktisch alle auto's, verbuigt de as van het pinion tandwiel.
Cadillac veranderde het ontwerp door de as van het tandwiel aan
beide kanten te voorzien van een lager zodat de doorbuiging veel

De modellen van 1970

Populaire opties in 1970

minder is. Het tandwiel zat dus tussen de lagers. Het was het sterkste
differentieel in de auto-industrie en bijzonder stil. Het differentieel
heeft een andere vorm en heeft een bult aan de voorkant. Door het
ontwerp was er minder onderhoud nodig en was er minder ruimte
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nodig. Dit ontwerp zou tot 1977 worden toegepast op de achterwiel
aangedreven de Ville en Fleetwood modellen.
Als optie was een sperdifferentieel leverbaar.

Test

In 1969 werd een Coupe de Ville getest in het Amerikaanse tijdschrift
Road Test waarin met grote letters stond "Snob appeal on wheels".
Met name het comfort en de vele opties werden geprezen in de test.
De wegligging was minder en de Cadillac was onderstuurd. Ondanks
het vermogen van 375 pk die de 472 motor (7,7 liter) leverde, was
hij niet bijzonder snel. Bij het accelereren was veel vermogen nodig
vanwege het gewicht van bijna 2200 kg en de vele accessoires. De
kwart mijl haalde hij in 18,2 seconden met een snelheid van 136 km/
uur. Dankzij de schijfremmen voor remde hij goed en recht.
De 375 SAE pk van de motor werd gemeten aan de krukas op een
testbank, zonder automaat, zonder luchtfilter, zonder waterpomp,
zonder airco, zonder ventilatorvin, zonder dynamo en met een
aangepaste uitlaat.
De Cadillacs van 1969 en 1970 gingen in ongeveer 9 seconden van
0-100 km per uur en de topsnelheid lag bij 190 km per uur.
Vanguard Motor Sales verkocht onlangs een Fleetwood met 17.000
mijlen op de teller. De reden van de lage stand was dat de man de
Fleetwood in 1970 nieuw kocht voor zijn vader en hem wilde bewaren
uit respect voor zijn vader die kort na de aankoop overleed. Na vele
jaren besloot hij hem toch te verkopen. Er wordt geen verkoopprijs
genoemd maar die zal wel ver boven de $ 30.000 hebben gelegen.
Op YouTube is de video over deze auto te vinden als de zoekterm

"1970 Cadillac Fleetwood For Sale" wordt ingetypt en op de site
van Vanguard Motor Sales staan prachtige foto's van de Fleetwood
waarvan enkele in dit verhaal staan.
Op de "1969 - 1970 Cadillac Appreciation Page" op Facebook
staan veel mooie foto's van deze modellen.

Prijzen, gewichten in pounds en produktie in 1969 en 1970
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Cadillacs
van 1971 en 1972

In 1971 introduceerde General Motors de nieuwe full size modellen zoals de Cadillac de Ville en
Fleetwood die net als de Buick Electra en Oldsmobile Ninety Eight een GM C-body kregen.
De Eldorado was ook totaal nieuw en kreeg net als de Oldsmobile Toronado een E-body. De Eldorado
convertible uit de jaren 1971-1976 is in Standard 3 van 2017 beschreven.
De Eldorado was met een lengte van 561 cm flink langer dan zijn voorganger uit 1970. Dit kwam
voornamelijk doordat de wielbasis met 16 cm was toegenomen tot 126,3 inch (320 cm). Het chassis
was een stuk sterker dan in 1970. De kenmerken van de oorspronkelijke Eldorado, de lange neus en de
korte achterkant, bleven behouden. De Eldorado onderging tot 1979 weinig veranderingen.
De modellen van 1971 die ook genoemd worden in het
CLC-stuk van Gerard Gaanderse en samen met de 1972
modellen in het Postcard boek van Leon Zijlmans staan,
waren veel gestroomlijnder dan de hoekige modellen van
1970. Ze waren langer en lager maar even breed als hun
voorgangers.
De De Ville had een lengte van 576 cm en de Fleetwood
Sixty Special was 583,5 cm lang.
De Fleetwood Seventy Five limousines waren 628 cm lang.

en de Optional Specifications van 1972 te vinden.
Hiermee konden de verkopers de klanten precies vertellen
hoe een Cadillac uitgerust kon worden en konden zo de
bestelspecificaties worden vastgelegd. Vooral voor het
samenstellen van het interieur waren er materialen zoals
leer/vinyl/stof voor de stoelen in veel kleuren. Ook voor het
tapijt, de hemel en het vinyl dak waren er veel kleuren.
De motoren uit 1970 kregen in 1971 een lagere
compressieverhouding van 8,5 op 1 waardoor het
vermogen ongeveer 30 pk minder en het koppel 5% lager
werd dan de motor van 1970
met de hoge compressie van
10,5 op 1. Door de lagere
compressieverhouding
en
geharde klepzetels konden
deze motoren rijden op
loodvrije benzine.
Een differentieel overbrenging
van 2,93 op 1 was standaard
en 3,15 op 1 was optioneel op
de De Ville en Fleetwood en de
Eldorado had 3,07.
Praktisch betekent dit dat
de 3,15 ongeveer 7% meer
toeren moet maken dan de
2,93 overbrenging, maar ook
7% meer kracht op de wielen
geeft en sneller accelereert en
een hoger verbruik had.

De modellen van 1971 hadden geen rubber stootstrips op
de voorbumper, de modellen
van 1972 hadden die wel.
De openingen in de grille
waren vierkant in 1971 en
langwerpig in 1972. In 1971
zaten de richtingaanwijzers in
de bumper en in 1972 tussen
de koplampen.
Aan de achterkant waren de
verschillen tussen beide jaren
minimaal. In 1971 was elk
achterlicht voorzien van een
verticale sierlijst. In 1972 was in
het midden van het achterlicht
een Cadillac logo aangebracht.
In 1971 stond Cadillac nog aan
de top van het luxe segment en
was “Standard of the World”.
Op de site https://www.
gmheritagecenter.com/gmheritage-archive/vehicleinformation-kits.html is het
1972
Cadillac Data Book van 1971
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Alle achterwiel aangedreven
Cadillacs hadden de 472
motor (7,7 liter)van 220 pk en

1971 Fleetwood Seventy Five Formal Limousine

de Eldorado had de 500 motor (8,2 liter)
van 235 pk.
In een test uit 1971 stonden de volgende
waardes: acceleratie van
0-60 mph
in 10.1 seconden, 0-100 mph in 31.3
seconden, topsnelheid 190 km/uur, ¼
mile in 17.4 seconden met een snelheid
van 130 km/uur.
Ten opzichte van 1970 waren de voor-en
achterwielophangingen verbeterd voor
meer comfort.
De wielbasis van 330 cm was iets meer
dan in 1970. De Fleetwood had een
wielbasis van 337,5 cm.
De tankinhoud was 102 liter.

1972 Calais

Versterkingsplaten
in
deuren
en
achterschermen
boden
extra
bescherming tegen aanrijdingen van opzij.
Deze voorzieningen werden wettelijk
verplicht gesteld.
In 1971 werd het Track Master ABS
systeem als optie aangeboden op de
Eldorado.
Dit
bestond
uit
een
computer
gestuurd systeem met sensors op de
achterwielen. Zodra gesignaleerd werd
dat die blokkeerden, werd er automatisch
pompend geremd.
Achterruit ontwaseming was verkrijgbaar
met een ventilator. De Eldo convertible
had elektrische achterruitverwarming als
optie.
Alle Cadillacs waren voorzien van zes
veiligheidsgordels, drie voorin en drie
achterin. Schouder gordels waren
standaard en konden vastgeklikt worden
aan de heupgordel, met uitzondering
van de convertible. De schoudergordels
hadden geen oprolautomaat.
De Calais was de goedkoopste Cadillac
die vrij kaal was uitgevoerd. De Calais
Coupe met een prijs van $ 5.899 kostte $
599 minder dan de Coupe de Ville.
Ten opzichte van de De Ville ontbraken op
de Calais voorzieningen zoals sierlijsten
op de dorpels en de onderkanten van de
deuren, middensteun op de achterbank
en een elektrisch verstelbare voorbank.
De Calais had geen onderste sierlijsten

Cadillac Club NL | 45

The Standard

op de dorpels en deurlijsten waardoor
deze minder roestproblemen kregen. Op
de site van Volocars stond een verkochte
Calais Coupe met wit dak met 11.008
mijlen van de eerste eigenaar.

