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Van de redactie
In deze Standard veel aandacht voor
de eerste generatie Cadillac CTS.
Ruben Baeten die ruim twintig jaar terug
ons jongste lid was, heeft zich opnieuw
als lid aangemeld en een uitgebreid
verhaal geschreven over zijn CTS.
De rit die Ria en Piet Admiraal op 24
mei voor de CCN wilden organiseren
zal verplaatst worden naar volgend
jaar. Voor de rest van 2021 zijn er nog
geen CCN evenementen gepland.
Zodra er een rit of evenement
georganiseerd wordt zal dit op de
website worden aangekondigd en zal
dit per email aan de leden per email
bekend worden gemaakt.
Ruben de Jong van Classic Car Expert
heeft aangeboden dat hij aan het eind
van dit jaar een technische dag wil
organiseren.

In deze Standard staat een nieuwe
rubriek waarin Cadillacs en onderdelen
die voor verkoop aangeboden worden
extra onder de aandacht gebracht
kunnen worden. In de rubriek vraag
en aanbod is maar weinig plaats
voor foto’s en omschrijvingen. Leden
kunnen daar gratis adverteren en niet
leden tegen betaling van € 15,00.
Als het om bijzondere aanbiedingen
gaat mogen ook niet leden hun
Cadillacs en onderdelen onder de
aandacht brengen.Zo biedt Han van
Gemert een zeer zeldzame Cadillac
Sedan de Ville convertiblete koop aan.
Op onze website kunnen leden
onderdelen aanbieden met een
uitgebreide omschrijving.
Onlangs nam clublid Twan van Bussel
onderdelen over van een Eldorado die
hij te koop aanbiedt op de website bij
te koop/te huur.

Van leden krijgen we regelmatig vragen
over sleuteladressen en garages.
Zo kwam er een vraag uit Groningen
naar een goede garage en Jan Jaap de
Boer uit de Rijp is op zoek naar iemand
die aan zijn 1971 Eldorado convertible
wil werken.
Reacties kunnen worden gestuurd
naar redactie@cadillacclub.nl
Het plan is om flyers te laten maken om
de CCN onder de aandacht te brengen
met als doel om leden te werven.
Misschien dat we korting kunnen
geven aan jongeren.
Als er leden zijn die Fins, Noors,
Zweeds of Duits kunnen lezen willen
we die een lidmaatschap aanbieden
van een buitenlands Cadillac club
zodat zij die clubbladen kunnen lezen
en met regelmaat melding kunnen
doen van interessante stukken uit die
bladen.

Cadillac Sedan de Ville 4-doors convertible uit 1965
Van Han van Gemert kregen we een email waarin hij zijn
zeer zeldzame Cadillac Sedan de Ville uit 1965 te koop
aanbiedt.
Van deze Cadillac zijn er wereldwijd slechts negen gemaakt.
Van de drie die er nog over zijn, staat er één in Nederland
en twee in Amerika.
De Lincoln Continental cabrio met suicide doors was in die
tijd de enige vierdeurs cabrio en Cadillac had er dus geen.
Cadillac wilde ook een vierdeurs cabrio en ze hebben toen
negen dichte versies omgebouwd tot vierdeurs cabrio.
Dat was echter zo kostbaar, dat het bij die negen stuks is
gebleven.
De aanschaf van deze auto is als volgt gegaan. Han en zijn
zoon zijn al jaren bezig met het verzamelen van oldtimers.
Iedereen kent wel de serie Flodder waarin een roze cabrio
voorkomt.

Zij zeiden tegen elkaar: “Kijk zo’n flodderbak is misschien
wel wat voor bij onze verzameling”, en zodoende zijn ze
gaan zoeken.
Ze kwamen toen deze Cadillac tegen en de vorige eigenaar
vertelde de historie van deze bijzondere vierdeurs cabrio en
had allerlei documentatie hierover.
Ze hebben de auto dus aangeschaft en al die jaren er heel
veel plezier aan beleefd. De cabrio is voor menige bruiloft
en feestgelegenheid gebruikt; ook is de auto regelmatig
voor enkele filmopnames ingezet.
Nu is het moment aangebroken dat ze de auto willen
verkopen aan een liefhebber of verzamelaar, zodat de auto
kan worden bewaard en in Nederland kan blijven.
Bij interessant kan contact worden opgenomen met
Han van Gemert, han@alk.nl .

RESTAURATIE, REPARATIE, ONDERHOUD, REVISIE EN ONDERDELEN
OLDTIMERS, KLASSIEKE EN MODERNE USA CARS
Energieweg 6 • 2404 HE Alphen a/d Rijn • The Netherlands
T +31 (0)172 53 20 40 • M +31 (0)6 290 98 063 • ruben@classiccarexpert.nl

www.classiccarexpert.nl
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Cadillac Alerts

en nieuws uit de regio

Zowel de Cadillac CT4 als de CT5 krijgt alsnog een écht potente versie
In Europa zijn potente D- en E-segmenters erg populair. Niet alleen bij de fans van de
desbetreffende merken, maar ook bij degenen die ze daadwerkelijk kunnen betalen. Vanuit de
VS zijn er momenteel weinig alternatieven. Niet dat iemand die in Europa zou kopen, maar toch
is het jammer.
Er deden al lang geruchten de ronde dat Cadillac hier verandering in ging brengen en met
opvolgers voor de ATS-V en CTS-V zou komen. Vandaag is er goed nieuws voor de liefhebbers
van Amerikaanse powersedans. Cadillac kondigt namelijk aan dat zowel de CT4 als de CT5 een performance variant krijgen.
Mocht je vergeten zijn hoe het gamma van Cadillac in elkaar steekt (we don’t blame you): even een kleine opfrisser. Qua sedans levert Cadillac
momenteel de CT4, CT5 en CT6. De CT4 is de opvolger van de ATS en bevindt zich in het D-segment. De CT5 kenden we voorheen als de
CTS en dat is dus een E-segmenter.
Cadillac heeft niet alleen de typeaanduidingen veranderd, maar ook het sportieve label. Wat M voor BMW was, was V voor Cadillac. Dat is nu
echter de naam voor de milde sportieve versies, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de M340i. Het was daarom onduidelijk hoe de écht potente
versie zou gaan heten. Daar verschaft Cadillac nu eindelijk duidelijkheid in. Deze auto’s krijgen het label Blackwing mee.

Cadillac of geen Cadillac?
Is de elektrische Triton model H een omgebouwde Cadillac?
De komst van de EV heeft de auto-industrie gedemocratiseerd. Iedere jandoedel kan tegenwoordig haast een nieuw merk beginnen en dat
gebeurt dan ook. Triton-EV is de zoveelste in een lange lijst elektrische start-ups. Het eerste product van de onderneming is deze Model H. Die
wel verdacht veel lijkt op de Cadillac Escalade ESV ...
Triton-EV komt voort uit Triton Solar, dat zich al langer bezighoudt met zonnepanelen en batterijen. En van beide heb je flink wat nodig om
de Model H mobiel te houden, want de immense suv heeft een batterijecapaciteit van 200 kWh. Volgens Triton komt de Model H daarmee
maximaal 1100 kilometer ver. Al gaan we ervan uit dat er ook varianten met minder actieradius komen.
Cadillac Escalade ESV
Binnenin de Model H is plek voor acht personen, dankzij een bizar lange wielbasis van 3,3 meter. En daar komt gelijk onze Cadillac-verdenking
vandaan. Want 3,3 meter is exact de wielbasis van de Escalade ESV, waar de Model H ook nog eens als twee druppels water op lijkt. Zie de
foto's hieronder en oordeel zelf.
Europeanen maak je niet blij met een suv van dit formaat, maar die gekke Amerikanen natuurlijk wel. De Model H weegt niet minder dan
2400 kilo en mag 7000 kilo trekken. Hij wordt aangedreven door vier elektromotoren (bij ieder wiel één) met een gezamenlijk vermogen van ...
waarom in vredesnaam? ... 1500 pk. Van stilstand naar 100 km/h gaat in 2,9 seconden, maar is één keer leuk en daarna niet meer.
Is de Triton Model H vaporware? De tijd zal het leren. Mocht je er - op basis van deze computertekeningen - vertrouwen in hebben, dan kun
je 5000 dollar bij Triton achterlaten als aanbetaling. Wil je per se de introductiespecial: de Model H Founder's Edition? Dan moet je vijf dagen
later nog eens 135.000 dollar ophoesten. Dus doe dat maar liever niet.
Door Remco Slump

De naam Blackwing kennen we van de eerdergenoemde CT6. Deze kreeg namelijk een nieuwe 4,2 liter twin turbo V8. Om de verwarring
compleet te maken heet deze versie V-Sport. De motor heette echter Blackwing. Deze naam heeft Cadillac nu dus omgedoopt tot het nieuwe
sportieve label. Snap je het nog?
Dat de auto’s de naam Blackwing krijgen betekent echter niet dat ze ook de V8 uit de CT6 krijgen. Sterker nog: Amerikaanse media melden
expliciet dat ze die motor niet krijgen. Cadillac zelf houdt de lippen nog stijf op elkaar over de motorisering. Wat ze al wel verklappen: beide
modellen krijgen een handbak. Verder meldt Cadillac dat de auto’s seconden sneller zijn op de Virginia International Raceway dan de ATS-V en
CTS-V. Aangezien dat geen misselijke auto’s waren, met respectievelijk 464 en 649 pk (!), belooft dat veel goeds.

Onthulling Elektrische Cadillac Lyriq Verschoven

Laatste in de VS geproduceerde Cadillac CT6

Cadillac maakt bekend wanneer het zijn volledig elektrische Lyriq laat zien. Zoals ondertussen al
duidelijk is geworden, vindt de onthulling een behoorlijke tijd later plaats dan die gepland stond.

De productie van de Cadillac CT6 luxe sedan in Noord-Amerika stopte in februari en maakte
plaats voor de herinrichting van de GM Detroit-Hamtramck-productiefaciliteit toen deze werd
voorbereid voor de productie van elektrische voertuigen. Maar terwijl het CT6-naamplaatje nu
officieel met pensioen gaat op niet-Chinese markten, liggen er nog steeds veel nieuwe CT6modellen voor het grijpen bij dealers in het hele land (VS). Dat omschrijft het voorbeeld dat
hier wordt weergegeven, wat eigenlijk de laatste Cadillac CT6 is die in de Verenigde Staten is
geproduceerd, en nu te koop staat in Maryland.

General Motors zou dit voorjaar een elektrisch offensief starten. In april en mei zouden de eerste
elektrische Cadillac en GMC (Hummer) zich laten zien, maar de oplettende toeschouwer heeft
vast al gemerkt dat dit niet gebeurd is. Hoewel GM het niet met zoveel woorden zegt, heeft het
coronavirus naar alle waarschijnlijkheid deze planning door elkaar geschud. Nu is echter een
nieuwe datum rondgestuurd, want op 6 augustus toont Cadillac zijn eerste volledig elektrische SUV.
Op de kont van deze SUV zal de naam Lyriq prijken. Helaas wordt bij de nieuwe aankondiging niet veel meer duidelijk gemaakt over de EV.
Over technische specificaties en andere details houdt Cadillac de lippen voorlopig nog stijf op elkaar. Wél komt in een meegestuurde video
de neus kort voorbij. Dat belooft een heus spektakel te worden met tal van lijnen die in elkaar lijken over te lopen. Het wordt in de video niet
helemaal duidelijk of het verlichte strips of verchroomde sierlijnen zijn. Het zijaanzicht dat opdoemt in een donkere studio laat een langgerekte
koets zien met een wat ronder aflopende daklijn.
Volgens GM krijgen alle EV's die het de komende jaren uitrolt een accupakket met een capaciteit van tussen de 50 kWh en 200 kWh. Een
actieradius van 640 kilometer is daarbij haalbaar volgens de Amerikanen. Over een dikke maand weten we meer over Cadillacs eerste EV, want
dan laat de Lyriq zich zien.
Door Mitchel van Essen

Het model in kwestie is een 'luxury trim' getagd met VIN 1G6KB5RS9LU112140 en bedekt met Satin Steel Metallic-verf (RPO-code G9K). Het
lederen interieur is uitgevoerd in Jet Black (4AA), terwijl de atmosferische 3.6L V6 LGX-krachtbron zich onder de motorkap bevindt. De output wordt
geschat op 335 pk bij 6.800 tpm en 284 pond-voet koppel bij 5.300 tpm, die allemaal worden verzonden naar de automatische MHS-transmissie
met 10 versnellingen en het AWD-systeem.
De laatste in de Verenigde Staten geproduceerde Cadillac CT6 is uitgerust met 19-inch lichtmetalen Multi-Spoke-velgen met een Sterling Silverafwerking, terwijl voor en achter LED-verlichting aanwezig is. Er is ook een heldere Galvano-rand voor de grille en verschillende sierbeitels. Ook bevat
het Driver Awareness Package, welke is bevoorraad met Safety Alert Seat, Following Distance Indicator, Forward Collision Alert, Rear Cross Traffic
Alert, Lane Keep Assist met Lane Departure Warning, en Automatic Emergency Braking.Deze CT6 mag weg voor $58,805. .
fitzgeraldcadillacfrederick.com
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1954 Series 62 Sedan Henk de Roo , een foto van weleer
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Het professioneel transporteren van voertuigen
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1949 Sedan Jaap Wust

core business van Marlog Car Handling. Het
Marlog Car Handling is de specialist in
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1954 Series 62 Sedan Henk de Roo
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www.marlog-car-handling.com
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2004 CTS Ruben Baeten
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2021 Escalade
In het najaar gaat de vijfde generatie Cadillac Escalade in
productie.
Het onderstel wordt gedeeld met de Chevrolet Tahoe/
Suburban en GMC Yukon die al enige tijd te koop zijn.
De basisversie van de Escalade en de ESV met lange
wielbasis zijn fors gegroeid.
De standaardmotor is een 6,2 liter V-8 van 420 pk en een
koppel van 623 Newtonmeter (bij 4.100 toeren/min).
Ondanks de toename in lengte tot 5,38 meter is de nieuwe
basisversie Escalade dankzij het T1-platform 130 kilo
lichter geworden en weegt met achterwielaandrijving 2.556
kilogram. De lange versie met een lengte van 5,77 meter
met vierwielaandrijving weegt 2.718 kilogram. Ze zouden
debuteren op de New York Auto Show maar die werd
afgelast vanwege Corona.
Door de multilink achteras met onafhankelijke wielophanging
hebben de passagiers achter veel meer ruimte en is de
wegligging sterk verbeterd.
Er is ook een optionele nieuwe adaptieve luchtvering met
hoogteverstelling en Magnetic Ride Control. Het chassis
kan zich automatisch aanpassen aan het bestaande
laadvermogen. Een elektronisch differentieelslot is bedoeld
voor een scherpe, nauwkeurige bediening met alle gemak.
Voor het eerst wordt zonder meerprijs een 3,0 liter diesel 6
cilinder lijnmotor met 277 pk en 623 Newtonmeter koppel
aangeboden met de aanduiding 600D, dit is afgerond de
waarde van het koppel.
Als het verbruik hiervan in de buurt ligt van de geschatte 1
op 8,1 op 9 zal de BPM in Nederland kunnen meevallen.
Er komt ook een V-Sport-versie met de 4,2-liter twin turbo
V-8 Black Wing Cadillac motor met 550 pk, evenals een
puur elektrische versie.
De automaat heeft tien versnellingen.

Het aanbod omvat vijf uitrustingsniveaus van luxe tot
platina sport. Er zijn extra's zoals stoelverwarming,
stuurverwarming, elektrische stoelen met geheugenfunctie,
automatische airconditioning met drie zones, regensensor,
inductieve oplader voor smartphones en standaard 22-inch
wielen.
Het OLED-infotainment is er in elke versie. Twee schermen
op elkaar beslaan een spanwijdte van 38 inch (96 cm!). Het
grotere (achterste) display is ingebouwd in een gebogen
vorm om een optimale leesbaarheid te garanderen. Beide
schermen hebben een resolutie van 4K en vertonen volgens
Cadillac meer kleuren dan enig ander scherm in de autoindustrie.
Het navigatiesysteem werkt met augmented realityelementen. Dit betekent dat navigatie instructies worden
weergegeven als virtuele symbolen die zweven op een
echt straatbeeld dat de camera's aan de voorkant vanuit
de auto opnemen. Om de navigatie nog aantrekkelijker te
maken, geeft het systeem dienovereenkomstig akoestische
instructies. Het commando "Sla nu linksaf" komt
bijvoorbeeld alleen uit de linker kant van de luidsprekers.
Hetzelfde geldt ook voor het knipperlicht, dat alleen klinkt
vanaf de kant waar de bestuurder naar toe wil keren.
Er zijn sowieso genoeg speakers in de Escalade. In ieder
geval zijn er 19 stuks, wil je meer investeren dan krijg je
ook 36 stuks die aangesloten zijn op drie versterkers. AKG
Audio Reference System is de klinkende naam van deze
speciale apparatuur. Dit moet een 3D studio surround
sound kunnen weergeven en elk van de zeven inzittenden
kan het volume van zijn/haar stoel individueel aanpassen.
Verwacht wordt dat de Escalade vanaf $ 80.000 zal kosten
in de VS.
Zodra er meer nieuws is van de nieuwe Escalade zullen we
daar over schrijven in The Standard.
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De vermeende Cadillac van Heineken
Op 1 april maakte de website van De Telegraaf
melding van de veiling van de gepantserde Cadillac
van Freddy Heineken met een extraatje in de
kofferbak!
Het bod stond iets voor vier uur die middag op
€ 7.500 en de veiling zou iets over acht uur in
de avond eindigen. Diverse leden stuurde mij een
bericht over deze veiling.
Mogelijk door de aandacht die De Telegraaf aan deze
Fleetwood Brougham uit 1983 schonk, gingen de
biedingen fors omhoog en leidde tot het winnend
bod van € 56.000.
Op verschillende websites verschenen bijzonderheden
over de Cadillac en onder de foto van “Blik in het
verleden” staat dat de Cadillac eens in het Autotron
in Rosmalen werd tentoongesteld.
De daar vermelde lengte van 6,2 meter is onjuist
omdat het een gewone Fleetwood van 5,61 meter is
en geen limousine. Het extraatje in de kofferbak
betrof twee zuurstof flessen. Op
een foto is een vijf centimeter
dikke portierruit te zien .
De dag na de veiling werd ik gebeld
door iemand van Cargo
International die de Cadillac
had laten veilen met de
vraag of ik kon bewijzen dat
deze Cadillac van Heineken
is geweest. Hij vond het wel
bijzonder dat er zo hoog geboden
werd op de Cadillac.
Ik kon niet bewijzen dat deze Cadillac van
Heineken is geweest en verwees hem door naar
autobedrijf HAI in Rijnsburg. HAI is enkele jaren
Cadillac dealer geweest en een jaar of tien geleden
was ik daar voor een interview. Volgens HAI liet
Heineken zijn Cadillac daar onderhouden en als hij
daar was, gingen de deuren op slot. Heineken die
in Noordwijk woonde, vlak bij Rijnsburg, zou eens
een Cadillac van de Cadillac fabriek cadeau hebben

gekregen.
Na afloop van de BVA veiling kwamen er berichten
in het nieuws dat de Cadillac niet van Heineken zou
zijn geweest.
Zo verscheen dit bericht:
Het hoofdstuk over de vermeende ‘Heineken
Cadillac’ kan definitief worden gesloten. BVA
Auctions bevestigt aan Autovisie dat de auto niét
van Heineken is geweest.
En daarmee gaat de koop niet door, zo hebben alle
betrokken partijen besloten. BVA Auctions schrijft
daarover het volgende aan Autovisie:
“Vanmiddag is er contact geweest tussen de koper
van de Cadillac Fleetwood en het voormalig hoofd
van de beveiliging van Heineken. Tijdens dat gesprek
is door het hoofd van de beveiliging aangegeven
dat deze Cadillac niet van dhr.
Heineken

kan
zijn
geweest. Gezien de betrouwbaarheid van
de bron is deze uitspraak voor zowel de verkopende
als de kopende partij aanleiding om dit kavel niet
te gunnen. Er is dus geen sprake van koop door de
hoogste bieder. BVA Auctions is blij dat er definitief
duidelijkheid is gekomen.”

Verder heeft Quote onderzoek gedaan naar de
historie van de Cadillac en nam contact op met Ton
Thies, de voormalig eigenaar van een bedrijf dat
gespecialiseerd was in VIP-vervoer.
De heer Thies stelde: ‘De enige echte donkergroene in
Amerika gepantserde Cadillac Fleetwood van de heer
Heineken, heb ik via het toenmalige hoofd beveiliging
wereldwijd, de heer Frits Bijvoet, mogen kopen onder
de voorwaarde dat bij verkoop de heer Heineken zijn

toestemming moest
verlenen omdat hij niet wilde dat
zijn voertuig in verkeerde handen terecht
zou komen. Via oliebaron Henk Vietor heb ik,
met toestemming van de heer Heineken, de auto
verkocht aan een Russische minister’.

Tegenover Quote verklaarde de heer Thies dat deze
geveilde auto ooit van hem is geweest en hooguit
€ 3.500,00 waard zou zijn. De echte Cadillac van
Heineken is volgens hem en anderen Heinekengroen.
Dit exemplaar is donkerblauw. Overgespoten,
misschien?
Nee, want nu blijkt dat er meerdere gepantserde en
Nederlands geleverde Cadillac Fleetwoods bestaan.
Op www.autoblog.nl staat ook een reactie van de
bijna 76 jaar oude heer Thies waarin hij verklaart
dat hij de Cadillac met het kenteken
JT-70-VV nieuw had gekocht bij
Autocenter Pietersen in Rotterdam
en hij de auto vervolgens door de
firma Boneschi in Italie op het
toen hoogste niveau,
A6,
had
laten

bepantseren.
Zijn
bedrijf
was
gespecialiseerd
in
persoonsbeveiliging
en
gepantserd vervoer. Zij hadden
in die tijd 15 tot 20 gepantserde voertuigen op
de weg, waaronder twee donkerblauwe Cadillacs
Fleetwood Brougham waarvan de JT-70-VV er een
was. Een oud-collega van de heer Thies maakte hem
attent op de veiling van de Cadillac en toen heeft hij
gereageerd naar BVA.
Op een foto staat de gepantserde JT-70-VV
Fleetwood van Protected Cars Nederland B.V. bij
het vliegveld Zestienhoven waar de president van
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Mozambique begin oktober 1983 werd ontvangen
voor een staatsbezoek. Bij uitvergroting van het
kenteken zijn de letters JT zichtbaar.
De geveilde auto met kenteken JT-70-VV is nimmer
verhuurd aan het Heineken concern.
De door BVA geveilde auto betreft volgens de heer
Thies één van deze twee auto’s die van zijn bedrijf
zijn geweest.

