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en nieuws uit de regio

Het is een doodzonde dat deze Cadillac met V12 nooit is gemaakt

Cadillac Alerts

en nieuws uit de regio

Vernieuwde Cadillac XT5 met 2.0 turbomotor
Cadillac stelt de vernieuwde XT5 voor. Het belangrijkste nieuws? De introductie van de 2.0 turbomotor, die de
SUV in Nederland naar verwachting een stuk bereikbaarder maakt.

Met de komst van de nieuwe Corvette C8 is Chevrolet een totaal andere weg ingeslagen met de
filosofie van de iconische Amerikaanse sportauto. Ineens is de Corvette iets van zijn bijzondere
karakter kwijt, alhoewel dit ten goede van zijn rijkwaliteiten moet komen.

Cadillac XT5 Premium Luxury

Het radicale concept van de Corvette C8 is naar verluidt vijf jaar geleden goedgekeurd door de
gezagvoerders van General Motors. Het zal ongetwijfeld een lastige beslissing zijn geweest voor
de desbetreffende hoofden, aangezien de auto rigoreus anders zou worden in vergelijking met zijn voorgangers. Toch komt de filosofie voor
General Motors niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel.
Het concern heeft bijvoorbeeld in de jaren negentig de CERV III voorbij zien komen. Dit studiemodel mag zeer zeker een voorloper van de
Corvette C8 worden genoemd. De Cadillac CIEN, onthuld in januari 2002, mag echter niet worden vergeten.
De Cadillac CIEN debuteerde aan het begin van 2002 als technologisch vlaggenschip van
General Motors. Volgeladen met allerlei vooruitstrevende hulpsystemen, gehuld in een flitsend
jasje waarvan Cadillac nog altijd designelementen overneemt en voorzien van een gewelddadige
twaalfcilinder: in ieder opzicht was dit een auto om je vingers bij af te likken. Cadillac was jammer
genoeg geen enkel moment van plan dit smakelijke apparaat in productie te nemen; het was
slechts een jubileummodel, speciaal in het leven geroepen voor het honderdjarig bestaan van
het merk.
Het maakt de CIEN niet minder aantrekkelijk. Het ontwerp van de auto, bijvoorbeeld, is bedacht door de excentrieke Simon Cox en deels
ontwikkeld met behulp van Prodrive. De Britse auto-ontwerper liet zich o.a. inspireren door de F-22 straaljager, wat verklaart waarom de CIEN
zo agressief en strijdlustig voor de dag komt. De Cadillac ligt bijzonder laag bij de grond en heeft
scherpe hoeken. Laatstgenoemde element is tegenwoordig van vaste waarde bij productieauto’s
van de fabrikant. Het keert met name terug bij de verlichting.
Andere geinige feiten over de Cadillac CIEN zijn dat de velgen voor (19″) twee maten kleiner
waren dan achter (21″) en dat hij blauwgetint glas kreeg om een modernere look te creëren. Het
koetswerk en de monocoque waren beide vervaardigd uit carbon.

Eigenlijk hadden we de 2.0 turbomotor bij de introductie van de XT5 in 2017 al verwacht, maar
het merk heeft gewacht tot de update. De viercilindermotor komt in de Verenigde Staten naast
de huidige 3.6 V6 in het assortiment, maar in Nederland zullen we de zescilinder waarschijnlijk niet meer terug zien. De 2.0-motor is namelijk
zuiniger en schoner en dat laatste is van invloed op de aanschafbelasting. We verwachten dat de XT5 met de nieuwe motor aanzienlijk
goedkoper zal worden in ons land. De 2.0-motor met twinscroll-turbo heeft 240 pk vermogen en 350 Nm koppel.
Je herkent de vernieuwde XT5 aan de nieuwe grille, die afhankelijk van de uitvoering een andere
invulling heeft. De koplampen zijn voorzien van slimme led-techniek. Andere uiterlijke wijzigingen
zijn de nieuwe lichtmetalen wielen en de gewijzigde bumpers. In het interieur vallen de nieuwe
kleuren en afwerkingen op, net als de hertekende middentunnel met meer opbergruimte. Het
instrumentarium is eveneens vernieuwd, met een groter beeldscherm tussen de tellers. Cadillac
monteert de nieuwste versie van zijn infotainmentsysteem, dat nu ook te bedienen is met
knoppen op de middentunnel.
De parkeercamera’s zijn verbeterd, net als de isolatie van het interieur en de draadloze telefoonlader. Nieuwe functies zijn onder andere een
night vision, voetgangersherkenning bij het achteruitrijden en een audiosysteem van Bose.
Cadillac haalt de vernieuwde XT5 later dit jaar naar Nederland in de uitvoeringen Luxury, Premium Luxury.
De prijzen zijn nog niet bekend.

Tekst: Bob Kroese

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez aangeklaagd

De aandrijflijn was eveneens om van te smullen. Direct achter de bestuurder vinden we een in de
lengte geplaatste 7,5-liter V12. De twaalfcilinder was destijds al onwaarschijnlijk krachtig, tegenwoordig is hij dit nog steeds. Sterker: Cadillac
heeft sindsdien geen krachtigere auto meer gemaakt. De aluminium V12 is goed voor 750 pk en 880 Nm. Hiermee kan de bestuurder in 3,5
seconden naar de 100 km/u snellen. Zijn topsnelheid bedraagt een evenzo respectabele 350 km/u.
Het was absoluut geen auto om mee te sollen, maar een ongegeneerde bonk spierkracht was het ook niet per se. Nee, de CIEN had (toen
al) een zachtere zijde. Met het zogenaamde ‘Active Fuel Management‘ kon liefst de helft van de
cilinders worden uitgeschakeld om brandstof te besparen.
Zeker met dit laatste punt in het achterhoofd klinkt het als het soort auto dat vandaag prima
moet kunnen overleven. Wellicht zal de V12 wel moeten worden vervangen door een V8 die
vergelijkbare prestaties levert, maar dan nog kunnen we er zeker mee leven. Cadillac, waag die
sprong!

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez zijn aangeklaagd omdat zij afgelopen oktober een man zouden hebben aangereden. Volgens
aanklager Liyanage Perera is hij geraakt door een Cadillac SUV met de actrice en voormalige honkballer als bijrijders.
De man beweert dat hij in de buurt van een restaurant op Melrose Avenue in Los Angeles liep en toen werd aangereden.
Hij zou hierdoor "ernstige verwondingen" hebben opgelopen.
Uit rechtbankdocumenten, die zijn ingezien door TMZ, blijkt dat hij het sterrenkoppel wil laten opdraaien voor de
medische kosten die hij heeft moeten betalen. Ook eist hij een schadevergoeding.
Perera benadrukt dat hij beseft dat Lopez en Rodriguez niet achter het stuur zaten, maar hij acht hen wel verantwoordelijk
voor de aanrijding. Hij beweert dat het stel hun beveiligingsteam er niet op heeft gewezen voorzichtig weg te rijden bij het restaurant. Ook
zouden ze na de aanrijding gelijk zijn doorgereden.
De woordvoerders van het verloofde koppel hebben nog niet op de aanklacht gereageerd.

Auteur: Harry Verolme

Tekst: NU.nl
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1.600 kilometer in 5 dagen met de Cadillac XT5

Vandaag is Job Elvis in zijn eigen pink Cadillac

IK GING DE ZONNIGE STAAT VAN FLORIDA VERKENNEN MET DEZE LUXE SUV.

Job heeft het voor elkaar: wit glitterpak aan, zwarte pruik op, gouden zonnebril over zijn
oren en de linkerarm losjes rustend op het portier van een roze Cadillac uit 1959. Zijn tante
regelde deze waanzinnige auto via de Cadillac-club. Waarom? Omdat Job in zijn Elvis-fase
zit. Tegen iedereen vertelt hij dat hij The King himself is. Alleen de zuurstokroze bolide gezien in een YouTube-filmpje - ontbrak er nog aan.

Ook autobloggers nemen af en toe vakantie. In september ging ik onder andere naar de
Amerikaanse staat Florida. Doelstelling was om vanuit Orlando naar Key West te rijden.
Via Sixt had ik de categorie aangevinkt om met een Mercedes C-klasse te gaan rijden.
Aangekomen was er echter geen C-klasse beschikbaar. Ook geen Jaguar XE of een
Cadillac CT5, die in dezelfde categorie vallen. In plaats daarvan werd het een XT5. Een
aangename verrassing, wat ik was eigenlijk wel benieuwd naar deze auto.
De auto
De XT5 was in mijn geval geen liefde op het eerste gezicht. Sterker nog, ‘olifant op wielen’ was het eerste dat in mij opkwam toen ik op de
parking naar de auto liep. Het feit dat het een SUV was en geen sedan vond ik wel prima. Doelstelling van deze trip was onder meer lekker
shoppen. In de kofferbak (elektrisch bedienbaar) kon je heel wat bagage kwijt, dus dat zat wel snor.
Ook de aandrijflijn was prettig. De XT5 kwam in ons geval met een 3.6-liter V6 motor. Het blok is goed voor 314 pk en 368 Nm koppel. De SUV
beschikt over een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Op papier geen indrukwekkende cijfers (0-100 7,4 sec, topsnelheid 210 km/u).
In de praktijk echter meer dan voldoende kracht. Dankzij dubbelglas en de dikke deuren is er op hogere snelheid geen herrie in de cabine. Je
vergeet daardoor wel soms dat je iéts harder aan het rijden bent dan je denkt dat je doet.
Het kwam zelfs een keer tot een staandehouding. Op een lege weg waar ik al een halfuur geen hond (of alligator) had gezien werd ik gesnapt.
85 mph/h (136 km/u) waar 45 mph/h (72 km/u) was toegestaan. De politieauto stond aan de andere kant van weg op een blind stukje, de
sneaky bastard. Ik zag de politieauto na passeren de weg opdraaien, omkeren en achter me aankomen. Toegegeven: aan de ene kant voelde
ik spanning (wat zou er gebeuren?), aan de andere kant vond ik het geniaal. Na een minuutje achter me aan te hebben gereden gingen de
zwaailampen aan. Oei! De XT5 zette ik aan de kant en keurig volgens het boekje gaf ik mijn rijbewijs en papieren van de auto op verzoek van de
agent. Gelukkig was de agent in kwestie goed gezind en vroeg hij of ik een toerist was, vervolgens hadden we een praatje. Uiteindelijk kwam
ik er heel goed vanaf met slechts een waarschuwing. You were aware you were speeding, sir?. Nog steeds een besef dat ik daarbij heel veel
geluk heb gehad.
Over het interieur en het gekozen materiaalgebruik valt weinig te zeiken. Wel is de infotainment een bron van ergernis. Zo ogen de graphics
alsof je weer in 1997 bent en zit het touchscreen al gauw vol vette vlekken. Gelukkig is er ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.
Zo kun je het Cadillac-systeem vrijwel geheel achterwege laten en aan de slag met één van deze twee fijne opties.
Besturing en verbruik
De XT5 voelde als een warm bad. Een week daarvoor reden we met een BMW X7 naar de IAA in Frankfurt, maar de Cadillac stuurde zowaar
lekkerder in mijn ogen. De X7 heeft een lichte besturing. Met een SUV geef ik de voorkeur aan een wat zwaardere besturing en dat doet de XT5
precies goed, inclusief een lekker dik stuurwiel. De stoelen zijn comfortabel en de zitpositie is een dikke prima.
De Cadillac werd gehuurd voor een periode van vijf dagen. In totaal is er circa 1.600 kilometer gereden met de auto. Het gemiddelde verbruik
kwam uit op 23.4 MPG. Dat is 10,21 l/100 km oftewel 1 op 9,79. Geen wereldscore, maar dit is gelinkt aan de Autoblog gepatenteerde rijstijl.
Conclusie: het kan vast beter, maar waarom zou je als een volle tank een paar tientjes kost.
In de Verenigde Staten is de Cadillac XT5 er vanaf MSRP 42.690 dollar. Ter vergelijking: de C-klasse (die ik eigenlijk zou huren) is er vanaf
41.400 dollar. Een GLC kost 42.500 dollar.
Inleveren
Het einde van de huurperiode is altijd zo’n moment dat je nog even goed kijkt naar je huurbak. Tenminste, als je er een leuke tijd mee hebt
gehad. Ik had dat zeker en kijk met een glimlach terug op deze trip. De Cadillac XT5 bleek een uitstekende reisauto en een leermoment om
eens uitgebreid te proeven aan iets niet-Europees.
Auteur: RubenPriest

Nu dus niet meer. De welwillende eigenaar van de cabrio heeft ons naar de rivier gereden voor
een Hollywoodwaardige fotoshoot. Achter de auto hijsen wij ouders ons in roze rokjes en jasjes, zodat we passen in het decor.
Het resultaat is geweldig en hilarisch. Jobs tante en nichtje maken honderden foto's en video-opnames van de hele Elvis-familie in de stralende zon.
Tegen het eind van de shoot heb ik kramp in mijn kaken. Niet alleen vanwege de smiles voor de camera, maar ook door het geforceerde lachen
naar de eigenaar van de wagen. Ik blijf maar zeggen dat Job dit 'echt leuk' vindt. Dat straalt Job namelijk niet bepaald uit. Ons kind is bokkig
en zeurt om zijn iPad. ,,Nu niet! En nee, je kunt niet in de auto liggen. Zitten blijven!”
Job zweet heftig onder zijn pruik. We zingen Elvis-liedjes ter afleiding. Dit is wat Job zo complex maakt. Hij wil graag gekke dingen, tot het
zover is. Dan voelt het als 'moeten' en zet hij de hakken in het zand.
Leg dat maar eens uit aan de mensen die hier alles uit de kast halen om hem zijn gedroomde foto in die Cadillac te bezorgen. ,,Straks is hij
hartstikke blij", hoor ik mezelf zeggen. Het is nog waar ook.
Na afloop raakt Job niet uitgekeken op de filmpjes. De volgende ochtend vraagt hij of hij weer in de roze auto mag.
Zie het filmpje op: https://youtu.be/Y3nh1a9PdWY
Annemarie Haverkamp is journalist en schrijver van onder meer Dolgelukkig zijn wij (2010). Haar laatste boek, Job gaat viral, verscheen in 2016. In
haar wekelijkse column schrijft ze over haar leven met zoon Job.

Cadillac CT6-V komt niet naar Europa
Terwijl de levering van Cadillac's high performance sedan, the CT6-V, net is begonnen in de
States, wordt er nog gekeken naar levering aan het buitenland. Europa is hoe dan ook een no go.
Rene Kreis, hoofd van Public Relations bij Cadillac Europa zegt dat er voorlopig geen plannen
zijn om de CT6-V to Europa te importeren." Dit komt een paar maanden na het nieuws dat de
CT6-V ook niet verkocht gaat worden in in China. Midden Oosten en Mexico is nog onzeker waar
en wanneer.
De introductie staat gepland in maart 2018, de CT6-V is een higher performance versie van de Cadillac CT6 sedan, met een 4.2-liter twin-turbo
V8 genaamd de 'Blackwing' en een indrukwekkende 550 horsepower en 640 nm koppel. All-wheel drive en een tien-versnelling automatische
transmissie, Brembo remsysteem en achterwielaandrijving.
We kijken uit naar de reviews!
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MARLOG CAR HANDLING
DE SPECIALIST IN VOERTUIGEN TRANSPORT !

Officieel: Cadillac CT4
Cadillac heeft de reguliere versies van de CT4 naar voren geschoven, een relatief compacte sedan die als
opvolger fungeert van de ATS.
Cadillac is zijn modellengamma aan het vernieuwen. In maart dit jaar presenteerde het merk de
CT5, een nieuwe sedan die je in feite moet zien als de opvolger van zowel de CTS als de XTS.
Dan is er de CT4, een sedan die het stokje overneemt van de ATS. In mei dit jaar presenteerde
Cadillac de sedan al in sportieve V-trim en vandaag worden de reguliere uitvoeringen naar voren geschoven.
De CT4 is een 4,76 meter lange sedan met een wielbasis van 2,78 meter. Voorganger ATS, die van hetzelfde platform gebruikmaakte, had
dezelfde afstand tussen de voor- en achteras, maar had met 4,64 meter wél een kortere wagenlengte. Cadillac levert de CT4 met een geblazen
2.0, een viercilinder benzinemotor die 240 pk en 350 Nm koppel levert. Is dat niet genoeg, ga dan voor de 313 pk en 472 Nm sterke 2,7-liter
grote geblazen benzinemotor. Wie de CT4-V bestelt, krijgt dezelfde 2.7 maar dan een die 330 pk en 515 Nm krachtig is. De 2.0 is alleen te
krijgen met een achttraps automaat. De 2.7's zijn ook met een tientraps automaat te krijgen. De Sport en V hebben daarnaast standaard
krachtigere remmerij die afkomstig is van Brembo.
Cadillac levert de CT4 straks in uitvoeringen Luxury, Premium Luxury, Sport en als de al genoemde -V. De Luxury en Premium Luxury hebben
een verpakking die is afgewerkt met meer chroomkleurige details dan de Sport en V, smaken die vooral meer zwarte details hebben.
Tekst: Lars Krijgsman

Nieuwe Cadillac Escalade laat zich zien
Sinds eind Jaren 90 doet General Motors in de Verenigde Staten goede zaken met een enorme luxe-SUV, de
welbekende Cadillac Escalade. Deze foto’s bewijzen dat er een nieuwe generatie op komst is. De auto brengt
ook nieuws voor GMC en Chevrolet mee.
De huidige Escalade werd in 2015 gepresenteerd en beschikt over een nog altijd vrij modern,
maar in ieder geval indrukwekkend uiterlijk met een indrukwekkende grill en grote led-lichtunits.
Wie de mastodont naast nieuwere Cadillac-modellen parkeert, zal evengoed tot de conclusie komen dat de tijd niet heeft stilgestaan.
Het is dan ook niet zo gek dat Cadillac ook de Escalade in een nieuw jasje hijst. Voor modeljaar 2021, die volgend jaar in de Amerikaanse
showrooms verschijnt, verwachten we een geheel nieuw model. De basisvorm blijft uiteraard die van een grote body-on-frame-SUV die vooral
veel ruimte en comfort moet bieden, maar de invulling is nieuw. Het camouflagemateriaal is nog in overvloed aanwezig, maar in de neus zien
we al de nodige overeenkomsten met bijvoorbeeld de kleinere XT6.
Als er een nieuwe Escalade verschijnt, betekent dat automatisch dat we nog twee grote SUV’s kunnen verwachten. Zo lang de Escalade
bestaat, is de auto namelijk onderdeel van een automobiele drieling van Cadillac, Chevrolet en GMC.
Bij Chevrolet gaat de korte versie van dit model als Tahoe door het leven en heet de langere variant Suburban, hoogstwaarschijnlijk de oudste
nog bestaande automobiele type-aanduiding ter wereld. GMC biedt deze auto als Yukon en Yukon XL aan en opereert in het gat tussen
‘instapper’ Chevrolet en het premium-aanbod van Cadillac. Bij dat merk gaat de langere variant overigens als ESV door het leven.
De oorspronkelijke Escalade was GM’s reactie op de uitvinder van dit segment, de Lincoln Navigator. Zoals de Cadillac z’n basis deelt met de
Tahoe, Suburban en Yukon, is de grote Lincoln op de Ford Expedition gebaseerd.
Overigens is de Escalade officieel gewoon in Nederland leverbaar, al speelt het model hier een minder dan marginale rol.