1972 Eldorado's op de assemblage lijn

1972 Sedan de Ville

1972

De duurste Cadillacs waren de Seventy
Five Limousines die in twee uitvoeringen
werden geleverd.
Van de negen-persoons sedan met een
basisprijs van $11,869 werden er 752
gebouwd.
Van de
formal limousine met een
separatieruit en een basisprijs van
$12,008 werden er 848 gebouwd. Deze
had een voorbank die met leer bekleed
was. De foto’s tonen een limo met een
zwart leren voorbank en beige stoffen
bekleding achterin.
Een nieuwe optie betrof lampmonitoren
op de hoeken van de voorschermen.
Hiermee was het
zichtbaar of de
verlichting werkte. Aan de voorkant werd
het licht via fiberglaskabels geleid naar de
lampmonitor waarin drie lensjes zaten.
Geel/oranje voor de richtingaanwijzer,
groen voor dimlicht en rood voor
grootlicht.
De lampmonitor voor de achterlichten had
twee rode lensjes. Bij het rijden met de
achterlichten aan lichten die op. Tijdens
remmen werden die feller en bij richting
aangeven knipperden ze. In geval van een
kapotte lamp was dat zichtbaar in de lens
maar als een fiberkabel doorgesneden
was of er verf of er veel vuil op de
monitor zat, kwam er geen licht door. De
lampmonitor voor de achterlichten stond
in het midden van de hoedenplank.
Bij de Eldorado convertible was de
lampmonitor op een kwetsbare plaats
aangebracht boven de rugleuning. Die
brak vaak af maar deze zijn 3D geprint
tegenwoordig op eBay verkrijgbaar voor
1971-1976, voor ongeveer $ 50.
Standaard voorzieningen op alle modellen
waren elektrisch bedienbare ramen, stuuren rembekrachtiging, ruitenwisser met drie
snelheden, automaat, schijfremmen voor
en trommels achter, dagteller, banden met
wit zijvlak, gescheiden remsysteem.
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1971 Calais zonder vinyl in de assemblage
lijn gevolgd door een Coupe de Ville.

Reproductie lampmonitor van
een Eldorado convertible

Studiemodel van een Chevrolet Impala

Op de meeste modellen waren opties verkrijgbaar zoals cruise control, tilt/telescopic
stuur, automatische lichtbediening (twilight sentinel), automatisch grootlichtdimmer
(guide matic) airconditioning, AM-FM stereo radio met of zonder eight track, vinyl dak,
centrale deurvergrendeling, automatische niveauregeling achter, sperdifferentieel,
elektrisch schuifdak, rechter spiegel,
In de voorruit, ook in Cadillacs zonder radio, zaten verborgen antennedraden.

Studie model Eldorado wagon

In een test van Motor Trend uit 1971 worden een Sedan de Ville en een rijk uitgeruste
Chevrolet Caprice met 454 V-8 big block vergeleken. De Chevy met een prijs van
rond $ 5.500 was bijna $ 3.500 goedkoper dan de Cadillac. Objectief gezien was er
weinig verschil tussen beide auto’s.
Wat acceleratie en remmen betrof was de Chevy zelfs beter. De Sedan de Ville had
een wielbasis van 130 inch en de Chevy van 121,5 inch. Het hogere rijcomfort van
de Cadillac is voor een groot deel te danken aan dit verschil van 20 cm in wielbasis.
Het testverbruik van de Sedan de Ville (2.300 kg) was ongeveer 1 op 5 en dat van
de Caprice (2.100 kg) lag hoger op 1 op 4,5.
Nog meer comfort had de Fleetwood Sixty Special met een wielbasis die 7,5 cm
langer was dan de de Ville en de Fleetwood Seventy Five Limousines met hun
wielbasis van 151,5 inch reden nog comfortabeler.
In een instructiefilm uit 1972 voor verkopers van de Chevrolet Caprice komen
diverse keren Cadillacs in beeld. De Caprice was de luxere versie van de destijds
meest verkochte full size car, de Impala.
De verkopers zullen de Caprice wel hebben aangeprezen als alternatief voor een
Cadillac voor een veel lagere prijs.

Studie model in klei 1971 Cadillac Sedan

De shopmanual van de 1972 Cadillac staat op internet:
https://archive.org/details/CadillacShopManuals/1972CadillacShopManual
Op deze site staan ook divers Fisher Body en Owner Manuals. Verder diverse
andere Cadillac boeken zoals The Standard catalog of Cadillac, 1903-2000 en 80
Years of Cadillac LaSalle.
Voor het eerst in de geschiedenis werden Cadillacs ook gebouwd buiten Detroit.
Sommige Coupe en Sedan de Villes werden in Linden, New Jersey gebouwd.
In modeljaar 1971 werden er 188.537 Cadillacs gebouwd. Als er geen staking van
drie maanden was geweest direct na de start van het nieuwe modeljaar zou dit fors
meer zijn geweest. De kalenderjaar productie in 1971 was 267.868 stuks.

Studie model in klei 1971 Cadillac Coupe

Studie model in klei 1971 Cadillac 2 deur

In modeljaar 1972 was de productie 267.787 stuks, dit was een record. Van
de Calais werden er minder dan 7.000 gebouwd. Van de De Ville ruim 135.000
waarvan de verdeling Sedan en Coupe ongeveer 50-50 was. In 1972 vierde Cadillac
zijn zeventigste verjaardag.
In dat jaar schonk President Nixon een zwarte Eldorado aan President Brezhnev
tijdens zijn bezoek aan Rusland.
De Fleetwood en De Ville ondergingen na 1972 kleine wijzigingen tot de kleinere
1977 Fleetwoods en De Villes op de markt kwamen.
De modellen van 1973 werden voorzien van een zware voorbumper die geschikt
was om botsingen tot 5 mijl per uur te weerstaan en een 3 mijl per uur achterbumper.
In 1974 werd het dashboard vernieuwd en werd de achterbumper geschikt voor
botsingen tot 5 mijl per uur en werd de achterkant voorzien van flexibele bumperfillers
van polyurethaan.
De coupes kregen in 1974 vaste zijruiten achter die opera windows werden
genoemd.
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Eldorado convertibles uit 1971-1976
Voor het eerst in tien jaar tijd vernieuwde
Cadillac al zijn modellen in 1971.

De Eldorado werd net als het jaar ervoor
uitgevoerd met voorwielaandrijving en met

de 500 cubic inch motor van 8,2 liter. Door
verlaging van de compressieverhouding
van 10,5 op 1 naar 8,5 op 1 daalde het

motorvermogen gemeten aan de krukas
van 400 pk naar 365

dus gemiddeld ongeveer 9.000 per jaar.

Het is jammer dat er een tekort aan

dakframes was anders zouden er zeker
20.000 stuks zijn verkocht in het laatste
productiejaar.

Ondanks het grote aantal dat in 1976
werd geproduceerd is de waarde van

de 1976 Eldorado convertible volgens

Amerikaanse vlag. Ook hiervan zijn nog
steeds exemplaren te koop met minder
dan 100 mijlen op de teller.
Omdat
in

de

de

vraag

jaren

naar

zeventig

convertibles
sterk

was

afgenomen en verwacht werd dat de
veiligheidsvoorschriften

veel

strenger

pk. Zijn lengte van

563 cm was slechts

1 cm meer dan van
zijn voorganger.
De

Cadillac

de

Ville was niet meer
als

convertible

verkrijgbaar.
De

Eldorado

verkrijgbaar
hardtop

en

was

als

als

convertible die een
basisprijs had van
$7.751,-

en

dat

dan

die

was slechts $12,minder

van de Fleetwood.
Een

convertible

$400,-

meer

kostte
een

ongeveer

hardtop.

Eldorado's
uitgevoerd

automatische

dan

Alle

waren

met

niveauregeling op de
achteras en enkele

Bill Mitchell bij een 1975 Eldorado en een Chevrolet Chevette. De overeenkomst tussen beide wagens is dat zij banden met witte zijvlakken hebben.

jaren was ABS op de

achterwielen een optie.

Er werden in 1971 in totaal 6.800
convertibles verkocht.

Dit aantal zou veel hoger zijn geweest als
er geen staking bij GM zou zijn geweest
die drie maanden zou gaan duren. In de

volgende jaren waren de verkoopaantallen
hoger.

In 1972 7.975 stuks, in 1973 9,315 stuks,
in 1974 7.600 stuks, in 1975 8.950 stuks
en in 1976 14.000 stuks. In totaal werden

er 54.640 Eldorado convertibles gebouwd

de Old Cars Price Guide een stuk hoger

dan van zijn voorgangers. Omdat er toen
veel gekocht werden als verzamelaars-of

beleggingsobject zijn er nog steeds veel
te koop met weinig kilometers en zelfs
met minder dan 100 mijlen op de teller.

De laatste 200 stuks werden in triple white
afgeleverd als Bicentennial model. In

1976 bestonden de Verenigde Staten 200
jaar vandaar de naam Bicentennial.