De vermeende Cadillac van Heineken

Is het toeval dat de veiling op 1 april was? Van wie
zou het winnend bod van € 56.000,00 zijn geweest?
Als de Fleetwood opnieuw in de verkoop komt zullen
we daar melding van maken.

Waarschijnlijk is hij wel meer waard dan € 3.500!
Volgens de omschrijving zou de gepantserde Cadillac
er nu nog zeer acceptabel bijstaan, met 73.189
kilometer op de teller. De carrosserie en elektronica
behoeven volgens de verkoper wel wat aandacht. Op
het eerste oog ziet de blauwe carrosserie er overigens
nog fraai uit. Ook het interieur van de Cadillac, dat
in blauw velours is uitgevoerd, heeft geen scheuren
en lijkt nog in topconditie. In het vooronder ligt een
4,1-liter V8, goed voor 137 paarden die allemaal naar
de achterwielen worden gestuurd. De krachtbron is
gekoppeld aan een viertraps automaat.

Mijn eerste Cadillac, een bruine Sedan de Ville uit
1976, kocht ik in 1985 van Karel Auto in Leiden.
Deze vertelde dat deze van Heineken zou zijn
geweest. In die tijd had dat geen invloed op de
waarde van de auto die ik voor 3.700 gulden kocht.
Hij verkeerde in matige staat en ik moest bijna 6.000
gulden uitgeven om hem technisch in goede staat te
brengen. Daarna heb ik er nog bijna 7.000 gulden
aan uitgegeven tot ik hem in 1987 heb gesloopt na
een mislukte poging om hem te restaureren. Ik had
er toen 60.000 km mee gereden en besloot verder

te gaan met de restauratie van een Coupe de Ville
uit 1973.
Clublid Jan van Vliet heeft de voorbank uit de Sedan
de Ville later overgenomen en heeft die nog in zijn
huiskamer staan.
Over het algemeen heeft het feit dat een bekend
persoon eigenaar is geweest van een Cadillac weinig
invloed op de waarde. Maar wie weet zou het beter
geweest zijn om mijn eerste Cadillac niet te slopen
en te bewaren als Heineken Cadillac!

De Cadillac die Heineken had tijdens de ontvoering

De Fleetwood werd voor Protected Cars
Nederland gepantserd in Italië

5 cm dik gepantserd glas
De tekst bleek onjuist te zijn, deze Fleetwood is niet
van Heineken geweest en is 5,61 meter lang

De Sedan heb ik gesloopt in 1987
De motor uit de sedan werd later in mijn eerste
Eldorado convertible uit 1975 gezet

Zo werd de vermeende Heineken Cadillac geadverteerd

Het interieur van de Fleetwood is in prima staat

Wat zal deze gepantserde Fleetwood nu werkelijk waard zijn

Dit was mijn eerste Cadillac , een Sedan
de Ville uit 1976, volgens verkoper Karel
Auto zou hij van Heineken zijn geweest
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Amerika telt 14 presidentiële “bibliotheken”. De Ronald Reagan Presidential Library is er één van en
behoorlijk indrukwekkend. Wat dat met Cadillac te maken heeft, ontdekte ik ook pas toen ik min of
meer onverwacht in juni 2008 het complex in de Simi Valley, een dikke 60 kilometer ten noordwesten
van Los Angeles bezocht.

The
Ronald
Reagan
Presidential
Library

Niet gehinderd door kennis of concrete verwachtingen reed ik in 2008 het
terrein van het presidentiële centrum op. Het bleek om een vrij groot complex
te gaan, splinternieuw opgetrokken op de top van een heuvel waar je prachtig
uitzicht hebt over de vallei. Van de buren hebben ze daar geen last, in de verte
kun je wel zien dat je er niet helemaal in de onbewoonde wereld bent, maar
het eigen terrein is sowieso ook al zo’n 120 hectare groot. Wat gebouwen
betreft is de Ronald Reagan Library met 14.200 vierkante meter de grootste
van de 14 presidentiële bibliotheken. De Ronald Reagan bibliotheek herbergt
55 miljoen pagina’s aan presidentiële documenten,
1,6 miljoen foto’s, 200.000 meter aan film, 25.000
geluidsbanden en 20.000 videobanden. Hoewel er
dan ook documenten uit zijn tijd als gouverneur
van Californië worden meegerekend. In 2007 was er
rond de Ronald Reagan Library wat ophef omdat er
zo’n 80.000 items zoek waren. Door een gebrekkig
administratiesysteem bleef het onduidelijk of die dan
waren gestolen of gewoon zoek waren. Presidentiële
bibliotheken staan er om bekend dat ze onderbezet
zijn wat personeel betreft en dat de administratie
niet altijd op orde is. Die van Ronald Reagan zou
de kroon spannen en het zou nog een klus van
jaren zijn om dat goed op orde te krijgen. Hoewel
de diverse bronnen waar deze gegevens vandaan
komen ook niet altijd eensluidend zijn, maar groot
is het zeker. En als bezoeker zie je dus ook niet
alles wat in de gebouwen wordt bewaard.

Airforce One

"Ronald Reagan Presidential Library and Airforce
One next exit" stond er op het bord aan de
snelweg aangegeven. Het duurde even voor
ik door had wat daar precies mee bedoeld
werd. Airforce One hoeft waarschijnlijk geen
uitleg, maar er blijkt in 2005 een nog eens
8.400 vierkante meter groot gebouw bij de
presidentiële bibliotheek gezet te zijn en dat is volledig gewijd aan de Airforce One en het presidentiële vervoer
daar omheen. Het toestel staat in een groot gebouw op een verhoging en daar onder de zogenoemde “Motorcade”
zoals de Amerikanen de presidentiële stoet van voertuigen noemen. Dat is het moment dat Cadillac in beeld
komt. Eén van de twee Fleetwoods waar Reagan vanaf 1983 mee werd gereden, staat daar tentoongesteld,
samen met een aantal voertuigen die destijds in de motorcade meereden. Dat begint met twee Kawasaki
KZ1000C motorfietsen en een 1982 Chevrolet Impala van de politie die voor de limousine uitreed. De limo

wordt gevolgd door een geblindeerde Chevrolet Suburban uit 1986 die wordt
aangeduid als de auto met de voorzieningen voor communicatie, en omdat
er niks aan het toeval overgelaten wordt, rijdt er ook een ambulance in de
optocht mee. In werkelijkheid waren er destijds nog wat meer voertuigen bij
betrokken om veiligheidsagenten en bij de gelegenheid betrokken bollebozen
mee te vervoeren. In de loop der jaren is het veiligheidsprotocol steeds
verder opgevoerd en weten we dat er inmiddels twee identieke presidentiële
limousines in de motorcade mee rijden. In de tijd van Reagan bestond een
motorcade vaak uit een stuk of 10 voertuigen, maar inmiddels bestaat de
presidentiële motorcade gauw uit 40 tot 50 voertuigen. Van de Airforce One,
het naar de eisen van het presidentieel vervoer ingerichte toestel is zover
bekend altijd maar één exemplaar beschikbaar geweest, hoewel er net als met
de limousines ook een tweede soortgelijk uitgerust vliegtuig beschikbaar was.
Airforce One is het call sign dat de luchtverkeersleiding gebruikt
om het toestel aan te duiden als de president aan boord is.
Airforce Two is de aanduiding als de vicepresident aan boord is.
Uit veiligheidsoverwegingen vliegen president en vicepresident
nooit samen in hetzelfde vliegtuig. Behalve de Airforce One
waar Reagan destijds mee heeft gevlogen is er ook een Navy
One helicopter uitgestald. Dat is een Sikorsky VH-3 Sea King die
naar verluidt stamt uit de tijd van president Johnson.
Ronald Reagan was een president van een heel andere signatuur
dan zijn voorganger Jimmy Carter, hij pleitte voor een sterke
defensie. Om zijn geloof in een sterke defensie te illustreren
is net naast het Airforce One paviljoen
het zogenaamde Peace Plaza ingericht.
Nadat in 2006
de F-14A Tomcat
straaljager door de Amerikaanse
luchtmacht
buiten
gebruik
werd
gesteld, is er een exemplaar van dat
toestel, dat veel heeft betekend voor
de Amerikaanse defensie, uitgestald.
Sinds vorig jaar staat er ook een F-117
Nighthawk (Stealth jachtvliegtuig) op
het Peace Plaza uitgestald. Dat is één
van de eerste 20 stealth vliegtuigen die
vanaf 1984, het jaar dat Reagan werd
herkozen, in gebruik werden genomen.
Het toestel waar Reagan mee vloog,
had bij de luchtmacht de aanduiding
VC-137C (Boeing 707-353B in de
burgerluchtvaart). SAM 27000 is het
call sign in geval de president niet aan boord is. SAM 26000
is het call sign voor het reserve toestel dat "Spirit of '76" op
de neus had geschilderd. De SAM 27000 dateert van 1972
en is in 21 jaar tijd door zeven presidenten gebruikt. Richard
Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.
W. Bush, Bill Clinton, en George W. Bush. In 1990 werd het
toestel vervangen door twee stuks Boeing VC-25 jumbo jets, te
weten de SAM 28000 en SAM 29000. SAM 26000 was al door

Jimmy Carter uit de vaart genomen,
maar de SAM 27000 is nog tot 2001
als backup beschikbaar gebleven.
Hoewel, voor zover bekend als zodanig
niet meer door de president gebruikt.
Ronald Reagan is wel degene geweest
die het meeste gebruik heeft gemaakt
van de SAM 27000. Die zou 675.000
mijl aan boord van het toestel hebben
doorgebracht.
Als bezoeker aan de Ronald Reagan
Presidential Library mag je naar
hartenlust rondkijken en fotograferen
wat je maar wilt. En hoewel de
presidentiële limousines bewust alleen vanachter een afzetting
te bekijken zijn, kun je de Airforce One ook van binnen bekijken.
Hoewel er in het toestel niks te zien is waar de rest van de
wereld geen weet van heeft, is fotograferen in het toestel
niet toegestaan. Toegang tot de bibliotheek staat op dit
moment genoteerd voor $16, wilde je in 2008 ook de Airforce
One van binnen bekijken dan betaalde je $12 extra. Voor dat
geld wordt er dan ook een foto van je gemaakt wanneer je
het toestel weer verlaat. In een speciaal Airforce One mapje
krijg je de foto samen met een CD waar de Amerikaanse
trots vanaf druipt. De financiering van
presidentiële bibliotheken gebeurt
grotendeels uit privé fondsen. De hele
opzet in Simi Valley heeft destijds al
zo’n $60.000.000 gekost en zou op
dit moment op ruim $100.000.000
uitkomen.
Het is een interessant museum dat
zich door de tijd heen ontwikkelt. Er
zijn van tijd tot tijd bijeenkomsten en
speciale tentoonstellingen en er wordt
af en toe wat toegevoegd of gewijzigd.
Jaarlijks toch nog goed voor een dikke
300.000 bezoekers. Tenzij je een
echte president watcher bent, zou ik er
niet apart voor naar LA vliegen, maar
ben je er in de buurt dan is het met een
beetje interesse voor de Amerikaanse
geschiedenis beslist interessant een
kijkje te nemen.aan de Presidential Drive in Simi Valley.
Links het monument van inmiddels het graf van zowel Ronald
als Nancy Reagan. Verderop een replica van de “South Lawn”
en de rozentuin van het Witte Huis.
Ronald en Nancy Reagan zijn beiden begraven op het terrein van
de presidential library. Dit is het monument bij de begraafplaats.
Nancy Reagan overleed in 2016 op 94-jarige leeftijd. De foto

van mijn bezoek dateert van 2008 waardoor van een gedenkplaat op haar
dan nog toekomstige graf niks te zien is.
Vanaf het hoofdgebouw het zicht over de replica van de “South Lawn”, met
rechts een element van de Berlijnse muur.
Sinds 1990 is een origineel element van de Berlijnse muur bij de library
tentoongesteld. Zoals bekend heeft Ronald Reagan een belangrijke rol
gespeeld bij de val van de muur. “Mr Gorbatsjov, tear down this wall!”.
Het klapstuk van de veiling, de Airforce One in levende lijve, voor het
nageslacht bewaard gebleven. Daar onder de kiosk voor toegangstickets en
de nodige souvenirs. Het toestel dateert van 1972. Binnenin comfortabel
ingericht, maar naar standaards van deze tijd niet eens overdadig ruim of
luxe. Dat zal met de 747 waarmee op dit moment wordt gevlogen heel anders
zijn!
Onder het toestel de presidential motorcade. Twee motoren,
een politiewagen en één van de twee 1983 Fleetwoods die
Reagan ter beschikking stonden.
Door de uitbundige lichtinval van de Californische zon is het niet
makkelijk om in het gebouw een strakke foto te maken, maar
dit is hem dan, één van de twee limousines waar Ronald Reagan
vanaf 1983 gebruik van maakte.
Was ik president dan liet ik me vooral met de limo vervoeren,
maar in werkelijkheid maakt de presidentiële limousine maar
weinig kilometers. Uit oogpunt van
veiligheid en wellicht ook alle heisa die
er met een presidentiële motorcade
losbarst is het transport zoveel mogelijk
met de helikopter of het vliegtuig.
Hoewel ik in 2007 met eigen ogen heb
mogen vaststellen dat er ook bij het
vertrek van de presidentiële helikopter
vanaf het gazon voor het Witte Huis
nogal de nodige maatregelen genomen
worden. Het verkeer wordt tijdelijk
stil gelegd, er komt een colonne van
onder andere brandweerwagens op
gang en er verschijnen opeens diverse
scherpschutters op het dak van het
Witte Huis. Maar iedereen is bekend
met de beelden van de president die
met de helikopter van de “South Lawn”
voor het Witte Huis wordt opgepikt.
Van buitenlandse bezoeken weten we dat er net als met de
limousines inmiddels vaak twee identieke helikopters onderweg
zijn. Veiligheid mag wat kosten!
Ondergetekende op de trap van Airforce One. Fasten your
seatbelts, flight attendants prepare for take off!
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Cadillacs van Hyman
In The Standard nummer 2017/4 ben ik
begonnen met het introduceren van Cadillacs
of LaSalles die Hyman Ltd. Classic Cars in St.
Louis, Missouri, V.S., via hun website te koop
aanbiedt, dan wel te koop heeft aangeboden.
Als elfde in deze serie van door Hyman
vermelde Cadillacs of LaSalles op hun website
komt de 1931 Cadillac 355A Fleetwood
Convertible Coupe aan de orde.
Tegen de tijd dat General Motors in 1909
Cadillac kocht, had het bedrijf van Henry
Leland zich al als leider in innovatie, technische
uitmuntendheid en luxueuze kwaliteit bewezen.

Deze aanpak werd onder de hoede van
General Motors voortgezet, waarbij Cadillac
als eerste kwam met de elektrische startmotor,
elektrische lampen, een gesynchroniseerde
versnelling en zelfs de eerste V16 motor.
Vanaf de eerste modellen stond Cadillac
bekend vanwege de uitstekende kwaliteit en
de elegante stijl van haar modellen. General
Motors zette Cadillac aan de top van haar
diverse merken, een plaats die Cadillac ook
tegenwoordig nog inneemt.
Cadillac was in de twintiger jaren van de vorige
eeuw zeer succesvol en ging zo ook de dertiger
jaren in. Een verstandig besluit in die jaren was

de introductie van een “junior” merk (LaSalle) dat
er voor zorgde dat de Cadillac divisie goed bleef
draaien. Cadillac begon de dertiger jaren met
veel vertrouwen met de ongelooflijk prachtige
V12 en V16 modellen, maar al snel begon ook
Cadillac de negatieve invloed van de beursval
van 1929 te voelen. De basis voor Cadillac
in die jaren bestond uit de 355 Series, een
achtcilinder model geproduceerd tussen 1931
en 1935. Dit model was in vele verschillende
carrosserieën beschikbaar, variërend van een
limousine tot een sportieve tweedeurs roadster.
De 355 Series bevatte een V8 motor met een
inhoud van 5,8 liter, de 95 pk sterke motor
zorgde voor een behoorlijke snelheid in die tijd.

De 1931 Cadillac 355A Convertible Coupe
ziet er zeer aantrekkelijk uit, de kleurstelling
kastanjebruin met zwart vormt een goede
combinatie voor deze sportief uitziende auto.
De 355 Series bestond uit elf standaard
carrosserieën, daarvan is de Fleetwood
Convertible Coupe één van de aantrekkelijkste.
De Convertible Coupe combineerde de stijl en
het rijden in de open lucht van de roadster,
maar met meer comfort door de aanwezigheid
van zijramen, een beter sluitend vouwdak en
de luxueuzere uitrusting.
Het interieur is voorzien van leren bekleding, op
de plaats waar zich normaal de kofferbak bevindt,
is plek voor twee passagiers in de “rumble”

zitting. Het dashboard bestaat uit een Art-Deco
achtig patroon van instrumenten en wijzerplaten,
dat kenmerkend is voor de 355 Series.
De betrouwbare V8 is één van de betere
Cadillac motoren, die zorgt voor een rustige
loop met voldoende snelheid voor die tijd. De
prestaties van de V8 in de 355 Series zijn min of
meer vergelijkbaar met die van de V12 en V16
auto’s, mede omdat de 355 Series stukken
lichter is dan de modellen met een V12 of V16
motor. Het rijden met een dergelijke auto gaat
prima, de besturing vergt niet veel kracht en de
remmen op alle wielen zorgen voor voldoende
remkracht.
De Cadillac 355 Series is op grond van het
voorgaande een veel gezochte auto uit de

dertiger jaren, de techniek en het comfort
vormen een goede combinatie voor plezierig
en zorgeloos rijden.
De vraagprijs voor deze fraaie Coupe bedroeg
destijds $ 169.500,-, de auto is inmiddels
verkocht.
Voor de goede orde merk ik op dat dit artikel
niet is bedoeld als verkooppromotie voor
Hyman. Alle rechten met betrekking tot de
foto’s bij dit artikel zijn voorbehouden aan
Hyman Ltd. Classic Cars te St. Louis, Missouri,
U.S.A. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van genoemd bedrijf mogen
deze foto’s niet worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt.
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DE CADILLAC CTS 2003-2008
De eerste generatie Cadillac CTS werd van eind 2002 tot juni 2007 geproduceerd. De naam is een afkorting
van de Catera Touring Sedan. De Cadillac Catera werd van 1996-2001 gebouwd in de Opel-fabriek voor de
Amerikaanse markt en was feitelijk een Opel Omega.
De deuren hebben een aparte assemblagelijn

De paint department van the Lansing Grand River Plant

In de assemblagelijn zonder deuren

De CTS heeft de volgende maten: lengte 483 cm, breedte 179
cm, hoogte 144 cm, wielbasis 288 cm en het basisgewicht is
1.618 kg. De CTS werd gebouwd op het GM Sigma platform
met achterwielaandrijving en had onafhankelijke wielophanging.
Voor het eerst sinds de Cadillac Cimmaron, die sterk leek op
een Opel Ascona, werd handschakeling aangeboden op de
CTS. De ontwerpers waren Wayne Cherry en Kip Wasenko.
De basismotor was de V-6 van 3,2 liter met 220 pk en in 2004
werd een 3.6 L DOHC V-6 met variable valve timing als optie
aangeboden met 255 pk en 342 Newton meter koppel.
In 2005 werd de 3,2 liter V-6 vervangen door een 2,8 liter V-6.
In Europa werd een 2,6 liter aangeboden die later vervangen
werd door de 2,8 liter V-6. De CTS werd geleverd met de GM
5L40-E automaat en een Getrag 260 handschakeling met vijf
versnellingen die later vervangen werd door een Aisin AY-6 met
een zes versnellingen handbak.
In 2004 werd de sportieve CTS-V gepresenteerd met een 5,7
liter LS6 V-8 met 400 pk en een Tremec T56 6-versnellingen
handbak. Deze was voorzien van 14 inch wielen en Brembo
remmen met 4 zuigers per remklauw. In 2006 en 2007 kreeg
de CTS-V de 6,0 liter LS2 V-8. Er werd een prototype stationcar
van de eerste generatie CTS gemaakt die nooit in productie
kwam. Alle CTS modellen van de eerste generatie waren
vierdeurs. In het stuk van Ruben Baeten over zijn CTS uit 2004
staan mooie foto’s van het interieur en exterieur.
De CTS kon rijk uitgerust worden met voorzieningen als ABS,
wegklapbare achterbank, achterruitverwarming, airbags
voor bestuurder en passagier, zijairbags, automatische
airconditioning met zoneverdeling, audiobediening op het
stuur, automatisch dimmende binnen-en buitenspiegel,
bekerhouders voor, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
en passagiersstoel met lendensteun, boordcomputer,
inklapbare
buitenspiegels,
centrale
deurvergrendeling,
cruise control, el. verst. voorstoelen, el. verstelbare spiegels,
deelbare achterbank, elektrische ramen voor en achter, getint
glas, halogeen of xenon koplampen, hoofdsteunen achter,
kaartleeslamp voor, lederen bekleding, lederen stuur, leeslamp
achter, lichtmetalen velgen, middenarmsteunen voor en achter,
mistlampen, multifunctioneel stuur, navigatiesysteem, radio/CD,

Eindinspectie

startonderbreking, stoelverwarming voor, stuurbekrachtiging,
traction control, verstelbaar stuur en warmte werend getint glas.
In 2002 tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van
Cadillac bezochten diverse leden van de CCN de Lansing
Grand River Plant waar de CTS werd geassembleerd.
In Standard 4 van 2002 schreef Ruud Gersons twee pagina’s
over het bezoek die in dit stuk zijn opgenomen.
Opvallend was dat bij een van de eerste stations in de
assemblagehal de deuren uit de gespoten CTS werden
gehaald om via een aparte assemblagelijn voorzien te worden
van het binnenwerk waaronder het raammechanisme, spiegels,
deurgrepen en de portierruit. Aan het eind van de lijn werden de
deuren teruggeplaatst in de wagens.
Alle onderdelen die door toeleveranciers “just in time”
aangeleverd werden bij de laadperrons stonden op
verrijdbare dragers zodat er geen heftrucks nodig waren in de
assemblagehal. In de praktijk gebeurden er te veel ongelukken
en schades met heftrucks; in de nieuwe fabriek waren die dus
overbodig. Verder stonden er geen stoelen want die nodigden
uit tot lange conversaties. De fabriek werd ontworpen in
samenwerking met de UAW, de vakbond van werknemers in
de automobielindustrie.
De bouw van de Lansing Grand River Plant heeft 559 miljoen
dollar gekost. Het complex bestaat uit drie gebouwen: Body
Shop, Paint Department en General Assembly.
De totale oppervlakte van het complex bedraagt bijna 180.000 m2.
De productie van het 2003 model CTS begon eind 2001 met
een personeelsbestand van 724 personen.
De productieaantallen waren:
2002 37.976 stuks
2003 49.392 stuks
2004 57.211 stuks
2006 54.846 stuks
2007 57.029 stuks
Van de CTS-V werden er gemiddeld ongeveer 3.000 per jaar
gemaakt in de jaren 2004-2007.
In 2007 was de CCN te gast bij Cadillac Dealer Kroymans in
Breukelen waar leden met de CTS, STS, SRX en Escalade

mochten rijden. De nieuwprijzen van de CTS in Nederland
lagen tussen € 45.000 en € 65.000.
Volgens een statistiek van Autoweek waren de verkopen van
de CTS als volgt: 2003 64 stuks, 2004 76 stuks, 2005 73
stuks, 2006 26 stuks en in 2007 8 stuks.
Op www.rdwdata.nl/merken/cadillac/ zijn de aantallen van de
CTS terug te vinden.
De Cadillacs CTS staan onder achttien verschillende
benamingen geregistreerd in het RDW bestand.