Tekst: Jan Lemkes

Het professioneel transporteren van voertuigen
van en naar alle delen van de wereld is de
core business van Marlog Car Handling. Het
Marlog Car Handling is de specialist in

gehele proces wordt voor u verzorgd. Wij im-
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www.marlog-car-handling.com
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Van de redactie
In deze Standard staat dit keer geen
speciaal model of modeljaar centraal
maar is de stad Los Angeles een
belangrijk thema. De nieuwe film Once
Upon A Time In Hollywood speelt zich af
in het Los Angeles van 1969. In deze film
van Quentin Tarantino speelt een gele
Coupe de Ville uit 1966 een hoofdrol.
Het is de favoriete stad van hem en
Koen kwam daar ook graag. Hij kocht in
en rond LA heel wat Cadillacs die in deze
Standard worden beschreven.
Verder schrijft Koen over de reis naar
Finland die hij met Gerard Gaanderse en
Peter van Rijswijk maakte ter gelegenheid
van het dertig jarig bestaan van de
Finse Cadillac club. Koen had ook het
genoegen te worden uitgenodigd door
een Zwitserse eigenaar van een 1939
Cadillac convertible met een V-16 motor.
Ruud Gersons schreef een uitgebreid
stuk over Concours d'Élegances.
Omdat er veel stukken waren om deze
Standard te vullen is zijn stuk in tweeën
geknipt en volgt deel twee in de volgende
Standard.
Leo de Wit brengt heeft een leuk verhaal
geschreven over de mogelijkheden voor
APK-keuringen in Barcelona.

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

Op de enquête over evenementen is
door ruim vijftig leden gereageerd. De
resultaten staan in deze Standard en op
de ALV zullen deze met de aanwezigen
worden besproken. Hier zullen ook de
financiële resultaten van 2018 en 2019
worden besproken.

Het verenigingsvermogen op 1 januari
2019 bedroeg ongeveer € 15.800.
De verwachting is dat het eigen
vermogen van de CCN op 1 januari 2020
zal uitkomen op ca. € 15.000.
Voor dit jaar staan er nog twee
evenementen op de agenda van de
CCN.
Graag nodigen wij u uit voor Algemene
Leden Vergadering bij The Gallery of
Dreams in
Westzaan op zaterdag
2 november.
De ALV wordt gecombineerd met een
lezing over Amerikaanse automobielen
op Cuba, het bezichtigen van de
collectie van ca. 30 klassiekers, een
rondleiding door de plaatwerkafdeling en
bij voldoende animo zal er een workshop
plaatwerken worden gegeven door
Dirk Kuiper.
Net als twee jaar geleden nodigt Peter
van Rijswijk de CCN uit in zijn garage op
zaterdag 30 november.
Voor deze evenementen die in deze
Standard staan beschreven kunt u zich
opgeven bij evenementen@cadillacclub.nl
Voor de nieuwjaarsbijeenkomst volgend
jaar zijn we nog op zoek naar een leuke
locatie.
In de vorige Standard stond dat André
Dortangs 30 jaar eigenaar is van zijn
1959 Cadillac limousine. Dat is onjuist
want deze kocht hij in 1972 en dus is hij
al 47 jaar eigenaar.

We zijn trouwens benieuwd welk lid het
langst in het bezit is van een Cadillac?
Is er dus iemand die al voor 1972 een
Cadillac had en hem nog steeds heeft?
Van Randy Kuiper kregen we een vraag
om mee te doen aan een enquête over
een sleutelruimte en/of stalling voor een
oldtimer. Op de site is deze te vinden
door te gaan naar www.cadillacclub.nl/
ccn-evenementen-2019/
Onder deze pagina kan geklikt worden
naar de link naar zijn enquête.
In de volgende Standard ook een
stuk over LED koplampen met veel
lichtopbrengst ter vervanging van H4
halogeenlampen. Koen en diverse
leden hebben deze inmiddels in hun
Cadillacs geplaatst en zijn hierover zeer
enthousiast.
Er zijn dit jaar veel nieuwe Cadillac
modellen op de markt gekomen waarover
in de volgende Standard geschreven zal
worden.
Over de E10 benzine die vanaf 1 oktober
2020 aan de pomp verkrijgbaar zal zijn,
hebben diverse leden vragen gesteld.
Omdat deze benzine niet goed is voor
veel auto's van voor 2000 is het beter
om die niet te tanken. De nadelige
gevolgen van de 10% ethanol in E10 zijn
onder andere het aantasten van rubbers
en kurk, oxidatie en verstoppingen in het
brandstofsysteem. Premium benzines
zoals bijvoorbeeld V-Powers en de
Ultimates zijn goede alternatieven. Op
internet is veel over E10 te vinden en
in de volgende Standard zal hier verder
aandacht aan worden besteed.

www.classiccarexpert.nl

Deze twee 1966 Coupe de Villes werden op elkaar gestapeld en in San Leandro in een container geladen
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by Koen Ongkiehong

In 1989 bracht ik voor het eerst een bezoek aan de VS. Ik
reisde met een vriend die samen met zijn broer een Citroen
DS garage heeft in Mariahout. De reis begon in Florida en
met onze airpass waarmee vier weken onbeperkt in de VS
gevlogen kon worden, hebben we diverse steden bezocht.
We bleven ruim twee weken in Florida waar ik op een
sloperij in Orlando veel onderdelen kocht voor de Coupe
de Ville uit 1973 die ik aan het restaureren was. Deze was
nieuw geleverd door Landweer in Utrecht en volgens de
tweede eigenaar waarvan ik hem kocht, roestte die al flink
toen hij pas drie jaar
oud was.
We bezochten tijdens
deze
vakantie
Los
Angeles, San Francisco,
Las Vegas, Memphis,
Boston en New York en
diverse steden in Florida
waar we ruim twee
weken zijn gebleven.
Reden om lang in
Florida te blijven waren
locaties zoals Epcot
Centre, Seaworld en
Cape Canaveral, Key
West, het winterverblijf
van Edison in Fort
Myers en Miami.
Op
grote
afstand
hebben we toen de
lancering gezien van
een Space Shuttle.

Glendale, Long Beach, Pasadena, Pomona, Riverside,
San Bernardino, Santa Ana, Santa Monica, Huntington
Beach en El Monte telt ruim 13.000.000 inwoners.
In 1991 leerde ik bij ingenieursbureau Tebodin waar ik
werkte collega Ben Valkenhoff kennen die jaren in California
had gewoond. Zijn kinderen woonden daar nog steeds en
hij regelde dat ik vier weken mocht logeren bij zijn zoon
Donald en diens vrouw Patty in Anaheim in het zuidelijk deel
van de metropool LA.
Tijdens deze vakantie
kocht ik een 1970
Coupe de Ville die
technisch in goede staat
was en slechts $ 1.000
kostte. Ik bezocht toen
veel sloperijen voor
onderdelen voor mijn
Cadillacs en die van
clubleden en ook voor
andere
Amerikaanse
wagens van kennissen
kocht ik veel onderdelen.
Om de 1973 Coupe
de Ville af te maken
kocht ik in El Toro
(nu Lake Forest) een
praktisch roestvrije en
goed rijdende 1973
Coupe de Ville die ik
achter de woning van
Donald en Patty in
Anaheim demonteerde.
Plaatwerk,
motor,
automaat en interieur
gingen naar Nederland
en de body met rollend
chassis hebben we met
de Chevrolet Blazer van Donald afgevoerd naar een oud
ijzer handelaar.

Cadillacs

kopen in

LA

Achteraf gezien was
het beter geweest om
langer in Los Angeles te
blijven omdat het daar
veel beter beviel dan in
Florida. Niet alleen vanwege de auto's maar ook wat het
weer betreft omdat de luchtvochtigheid in Florida zomers
erg hoog is.
In die tijd reden in LA nog veel auto's uit de jaren zestig en
zeventig die in goede staat waren en soms veel kale plekken
hadden maar nauwelijks roestten. Dertig jaar geleden reden
dit soort wagens maar weinig in Florida.
Los Angeles had toen veel grote sloperijen die vol lagen
met roestvrije auto's. De prijzen van auto's en onderdelen
waren in die tijd erg laag. Ik wist dus dat ik terug moest
keren naar LA.
De stad Los Angeles telt ca. 4.000.000 inwoners en de
metropool (Greater LA) met steden als Costa Mesa,

In 1993 bezocht ik Donald en Patty opnieuw die toen in
Pleasanton in Noord California woonden.Toen kocht ik
vier Cadillacs. Dit waren twee groene Coupe de Villes uit
1966 (waarvan een voor Jan Kleinveld), een 1978 Eldorado
Biarritz en een 1962 Coupe. Om kosten te sparen hebben
Donald en ik toen een draagconstructie gemaakt om beide
Coupes op elkaar te zetten. Deze modellen zijn gelijk aan
die waarin de hoofdrolspelers rijden in de film Once Upon A
Time In Hollywood.
Toen wij in januari 1994 bezig waren in San Leandro bij de loods

1962 Coupe de Ville gekocht in Huntington Park in 2004 voor Piet van Herk

1969 De Ville convertible gekocht in Beverly Hills in 1994, de huidige eigenaar is Jaap Teeuwen

1970 Coupe de Ville gekocht in Brea, deze is door Ramon Gravenkamp helemaal gerestaureerd

1973 Coupe de Ville gekocht in El Toro in 1991 en als parts car
voor de restauratie van mijn andere Coupe de Ville

1975 Coupe de Ville gekocht in Lakewood in 2004 bij de Santa Monica pier

1976 Coupe de Ville gekocht in Costa Mesa in 2004, de huidige eigenaar is Jogchum Straatsma
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Toen de wegenbelasting werd afgeschaft voor auto's ouder dan 25 jaar heb ik eens mijn 1969, 1966 en 1962 Cadillac in de straat gezet

waar de Cadillacs in de container geladen zouden worden,
was er in LA een forse aardbeving. Donald vertelde dat hij
eens een aardbeving meemaakte toen hij op de snelweg reed
en zijn wagen plotseling in een andere rijbaan terecht kwam.

1976 Coupe de Ville gekocht in Huntington Beach in 2001, de huidige eigenaar is Peter Wissekerke

1977 Eldorado Biarritz gekocht in Culver City

Eind 1994 ging ik met twee clubleden naar LA om in een
week tijd vier auto's te kopen.
Dat waren een 1969 De Ville convertible en een 1984
Fleetwood Limousine en twee Alfa Romeo Spiders. De
verkoper van een van de Spiders raadde ons aan naar
Direct Express te gaan voor de verscheping en met dit
bedrijf doe ik al 25 jaar naar volle tevredenheid zaken.
Vorig jaar heb ik nog door Direct Express onderdelen laten
verschepen voor een Oldsmobile Toronado.
In 1995 kwam er vrijstelling van wegenbelasting voor auto's
ouder dan 25 jaar en daarna reed ik tot 2001 hoofdzakelijk met
de Cadillacs uit 1962, 1966 en 1969. Die heb ik eens achter
elkaar gezet in de straat. Met deze Cadillacs heb ik in totaal
zo'n 225.000 km gereden voor ik ze verkocht. Ik gebruikte
ze dagelijks. Ze reden goed maar ik gaf toch de voorkeur
aan Cadillacs uit de jaren zeventig voor dagelijks gebruik.

1977 Eldorado gekocht in Glendale in 2015 , de huidige eigenaar is Teun van Bussel

1978 Biarritz gekocht in 2006 in Studio City

In 2001 ben ik weer naar LA gegaan samen met mijn vrouw
Oxana, ik had de reis goed voorbereid. Op de eerste dag

van de vakantie ben ik enkele Cadillacs gaan bekijken
waaronder een prachtige Coupe de Ville uit 1976 die in
Huntington Beach stond. Na de koop heb ik daar een week
mee rondgereden.
Van een politieman die in een school werkte in El Monte,
kocht ik een prachtige witte 1970 Coupe de Ville.
Toen we op een avond bij Hollywood Boulevard reden
belde clublid Ed Gardner met het verzoek om een 1984
Eldorado Biarritz convertible te zoeken. Ik stopte bij een
benzine station en kocht een Autotrader. Er stond er een te
koop in Lake Elsinore ongeveer 140 km ten zuiden van LA.
Deze was erg mooi en na het sturen van foto's en diverse
telefoontjes heb ik die voor Ed gekocht en samen met beide
andere Cadillacs door Direct Express laten verschepen.
In 2004 ben ik voor de laatste keer in LA geweest en heb
daar een 1976 Coupe de Ville en een 1962 Coupe de Ville
gekocht voor Piet van Herk. Tijdens deze vakantie heb ik
twee weken gereden met de gele 1975 Coupe de Ville
die ik enkele maanden eerder op internet had gekocht.
De witte 1976 Coupe de Ville verkocht ik aan Hendrik en
Jaap Molenaar die hem vorig jaar aan de CCN hebben
geschonken. Jogchum Straatsma is de huidige eigenaar
en wil hem verkopen.
Na 2004 heb ik nog diverse Cadillacs gekocht in LA die op
de foto's te zien waren.
Deze kocht ik allemaal via internet op basis van foto's en
gesprekken met de verkopers.
Ze waren zoals de verkopers ze hadden beschreven.
Er zijn nog zeer veel Cadillacs van 40 jaar en ouder in LA. Ik
vond een afbeelding op internet met het aantal auto's per
inwoner in de verschillende steden van LA.
In de welvarende steden ligt het aantal auto's op bijna één
auto per inwoner.Toen ik een gele 1978 Eldorado Biarritz
kocht van Christopher Sabatino (Doc Sab) in Studio City
vertelde hij dat er daar wijken zijn waar in bijna elke garage
een classic car staat!

1978 Eldorado Biarritz gekocht in 2007 in Longbeach

1984 Limo gekocht in Canoga Park in 1994 bij Direct Express

Voertuigen per inwoner in de verschillende steden in Los Angeles

Er is echter ook veel armoede in LA waardoor er 16.500
inwoners in hun voertuig slapen.
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by Leo de Wit

AP K i n Barcel o n a

Wat te doen als je Cadillac uit 1975 in Zuid-Frankrijk verblijft en APK nodig heeft? De vraag is simpel op
te lossen: Je rijdt naar Nederland en doet wat de wet je voorschrijft. Dat is dan al gauw 1200 km en met
een dorstige V8 onder de motorkap, met een gebruik van 1:4, ga ik rondkijken naar andere mogelijkheden.

De RDW heeft een proef afgerond op 31 oktober 2018
om keuringen toe te staan die in Spanje en in België zijn
uitgevoerd. De proef is blijkbaar succesvol afgerond, want
er wordt onderzocht of het mogelijk is op Europees niveau
de apk uit te voeren. De RDW komt dan tegemoet aan
eigenaren die hun auto bv op vakantieadressen hebben
staan en niet naar NL behoeven terug te keren voor een
simpele administratieve reden.

Kortom, we gaan naar Barcelona. Dat is 435 km bij ons
vandaan en aanmerkelijk minder km’s dan de 1200 km
naar NL. We maken er tevens een leuke week van, want
wat is leuker dan met de Eldorado Cabrio over La Rambla
te rijden en te showen. En ja, u heeft gelijk enig macho
gedrag is mij niet vreemd. Ik wentel mij in de oooh’s en
aaah’s van het publiek. Heerlijk. Maar zover is het nog niet,
eerst hotel en APK-station reserveren.