Deze hadden blauwe en rode pin striping
overeenkomstig

de

kleuren

van

de

zouden worden, besloot GM te stoppen

met de productie van convertibles en
kreeg Cadillac de eer om een jaar langer
door te gaan dan de zusterbedrijven. In

het topjaar 1965 verkocht Cadillac ruim
21.000 convertibles.

Na het verdwijnen van de convertible in

1976 bleef de grote Eldorado nog twee
jaar in productie als hardtop model tot in

1979 de veel kleinere vervanger kwam. In

1984 verscheen van de Eldorado Biarritz
een convertible model.

De scissor top schijnt ook gezeten te

hebben in een vierdeurs studie model
van een 1960 Cadillac convertible en
in een prototype van de Buick Riviera
convertible.

1971 Cadillac kleimodel met een hoge bumper
Opvallend dus dat de Eldorado die in

1971 op de markt kwam acht jaar lang

in productie bleef met relatief kleine
wijzigingen. De Eldorado's uit 1974-1976

met een lengte van 569 cm waren door
de energie absorberende bumpers 6 cm
langer dan die uit 1971 en 1972 en ook
een stuk zwaarder.

Er is een leuke video te zien op YouTube

hoe deze daken er in de fabriek in werden
gezet.
(1976
line

Cadillac

vid:

Eldorado

1973 Eldorado pace car

assembly

www.youtube.com/

watch?v=V890kKQ6IQA)

De Eldorado Hardtop en Convertible

werden op dezelfde lijn gebouwd als de
De Ville en Fleetwood modellen.

Het is bijna onvoorstelbaar dat in 1976

zo'n 1.400 Cadillacs per dag werden
gebouwd.

1973 Eldorado Pacecar met rood interieur

Parade boots, ook wel hard boots
genoemd, waren een populaire optie. Op

1971 Cadillac kleimodel met fastback achterkant
Op internet vond ik geen foto's van

prototypes van de Eldorado convertibles

uit de jaren 1971-1976. Wel enkele van de
andere Cadillac modellen uit die tijd die
een andere keer uitgebreider beschreven
zullen worden.

Voor meer ruimte op schouderhoogte

op de achterbank, feitelijk net zoveel
als de hardtop modellen hebben, heeft

General Motors voor de convertible
het

zogenaamde

scissor

topmechanisme ontwikkeld.

(schaar)

de window sticker in dit stuk staan deze

vermeld met een prijs van $63,-. Na 1960

heeft Cadillac die niet meer geleverd voor
zijn convertibles.

Ze dekten niet alleen het gat af waar het

dak in weg vouwde maar vormden ook

een mooie zitplaats voor het rijden in
parades en optochten. Vandaar de naam

parade boots. Op een van de foto's zit
Buzz Aldrin, de tweede man die op de

maan zou lopen, op de parade boots
van een Eldorado uit 1976. Het schijnt

Indianapolis 500 race. In 1973 was de 500

cubic inch motor sterk geknepen door

allerlei voorzieningen om de uitlaatgassen
schoon genoeg te krijgen en bedroeg het
netto vermogen slechts 235 pk.

De pace car die in de race voorop
reed

sterk

zou

uitgevoerd

gemodificeerde

zijn

met

motor

een

zonder

airconditioning, zonder emission controls

en hogere compressieverhouding met
een geschat vermogen van meer dan 500
pk bruto.

dat hij een tijdje bij een Cadillac dealer in

Beverly Hills heeft gewerkt maar daar in
zes maanden tijd nooit een Cadillac heeft
verkocht.

Tegenwoordig zijn er ook nieuwe parade
boots te koop maar de kwaliteit ervan
is matig en ze zijn niet zo sterk als de

1971 Cadillac kleimodel met verborgen koplampen
De kap vouwde naar binnen toe met
een

aandrijving

bestaande

uit

een

elektromotor, kabels en tandwielkasten.
In ongeveer 20 seconden kan het dak
volledig wegvouwen.

originele. Een mooie orginele set gebruikte
parade boots is nu ongeveer € 750 waard.
De Cadillac Eldorado convertible werd

1973 Eldorado

gekozen als de official pace car voor de

Indianapolis 500 race in 1973. Cadillac
bouwde 566 van deze special pace car
convertibles. 33 werden gebruikt op

de racebaan tijdens de raceweek en
de rest werd door de Cadillac dealers

verkocht, één per dealer. Op de maandag

1971 Cadillac kleimodel

bezochten

350.000

bezoekers

de

1978 Biarritz die omgebouwd werd tot convertible
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De voorbumper en het chassis van het

1973 model was verzwaard vanwege
de bumpereis dat deze geschikt moest

zijn om zonder schade een aanrijding te

weerstaan tot 5 mijl per uur, dus 8 km per
uur. De achterbumper moest toen geschikt
zijn voor botsingen tot 3 mijl per uur. Vanaf

1974 moest de achterbumper geschikt
zijn voor 5 mijl per uur. De modellen van

1971-1974 hadden fender skirts en de

modellen erna hadden open wielkuipen
achter. De technische verschillen tussen
de verschillende jaren zijn gering.

Op de window sticker van een Bicentennial

Alle Bicentennials waren voorzien van parade boots

staan leuke opties.
Links

op

de

sticker

staat

de

basisuitvoering van de Eldorado zoals
schijfremmen. Vanaf 1976 hadden alle
Eldorado schijfremmen rondom.

De opties met een totaalprijs van $1.746,-

die rechts op de window sticker staan
zijn praktisch allemaal zeer functioneel.

Dat was zo'n 15% van de basisprijs van
$11.049,- van de Eldorado convertible.

De AM-FM stereo radio met tape player

van $93,- had een 8-track die nooit een
succes is geworden. Een paar jaar later
werden cassette spelers populair in
Amerikaanse auto's.

De gedeelde "dual comfort seat 50/50"

Astonaut Buzz Aldrin de tweede man die op de maan liep,

zittend op de parade boots van een

1976 Eldo

van $185,- was vooral handig als de
bestuurder en passagier veel in lengte
verschilden.

Bijzonder is de "manual recliner" optie

van $65,- op de bestuurdersstoel voor het
handmatig verstellen van de rugleuning.

Met de "recliner passenger power seat"

optie van $221,- was de rugleuning van
de passagiersstoel elektrisch verstelbaar

en was de stoel in zijn geheel in zes
richtingen elektrisch verstelbaar.

De "stow away spare tire", ook space

saver genoemd, was een opblaasbaar
reservewiel dat zonder meerprijs werd
geleverd en veel ruimte bespaarde. Dit

is ook handig voor Eldorado's met een
gastank.

De rugleuning van de bestuurderstoel van deze Bicentennial Eldorado is met de hand verstelbaar

De koets van van de laatste Eldorado convertible
De "twilight sentinel" optie van $47,-

bestond uit een fotocel en controller die

de verlichting automatisch aanzette bij

schemering met een instelbare timer voor
het automatisch uitzetten van de lichten
na het uitstappen.

Het motorcompartiment van een 1976 Eldorado
Het "theft deterrent" alarmsystem kostte
$114,-. Achterruitverwarming was een
optie van $77,-.

De "illuminated vanity mirror", was een
verlichte makeup spiegel voor $60,-.
Het

Het Scissor top vouwdak in een Buick Riviera uit 1963 zou ook in een
prototype van een 1960 C adillac 4-deurs convertible hebben gezeten
De "guide matic" optie van $54,- zorgde
ervoor dat het groot licht automatisch
gedimd werd bij het naderen van een

tegenligger. De afstand kon ingesteld
worden.

Het "controlled cycle wiper system" van
$28,- had een schakelaar waarmee de

intervaltijd van de ruitenwisser ingesteld
kon worden.

"illuminated

entry

system"

was

Plaatje op het dashboard van de laatste
200 Eldorado convertibles

een optie van $52,-. Als de knop van
de deurgreep werd ingedrukt ging de

binnenverlichting branden en werd het
deurslot onder de deurgreep verlicht.

Studie model
het dashboard waarop stond "This 1976
Fleetwood Eldorado is one of the last 200
identical U.S. production convertibles".

Na 1976 werden diverse Eldorado's

omgebouwd tot convertible waaronder

Zonder parade boots ziet de ingevouwen kap er zo uit
de Biarritz met een zeer luxe interieur en
sommige hadden ook de lijsten op de
motorkap die doorliepen in de deuren.

Het "Last convertible replica
decor package" kostte $85,.