Rijtest Autoweek

Deze rijtest verscheen in Autoweek op 17 december 2003:
Het 'gat in de markt' waar deze CTS in springt, is: 'anders
willen zijn'. Dat hebben ze goed gezien bij General Motors. En
als je zoveel uitgeeft, wil je dat ook wel laten zien. En dat doe
je zeer zeker met deze Caddy.
Geheel naar de laatste mode is de CTS op het scherp van de
snede ontworpen; 'sharp edge design' noemden ontwerpers
dat. Bij Cadillac praten ze over 'art & design'. Hoe meer we
ernaar kijken, hoe meer de gedachte aan een gedrongen
bokser zich aan ons opdringt. Deze Amerikaan is geen
middenklasser, ook al is ie door de fabrikant aangekondigd als
concurrent van de Mercedes C-Klasse, BMW 3-serie en Audi
A4. Het uitgangspunt was dat de auto moest voldoen aan 'de
Europese smaak'. Met andere woorden: een strak geveerde en
dynamisch rijdende auto, die – voor het eerst sinds twintig jaar
– ook met handbak geleverd wordt. GM is bij de ontwikkeling
van de nieuwe Cadillac niet over één nacht ijs gegaan: tijdens
de drie jaar durende ontwikkelingsfase werd de CTS elk jaar
zes weken lang op de Nürburgring getest. Zoals in veel auto's
tegenwoordig voel je je in de CTS geborgen. Vanaf je leren stoel
kijk je naar de cockpit. Alles bevindt zich binnen handbereik en
is prachtig verlicht. Geweldig vinden we de volumeknop op het
stuur; een wieltje waar je met je rechterduim aan kunt draaien.
Naast het wieltje vinden we een knopje met de afbeelding van
een gezichtje met de mond open; 'stemherkenning' volgens de
handleiding. Je kunt het navigatiesysteem oproepen, de radio
van zender laten verwisselen en zelfs tien ingesproken memo's
opslaan. 'n Ergonomische misser vinden we de knoppen voor
de cruise control, onder aan het stuur.

Europees

Geheel afgestemd op de Europese smaak zijn we in dit
handgeschakelde exemplaar bezig met koppelen, drukken we
de pook in 1 en glijden dan, als vanzelf, weg. Onze CTS is
voorzien van de 3,2-liter V-6; je hoort 'm nauwelijks. Jaag je

De Cadillac Catera was afgeleid van de Opel Omega
de auto hoog de toeren in (tot 6.500 tpm), dan voel je een
versnelling die niet lijkt op te houden. Met een koppel van 300
newtonmeter en een vermogen van 218 pk kom je in deze
CTS, die toch een forse 1.728 kilo weegt, niet tekort. Later
vergeten we op een rotonde dat we met een handbak aan
het rijden zijn. Da's de ambiance, natuurlijk, je waant je toch
in een business-limo. Zo'n handbak hoort in zo'n auto naar
ons idee eigenlijk niet thuis. De Amerikanen zijn een beetje te
laat overstag gegaan, want in Europa zie je dat juist bij auto's
in dit segment de automaat aan populariteit wint. De vijfbak
blinkt niet uit in souplesse, maar wel in precisie. De Caddy
stuurt niet te slap, je voelt een aangename weerstand, wat bij
een Amerikaan opmerkelijk mag heten. Zolang je binnen de
grenzen van de wet blijft, laat de CTS zich als een volwassen
business-limo vlot en comfortabel door het verkeer leiden. Je
zou je kunnen storen aan de iets te korte voorzittingen. En
je raakt misschien geïrriteerd van de mededeling 'Headlights
suggested' in het computerdisplay wanneer je de lichten
uitdoet nadat je de auto 's avonds hebt geparkeerd. En je kunt
je natuurlijk ook opwinden over het feit dat de auto niet start
als je de sleutel omdraait; je móet namelijk eerst de koppeling
indrukken en dan pas gaat de V-6 rond. Maar dat zijn van die
hebbelijkheden die een auto ook weer wat karakter meegeven.
Bij Autobahn-snelheden (vanaf 150 km/h) is windgeruis
nadrukkelijk aanwezig. Kijk je kritisch naar de afwerking van
de deuren, de naadjes die niet passen, dan weet je waar dat
vandaan komt. Een ander minpuntje is dat de auto niet echt
strak is bij hoge snelheden. De gemiddelde gebruiker zal zich
er niet aan storen, maar als je je met merken als MercedesBenz wilt meten, dan zul je dat weten ook. De prijs van de
geteste CTS was € 55.800.
De topsnelheid bedraagt 230 km/h en de acceleratie van
0-100 km/h is 8,8 s.
Een review van een CTS Sport Luxury met 3,6 liter V-6 en
automaat staat op www.autoweek.nl/reviews/artikel/cadillaccts-36-sport-luxury-2006/
In de CCN zijn slechts 2 Cadillacs CTS bekend van de eerste
generatie, die zijn van Jos Heemels en Ruben Baeten.
De prijzen van de eerste generatie Cadillac CTS liggen
momenteel globaal tussen € 2.000 en € 10.000. De prijs is
sterk afhankelijk van de staat en de kilometerstand.
Voor de zakelijke rijder zijn auto’s van 15 jaar en ouder
interessant omdat de bijtelling over de dagwaarde wordt
gerekend.
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Mijn Cadillac

Zo ging dat in die tijd.

Eindelijk staat er dan naast mijn Volkswagen Caddy uit 2005 die ik voor het dagelijks leven gebruik,
een Cadillac.
Als kind was ik al gek van auto's,
later ben ook ik voor automonteur
gaan leren en het werd mijn
beroep.
Toen ik een jaar of 16 was ( 1972
)vond ik de Amerikaanse auto's al
prachtig al hadden ze in mijn buurt
niet zo'n goede uitstraling, vooral
zigeuners, kermisvolk en pooiers
zouden in zo'n wagen rondrijden.
Maar ik vond het prachtig.
Toen ik 17 was ging ik werken
in een garage waar ook lpg
ingebouwd werd en daar kwamen
zo nu en dan ook van die
Amerikaanse sleeën, hoe groter
ze waren hoe mooier ik het vond.
Het merk deed er toen niet zo
veel toe als ze maar groot waren
en uit Amerika kwamen.

Op een gegeven moment kwam
er iemand in die garage die zijn
Oldsmobile
Cutlass
Supreme
4 deurs hardtop1966 wilde
verkopen. Ik had er een paar weken
geleden zelf LPG ingebouwd en
kende de auto daarom al een
beetje, ik vond hem prachtig .
Deze auto's waren in die tijd
niet zo duur en ik meen me te
herinneren dat ik er toen 1200
gulden voor heb moeten betalen
inclusief dus een nieuwe LPG
installatie, met twee verdampers
een experiment in die tijd.
Ik had nog geen rijbewijs en
mijn baas had een voorschot
gedaan, maar ik had mijn eerste
Amerikaan.

Een paar vrienden van mij hadden
al wel een rijbewijs en zodoende
gingen we met het vriendenclubje
in het weekend op stap met de
Olds...soms zaten we er wel met
10 man in.
De meeste kroegbazen waren niet
zo blij als we met deze grote bak
kwamen aanrijden.
Toen ik zelf mijn rijbewijs had heb
ik er nog een paar maanden mee
rondgereden en heb toen de auto
moeten verkopen,
Belasting betalen was toen nog
niet automatisch geregeld en je
kon dus rijden zonder belasting
te betalen, dat ging goed totdat
de
belastingdienst
me
had
gefotografeerd bij het tanken van
LPG.

Olds Cutlass Supreme 4 deur 1966

Ik kreeg een aanslag en een
grote boete en ik kon dat niet
betalen, ik heb de Olds toen
moeten verkopen. Zo ging dat
als je 18 was in die tijd
Maar er kwamen weer betere
tijden, de kroegbaas waar ik wel
eens kwam wist een Chevrolet
Caprice coupe te koop, deze

zwart vinyl dak en zwarte
bekleding.
Ik werkte nog steeds in de
garage en zodoende kon ik ook
wel wat LPG materiaal regelen
en illegaal LPG inbouwen. APK
bestond nog niet en je kon toen
wel een beetje aanrommelen.
Ik heb er zeker een paar jaar

Chevrolet Caprice 1970

was van een directeur van een
reisbureau en in mooie en goede
staat. Als ik die kroegbaas zou
helpen met het vervangen van
de motor in zijn Mercedes zou
hij zorgen dat ik die Chevrolet
voor weinig kon kopen en zo
geschiedde.
Een mooie bak, zilvergrijs met

met heel veel plezier in gereden,
LPG kostte toen heel weinig en
belasting betaalde ik niet; de auto
werd dan om de drie maanden
op een van mijn vrienden zijn
naam gezet zodat ze me nooit
langer dan drie maanden konden
terugpakken voor het alsnog
betalen voor de wegenbelasting.
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Mijn droo
Cadillac de Ville

convertible

1970

1972 Buick Skylark

Maar op een bepaald moment
hadden ze het toch door, de
belastingdienst
stond
vaak
ongezien opgesteld bij LPG
tankstations en ik kreeg weer
een flinke aanslag met boete en
moest de auto weer verkopen.
Het deed zeer maar het was niet
anders.
Later reed ik in een Volkswagen
Kever, Fiat 850, Opel Kadet,
Mazda, Datsun, echt van alles
gehad, maar nooit was ik er blij
mee en had ze daarom ook nooit
lang.
Ongeveer een jaar later kwam
er iemand in de garage met zo'n
zelfde Caprice als die ik toen
gehad heb, niet zo mooi maar
wel dezelfde kleur en model. En
de eigenaar wilde de auto ook
verkopen.
Hij was erg goedkoop en de koop
was snel rond.
Maar op de een of andere manier
was ik hier niet blij mee, deze
reed lang niet zo fijn als mijn
vorige Caprice. Ik heb deze auto
niet lang gehad, ook omdat hier
geen LPG in zat en ik het ook
niet meer aandurfde om dit er
weer in te bouwen. Daarom heb
ik deze auto na een half jaar
weer verkocht. Daar heb ik later
nog wel problemen mee gehad.
Ik had het kenteken meegegeven
en de koper zou, zo beloofde hij
me, de auto op zijn naam zetten.
Niet dus! Achteraf erg dom maar
in die tijd zag ik het niet zo nauw.
In België hebben ze met de
Caprice een ophaalbrug geramd
terwijl deze op mijn naam stond.
Er is toen wat politie bij ons aan
de deur geweest. Maar ik kwam
er goed mee weg alleen kon ik 25
jaar niet meer in België komen.
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Ik heb daarna nog rondgereden
in Buick Skylark 1969, deze
kocht ik in het donker maar deze
bleek zo rot te zijn dat het te
gevaarlijk was om mee te rijden
en is voor hetzelfde geld naar
de sloop gegaan. Weer wat
geleerd, koop nooit een auto in
het donker.
Daarna een Renault, een Opel
Rekord, Skoda, Sunbeam, Escort,
Peugeot, Ford en nog wat Opels.
Maar mijn hart ging uit naar weer
een Amerikaan.
Ik kwam later in contact met
een autoschadebedrijf die van
de verzekering een Chevrolet
Chevelle convertible uit 1968
had gekocht. Deze auto zat
voor in elkaar, spatborden ,
motorkap en bumper. Hij wilde
hem verkopen aan mij voor 600
gulden en hij vertelde dat deze
voor weinig wel te repareren
was. Omdat ik helemaal geen
verstand had van plaatwerk,
uitdeuken of spuiten kocht ik
deze auto, omdat ik het wel een
mooie bak vond en dan ook nog
een cabrio.
Ik had wat vrienden die thuis
wat aan auto's deden en wel wat
konden uitdeuken en spuiten.
Maar de meesten hadden in dit
project weinig zin, gelukkig was
er dan toch iemand die er aan
wilde beginnen. Geen nieuwe
onderdelen dat zou te duur
worden, maar twee spatborden
en motorkap uitdeuken, dat is
niet helemaal gelukt, maar de
auto zag er weer redelijk uit.
Met de bumper zijn we ook
lang bezig geweest om deze
enigszins te richten. Ook dat
was niet helemaal gelukt en het
chroom was er op veel plaatsen
afgesprongen. De auto was
grijs en ik wilde deze graag wit

ging ik er toch weer eens over
denken om iets aan te schaffen,
Ik zocht veel op internet en
Marktplaats, gewoon om te
oriënteren, het liefst zou ik een
cabrio willen hebben, maar deze
waren wel erg duur, ik ben er ook
wel een paar gaan bekijken, door
de telefoon waren ze nieuw maar
als ik ze dan in het echt zag viel

jaren auto Dit omdat ik deze
auto's vroeger heb gehad, wat
goedkoper in aanschaf zijn en
technisch wat meer te bieden
hebben dan de jaren vijftig
auto’s die ik overigens prachtig
vind. Wat model betreft, vind ik
de latere jaren vijftig auto's de
allermooiste die ooit gemaakt
zijn.

Chevrolet Chevelle convertible 1968

hebben en de bumpers zouden
we, omdat het chroom er af was,
zwart maken. Toen alles klaar
was, was het toch een mooie bak
om te zien, spierwit met zwarte
bumpers en rode bekleding en
een grote sticker van een adelaar
op de motorkap. Ik heb er lang
heel veel plezier van gehad.
Ook had ik in deze auto de LPG

Deze auto heb ik jaren gehad,
in de winter stalde ik deze
ergens en in de zomer had ik er
veel plezier aan. Maar ook dit
ging voorbij, er kwamen andere
tijden, huisje boompje beestje....
en de auto werd verkocht. Ik
veranderde van baan en ik was
geen monteur meer.

Dodge 400 convertible 1982
het toch wel tegen.
Natuurlijk ook omdat ik niet zo
veel wilde besteden.
Mijn voorkeur ging uit naar een
late zestiger of begin zeventiger

Chevrolet Monza 1975
installatie verstopt, verdamper
in het handschoenenkastje en
de tank achter een schot, omdat
daar ook het opgevouwen dak
achter viel leek het origineel.
Politie en douane hebben me
we eens aangehouden maar de
installatie niet ontdekt. Ik was
er wel handig in, als ik het niet
vertrouwde snel op benzine zodat
ze het ook niet konden ruiken.

35 jaren gingen voorbij , altijd
wel gedacht aan een Amerikaan,
maar deze waren toch te duur
in belasting en gebruik. Nog
heel even een Chevrolet Monza
gehad, een 4 cilinder, maar dat
was het ook niet echt.

Ik bleef door zoeken naar zo'n
auto en kwam op het internet
een Dodge 400 convertible
tegen uit 1982... eigenlijk niet
wat ik zocht maar wel een hele
mooie cabrio en te betalen. Deze

auto was van de eerste eigenaar
en echt in nieuwstaat. Deze heb
ik gekocht en daar ook 3 jaar
lang plezier van gehad.
Maar ergens bleef die echte
Amerikaan toch wel in mijn hoofd
zitten, dus keek ik zo nu en dan
toch wel wat er te koop was. En
ja een Cadillac, dat zou wat zijn,
als ik die eens kon bezitten, een
droom.
Bij een ritje zag ik ergens op een
pleintje een Mustang staan met
een plaat achter de voorruit met
TE KOOP.
Ik stoppen en kijken, mooie auto,
geen roest, mooi in de lak en van
binnen als nieuw.
De prijs stond er bij en dat was
eigenlijk niet te geloven zo
weinig.
Contact gezocht en de koop was
snel geregeld...maar achteraf
gezien veel te snel!
De auto reed goed en iedereen
vond hem prachtig, maar ik had
er geen fijn gevoel bij.
Het gevoel van vroeger kreeg ik
er niet bij. Ik vond de auto stug,
hij veerde niet lekker en ik was
er niet blij mee en reed liever in
mijn Dodge.
Gelukkig was de Mustang niet te
duur geweest en kon ik er snel
weer vanaf.
Ik schrijf het nu heel gemakkelijk
op, maar het was niet zo
gemakkelijk, het gaf me toch wel
stress, kopen, weer verkopen of
toch weer niet, twijfelen en dat
is niets voor mij.
Ik dacht dat ik mijn lesje wel
geleerd zou hebben, ik zou lekker
met mijn Dodge blijven rijden en
niet meer op zoek gaan.
Maar je weet hoe het gaat, ik kon
het niet laten en na een poosje
ging ik toch weer op zoek naar
een Amerikaanse slee...het liefst

Maar
het
bleef
kriebelen,
mede
door
de
gunstige
belastingregeling voor oldtimers

Mustang 1966
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een Coupe de Ville vanaf 1968
tot 1972 dat wist ik nu wel.
Ik ben er zeker wel een stuk of
tien gaan bekijken, maar telkens
wat, dan te duur, niet mooi,
lelijke bekleding, niet vertrouwd
en ik werd er nooit echt heel blij
van.
Ik heb in die tijd ook wel eens
contact gehad met Koen en
kreeg ondanks dat ik geen lid
was van de CCN veel goede en
eerlijke info. Zeker omdat mijn
kennis niet zo groot meer was,
ik was ondertussen al meer dan
30 jaar uit het vak, dan is het wel
fijn als je iemand kunt bellen die
er echt alles vanaf weet!

allrisk te verzekeren, niet alles in
topconditie maken maar rijden.
En ja, waarom ook niet.
En wat een fijne auto ...deze
rijdt heerlijk met de 429 motor
...en echt een schip van een
auto. Deze is voor mij echt veel
fijner dan een Mustang. En met
heel veel luxe, airco, elektrische
ramen en stoelen en hij zweeft
over de weg. Dit geeft mij het
Amerikanen gevoel.
Maaaaar
….die Cadillac dan?
Die Cadillac die in zoveel liedjes
bezongen wordt, die in zoveel
films voorkomt, waar zelfs de
King in gereden had, dat was

Ford Thunderbird 1972
Toen kwam ik een Ford
Thunderbird uit 1972 tegen,
bij mij in de buurt, mooie grote
auto, zag er goed uit, met hier
en daar een deukje en krasje,
bekleding niet helemaal netjes
maar technisch wel oké. En de
prijs was erg gunstig. Ik was niet
helemaal verkocht, maar mijn
vriendin praatte me om. Koop
nu maar gewoon, dan heb je
toch je slee. Je hoeft er niet heel
zuinig mee te zijn omdat deze
niet perfect is, je hoeft deze niet

toch mijn droom?
Maar ik moest het uit mijn hoofd
zetten, de Cadillac was niet voor
mij weggelegd, die zou er nooit
meer komen. Ik had er tenslotte
al zo veel gezien en altijd wat,
ik had nu mijn Thunderbird en
moest er tevreden mee zijn en
dat was ik. Heb er LPG in laten
bouwen en ik heb deze auto nu
nog altijd.
Toen ik na een jaar toch weer
eens Cadillac intypte bij de

zoekoptie van Marktplaats. Zo
maar om eens te kijken wat er
allemaal te koop was, ja, ja.
Kwam daar meteen een rode
metallic De Ville convertible
1970 tevoorschijn!
Whaaaw, mooie foto's, mooie
auto, mooie prijs.
Maar nee, ik zou niet gaan kijken,
het was ver weg en ik had het
toch opgegeven, niet doen dus!
Of wel, of niet toch maar wel,
nee niet doen of wel ….ik had er
een nacht niet van geslapen.
Mijn vriendin gaf weer de
doorslag, ga nu maar snel kijken,
straks is deze weg.

De verkoper wist wel een
transportbedrijf dat de auto
dezelfde
dag
nog
wilde
vervoeren.
En na wat onderhandelen werd
dezelfde dag de Cadillac de Ville
convertible bij mij bezorgd.

Dus ik bellen met de verkoper,
een handelaar in auto's die van
een verzamelaar een paar auto's
had kunnen kopen, de auto zou
in zeer goede staat zijn, zowel
van binnen als van buiten en ook
technisch goed. Ja, ja, dat had ik
vaker gehoord, maar wie weet?
Dus ik op vrijdagmiddag er naar
toe. En daar stond de auto dan,
prachtig te blinken in een garage.
Ik stond er nog 20 meter vanaf
en wist het al, dit is ie!