Morgen, 19 mei, is het zover. Het is best wel spannend.
Alle apk gerelateerde punten nagekeken en alles werkt.
Een groot dilemma waren echter de banden. Wel of niet
vervangen. De nieuwigheid is, over een tijdsbestek van acht
jaar, behoorlijk aangetast, maar niet zo dat ze echt op zijn.
Je bent dan overgeleverd aan de stemming of het humeur
van de keurmeester. Gesteld dat hij gaat zeggen: “Mooie

auto señor, maar de wettelijke 1,6 mm is hier en daar maar
net aan de maat. Spijtig voor u, maar ik kan hem voor de
volgende twee jaar zo niet goedkeuren.” En dan………!!
Ja, dan sta je daar in één van de duurste steden van
Europa. Hoe kom ik daar aan banden met een wit zijvlak?
Nu heb ik van nature een zuur karakter, maar om mij te laten
uitknijpen als een citroen….? Allerlei visioenen passeren de
revue wat je al niet kan overkomen in zo’n situatie.

De oplossing is even simpel als effectief, gewoon nieuwe
banden kopen.
Het zijn vier Michelins geworden met een 1 cm brede witte
rand op het zijvlak. Die lagen op voorraad. Gelijk ook maar
de zaak uitgelijnd, dus nu ga ik vol vertrouwen dit avontuur
tegemoet.
Alhoewel…….., ‘s morgens startte ik
die helse machine van 8,2 liter en ze
had er niet bepaald zin in. Maar toch, ze
overwon haar tegenzin en begon zoals
vanouds tegen me te praten. Dit kan
gebeuren, want met het schoonmaken
van het interieur gisteren zijn de deuren
met al hun verlichting wat langer aan
de accupolen blijven hangen.
Onderweg nogmaals lpg bijgetankt en
wel nom de dieu, de motor wil weer
heel moeilijk rondkomen; uiteindelijk
sloeg ze dan toch aan. Ik heb alle
goden die ik kon bedenken uitvoerig
bedankt.
Zonder verdere problemen in ons hotel
gearriveerd en morgen zien we wel
hoe dit probleem op te lossen.
De volgende ochtend bij receptie
geïnformeerd waar ik een accu
kan kopen. Bij Norauto ongeveer
800m verderop. Bij het openen van
de motorkap moest ik bijkans een
vliegenmepper gebruiken om alle
monteurs weg te slaan. De accu had
bij controle nog maar 52% vermogen
en toen ze lazen dat ie uit Zuid-Korea
kwam en dat hij er nog maar twee jaar
in stond, was de conditie erg logisch…
toch? We zijn allervriendelijkst
behandeld en met het achterlaten
van, volgens afspraak, €130 (accu +
onderzoek) konden we ons om 10 uur
aanmelden bij het APK station Certio
in Sant Cugat del Vallés. Het zag eruit
of we bij een gebouw van de RDW waren beland, alles
strak en schoon. Er worden alleen APK-keuringen gedaan.
In Spanje zijn garages en APK-stations strikt gescheiden.
Na op kantoor de administratie afgehandeld te hebben en
met inleveren van €40 mochten we ons opstellen in laan B.
Dat wil zeggen aansluiten in laan B, want er stonden al een
tiental auto’s voor ons. Mijn zorgzame vrouw had al spijt
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dat ze geen croissants en koffie had meegenomen, maar
de hele controle werd uitermate efficiënt afgehandeld. Bij de
eerste controlepost was de verlichting en de co2 uitstoot
gecontroleerd. Doorrijden, dan werd de remmerij gedaan;
weer doorrijden in de lijn daar werden schokbrekers en
wielspeling beproefd; boven een put werd de onderkant
bekeken en dat alles door verschillende mensen. Dit hele
gebeuren duurde ongeveer 15 à 20 minuten, waarna je het
rapport van alle bevindingen aan een balie kan ophalen.
En dan……, verbijstering alom. Afgekeurd! Dat kan niet,
het zal toch niet waar zijn. Terwijl ik thuis alles minutieus
heb nagekeken en dan op het moment suprême toch nog
AFGEKEURD.
Wat bleek, een benzinelekkage bij de tank en de handrem
had in zijn geheel te weinig remcapaciteit.
Hoeveel keren zijn we, door de redactie van het maandblad
AMK, niet gewezen op de gevaren van de nieuwe
benzine………... Ik weet nu waarom.
Het keuringsstation mag geen enkele handeling aan een
auto doen, dus op zoek naar een garage.
Het gevoel dat ik vandaag de melkkoe zou zijn beviel mij
niet echt.
Wat kan ik doen in een vreemde stad, de taal niet machtig
en daarmee behoorlijk gehandicapt. Dan heb je toch echt
een probleem!! Maar dat viel mee. De mensen die we in
het Engels en met gebarentaal aanspraken waren uiterst
vriendelijk en hulpvaardig.
Iemand reed ons voor naar een garage, maar nee, hij werkte
niet aan oldtimers en zeker niet aan een Amerikaan. Door
naar het 2e adres, die deed alles aan elektra, maar niet aan
het vervangen van een benzineslang. Maar ze belde wel
naar een ander bedrijf, dat gespecialiseerd was in oldtimers.
Bij aankomst wist ik niet wat ik er van moest denken.
Alles achter grote hekken, een héél smal entree, slechte
bestrating, maar je moet die dingen ruim inschatten dus
naar binnen en wat ik daar te zien kreeg?? Ik moest mijn
oogleden sluiten anders waren mijn ogen spontaan uit hun
kassen gerold.

Ah, hij komt uit Zuid-Korea.…
logisch toch!
Een hal vol met alles wat Engeland in de jaren 50/60/70
heeft voortgebracht stond daar in rijen van drie opgesteld.
De één wat meer stof op zijn body dan de ander.
Een man, met een baard die met gemak tot aan zijn tepels
reikte, uitgelegd wat ons probleem was. Hij begreep het
volkomen en de reparatie zou geen probleem zijn. Totdat

………., totdat hij buiten de Cadillac in ogenschouw nam
en schrok van de grootte van de auto. Hij had geen brug die
het gewicht van 2½ ton kon dragen, bijgevolg reparatie was
bij hen niet mogelijk. We moesten meekomen naar kantoor,
waar nog drie man aan het werk waren. Iedereen bemoeide
zich ermee en er werd verschillende keren naar diverse
mensen gebeld. Ondanks dat ik totaal geen idee had waar
het over ging kreeg ik toch een adres van een garage mee,
die het kon en wilde doen. Om 15 uur afgesproken. Wat
is een “TomTom” dan een uitkomst, om het juiste adres te
vinden.
Hartstikke vriendelijk ontvangen door de eigenaar en zijn
assistent.
Ondanks dat zijn garage niet al te breed is lukt het, met een
paar keer steken, om recht voor de brug uit te komen.
De aanvoerslang bleek net achter de tank te lekken
(had scheurtjes) en was heel week. Vervangen door
één met gevlochten stalen mantel en de retourslang ook
maar gedaan. De remschoenen achter opgesteld en de
handremkabel aangespannen, dus moest alles nu in orde
zijn. Alles bij elkaar een kleine twee uur werk met twee
man. Mijn vrouw naar het kantoortje om aan de financiële
verplichtingen te voldoen. Voor mijzelf een inschatting
gemaakt van de kosten en ik dacht dat € 150 wel zeer
redelijk moest zijn. Toen ze uit het kantoortje kwam direct
gevraagd: “En wat is de schade?” “Het valt mee” zei ze,
“€ 170,-”. “Ja, dat valt niet tegen, ik had zelf gedacht aan
€ 150,-”. “Je hebt me niet goed verstaan, het is € 70,inclusief de slangen en het werk!”
De eigenaar uitvoerig bedankt en wat extra’s achtergelaten
voor een goede fles wijn. Ook zijn assistent bedankt voor
zijn inzet en een fooi in de hand gedrukt.
Vanuit de garage direct weer terug naar het APK station.
In “laan 3” werden de nacontroles gedaan. Tot grote
opluchting werd het vehikel goedgekeurd; het voelde aan
of ik een zwaar examen had gedaan. Ondanks dat we best
wel moe waren, toch maar een glaasje extra genomen in
het hotel, dat op nog geen drie km van het APK station lag.
Morgen naar de Ramblas. Ik verheug mij er nu al op.
De 20 km van het hotel naar de Ramblas in Barcelona was
snel overbrugd, mede door de uitstekende 4-baans wegen
en de GPS Miep, want zonder dit stuk techniek kun je
behoorlijk je goede humeur verliezen als je bv een verkeerde
afslag neemt. (In Barcelona is bijna alles éénrichtingsverkeer.)
Ik weet zeker dat we 15 minuten lang het meest
gefotografeerde object op de Ramblas waren. In alle talen
werden de complimenten je toegeroepen. Op een gegeven
moment moest ik stoppen voor een zebrapad. Een groep
Aziatische meiden, onder leiding van een gids, kreeg de
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Cadillac in het oog. Een aantrekkelijke tante richtte haar
camera op mij en op het moment dat ze afdrukte stak ik in
een reflex mijn tong tegen haar uit.
Het gebeurde zomaar spontaan. Andere meiden, die
het zagen gebeuren, schoten in de lach en begonnen te
applaudisseren, waarop de hele groep spontaan meedeed.
De gids stond werkeloos toe te kijken.
Het zal wel een reactie op een verlate midlife crisis zijn,
maar mijn ego werd door dit voorval behoorlijk opgepoetst.
Na nog een keer de Ramblas te hebben gereden was
ik geheel en al bevredigd. Tijd om een parkeerplaats te
zoeken. Dat dit een lastige opgave zou worden had ik
verwacht, maar het bleek onmogelijk te zijn. Zelfs onder
begeleiding van een politieauto, die ons van parkeer- naar
parkeermogelijkheid bracht had geen succes. Aangekomen
bij een parkeergarage ging mijn vrouw eerst naar beneden
om de situatie op te nemen, om teleurgesteld te komen
melden dat hier en daar wel een plaatsje was, maar geen
manoeuvreerruimte.
Zelfs een kleine Pakistaanse reparatiegaragehouder was
geen oplossing. Hij vroeg €15,- per uur om naast zijn pand
te mogen staan. Hij dacht waarschijnlijk: grote auto, grote
dollars!
Na zo’n drie uur zoeken waren we het zat van de goed
georganiseerde verkeerschaos. De motoren en scooters
fladderen als vliegen om je heen en als er een gaatje is om
verder vooraan te komen, zullen ze het gebruiken.
Ik hoefde mijn vliegenmepper niet te gebruiken, want
ondanks dat het verkeer behoorlijk heftig is, gunt iedereen
je een plekje in de chaos, ook ten opzichte van elkaar.
De volgende dag met de trein naar Place Catalunya en
met de toeristenbus heel Barcelona doorkruist. Op de
markt aan de Ramblas in de “Mercat de la Boqueria” wat
gegeten en toen de kleine straatjes van de Gotische wijk
bezocht (eigenlijk afgeslenterd). Op een gegeven moment
realiseerde ik mij dat ik gisteren, met de “Centenlac” onder
mijn derrière, een hele kerel was, maar nu, als toerist,
gewoon opga in de massa! En zo is het goed; mijn wens
was ooit een ritje te maken over de Ramblas en dat is
gebeurd.
Het applaus dat ik van de Chinese dames kreeg, draag ik
op aan mijn Cadillac Eldorado uit 1975.
De volgende dag naar de Monestir de Montserrat geweest.
Een abdij die zich op 720 m hoogte bevindt en de Zwarte
Madonna herbergt.
Vanuit het dorp Monistrol de Montserrat met het
tandradtreintje naar boven, wat spectaculaire vergezichten
opleverde, maar ook kort langs griezelig diepe ravijnen ging.

Boven was het zeker mooi, interessant en heel
indrukwekkend, maar samen met alle indrukken en
wetenswaardigheden van de laatste dagen begon mijn
harde schijf toch wel vol te raken.
Eenmaal terug beneden in het dorp en al wandelend naar
het hotel werd de doorgang in de zeer smalle straatjes
versperd door twee ambulances. Op dat moment stopte
de broeder met het reanimeren van een ca. 35-jarige man,
die op straat lag. Zijn hoofd op de schoot van een vrouw,
die hartverscheurend huilde en zijn naam riep. De mensen,
in de directe omgeving, stonden stoïcijns toe te kijken hoe
een jong gezin getroffen werd. Een man nam zijn pet af.
Onze leuke dag was ineens niet zo leuk meer.
De volgende ochtend werden we wakker door het geruis
van de regen, die de eerste dagen zou aanhouden. Tijd
om naar huis te gaan, dat was het resultaat van een kort
overleg met mijn eega. Per slot van rekening was het maar
435 km. Aan de grens wat alcoholische boodschappen
gedaan (1l Ballantine’s € 13,40) en gas (€ 0,75) getankt.
Dat tanken verliep echter niet helemaal zonder problemen.
Ik moest de vulslang over de kofferbak van de Cad trekken
om bij de vulnippel te komen, dat lukte maar net. De
aansluiting lekte, dus nog maar een beetje aan de slang
getrokken en dan ……………….., met een klap schoot de
slang aan de pomp uit zijn beveiliging en sloeg het uiteinde
als een kwispelende lange hondenstaart in de rondte.
Alsmaar vloeibaar gas om zich heen spuitend (sproeiend).
De directe omgeving zag er sneeuwwit uit.
Snel het vulpistool afgekoppeld, want ik had de indruk dat
het gas uit mijn eigen gastank kwam. De hondenstaart
kalmeerde al gauw en we konden opgelucht weer
ademhalen. Je hoeft niet behept te zijn met een te grote
fantasie om te bedenken wat er allemaal had kunnen
gebeuren.
De verdere reis naar huis is zonder problemen verlopen, al is
het op de autoroute oppassen geblazen omdat passerende
auto’s de Cadillac van alle kanten willen fotograferen
waardoor er soms rare verkeerssituaties ontstaan.
Het was een prachtige en enerverende reis. Met die
gedachte zijn we in ons eigen mandje in slaap gevallen.
En zoals Sonja Barend vroeger al zei: “Lief gaan slapen en
morgen gezond weer op.”.
En zo gedaan.

Een accu van twee jaar oud en dan
nog maar 52% vermogen??
Ah, hij komt uit Zuid-Korea.… logisch
toch!
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by Gerard Gaanderse

Cadillacs van Hyman
In The Standard nummer 2017/4 ben ik
begonnen met het introduceren van Cadillacs
die Hyman Ltd. Classic Cars in St. Louis,
Missouri, V.S., via hun website te koop
aanbiedt, dan wel te koop heeft aangeboden.
Als achtste in de serie van door Hyman
vermelde Cadillacs op hun website komt de
1930 Cadillac V16 Limousine aan de orde.
Na de introductie op 4 januari 1930 van de
indrukwekkende nieuwe Series 452 V16 tijdens
de New York Auto Show verkreeg Cadillac de
leiding in het zeer druk betwiste Amerikaanse
luxe autosegment. Met deze voor het eerst
geproduceerde V16 motor startte Cadillac een
“cilinder oorlog” met haar concurrenten. Maar
ondanks de inspanningen van bedrijven zoals
Packard, Marmon of Pierce-Arrow behield Cadillac
een stevige grip op de top van het luxe segment.

Het belangrijkste bij deze nieuwe auto was
natuurlijk de door Owen Nacker ontworpen 452
cubic inch (7,4 liter) V16 die met ongeëvenaarde
soepelheid en kracht 175 pk produceerde. Niet
alleen was het een zeer krachtige motor, maar
het was ook een prachtig ontwerp, waarbij
veel moeite werd gedaan om leidingen en
bedradingen te verbergen. Bovendien zie je
bij deze motor geëmailleerde onderdelen en
gepolijst metaal.
Cadillac gaf er de voorkeur aan om geen
prestatiegegevens van de V16 te publiceren,
ze vonden dat de auto wel voor zichzelf
“sprak”, hetgeen duidelijk het geval is.
Veel
onafhankelijke
carrosseriebouwers
ontwierpen voor dit prachtige chassis een
mooie opbouw, maar de meeste klanten
maakten een selectie uit de carrosserieën die
ruimschoots werden aangeboden door de aan

Cadillac toebehorende Fleetwood en Fisher
carrosseriebouwers.
Deze opvallende 1930 Cadillac Series 452 werd
door Fleetwood voorzien van een carrosserie
in Style 4375 uit de Fleetwood catalogus, het
is een mooie en imposante Formal InsideDrive Limousine met een separatieruit en
wegklapbare stoelen. De wielbasis van deze
auto bedraagt 3,75 meter (!), de auto is
voorzien van zwarte en zilverkleurige lak. Op
die manier maakt deze Cadillac behoorlijk wat
indruk!
Uit documenten blijkt dat de auto nieuw werd
afgeleverd aan een klant via Collins Bros. Co
in Portland, Oregon. Daarna is er een tijd niets
bekend over deze V16, maar vanaf het midden
van de zeventiger jaren vormde de Cadillac
gedurende ongeveer 25 jaar onderdeel van
een particuliere verzameling auto’s. In 1990

is de auto gerestaureerd, door die restauratie
is de Cadillac nog steeds in zeer goede en
originele staat. In 2001 ging deze auto deel
uitmaken van een Canadese verzameling, de
nieuwe eigenaar zorgde er voor dat de auto
mechanisch in zeer goede staat bleef. Tijdens
het Meadowbrook Concours d’Elegance
van 2002 won de eigenaar een prijs voor de
uitzonderlijke kwaliteit van zijn auto.

bijzondere radiatormascotte en een grote
stalen koffer bevestigd op een rek.