Dit omvatte rode biezen op
de stoelen, blauwe en rode

pin striping en een plaatje op

Er zijn nog Bicentennials met weinig mijlen op de teller

window sticker van een

1976 Bicentennial Eldorado

The Standard

by Koen Ongkiehong

De Cadillacs De Ville en Fleetwood van 1977 tot 1979

In 1977 werden de Fleetwood en De Ville totaal vernieuwd. Cadillac bestond toen 75 jaar en brak met de trend
van longer-lower-wider-heavier. Er werd een nieuwe trend ingezet van shorter-higher-narrower-lighter.
De nieuwe Cadillacs werden geïntroduceerd als "The next generation of the luxury car" die succesvol zouden
worden.

Deze foto van het volle schaal model van de 1977 Sedan
de Ville werd gemaakt op 21 maart 1973

Foto van de Coupe de Ville gemaakt op 11 juli 1974. De voorkant
toont gelijkenis met de uiteindelijke 1977 Coupe de Ville en
de achterkant lijkt op de 1977 Buick LeSabre coupe

Cadillac76

Het down size programma
De ontwerpers van GM onder leiding
van Chuck Jordan en Bill Mitchell kregen
de opdracht om de full size modellen

te laten voldoen aan de komende eisen

van de Amerikaanse overheid om het
brandstofverbruik omlaag te brengen. Het

comfort voor de bestuurder en passagiers
mocht niet verlaagd worden. De start van

het ontwerp was al begonnen voordat de
Verenigde Staten in 1974 geconfronteerd

Ontwerpschetsen van de Cadillac van 1977
werden met de oliecrisis. In het begin van
de jaren zeventig kostte een vat olie (159

liter) maar 3 dollar en in het midden van de
jaren zeventig liep de prijs op tot 12 dollar

per vat. Gecorrigeerd voor inflatie is dat nu
vergelijkbaar met 20 dollar en 50 dollar terwijl
een vat olie nu ongeveer 60 dollar kost.

GM nam het voortouw in het kleiner maken
van auto's en Ford en Chrysler volgden snel.

Allereerst werden de full size modellen van
de Amerikaanse GM-modellen gedownsized.

In 1978 volgden hun "intermediates" zoals

de Chevrolet Malibu en in 1979 de E-bodies
zoals de Eldorado en Oldsmobile Toronado.

Ik had in 1977 een abonnement op het

Amerikaanse tijdschrift Motor Trend en
herinner me nog goed dat het nummer uit

kwam met de Chevrolet Caprice op de
cover die uitgeroepen werd als auto van
het jaar. Een van de redacteuren van Motor

Trend maakte de opmerking dat hij niet wist
dat Chevrolet Cadillacs maakte. Een rijk

uitgeruste Caprice deed weinig

De Buick LeSabre uit 1977 zou

onder voor een Cadillac in basis

uiteindelijk sterk op dit model gaan

uitvoering. Het was een geweldige

lijken.

prestatie van Chevrolet.

Ik vond het wel jammer dat de
modellen
omdat

de

generatie

gedownsized
modellen

van

Kenmerkend voor de nieuwe B en

werden

van

1971-1976

C-bodies waren de strakke lijnen en

de

relatief veel glas.

mijn

Bij het ontwerp van het onderstel

favorieten waren en nog steeds

en het koetswerk werd gebruik

zijn. Maar het was duidelijk dat

gemaakt van computers en de

het brandstofverbruik fors omlaag

eindige elementen methode voor

moest. Het is trouwens tegen de

verwachting in dat anno 2018 de

V-8 motor nog steeds zeer populair

het berekenen van spanningen en

Schetsen van de GM B-bodies

is, want tegen het eind van de jaren

werd ook de nodige aandacht besteed.

van de V-8 geteld waren.

Zo werden eerst 3/8 schaalmodellen

Tegen het eind van de jaren negentig

getest in een windtunnel van GM en later

kwam een einde aan het zeer drastische

werden volle schaalmodellen van fiberglas

downsize programma van GM en kwam

getest in de windtunnel van Lockheed.

het besef: "You can downsize cars but

Het eindresultaat was dat de nieuwe

you can not downsize people."

modellen 14% minder luchtweerstand

Het chassis dat voor de modellen van

hadden

1977 werd ontwikkeld zou bijna 20 jaar

hun

voorgangers.

Bij

ongeveer 0,2 km per liter maar dat werd

aangedreven Fleetwood van de band

niet meegenomen in de wijze waarop de

rolde.

EPA in de VS destijds verbruikswaardes
bepaalde.

Down sizing begint met de zware
jongens, de B en C bodies

Het plaatwerk van de nieuwe modellen

was met 0,9 mm net zo dik als van hun

De Cadillacs Fleetwood en De Ville waren

voorgangers maar het chassis was van

net als de Buick Electra en Oldsmobile

dunner staal gemaakt.

Ninety Eight voorzien van GM C-bodies

Het bumper systeem kon bijna 50 kg

(koetsen). De overige full size modellen

lichter gemaakt worden door toepassing

waaronder de Caprice waren voorzien
van GM B-bodies.

Er zijn nauwelijks studiemodellen te vinden
op internet van de Cadillacs uit 1977.
site

www.autosofinterest.com

stonden twee foto's van full scale modellen
van de Sedan de Ville en de Coupe de Ville.

De foto van de Sedan de Ville is gemaakt
op 21 maart 1973.

Het model lijkt totaal niet of de uiteindelijke
versie.

De foto van de Coupe de Ville werd
gemaakt op 11 juli 1974.

De voorkant toont gelijkenis met de
uiteindelijke versie van 1977.

De productieversie kreeg geen fender
skirts en geen achterbumper waarvan de
hoeken om de achterschermen gebogen
waren.

dan

snelheden op de snelweg scheelde dat

gebruikt worden tot de laatste achterwiel

de

zoals het chassis en dragende delen

zoals de schermen. Aan aerodynamica

zeventig werd voorspeld dat de dagen

Op

vervormingen van de onderdelen

van aluminium en het feit dat het

De Chevrolet C aprice werd in 1977 uitgeroepen
door Motor Trend als auto van het jaar

wagengewicht fors lager was.

Op alle fronten werden mogelijkheden
gezocht om gewicht te sparen. Zo werd

op het materiaalgebruik van de hemel en
het tapijt bijna 10 kg gespaard terwijl de
isolatie beter was.

Er werden veel maatregelen genomen
tegen roestvorming. De zinkbehandeling

die verschillende delen ondergingen stond
bekend onder de naam Zincrometal.

In naden en verbindingen werden hotmelt

pasta's toegepast die flexibel en kleverig
bleven.

De binnenschermen waren van plastic
gemaakt.

In de praktijk bleken de nieuwe modellen
minder roest gevoelig te zijn.

Maar het dunnere chassis was zonder

The Standard
goede

antiroest

kwetsbaarder

behandeling

geworden.

een

Vooral

bij

stuk
de

achteras was deze kwetsbaar en kon
doorroesten.

In Nederland hadden de veel verkochte

Chevrolets Impala en Caprice daar ook last
van.

Afscheid van de Calais, hardtops en
fender skirts

De antiroest behandelingen die Cadillacs in

De Calais als basismodel was verdwenen.

de fabriek hadden gekregen waren zeker niet

Verder was er geen super de luxe Talisman

te vergelijken met volbad verzinken.

versie meer van de Fleetwood.

De fender skirts (platen op de achterwielen)

waren in 1977 verdwenen. Dit was een

besparing van kosten en gewicht en tevens
een eliminatie van een roestbron.

Er werden geen hardtops meer gemaakt.

Alle sedans waren voorzien van een zware
middenstijl en de deuren van de coupes

waren voorzien van raamstijlen. In de
voorgaande jaren had de Fleetwood een
wielbasis die 10 cm langer was dan van de
De Ville. Dit kwam volledig ten gunste aan de
beenruimte van de achterpassagiers.

De Fleetwood was makkelijk van de Sedan
de Ville te onderscheiden door zijn taps
gevormde middenstijl die bij het dak breder

was dan onder. Verder had de Fleetwood een

De 1977 Cadillac, linksboven de Sedan de Ville, onder de Coupe de Ville en rechts de Fleetwood Brougham

kleinere achterruit en een vinyl dak.

Maten en gewichten
In vergelijking met hun voorgangers waren

de nieuwe modellen 9 cm minder breed,
21-30 cm korter en 5 cm hoger en ze waren
gemiddeld zo'n 400 kg lichter.

De Fleetwoods en De Villes hadden een
lengte van 562 cm, een wielbasis van 309 cm
en een breedte van 194 cm.

De Fleetwood was 144 cm hoog, de Sedan

de Ville was 141 cm hoog en de Coupe de
Ville was 138 cm hoog.

De Coupe de Ville had een basisgewicht
van 1900 kg en de Sedan de Ville had een

basisgewicht van 1917 kg. Door de rijkere
basisuitrusting lag het basisgewicht van de

Deze Sedan de Ville van de eerste eigenaar met 2,850 mijlen op de teller stond op Ebay te koop voor $ 15.950 Fleetwood op 1970 kg.