En
dat
was
heel
bijzonder...deze
map
met heel veel vellen A4
was gemaakt door Oscar
Chiaradia.
Ik kwam er achter dat
deze man lang lid is
geweest van de CCN en
op 10 januari 2017 is
overleden.
Dus ik had de Cadillac
gekocht van Oscar.
Diezelfde
avond
heb
ik veel informatie op
internet gevonden over
Oscar Chiaradia.
Een boeiende en bijzondere man
die deze Cadillac bijna 30 jaar in
zijn bezit heeft gehad.
Ook in de map die Oscar in 30
jaar tijd heeft samengesteld is
heel veel informatie te vinden
over de auto maar ook over
Oscar zelf.
Alle rekeningen, alle uitgetypte
garage opdrachten, maar bijv.
ook alle mailverkeer met garages
en reparateurs zijn daarin te
vinden.
Ook een hele boekhouding wat
de auto tot nu heeft gekost aan
onderdelen en reparaties. Ik zal
hier het bedrag niet noemen,

Ik vroeg aan de verkoper of ik
hem goed mocht bekijken, geen
probleem, hij ging weg en ik met
mijn zaklamp onder en door de
auto heen, ik heb de auto zeker
een kwartier goed bekeken.
Ik kon er echt niets aan afkeuren,
alles in goede en mooie staat
en zo te zien heel veel nieuwe
onderdelen.
Proefrijden
kon
helaas niet omdat de auto geen
geldige APK had.
Toch wilde ik deze auto kopen, ik
nam de gok zonder proefrijden .
Ik wilde de auto wel dezelfde dag
hebben, omdat ik bang was dat
er misschien iemand anders mee
vandoor ging, misschien naïef
maar zo dacht ik er over.

Wel spannend! Toen ik op mijn
gemak alles nog eens goed ging
bekijken voelde het nog steeds
goed. Er lag nu een dikke ordner
in de auto, die ik nog niet eerder
gezien had, de verkoper heeft
die er later ingelegd, deze nam ik
mee naar binnen om daar eens in
te gaan speuren.

maar dat is heel veel meer dan
wat de auto ooit nieuw heeft
gekost.
Heel bijzonder vind ik ook, dat
elke kilometer beschreven staat
met de begin stand en eindstand
bijv. …. 2 december 1999
Sinterklaas ophalen 8 km, 6 juni
1999 naar de winkel 22 km,
8 juli proefrit gemaakt 6 km, 8
augustus toertocht gereden 40
km, enz. enz. en vaak ook nog
een verhaaltje hoe de auto zich
had gedragen tijdens de rit en
dat 30 jaar lang!
Echt leuk en bijzonder om

Ik zag later in de map met
aantekeningen van Oscar dat hij
inderdaad ook nog een de Ville
Sedan had, maar ook een Fiat,
Simca, Lancia, Lincoln , Ferrari ,
Alfa en Jaguar had.
De auto’s hadden ruim een jaar
stilgestaan en zijn toen dus aan
een paar opkopers verkocht.
Een paar dagen later heb ik
de auto APK laten keuren, hij
werd meteen goed gekeurd;
ondertussen ligt er ook LPG in en
dit keer wel volgens de regels.
Ik heb de auto nu een half jaar
en ben er erg blij mee. Eindelijk
toch een Cadillac en dan
ook nog een convertible,
mooi man.
Ik
ben
ondertussen
dus ook lid van de
CCN
geworden,
mijn
complimenten voor het
mooie clubblad, leuk om
daar veel info in te lezen
en prachtig om de oude
clubbladen online in te
zien, er staan echt mooie
en bijzondere verhalen in.

allemaal te lezen. Een compleet
dagboek. Ook zijn uitjes van de
CCN naar Frankrijk en Zwitserland
en vele andere evenementen van
de CCN vermeld.
De handelaar wilde niet zoveel
kwijt over de historie van de
auto, hij vertelde toen dat hij van
de familie, waarvan de eigenaar
van de auto's was overleden, een
paar auto's had kunnen kopen.
Hij had ook nog een zwarte
Sedan de Ville 1961 te koop
staan die ook van Oscar was
geweest. Deze heb ik toen daar
ook nog bekeken en zag er ook
heel mooi uit .

Jammer dat er nu door
het Corona zo veel is
afgelast en ook erg jammer
dat de CCN uitjes nu niet door
kunnen gaan, We gaan ook vaak
naar rock en roll festivals en
feestjes en we zijn ook bij een
rock en roll dansclub. Mooi om
dan voor te komen rijden met
de Cadillac. Maar ook dat ligt nu
even plat.
Hopelijk kunnen we dat allemaal
inhalen en hebben we samen
met alle Cadillac liefhebbers nog
heel veel plezier aan onze hobby.
Wij hebben in ieder geval met
het mooie weer al een paar leuke
ritjes gemaakt en de spirit van
Oscar rijdt altijd met ons mee.
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CLC-VS Corner
Het maart nummer van The Self-Starter staat in het teken van
het 50 jaar geleden uitkomen van de 1970 Cadillac modellen.
Bob Crimmins vermeldt in zijn artikel hierover dat het modeljaar
1970 al begon op 18 september 1969, er zijn van de 1970
modellen 238.745 stuks geproduceerd, ruim 15.000 meer dan
de productie van Cadillac in modeljaar 1969.
Er waren niet zo veel veranderingen in 1970. Een herziene grille en smalle,
verticale v-vormige achterlichten vielen nog het meeste op. Nieuw voor de met
een vinyl dak uitgeruste 1970 modellen was de mogelijkheid om als accessoire
een elektrisch bediend schuifdak te laten installeren.
De Calais Series bestond uit twee modellen, te weten een tweedeurs en een
vierdeurs hardtop. De De Villle Series had als extra ten opzichte van de Calais
o.a. elektrisch verstelbare stoelen vóór, je kon kiezen uit de Sedan de Ville
of de De Ville Convertible. De Fleetwood 60 Special Series was uitgerust
met een automatische niveauregeling, 1970 was het laatste jaar dat er een
Fleetwood 60 Special werd geproduceerd. Uiteraard was er ook nog de
Fleetwood Eldorado met een nieuwe 8,2 liter 400 pk V-8 motor. Alle andere
1970 modellen waren voorzien van de 7,7 liter V-8 met 375 pk.
De Fleetwood 75 Series kon worden gekocht in de sedan of de limousine
uitvoering. Dit bijzondere model was eveneens voorzien van een automatische
niveauregeling. Voorin en achterin waren gescheiden airco systemen
aanwezig. Bij de limousine reikten alle deuren voor een deel in het dak om
in- en uitstappen te vergemakkelijken. Er bevond zich in de limousine tussen
de chauffeur en de passagiers achter een afscheidingswand met daarin een
elektrisch bedienbaar raam. De Series 75 had een lengte van 6,22 meter.
Zoals altijd bij Cadillac waren er ook in 1970 tal van accessoires beschikbaar
zoals een automatisch klimaatsysteem ($ 516,-), een met vinyl bedekt dak
voorzien van Landau beugels ($ 2.131,-), een elektrisch bedienbaar schuifdak
($ 626,-), enz. Het populairste model uit 1970 was de De Ville vierdeurs sedan
in de hardtop versie, hiervan werden er 83.274 verkocht. De goedkoopste
1970 Cadillac was de Calais Two-Door Hardtop, die kostte $ 5.637,-; de
duurste was in dat jaar de Fleetwood 75 Series Four-Door Limousine, de prijs
daarvan bedroeg $ 11.178,-.

De droomauto

Laurie Kraynick begint in het maart nummer haar verhaal over een 1970
Cadillac Fleetwood Brougham met de opmerking dat ze eerst zo’n zeven (!)
jaar had gezocht naar een Chevrolet Camaro uit 1985 of 1989 in de bijzondere
uitvoering IROC-Z. Bij haar eindeloze speurtocht bleken die auto’s of te duur
of te slecht totdat ze op een avond via internet de juiste Camaro voor de juiste
prijs had gevonden. Op de foto’s zag die auto er prima uit, ze besloot over
te gaan tot de koop ervan. Ter controle en voor de zekerheid raadpleegde ze
de Carfax website waar je in de V.S. allerlei informatie over een bepaalde auto
kunt vinden. De Camaro van haar keuze bleek een schade-auto te zijn!
Toen kreeg ze ineens een ingeving: ze ging op internet zoeken naar een
1970 Cadillac Fleetwood Brougham, een auto die haar vader, een paar jaar
geleden overleden, ook had bezeten. Ze vond al snel een geschikte Cadillac,
de vraagprijs bedroeg $ 6.500,-. Dat was vlak voor de kerstdagen in 2017.
Toevallig bleek de verkoper in Sommerville, Massachusetts, te wonen, de stad
waar Laurie jarenlang bij de politie had gewerkt. Inmiddels had de verkoper
de prijs verlaagd tot $ 3.500,-, uiteindelijk kon ze de auto voor $ 2.000,- in
contanten meenemen.
Er moest wel het nodige aan de Fleetwood gebeuren, de airco werkte niet,
er ontbraken enkele onderdelen en de motor maakte behoorlijk wat lawaai.
Ze had geen garage om de Cadillac tijdens de winter te kunnen stallen, ze
wikkelde daarom haar aanwinst maar in een groot dekzijl, ook een manier
om je auto te stallen! Ze ging vervolgens op zoek naar onderdelen, bestelde
een werkplaatshandboek, kocht nieuwe banden, alles om de Fleetwood op
te knappen. Voor een goede stalling zette ze een garagetent naast haar huis,
voorzien van verlichting en een ventilator.
Aangezien de aanduiding “Fleetwood” aan beide zijkanten van de auto
ontbrak, leek het wel of de schermen op de plek waar de letters hadden
moeten zitten met kogels waren doorzeefd. Gelukkig kwamen de door haar
bestelde Fleetwood letters op tijd binnen, voordat ze voor het eerst met de
Fleetwood naar een auto evenement zou gaan. Het dak van de auto was
onder het vinyl hier en daar flink geroest, in de winter van 2018 is het gehele
dak op een goede manier gerestaureerd. Ook de motor werd door een
gespecialiseerde garage onder handen genomen, daarna liep en loopt de
motor als het bekende zonnetje.
In 2019 bezocht Laurie met haar Ark, zoals ze de Fleetwood noemt, negentien
auto shows/evenementen. Het leukst vond ze het evenement op 14 november
2019 toen het 50-jarig bestaan van haar auto werd gevierd. Dat gebeurde in
Norwood (Massachusetts) bij de daar gevestigde Cadillac dealer waar 50 jaar
geleden haar auto werd verkocht. Haar Ark stond die dag – heel toepasselijk
– weer in de showroom van die dealer!
Ze geniet nog steeds erg veel van haar auto, ze heeft er veel nieuwe vrienden
door leren kennen en ze vindt het ontzettend leuk om deel uit te maken van
de CLC.
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Belangrijke gebeurtenissen in en feiten over 1970

van oude koetsen maar ook enkele auto’s zoals de al genoemde Cadillac
en een 1918 Crane-Simplex limousine. De Cadillac verkeert helaas in een
matige staat zoals dat goed is te zien op enkele foto’s. Maar Mitch Carr heeft
gelukkig ook foto’s gevonden waarop de Cadillac V-16 in nieuwstaat is te
zien. De villa en alles wat erbij hoort is eigendom van de National Park Service.
Medewerkers daarvan vertelden Mitch dat er plannen zijn om de Cadillac te
gaan restaureren. Laten we hopen dat dit zal gebeuren, een dergelijke Cadillac
is dat zeker waard!

Op 22 januari begint PanAm te vliegen met de nieuwe Boeing 747 en van 11
t/m 17 april ging het mis met de vlucht van de Apollo 13 (ontplofte zuurstoffles).
In 1970 stierven onder meer Charles de Gaulle, Jimi Hendrix, Janis Joplin en
Erich Maria Remarque.

1994 Cadillac Sedan DeVille: mijn moeders favoriete Cadillac

Op 29 april 1970 vallen de Verenigde Staten Cambodja binnen, op 28 juni
trekken de Amerikaanse troepen zich weer terug. Op 4 mei van dat jaar
worden vier studenten bij een protestmars tegen de oorlog in Vietnam op de
campus van de Kent State University in Ohio door leden van de Nationale
Garde dood geschoten.
Populaire TV programma’s in dat jaar waren o.a. McCloud, The Mary Tyler
Moore Show, Gunsmoke, Bonanza en Hawaii Five-O. Bekende films uit 1970
waren Love Story, MASH, Woodstock en The Aristocats.

James Howard beschrijft in zijn bijdrage aan het april nummer dat hij, nadat
hij in 2005 zijn dagelijkse auto – een 1986 Lincoln Town Car – total loss had
gereden, op zoek ging naar een andere Lincoln. Samen met zijn moeder
gingen ze naar diverse dealers, tijdens die rit zag zijn moeder een kersenrode
1994 Cadillac Sedan DeVille staan, ze was er direct helemaal weg van. De
auto zag er prima uit en was o.a. voorzien van een zogenaamd cabrio dak
in dezelfde kleur. Tijdens een proefrit in de Cadillac zag James zijn moeder
stralen, dus ja, het moest die auto wel worden!

Bekende platen in de V.S. zijn in dat jaar Venus van “onze” Shocking Blue,
Bridge over troubled water van Simon en Garfunkel, Let it be van The Beatles,
My Sweet Lord van George Harrison, All right now van The Free, Instant Karma
van John Lennon, Lola van The Kinks en Woodstock van Crosby, Stills, Nash
& Young. Heerlijke muziek!

In de afgelopen vijftien jaar is de auto opnieuw in de Dark Cherry kleur gespoten
en is het stoffen dak dat boven het stalen dak is bevestigd, vernieuwd.
Inmiddels staat de teller op 221.000 mijl (ongeveer 355.000 km!), de 4,9 liter
V-8 motor loopt uitstekend, deze auto is de betrouwbaarste auto die ze sinds
tijden in de familie hebben gehad.

Een leven lang werken bij een Cadillac dealer

In een kort artikel van Warner Young in het maart nummer beschrijft hij de
carrière van Ray Moxley. Ray werd in 1919 geboren in Indianapolis, hij begon
op 3 januari 1938 als leerling-monteur bij de plaatselijke Cadillac dealer te
werken. Al snel kreeg hij meer verantwoordelijke functies bij die dealer zoals
service- manager, verkoopmanager, enz. In 1987 ging hij met pensioen, zijn
loopbaan bij Cadillac omvatte 49 jaar, 4 maanden en 13 dagen! Volgens Warner
is dit een ongekend record. Bij het artikel staan vele prachtige zwart/wit foto’s
waaruit blijkt dat Ray tal van bijzondere Cadillacs in zijn bezit heeft gehad, die
hij als personeelslid van een Cadillac dealer ongetwijfeld met een behoorlijke
korting heeft kunnen kopen. Ook zijn vrouw Norma reed – uiteraard – in een
Cadillac, zij had in de zestiger jaren een 1961 Series 62 Coupe.
Hun dochter Lynne heeft verschillende Cadillac spullen van haar vader (o.a.
een 1956 Cadillac motorkap ornament en een overall) aan het CLC Museum
geschonken.

Jeff Shively, de hoofdredacteur van The Self-Starter, merkt bij dit artikel van
James op dat de 1994 – 1995 Sedan DeVille een prima auto is voor dagelijks
gebruik. Je kunt er nog steeds goede exemplaren met een lage mijlenstand
van vinden die in het gebruik niet al te duur zijn.

Lincoln Highway

1933 Cadillac V-16 Sedan

In het april nummer schrijft Mitch Carr over een 1933 Cadillac V-16 Sedan die
ooit toebehoorde aan Frederick Vanderbilt, kleinzoon van Cornelius Vanderbilt,
de bekende, schatrijke spoorweg en scheepvaart magnaat. Bij zijn overlijden
in 1877 bedroeg zijn vermogen circa $ 100.000.000,-, berekend naar huidige
maatstaven ruim 185 miljard dollar. Samen met nog zeven andere kleinzoons
van Cornelius bouwden Frederick en zijn neven veertig enorme villa’s om nog
iets nuttigs te kunnen doen met hun geërfde vermogen. Zijn villa, “mansion”
naar Amerikaanse begrippen, omvat 54 kamers, de bouw ervan duurde twee
jaar. Er waren zo’n zestig personeelsleden om voor Frederick en zijn vrouw te
zorgen.
In het koetshuis, dat net als de villa is te bezichtigen, bevinden zich tal

1933 V-16

In het april nummer vertelt Ron Zahn hoe hij, samen met zijn Duitse vriend
Christoph Roesner, eind mei 2019 begon aan een tocht over de Lincoln
Highway in de rode 2000 Cadillac Eldorado ETC van Ron. Hun rit ving aan in
Carson City, Neveda. De Lincoln Highway was in 1913(!) de eerste highway die
van kust tot kust liep, te weten van New York naar San Francisco. Abraham
Lincoln, naar wie deze highway is vernoemd, was de 16e president van de
V.S. In het begin van het highway systeem waren de highways voorzien van
een naam. Na 1926 kregen alle highways een nummer toegekend. De Lincoln
Highway is in de loop der jaren talloze malen verbeterd en veranderd, ook
de ligging wisselde nogal eens. Ron en Christoph hebben tijdens hun toer
geprobeerd zo veel mogelijk de oorspronkelijke route van de Lincoln Highway
te volgen.
In Neveda is deze highway bekend als de U.S. 50 Highway, ook wordt deze
highway wel eens “The Loneliest Road in America” genoemd. In de 19e eeuw
trokken de Overland Stagecoach en Pony Express met hun postkoetsen
van plaats tot plaats door dit gebied. Tijdens het eerste deel van hun tocht
bezochten Ron en

Beaux Arts Style Mansion
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Christoph diverse bezienswaardigheden o.a. diverse vroegere Pony
Express verblijfplaatsen. Op 5 juni gingen ze in de Skull Valley naar Orr’s
Ranch. Deze ranch was tussen 1913 en 1927 zeer populair bij reizigers als
overnachtingsgelegenheid. Om er te komen moesten ze een heel eind rijden
over een onverharde weg. Via een stoffige, smalle weg kwamen ze uiteindelijk
toch aan bij de oude ranch. De Orr familie bezat de ranch van 1875 tot 2007,
het oorspronkelijke, simpele gebouwtje van de boerderij staat er nog, voor het
overige zijn er nu moderne gebouwen.
Daarna reden ze verder via de Lincoln Highway, eerst een stuk naar het oosten
en vervolgens naar het noorden door een bijna uitgestorven landschap. De
volgende dag stopten ze als eerste bij Fort Bridger in de staat Wyoming. Dit
fort stamt uit 1858. Ook hier stopten in die jaren de postkoetsen van de Pony
Express, in het fort bevindt zich een aardig museum waar ze veel foto’s hebben
uit de beginperiode van de Lincoln Highway. Bij het fort treft je ook nog een
soort voorloper aan van de bekende motels, voor een dollar kon je in een
cabin overnachten! In Cheyenne verbleven ze in het historische Plains Hotel,
gebouwd in 1911. Via Nebraska reden ze over de Missouri rivier de staat Iowa
binnen. Die dag konden ze de hele tijd op de echte Lincoln Highway blijven
rijden. In het stadje Denison gingen ze kijken naar het historische Park Motel
dat sinds de opening in 1940 nog steeds als motel in bedrijf is! Een hoogtepunt
die dag was het bezoek aan George Preston’s Filling Station in Belle Plaine. In
1923 kocht George Preston dit tankstation en werkte daar tot 1989. Na zijn
overlijden nam zijn zoon Ron het pand over en onderhield het tot zijn dood in
2011. Nu onderhouden zijn kleindochter en haar man het tankstation, binnen
bevindt zich een enorme verzameling spullen vanaf de twintiger jaren van de
vorige eeuw tot aan het begin van deze eeuw.

Freddy & Louise's Cadillac

Ron Z ahn en de
Lincoln Highway

25e verjaardag van de 1995 Cadillac modellen

In het mei nummer kijkt Bob Crimmins terug op de introductie van de diverse
Cadillacs van het modeljaar 1995. Het was een goed jaar voor Cadillac, er waren
zeer gevarieerde modellen voor mensen die een luxe vervoermiddel wilden
aanschaffen. Je had een auto voor de liefhebber van achterwielaandrijving,
maar er waren eveneens sportieve coupés. In 1995 bestond de Cadillac V-8
motor tachtig jaar, iedere Cadillac van bouwjaar 1995 was voorzien van een
V-8, hetzij in de vorm van de zeer moderne Northstar motor, hetzij in de vorm
van een 4,9 liter of 5,7 liter V-8. Bij voorwiel aangedreven Cadillacs van 1995
was het chassis verstevigd om trillingen te voorkomen, alle ramen waren beter
bevestigd en het uitlaatsysteem maakte minder lawaai.

Vanderbilt Carriage House

Ze brachten de nacht door in Clinton, een stadje aan de oever van de
Mississippi rivier. Daar bezochten ze de Smith Brothers General Store. In 1933
openden de gebroeders Smith (toen 13 en 15 jaar oud) hun kruidenierszaak. In
de vijftiger jaren breidden ze hun winkel uit met gereedschappen e.d. Vandaag
de dag is de zaak nog steeds open, een zoon van een van de broers is de
eigenaar.
Op zondagochtend 9 juni staken Ron en Christoph de Mississippi rivier over
en kwamen zo in de staat Illinois. Ze hebben die ochtend lange tijd gezocht
naar de kruising van de Lincoln Highway met de zeer bekende Route 66.
Dat was knap lastig te vinden, bij toeval vonden ze de wegwijzer toen ze na
de lunch het parkeerterrein van hun restaurant afreden! Aan het slot van de
tocht over de Lincoln Highway reden ze op Route 66 naar het zuiden om in
Louisville, Kentucky, de 2019 Grand National bij te wonen. Een hele trip over
die oude highway, gelet op de foto’s bij het artikel zeker de moeite waard.

dat de locatie aan Wilshire Boulevard uitermate geschikt is voor een dealer
van een merk zoals Cadillac. Bij deze opening waren ook Steve Carlisle en
Rory Harvey aanwezig, respectievelijk president en vicepresident van Cadillac.
Het feest vond plaats in de showroom waar o.a. een 2020 Escalade, een
2020 XT6 en de 2013 Elmiraj concept auto stonden opgesteld. Bovendien
waren er door CLC leden een 1949 Series 62 Convertible Coupe en een 1962
Four-Window Sedan de Ville neergezet. Halverwege de festiviteiten werd de
2020 CT5-V onthuld. In de parkeergarage stonden aardig wat fraaie Cadillacs
van CLC leden, daar was veel belangstelling voor. Uiteraard waren er tal van
lekkere hapjes, bovendien – aardig detail – was er een wand vol met cupcakes
voorzien van een marsepeinen Cadillac logo! Al met al een passende opening
voor “ons” merk volgens Rob Leonard.