Vandaag de dag bevindt de Cadillac zich
in goede staat waarbij de lak uitstekend is.
Fleetwood heeft met deze auto een zeer
stijlvol geheel afgeleverd, de combinatie van
zwarte en zilverkleurige lak is goed gekozen.
Destijds kostte deze V16 $ 6.525,-, een erg
dure auto voor die periode. Er zitten behoorlijk
wat accessoires op en in de auto, o.a Dual
Trippe-Light verlichting, dubbele verchroomde
claxons, Tilt-Ray koplampen, een zeer

Zoals bij een echte limousine uit die tijd hoort,
is het deel waar de chauffeur zit bekleed met
leer, dat ziet er prima uit. Het dashboard is nog
geheel origineel, alle instrumenten werken.
De bovenkant van het dashboard en van de
portieren is voorzien van hout. De passagiers
achter hebben ruimte te over en zijn voorzien
van alle denkbare luxe. De grijze stoffen
bekleding ziet er zeer goed uit, je kunt gebruik
maken van een armsteun in het midden van

Ook technisch bevindt de Cadillac zich in
goede staat, de motor loopt probleemloos
en zeer soepel. Alle wielen zijn voorzien van
trommelremmen met vacuüm bekrachtiging,
de vering werkt hydraulisch waardoor je soepel
en veilig met de auto kunt rijden.

de achterbank, in dat deel van het interieur
bevindt zich eveneens prachtig houtwerk. Er
is achterin ook nog een parapluhouder, mocht
het regenen heb je de paraplu zo bij de hand.
De vraagprijs voor deze schitterende en chique
V16 bedroeg $ 175.000,-., 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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by Koen Ongkiehong

Once upon a time in Hollywood,

de negende film van Quentin Tarantino
"Once upon a time" kan vertaald worden als "er was eens". Zo beginnen veel sprookjes dus is de
filmtitel een waarschuwing voor de bioscoopbezoekers. In de aanloop van de periode van bijna vijf
jaar die schrijver en producer Quentin Tarantino nodig had om zijn negende film te maken is er veel
gespeculeerd waar de film over zou gaan. De filmtrailer van bijna drie minuten geeft een aardige
indruk van wat er in de bioscoop is te zien.
Omdat daar de gele Coupe de Ville uit 1966 prominent in voorkomt, vond ik het leuk om over deze film
te schrijven en ik heb op internet en op de Facebook pagina over de film veel informatie gevonden over
de achtergronden en de productie ervan.
De film speelt zich af in het Los Angeles van1969. Omdat
Quentin Tarantino niet houdt van trucages en zoveel
mogelijk alles direct wil filmen zonder nabewerking van het
filmmateriaal, zijn er zeer veel kosten gemaakt en heeft de
film bijna negentig miljoen dollar gekost. Vooral aan details
die slechts zeer kort in beeld komen is erg veel moeite
besteed.
De film kan beschouwd worden als een ode aan LA
en Hollywood en bevat veel persoonlijke elementen en
voorliefdes van Tarantino die opgroeide in LA en daar nog
steeds verliefd op is. Tarantino was in 1969 vijf jaar oud en
heeft daar goede herinneringen van.
De film speelt zich af in de filmwereld en gaat over de
vriendschap tussen de acteur Rick Dalton, gespeeld door
Leonardo di Caprio en diens stunt double Cliff Booth
gespeeld door Brad Pitt en bevat diverse thema's waarvan
ik er enkele zal toelichten.

De auto's in de film

Volgens Steven Butcher (picture car coordinator) en
Leonard Jefferson (picture car captain) zijn in de film bijna
tweeduizend voertuigen waaronder bussen, bestelwagens
en trucks ingezet om het straatbeeld van 1969 te creëren.
Steve en Leonard kregen grotendeels de vrije hand in de
keuze van de voertuigen en mochten deze naar behoefte
modificeren. Slechts enkele auto's werden op wens van
Tarantino uitgekozen en gezocht. Tussen 50 en 100 auto's
werden aangekocht en later weer verkocht.
Er zijn veel opnames gemaakt op Hollywood Boulevard die
diverse keren voor het verkeer werd afgesloten. Voor de film
werd ook een vergunning gegeven om de 101 Freeway bij de
Santa Monica Boulevard voor twee uur af te zetten midden
op de dag. Dit was in beide richtingen over een lengte van
ruim een mijl voor een scène met de Coupe de Ville met
Cliff Booth en Pussycat, een lid van de Manson Family.

De hoofdrol bij de auto's in de film was weggelegd
voor de gele 1966 Coupe de Ville. Deze had het fictieve
kenteken 8NJ09H, een vereiste van de Amerikaanse DMV
(Department of Motor Vehicles). In de film wordt de Coupe
door stunt double Rick Dalton bestuurd maar is van acteur
Cliff Booth.
De Coupe de Ville is eigendom van de acteur Micheal
Madsen die in de film een kleine rol heeft van sheriff. Deze
Coupe werd ook in Tarantino's eerste film Reservoir Dogs
gebruikt waarin Michael Mr. Blonde speelt.
Omdat de Coupe in een matige staat verkeerde, werd
hij volledig overgespoten en voorzien van een nieuwe
bekleding. Omdat er geen fut in de motor zat werd er een
gereviseerde motor ingezet. Zoals vaak het geval is wordt
er bij een auto in een film die belangrijk is een tweede bij
gezocht. De tweede Coupe werd voorzien van een LS
Corvette motor.
Voor bepaalde opnames werden de achterruit en achterklep
verwijderd om beter te kunnen filmen.
Er zijn ook veel foto's en video's op internet met de Coupe
de Ville op een trailer die door een truck werd getrokken.
Er zal wel een miniatuur komen van de Coupe met Rick
Dalton en Cliff Booth erbij en hopelijk wordt het dan een
van het juiste bouwjaar 1966 en niet een model van 1965
dat voor de film Reservoir Dogs werd gemaakt.
In het stuk over de films van Quentin Tarantino elders in
deze Standard schreef ik dat overwogen werd om een
1959 Cadillac convertible te gebruiken maar die werd te
oud en te duur bevonden omdat de film in 1969 speelt.
Maar in de film is ook een rode 1959 convertible te zien
en wordt het duidelijk waarom acteur Rick Dalton niet zelf
achter het stuur zit van de Coupe en waarom hij door Cliff
Booth wordt rondgereden.
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Cliff Booth rijdt zelf in een VW Karmann Ghia van rond
1964. De stiefvader van Tarantino had zo'n auto en deze
auto wordt ook gebruikt in de Tarantino film Kill Bill.
Omdat Cliff Booth in een van de scènes er stevig vandoor
moest gaan en hard moest rijden, werd de originele motor
vervangen door een sterkere motor van een Subaru.
De MG TD waarin Roman Polanski en Sharon Tate rijden
werd aangeschaft voor de film en was voorzien van een
Nissan motor.
Tarantino and Steve Butcher sloegen het aanbod af van
de eigenaar van de afgetrapte 1959 Ford Galaxy waar
Tex Watson en andere leden van de Manson Family in
werkelijkheid mee hebben gereden.
Ze kochten een soortgelijk model in West Virginia en
brachten die in de staat van de originele. In de film wordt
deze op een gegeven moment "mechanical asshole"
genoemd. Hij was toen maar tien jaar oud. Voor de film
werd deze Ford voorzien van een GM350 automaat.
Blijkbaar waren de originele Ford automaten niet zo goed.
Spahn Ranch in de film waar de Manson Family woont heeft
veel weg van een sloperij waar o.a. een Cadillac Fleetwood
uit 1949 staat.
Het zal wel een paar miljoen dollar hebben gekost om
alle voertuigen op de gewenste wijze in de film te krijgen.
De eigenaren ervan en de professionals die zich hiermee
hebben bezig gehouden zullen er zeker van genoten
hebben.
Naast de voertuigen was er nog heel veel meer nodig om
het straatbeeld van 1969 terug te brengen.
Zo werden vier blokken van Hollywood Boulevard voor
een groot deel teruggebracht in de originele stijl van 1969.
Moderne gevels werden voorzien van facades en in de
etalages lagen voorwerpen uit die tijd zoals tijdschriften en
kranten.
Hollywood Boulevard is bekend door de Hollywood Walk
of Fame, met meer dan 2500 grote kleurige tegels in de
vorm van een ster met de naam van een beroemdheid uit
de wereld van film, televisie, radio, muziek en/of theater. Er
waren winkels die we nu nauwelijks meer kennen zoals een
reparatie shop voor radio's en televisies.
Veel kleding van de acteurs en figuranten uit de film zou
tegenwoordig niet misstaan.
Het is zelfs zo dat veel weer in de mode en hip is zoals
versleten en afgetrapte spijkerbroeken en zonnebrillen.

Muziek en commercials

Een rode draad in de film is de combinatie van de
radiocommercials en de muziek die in 1969 voornamelijk op
de AM zenders in auto's te ontvangen was en op TV kwam.
In die tijd bleef de radio vaak op dezelfde zender staan en

werd ook naar de commercials en weerberichten geluisterd.
In de film zijn originele uitzendingen en jingles van de zender
93KHJ Los Angeles (Kindness, Happiness, and Joy) te
horen die toen heel populair was in Southern California.
Bij de selectie van de muziek is opzettelijk gekozen voor
minder bekende nummers van wereldberoemde muzikanten
zoals The Mamas & Papas, Deep Purple, Jose Feliciano,
Simon & Garfunkel en Neil Diamond. Verder is ook veel
muziek gebruikt die toen voornamelijk in LA populair was.
Ik vond zelf het nummer "Out of Time" van de Rolling Stones
het leukste nummer in de film dat volledig gespeeld wordt.
Voor velen onbekend maar zeer toepasselijk bij het thema
van acteur Cliff Booth die op zijn retour was en niet goed
met zijn tijd meeging en te lang in Westerns bleef spelen.
De soundtrack van de film is op internet te vinden.
Het is opmerkelijk dat er geen speciale muziek voor de film
werd gecomponeerd.

1949 Cadillac Fleetwood op de gereconstrueerde Spahn Ranch

Brad Pitt in de K armann Ghia die voorzien
werd van een sterke Subaru motor

1969 GM cars uit

andere dames van

met in het midden Sue Vanderbilt tussen
GM Styling (Detroit Public Library)

Burt Reynolds met de Pontiac Trans Am uit Smokey and the Bandit
zou meespelen maar overleed vlak voor het begin van de opnames

Brad Pitt in de Coupe de Ville die ook werd gebruikt in de
film Reservoir Dogs en eigendom van acteur Micheal Madsen

Cliff Booth (Brad Pitt) achter het stuur van
de Coupe de Ville van acteur Rick Dalton

Westerns

Tegen het eind van de jaren zestig liep de populariteit
hiervan af. Praktisch iedereen in de VS en ook in Nederland
keek toen op TV naar bekende series zoals Gunsmoke,
Bonanza, Rawhide en High Chaparral.
Quentin Tarantino werd door zijn vader vernoemd naar
Quint Aspen, de hoefsmid uit de serie Gunsmoke die
gespeeld werd door acteur Burt Reynolds.
Een van de bekendste films waarin Burt Reynolds speelde
is Smokey and the Bandits uit 1977 waarin hij rondscheurt
in een Pontiac TransAm. In deze film worden voornamelijk
Pontiac politiewagens aan gort gereden.
Het was de bedoeling dat Burt Reynolds de rol zou spelen
van George Spahn, de eigenaar van Spahn Ranch, maar
Burt overleed vlak voor het begin van de opnames in 2018
op 82-jarige leeftijd.
Veel acteurs die bekend werden door Westerns zijn later in
politieseries en actiefilms gaan spelen zoals Steve McQueen
(die ook in de film is te zien) en Clint Eastwood en verruilden
hun paard voor een snelle auto.
Tegen het einde van de jaren zestig waren de dagen voor
Westerns geteld.
In de film zien we scènes met acteur Rick Dalton als
cowboy en ook dat hij een gastrol speelt in de serie The FBI
maar zijn dagen als topacteur lijken geteld. Aan het begin
van de film geeft Marvin Schwarz die gespeeld wordt door
Al Pacino, hem de raad om te gaan spelen in Spaghetti
Westerns waar Rick niets van wil weten.
In werkelijkheid heeft er een producer bestaan met de
naam Marvin Schwartz.
De naam van de film is niet voor niets door Quentin
Tarantino gekozen omdat hij zoveel waardering heeft voor
Sergio Leone's Westernfilm Once Upon a Time in The West
en Once Upon a Time in America en de filmmuziek van
Ennio Morricone prachtig vindt.

De Coupe op de trailer op Hollywood Boulevard

De muziek in de film

Deze Camaro komt ook goed in beeld in de film

Dit was de 1966 Coupe de Ville van Martin
K amphuis die helaas verbrand is

De Coupe op de trailer, Brad Pitt moest
door het raam naar buiten springen

Deze 1959 Cadillac convertible is ook te zien in de film

Deze modellen van GM uit 1968 waren bedoeld
voor het jonge Amerikaanse koperspubliek

Diverse klassiekers die meededen in de film
wachtend op een parkeerplaats

De Coupe rijdt op Hollywood Blvd

Deze 1969 Lincoln komt in de film in contact met Bruce Lee

Dit is de originele 1959 Ford Galaxy van
de leden van de Manson family

Een gevel die in stijl werd gemaakt
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Het jaar 1969
Er werden twee Coupe de Villes gebruikt. De linker zonder
achterruit en kofferklep. (foto MEGA TheMega Agency.com)

Hollywood Blvd met o.a. twee Kevers

Margot Robbie als Sharon Tate tijdens
een party in The Playboy Mansion

Quentin Tarantino en Al Pacino die als
Marvin Schwarz in een Rolls rijdt

Rechts Quentin Tarantino op de trailer om
aanwijzingen te geven aan Bratt Pitt

Twee bussen wachten op actie

Etalage op Hollywood Blvd

In 1969 reden er veel Imports uit Europa en Japan in LA

Ook deze etalage ging terug in de tijd
met tijdschriften uit 1969

Quentin Tarantino en Margot Robbie
tijdens de opname in Bruin Theater

Rumer Willis als Joanna Pettet een van Sharon’s
vrienden komt aan in een 1967 Eldorado

V.l.n.r. Steven Butcher (picture car coordinator),
Randy Kerdoon van Talking About Cars en

Figuranten op Hollywood Boulevard in de kleding van 1969

Links Sharon Tate en rechts actrice Margot Robbie

Pussy Cat gespeeld door Margaret Qually van
Manson Family krijgt een lift van Cliff Booth

de

Quentin Tarrantino is een regisseur die tijdens de opnames
vaak vlak bij de acteurs is om aanwijzingen te geven

Spahn Ranch werd enkele kilometers van de
oorsprokelijke locatie nagebouwd

Margot Robbie speelt de rol van Sharon
Tate rijdt in een Porsche 911

De film speelt in 1969 dus vijftig jaar geleden. Het was het
jaar van de eerste maanwandeling. Bijna een half miljoen
mensen gingen naar Woodstock in de staat New York,
een hippie-initiatief. Er waren thema's als aandacht voor
oosterse religies (met name zaken als meditatie, trance),
drugsgebruik (de geest verruimen), genieten van vrije seks,
leven binnen kleine en gelijkgezinde communes. Er waren
idealen zoals love & peace en veel hippies keerden zich
tegen het kapitalisme en materialisme. De weerstand tegen
de oorlog in Vietnam werd steeds groter. Cadillac had een
recordjaar en verkocht meer dan 250.000 auto’s.

Sharon Tate, The Manson family en de Tate/
LaBianca murders

De Spahn Ranch waar ongeveer dertig aanhangers van
Charles Manson woonden werd voor de film nagebouwd
op enkele kilometers van Chatsworth waar deze
oorspronkelijk stond. Dit zal wel meer dan een miljoen dollar
hebben gekost. Spahn Ranch werd vroeger gebruikt voor
het maken van Westerns en tegen het einde van de jaren
zestig was George Spahn de eigenaar. Hij verhuurde het
aan de leden van de commune die bekend staat als The
Manson Family. Enkele leden woonde voordien een korte
tijd bij Dennis Wilson. Nadat Dennis merkte dat Charles
Manson knettergek en levensgevaarlijk was heeft hij de
contacten verbroken. In augustus 1969 werd The Manson
Family wereldnieuws door de verschrikkelijke moorden
die door enkele leden in opdracht van Charles Manson
werden gepleegd. De hoogzwangere Sharon Tate en vier
anderen die in het huis van Sharon en haar man Roman
Polanski woonden werden daar op beestachtige wijze
vermoord door leden van The Manson Family. Charles had
tegen hen gezegd om iedereen in het huis te vermoorden.
Het was de bedoeling dat ook regisseur Roman Polanski,
die net wereldberoemd was geworden met zijn horrorfilm
Rosemary’s Bab, vermoord zou worden maar die was op
reis. Later werd ook het echtpaar LaBianca vermoord.
Sharon Tate wordt in de film gespeeld door de Australische
Margo Robby.
Toen Debra Tate, de zus van Sharon Tate, hoorde dat Quentin
Tarantino deze film ging maken, was ze er in eerste instantie
op tegen vanwege het gebruikelijke geweld in zijn films.
Maar na uitleg over het script was Debra zeer onder de

indruk en verleende haar medewerking en stelde enkele
juwelen van Sharon beschikbaar die door Margo Robby
in de film werden gedragen. Er zijn veel leuke scènes van
Sharon, o.a. in The Playboy Mansion die beschikbaar werd
gesteld door de huidige eigenaar voor het maken van
filmopnames.
Verder kijkt Margot Robbie als Sharon Tate in een halfvolle
bioscoop in Hollywood naar de echte Sharon Tate in de
komedie The Wrecking Crew uit 1968 met Dean Martin. In
de film wordt Sharon Tate weer tot leven gewekt en krijgt de
aandacht die ze had verdiend.