De beenruimte achterin van de De Ville
modellen was meer dan van de voorgangers

terwijl die van de Fleetwood gelijk was
gebleven.

De inhoud van de kofferbak was toegenomen
tot 555 liter.

De benzinetank had in een inhoud van 96
liter. De draaicirkel van de De Ville tussen
stoepranden werd verkleind van 13,8 meter
naar 12,4 meter. De draaicirkel tussen muren
bedroeg 13,4 meter.

Omdat de nieuwe modellen van opzij veel

Fleetwood advertentie

vlakker waren en niet meer zo gebogen als
voorheen, was het verlies aan de binnenkant

Het motor compartiment is aardig vol. De binnenschermen zijn van plastic

Interieur 1977 Fleetwood Brougham

De nieuwe 425
motor en prestaties
De 425 cubic inch
motor was totaal nieuw
en had een inhoud van

7 liter en een vermogen
van 180 pk. Er werden
110

experimentele

motoren gebouwd en
uitgetest.

De zeer betrouwbare
automaat
TH400

Stuur en dashboard van een 1977 Fleetwood Brougham
minimaal.

Er was wel enig verlies in breedte op
schouderhoogte.

Ook de limousine ging op dieet en daarvan

werd de naam ingekort tot Fleetwood
Limousine, dus viel de benaming Seventy
Five weg.

die

was
13

de

jaar

eerder op de markt

was gebracht.

Elektronische benzine-injectie was een optie
waardoor het vermogen steeg naar 195 pk.

Van buiten was deze motor vrijwel identiek
aan zijn voorganger van 500 cubic inch, 8,2
liter.

Maar de nieuwe motor was 45 kg lichter.

Deze had een kleinere boring van 103.7 mm
dan zijn voorganger en de zelfde slag van

Lifeliner ambulance

103 mm.

De wanden van de uitlaatspruitstukken
waren een stuk dunner.
De

combinatie

gewichtsbesparing

van

van

de

zo'n

totale

400

kg

Ville

in

en de kleinere motor leverde een forse
brandstofbesparing op.
Het

verbruik

van

een

De

basisuitvoering bij een snelheid van 100 km/
uur was ongeveer 1 op 7,5.

De nieuwe modellen waren voorzien van

zware draagarmen met elk twee bussen
(silent blocks) en veel degelijker dan van hun
voorgangers die lange onderste draagarmen
hadden met één bus.
Er

waren

verhoudingen

verschillende
voor

het

overbrengingsdifferentieel

verkrijgbaar zoals 2,28 op 1 en 2,73 op 1

en 3,08 op 1. In de praktijk had een Cadillac
met een 2,28 overbrenging een veel lager
brandstofverbruik

,

maar

accelereerde

veel langzamer dan een Cadillac met 3,08
overbrenging.

Interieur Lifeliner
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Le Cabriolet

Interieur van een 1979 Fleetwood Brougham

Optioneel was een antislipdifferentieel.

Van het commercial chassis werden 1.299

de Ville met 2,73 differentieel was de

In het modeljaar 1977 werden 358.487

In een test van Car & Driver van een Coupe
acceleratietijd van 0-60 mijl/uur 10,6 sec. De

gemeten topsnelheid was 174 km/uur en het
verbruik op de snelweg was 1 liter op 7,4 km.

stuks afgeleverd.

Cadillacs geproduceerd en dat was een
record voor Cadillac.

In het modeljaar 1978 werden 349.684
Cadillacs

geproduceerd.
In

het

modeljaar

381.113

Cadillacs

1979

werden

geproduceerd en dat
was fors hoger dan in
1977.

Dit record is nadien
nooit verbroken, maar

er is kans dat in 2018
een

nieuw

record

wordt gevestigd als
de vraag naar nieuwe

Prachtige uitvoeringen
Voor een Coupe de Ville uit 1976 lag het

Cadillacs

in

blijft stijgen.

China

verbruik rond 1 op 6.

Bijzondere utivoeringen

motor, kunnen we rustig stellen dat deze net

uitvoeringen geleverd zoals de Brougham

bullet proof was en onderhoudsarm.

Coupe de Ville Cabriolet.

elektronische ontsteking en een carburateur.

Phaeton Sedan werden in 1979 geleverd met

Productieaantallen van 1977-1979

De laatste door Cadillac geleverde cabriolet

Nu, dik 40 jaar na de introductie van de 425

In de jaren 1977-1979 werden bijzondere

als zijn voorgangers, de 472 en 500 motoren,

d'Elegance, de De Ville d'Elegance en de

De basismotor was voorzien van een

De Custom Phaeton Coupe and Custom

Met 138.750 stuks was de Coupe de Ville de
best verkochte Cadillac in 1977.

Van de Sedan de Ville werden 95.421 stuks

verkocht en van de Fleetwood 28.000 stuks

en van de Fleetwood Limousine 2.614 stuks.

daken die sterk leken op cabriolets.
was de 1976 Eldorado.

Nadat Cadillac in 1976 stopte met het
maken van cabriolets bleef de vraag naar

cabriolets aanhouden en waren er diverse
ombouwbedrijven die De Villes op kleine

test Car & Driver

schaal tot cabriolet ombouwden.

Hess & Eisenhardt bouwde in 1978 en 1979 300 stuks

cabriolets op basis van Coupe de Ville en Sedan de Ville die
de naam Le Cabriolet kregen.

Deze cabriolets werden uitgevoerd met elektro-hydraulisch

1977

aangedreven daken.

Voor de professional car builders die limousines, hearses en

ambulances bouwden zoals Superior, Miller Meteor, Hess &

Eisenhardt, bouwde Cadillac de commercial chassis uitvoering
waarvan de wielbasis verkort was van 400 cm naar 367 cm.

De foto's tonen een voorbeeld van een ongerestaureerde
oranje

kleurige

1977

Miller-Meteor

"Lifeliner"

Cadillac

ambulance die in juni 1989 uit dienst ging van de North Platte,
Nebraska Fire Department. Het Fire Department gebruikte

hem slechts incidenteel voor het vervoer van patiënten op
lange afstand.

De Fleetwood Brougham had een basisprijs van $ 11.546 en
de Sedan de Ville kostte $ 9.864.

1977 Fleetwood Brougham

Het prijsverschil van bijna $ 1.700 werd veroorzaakt door de

rijke basisuitrusting van de Fleetwood. De Fleetwood had
rondom schijfremmen terwijl de De Ville schijven voor en

trommels achter had. De Fleetwood was voorzien van een dik

vinyl dak terwijl de De Ville in basisuitvoering geen vinyl dak
had. De Fleetwood had automatische niveauregeling die tegen

meerprijs leverbaar was op de De Ville. Het basisinterieur van
de Fleetwood was zeer luxueus velours met 50/50 voorstoelen

en voetsteunen achterin. De De Ville had als basisuitvoering
een doorlopende bank.

Maar een van alle opties voorziene De Ville was op zijn beurt
nog luxueuzer dan een "kale" Fleetwood.

Nog weinig elektronica
De nieuwe basismodellen hadden net als hun voorgangers
weinig elektronica aan boord.

1977 Fleetwood interieur

Maar elektronische benzine-injectie was een optie.

Nieuw in 1977 was de elektronisch geregelde cruise control
met geheugen functie.

Achter de snelheidsmeter bevond zich een kleine printplaat
voor het meten van de snelheid.

In 1979 werden voor het eerst cassettespelers als optie
aangeboden naast 8-track spelers.

Toen werden ook elektrisch verstelbare buitenspiegels als
optie aangeboden.

In 1978 werd het niveauregelsysteem elektronisch en
uitgevoerd

met

een

elektrische

compressor

elektronische hoogtemeter op de achteras.

en

een

De Fleetwood en de De Villes ondergingen zeer geringe
wijzigingen in de jaren 1977-1979. In 1978 werd de grille

gewijzigd en werden de hoekstukken van de achterbumper
volledig in chroom uitgevoerd. In 1979 werd het stuur totaal
veranderd.