Christoph in Austin, Nevada

De 4,6 liter Northstar motor was standaard bij de DeVille Concours en
alle Eldorado plus Seville modellen. In de Eldorado Coupe bedroeg het
motorvermogen 275 pk, in de Eldorado Touring Coupe 300 pk. Dit verschil
in vermogen gold ook voor de Seville respectievelijk de Seville Touring Sedan.
Nieuw in dat jaar was voorts de 4T80E automatische versnellingsbak (vier
versnellingen), tevens waren alle 1995 Cadillacs uitgerust met ABS remmen
inclusief tractiecontrole.
In 1995 bedroeg de Cadillac productie 200.577 stuks, in 1994 219.485 auto’s.
Het marktaandeel in 1995 bedroeg 2,1%, in 1994 nog 2,3%. Bij de CLC staan
zeventig Cadillacs uit 1995 geregistreerd.

26 Garage in Nebraska

1994 Sedan de Ville met de bullet proof 4,9 liter V-8

Beverly Hills Cadillac dealer

Na dertig (!) jaar is er sinds 13 december 2019 weer een Cadillac dealer
in Beverly Hills, Los Angeles. Rob Leonard bericht over de zéér feestelijke
opening van deze nieuwe dealer. Onder de honderden genodigden waren ook
twaalf leden van de Zuid-Californië afdeling van de CLC.
De burgemeester van Beverly Hills hield een toespraak, hij merkte o.a. op

Christoph Roesner buj de 2000 Eldorad0 ETC

Borden bij de Lincoln Highway

Bij de DeVille Series waren er in 1995 kleine veranderingen ten opzichte van
het vorige modeljaar. Standaard voor de DeVille was nu o.a. een elektrisch
bedienbaar kofferbakdeksel, er waren ook nieuwe interieurkleuren. Bij
de Fleetwood veranderde er niet zo veel. Standaard was een op afstand
bedienbare centrale deurvergrendeling, de portieren sloten automatisch bij
het wegrijden en er was een nieuwe interieurverlichting.
De Eldorado kreeg in 1995 in plaats van een rechtop staand Cadillac
embleem op de motorkap een embleem op de grille. Op de zijkanten van de
auto kwam met chromen letters “Eldorado” te staan. Bij de Eldorado Touring
Coupe verdween die naam op de portieren, in plaats daarvan kwam aan de
achterzijde van het kofferbakdeksel rechtsonder “ETC” te staan. De Seville
Series verschilde bijna niet van die uit 1994.
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accessoires. Volgens de verkoper zou de auto uit Florida afkomstig zijn,
vandaar het ontbreken van de verwarming.

Uiteraard kon je, zoals gebruikelijk bij Cadillac, bij de verschillende modellen
weer tal van accessoires bestellen. Bij de DeVille waren dat bijvoorbeeld een
elektrisch bedienbaar schuifdak ($ 1.550,-), leren bekleding voor de stoelen ($
785,-) of verchroomde wielen ($ 1.195,-). De Fleetwood kon worden uitgerust
met o.a. een Brougham leren interieur ($ 2.250,-) en een vinyl dak ($ 925,-).
Wilde je een volwaardig reservewiel dan kostte dat $ 95,-. Ook bij de Eldorado
kon je verchroomde wielen aanschaffen, de prijs daarvan bedroeg $ 1.195,-.
In de Seville was een aardige extra de Delco-Bose geluidsinstallatie, voor een
goed geluid betaalde je $ 972,-.
In 1995 was de DeVille Four-Door Sedan de goedkoopste Cadillac, de “vanaf”
prijs bedroeg $ 34.900. De duurste Cadillac in dat jaar was de Seville STS
Touring Sedan, die kostte $ 45.935,-.

Zijn nieuwe aanwinst bleef tot de herfst bij de verkoper staan, het kostte tijd
om een stallingplaats te vinden. In de tussentijd – dus van juni tot de herfst
– had Jeff via zijn advertentiekrantje een 1949 Series 62 Sedan, een 1961 SixWindow Short Deck Sedan de Ville, een 1964 Series 62 Six-Window Sedan
en een 1977 Sedan de Ville gekocht! Bizar als dit was, Jeff was toen 22 jaar,
hij was er nog niet klaar mee. In de volgende maanden kocht hij er een 1960
Sedan de Ville en een 1941 Series 62 Deluxe Coupe bij.

1995 Eldorado ETC
Party

Gebeurtenissen, films, enz. uit 1995

Op 1 januari 1995 werd de World Trade Organization (WTO) opgericht. Op
19 april werd in Oklahoma City een overheidsgebouw opgeblazen, hierbij
kwamen 168 mensen om het leven, 680 personen raakten gewond. Op 4
november werd de Israëlische premier Rabin in Tel Aviv vermoord. Bekende
films uit dat jaar zijn Heat, Toy Story, Apollo 13 en Casino. In 1995 overlijden
Dean Martin, Jerry Garcia, Ginger Rogers en George Romney.

1995 Eldorado
Cadillacs tijdens de Beverly Hills Party

Amelia Island Concours d’Elegance

Bill Wolf laat bij een kort stukje over zijn bezoek in maart jl. aan het bekende
concours (het was dit jaar frisjes op het eiland) een paar prachtige Cadillacs
zien. Het was al weer het 25e concours op Amelia Island.

Jaren later, in 2010, ging hij via internet toch nog eens zoeken naar zijn auto. Het
bleek dat de auto er nog was, in augustus 2008 was hij in Carmel op kenteken
gezet. Dat was dus de stad waar Jeff in 1995 de auto had gekocht! Nog wat
later vond Jeff via Google foto’s van “zijn” auto. Op een van de foto’s zag je dat
een vorkheftruck de carrosserie van het chassis had gehaald, blijkbaar was
iemand bezig met een zeer grondige restauratie. Hij nam vervolgens contact
op met de nieuwe eigenaar, Garrett Brown. Hij vertelde Jeff dat hij druk bezig
was met de restauratie, het zou nog wel een tijd kunnen gaan duren.

Een verlaten 1942 Cadillac Series 62 Sedan

Jeff Shively, hoofdredacteur van The Self-Starter, had midden jaren negentig
de gewoonte om regelmatig in een plaatselijk advertentiekrantje te kijken wat
er allemaal aan oude auto’s en oude spullen werd aangeboden. Zo ook in juni
1995, hij zag in zijn favoriete krantje een Cadillac uit 1942 te koop staan, hij
was al jaren op zoek naar een dergelijke auto. Samen met een vriend ging
hij op een avond naar de auto kijken, zoals bekend is dat een uitstekend
moment om auto’s te bekijken, vooral als het al gaat schemeren! De auto leek
een beetje op een roestbak, de verf was blijkbaar ooit eens aangebracht met
een grove kwast, de kofferbak was behoorlijk gebutst, het stuurwiel was op
verschillende plaatsen gebroken en de motor zat onder een dikke laag roest.
Het was duidelijk dat er al in geen jaren meer met de auto was gereden want
de kentekenplaat dateerde uit 1980. Voor $ 500,- werd Jeff eigenaar van zijn
eerste vooroorlogse auto.
In het modeljaar 1942 zijn er 16.511 Cadillacs geproduceerd, de fabriek moest
in verband met de op 7 december 1941 uitgebroken oorlog overschakelen
op oorlogsproductie, er werden daarna geen personenauto’s meer gemaakt.
Van die 16.511 stuks waren er 4.960 Series 62 modellen, van de door Jeff
gekochte Cadillac (de 42 – 6269 Sedan) zijn er slechts 1.780 geproduceerd.
Opvallend was dat de auto zo spartaans was uitgerust: geen verwarming,
geen radio, geen Hydra-Matic versnelling of een van de andere populaire

In het voorjaar van 1996 had hij voor een 23-jarige een ongebruikelijk probleem:
waar laat ik al mijn auto’s?
Gelukkig kon hij vijf auto’s in een oude schuur bij zijn vader zetten. Het
werd al snel duidelijk dat het niet praktisch was om alle auto’s te houden,
hij besloot er zes te verkopen. In juni 1999 vond hij een koper voor de 1942
Cadillac. Jeff had na zijn aankoop van die auto in 1995 veel brochures, een
werkplaatshandboek, een gebruikershandleiding e.d. gekocht, daar zat hij
regelmatig in te lezen na de verkoop van die auto. Achteraf kreeg hij spijt dat
hij juist die auto had verkocht.
In december 2003 zag hij bij toeval een advertentie van de verkoop uit een
nalatenschap: zijn auto stond daarbij vermeld! Jammer genoeg moest hij
op de dag van de veiling werken, de kans om zijn auto terug te kopen was
verkeken.

Showroom Beverly Hills

1995 Fleetwood Brougham

Opening waarbij Steve Carlisle en Rory Harvey aanwezig waren

Chrystal Waterford Hearses uit 1995

In augustus 2013 bezocht Jeff in Carmel een autoshow, Garrett, een jonge
man, kwam op hem af en stelde zich voor. De restauratie verliep zeer langzaam,
ondanks dat was Jeff toch onder de indruk van wat Garrett
allemaal al had gedaan. Tot slot merkt Jeff op dat we vaak horen dat de jongere
generatie geen belangstelling heeft voor auto’s uit de klassieke periode of uit
de vijftiger/zestiger jaren. Toegegeven, die belangstelling is
wellicht minder dan vroeger, maar hij is er wel. Er zijn twintigers en dertigers
die erg geïnteresseerd zijn in dergelijke auto’s en ze, indien nodig, ook willen
restaureren. Het is volgens Jeff van belang dat ouderen met ervaring in
restauraties van dat soort auto’s de jongere generatie willen adviseren en als
het nodig is een helpende hand uitsteken om zo, mede daardoor, de toekomst
van onze liefhebberij veilig te stellen.
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Nog het vermelden waard:
•

•

•

•

•

Glenn Brown, voorzitter van de CLC, kijkt in zijn voorwoord in het maart
nummer terug op de veiling van de 1968 Ford Mustang waarmee Steve
McQueen in de bekende film Bullitt reed. Geweldige achtervolgingsscenes in
die film, een geweldige prijs op de veiling: $ 3.740.000,-! Is een Ford Mustang
uit 1968 dat waard? Glenn vindt zo’n prijs complete onzin. Nee, dan de prijs die
een 1930 Cadillac V-16 Sport Phaeton opbracht tijdens een recente veiling: $
1.220.000,-. Dat is begrijpelijk, want van dit model zijn er maar enkele gemaakt
(door Fleetwood), bovendien hebben we het hier wel over een Cadillac!
In het maart nummer beschrijft Tim Pawl, curator van het CLC Museum, een
record dat in 1952 werd gevestigd met een 1947 Cadillac. Louis Matter paste
een Cadillac uit 1947 aan om er zo lang mogelijk onafgebroken mee te kunnen
rijden. Zo bouwde hij een dubbel ontstekingssysteem in, er was een douche,
een elektrisch oventje, een chemisch toilet, koelkast, elektrisch scheerapparaat
e.d. Op een aanhanger was een grote benzinetank gemonteerd met een
inhoud van 870 liter, die tank kon tijdens het rijden door een tankauto worden
gevuld. Louis en twee andere chauffeurs reden zo in 1952 van San Diego
aan de westkust naar New York en vandaar terug naar Los Angeles in een
tijdsbestek van zeven dagen zonder ook maar een moment te stoppen. Ze
legden tijdens deze rit 6.050 mijl af oftewel ruim 9.700 km met een gemiddelde
snelheid van 62 km per uur. En dit allemaal in een tijd dat er nog bijna geen
moderne snelwegen waren. Het verbruik tijdens deze rit bedroeg ongeveer 1
liter op 4 kilometer. Deze bijzondere Cadillac bestaat nog steeds, je kunt hem
bewonderen in het San Diego Automotive Museum. De teller van deze Cadillac
staat inmiddels op 460.000 mijl (740.298 km). Ach ja, typisch een Standard of
the World auto!
Glenn Brown gaat er in zijn voorwoord in het april nummer nog vanuit dat
de Grand National, te houden in juni, gewoon zal doorgaan. Al weer een tijd
geleden kregen de CLC leden echter via de mail te lezen dat de Grand National
is geannuleerd.
Op 1 februari jl. was er in New Orleans de “winter” vergadering van het CLC
bestuur. In het afgelopen boekjaar overtrof het financiële resultaat van de
club de verwachtingen. Het vermogen bedraagt inmiddels $ 525.000,-. De
Russische Cadillac Club is zeer actief via Facebook, YouTube en Instagram;
deze club heeft met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 de status van Russian
International Affiliate gekregen. De CLC Facebook pagina loopt erg goed, er is
steeds meer belangstelling voor.
In zijn bijdrage aan het april nummer blikt Bill Anderson, voorzitter van het CLC
Museum, terug op hetgeen in 2019 bij het museum is gerealiseerd. Er is de
eerste opzet voor een nieuwe website, die opzet zal dit jaar worden uitgewerkt.
Met het oog op de toekomst van het museum heeft het bestuur daarvan een
strategisch plan ontwikkeld. Nieuw in het museum is ook dat je via een groot
aanraakscherm de complete New Cadillac Database kunt raadplegen. Het
museum kreeg vorig jaar een mooie 1970 Cadillac Eldorado in bezit, dit was
een schenking. Het Herfst Festival trok in 2019 ruim duizend bezoek(st)ers,
de netto opbrengst daarvan bedroeg $ 51.000,-. Het fiscale jaar 2019 leverde
een positief resultaat op van $ 35.000,-. In 2020 wil men de collectie van het
museum (auto’s en literatuur) via internet makkelijk(er) toegankelijk maken. Het
bestuur is van mening dat het museum niet meer alleen afhankelijk kan zijn van
vrijwilligers. Men stemde in om een full-time directeur aan te trekken die zich
o.a. bezig moet gaan houden met het inzamelen van gelden en met projectmanagement. Het op lange termijn in stand houden van een organisatie zoals
het CLC Museum zal mede afhangen van dusdanige schenkingen dat met

•

1995 Limousine

1942 Series 62 Sedan

het rendement daarvan operationele kosten kunnen worden gedekt. De financiële
commissie van het bestuur zal een plan ontwikkelen om aan dergelijke schenkingen
te komen.
Glenn Brown heeft het in zijn inleiding bij het mei nummer over het annuleren van
de Grand National. Gelet op de leeftijdsopbouw van de CLC leden kon men niet
anders. Als gevolg van het coronavirus moet Glenn thuis blijven. Hij is al een tijdje
op zoek naar een dagelijkse auto, maar dat zal niet de Cadillac Celestiq worden die
waarschijnlijk meer dan $ 200.000,- zal gaan kosten. Wie weet kiest hij toch voor een
elektrisch aangedreven auto, misschien wel de Cadillac Lyriq die in 2022 op de markt
zal komen. Dit is een XT5-achtige auto wat de afmetingen betreft. Hij vraagt zich af of
hij de elektricien al moet gaan bellen om tijdig een laadpaal te installeren bij zijn huis.

1942 Series 62 Sedan interieur

1932 452B 155 V-16 convertible
Zo stond de 1942 sedan in een veld

1960 Brougham

Body en chassis los van de 1942 sedan

Restauratie van de 1942 in volle gang
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by Koen Ongkiehong

Der Zigeuner
In 1993 bezocht ik praktisch iedere eerste zaterdagavond
van de maanden van april tot september de Amerikanen
Meeting op de visafslag in Scheveningen. In de loop der jaren
leerde ik daar eigenaren en liefhebbers van Amerikaanse
auto’s kennen zoals Sjaak Witvliet uit Amsterdam, die
gecharmeerd was van een Eldorado convertible en eigenaar
was geweest van een Chrysler Cordoba.

Op een mooie zomerse zaterdagavond was het op de
visafslag stampvol en kwam Sjaak naar mij toe en zei dat hij
kennis had gemaakt met Marius Zwolsman uit Voorburg die
net een prachtige 1972 Eldorado convertible had gekocht
in de VS. Deze had de bijzondere kleur Contessa Pewter
Metallic (zilver/licht groen) met een wit dak, een glazen
achterruit en een wit interieur.
Marius en ik raakten snel bevriend, trokken veel met
elkaar op en zouden samen veel lol gaan beleven met
onze Eldorado’s. In die tijd had ik een blauwe Eldorado
convertible uit 1975.
In 2008 verkocht Marius die nu 86 jaar oud is, zijn Eldorado,
die de bijnaam “Der Zigeuner” kreeg, aan Bas van
Schie. Afgelopen jaar bezocht Marius nog regelmatig de
Amerikanen Meeting van The Cruise Brothers in Den Haag.
Wie weet zien we hem nog een keer op een CCN meeting.
Ik heb dit stuk geschreven om de Eldorado onder de
aandacht te brengen omdat Bas hem wil verkopen. Het
was leuk om enkele stukken uit vroegere clubbladen te
herlezen over Marius en de Eldorado, foto’s van vroeger op
te zoeken en terug in de tijd te gaan.
Het is jammer dat heel wat leden die in dit stuk genoemd
worden inmiddels overleden zijn en dat anderen hun
Cadillacs verkochten en geen lid meer zijn maar met hen
heb ik nog steeds contact.
Het zou leuk zijn om regelmatig stukken van leden te krijgen
over het plezier en de avonturen die ze met hun Cadillacs
hebben beleefd.

De aanschaf van de Eldorado in St. Louis,
Missouri
Het bedrijf Zwolsman Gips dat Marius eind jaren zestig
oprichtte, is gespecialiseerd in de import en export van
gipssoorten, die worden gebruikt in de tandtechniek,
orthodontie, orthopedie, kunstsector, theater- en
filmindustrie en voor sporen onderzoek. Het assortiment

bestaat uit meer dan 60 soorten gips uit Duitsland en de
Verenigde Staten.
Marius verhuisde begin jaren zeventig naar een locatie
aan de spoorbaan bij Delft zodat hij gips uit Duitsland per
spoorwagon kon laten aanvoeren.
Ruim tien jaar geleden heb ik samen met Rick Melsert,
de stiefzoon van Marius die het bedrijf overnam, een
automatische gipsmengmachine ontwikkeld met de naam
de Onkymix. Marius ging regelmatig naar gipsproducent
Pemaco in St. Louis en was goed bevriend met de eigenaar
Dick Perkovski die ik diverse keren heb ontmoet. Op een
gegeven moment zei Marius tegen Dick dat hij wel eens een
show met “Rock & Roll” auto’s zou willen bezoeken omdat
hij misschien wel zo’n auto zou willen kopen. Eigenlijk
bedoelde hij een vijftiger jaren auto. Dick had een vriend
die een mooie Eldorado had en uiteindelijk heeft Marius die
gekocht voor $ 11.000.

Interview uit 1996

In 1996 werd ik redacteur van de CCN en heb in het
eerste clubblad van 1996 dat op A5 formaat verscheen,
een interview geplaatst over Marius die toen bestuurslid en
evenementencoördinator was. Dit interview staat bij dit stuk
en is ook te vinden in het clubbladarchief op onze site. Het
is jammer dat ik de originele kopij met tekst, afbeeldingen
en foto’s die ik in die tijd naar Multicopy bracht voor het
drukken van het clubblad, niet meer heb. De zwart-wit foto’s
werden vaak nogal onscherp afgedrukt zoals de zwart-wit
foto waarop de Eldorado zonder deuren staat afgebeeld.

Marius heeft veel delen behandeld met Paratol,
een sneldrogende zwarte lak en een beproefd
beschermingsmiddel. In het interview kunnen we lezen
wat hij allemaal heeft gedaan aan de Eldorado en dat hij
de Eldorado de bijnaam “Ketje” gaf. Hoewel de Eldorado
er schitterend uitzag mankeerde er toch heel wat aan.
Nadien zijn daar nog diverse reparaties bijgekomen zoals
het vervangen van de distributieketting bij André Neet in
Zevenhuizen.

LaMothe Cadillac in St. Nicolas de la Grave. In 1702 stichtte
deze de stad Detroit in Amerika en toen Henri Leland zijn
nieuwe automobiel een merknaam moest geven koos hij de
naam Cadillac omdat het precies 200 jaar geleden was dat
deze de stad had gesticht.
In het hotel in Castelsarrasin waar de gasten verbleven
raakten Marius en ik aan de praat met een nogal drukke
Duitser die eigenaar was van een Cadillac cabriolet uit 1942
of 1947 dacht ik. Op een gegeven moment zei ik tegen de
Duitser dat we met de beste Cadillac waren gekomen die

In de guldentijd kwam het regelmatig voor dat eigenaren
tot bijna 100.000 gulden uitgaven aan de aanschaf en het
restaureren van een Eldorado convertible. Dit is momenteel
de meest populaire Cadillac in de CCN. Ik heb er veel over
geschreven en ze zijn nog steeds voor zeer lage prijzen te
koop, maar de kosten voor het opknappen kunnen fors zijn.
Marius heeft de Eldorado vijftien jaar gehad en er in totaal
voor iets meer dan 50.000 gulden aan uitgegeven. Omdat
hij er steeds minder mee reed heeft hij hem in 2008 voor €
17.000 verkocht aan Bas van Schie zodat de afschrijving
per jaar ongeveer duizend gulden per jaar bedroeg. Ik weet
niet precies hoeveel kilometer Marius er mee heeft gereden
maar schat meer dan 40.000.

er bestond! Welke vroeg hij? Met een Eldorado convertible
was mijn antwoord. Ach zei hij met een afkeurend gebaar…
ZIGEUNER WAGEN!
Dus vanaf dat moment kreeg de Eldorado van Marius de
bijnaam DER ZIGEUNER.