Helaas geen Coupe de Ville van de CCN voor de
premiere

Voor de Nederlandse première van de film op 15 augustus
heeft de filmmaatschappij mij gebeld met de vraag of
er in de CCN een soortgelijke gele 1966 Coupe de Ville
was die voor de bioscoop geplaatst kon worden. Helaas
is enkele jaren geleden de gele Coupe de Ville van Martin
Kamphuis in brand gestoken en verloren gegaan. Het zou
leuk geweest zijn als deze voor de bioscoop had gestaan.
Er is zeer veel filmmateriaal dat niet in de bioscoopfilm
is vertoond en de verwachting is dat er van de film een
miniserie zal komen met dit extra filmmateriaal. Mogelijk dat
de film op DVD of op Netflix zal verschijnen.
De kaartverkoop van de film lag midden september rond
300 miljoen dollar. De film die 90 miljoen dollar kostte, ging
half juli in première en doet het vooral goed buiten de VS.
Om uit de kosten te komen moet er ongeveer vier keer
zoveel aan tickets en andere opbrengsten gegenereerd
worden wat zeker gaat lukken.
Het is de grote vraag waar de tiende film van Tarantino over
zal gaan en of die werkelijk de laatste zal zijn omdat hij altijd
heeft gesteld te willen stoppen na tien films.
Er is een Facebook pagina over de film. Op internet is
dus veel over de film te vinden en hoe die gemaakt is.
Naast Quentin Tarantino hebben cinematographer Robert
Richardson, production designer Barbara Ling en de
producers Shannon McIntosh & David Heyman grote
inbreng gehad in de film.
Ik raad iedereen aan die de film gaat bekijken die 161
minuten duurt tot en met de aftiteling te blijven aan het eind
want deze is verrassend!
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Palle Jensen
Cadillac verzamelaar uit Denemarken

Palle Jensen bij zijn 1959 Limousine met trekhaak
Op de Facebook pagina van onze club verscheen een
bericht van Christina Pedersen waarin zij om informatie
vroeg over een witte 1959 hearse uit Denemarken die door
iemand uit Nederland zou zijn gekocht. Ik antwoordde haar
dat deze waarschijnlijk niet was aangekocht door een lid
van de CCN. Enige tijd later stuurde Christina het bericht dat
de firma Huiskamp in Winterswijk de hearse had gekocht.
Deze hearse was onderdeel van de Cadillac collectie van de
Palle Jensen, de vader van Christina die vorig jaar overleed.
Na zijn overlijden hebben zijn kinderen enkele Cadillacs
verkocht waaronder deze hearse uit 1959. Met Christina
heb ik gemaild om meer over haar vader Palle Jensen te
weten te komen. Ze stuurde diverse foto's van haar vader
en diens Cadillacs en een Engelstalig stuk over haar vader.
Palle Jensen was een echte Cadillac liefhebber en
waarschijnlijk was hij de grootste verzamelaar van
Cadillacs en Cadillac memorabilia (folders, emblemen,
schaalmodellen, etc.) in Denemarken. Hij werd geboren in
1942 en woonde het grootste deel van zijn leven in Fyn in
Denemarken.
Op zijn zeventiende raakte Palle Jensen in Cadillacs
geïnteresseerd, dat was in 1959. Hij kocht toen een LaSalle
sedan uit 1938 en volgde een opleiding voor loodgieter
en pijpfitter. Later ging hij werken in het bedrijf van zijn
vader dat hij overnam. De eerste Cadillac die Palle Jensen
kocht was er een van 1953. Hiervoor moest hij zijn LaSalle
verkopen maar later kocht hij die weer terug.
Volgens Christina groeide haar vader uit tot de Cadillac man
van Denemarken die anderen graag raad gaf en uiteindelijk
meer dan zeventig Cadillacs heeft gehad. Hij had ook veel
Cadillac onderdelen. Een bijzondere Cadillac uit zijn collectie
was een 1931 V-12 voorzien van spoorwielen die dienst
had gedaan bij het station van Hjørring in Denemarken.

Omdat geen van zijn kinderen het familiebedrijf wilde
overnemen heeft hij het in 1995 gesloten. Daarna heeft
hij drie jaar in Florida gewoond. Zijn dochter Christina
heeft hij regelmatig bezocht nadat zij naar Australië was
geëmigreerd.
Palle bezocht de VS zeer vaak en keerde altijd terug met
koffers vol Cadillac literatuur.
Christina hielp haar vader vaak met zijn hobby. Op een
van de foto's uit 1982 poetst zij chromen delen van een
1959 limousine. Hiermee werd eens een reis gemaakt
van Denemarken naar Zwitserland waar een jongere zus
van Palle Jensen woonde. De limo was voorzien van een
trekhaak waarmee regelmatig een aanhanger met een
Cadillac getrokken werd.
Omdat het Christina niet lukte om contact te maken met
Huiskamp heb ik hen gebeld en lang met Jaap Legters
gesproken.
Huiskamp heeft een interessante historie. In 1913 startte
de heer G.B. Huiskamp zijn wagen- en rijtuigmakerij in
Winterswijk. Al gauw kreeg het bedrijf opdrachten voor
de bouw van rouwkoetsen en is zich gaan specialiseren
in rouwvervoermiddelen. In 1985 namen Willie Bruntink en
Hans Legters (de vader van Jaap) de firma Huiskamp over
waar nu ongeveer veertig personen werken. In het verleden
heeft Huiskamp veel Amerikaanse auto's omgebouwd
tot lijkwagen waaronder diverse Cadillacs. Huiskamp
is o.a. importeur van de Cadillac XTS Platinum. Van dit
type heeft Huiskamp er drie verkocht aan Van de Weerd
Uitvaartverzorging in Ede en twee aan Uitvaartverzorging
Bijnen in Vught.
Jaap Legters vertelde dat hij, zijn broer en zijn vader echte
liefhebbers zijn van Amerikanen en dat zij altijd graag een
1959 Cadillac hearse wilden hebben.
De witte die ze uit de verzameling van Palle Jensen kochten,
is een Superior Crown Royale Landaulette. Hij heeft weinig
roest maar er moet veel aan gebeuren. Volgens Jaap zal hij
zeker niet in topstaat worden gerestaureerd maar ze gaan
hem goed aanpakken.

Er zijn heel wat postzegels in de
wereld met C adillacs

Deze 1930 Cadillac werd
omgebouwd tot takelwagen
V-12 Cadillac uit 1931 met spoorwielen

Er zijn heel wat postzegels in de
wereld met C adillacs

De 1959 hearse die door Huiskamp werd gekocht

Christina in 1982 poetsend aan het
chroomwerk van de 1959 limousine

De firma Huiskamp is vertegenwoordiger
van C adillac Platinum Phoenix hearses

Palle Jensen bij zijn vakantiehuis

in Florida bij edn

1976 Eldorado
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CLC-VS Corner
Veel artikelen in het mei nummer van The Self-Starter gaan
over de Cadillacs uit 1994, het is inmiddels al weer 25 jaar
geleden dat deze modellen op de markt kwamen. Jeff
Shively, hoofdredacteur van The Self-Starter sinds 1 januari
jl., merkt op dat dergelijke “25 jaar” artikelen voortaan elk jaar
in het mei nummer zullen worden opgenomen. Deze “25 jaar”
artikelen vormen een aanvulling op de “50 jaar” verhalen. Dit
betekent niet dat de CLC een andere koers gaat varen, maar
men wil ook graag terugkijken op de recentere geschiedenis
van Cadillac.
Er zijn verschillende redenen om deze “nieuwere” auto’s in
het zonnetje te zetten. Ze zijn al redelijk oud en je ziet ze ook
niet meer dagelijks. Als Jeff in zijn 1994 Sedan DeVille (zijn
dagelijkse auto) rijdt, trekt dat regelmatig heel wat aandacht.
Bovendien bieden dergelijke auto’s een voordelige manier om
in aanraking te komen met verzamelbare auto’s. Er zijn nog

Identiteitscrisis

De legendarische De Ville serie begon in het modeljaar van
1949 met de toen revolutionaire hardtop Coupe de Ville
schrijft Jeff Shively in zijn DeVille artikel in het mei nummer.
De Sedan de Ville kwam uit in 1956. Deze twee modellen
vormden de ruggengraat van Cadillac tot het einde van het
modeljaar 1993, ze verdwenen na dat jaar.
In 1994 kwamen daarvoor in de plaats de DeVille Sedan
en de meer op snelheid georiënteerde DeVille Concours.
De Sedan DeVille was er dus niet meer. Of toch nog wel?
De reclame van Cadillac voor de 1994 modellen verwees
naar de Deville Sedan en de Deville Concours, ook de
handleidingen behorende bij deze modellen gebruikten
die aanduidingen. Maar het opmerkelijke is dat je op foto’s
van deze Cadillacs zelf in een sierlijst op het voorportier
duidelijk ziet staan “Sedan DeVille”, terwijl op een foto van
een zogenaamde DeVille Concours op het voorportier in de
sierlijst is vermeld “Cadillac Concours”!
Je zou volgens Jeff kunnen denken dat hier sprake is van
foto’s van auto’s in het begin van de productie van de 1994
modellen, maar ook de auto’s uit de jaren ’95 en ’96 hadden
dezelfde namen. Dat zou pas gaan veranderen bij de 19971999 versies. Jeff denkt – maar weet dit niet zeker – dat de
oplossing is te vinden in de promotie artikelen voor de pers.
De benadering door Cadillac van het luxe segment van de
markt was in een persbericht van 15 september 1993 als volgt:
“Traditional Large Luxury, Today’s Full-Size Luxury,
Pragmatic Luxury, Luxo-Sports, Sports for Four.” Voor Jeff
zeer verwarrend, maar voor Cadillac destijds blijkbaar een
heldere en duidelijke indeling.
De DeVille Sedan viel onder de “Today’s Full-Size Luxury”

Een hogere standaard ontwikkelen.

volop auto’s uit die periode te koop met een lage mijlenstand
voor bedragen onder de $ 5.000,-. Je krijgt daarvoor een
betrouwbare auto met moderne veiligheidsvoorzieningen
zoals airbags en ABS remmen.
Cadillacs uit die periode rijden prima, een STS heeft een
topsnelheid van 150 mijl, daarvoor hoef je dus geen CTS-V
te kopen. Al die factoren spelen een rol om aandacht aan
die “moderne” Cadillacs te schenken, die aandacht is ook
belangrijk om nieuwe leden te werven die in dergelijke
Cadillacs rijden om er voor te zorgen dat de club nog vele
jaren zal kunnen blijven bestaan. Naar zijn idee is dit een
goed plan en een leuke aanvulling op het jaarlijkse “50 jaar”
overzicht. Het lijkt me inderdaad een goede aanpak om op
basis van een jaarlijkse terugblik over 25 jaar oude Cadillac
modellen te gaan schrijven.

groep, gericht op mensen
van veertig jaar of ouder met
een gemiddeld inkomen van
$ 70.000,- per huishouding,
die trouw zijn aan luxe merken.
De 1994 DeVille is erg ruim, het
ruimste interieur in dit segment
volgens het Cadillac persbericht.
De Ville Concours 1994
De DeVille Concours was volgens
Cadillac meer gericht op kopers die niet zo gebonden zijn
aan Amerikaanse merken en bereid waren naar Europese
of Japanse auto’s te kijken. Maar ze hechten wel aan waar
voor hun geld en aan gebruiksgemak.
Lettend op die benadering van het luxe segment van de
automarkt kun je volgens Jeff de conclusie trekken dat
het behouden van de type aanduiding “Sedan DeVille” op
de auto zelf niet toevallig was. Het zou onverstandig zijn
geweest om de goede naam, die gedurende veertig jaar
bij de Sedan de Ville benaming hoorde, zo maar teniet te
doen. Dit te meer omdat het 1994 model sterk afwijkend
was van voorgaande modellen. Voor de DeVille Concours
gold dat de eigenaar zelf niet zo veel waarde zou hechten
aan de Cadillac naam op de auto, maar dat het beter zou
zijn om anderen duidelijk te maken dat men met een luxe
auto van het merk Cadillac te maken had, vandaar dat er
op het voorportier staat “Cadillac Concours”. Jeff merkt tot
slot op dat we er waarschijnlijk nooit achter zullen komen
hoe het zit met deze verwarring met de benamingen. Hij
geeft er de voorkeur aan om deze modellen te noemen
zoals het op de auto’s zèlf staat, dus Sedan DeVille en
Cadillac Concours.

Volgens Bob Crimmins had Cadillac ook in 1994 een goede
selectie van luxe modellen, die pasten bij mensen die er de
voorkeur aan gaven om in “Standard of The World” auto’s
te rijden.
In 1994 startte Cadillac met een programma van
“standaarden van uitmuntendheid” om te bewerkstelligen
dat de dealers zorgden voor een grotere klanttevredenheid.
Je kon er als dealer vrijwillig aan deelnemen, 74% van de
375 Cadillac dealers wilde dit wel.
Terwijl
Cadillac
zijn,
volgens
Bob,
onbetwiste
leiderschapspositie in het luxe autosegment in 1994
voortzette (al vanaf 1949), was er toch een verandering op
til. De 60 Special, bekend vanaf 1938, was er niet meer. De
Coupe de Ville, een stijlvol model vanaf 1949, was eveneens
verdwenen. Dit gold ook voor de Allanté, de Cadillac met
een Italiaans tintje, na zeven jaar verdween dit model van
de markt. Alle series waren veranderd behalve die van de
Fleetwood.
In 1994 bedroeg de Cadillac productie 219.485 stuks
(2,3% marktaandeel), in 1993 was dit nog 225.830 stuks
(2,4% marktaandeel).
De productie van de Eldorado Sport Coupe was gestopt,

de Eldorado serie bestond slechts uit de basis Coupe en
een Touring Coupe (ETC). De Coupe was uitgerust met de
Northstar 4,6 liter V-8 motor met 270 pk, de ETC had een
295 pk 4,6 liter Northstar motor.
Er waren eveneens nog maar twee DeVille modellen, te
weten een DeVille Sedan en een Cadillac DeVille Concours.
Deze werden wat langer, breder en hoger ten opzichte van
de 1993 modellen. De DeVille Sedan behield de 4,9 liter V-8
motor met 200 pk, de Cadillac Concours kreeg de 4,6 liter
V-8 Northstar motor met 270 pk.
Bij de Seville waren er ook twee types, te weten de SLS
versie (Seville Luxury Sedan) met de 270 pk Northstar
motor en de STS (Seville Touring Sedan) met de 295 pk
Northstar.
De 1994 Cadillac Fleetwood kreeg een nieuwe motor
gebaseerd op de Corvette LT1 motor, deze motor met een
inhoud van 5,7 liter heeft een vermogen van 260 pk. Ten
opzichte van de 1993 Fleetwood veranderde er weinig aan
het uiterlijk. De Brougham versie van de Fleetwood was net
als het voorgaande jaar weer uitgerust met een vinyl bedekt
dak. Een leren Brougham interieur kostte in dat jaar $ 2.250,extra, voor een normaal reservewiel was je $ 95,- kwijt.

1994 Fleetwood
1938 V16 Town car

1994 Seville

1941 Convertible
1994 Werks Limousine

1994 Sedan de Ville

1998 Pausmobiel
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Cadillacs bij het Amelia Island 2019 Concours
d’Elegance

Bij dit Concours stonden een paar bijzondere Cadillacs
opgesteld, schrijft Bill Wolf in zijn artikel in het mei nummer,
te weten een paar pausmobielen. De eerste pausmobiel
is een 1938 Cadillac V-16 Limousine Town Car van Paus
Pius XII. Daarnaast was er een 1998 DeVille Parade Car,
een vierdeurs open Cadillac met een speciaal verhoogd
aangebrachte stoel. Deze auto, die $ 600.000,- (!) kostte
om te maken, was bestemd voor Paus Johannes II. Maar hij
heeft er in verband met veiligheidsredenen nooit in gereden.
Er stond ook een 1960 Series 75 Convertible Limousine
bij het Concours, een zéér lange, vierdeurs cabriolet. Deze
aparte auto was een cadeau van de V.S. aan Maarschalk
Tito van Joegoslavië. Het was bekend dat Tito een echte
autoliefhebber was, een dergelijke uitbundige Cadillac
vormde een passend geschenk voor hem dacht men destijds.