1977 Lifeliner Ambulance

The Standard

1978

1979

1978 Coupe de Ville d'Elegance

1979 Fleetwood Brougham

1978 Coupe de Ville

1979 Fleetwood brougham

1978 Fleetwood Limousine
1979 Cadillac Phaeton
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Cadillacs
van 1980 en 1981

De Cadillacs van 1980 en 1981 hebben de leeftijd van 40 jaar bereikt en zijn volledig vrijgesteld van
wegenbelasting ongeacht het soort brandstof. Er zijn zelfs modellen met dieselmotor.
De Ville en Fleetwood modellen van 1977 -1979 kwamen aan de orde in de eerste Standard van 2018.
In 1980 werden deze modellen gewijzigd maar hielden sterke overeenkomsten met hun voorgangers.
Ze waren beter gestroomlijnd en met een gewicht van circa 1.850 kg waren ze iets lichter dan hun
voorgangers. Ter vergelijking zijn Fleetwoods uit 1979 en 1980 boven elkaar gezet.
Alle De Villes en Fleetwoods van beide jaren waren 5,61 meter lang.
De verschillen leken gering. De achterruit van het 1980
model staat meer verticaal met als voordeel vijf centimeter
meer beenruimte achterin. De middenstijl van de 1980
Fleetwood had een rechthoekige vorm terwijl die in 1979
taps was. Totaal nieuw voor 1980 was de Seville.
Feitelijk zouden de Fleetwood Broughams tot 1993 weinig
veranderen.

verwarmde buitenspiegels. In het midden van 1980 werd
de Fleetwood Coupe gepresenteerd.
Enkele firma’s, zoals Hess & Eisenhardt uit Cincinatti,
bouwden Coupe de Villes om tot Le Cabriolet en ook
werden Eldorado’s omgebouwd tot cabriolet.

Er werd veel elektronica toegepast in de nieuwe modellen.
Digitale benzine-injectie was standaard op de Seville en
optioneel voor de andere modellen. De auto’s met injectie
hadden een microprocessor die o.a. het momentane
en gemiddelde verbruik berekende. Optioneel waren

In 1980 werd de nieuwe 368 cubic inch (6,0 liter) V-8 motor
gepresenteerd die standaard voor alle modellen behalve de
Seville was. Deze hadden één liter inhoud minder dan hun
voorgangers die een 425 motor hadden.
De carburateur versie had 150 pk en die met injectie had
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Motoren

145 pk. Vreemd dat de injectie minder pk had, maar het
was een vrij primitief Single point Fuel Injection systeem in
tegenstelling tot de voorganger die acht injectoren had.
De Seville kreeg de 5,7 liter V-8 diesel met 105 pk als
standaard motor die in 1978 door Oldsmobile was
ontwikkeld. De diesel was afgeleid van de befaamde en
betrouwbare Rocket motor. Op alle andere modellen
was de diesel als optie verkrijgbaar. Een Seville met de
benzinemotor was $ 266 goedkoper dan de diesel.
Later in 1980 werd de 4,1 liter V-6 Buick motor met 125 pk
als optie verkrijgbaar. Voor het eerst in zestig jaar was dit
een andere motor dan een V-8.
In 1980 werd ook de Seville geleverd met de sterkere 5,7

liter 350 Oldsmobile benzinemotor.
Vanuit de fabriek werden geen Cadillac cabriolets geleverd.
In 1981 voorzag Cadillac de 368 motor van een door de
Eaton Corporation ontwikkeld systeem met uitschakelbare
cilinders. Deze kon op vier, zes of acht cilinders lopen,
met als doel het benzineverbruik omlaag te brengen.
Deze motoren waren makkelijk te herkennen door de
hoge kleppendeksels. Helaas was het systeem niet zo
betrouwbaar en buiten werking gesteld zodat de motor
constant op acht cilinders liep. In 1981 werd deze motor
standaard voor alle modellen behalve de Seville die
standaard met een diesel werd uitgevoerd.
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Seville
Het onderstel van de Seville was gelijk aan dat van de
voorwielaangedreven Eldorado die een jaar eerder uit
kwam. Beide hadden een wielbasis van 2,90 m en waren
5,20 m lang en 1,81 m breed (bijna 20 cm smaller dan de
meeste Cadillacs binnen de CCN).
Ondanks de geknikte schuine achterkant had de Seville een
kofferbak volume van 410 liter en dat was vijftig liter meer
dan zijn voorganger. De nieuwe Seville was 135 kg lichter
dan zijn voorgangers uit 1975-1979. In standaard uitvoering
woog een Seville 1820 kg. Door de voorwielaandrijving was
vloer vlak.
De Seville en Eldorado hadden onafhankelijke wielophanging
achter
die
zorgde
voor
een
goede
wegligging en
schijven op alle
wielen zorgden
voor
goede
remprestaties.
De
benzine
uitvoering van
de Seville was
geen
sprinter
want het duurde
bijna 14 sec om
de 100 km/uur
te halen en de
top was net geen
180 km/uur.
De elders in
deze Standard
geplaatse
test
van de 1981
Seville is geschreven door Wim Oude Weernink en is
afkomstig uit het autotijdschrift Auto Select van maart 1981.
De Engelse fabrikant Hooper inspireerde de ontwerpers.
Het ontwerp was controversieel: het was haat of liefde. De
leider van het ontwerpteam van de Seville was Wayne Kady.
De 1980 modellen werden geïntroduceerd op 11 oktober
1979. De productie in het kalenderjaar 1980 bedroeg
203.992 stuks en voor het modeljaar 1980 totaal 231.028
stuks. In 1980 had Cadillac een marktaandeel van 3,4% in
de VS. De modeljaar productie lag 27 % lager dan in het
voorgaande jaar.
De vraag naar grote auto’s was sterk verminderd en
Cadillac was in 1980 al bezig met de ontwikkeling van
de later zeer ongelukkig gebleken 4,1 liter V-8 aluminium
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motor en de van de Chevrolet Cavalier afgeleide
viercilinder Cimmaron die eind 1981 op de markt
kwam. Dit model wordt verder niet besproken maar is
wel afgebeeld.
In het modeljaar 1981 produceerde Cadillac 253.591
auto’s waarvan 13.402 Cimarrons.
30.440 Cadillacs waren uitgevoerd met een V-6 en
42.200 waren diesel.
De verschillen tussen 1980 en 1981 bestonden uit
cosmetische verschillen o.a. in de grilles.
Een nieuwe optie in 1981 was een elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met twee geheugenstanden.
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ESCALADE al 20 jaa

Voor het eerst in de geschiedenis wist Lincoln in 1998 meer
auto's te produceren dan Cadillac. Er werden toen 186.191
Lincolns en 179.009 Cadillacs gemaakt.
Dit feit was een stok achter de deur voor Cadillac om snel te
komen met een antwoord op
de succesvolle Lincoln Navigator die in juli 1997 in de
showrooms verscheen. Het duurde slechts 10 maanden om de
Escalade te ontwikkelen. Cadillac introduceerde de Escalade in
augustus 1998 als een 1999 model.

Het zou een gouden greep zijn voor Cadillac want de Escalade
is na 20 jaar nog steeds een groot succes en telt inmiddels
vier generaties. Er zijn in de VS in totaal meer dan 750.000
Escalades verkocht en wereldwijd zijn er meer dan 840.000
stuks verkocht. Het overzicht geeft de verkopen aan in de VS.
In de VS wordt de naam Escalade vaak afgekort tot Slade.
De eerste Escalade die op 8 februari 1998 van de assemblage
lijn in Arlington, Texas, rolde, staat nu in het GM Heritage Center
in Detroit.

Links de 1998 GMC Denali en rechts de 1998 Cadillac Escalade

ar een groot succes

Verkoop aantallen van de Escalade in de VS (bron Wikipedia)

Eerste generatie (1999-2001)

Omdat er weinig tijd was voor de ontwikkeling van de eerste
Escalade werd deze gebaseerd op de GMC Denali, een luxe
versie van de GMC Yukon.
Beide waren 4-deurs, 5-persoons en uitgevoerd met een 5733
cc liter Vortec V-8-motor van 255 pk met vierwielaandrijving en
een 4L60-E vier versnellingen automaat.
Ze waren uitgevoerd met Bilstein schokbrekers voor een hoog
comfort en hadden treeplanken, chromen velgen met zes
spaken, leren bekleding en veel hout in het interieur, verwarmde
voorstoelen, schijfremmen voor en trommels achter.
Maten en gewichten waren: lengte 511 cm, breedte 196 cm,
hoogte 189 cm, wielbasis 298 cm, draaicirkel 12,4 meter,
gewicht 2530 kg. De laadruimte met neergeklapte achterbank

Interieur van de '99-'00 Escalade

De achterkant van de '99-'00 Escalade

De Lincoln Navigator werd in 1997 geïntroduceerd
bedroeg 3,3 m3 en er ging 112 liter in de tank.
In de VS was het toegestaan om aanhangers te trekken tot 2950 kg.
De basisprijs van de Escalade was $ 46.225 terwijl de Denali
vanaf $ 43.495 te koop was.Buiten de grille en het logo waren er
heel wat verschillen tussen de Denali en Escalade.
De Escalade had een betere leersoort en stiksel, duurdere
banden, geperforeerde zit-en rugvlakken, een met leer beklede
schakelpook, hout boven en onder op het stuur, met hout
afgezet instrumentarium, Zebrano hout op de middenconsole
en een Bose Surround-audio systeem. Op een Escalade zat 5
jaar/50.000 mijl garantie en op de overige GM merken was dat
4 jaar/36.000 mijl. Ten opzichte van de Lincoln Navigator had de
eerste Escalade het nadeel dat er geen derde bank verkrijgbaar
was. Er was maar één interieurkleur voor de Escalade met de
naam shale (grijsachtig).