De vele ritten en de herkomst van de bijnaam
“Der Zigeuner”

Marius heeft met zijn Eldorado aan zeer veel CCN ritten
meegedaan en bezocht ook veel internationale Cadillac
meetings waarover hij schreef in het clubblad.
In juni 1994 reed ik met Marius mee naar het Cadillac
Museum in Langeais, Frankrijk, waar meer dan veertig
Cadillacs staan bij een kasteel van de Belgische industrieel
Robert Keyearts. Na zijn overlijden hebben zijn dochters
Magali en Genevieve het museum voortgezet dat alleen
op afspraak bezichtigd kan worden. In de jaren daarna
bezochten we dit museum nog enkele keren.
In 1995 reden Marius en ik samen met Wouter en Anne
Ultee naar een internationale Cadillac meeting in ZuidFrankrijk waar we het geboortehuis bezochten van de

Op de rit naar Zuid-Frankrijk reed Wouter Ultee achter ons
aan in zijn zwarte Fleetwood uit 1966 die hij grondig had
gerestaureerd. Die was nieuw gekocht door de diamantair
Samuel Gassan. In 1996 overleed Wouter helaas. De rit die
Wouter en zijn dochters voor de CCN wilden organiseren,
werd een zeer bijzondere. Onder politie-escorte werd de
rouwwagen begeleid door 18 Cadillacs van leden en 15
Cadillac limousines die uitvaartondernemer en clublid Van
der Putten uit Lisse had geregeld.
De rit ging met een grote omweg door de mooie omgeving
van Waverveen naar het crematorium in Utrecht waar
Marius een voordracht hield namens de CCN.
Op 17 September 1996 reden Marius met zijn Eldorado en
elf Cadillacs van andere leden naar het Cadillac Museum
van Ulrich Müller & Hensel in Hachenburg, Duitsland. Marius
en Müller werden goede vrienden en Marius zou daar in de
komende jaren nog vaker komen.
Op 11 Augustus 1996 organiseerde Marius de Uddelermeer
toer met als topper van de dag het gitaarconcert van Marius
en Leontien van Brummelen. Leontien zou na mij jarenlang
het clubblad gaan verzorgen, ze deed dit vanaf eind 2000
tot 2005. Onlangs stond er nog een leuk stuk van Leontien
en haar vriend Aart van der Hagen in het Financieel Dagblad
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over hun gezamenlijke autopassie. De club van Aart heet
Elk Merk Waardig en is vooral voor vergeten oldtimers.
Leontien had vroeger een Eldorado uit 1980 maar rijdt al
jaren geen Cadillac meer.
Marius bezocht de jaarlijks meetings van de Duitse Cadillac
club in Ahrensburg, Würzburg en Keulen en in 2002 is hij
met mij en veel andere CCN-leden naar de grote meeting
in Detroit geweest voor de viering van het honderdjarig
bestaan van Cadillac. Verder bezocht Marius de Cadillac

In het midden van de jaren negentig bestelden we veel
onderdelen bij USA Parts Supply.
Sean Cannan die daar werkte raakte bevriend met Leontien
van Brummelen en kwam regelmatig naar Nederland. in
1998 was ik de grootste buitenlandse afnemer van USA
Parts Supply omdat ik veel onderdelen bestelde voor andere
leden en maakte kennis met Sean. Zware onderdelen
en banden konden in die tijd meekomen in de container
waarmee gips verscheept werd van St. Louis naar Delft.

Omdat Marius de laatste jaren zeer weinig met de Eldorado
reed, had hij besloten om hem te verkopen. Op één van
de foto’s staat de Eldorado op een brug in Delfgauw en
kon door Bas geïnspecteerd worden. Het was wel een
zware beslissing van Marius om afscheid te nemen van
zijn Zigeuner maar Marius was altijd welkom om er mee te
rijden. De koop was snel gesloten en in de loop der jaren

Marius organiseerde de Uddelermeer toer in
1996 met een tussenstop in Harderwijk

1995 Bij het Cadillac Museum Keyaerts in Langeais

De Eldorado bij een Payage

meeting in Bad Zurzag in Zwitserland.

Sleutelen en onderdelen

Op één van de foto’s staat de Eldorado bij de gipshandel
van Marius in Delft.
Voormalig clublid Erwin van Ditmars die eigenaar was van
een witte 1976 Eldorado convertible en ik mochten onze
Cadillacs stallen in een garage vlak bij Zwolsman gips. De
garage was van de Spoorwegen en stond op de nominatie
om gesloopt te worden in verband met de aanleg van de
spoortunnel bij Delft. We hebben daar bijna vier jaar naar
hartenlust kunnen sleutelen tot 2001 toen Zwolsman Gips
verhuisde naar Delfgauw.

heeft Bas hem goed onderhouden. Hij heeft er een IMPCO
LPG installatie in laten bouwen en het onderhoud werd
altijd uitgevoerd bij Garage Neet in Zevenhuizen.
Omdat Marius zoveel onderhoud had uitgevoerd hoefde
Bas er niet veel aan te doen. Bas heeft het tapijt, de banden
en de radiator vernieuwd en er zeer weinig mee gereden.
De Eldorado staat te koop in de rubriek vraag en aanbod.

Op deze foto uit het eind van de jaren negentig
vier Eldorado's in de Pijnboomstraat

De Eldorado bij Zwolsman Gipshandel in Delft
Op een andere foto uit het eind van de jaren negentig staan
er vier Cadillacs bij mij in de straat.
De rode 1972 Eldorado was van Sjaak Witvliet uit
Amsterdam. De blauwe 1975 Eldorado convertible was van
mij en die ruilde ik een paar jaar later met de bruine 1977
Eldorado van Henk van der Lely die bij mijn in de buurt
woonde. Op de foto loopt Marius naar zijn Eldorado.

Deze foto stond in het interview uit 1996

Bas van Schie

Bas van Schie uit Pijnacker was in 2008 op zoek naar
een mooie Eldorado met een bijzondere kleur. Na het
bekijken van diverse minder mooie exemplaren is hij naar
de Eldorado van Marius gaan kijken.

De kaft van het derde clubblad van 1993

interview

1996

Op weg naar Castelsarrasin in 1995,
de rode 1993 de Ville convertible was
van Mees van den L angenberg

The Standard

Bijzondere aanbiedingen
Op verzoek van leden kunnen onderdelen en Cadillacs meer onder de aandacht gebracht worden met
tekst en foto’s in deze rubriek.
Gerard Ferwerdauit Dronten heeft
een zo goed als nieuwe Cadillac DTS
uit 2007 met slechts 1.100 mijl op de
teller te koop.
Deze kan interessant zijn voor de
zakelijke rijder omdat hij binnen twee
jaar 15 jaar oud is en dan gaat de
bijtelling over de dagwaarde.
De lijst met voorzieningen is zeer
lang.
Hij heeft geen middenconsole voorin
en biedt plaats aan drie personen
dus is er een zee van ruimte voorin.
Voor meer informatie:
Gerard
Ferwerda, ferwerda.import@planet.nl

Edwin Vogels uit biedt originele
Cadillac 15 inch wire wheels of terwijl
spaakvelgen aan.
Met enige pijn in het hart verkoopt
hij deze. Hij kocht vier jaar geleden
zijn droomwagen, een Cadillac
Brougham uit Texas getooid met
deze velgen. Deze velgen waren als
luxe GM dealer opties verkrijgbaar
tot 1985. Deze zijn nog steeds zeer
gewild bij Cadillac eigenaren van
jaren ‘70 t/m ‘90. Kijkt u op internet
hoeveel van deze velgen worden
aangeboden en welke bedragen
worden gevraagd voor originele
exemplaren. De centercaps alleen
zijn al $75 per stuk waard.
Twee van deze velgen hebben een te
grote slag (van 2.5 en 4 mm). Twee
zijn bruikbaar maar dat zijn er twee
te weinig.
Wel een prachtige muurversiering
in de garage of mancave voor
verzamelaar
van
Amerikaanse
automobilia of te monteren onder
een showauto.
De velgen zijn optisch in prima staat.
Op 2 velgen zit wat roest bij het
boutgat en het begin van spaak.

enige bouwjaar met de krachtigste
5,7 V-8 injectie, volledig beigebruin
leer interieur. Datum eerste toelating
januari 1980 dus wegenbelasting vrij;
Deze auto heb ik sinds 1993 (27 jaar
!) in bezit en in 1994 voorzien van een
toen gloednieuwe LPG installatie.
Auto is (zeer goed rijdend) weggezet
in 1998 . Auto is keihard en heeft
nagenoeg geen roest maar moet
natuurlijk technisch wel aangepakt
worden na zoveel jaar stilstand.
Cadillac Eldorado 4,6 V8 Northstar
van 1996, sinds 2005 in bezit, groen
metallic met crème leder interieur,
slechts 135.000 km (NAP km )
gelopen en ook zeer goed rijdend
en alle functies werkend weggezet in
2007. Deze auto is starten en lopen,
heeft regelmatig een verplaatsing
gehad. Geen roest of narigheid,
vloeistoffen verversen en apk keuren.

Schuurvondst! 3 Cadillacs van Gert
Sterken uit Helmond

De richtprijs is € 500,00. U bent van
harte welkom voor bezichtiging!
Voor meer inlichtingen: Edwin Vogels
06- 18512097

Cadillac Eldorado Biarritz, kleur wit,
model 1979, dus met RVS dak,

Cadillac Limousine 6 deurs Superior,
4,6 V-8 Northstar, nov 1996, kleur
zwart, smetteloos, zwart leder
interieur, is in mijn bezit sinds 2009,
rijdend en alles werkend weggezet in
2009, geen studentenbak maar zelf
2e eigenaar. Volledig roestvrij.
Alle drie de auto’s hebben louter
gestald binnen gestaan ! Ik doe
ze weg omdat ik de huur wil gaan
opzeggen van de stalling.
Kom kijken en doe een laag (maar
enigszins reëel bod en we komen er
samen uit…!) en sla je slag!
Gert Sterken, Helmond,
06- 54687561

Van Jeroen Kahlert van Driessen
Autogroep in Eindhoven, kregen we
een aanbiedingen een textielframe
met doek van Cadillac, afmeting 2.45
mtr x 5.80 meter, de prijs is € 225,-Misschien is een van de leden
geïnteresseerd. Voor inlichtingen kan
op
j.kahlert@driessenautogroep.nl
contact worden opgenomen met
Jeroen.
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by Ruud Gersons

GM’s 1954-Motorama and its Cadillac Show Cars
Part 12: ’55/’56 Cadillac Eldorado Brougham Concept Car
And: Brougham……… what’s in a name?

Foto’s 1 en 2: de 1955 Cadillac Eldorado Brougham
Four-Door Hardtop Sedan Concept Car
In het jaar 1957 kwam de bekende ‘57/’58 Cadillac
Eldorado Brougham uit. (Zie foto’s nr. 20 t/m 22 en ook 31
t/m 33). Van deze bijzondere en opvallende wagen werden
slechts 400 exemplaren verkocht in 1957 en 308 stuks in
1958.
De ‘57/’58 Eldorado Brougham was een peperdure, met
de hand gebouwde wagen in gelimiteerde oplage en met
een eindeloze reeks accessoires w.o. een roestvrij stalen
dak (brushed stainless roof), zetels waarvan de instellingen
onthouden konden worden (memory seats), cruise
control (toen al!!), luchtvering, automatisch openende en
sluitende kofferklep als je op een knopje drukte van het
dashboard, automatische demper van de koplampen als

er een tegenligger aan kwam (autronic eye), transistor
radio (toen nieuw want normaal was een “buizen-radio”),
airconditioning, een keuze van 44 combinaties van lederen
bekleding, een armsteun achterin in het midden waaruit
een parfumfles tevoorschijn kwam en nog véél meer.
De ‘57/’58 Eldorado Brougham had een 365 CID V8
automaat met 325 PK en was met een prijs van $ 13.074
duurder dan een Rolls Royce.
Op elke verkochte ‘57/’58 Brougham leed GM duizenden
$$ verlies. Maar dat gaf niet. De winst kwam wel van de
“gewone” Cadillacs en een topmerk moest immers altijd
een prestige wagen hebben. Dáár kwam het publiek op
af in de Showrooms (of Motorama Shows) om vervolgens
een van de mindere goden aan te schaffen, zoals een Sixty
Special of Sedan De Ville.
Er is indertijd een promotiefilm van deze wagen gemaakt
die nu op Youtube te zien is. Je kunt daarmee echt terug in
de tijd, want je ziet een elegante dame, die in het jaar 1957
uit de auto stapt, als de chauffeur voor haar de suicide
doors achteren openzwaait. Wil je de wagen in het echt
zien rijden? Kijk dan op: https://www.gmheritagecenter.
com/videos/1950/1957_Cadillac_Eldorado_Brougham.
html (Wat spaties lijken, zijn underscore streepjes!!)
Maar er is met die 1957/1958 Eldorado Brougham iets
vreemds aan de hand. Namelijk dat hij er uit ziet als een
“one of a kind” Concept Car (of “Dream Car” zo men wil),
maar dat is hij niet, want er zijn zoals gezegd in 1957 alleen
al 400 van verkocht.
Een productiemodel is toch altijd gebaseerd op een
Concept Car?
Die ‘57/’58 productie Brougham komt toch niet zomaar uit
het niets te voorschijn?
Wat was dan het uitgangspunt voor de ontwerpers van
de ‘57/’58 Eldorado Brougham? Waar was deze ‘57/’58
Brougham dan op gebaseerd, als het zelf geen Concept
Car was?
Hij was gebaseerd op de 1955 Cadillac Eldorado Brougham,
die wèl een Concept car was – en nu komt het vreemde
– maar er uit zag als een gewone, gemiddelde productie
Cadillac uit die jaren, die je verwachtte gewoon op straat
om de hoek te kunnen tegen komen. (zie foto’s 1, 2 en 7)
M.a.w. we zien een 1955 Concept Car die er uit ziet als een
productie wagen en een 1957/1958 productiewagen, die
er uit ziet als een Concept Car.
Waarom men bij GM op die wijze te werk is gegaan, is voor
mij vanaf mijn kinderjaren tot op de dag van vandaag een

groot raadsel gebleven.
Toegegeven: de 1955 Eldorado Brougham Concept Car
(van foto’s 1, 2 en 7) mag er zijn en ziet er schitterend uit
onder dat enorme balkon resp. met die elegante dame.
Maar een Concept Car……? Mwah!
Deze Concept Car (of Dream Car) wordt voor het eerst
getoond aan een select publiek van zo’n 5100 personen en
wel op 19 januari 1955 om 16.00uur. Dat was op speciale
uitnodiging.
Het “gewone” publiek krijgt de wagen pas te zien in de
Grand Ballroom van het fameuze Waldorf Astoria Hotel in
New York, waar zoals we al eerder hebben vermeld, altijd
de aftrap van de Motorama Shows plaats vond.
Hieronder een tijdschriftadvertentie van 2 maart 1955 uit
California, waarin aangekondigd wordt, dat de Motorama
Show van dat jaar binnenkort zal neerstrijken in Los
Angeles. Er wordt beschreven welke Cadillacs daar allemaal
te bewonderen zullen zijn. En dan klinkt het zo:
Natuurlijk de “wereld beroemde” Sixty Special, de
“prachtige” Sedan en “dramatische” Coupe de Ville, de
“briljante” Convertible en de “sensationele” Eldorado.
(Die laatste is de bovenste van de twee afgebeelde wagens
- RG). Maar nu komt het:
……de “adembenemende” (“breath-taking”) Eldorado
Brougham….. “Cadillac’s spannende blik in de toekomst
van automotive styling.” (Onderste van de twee afgebeelde
wagens - RG).
De wagen vormt de hoeksteen van de hele 1955 Motorama
Show. Een publiciteitsfilmpje uit die dagen toont toenmalig
Cadillac president en General-Manager Don Ahrens, die
als een gentleman de deur open houdt voor een liefelijke
jongedame, die als mannequin dienst doet bij de promotie
van deze wagen.

Foto 3: de advertentie van 2 maart 1955.
Merkwaardig genoeg werd de toch wel unieke optie van
sviveling seats niet toegepast op de ‘57/’58 productie
Eldorado Broughams. Te duur voor zulke kleine aantallen,
zal wel de reden zijn geweest. Het was het Chrysler
concern dat deze handschoen opnieuw oppakte bij alle
1959 modellen van Plymouth, Dodge, DeSoto, en Chrysler.
Zie volgende foto’s.

De film laat ook de zetels zien (“voorstoelen” is een
understatement), die ver naar buiten kunnen draaien, om
de passagiers makkelijker te kunnen laten in- en uitstappen;
de zgn. “swiveling seats”. Waarbij het vooral er om gaat,
dat bij in- en uitstappen de elegant geklede dames zo min
mogelijke kans zouden hebben op “inkijk”. Het filmpje kun
je zien op youtube met de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=JjuAfSLwVzc
Makkelijker nog is om naar Youtube te gaan en als zoekterm
in te vullen: “1957 Cadillac Eldorado Brougham promotional
film”

Foto’s 4 en 5 : ‘59 Chrysler’s sviveling seats
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We zien de wagen voor dezelfde villa als op foto 1.
De bumpers vallen als eerste op. Die zien er uit als de
spreekwoordelijke zwevende snor van de surrealistische
kunstschilder Salvador Dali (1904-1989) en het zou mij niet
verbazen als de bumpers inderdaad daarvan afgekeken
zijn, want Salvador Dali maakte juist in de jaren ’50 furore
met zijn onwerkelijke schilderijen….. èn met die unieke
snor, die zijn handelsmerk zou worden!
Nu kan de lezer tegenwerpen dat de bumperdelen naar
buiten toe neerwaarts afbuigen terwijl de snor-delen van
Salvador Dali toevallig omhoog gaan, maar de gelijkenis is
er niet minder om.
Ver gezocht? Misschien wel, maar dan ook ver gevonden!
Ik kan het als docent kunstgeschiedenis niet laten ook
hiervan iets te laten zien (foto’s 8 en 9) en ik hoop dat de
lezers mij deze kleine zijsprong zullen vergeven.

Foto 6: 1959 Desoto (merk van het Chrysler concern
dat niet meer bestaat) ook met sviveling seats.

Van Chrysler’s sviveling seats terug naar 1955
Cadillac Eldorado Brougham Concept
Het wordt de hoogste tijd het design van de ’55 Eldorado
Brougham Concept eens nader te bekijken. Laten we dat
doen, gaande van voren naar achteren. Dus beginnen we
even bij de volgende foto.

Foto 8: Salvador Dali’s snor heeft een opvallende gelijkenis
met de voorbumper-delen van de ’55 Brougham Concept.

Van ’55 Eldorado Brougham naar Salvador Dali’s
surrealisme - een klein uitstapje.

Foto 7: 1955 Eldorado Brougham Concept

Het surrealisme laat gewone, normale, alledaagse
voorwerpen zien, maar in een vervreemdende, verwrongen
setting. Surrealistische schilderijen zijn vaak ontleend
aan droombeelden en beelden die opstijgen uit het
onderbewuste. Het is ook de tijd dat de psychoanalyse van
Freud (1836-1939) een hoge vlucht neemt.

Foto’s 10 en 11: ‘55 Fleetwood Sixty Special

Foto 9: “De Tijd” van Salvador Dali met smeltende klokken,
die een metafoor zouden kunnen zijn voor de tijd die ons
door de vingers glipt tijdens ons leven op aarde.

Van Dali terug naar de ’55 Brougham

En ja, als de ’55 Eldorado Brougham Concept een “Dream
Car” is, dan is het verband met het surrealisme en de
psychoanalyse niet eens zo ver gezocht. Want kijk eens
goed naar die bumpers. Afgezien van de gelijkenis met
de snor van Salvador Dali lijken de twee bumper-delen
los te zweven in de ruimte; wat natuurlijk niet kan. Puur
surrealisme! En de grille van de wagen, die normaal door
een stevige bumper op zijn plaats gehouden wordt, lijkt ook
al te zweven!
De beide bumper-delen monden naar binnen toe uit
in enorme “Dagmars” of te wel de vooruit stekende
bumperrozetten die ontleend zijn aan de vooruit strevende
b…….. van TV- persoonlijkheid Dagmar, geboren als
Virginia Ruth Egnor (voor wie toch nog de behoefte mocht
hebben haar even te googelen). Maar ik vertrouw er op dat
de lezer dankzij mijn vorige rondborstige bijdragen over dit
onderwerp inmiddels met dit fenomeen bekend is. Dus
hoef ik “Dagmars” hier niet opnieuw uit te leggen. Maar
wie droomt er nou niet van de “Dagmars” van Virginia Ruth
Egnor? Over surrealisme gesproken. Toch?
De ’55 Eldorado Brougham Concept-grille maakt een
kwetsbare indruk, ondanks die zwevende Dagmars,
zeker als we de grille vergelijken met die van de “gewone”
productie-Cadillacs van hetzelfde jaar 1955. Zie volgende
foto’s.

We zien dat bij de “gewone” Cadillacs de grille wel degelijk
meer beschermd is door de verchroomde verbinding
tussen de beide Dagmars en de verchroomde omlijsting
van de grille.
Als je goed kijkt, dan zie je dat de nogal hoog zittende
Dagmars van de ’55 Eldorado Brougham links en rechts
een flinke, ronde hap eten uit de motorkap. (Foto 7). Als dat
er niet surrealistisch uitziet? Wat zou de reden kunnen zijn?
Gewichtsbesparing? Niet erg waarschijnlijk in die tijd. Als
ik langer naar de grille-bumpercombinatie van de gewone
Cadillacs kijk, dan heeft die toch mijn voorkeur boven die
van de ’55 Eldo Brougham Concept. Maar ja, misschien
ben ik wat te traditioneel aangelegd. En het is natuurlijk een
kwestie van smaak.
Wel nieuw zijn de dubbele koplampen van de ’55 Eldorado
Brougham, die in 1957 verschijnen op de productie
Eldorado Brougham en een jaar later op alle Cadillacs èn op
alle andere merken binnen GM: Chevrolet, Pontiac, Buick
en Oldsmobile, ze krijgen allemaal dubbele koplampen. In
1958 is het credo van designer Harley Earl “twin-headlights
galore”, maar in 1955 zijn die op productie-Cadillacs nog in
geen velden of wegen te bekennen.
We gaan naar de zijkant en zien op de volgende foto de
wagen op een draaischijf tijdens een ’55 of ’56 Motorama
Show.