National Driving Tour 2019

In het juni nummer beschrijven Michael Stinson en Jack
Hotz wat de deelnemers/deelneemsters zoal te wachten
staat tijdens de National Driving Tour. Centraal staan tochten
door de mooiste delen van Pennsylvania met diverse
valleien, riviergebieden en historische plaatsen. Dit alles in
het midden van oktober als de herfsttinten van de bossen
op zijn mooist zullen zijn. Het evenementen hotel ligt in de
buurt van Gettysburg, beroemde plaats uit de Amerikaanse
Burgeroorlog. Per dag zullen er minstens drie evenementen
zijn waaruit je kunt kiezen, een ruime keuze dus.
Het evenement begint op maandag 21 oktober met een
welkomstreceptie. Op dinsdag zal de eerste toertocht
plaatsvinden naar o.a. de Potomac River en de Blue Ridge
Mountains. Ook zal die dag het slagveld van Antietam
worden bezocht waar de bloedigste slag in de Amerikaanse
geschiedenis werd uitgevochten: op één dag sneuvelden
of raakten 23.000 soldaten gewond. Woensdag voert de

Sentimenteel over een 1969 Sedan de Ville

In het maart nummer van The Self-Starter stond in het
kader van 50 jaar terugkijken o.a. ook de 1969 Cadillac
Sedan de Ville van Nick Warn afgebeeld. In het juni nummer
komt Nick daar op terug. Zijn auto, met 84.000 mijl op
de teller, is helemaal origineel. Dat geldt voor de lak, het
witleren interieur, de rubber vloermatten en het puntgave
stuurwiel. Het dak is met vinyl bekleed en de voorbank is
elektrisch verstelbaar.

ook een five-passenger touring
sedan.

President Eisenhower hield er ook wel van om in stijl te
rijden, bij voorkeur in Cadillacs, want tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren al zijn stafauto’s Cadillacs. Bij het
Concours bevond zich zijn 1956 Series 75 Presidential
Limousine. Een prachtige, open limousine, een groot
verschil met de tegenwoordig zwaar gepantserde Cadillacs
waarin de president van de V.S. rijdt.
In totaal waren er op het Amelia Island Concours zestien
Cadillacs, stuk voor stuk bijzondere auto’s volgens Bill. Hij
vestigt in zijn aardige artikel de aandacht ook nog op de
“The Duchess”, een 1941 Cadillac speciaal door Harley Earl
ontworpen voor ex-koning Edward VIII, na zijn troonsafstand
en huwelijk met Wallis Simpson beter bekend als de The
Duke of Windsor. Als dit bekende echtpaar in New York
was, reden de Hertog en Hertogin van Windsor in een
Cadillac waarvan er maar eentje was gemaakt. Luxe ten top!

route o.a. naar Three Mile Island en Hershey, voor velen
van ons een bekende plaats! Tevens zal bij het Cammach
Museum een verzameling Tucker auto’s kunnen worden
bekeken. Later op die dag zal een bezoek aan Carlisle
worden gebracht waar zich zeer oude soldatenbarakken uit
1758 bevinden. Donderdag staat het bekende slagveld bij
Gettysburg centraal, vrijdag is er gelegenheid diverse privé
verzamelingen van antieke auto’s te bezichtigen.
Zaterdag is er een tocht door centraal Pennsylvania
en de Blue Ridge Mountains om het Swigart Museum
in Huntington te bezoeken. De verzameling daar werd
opgezet vanaf 1920 waardoor het het oudste automuseum
in de V.S. is.
Een deel van de week van de National Driving Tour zijn er
ook leden van een Packard club in het evenementen hotel,
ook zij zullen naar Gettysburg gaan als de CLC leden daar
zijn. Kortom, een zeer gevarieerd programma met behoorlijk
wat bezienswaardigheden.

Deze auto is op 10 juni 1969 nieuw gekocht door de
overgrootvader van Nick, vandaar dat deze auto een grote
sentimentele waarde voor hem heeft. Zijn overgrootvader
reed er alleen op zondagen mee of bij bijzondere
gelegenheden. Ook gingen ze er mee met vakantie naar
Florida. Na het overlijden van zijn overgrootvader nam zijn
grootvader de auto over en stalde de Sedan in een van zijn
garages. Als kind logeerde Nick tijdens de zomervakanties
meestal een maand bij zijn grootvader. Hij nam Nick tijdens
die vakanties regelmatig mee in zijn 1975 Sedan de Ville.

Ze realiseerden zich dat toen
deze auto’s nieuw waren, ze
elkaars concurrenten waren
in het bovenste segment van
de sedan markt. Het leek
hen een aardig idee om deze
gelijksoortige auto’s met elkaar
te gaan vergelijken en dat doen
ze in hun leuke artikel in het juni
nummer.

Cadillac motor voor tanks
Zo ontstond bij Nick de liefde voor Cadillacs. Als hij geluk
had, gingen ze soms naar de garage waar de 1969 Sedan
de Ville stond. Zijn grootvader startte dan de auto en reed
hem er tot halverwege de garage uit, hij liet de motor een
tijdje lopen. Hij bezat de auto van 1992 tot 2015 en heeft er
in al die jaren ongeveer 50 (!) mijl mee gereden. In 2015 werd
zijn opa ziek, het werd tijd de Sedan de Ville te verkopen en
wel aan zijn kleinzoon Nick. De dag dat Nick de Sedan de
Ville van zijn grootvader kocht, ging hij er samen met hem
een rit mee maken. Dat was helaas de laatste rit samen
want in het jaar daarop overleed zijn grootvader. Op de
foto’s bij het artikel ziet deze 50-jarige Cadillac er prima uit.

De “vanaf” prijzen ontliepen
Packard
elkaar in dat modeljaar niet zo
veel, de Packard kostte $ 1.750,-, de Cadillac $ 1.695,. De Packard had een 160 pk in-lijn acht cilinder motor,
de Cadillac beschikte over een V-8 motor met 150 pk.
Beide auto’s hadden tal van accessoires zoals een radio,
zoeklichten en buitenspiegels.
De Packard 160 was de eerste auto die standaard met
airconditioning was uitgerust, de Frigidaire koelinstallatie
zat in de kofferbak en de koele lucht werd achter in de
auto geblazen. Cadillac had ook zoiets, maar dan op
“experimentele” basis, slechts driehonderd 1941 Cadillacs
hadden airconditioning.

1941 Series 63 Sedan

1958 Eldorado Seville
1941 Cadillac Series 63 Five-Passenger
Touring Sedan – 1941 Packard 160 Model
1903 Sedan

1969 Sedan de Ville

Treeplanken
waren
standaard bij Packard, maar
je kon de auto ook zonder
treeplanken
bestellen.
Bij Cadillac was het net
andersom:
standaard
géén treeplanken maar
het was wel mogelijk
om ze als accessoire te
laten
aanbrengen.
De
belangrijkste optie voor
de 1941 Cadillac was de
Hydra-Matic automatische
versnelling, dat was een
echte automaat.

Hoewel de prijzen van deze
auto’s elkaar niet ontliepen,
waren de ontwerpen wel
In 2017 stonden de auto’s van Donn Wray
verschillend. De Cadillac had
en Steve Tarr een dag naast elkaar bij de
een modernere uitstraling
Artomobilia in Carmel, Indiana. Donn was
1972 De Ville convertible
doordat de spatborden één
daar met zijn 1941 Cadillac Five-Passenger
geheel vormden met de rest van de auto, terwijl ze er bij de
Touring Sedan en Steve was er met zijn 1941 Packard,
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Packard aan de rest van de auto leken te hangen. Ook het
ontbreken van treeplanken bij de Cadillac deed de auto er
fraaier, gestroomlijnder uitzien. Het 1941 model leek al veel
op de naoorlogse modellen, zeer modern voor die tijd.
Packard gebruikte in het dashboard nieuwere materialen dan
Cadillac, er werden diverse soorten plastic in het Packard
dashboard verwerkt. Bijzonder voor de 1941 Packards
was de mogelijkheid – tegen betaling uiteraard – een
Electromatic koppeling te laten installeren. Als bestuurder
kon je hiermee schakelen zonder het koppelingspedaal te
gebruiken! Als een Packard deze Electromatic koppeling
heeft, is het koppelingspedaal van een dergelijke auto in
rood uitgevoerd. De Hydro-Matic in de 1941 Cadillac zou
de tegenwoordige bestuurder bekend voorkomen, want
het werkt bijna niet anders dan de huidige automaten.
Als je kijkt naar de prijzen van deze auto’s kun je constateren
dat ze duur waren, maar niet extreem duur voor die tijd.
Met toepassing van de inflatie zou de basisprijs van de
Packard nu $ 63.000,- zijn en voor de Cadillac $ 61.000,. De basisprijs voor een 2019 Cadillac CT6 bedraagt $
50.495,- en aangezien Packard niet meer bestaat hebben
Donn en Steve naar de basisprijs van een Mercedes-Benz
E300 gekeken, die kost $ 53.000,- (vanaf prijs).
Uiteraard zijn beide heren ook nog voor een goede
vergelijking van deze fraaie auto’s met de Cadillac en
Packard gaan rijden.
Als je de Packard start, slaat de 160 pk motor langzamer
aan dan vergelijkbare auto’s uit die tijd, de motor start
toch wel goed en loopt geruisloos. Je kunt er prima mee
rijden, de Packard is zeer comfortabel mede door de lange
wielbasis en de uitstekende vering. De Packard beschikt
over een overdrive, er gaat een groen lampje branden als
je het gaspedaal kunt loslaten zodat de versnelling in de
overdrive kan schakelen. Indien je op de kruissnelheid van
55 mijl (circa 90 km) zit, kun je nog gas bijgeven om te
passeren. Het is een plezierige auto om in te rijden, maar
je moet het stoppen lang van te voren plannen want een
dergelijke zware auto remt niet snel af.

Bij het rijden in de Cadillac met een vroege versie van de
Hydra-Matic moet je rekening houden met voldoende
ruimte vóór de auto als je hem parkeert na een vorige rit.
Je hebt die ruimte nodig om de versnelling in zijn achteruit
te kunnen zetten! Bij het starten van de Cadillac maakt de
V-8 meer lawaai dan de Packard bij het starten. Nu is het
tijd om achteruit rijdend de garage te verlaten, je moet de
versnellingshendel in “drive” zetten, de auto een stukje
vooruit laten kruipen en vervolgens de hendel in “R” zetten
en hopen dat je geen knarsend geluid hoort!! Zo ja, geen
probleem en er is – gelukkig – niets beschadigd, nog maar
een keertje proberen. Lukt het zonder knarsen dan kun je
met een beetje gas geven rustig de garage uitrijden. Het
zicht vanuit de auto is goed, het sturen met een dergelijk
groot stuur gaat verrassend licht voor zo’n auto.
De versnelling in “Drive” zetten gaat probleemloos, net als
met iedere andere automaat. Als de Hydra-Matic naar een
hogere of lagere versnelling schakelt, merk je dat goed. De
remmen zijn voor een auto uit die periode uitstekend! Rij je
65 mijl (ongeveer 100 km), dan is er geen verschil met een
moderne auto.
De hier beschreven auto’s werden nog geproduceerd
met een vooroorlogse kwaliteit wat betreft de gebruikte
materialen. In februari 1942 schakelden Cadillac en
Packard over op oorlogsproductie. De Cadillac 346 cubic
inches motoren in combinatie met de Hydra-Matic werden
gebruikt in M5 en M24 tanks. Packard was tijdens de
oorlog een belangrijke producent van door Rolls-Royce
ontworpen vliegtuigmotoren, men maakte ook duizenden
motoren voor schepen van de Amerikaanse marine.

achter zijn bedekt met vinyl, waarmee ook de rest van
het overblijvende deel van het dak is bekleed. Opvallend
is verder dat uit niets blijkt dat het open gedeelte van het
dak op de een of andere manier, zoals bij een echte town
car, gesloten zou kunnen worden in verband met regen of
zo. Deze Eldorado is gespoten in de Olive Firefrost kleur,
die ontstaat door hele kleine stukjes goud te mengen met
de kleuren Baroque Gold en Monterey Green Firemist. De
gril van de auto is eveneens afwijkend van de standaard

Eldorado gril, deze afwijkende gril bestaat uit een veel fijner
geheel van horizontale en verticale lijnen.
Eveneens zie je aan de bekleding van het interieur dat dit
een speciale Eldorado is, de stoel/bankbekleding bestaat
uit goudkleurig velours.
Aan het slot van het artikel vraagt Jeff zich af wat er met
deze auto verder is gebeurd. Waarom stond die auto daar
in de showroom bij de Cadillac dealer, is de koop destijds
niet doorgegaan?

1958 Eldorado Seville

1970 Superior ambulance

1971 Hess & Eisenhardt Medic Mark 1

1940 L a Salle van Stephen Murphy

1969 Eldorado Biarritz Towne Coupe met verborgen koplampen

Cadillacs in Richelieu

Volgens een prijzengids levert een 1941 Cadillac Model 63
Five-Passenger Touring Sedan in 1e staat $ 30.660,- op,
de Packard Model 160 $ 46.860,-. In 2017 waren er bij de
CLC vier Model 63 geregistreerd, bij de Packard club waren
er in dat jaar elf Model 160.
Donn en Steve hebben naar mijn idee een leuk en
wetenswaardig artikel geschreven over hun vergelijkbare
auto’s, het was een prima idee om een dergelijke
vergelijkingstest te houden!
Cadillacs van de Professional Car Association
op Woodward Avenue in Detroit

Cadillac Eldorado Biarritz Towne Coupe

In het juli nummer schrijft Jeff Shively over het bezoek dat
Willie Skinner in november 1969 bracht aan een Cadillac
dealer in Pacific Beach, Californië. Hij zag daar een zeer
bijzondere Cadillac staan, zonder twijfel een exemplaar van
de eerste generatie voorwiel aangedreven Eldorado. De
koplampen zijn, net zoals bij de 1967 en 1968 modellen,
verborgen, maar de wieldoppen van de auto zijn van 1969!

Het zou kunnen dat dit een gloednieuwe Eldorado was,
speciaal op bestelling gemaakt voor een klant die een
bijzondere auto wilde hebben. Aan de voorkant is als
“nummerbord” vermeld “1969 Eldorado Biarritz”, op een
bordje bij de auto staat dat het gaat om een “Eldorado
Biarritz Towne Coupe”. Het dak boven de voorstoelen
is verwijderd, een dergelijk model gaat terug naar de
elegante “Town Cars” uit de dertiger jaren. De zijramen

Front van de 1940 L a Salle van Stephen Murphy

1969 Eldorado Biarritz Towne Coupe
John Faust in een 1967 Sedan de Ville

Interieur van

een L aSalle Series
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Trouw nummer

Traditiegetrouw staan in het juni nummer weer een paar
artikelen over trouwerijen in/met Cadillacs.
Het stel Brendan Tisher en Kelsey Zimmerly traden op
29 juni 2018 in het huwelijk waarbij ze gebruik konden
maken van de 1971 Cadillac four-door convertible van
Kelsey’s grootvader. Deze zeer bijzondere vierdeurs
cabriolet is volgens Phil Compton, grootvader van Kelsey
en schrijver van het artikel over zijn kleindochter, destijds
speciaal gemaakt voor Nelson Rockefeller om tijdens diens
gouverneurschap van de staat New York als parade auto
te dienen. Er was een mooie huwelijksceremonie en na
afloop was er een leuk feest. Bruid en bruidegom zaten
zeer comfortabel op de achterbank van de prachtige, grote
cabriolet.
’s Avonds, na alle feestelijkheden, wilden Phil en zijn zwager
met de Cadillac naar het hotel rijden waar inmiddels alle
andere gasten al waren. Ze kwamen echter niet ver: de
motor sloeg af op het parkeerterrein! Het was inmiddels
half elf, Phil’s zwager reed met iemand anders mee naar
het hotel. Phil wachtte op hulp van de AAA (een soort
Amerikaanse wegenwacht), die bracht de auto naar een
plaatselijke garage. Phil kwam rond twee uur ’s nachts thuis.
De volgende dag meldde de monteur van de garage dat
er een spoeldraad was gebroken, dit was zo gerepareerd.
Ondanks dit mankement was het huwelijksfeest zeer

geslaagd en vormde het een onvergetelijk begin van het
huwelijk van Brendan en Kelsey.
Een ander huwelijksverhaal betreft het huwelijk van Helen
Rickey en John Guthrie plus dat van Mary Rickey (zus van
Helen) met Victor Michalak. Het was de bedoeling dat
beide paren gebruik konden maken van de 1958 Cadillac
Eldorado Seville van de ouders van Helen en Mary.
De Eldorado werd eerst helemaal schoongemaakt en in
de was gezet, vervolgens ging Tom, de vader van Helen
en Mary, er een proefrit mee maken. Dat werd een korte
rit want na ongeveer drie kilometer sloeg de motor af.
Opnieuw starten lukte niet, daarna installeerde Tom een
nieuwe brandstofpomp, een nieuwe benzineleiding en een
nieuw luchtfilter. Het probleem leek opgelost. Twee weken
later ging Tom met zijn vrouw een tocht met de CLC regio
afdeling maken, weer sloeg de motor af! Misschien zat
het probleem in de benzinetank die Tom al weer een jaar
of twintig geleden had schoongemaakt en tevens lekvrij
had gemaakt. Na lang zoeken kon Tom een nog nieuwe
benzinetank kopen, na installatie daarvan reed de Seville
weer normaal. Vervolgens was er een probleem met de
rembekrachtiging, remmen ging erg traag en heel slecht.
Ook nu lukte het Tom om redelijk snel – voor veel geld een “booster” voor de reminstallatie op de kop te tikken.
Eind goed, al goed, beide stellen konden gelukkig tijdens
hun huwelijksdag een mooie rit in de prachtige witte 1958
Eldorado Seville maken.