De '99-'00 Escalade onder de motorkap

Instrumentarium van de '99-'00 Escalade
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De Escalade werd samen met de GMC Yukon en Chevrolet
Tahoe geproduceerd op de assemblagelijn in Arlington,
Texas.

Tweede generatie (2002-2006)

In februari 2001 werd de nieuwe Escalade gepresenteerd
als 2002 model. Hij werd gebouwd op het nieuwe GMT820chassis van de Yukon en Tahoe die een jaar eerder uitkwamen.
De nieuwe Escalade was 505 cm lang, 60 kg zwaarder
dan de eerste versie en had een ruimer interieur dan zijn
voorganger. De Escalade was voorzien van een iconische
grille zodat hij van voren niet meer leek op de Yukon en
Tahoe. De basismotor was de 285 pk sterke 5,3 V-8 motor.
Met de nieuwe optionele 345 pk sterke 6,0 liter Vortex V-8
motor werd de Escalade door Cadillac trots aangekondigd als
"World's Most Powerful SUV". Deze motor werd standaard
vanaf 2006.
In een test van Car & Driver werd een acceleratietijd naar 60
mijl genoemd van 7,8 sec.
Zijn voorganger met kleinere motor had daar 10,2 sec. voor
nodig.
De tweede generatie was er met achterwielaandrijving of met
constante vierwielaandrijving.
Escalades hadden nu schijven rondom zodat de remweg een
stuk korter was en 63 meter nodig was om te remmen van
70 mijl per uur tot stilstand. Het dashboard klokje was van
het Italiaanse luxe merk Bvlgari.
De Escalade was voorzien van een Bose Acoustimass audio
systeem met een in het dasboard ingebouwde wisselaar
voor zes CD's.
Optioneel waren stoelen in plaats van een bank op de tweede
rij. Een derde rij was beschikbaar die krap plaats bood
aan drie personen in de 562 cm lange ESV uitvoering met
langere wielbasis. De ESV was 5 cm langer dan de Chevrolet
Suburban waar hij op leek.
Zo boden de verschillende Escalades plaats aan vijf, zes,
zeven of acht personen.
Voor de Escalade was nu ook het StabiliTrak control system
beschikbaar.
De EXT was de pick up versie van de Escalade die afgeleid
was van de Chevrolet Avalanche en net zo lang als de ESV.
De EXT had een dubbele cabine en bood plaats aan vijf
personen. De EXT en Avalanche werden tot 2007 gebouwd
op de assemblagelijn in Silao, Mexico.
Bij de EXT kunnen de achterbanken en het tussenschot naar
voren geklapt worden. Dan ontstaat een laadvloer van 2,5
meter. De achterruit kan verwijderd worden.
Dit is goed te zien op YouTube: "HOW TO EXTEND THE BED
ON A CADILLAC EXT".
In de zijkanten van de bak die afgedicht wordt met drie

2003 Escalade ESV

'02-'07 Escalade met 2 stoelen in de middelste rij en achterbank

'02-'06 Escalade met bank in de middelste rij en achterbank

2006 dashboard

panelen, zitten afsluitbare opbergruimtes. De EXT is dus zeer
praktisch.

Bij de EXT kan

de achterruit los en het tussenschot omlaag

Escalades werden uitgevoerd met Xenonlampen en een
controlesysteem voor de bandenspanning.
Vanaf 2004 werd de ESV ook als Platinum geleverd vanaf
$ 69.305 (de basis ESV kostte $57.935). De Platinum was
voorzien van 20 inch chromen wielen, verwarming en koeling
op de stoelen voor en in het midden, satelliet navigatie
en entertainmentschermen op de tweede en derde rij. In
het interieur van de Platinum waren duurdere materialen
toegepast.

Derde generatie (2007-2014)

De productie van de nieuwe Escalade die als 2007 model
werd gepresenteerd, begon in januari 2006. Het chassis was
nog sterker geworden omdat deze uit kokerprofielen was
opgebouwd. De voorwielophanging met schroefveren was
verbeterd.
De nieuwe Escalade was voorzien van de een jaar eerder
gelanceerde GM 6.2 Liter V8 Vortec L94 motor van 403 pk.

Met opgeklapte achterbanken en tussenschot wordt de laadvloer van de
EXT verlengd, in de zijkanten van de laadbak zitten opbergruimtes

De ETX van de derde generatie die van 2007-2013 werd gemaakt is de
populairste Escalade in Nederland wegens het grijze kenteken

De Escalades van 2007 vlnr basis, ESV, EXT

Interieur van de 2008 Platinum uitvoering

Deze motor met variabele kleptiming was verbonden met
een automaat met zes versnellingen. Hiermee kon in 7,5 sec
gesprint worden naar 100 km/uur.
Enkele opties voor de basis Escalade waren 22-inch banden
met verchroomde aluminium velgen ($2995), Information
package met navigatie en achteruitrijcamera ($2695), DVD
entertainment system ($1295); schuifdak ($995) en climate
package met koeling op de voorstoelen en verwarmd stuur
($625). Het stuur is standaard elektrisch in hoogte en in
lengterichting verstelbaar.
In een test van Car & Driver werd een gemiddeld verbruik van
1 op 6,3 gemeten.
Op een stuk waar met een aanhanger van 3,5 ton werd
gereden ging het verbruik omhoog naar 1 op 3.
In die test werd geklaagd over te weinig ruimte als de derde
bank niet werd verwijderd. De zit op de derde bank is erg krap
en eigenlijk alleen geschikt voor kinderen.
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Ten opzichte van de Lincoln Navigator had de Escalade het nadeel dat
er voor de derde rij geen ruimte is in de vloer voor de benen van de
passagiers of om de bank in weg te vouwen.
In 2008 werd de hybride uitvoering van de Escalade gepresenteerd.
De hybride was voorzien van een 6,0 liter motor van 332 pk. Met twee
elektromotoren kwam het vermogen in totaal uit op 379 pk. De hybride
was aardig populair bij de introductie met een marktaandeel van 20%.
De gemiddelde prijs van de hybride Escalade lag op ongeveer $ 74.000.
De achterklep was elektrisch bediend en de wagen kon van afstand
worden gestart.
Als uitvoering tussen de basisversie en de Platinum versie werd
de Premium versie geïntroduceerd. De Premium uitvoering had

achterbumper te bewegen.
Het vermogen van 6,2 liter motor was toegenomen tot 420 pk met een
koppel van 620 Nm.
Door de combinatie van deze motor met cilinder deactivatie, de 6
versnellingen Hydra-Matic 6L80 automaat en betere aerodynamica had
de nieuwe Escalade 65% meer vermogen dan de eerste Escalade. Het
verbruik op de snelweg volgens de EPA was verbeterd van 1 op 6,3 naar
1 op 9,6.
In de promotie van de nieuwe Escalade werd veel nadruk gelegd op het
vakmanschap van de ontwerpers en de materiaalkeuze. Zo werd het leer
met de hand gesneden en genaaid. Er werd ook veel hout handmatig
bewerkt en verwerkt. Het interieur werd een stuk stiller gemaakt door

2017

onder andere een entertainment en navigatie systeem, verwarmde
bekerhouders, achteruitrijcamera, Tehama bekleding en elektrisch
bediende treeplanken.
In 2009 werden LED koplampen geïntroduceerd.
Vanaf 2014 werden de EXT en de hybride Escalade uit productie
genomen. In Nederland was de EXT interessant vanwege het grijze
kenteken. Deze werd goed verkocht. In Nederland zijn ongeveer 250
Escalades geregistreerd. Daarvan is ongeveer tweederde een EXT.
In de jaren rond 2008 had de Escalade de twijfelachtige eer om de meest
gestolen auto in de VS te zijn.

Vierde generatie (2015-heden)

De verkoop van de vierde generatie Escalade die als 2015 model werd
gepresenteerd, ging van start in april 2014. Hij werd gebouwd op het
GMT K2XX chassis.
De basisprijs van $ 71.695 was $ 8.000 meer dan van de voorganger
maar de nieuwe had een rijkere basisuitrusting. Er waren drie uitvoeringen:
base, luxury en premium.
Voorin was 44 mm meer hoofdruimte en 101 mm meer beenruimte dan
in de voorganger.
De opklapconstructie van de banken op de tweede en derde rij was
verbeterd met meer bagageruimte. Met de fob (elektronische sleutel) in
de zak, kon de achterklep geopend worden door met de voet onder de

2021 Cadillac Escalade spionage foto

toepassing van Bose Active Noise Cancellation technology.