Foto 12: de ’55 Eldorado Brougham Concept op
een draaischijf van de Motorama Show
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Bij alle Cadillacs lopen de “wenkbrauwen” boven de
koplampen altijd door in een verdikking van het zijspatbord.
En zo’n verdikking dient als versteviging in de structuur
van de carrosserie. Zo’n verdikking is er dus nooit voor
niets. Dat is bij foto 10 goed te zien. Maar daar eindigt die
verdikking nog vóór het voorportier. Bij de ’55 Eldorado
Brougham loopt die door tot aan het achterportier. Een
geleidelijke, maar zeker geen revolutionaire verandering.
(Foto’s 12 en 13)

De ‘57/’58 Eldorado Brougham-productie wagens
krijgen een andere achterruit-constructie nl. met een zgn.
“Florentine Curve”, of te wel een “Florentijnse bocht”. Die
Florentine Curve was er al in 1954 op de Coupe de Ville en
was een idee van Harley Earl. (Zie foto 15). Met een kleine
variatie wordt dit overgenomen op de ‘57/’58 Eldorado
Brougham productie wagens. (Foto 16)

Dan loopt er bij de ’55 Eldorado Brougham Concept ook
nog een verdikking vanaf de achterlichten naar voren tot
halverwege de achterportieren en die is wel nieuw. (Zie foto
2.) Deze design cue zal toegepast worden op de ‘57/’58
Eldorado Brougham productie wagens. (Zie foto 22).
De gewone ’55 Cadillacs Fleetwood Sixty Special (Foto 11)
heeft achter de achterwielen op de zijspatborden onderaan
altijd een stevige verchroomde beplating lopen. Die is bij
de ’55 Eldorado Brougham nog wat groter uitgevallen en
ook dat voorspelt al de ’57 Sixty Special (zie foto 14) èn
ook de ‘57/’58 Eldorado Brougham. Hier speelt duidelijk
Harley Earl’s credo van “hoe meer bling-bling, hoe beter”.
(Zie foto’s 14, 20 en 22)
Laten we nu de dakpartij met voorruit en achterruit van de
“55 Brougham Concept eens onder de loep nemen.
De voorruit is panoramisch met verticale A-stijl. (Foto 12
en 13). Wat dat betreft is er niets nieuw onder de zon en
heeft ook hier de wagen niets “Concept-achtigs”. De B-stijl
ontbreekt vanwege de suicide doors. De achterruit en de
C-stijl van de ’55 Brougham Concept zijn wel totaal nieuw.
De C-stijl loopt terug in omgekeerde richting van achteren
schuin naar voren, waardoor ook de achterruit panoramisch
wordt. Je zou verwachten, dat dit op de ‘57/’58 Brougham
toegepast zou gaan worden, maar dat gebeurt weer net
niet. De panoramische achterruit verschijnt wel in 1957 op
gewone productie Cadillacs (zie foto’s 14 en 19).

Later, in de jaren ’90, tekende ik eens een goudkleurige
jaren ‘80 Fleetwood, maar dan nog steeds met dat mooie
achterlicht uit 1955, niet wetende dat ik vele jaren later zelf
een 1980 Fleetwood zou bezitten. Maar helaas zonder dat
mooie 1955 achterlicht! En zeg nou zelf: wie had het bij het
rechte eind? Harley Earl in Detroit, of Ruud Gersons in The
Netherlands? (Foto hier onder).

achterlicht. In feite verdween het in 1955 al op de Eldorado
Convertibles. (Zie foto 3) maar bleef nog een jaar op de
“bread-and- butter” Cadillacs. Sterker nog: het zakt in
1957 naar beneden tot op bumperhoogte en verschijnt in
twee ronde verchroomde “ogen”, “nacelles” genaamd on
designertaal. Die ogen zijn bij de ’55 Eldorado Brougham
nog dubbele uitlaten, ook weer afgekeken van vliegtuigen!
(Zie volgende foto).
Op de ’57 productie-Cadillacs worden die ogen ronde
achterlichten en zakken de uitlaten nog een verdieping
lager in de bumpers! Dat moest ook wel, want de uitlaten
zaten bij de ’55 Brougham Concept gevaarlijk hoog en deze
constructie zou een enorme roestvorming aan de bumpers
veroorzaakt hebben. (zie volgende foto’s)

Foto 14: “Gewone” ‘57 achterruit-partij. C-stijl wijst schuin terug van
achteren naar voren, maar daarin is de vorm van de het achterportier
verticaal. Het portier neemt dus een “hap” uit de C-stijl.
Foto 17, de “nacelles”-achterlichten zijn afgekeken van straalmotoren

Foto: Mijn eigen creatie van een jaren ’80 Fleetwood
maar dan met het achterlicht uit 1955/1956

Foto 15: 1954 “Gewone” Cadillac met “Florentine Curve” achterruit design
Foto 16: “57/”58 Eldorado Brougham productie-Cadillac met achterruit
die erg lijkt op de vorm van de Florentine Curve van eerdere jaren

Van dakpartij naar achterlichten

Foto 13, nogmaals de ’55 Brougham Concept.

Eigenlijk is het een volkomen logische evolutie – en geen
revolutie – van het “gewone” 1955 achterlicht. Ja, het
lijkt een logische stap om de komende jaren dit nieuwe
achterlicht van de ’55 Eldorado Brougham Concept
algemeen te gaan toepassen! Maar ook dat gebeurt niet!
Dit achterlicht wordt op geen enkele andere Cadillac ooit
meer toegepast. Gemiste kans? Vond ik wel, als jochie
van 8 jaar oud in 1955! In mijn schriften op de Zeister Vrije
Schooltekende ik dagelijks dat mooie 1955 achterlicht na
tussen mijn staartdelingen en spellingsoefeningen. (Foto 11)
En dat 1955 achterlicht zou zo moeten blijven tot………. ik
opa zou zijn. In 2020 dus. Maar helaas: Harley Earl dacht
anders dan Ruud Gersons……..

De achterlichten! Daar raak je bij Cadillac niet gauw over
uitgepraat. Het achterlicht op de ’55 productie Cadillac (zie
foto 11), dat zo elegant omhoog zwiept, was al iconisch
in die jaren. Dat de historie en de bron er van bij de
vliegtuigindustrie liggen en door Harley Earl daarvan zijn
afgekeken, zal bij de lezer genoegzaam bekend zijn. Des
te bijzonderder is dan het achterlicht van de ’55 Eldorado
Brougham Concept (zie foto 2 = foto 18).

We zeiden het al: de ’55 Brougham Concept ziet er helemaal
niet uit als een Concept en draagt alle kenmerken van een
gewone productie-Cadillac. Het enige wat je wel kunt
stellen, is dat de verticaliteit van de schuin naar achteren
doorlopende lijnen onder de achterlichten benadrukt
worden; een verticaliteit die tot op de dag van vandaag
voort duurt!
Dat vertrouwde, hooggeplaatste achterlicht mag in zijn
oude vorm nog één jaar toegepast blijven op de 1956
productie Cadillacs waarna het vervolgens in 1957 totaal
van de radar verdwijnt.
Om die reden is voor ondergetekende het 1956-achterlicht
het ultieme ontwerp. Mooier bestaat voor mij niet. Ik weet
nog dat ik in 1957 als 10-jarige Amerikanen-gek diep
teleurgesteld was in het verdwijnen van dat iconische

Foto 18 = foto 2. Kijk naar hoe de achterlichtenpartij
metamorfoseert! Dit laatste, hoge achterlicht is nooit
verder toegepast. Uitlaten eindigen in “nacelles”.

Foto 19: de “normale” ‘57 Sixty Special. Achterlichten zijn nu “nacelles”
en de uitlaat zit onder in de bumper (met ook weer gevaar van corrosie!)
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Van ’55 Brougham Concept naar ‘57/’58
Brougham productie Cadillacs

Aan de ‘57/’58 Brougham zal een keer een apart hoofdstuk
gewijd moeten worden. Wat heeft deze wagen wèl- en wat
niet overgenomen van de ’55 Brougham Concept?
Eerst wat wèl op de ’57/’58 Brougham wordt overgenomen:
•
Dubbele koplampen
•
Onbeschermde “zwevende” grille
•
Zwevende bumpers met Dagmars à la de snor van
Salvador Dali
•
De Dagmars nemen een “ronde hap” uit de motorkap
•
Panoramische voorruit
•
Opvallende verchroomde moldings om de achterwielen
•
Suicide doors
•
Dan wat niet op de ‘57/’58 Brougham wordt
overgenomen:
•
De swiveling chairs (draai-zetels)
•
De achterruitpartij is heel anders
•
Het hoge achterlicht gaat niet mee
•
De gevaarlijk hoog geplaatste uitlaten zakken tot laag
in de achterbumpers
Op foto 22 is goed te zien hoe voor het eerst het verticale
thema van het achterlicht van de ‘57/’58 Brougham
Cadillac’s handelsmerk aan het worden is. Dit zal Cadillac
nooit meer loslaten. Je kunt daarom een Cadillac op de
weg altijd makkelijk herkennen! Bijkomend voordeel is dat
de kofferdeksel zo breder kan zijn en het is goedkoper in de
productie, omdat er nooit achterlichten in de kofferdeksel
zelf ingebouwd hoeven worden! (Tegenwoordig zijn er
enkele andere automerken die dit ook begrepen hebben!)

Maar dat had in de werkelijkheid van toen helemaal niet
gekund, want ik had deze wagen alleen kunnen tegenkomen
als 1955 Cadillac Eldorado Brougham Concept Car op de
Motorama Shows van dat jaar en ook van 1956!
De ‘57/’58 Eldorado Brougham productie Cadillacs (Foto’s
20 t/m 22) kwam ik op 11-jarige leeftijd “in het wild” wel
al tegen. Zo af en toe zag je er een, geïmporteerd door
garagebedrijf Landeweer in Amsterdam (P.C. Hooftstraat!!)
en het filiaal in Utrecht.

Waar komt die naam “Brougham” toch eigenlijk vandaan?
Enig speurwerk op Internet leverde het volgende op:
Wikipedia geeft een helder antwoord. Een Brougham (spreek
fonetisch uit als Broehm, of Broohm ) is oorspronkelijk een
lichte vierwielige paardenkoets, gebouwd in de 19e eeuw.
Deze paardenkoets was vernoemd naar een zekere in
Schotland geboren Lord Henry Peter Brougham, die een
landgoed bezat met dezelfde naam. Zie de foto hier onder.

Foto 21: ‘57/’58 Cadillac Eldorado Brougham productie-wagen.
Foto 23: Brougham Hall, het optrekje van de gelijknamige Lord.

Van 5th Avenue NY naar ’55 Motorama Show

Ik zou in het jaar 1956 (toen was ik 9 jaar oud met al veel
verstand van “Amerikanen”) niet gek opgekeken hebben,
als ik de 1955 Brougham Concept Car was tegen gekomen,
geparkeerd om de hoek van 611 Park Avenue in New York
voor de ingang van het statige warenhuis Saks……….
Omdat die er als een “gewone” Cadillac uit zag.

Van Brougham-koets naar Brougham Car en
What’s in a name?

Foto 24: De 1938 Brougham-paardenkoets
met twee portieren en een voorruit!

Foto 22: ‘57/’58 Cadillac Eldorado Brougham productie-wagen.

Foto 20: ‘57/’58 Cadillac Eldorado Brougham productie-wagen.

smaak van het koperspubliek er mee af te tasten.

We bekijken nog eens de foto’s 1 en 2. In 1955 (en ook nog
in 1956) was op de Motorama Shows deze bijzondere ’55
Cadillac Eldorado Brougham Concept wel de opvallendste
verschijning. Intern stond deze bij GM bekend als code XP41. (XP staat voor “Experience’, of te wel “ervaring”). De
marketing naam was Eldorado Brougham.
Deze wagen was in het aller laatste prototype stadium,
dat vooraf ging aan daadwerkelijke productie, maar tot dat
laatste is het dus –helaas - nooit gekomen.
Foto’s van het motor-compartiment laten zien, dat
daadwerkelijk een motor geïnstalleerd was, maar men had
de elektrische bedrading (wiring harness) maar even achter
wege gelaten en er waren ook geen bougie-kabels. Rijden
kon de ’55 Brougham Concept dus helemaal niet. Maar
dat gaf niet, want het ging om wat anders: namelijk om de

Het was deze Lord Brougham die aan coachbuilder
Robinson & Cook in Londen de opdracht gaf om rond
1838/1839 geheel naar zijn eigen specificaties deze
paardenkoets voor hem te bouwen.
Bijzonder aan de koets was dat deze niet open, maar
gesloten was, zodat ook bij regenachtig weer (Engeland
en Schotland!!) men droog bleef tijdens de rit. Dat was
een grote vernieuwing. De Brougham-koets had twee
portieren en er konden twee personen comfortabel in
vervoerd worden, maar voor noodgeval waren er ook twee
uitvouwbare nood-stoeltjes, ongeveer zoals we dat ook van
de vroegere Cadillac 75 Limousines kennen.
Nog bijzonderder was, dat deze koets een soort “voorruit”
bezat, waardoor de twee passagiers konden zien wat zich
vóór hen op de weg bevond.
De voorwielen waren in staat om zéér scherpe bochten te
maken.
Er werd van dit type koets nog een variatie gemaakt,
genaamd Brougham Landaulet met een open dak dat
neergelaten kon worden zoals de kap van een kinderwagen.
Ja, inderdaad: een voorloper van onze “cabriolet”.
Eind 19e eeuw ontstaat dan het gemotoriseerd verkeer
en op de volgende foto zien we een 1899 Peugeot
Brougham, ook gesloten en met voorruit, maar nu met
verbrandingsmotor, niet langer getrokken door paarden.

Foto 25: 1899 Peugeot Brougham
In de jaren ’70 en ’80 blijft de naam Brougham tot de
verbeelding spreken als meest luxe uitvoering van veel
Amerikaanse merken, dus lang niet alleen bij Cadillac!
Blijkbaar was de naam Brougham niet gepatenteerd, zodat
alle merken zich vrijelijk er van konden bedienen. We laten
hier enkele Broughams de revue passeren in chronologische
volgorde, maar er zijn er nog heel veel meer!
De 1980 Cadillac Fleetwood Brougham van ondergetekende
mag natuurlijk niet in het rijtje ontbreken! Daar gaan we dan:

Foto 26: 1974 Ford LTD Brougham
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Van andere Brougham naar Cadillac Broughams

Van de ’55 Cadillac Eldorado Brougham Concept, zijn
maar weinig goede afbeeldingen te vinden. De belangrijkste
foto’s zijn wel foto’s nr. 1 en nr. 2. In elk geval zijn dat de
duidelijkste foto’s. Van de productie ‘57/’58 Brougham zijn
aanmerkelijk meer goede foto’s te vinden, dus die mogen
voor dit hoofdstuk als uitsmijter dienen. En zoals gezegd:
aan die wagen zullen wij bij een volgende gelegenheid
zeker meer aandacht moeten besteden.

Foto 27: 1978 Chrysler New Yorker Brougham

Dus: keep up the good works, happy motoring and see ya
next time!

WOVU is ontstaan uit onze passie voor klassiekers en techniek met ruim 25 jaar ervaring!
Wij zijn hét adres voor vakkundig advies, restauratie, inkoop, verkoop, verhuur van
oldtimers. Maar we zijn veel meer dan enkel een inkoop & verkooppunt. Een plek waar de echte
liefhebber van alles wat historische waarde heeft, zich kan wanen in een andere tijd. Met
één van de mooiste showrooms in Nederland. Kijk op de website naar onze huidige voorraad.
www.wovu.nl
Foto 28a en 28b: 1980 Cadillac Fleetwood Brougham van ondergetekende!!

Foto’s 31, 32 en 33: ‘57/’58 Eldorado Brougham
Foto 29: 1984 Olds Delta 88 Brougham
De Redactie van “The Standard” is speciale dank
verschuldigd aan Guido Straathof van LaSalle Classic Cars
in Alphen a/d Rijn voor het belangeloos beschikbaar stellen
van de foto’s 20, 21 en 22!!

Foto 30: 1988 Olds Cutlass Supreme Brougham

Bronnen: GM’s Motorama door David W. Temple, 2006 MBI
Publishing Company, Minneapolis, MN 55401 en diverse
bronnen op het Internet.
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by Ruben Baeten

Een hernieuwd CCN-lid doet de
bijzondere
historie van
zijn CTS uit
de doeken
In 2014 kocht ik de blauwe ’93 Fleetwood van oud-clublid Ted
Een vreemde realisatie: na de verkreukelde stuntauto’s uit
Schipper, waarmee ik 40.000 gelukzalige kilometers reed.
Bad Boys 2 en The Matrix Reloaded moet dit de CTS zijn die
Tweeënhalf jaar later wilde
wereldwijd de meeste ogen
ik voor dagelijks gebruik
op zich gericht heeft gehad.
een eerste-generatie CTS
Want exact deze auto was
aanschaffen. Dat was al
zestien jaar geleden kort
Ik ben Ruben, Cadillac-gek van kleins af aan en
langere tijd een wens, de
het onderwerp van gesprek
ooit het jongste lid van de CCN. Op mijn elfde, in de
prijzen waren laag en het
in ’s werelds best bekeken
beginjaren van het internet, bouwde ik een website
aanbod in Nederland was
autoprogramma. Van alle
met plaatjes en informatie over het merk dat me zo
naar Cadillac-maatstaven
CTS’en die ik op mijn
fascineerde. Op mijn vijftiende kocht ik voor 1.775
vrij groot. Na verschillende
zoektocht naar een mooi
dollar een ’71 Sedan de Ville in North Carolina, met
auto’s in matige staat te
exemplaar had kunnen
hulp van CLC-coryfee Yann Saunders en andere
hebben bekeken vond
tegenkomen, was dit de
contacten die ik via internet had opgedaan. Enkele
ik op Marktplaats een
naald in de hooiberg.
jaren later volgde een ’80 Eldorado Biarritz van
keurige, zilverkleurige 3.2
een goede vriend in New York. Toen kwam het
Sport Luxury uit 2004.
Sinds tien jaar werk ik
volwassen leven erdoorheen: de auto’s gingen weg,
Het kenteken, tot mijn
als redacteur voor de
ik ging studeren in de VS, kwam terug en stortte
verbazing: 18-NR-DS.
Nederlandse editie van
me op mijn eerste stappen in de automedia. Nu
TopGear Magazine – een
ben ik 37 en leek het me hoog tijd om me opnieuw
Deze CTS was lange tijd,
ideale rol als je een honger
bij de verenigde landelijke merkfanaten te voegen.
tot er vorig jaar een Model 3
naar auto’s, reizen en
van de Amsterdamse Teslaschrijven hebt te stillen.
importeur voorbijkwam, de
Naast het verslaan van
enige Nederlands gekentekende auto die ooit schitterde
races en evenementen test en beoordeel ik uiteenlopende
in een tv-uitzending van TopGear. In juni 2004 zagen we
nieuwe modellen, in Nederland of bij internationale
presentator Richard Hammond met deze auto stoeien in
persevenementen. In de loop van de tijd maakte ik onder
een item dat drie maanden eerder was opgenomen in de
meer verhalen over de CTS-V’s van de tweede en derde
Flevopolder. Hammond bekeek de nieuwe Cadillac met
generatie, de ATS-V en de afgelopen twee Escalades. Een
zijn gepast kritische Britse blik – de interieurkwaliteit en
Cadillac-introductie is altijd een persoonlijk geluksmomentje,
ergonomie kwamen er bekaaid van af – maar concludeerde
al draai ik de fan-knop op zo’n moment uit professioneel
uiteindelijk dat de CTS bijzonder goed reed en de overtocht
oogpunt de nodige tandjes terug.
naar Europa zeker verdiende.
Naast mijn werk startte de hobby al snel weer op. Ik
TopGear Nederland bestond nog niet, maar de collega’s
heb inmiddels acht jaar een Corvette uit 1988 – ook een
van Autovisie volgden de filmcrew en maakten een
jeugddroom, en het soort auto waarmee je na een tijdje
achtergrondverhaal. Gewapend met de informatie uit dat
zo vergroeid raakt dat je hem eigenlijk niet meer weg
artikel vroeg ik de voormalige pr-man van Cadillac om
kunt doen. GM zit diep bij mij en Chevrolet drukte een
meer licht op de historie van de auto te werpen. Ik had
prominente stempel op mijn autohistorie, maar ik reed ook
altijd aangenomen dat de 18-NR-DS onderdeel van de
een tijdje dagelijks in een ’78 Fleetwood Brougham, en ik
persvloot was, maar wat bleek: toen de BBC-producenten
had heel even een ’55 Fleetwood 60 Special. Die voerde ik
de kersverse importeur Kroymans benaderden, kregen ze
in uit de VS maar verkocht ik onverrichterzake weer door,
de persoonlijke dienstauto van CEO Ton van Soest voor de
omdat hij al voor de kentekenkeuring meer restauratiewerk
opnames toegewezen. Of dit was vanwege een gebrek aan
bleek te behoeven dan ik toen aankon.

persauto’s, omdat de uitvoering het meest geschikt was of
omdat het ze bij Kroymans gewoon een mooi verhaal leek,
geen idee – maar het verklaart waarom dit kenteken nooit
in Nederlandse tests is langsgekomen.
Vanuit Kroymans ging de auto naar Nefkens in Amersfoort,
waar hij in september 2004 als ex-demo werd verkocht
aan een man uit Soest. Die bleef er tot 2014 mee rijden en
liet hem al die tijd bij Nefkens onderhouden. Daarna kwam
de auto terecht bij een echtpaar in IJsselstein, van wie ik
hem in juli 2017 overnam met 99.000 kilometer op de teller.
Inmiddels staat deze op 145.000.

kan dichtvriezen (hier is een servicebulletin voor te vinden;
een leuk zondagochtendklusje). Mijn auto had last van de
bekende doorgeroeste remleidingen – ze zijn nu allemaal van
koper – en olielekkages bij de voorste krukaskeerring en de
kleppendeksels. Dit zijn niet de meest bulletproof motoren
die GM ooit maakte, maar toch verkies ik de 2.6/3.2 – een
doorontwikkeling van de 3.0 uit de Catera/Opel Omega –
boven zijn opvolger, de 2.8/3.6 met variabele kleptiming,
die nogal eens worstelt met overmatig olieverbruik en een
opgerekte distributieketting. Een vaak genoemd probleem
bij Amerikaanse CTS’en, waarbij de transmissie-oliekoeler
in de radiateur begint te lekken, speelt niet bij Europese