Bezoek aan Richelieu in Frankrijk

John Foust, beter bekend als “Honest John”, en zijn vrouw
gingen eind augustus 2018 vanuit Texas naar Richelieu in
Frankrijk, over dit bezoek schrijft John in het juli nummer.
Ze vlogen van Dallas naar Frankfurt, waar ze logeerden
bij Duitse familie van hen. Daarna vertrokken ze richting
Richelieu, hun Duitse familieleden in een 1956 Eldorado
Seville (ze hebben er een paar), John en Donna, zijn vrouw,
mochten de 1967 Sedan de Ville (24.000 mijl op de teller)
van Isabell, dochter van die Duitse familieleden, gebruiken.
Isabell was toen pas twaalf jaar maar al helemaal gek op
Cadillacs! Later die ochtend kwam er nog een stel in een
Cadillac, een 1976 Coupe de Ville, om mee te rijden naar
Frankrijk. Uiteraard moest er eerst nog wel “even” getankt
worden, John was tijdens deze tocht bij het tanken tussen
de 160 – 200 euro per tankbeurt kwijt. In Frankrijk voegde
zich nog een Zwitsers stel bij hen, de vier Cadillacs
trokken onderweg flink wat aandacht. Die Zwitsers reden in
een 1956 Eldorado Biarritz Convertible, een zeldzame auto,
o.a. uitgerust met airconditioning.
Na een plezierige overnachting in een kasteel reden ze
vervolgens bijna een hele dag om Richelieu te bereiken.
Honest John en zijn vrouw waren daar in 2010 ook
geweest, in dat jaar werd er de Grand European gehouden.

1940 LaSalle Model 5219
Commerciële Cadillacs

In een uitgebreid artikel in het juli nummer over Cadillacs
voor commerciële doeleinden zoals begrafenisauto’s,
ambulances en limousines merkt Gregg Merksamer op
dat Cadillac gedurende lange tijd toonaangevend in dit
segment is geweest. Dat was ook het geval tijdens de 42e
jaarlijkse internationale bijeenkomst van de Professional Car
Society in Sterling Height, Michigan, die daar van 14 tot 18
augustus 2018 is gehouden. Bij zijn artikel staan prachtige
voorbeelden van begrafenisauto’s en ambulances. De
mooiste lijkwagen is toch wel de 1939 LaSalle, voorzien
van een carrosserie gemaakt door Sayers & Scovill. De
“gordijnen” aan de zijkanten van deze LaSalle lijken net
echt, ze zijn echter van gegoten aluminium. Ook een
gelijksoortige 1938 LaSalle ziet er heel bijzonder uit, de
carrosserie van die auto is afkomstig van Meteor Motor Car.
De deelnemers aan de bijeenkomst brachten o.a. een
bezoek aan de GM Heritage Collection, ook gingen ze naar

het Politiemuseum van Detroit en de Brandweerwinkel in
die stad. Heel bijzonder voor alle deelnemers was dat men
voorop kon rijden met sirenes en zwaailichten aan bij de
wereldberoemde Woodward Avenue Dream Cruise, een
“cruise” waaraan duizenden auto’s deelnemen.
Er zijn bij dit artikel schitterende ambulances afgebeeld, een
bijzondere is de door Hess & Eisenhardt gebouwde 1971
S&S Medic Mark I. Deze ziekenauto heeft een witte opbouw,
het middelste deel is Kensington Green en het onderste
deel van de carrosserie is Lexington Green. Er kunnen drie
draagbaren in deze ambulance. Als je erge haast hebt, heb
je de beschikking over twee sirenes waarmee je een enorm
geluid kunt voortbrengen, daarbij kun je dan ook nog eens
22 (!) zwaai- en knipperlichten aanzetten. Het lijkt me een
voorrecht om met dergelijke comfortabele auto’s snel naar
een ziekenhuis te worden gebracht.

De eerste eigenaar van de door Stephen Murphy beschreven
1940 LaSalle Model 5219 was Spike Miller, destijds een
boer in Florida. Hij kocht deze auto in november 1939, de
LaSalle heeft een V-8 motor met 135
pk, hij betaalde toen voor deze LaSalle $ 1.144,85 aan
de Cadillac dealer. Dat bedrag was inclusief $ 43,- voor
een radio en $ 13,25 voor een verwarmingsinstallatie plus
ontwasemingsmogelijkheid.

De volgende dag gingen ze naar Château de Planchoury
waar de Franse Cadillac Club de zomerbijeenkomst hield.
Uiteraard bezochten ze het Cadillac Museum van Geneviéve
Keyaerts, waar een prachtige verzameling Cadillacs staat
opgesteld. Diane en ik hebben dit museum twee keer
bezocht, de laatste keer ook tijdens een bijeenkomst van
de Franse Cadillac Club. Volgens Honest John was het
“garden party” buffet uitstekend, wij moesten destijds ons
eten bijna letterlijk zelf bij elkaar “harken”, het was helaas
niet te eten!
Vrijdagochtend stond er een boottocht op de Loire op
het programma, helaas, na een paar kilometer varen viel
de motor van het schip uit, einde van de reis. Maar het
werd toch nog een plezierige dag met o.a. een bezoek
aan een wijngaard waar heerlijk kon worden gegeten met
uitstekende wijnen erbij. Zaterdag was er in Richelieu een
grote autoshow, de Cadillacs mochten rond de markt staan.
Er waren volgens Honest John fraaie Cadillacs bij, o.a. een
1931 Cadillac V-16 Dual Cowl Phaeton, een 1933 Cadillac
V-12 sedan en een 1937 Cadillac V-8 convertible sedan.
Zondagochtend gingen ze terug naar Duitsland, daar
kwamen ze in de loop van maandag aan. Honest John en
zijn vrouw hebben genoten van deze reis, ze kijken al uit
naar de Grand European van 2021 in Duitsland.

Een paar weken later kwamen ze elkaar in een supermarkt
tegen, ze raakten bevriend. In 1983 kocht de agent de
LaSalle. In 1985 kocht een vriend van Stephen de LaSalle,
Stephen reed vaak samen met die vriend in de LaSalle.

Aangezien de productie van personenauto’s tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de V.S. was beëindigd, kocht
Spike pas in 1946 zijn volgende nieuwe auto, een Cadillac.
De LaSalle zette hij op blokken in zijn garage, de tellerstand
was op dat moment 32.600 mijl.

Regelmatig spraken ze mensen die vertelden dat ze
vroeger ook een LaSalle hadden gehad of dat hun vader
in een LaSalle had gereden. Stephen verwijst ook nog
naar het liedje waarmee de serie “All in the Family” begon,
Archie Bunker en zijn vrouw Edith zongen dan “Gee, our
old LaSalle ran great”. (De VPRO zond vanaf 1972 die serie
uit). In 1988 kocht Stephen de LaSalle van zijn vriend, er
stond 33.600 mijl op de teller, er was dus vanaf 1946 (toen
de auto in de garage werd gezet) tot 1988 slechts duizend
mijl mee gereden!

In 1974 werd Spike een keer op een autosnelweg in Florida
aan de kant van de weg gezet, omdat hij 80 mijl reed, de
maximum snelheid op die weg was echter 65 mijl. De agent,
liefhebber van oude auto’s, vond het wel grappig dat een
85-jaar oude man in een 1956 Chrysler Windsor zo snel
had gereden. Hij liet Spike met een waarschuwing gaan.

De auto heeft 49 jaar in Florida gestaan/gereden, na
slechts vier jaar bij Stephen in een onverwarmde garage
in New England te hebben gestaan bladderde de lak van
de auto. In 2014 liet Stephen de auto van alle verflagen
ontdoen en werd de auto opnieuw gespoten, dit keer in de
kleur Charcoal Gray, iets donkerder dan de oorspronkelijke
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Knickerbocker Gray kleur.
Door de jaren heen heeft hij de carburateur, de startmotor
en de brandstofpomp laten reviseren. In 2009 verving hij de
koppeling, tevens werd de accubak vergroot zodat er twee
6-Volt accu’s konden worden geplaatst, starten ging zo een
stuk beter. In 2011 werden diverse rubbers vernieuwd, in
2018 kreeg de auto radiaalbanden met witte zijvlakken. Het
interieur is nog geheel origineel, op de foto’s bij het artikel

ziet dat er goed uit voor een dergelijke oude auto (1939 –
2019). Stephen rijd ongeveer twee- tot driehonderd mijl per
jaar met de LaSalle, meestal naar weekend autoshows in
de buurt of naar regionale CLC evenementen.
In 2016 heeft hij met de LaSalle een paar rondjes op een
circuit gereden, hij haalde een snelheid van 56 mijl (90 km)
per uur. Hij vermoedt dat Spike dit wel gewaardeerd zou
hebben.

1940 LaSalle Station Wagon

Tom Boehm is al twintig (!) jaar bezig met de restauratie van
een 1940 LaSalle “woodie”. Hoewel de auto nog lang niet
klaar is, besloot hij toch met het tot nu toe gerealiseerde
resultaat van zijn restauratie naar de Grand National in
Louisville te rijden. Het lukte zonder problemen met deze
nog zeer open en bijzondere auto die rit te voltooien. Zo te
zien op de foto’s kan hij in dit tempo nog vele jaren bezig zijn.
1940 L a Salle station wagon

Grand National 2019 in Louisville (Kentucky)

Jeff Shively doet in het augustus nummer verslag van de
Grand National van dit jaar die begon op 11 juni met een
toertocht. Het was die dag prima weer, echt weertje om met
een open dak te rijden. Vijftig auto’s en meer dan honderd
deelnemers/deelneemsters reden mee door het zuiden van
Indiana. Tijdens de rit bezocht men o.a. een bijzonder hotel
uit 1902, dat destijds de grootste koepel ter wereld had.
Lange tijd beschouwde men de welkomstreceptie op
woensdagavond als het officiële begin van een Grand
National. Cadillac organiseerde en betaalde deze
ontvangst; Sarah McRae, werkzaam bij Cadillac, vertelde
over de toekomstplannen van ons geliefde merk.
De volgende dag kon je paardenraces bijwonen, een bezoek
brengen aan het Corvette Museum in Bowling Green, oude
brandweerwagens in een museum bekijken, enz. Uiteraard
was er ook gelegenheid een bourbon distilleerderij te
bezoeken en daar het nodige te proeven! Vrijdagavond was
er een cruise op de Ohio rivier, aan boord kon men genieten
van een uitstekend diner.

Zaterdag was het showtime! Op het enorme parkeerterrein
bij het GN hotel stonden talloze Cadillacs en LaSalles
opgesteld. Van de 1941 Cadillac modellen waren alle
soorten behalve de 75 Series aanwezig, ook de LaSalles
waren erg goed vertegenwoordigd. Verschillende 1957 en
1958 Eldorado Broughams stonden te schitteren op het
parkeerterrein en een 1961 Eldorado Biarritz Convertible
trok eveneens veel aandacht.
Zaterdagavond werd de GN met een diner afgesloten, de
volgende ochtend regende het ongelofelijk hard, men heeft
dus tijdens deze Grand National geluk gehad met het weer.
Uiteraard zijn er op de laatste dag van dit evenement
traditiegetrouw weer veel prijzen uitgereikt voor de mooiste
auto’s. Best of Show prijs bij de LaSalles ging naar een
1939 LaSalle Convertible Coupe, bij de voorloorlogse
Cadillacs won een 1941 Convertible Sedan die prijs en in
de categorie naoorlogse modellen won een 1961 Eldorado
Biarritz Convertible. In het augustus nummer staan tien
pagina’s vol met prachtige auto’s die in de prijzen zijn
gevallen, te veel om op te noemen.

Grand National

Nog het vermelden waard:

ii Glenn Brown, voorzitter van het bestuur van de
CLC, gaat in zijn inleiding van het mei nummer in op
klachten van leden over het zeer snel vol raken van het
hotel waar de Grand National wordt gehouden. Het
bestuur gaat proberen dat bij de volgende GN anders
en beter te regelen. Ook klaagden leden over het vol
geboekt zijn van diverse GN evenementen. Glenn
benadrukt dat er voor het bestuur geen plaatsen
vooraf waren gereserveerd bij die evenementen. Men
moet vaak al twee jaar van te voren (!) een inschatting
maken voor te verwachten belangstelling; ook voor
dit probleem zal men proberen een oplossing te
vinden.
ii Bij de terugblik naar 1994 in het mei nummer zijn
enkele opmerkelijke gebeurtenissen e.d. in dat
jaar vermeld. Op 27 april werd Nelson Mandela tot
president van Zuid-Afrika gekozen, de Kanaaltunnel
ging op 6 mei open en op 12 juli eindigde officieel na
49 jaar de bezetting van Berlijn door de Geallieerden.
In de V.S. bedroeg de werkloosheid in dat jaar 8%.
Bekende films die dat jaar uitkwamen waren The
Lion King (eerste versie, maar dat wist men toen
natuurlijk nog niet!), Forrest Gump, Four Weddings
and a Funeral en Pulp Fiction van Quentin Tarantino.
In 1994 overleden o.a. Richard Nixon, Jacqueline
Kennedy en Burt Lancaster.
ii In zijn voorwoord in het juni nummer brengt Glenn
Brown naar voren dat hij meestal met een van zijn
klassieke auto’s naar de Grand Nationals gaat.
Gelukkig gaat dat bijna altijd goed in tegenstelling
tot wat veel CLC leden denken. Regelmatig rijdt hij
lange afstanden met een 1940 LaSalle, zelden heeft
hij daarmee een probleem. Wel is het praktisch en
verstandig de auto goed te controleren voordat je op
reis gaat, tevens raadt hij aan om een paar reserve
onderdelen en goed gereedschap mee te nemen.
Ben je onzeker of je het wel haalt in je oude Cadillac
of LaSalle? Probeer dan met anderen op pad te gaan,

krijg je pech onderweg dan kunnen zij je misschien
helpen.
ii In het juli nummer is een uitnodiging opgenomen om
van 30 maart tot en met 3 april 2020 deel te nemen
aan de Grand National Meet in Mudgee, New South
Wales, Australië. Tevens wordt dan gevierd dat de
Australische Cadillac en LaSalle Club in 2020 50 jaar
zal bestaan, een dubbel evenement op die manier.
Het is uiteraard ver weg, maar als er in dat jaar toch
een reis naar Australië op het programma staat lijkt
het me leuk mee te doen aan die Grand National
Meet.
ii Tim Pawl, curator van het CLC Museum, meldt in het
juli nummer dat het museum onlangs een schenking
heeft ontvangen bestaande uit autobrochures en
autotijdschriften. Dat gebeurt wel vaker, maar dit
keer waren er veel brochures bij over “droomauto’s”
en modellen voor toekomstige auto’s. Bekende
ontwerpen zijn die voor de Buick XP-300, de
Oldsmobile “88” Delta en de Cadillac Eldorado
Brougham die in april 1955 door Motor Trend werd
aangekondigd. De “droomauto’s” bevatten ook
een vloot van twintig zesdeurs Cadillacs, gemaakt
door Hess & Eisenhardt om de harem van koning
Ibn Saud (120 vrouwen) te kunnen vervoeren.
Tegenwoordig zou je daarvoor een stoet Escalades
moeten gebruiken. Die droomauto’s leken ons voor
te bereiden op een toekomst met auto’s voorzien
van een veelheid aan radio en tv antennes en
vliegtuigachtige hulpmiddelen. Echter, geen enkele
droomauto leek op een SUV!
ii In het augustus nummer is bekend gemaakt
dat de Henry M. Leland Award, de belangrijkste
onderscheiding van de CLC, dit jaar is toegekend
aan Paul Ayres. In de afgelopen dertig jaar heeft hij
laten zien dat hij zich met hart en ziel voor de CLC
heeft ingezet en dat nog steeds doet. Hij heeft altijd
geprobeerd Cadillac en LaSalle waar dat nodig was
te promoten. Met zijn grote kennis van met name het
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Ledennieuws
“koperen” en het klassieke tijdperk van Cadillac stond
en staat hij altijd voor CLC leden klaar om ze met
een vraag of probleem te helpen. Ook zijn grote inzet
voor het bouwen en realiseren van het CLC Museum
(hij was de eerste voorzitter van het museumbestuur)
rechtvaardigt zeer zeker het toekennen van deze
bijzondere prijs.
ii De International Newsletter Excellence Award is
toegekend aan Jyrki Hytti uit Finland. Hij zorgt er
voor dat er per kwartaal een veertig pagina’s tellend
magazine is, hij doet dat al onafgebroken sinds
2002 tot heden, een hele prestatie. “Zijn” blad heeft
behoorlijk bijgedragen aan het succes van de 700
leden tellende Finse Cadillac Club. Hij kreeg de prijs
uitgereikt tijdens het feest van het dertig jarig bestaan
van de Finse club.
ii Tijdens de Grand National in Louisville hield het
CLC bestuur een vergadering. Een belangrijk

aandachtspunt was het teruglopende aantal leden
bij autoclubs in het algemeen en bij de CLC in het
bijzonder. Er zijn veel jonge verzamelaars die van
auto’s houden maar geen lid worden van een club.
Er moeten plannen komen om dat te veranderen.
Uitzonderingen bij het teruglopende aantal leden zijn
de clubs van Corvette, Mustang en Porsche.
ii De Grand National van 2020 zal plaatsvinden in
Kansas City van 9 tot 13 juni. Op het programma
staan bezoeken aan o.a. de fabriek waar de Cadillac
XT4 wordt gemaakt, het Armacost Auto Museum,
het National World War I Museum, het National
Museum of Toys and Miniatures en het American
Jazz Museum. Genoeg te doen tijdens die dagen,
reserveringen voor een kamer in het Marriott Kansas
City Overland Park Hotel – het GN hotel – kunnen
nu al worden gemaakt ($ 117,- per nacht voor een
kamer).