Vijfde generatie

Naar verwachting zal Cadillac binnen een jaar de nieuwe Escalade
presenteren.
De verwachtingen van www.gmauthority.com voor het nieuwe model
zijn:
- Als chassis zal het GM T1 worden gebruikt
- Gewichtsreductie van ongeveer 220 kg
- Nieuw exterieur en interieur
- Verbeterde configuratie van de derde bank
- Derde generatie Cadillac infotainment system
- Groot navigatiescherm in het dashboard
- Onafhankelijke wielophanging achter
- Automaat met 10 versnellingen
- GM Super Cruise voor autonoom rijden zal optioneel zijn
- De huidige 6,2 liter motor zal in gebruik blijven.

The Standard

by Koen Ongkiehong

DE CADILLAC DTS VAN 2006-2011
De Cadillac DTS werd van juli 2005 tot mei 2011 geproduceerd in de Detroit/Hamtramck Assemblage fabriek Michigan.
De afkorting DTS staat voor De Ville Touring Sedan en dat was net als STS, SLS, CTS en XLR een modelbenaming met drie
letters. Voor velen was het een teleurstelling dat Cadillac afstapte van de bekende namen .

De

belangrijkste

verschillen

tussen

de

DTS en zijn voorganger de De Ville waren
zichtbaar

aan de voor-en achterkant. De

koplampen van de De Ville leken op die van
de Ford Scorpio uit 1994-1998. De DTS had
hoekige Xenon koplampen en zijn achterkant

was uitgevoerd met LED lampen. De DTS en
De Ville hadden identieke deuren.

Wat techniek betreft was de DTS niet veel
anders dan De Ville uit de jaren 2000-2005.

Ten opzichte van zijn voorganger was de DTS
even lang (527 cm), even breed (190 cm) en

even zwaar (ca. 1820 kg). De wielbasis (294

cm) was ook gelijk maar de DTS was 2 cm
hoger (146 cm) dan de De Ville.

De binnenafmetingen van de STS en DTS

zijn praktisch gelijk met uitzondering van
de beenruimte achterin die van de DTS 9
centimeter meer is en de DTS heeft 87 liter
meer kofferruimte dan de STS.
De DTS was in
vier

uitvoeringen

verkrijgbaar: Luxury I,

V8 Northstar motor met 275 pk (bij 6000

toeren per minuut) en de Performance versie
had 292 pk.

De acceleratie van 0 naar 100 km/uur ging
in 7,5 sec.

Het verbruik op de snelweg bij een snelheid
van 100 km/uur was 1 op 11.

De wielophanging van de DTS
veel

overeenkomsten

met

de

toonde

voorwiel

aangedreven STS en SLS die in 1998 op de
markt kwamen. De nieuwe DTS was feitelijk
voorzien van acht jaar oude techniek.

De DTS was stugger geveerd dan de De Ville
en had betere wegligging.

De Performance versie was voorzien van
Magnetic Ride Control schokbrekers.
De

viscositeit

(stroperigheid)

van

de

vloeistof in de schokbrekers werd door

een computer gestuurd afhankelijk van de

rijomstandigheden. De dempingsgraad kon
elke milliseconde aangepast worden.

De Luxury versies

van de DTS
waren

soepeler geveerd dan Performance versie
die vergelijkbaar was met een Mercedes
E350.
De

DTS

was

uitgevoerd

met

een

viertrapsautomaat en dat was voldoende
aangezien de Northstar motor veel souplesse
en koppel had.

De DTS werd geprezen in diverse autotests.
Niet alleen vanwege comfort en ruimte maar
ook vanwege de prestaties en wegligging.

De verschillen tussen de DTS modellen uit
de verschillende bouwjaren zijn minimaal.

In 2007 werden chromen velgen standaard.

In 2008 werd een Platinum Edition Package
toegevoegd op de Performance versie.

Vanaf de introductie in 2006 waren alle DTS

modellen voorzien van een standaard MP3
speler en XM satelliet radio die geschikt was
voor het Noord Amerikaanse systeem.

De DTS was voorzien van traction control,
zes air bags en het befaamde OnStar system.
In 1996 werd On Star geïntroduceerd door

GM en voor het eerst geleverd in Cadillacs.
Dit veiligheidssysteem is door de jaren heen

Luxury II, Luxury III

uitgebreid.

en Performance.

Een functionaliteit is dat bij een botsing via

De Luxury modellen

de satelliet de positie van de auto wordt

hadden een 4,6 liter

doorgegeven aan de alarmcentrale zodat er

De DTS heeft LED achterlichten

een ambulance naar de locatie gestuurd kan

worden, tenzij de bestuurder het sein geeft
dat er geen hulp nodig is. Verder kan door een

druk op de knop die in de spiegel zit contact
gemaakt
worden
met
de

centrale en om hulp of
informatie

Opbergvak in de opklapbare armsteun van de 6-persoons DTS

gevraagd

worden.

De DTS is net als zijn

voorganger de De Ville zeer
solide en veilig.
In

de

video

van

de

Stuntbusters is te zien dat een 1962

Cadillac Sedan en een 2002 Cadillac de Ville

met een snelheid van 80 km per uur frontaal
tegen elkaar botsen.

De video staat op

Youtube: Stuntbusters: Head-On Collision
(1962 Cadillac Vs. 2002 Cadillac) . Het 2002
model is een stuk veiliger dan het 1962

model omdat de kreukelzone veel groter is
en deze voorzien is van airbags.

In 2005 bedroeg de basisprijs van de DTS
ruim $ 41.000.

De DTS was verkrijgbaar als vijf-persoons

met selectiehendel van de automaat in

de middenconsole en als zes-persoons
met de selectiehendel aan het stuur. Beide

uitvoeringen waren voorzien van uitklapbare
bekerhouders en een opbergvak.

Het midden van de achterbak was voorzien

van een klep heeft zodat lange voorwerpen
zoals skis geladen konden worden.

Elektrische verstelling van het stuur in
hoogterichting

en

in

langsrichting

geheugenstanden was een optie.

met

Remote start (starten buiten de auto),
automatisch

lichtbediening,

dimmen waren andere opties.

automatisch

De Luxury I versie had onder meer geheugens

Veel beenruimte achterin

The Standard
voor de standen van de spiegels en stoelen,

verwarmd

stuurwiel, het StabiliTrak systeem en ultrasone parkeersensors
voor en achter.

De Luxury II versie had voorzieningen zoals verwarming en

koeling op de zit-en rugvlakken van de voorstoelen en een
klimaatregeling heeft voor drie zones.

Het Driver Information Center (DIC) display tussen de

DTS-L met verlengde achterdeur en

klaptafels en voetensteunen achterin

snelheidsmeter en de toerenteller was bedienbaar met
drukknoppen links van het stuur.

Hiermee verschenen digitale waardes zoals snelheid, het

verbruik op het moment, het gemiddelde verbruik, de
gemiddelde snelheid, verbruikte hoeveelheid benzine en de
verlopen tijd.

De taal kon ingesteld worden in Engels, Duits, Frans, Spaans
en Japans. Het optionele navigatiesysteem was voorzien van
een helder LCD touch screen.

Volgens Wikipedia werden van de DTS in de USA de volgende
aantallen verkocht.

In 2005 23.322 stuks, in 2006 58.224 stuks, in 2007 51.469

stuks, in 2008 30.479 stuks, in 2009 17.330 stuks, in 2010
18.640 stuks, in 2011 11.589 stuks, in 2012 465 stuks.

Na het eindigen van de productie in 2011 duurde het twee jaar

voor er een opvolger van de DTS kwam. Dat was de kleinere
2013 XTS met een 3,6 liter V-6 motor.

Verschillen tussen de DTS en de STS

Enkele ombouwbedrijven bouwden de DTS om tot convertible.

Diverse firma's waaronder Accubuilt en DaBryan leverden
verlengde versies van de DTS met een 15 of 20 cm langere

wielbasis. Deze zijn te zien op https://notoriousluxury.
com/2014/03/28/coachbuilt-cadillac-dts-l/ .

Gedetailleerde informatie over de DTS en diverse andere

Cadillacs is te vinden op http://www.automobile-catalog.com/
model/cadillac/dts_1gen.html

De Ville van 2000-2005 was de voorganger van de DTS

De DTS werd ook omgebouwd tot convertible

De kreukelzone van de '02 De Ville is groter dan van de '62 Sedan

Vooral in Florida werd de DTS veel verkocht met Vogue banden en velgen
De 5-persoons DTS met console

DTS-L van DaBryan met verlengde achterdeuren

DTS-L met een 20 cm langere wielbasis en verlengde C-pilaar