Ruben's eerste en nieuwste Caddy
De CTS’en van deze generatie hebben een aantal mogelijke
aandachtspunten. Het simpelste is ook het meest in het oog
springende: je zult er zelden een vinden waarbij de knopjes
van de navigatie niet zijn afgesleten. Bij mijn auto heb ik
dit verhuld met een stickersetje dat ik online tegenkwam,
maar het compleet vervangen van de aangetaste bediening
ligt in het verschiet. Volgens destijds-ingewijden is het
opmerkelijk dat mijn auto het ‘doorzichtige’ paneel rond
de achterste kentekenplaat nog heeft. Dit werd doorgaans
bij dealers vervangen door een nieuw exemplaar in de
carrosseriekleur. De lijm van het oude paneel kon uitdrogen,
met vochtproblemen of zelfs losraken tot gevolg. Bij
mijn auto heb ik de boel opnieuw laten vastkitten. Ik wil
het paneel niet vervangen door de nieuwe variant, want
originaliteit gaat voor.
Op technisch vlak valt er veel te lezen over problemen
met het achterste subframe en differentieel (hier gelukkig
niet aan de orde), de waterpomp en spanner van de
distributieriem (reeds vervangen) en het PCV-traject dat

exportversies. Vanwege onze hardrijdende levensstijl
kregen wij een losse koeler voor de transmissie.
De productiedatum van mijn auto is 25 juli 2003, maar hij
werd al aangemerkt als 2004-model. Op 7 januari 2004
ontving hij een Nederlands kenteken, wat vrij vlot is; talloze
ingevoerde exemplaren gingen pas veel later de straat op.
Een 3.2 uit 2005 bestaat bijvoorbeeld niet – dit zijn auto’s
uit 2003 of begin 2004 die een tijdlang in de haven bij
Rotterdam hebben staan wachten op een eigenaar. De
vroegste CTS’en zijn te herkennen aan de cruisecontrol op
het stuur en het klokje links bij de tellers. Mijn auto heeft al
het licht aangepaste interieur met de cruisecontrol aan de
stengel en een watertemperatuurmeter in plaats van een
klok, plus een aantal detailwijzigingen die ik inmiddels kan
dromen: witte in plaats van oranje tellerverlichting, een witte
in plaats van een rode markering bij de hoge toeren, een
chroomstripje in plaats van drie puntjes op het klepje van
de asbak en lichte in plaats van donkere speakerroosters
in de A-stijlen. Voer voor de echte gekkies, inderdaad.
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Latere auto’s met de 2.8 en 3.6 werden iets uitgebreider
geüpdatet met beter leesbare cijfers op de tellers, een
automaatpook met handmatige schakelfunctie en extra
hout op de middenconsole.
Ook los van zijn ‘15 minutes of fame’ is dit een interessante
CTS. Het uitpluizen van de build sheet onthult de RPO-code
ZR6: ‘show vehicle’. Ook staat er de code CZ3 op, wat
duidt op een Russische exportversie. Blijkbaar werd de auto
oorspronkelijk voor die markt samengesteld, maar kwam
hij uiteindelijk hier terecht. Verder zitten, voor zover ik kan
nagaan, alle op dat moment beschikbare opties erop, tot en
met een schuifdak en gepolijste 17-inch wielen. Die laatste
zijn, zoals alle oude GM-wielen die in de fabriek enkel een
laagje blanke lak meekregen, sterk verweerd. Wellicht zijn
ze nog op te knappen, maar tot die tijd rolt de auto op de
zilver gespoten versie van hetzelfde wiel.
Voorlopig blijf ik de CTS inzetten voor mijn dagelijkse
kilometers. Het is een heerlijk rijdende auto, stil en vlot, goed
op z’n plek in ons verkeer. Buiten normaal onderhoud vraagt
hij nog maar weinig aandacht, al is er altijd wel iets te doen.
Een van de vorige eigenaren bouwde parkeersensoren in,
maar wist toch de achterbumper licht te beschadigen. Ik
heb deze vervangen door een vers gespoten exemplaar
zonder sensoren; de voorbumper volgt nog om het plaatje
af te maken.
Op mijn wensenlijst staat nu eerst en vooral een klassieke
Cadillac om naast de CTS en Corvette te parkeren. Het is
er tijd voor: ik heb sinds kort een derde garageplek en het
is alweer te lang geleden dat ik zo’n auto onder mijn hoede
had. Na mijn huwelijk in 2018 en huwelijksreis eind vorig jaar
is het nog even financieel herstellen – het plan is om tegen
mijn 40e verjaardag het wagenpark compleet te maken.
Ik dagdroom over een sixties Coupe de Ville, wie weet uit
mijn favoriete stylingjaren ’62 of ’68. Tot het zover is zal ik,
zodra ze weer op gang kunnen komen, de CCN-meetings
bezoeken met deze unieke CTS. Wellicht tot dan!
Meer over deze auto is te lezen op www.topgear.nl – typ
‘Cadillac CTS’ in het zoekveld. Ook de TopGear-video uit
2004 is hier te bekijken.
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by Koen Ongkiehong

In memoriam John Kuster
Op 8 juni overleed ons clublid John Kuster op 61-jarige leeftijd.
John was liefhebber van Amerikaanse auto’s en andere klassiekers en was
onder andere eigenaar van een Chevrolet Impala uit de jaren vijftig en een
Chevrolet Camaro.
Zijn liefde voor auto’s deelde hij met zijn zoon Paul die liefhebber is van
o.a. de Ford Capri en onlangs overwoog een Ford Mustang te kopen.
Veertien jaar geleden meldde John zich aan als lid van de CCN toen hij
een blauwe 1969 De Ville convertible had aangeschaft.
John doorliep de LTS en werd schilder, hij begon in 1998 zijn eigen
bedrijf met zijn vrouw Sylvia.
Toen John vijftig werd, besloot hij iets minder te gaan werken
zodat hij meer tijd had voor zijn gezin, liefhebberijen en vrienden.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst bij Metropole in Druten vorig
jaar vertelde John dat hij zijn zinnen had gezet op een 1961
Cadillac convertible. Vlak bij hem in de buurt in Huissen stond
er een mooie witte te koop die hij een paar maanden later
heeft gekocht.
Na Pinksteren vorig jaar kreeg John het vreselijke bericht
dat er een tumor was geconstateerd in zijn slokdarm
die zo ernstig was dat verwacht werd dat hij nog maar
enkele maanden te leven had. John ging niet bij de pakken
neerzitten en liet zich bij gespecialiseerde ziekenhuizen
onderzoeken en behandelen. Uiteindelijk heeft hij tot ruim
een maand voor zijn overlijden nog redelijk goed geleefd.
Zo wandelde hij regelmatig lange afstanden en kon hij
diverse werkzaamheden laten uitvoeren aan zijn Cadillac. In
februari bezocht hij Peter van Rijswijk in Schiedam om een
uitlaat op te halen.
Opvallend waren het optimisme en de wilskracht van John
nadat hij de diagnose kreeg en gelukkig heeft hij nog diverse
ritten met zijn witte Cadillac kunnen maken.
Op een imposante wijze heeft John samen met familie en vrienden
zijn uitvaart geregeld.
De keuze voor de rouwauto viel op de 1958 Cadillac Eureka Hearse
van Mari van Uden uit Veghel, het geboortejaar van John. In de
Beemdstraat in Nijmegen waar John woonde, werd een laatste eer aan
hem bewezen. Daar vormden leden van de Gebroeders van Lymborch in
middeleeuwse kledij en opgestoken lansen een erehaag. De straat stond
vol met familie, vrienden en kennissen.
De witte Cadillac met Sylvia, zoon Paul, dochter Femke en schoondochter
Anniek en een Lincoln bloemenauto volgden John naar het crematorium
Jonkerbos.
Wij wensen hen sterkte toe.
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Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?
APK-vrijstelling bij 50 jaar eindelijk goedgekeurd door
het parlement
De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de
Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan
voorzien van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK verplicht en gelijk met die nieuwe APKcategorie werd besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK.
Inlossen van een oude toezegging
Met die vrijstelling wordt een ruim vijf jaar oude toezegging van de overheid eindelijk ingelost. Nu is de RDW aan zet om
de vrijstelling ook daadwerkelijk in te gaan voeren. Dus nog even een paar maanden geduld voordat alle voertuigen uit
de ‘sixties’ en daarvoor nooit meer op bezoek hoeven bij de APK-keurmeester. De FEHAC heeft zich al heel lang ingezet
- en dat is nu eindelijk met succes bekroond! - om dit resultaat te bereiken.
Goed onderhouden voertuigen met weinig gereden kilometers
De Algemene Periodieke Keuring APK voor personenauto’s en bestelwagens is in 1985 ingevoerd. Op 1-1-2008 werden
uitzonderingen voor oldtimers van kracht. 30 jaar en ouder hoefde nog maar eens in de twee jaar naar de keuring. Alle
historische voertuigen met een Datum Eerste Toelating DET voor 1-1-1960 werden helemaal vrijgesteld van een APK. De
voornaamste reden voor de APK-vrijstelling was dat historische voertuigen toen ook al liefhebbersvoertuigen waren, die
uitstekend werden onderhouden en waar maar weinig mee werd gereden. Bovendien ontbrak het de APK-keurmeesters
doorgaans aan gedegen kennis over de hele oude voertuigen. Die redenen voor vrijstelling staan nu in 2020 nog recht
overeind.
APK-vrijstelling voor 50+ voertuigen rechtzetten van vergissing in het verleden
De wetgever heeft destijds per abuis het jaartal 1960 als vaste datum in de APK-regelgeving opgenomen. Sinds de
invoering van de vrijstelling in 2008 is de APK-vrij-grens steeds verder in het verleden komen te liggen, waardoor nu een
voertuig pas bij 60 jaar oud APK-vrij is. Wat er straks gaat gebeuren met de APK-vrijstelling bij 50 jaar, is gewoon het
herstel van een in het verleden gemaakte vergissing.
Goed onderhoud en weinig afkeuringen
De RDW houdt van de APK-keuringen bij welke problemen en gebreken er spelen. Daarbij blijkt steeds dat mobiel
erfgoed goed wordt onderhouden en verreweg het minste aantal afkeuringen kent. In deze categorie zijn er wel relatief
veel onterechte afkeuringen en opmerkingen. De keuring van het mobiel erfgoed blijkt geen wezenlijke bijdrage te
leveren aan de verkeersveiligheid. Omdat de meeste eigenaren hun mobiel erfgoed al een lange reeks van jaren hebben,
is onderhoud en restauratie eigenlijk geen kostenpost maar veel meer een verantwoorde investering in deze voertuigen.
Afschaffen van de APK-plicht zal in de praktijk niet of nauwelijks tot minder onderhoud leiden. Goed onderhoud is en blijft
altijd noodzakelijk. Wie twijfelt kan natuurlijk altijd vrijwillig zijn historisch voertuig APK laten keuren.
Hoe verder
De FEHAC komt weer met een nieuwsbrief zodra we de ingangsdatum weten van
de APK-vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder.
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Als er iets gebeurt met uw droomauto doet dat

Nederland ontvangt u zelfs nog een extra korting

pijn, heel veel pijn. Als liefhebbers van Caddilac’s

van 20% op onze tarieven! Bel of mail ons voor

en oldtimers en weten wij dat als geen ander.

een vrijblijvend gesprek over onze gezamenlijke

Daarom hebben wij voor u een speciale verzekering

passie en over onze perfecte pleister op de wond,

samengesteld, met een uitgebreide dekking en

voor als er onverhoopt iets mocht gebeuren

een scherpe premie. Als lid van de Caddilac Club

met uw droomauto.

Ook uw auto verzekeringen
zijn voor ons een ABC’tje

S. Visserstraat 15 | 1483 GD De Rijp | 0299 - 672 279 | info@abcassurantien.nl

LPG inbouw station

Gebr. van
Orsouw
RDW erkend
LPG in uw Cadillac v.a. € 1.250 (OMVL)

Nieuwe en gebruikte onderdelen:
emblemen, schokbrekers, rubbers,
uitlaten, dynamo’s,
startmotoren,
Incl.
RDW keuring
veel onderdelen voor 1956

Lodenwijkstraat 10
5652 AC Eindhoven
Tel. 040 251 93 88
fax. 040 251 49 48
Cabriolet daken en
onderdelen ook
fvanorsouw@gebrvanorsouw.nl
montage

www.gebrvanorsouw.nl
Advies over aankoop / verkoop / import van Cadillacs
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‘73 Eldorado conv. zwart, crème interieur, crème canvas
dak, 100 liter Impco LPG, t.e.a.b. 06 - 29440255 (02-20)

‘89 Coupe de Ville, zwart, zwart leren bekleding, € 7.000
Inl. Nancy Monker, 075-6282380, Wormerveer (2-20)

Vraag en aanbod
’64 De Ville convertible, blauw met witte kap, lichtblauwe
leren bekleding.Inl. Henny Kennis, www.retrolegends.nl,
06-10508899 Valkenswaard (1-20)

• Ingenieurs Bureau Koen Ongkiehong •

2005 STS 4,6 V8 Northstar, slechts 80.000 km, donker blauw, grijs leder. Dus de achterwiel aandrijver, wielen 9 spaaks chrome. Ik kan hier wel een A4 over vol
schrijven, m.b.t. wat er allemaal op en aan zit, gewoon:
ALLE toeters en bellen , zoals het een Cadillac betaamd.
Nee, ook geen koude kont of koude handjes in de winter. BTW auto. 2007 DTS, grijs, met zwart leder. Voorstoelen, elect.verstelbaar, met lendensteunen, memory,
verwamd/gekoeld, massage stand. Inl. Gerard Ferwerda,
06-54341828, Dronten (01-19)

Te koop, diverse Cadillac boeken, alles in topconditie, o.a. Assouline 110 years (2x), Cadillac Convertibles
1959-1969 Don Narus, LaSalle Ron Van Gelderen & Matt
Larson, Allanté origineel boek, Allanté persmap 1993
incl. dia's, Standard Catalog 1903-2005. Cadillac logo
en CTS letters Stickers (ca 1,2 m breed, origineel GM).
Seville-Eldorado stropdas met logo's 1998. Tussenaslager CTS/STS '08-'14. Voor alles: Prijs in overleg.
Inl. Likele de Boer, 06-15056085, Amsterdam, (1-20)

Productietechniek, machine ontwerp, logistiek, distributie, transport
techniek, layout ontwikkeling, flexibele fabricage systemen, vaste stof
handling/processing/transport, verpakkingsmachines, carrousels, transferstraten, robotica, assemblage.

Advies en analyse, diagnose, studie en R&D, kosten/baten analyse, evaluatie en selectie van leveranciers, basisontwerp, detail
ontwerp, projectmanagement /
uitvoering/bouwbegeleiding / EPC
(Engineering Procurement Control)

In branches zoals kunststof/
hout/metaalverwerking, farmacie, fijnchemie, zware
chemie, afvalverwerking, recycling, food, transport, logistiek, product-ontwikkeling,
productie-ontwikkeling.

• Van concept tot realisatie •

VAN FRIKANDEL TOT AANRECHTBLAD!
'72 Eldorado convertible, zie omschrijving in deze Standard, LPG, wit dak, wit interieur.
vr. pr. € 24.000 , inl. K. Ongkiehong, 06-24804408 (2-20)

’62 Cadillac Coupe de Ville, zie stuk over ‘61+’62 Cadillacs van leden, motorblok en versnellingsbak geheel
gereviseerd door professionele bedrijven, rijdt uitstekend,
geen olieverbruik, nieuwe radiateur/stuurhuis/Edelbrock
carburateur/alternator (dynamo), uitsluitend onderhouden door USA car specialist Peter Hertogs in Mierlo, APK
tot sept, taxatierapport 2017 € 30.000, vr. pr. € 19.500
Inl. Piet van Herk, 06-52357811 (1-20)

'74 Eldorado convertible, het dak is pas vernieuwd, ook
zit er een hagelnieuwe 120 liter, gastank in. Onlangs de
bobine en ontstekingsmodule vervangen. De conditie is
goed, € 22.000. Inl. Gerrit de Vogel, 06 - 50424916

1968 Coupe de Ville, LPG (2x 40l tanks), in 1997 uit
Californië geïmporteerd, sinds 2009 in bezit. Blok in
2008 gereviseerd en daarna nog geen 5.000km gelopen. Voorbank is vorig jaar opnieuw bekleed, het hele
interieur is rood. Banden zo goed als nieuw. Start altijd.
Flowmaster uitlaat, geweldig geluid natuurlijk. Schakelt zijdezacht. In 2012 opnieuw gespoten (Cadillac
Grecian White). Kleine minpuntjes: wel werkende radio
maar geen speakers. Airco is afgekoppeld. Kofferruimte mag nog bekleed worden. Plekje in de lak. Achterbumper zou opnieuw verchroomd kunnen worden.
APK tot november 2020. Vr.pr.
€15.000
Inl. Ruud van Wijk , 06 - 51 27 25 08, Gorinchem (4-19)

Originele folders uit 1958-1959 en originele kleurenkaart, originele 1959 Eldorado Carburateur.Inl. Hans de
Waard, 06-53338766 (4-19)

CCN’ers mogen gratis adverteren, uw
advertenties worden 2x geplaatst, daarna is
op verzoek herplaatsing mogelijk, eventuele
wijzigingen gaarne doorgeven aan Koen
Ongkiehong, Tel. 070-3560035, 0624804408. E-mail: redactie@cadillacclub.nl
Niet leden kunnen voor €15 een advertentie
plaatsen. Over te maken op IBAN:
NL04INGB0007310062 t,n.v. Cadillac Club
Nederland, onder vermelding van uw naam
en te adverteren Cadillac. De rubriek vraag
en aanbod wordt geplaatst op de internet
site van de Cadillac Club Nederland: www.
cadillacclub.nl

www.ibuko.com
info@ibuko.com
Pijnboomstraat 74 • 2565ZR
Den Haag • 06-24 80 44 08

We sell new parts for Cadillac & LaSalle 1936-’70s
Diverse nieuwe en gebruikte onderdelen voor Cadillacs,
gespecialiseerd in Eldorado’s uit ‘67-‘78., LPGinbouwsets, Nwe. remdelen, dynamo’s, startmotors, waterpompen, benzinepompen, pakkingsets, fuseekogels.
Inl.: Peter Onken, tel. 0251-248361 of 06-53287347,
Heemskerk (0-10)
‘54 Cabriolet geel met rood interieur, ‘59 cabriolet
wit met rood/wit interieur, ‘59 Flattop Londen grey
met zwart/wit interieur, ‘61 beige met bruin interieur, ‘63 Coupe de Ville wit met zwart/wit interieur. ‘55
Sedan de Ville compleet restauratie object. Cadillac
sofa zwart, veel onderdelen ‘55 Coupe en ‘59 sedan.
Inl. Richard Kalisvaart, 06-54345348, Barendrecht

STAINLESS/CHROME
SOMBREROS
Medallions only

CRESTS 1940–’60s
Hood & trunk crests with bezels
in chrome or gold, fender crests,
interior trim crests.

LENSES ’30s-’60s
From obvious to the obscure.
Taillight, backup, turn signal,
foglight, courtesy, maplight,dome,
reading light, door, license plate.

MEDALLIONS 30s–1970s
Hubcaps are a focal point of your
Cadillac's design. And the center
medallion is the most critical
part. We have new medallions
from the late ’30s thru the ’70s.

‘74 Eldorado convertible, zilver met witte bekleding, donkerblauw dak.

Originele Cadillac Seville 1980-1985 matten set donkerbruin nette staat inclusief trunk mat
Prijs N.O.T.K Inl. Jandanielmoes@live.nl

DOORSILL PLATES
Carpet is great, but without
new sills, your interior just isn’t
finished. We have new sills for
’30s–’60s.

'79 Seville, dus 40 jaar oud, wit, roodbruin stoffen interieur, 18.000 mijlen, de uiterste prijs is € 10.000
Inl. Pierre Huiding, pierre.huiding@vitens.nl, Utrecht

“V”s AND EMBLEMS
With a name like McVey, we’d
better have a great selection of
perfect new “V”s and we do! In
chrome or gold as per original.

FUEL SENDERS
1940–1964

Nieuwe en gebruikte onderdelen zoals convertible tops
’65-76, startmotoren, dynamo’s, luchtpompen, kachelmotoren, bougies,lagers, luchtschokbrekers, airco pompen,
aandrijfassen, voor-en achteremblemen, folders, instructie
boeken ’50-’60 ook nieuwe uitlaten, ect. Mail of bel voor
wat je zoekt! Inl. Peter van Rijswijk, 06 55956172 cadillac56@caiway.nl Elke zaterdag open, Huijsmanstraat 8
3117KM Schiedam, www.peetcadillac.nl (1-16)

1956 EXHAUST
PORT
ASSEMBLY

INSIDE REARVIEW MIRRORS
Brand new, for late 1930s– 1970s

SCRIPT & LETTERS
We may have the most complete
inventory of new script and letters anywhere in the U.S.

1957 WHEEL COVERS
Medallions only
SABRE
WHEEL &
WIRE WHEEL
HUBCAPS
We have the
world’s finest in
all three types:
chrome, gold
and 1957-style.

we are not a salvage yard

1950–’58 WINDSHIELD
WASHER PUMP
Restoration kits & service

DOOR MIRRORS 1937–1966
Treat yourself and your Cadillac
or LaSalle to the finest mirrors
available. We carry them all; left
or right, convertible to limo!

‘59 FRONT FENDER SPEARS
ENGINE DECAL & DETAIL
SETS 1936–1972
Detail aspects of your engine compartment are more critical than
ever; just go to a car show andlook!
When it’s time to spiff up, call us.

1960
NEW:
EYEBROW
OIL
MOLDINGS
BREATHER
New
CAP
stainless sets
1950–’62
with clips
Decals
only

Medallions
only
CORRECT
“V” FAN
BELTS
1940s–1960s

(913) 722-0707
GEARSHIFT/TURN SIGNAL EXHAUST INSULATION KITS
KNOBS & LEVERS
Replace asbestos with efficient,
Cadillacs/La Salles 1938–1960
modern, safe, show-winning wrap.

1941 FENDER SPEARS

BATTERY
BOXES
1941–1964
We stock a
complete line
of battery trays and holddowns.

Email: Info@mcveys.com

Mcveys.com
Complete Parts/Price List available on our Web site
MONDAY–FRIDAY
9:00–5:00
FRESH AIR–HEATER/
5040ANTIOCH, SUITE
E
DEFROSTER DUCT HOSE MERRIAM, KS6203
6
USA

48–’64 HOOD BUMPER SETS
Many uses in Cadillacs from
’30s–’60s. Comes in 2", 2½", 3", 4",
4½ and 5".

McVey’s…Of
ficial
Supplier of GM
Restoration Parts
The GM Restoration Parts emblem and symbol used in this
ad are your assurance the parts you receive will fit and look
like the original. GM Restoration Parts are indicated with
General Motors trademarks are used under
this symbol.
license to Beaulin Ent.

Hood Parts - Engine Parts - Battery Cables - Glovebox - Plug Wire Kits - Radiator & Gas caps - NOS Parts - Literature - Carb Kits - Bulbs
- Hose Clamp Kits - Chrome Kits - Trunk Lining Material - Switches - Lighters - Exhaust Systems - Wiper Blades Tune Up Kits - And More

Specialist in grondboringen en bronbemaling

Galileistraat 9 | 7701 SK Dedemsvaart | Tel: 0523-616661 | 06-51055955
receptie@vandepolgrondboringen.nl | www.vandepolgrondboringen.nl