De CCN heet de volgende leden van harte welkom.
1404 Johan Brals

Vinkeveen

1406 Marcel de Lange

06 - 40 41 55 33 1985

Seville Elegance

mattadoorn@icloud.com

06-22 38 66 33

Eldorado conv

njm.lange@planet.nl

1972

1407 Jeroen Arends

Duiven

06 - 10 90 32 53 1970

De Ville conv.

jarends54@gmail.com

1307 Koos van Esch

Rotterdam

06 - 53 14 66 53 2012

CTS-V

koosvanesch@gmail.com

504

Utrecht

636052272

1979

Eldorado diesel

mail@flexfinance.dds.nl

1408 George Goudsmit

Den Haag

06-25418969

1985

Eldorado Biarritz conv

1409 Herbert olde Heuvel

Langenboom 06-57296695

1973

Eldorado Conv

Leo Harteveld

H.m.oldeHeuvel@gmail.com

Opzeggingen

1444 Gerritse B.
1413 Smit B.

1434
1137

Regt de H.A.

1100 Persoon, M.L.H.

Voesenek, B.

1374 Jansen D.E.

1457
1394

Lindhout K.M.
Hamelink M.

1970 De Ville convertible Jeroen Arends

1939 61 style 39-6129 nieuwe aanwinst Winfred de Gooijer

1979 Eldorado Leo Harteveld

CTS V Koos van Esch

1985 Seville Elegance Johan Brals

2008 EXT nieuwe aanwinst van Mari van Uden

1985 Eldorado Biarritz conv George Goudsmit

Nieuwe aanwinst 1963 Sedan van Harry Splinter
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Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?

Evenementen
Zaterdag 2 november ALV met
uitgebreid programma bij The
Gallery of Dreams in Westzaan
De Algemene Leden Vergadering wordt
gecombineerd met een lezing over
Amerikaanse automobielen op Cuba,
het bezichtigen van de collectie van ca.
30 klassiekers, een rondleiding door
de plaatwerkafdeling en bij voldoende
animo zal er een workshop plaatwerken
worden gegeven door Dirk Kuiper. Dit
alles is op één locatie.
De agendapunten van de ALV zijn:
1. Vaststellen notulen van de ALV van
zondag 21 oktober 2018.
Zie het verslag daarvan in The Standard
nummer 4 2018 op de bladzijden 54
en 55.
2. Financieel.
a. Financieel jaarverslag
b. Verslag van de kascommissie
c. Aanstelling van de kascommissie
voor de periode 2019 / 2020.
d. Begrotingen 2019 / 2020
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag over de ledenadministratie
5. Verslag over de aankomende
evenementen
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Afsluiting van de vergadering
De ALV zal kort
zijn omdat enkele
onderwerpen
waarvan
het
gebruikelijk is om
die op de ALV te
behandelen zoals
Cora en Dirk Kuiper hebben
de redactie, de
diverse prachtige klassiekers
website, technische zaken slechts
summier ter sprake zullen komen.
Omdat de ALV laat in het jaar is, kan
een vrij goede inschatting worden
gemaakt van het verwachte financiële
resultaat van 2019 en zal een begroting
worden gepresenteerd voor 2020.
Het verenigingsvermogen op 1 januari
2019 bedroeg ongeveer € 15.800.
De verwachting is dat het eigen

vermogen van de CCN op 1
januari 2020 zal uitkomen op
ca. € 15.000.
Het programma van de dag
Zullen de leden na de lezing van Dirk
zal er ongeveer zo uitzien:
Kuiper ook verliefd worden op Cuba
.... Op deze poster staat de 1956
10.30 Ontvangst met koffie/
Cadillac van Peter van Rijswijk
gebak
Zaterdag 30 november 2019,
11.00 ALV
Garagedag bij Peter van Rijswijk in
12.00
Eerste
deel
plaatwerk
Schiedam
demonstratie
Twee jaar geleden organiseerde Peter
13.00 Lunch
ook een garagedag die goed bezocht
13.45 Lezing over Amerikaanse auto's
werd en gezellig was.
op Cuba
Peter heeft een grote garage met vier
15.00
Tweede
deel
plaatwerk/
Cadillacs (1956, 2x1959, 1x1974) en
workshop (waar leden dan zelf kunnen
zeer veel onderdelen. Hij zal weer veel
proberen te plaatwerken met instructies
onderdelen uitstallen in zijn garage.
van Dirk Kuiper)
Er is geen bepaald thema voor deze
16.30 Napraten met hapjes/drankjes
dag maar als er speciale vragen zijn,
kan dat doorgegeven worden aan
De lunch wordt door de CCN
Peter via techniek@cadillacclub.nl of
aangeboden aan de leden die een
06-55956172.
introducé mogen meenemen.
Er was een idee om LPG-inbouw als
De plaatwerk workshop gaat alleen
thema te nemen maar daar is niet
door bij voldoende belangstelling.
zoveel over te vertellen omdat de ideale
We hopen dat de lezing van Dirk
Impco installatie al meer dan 50 jaar
het enthousiasme van de leden zal
bestaat en die het altijd goed doet in
aanwakkeren om Cuba eens te gaan
praktisch alle Cadillacs van voor 1985.
bezoeken.
LPG is een mooi alternatief om de
De zoon Jerry van Dirk en Cora heeft
problemen te omzeilen die E10 benzine
in Cuba een bed & breakfast waar
kunnen opleveren.
veel toeristen ondergebracht kunnen
Op deze dag bent u welkom vanaf
worden. Hij heeft net als zijn vader
11.00 uur in de Huijsmansstraat 8,
een groot talent voor plaatwerken en
3117 KM Schiedam.
legde onlangs de laatste hand aan de
Rond 13.00 uur zullen er warme snacks
in Nederland gebouwde replica van de
worden gebracht en er zijn de hele dag
Bugatti Royale met Weymann body.
hapjes en drankjes.
Het is niet mogelijk om op deze dag
Het adres is
J.J. Allanstraat 283
Cadillacs op de brug te zetten maar
Westzaan
waarschijnlijk is het wel mogelijk om
(www.dckgalleryofdreams.nl)
er een in de garage te zetten voor
inspectie.
Aanmelden voor deze dag kan bij:
Aanmelden voor deze dag kan bij:
evenementen@cadillacclub.nl
evenementen@cadillacclub.nl
U wordt verzocht om zich voor 29
oktober op te geven en door te
geven of u met een introducé
komt.

De ALV en de presentaties over Cuba en
het plaatwerken worden in de expositieruimte
gehouden waar de collectie meubelen staan
en schilderijen hangen van Cora Kuiper

Dé specialist in het effectief stoppen van roest!

Anti-Roest Center van Aalst
Telefoon: 0172-416475 Fax: 0172-416477
Ondernemingsweg 17 2404 HM Alphen aan den Rijn
www.sjaakvanaalst.nl

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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by Koen Ongkiehong

Quentin Tarantino werd in 1963 geboren in Knoxville Tennessee. Vlak na zijn geboorte gingen zijn
ouders uit elkaar. Quentin heeft zijn biologische vader die nog leeft, niet gekend.
Zijn vader heeft hem vernoemd naar Quint Asper, de hoefsmid die door Burt Reynolds werd gespeeld
in de Westernserie Gunsmoke van 1962-1965.
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Na het uit elkaar gaan van zijn ouders verhuisde zijn moeder naar
Los Angeles. Als kleine jongen namen zijn moeder en
stiefvader Quentin vaak mee naar de bioscoop
omdat dat goedkoper was dan het inhuren
van een oppas. Hij mocht zelfs mee naar
gewelddadige films die bedoeld waren
voor volwassenen.
Het is geen toeval dat Quentin in zijn
nieuwste film Once Upon A Time In
Hollywood de rol van George Spahn
had toebedeeld aan Burt Reynolds
die helaas kort voor het begin van de
opnames in september 2018 overleed.
In deze film heeft stuntman Cliff Booth
(Brad Pitt) een Volkswagen Karmann Ghia
cabriolet van rond 1963. De stiefvader van
Quentin had vroeger ook zo'n auto.
Van jongs af aan was Quentin zo gefascineerd door TV
en films dat velen een toekomstig acteur in hem zagen, maar
hij wilde liever regisseur worden. Uiteindelijk werd hij acteur,
regisseur en scenarioschrijver. Na zijn middelbare school heeft
hij een jaar of vijf in een videotheek gewerkt. Quentin heeft een
encyclopedische kennis over films, acteurs, regisseurs en bezit een
enorme verzameling memorabilia en posters van films.

Michael Madsen speelde in diverse films van Tarantino en is de
eigenaar van de 1966 Coupe de Ville uit Reservoir Dogs

In enkele films van Quentin Tarantino spelen Cadillacs een prominente
rol.
In de film True Romance waarvan Quentin het script schreef, rijden
de hoofdrolspelers Patricia Arquette en Christian Slater rond in een
1974 Eldorado convertible.
Door de lange opnameperiode kreeg Patricia een band met de
Eldorado en kreeg zij deze cadeau van regisseur Tony Scott. Na
enige tijd gaf zij de Eldorado weg aan een vriend.
De huidige eigenaar Dan Storm vond het leuk om de Eldorado
weer in goede staat te brengen en te voorzien van een
luipaardachtige bekleding. Hij verhuurt de Eldorado voor $ 750
per dag.
De eerste film die Quentin regisseerde was Reservoir
Dogs.
In deze film vloeit heel veel bloed, wordt veel gevloekt en
hebben de hoofdrolspelers kleurrijke namen zoals Mr.
Blond, Mr. White, Mr. Brown en Mr. Pink.
In de beruchtste scene danst Mr. Blond die gespeeld
wordt door Michael Madsen, om een op een stoel

Miniatuur van de Cadillac uit Reservoir Dogs met
eigenaar Michael Madson en benzineblik
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Patricia Arquette kreeg de 1973 Eldorado na afloop van de
film True Romance kado van regisseur Tony Scott

vastgebonden politieagent en snijdt
diens oor af. Na deze
gruwelijke scene zijn
heel wat bezoekers
de bioscoop
uitgelopen.
Mr. Blond
loopt
vervolgens
naar
zijn
gele 1966
Coupe
de
Ville en haalt
een blik benzine
uit de kofferbak en
gooit
benzine
over
de arme agent. Maar
voordat hij hem in brand
wil steken wordt Mr. Blond
doodgeschoten.
De Coupe de Ville is eigendom van
Michael Madsen die erg sympathiek
en grappig is in interviews. Hij speelde in
meer dan 200 films en TV-afleveringen en stelt
dat de gruwelijke scene in Reservoir Dogs hem
veel negatieve publiciteit heeft opgeleverd.
In zijn rollen wordt hij vaak vermoord.
Hij speelde in diverse films van Quentin
Tarantino en ook in Once Upon A Time In
Hollywood. Zijn verzoek aan Quentin was
om niet vermoord te worden in de film en
daaraan werd voldaan. Michael Madsen
kreeg een rol als sheriff.
Voor deze film moest een auto gekozen
worden waarin de hoofdrolspelers
en acteur Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio) en zijn stuntman en helper
Cliff Booth (Brad Pitt) moesten
rondrijden. Eerst werd gedacht

aan een 1959 Cadillac convertible maar die werd te oud bevonden omdat de film in 1969 speelt en dit model erg prijzig is en
rond $ 100.000 zou kosten.
Omdat Rick Dalton een bekende
Hollywood acteur speelt die goed
verdient werd besloten om de gele
Coupe de Ville van Michael Madsen te
restaureren. Hij werd overgespoten en
voorzien van een nieuwe bekleding. In
de film was hij dus maar 3 jaar oud
en is in veel scènes te zien met Cliff
Booth achter het stuur en Rick Dalton
er naast. Er werd nog een tweede
praktisch identieke Coupe gebruikt in
de film.
Er zal wel een miniatuur komen van
de Coupe de Ville met Brad Pitt
en Leonardo DiCaprio er bij net als
destijds van de Coupe met Mr. Blond
met benzineblik uit Reservoir Dogs.

Dit is een 1965 Coupe maar in Reservoir Dogs werd een 1966 Coupe gebruikt
Vreemd genoeg was het model een 1965 Cadillac, dus niet het 1966 model
uit de film dat op veel punten afwijkt.
Een leuk detail van Reservoir Dogs is dat daarin het liedje Little Green Bag
van The George Baker Selection wordt gebruikt. George Baker is liefhebber
van Amerikaanse wagens maar heeft nog geen Cadillac. We zullen hem
deze Standard sturen! (En meteen vragen of hij nog goede bluesmuzikanten
zoekt @Dries drumt Regt :)

Patricia Arquette en Christian Slater in True Romance
en de 1974 Eldorado met 1973 grille

Het interieur van de Eldorado werd in de stijl
gebracht zoals in de film True Romance

George Baker ofwelHans Bouwens
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by Ruud Gersons

Het Concours d’ Elegance in de spotlights!
Van Pebble Beach naar Villa d’Este en van Zürich naar Paleis Soestdijk

Concept Cars te onthullen. Zoveel moois als daar te zien
is, met altijd op de achtergrond het water van de Pacific
Ocean! Je zou er een erfenis aan op willen maken, om daar
eens heen te kunnen. Nu heb ik het geluk dat mijn zuster
daar ongeveer om de hoek woont in het plaatsje Monterey
– op steenworp afstand van Pebble Beach - dus dat scheelt
natuurlijk nogal.
Op de tweede plaats komt toch wel het Concorso
d'Eleganza Villa d'Este in Italië.
Ook hier altijd een schitterend berglandschap als décor, de
fraaie Villa d’Este, en het azuurblauwe Comomeer altijd in
de nabijheid! (zie de volgende drie foto’s).

Van Villa d’Este naar Zürich 2019

Deze zomer ging ik in de buurt van Zürich, Zwitserland
een oude schoolkameraad bezoeken van mijn vroegere
middelbare Vrijeschool-klas in Amsterdam en ik
combineerde dat met een bezoek aan het Zürich Classic
Car Award Concours d’E’legance. Ik had dit evenement
zien staan in de agenda van onze vrienden van de Cadillac
Club of Switzerland. Het werd gehouden in een prachtig
stadspark aan de oever van de Limmat, een rivier die dwars
door Zürich stroomt en behoort tot het stroomgebied van
de Rijn en loopt van Zürich naar Brugg.
We komen aan bij de 2019 Zürich Classic Car Award in het
stadspark aan de Bürkliplatz en de meest schitterende en
exotische klassiekers stralen ons van ver al tegemoet.

Foto 1: Concours d’Elegance van Pebble Beach (2017) met een 1947 Delahaye Cabriolet
op de voorgrond en de altijd aanwezige Pacific Ocean op de achtergrond

Deze zomer heb ik twee heel verschillende Concours d’Elegances bijgewoond. De eerste
was het jaarlijkse Classic Car Award in Zürich, Zwitserland op woensdag 21 augustus en de
andere was op Paleis Soestdijk op zaterdag 24 augustus – dus maar een paar dagen later.
Twee totaal verschillende evenementen, maar allebei zéér de moeite waard.

Het Concours d’Elegance…….. waar denk je dan aan?
Wat roept het bij je op? Nou, bij mij in de eerste plaats
schitterende en zeer uitzonderlijke, exotische klassiekers,
gelardeerd met hier en daar ook heel moderne ontwerpenen Concept Cars in een zonovergoten stijlvolle, luxueuze
ambiance.

Foto 2: 2018 Pebble Beach winnaar Bugatti met op de
achtergrond het prestigieuze Hotel The Lodge
Het Concours d’Elegance stijgt wel mijlen ver uit boven
het wat oubollige “Oldtimer Festival”. Met dat laatste is
ook niet bepaald iets mis, maar het grote verschil is wel
dat je voor een Concours d’Elegance als deelnemer flink
in de buidel moet tasten om mee te mogen doen – het

kost je honderden Euro’s om er een wagen te mogen neer
zetten - terwijl het Oldtimer Festival voor de deelnemers (zo
goed als) gratis is. Want verschil moet er zijn. En dat drukt
zich wel degelijk uit in de kwaliteit van de tentoongestelde
automobielen.
En dan de ambiance: op een Concours d’Elegance
verwacht je inderdaad een paleistuin of een weide die
aansluit bij een kasteel, vier sterren hotel of automuseum.
Een Oldtimer Festival kan bij wijze van spreken op een
industrieterrein plaats vinden, langs de kade van een haven
of zelfs op het parkeerterrein van een groot winkelcentrum!
Op een Oldtimer Festival raak ik zelf meestal vrij snel
uitgekeken; zeker als je hart vooral bij Amerikanen ligt,
zoals bij mij. Bij het Concours d’Elegance zijn zoveel exoten
en zeldzame wagens te zien, dat ik na mijn zoektocht
naar Amerikanen er niet om heen kan ook die bijzondere
exemplaren met een bezoekje te vereren.

Foto’s 6 en 7: Zürich is op z’n best met een mooie wandeling langs de
oever van de Limmat. In de verte zie je de uitlopers van de alpen.

Van Pebble Beach naar Villa d’Este

Wie in de Verenigde Staten iemand vraagt waar hij aan
denkt bij “Concours d’Elegance” zal ongetwijfeld te horen
krijgen: “Pebble Beach in Californië”. Dat is de moeder
aller Concours d’Elegances.`(zie foto 1!) Zelf heb ik er daar
een paar jaargangen van mee gemaakt en die hebben een
onuitwisbare indruk achter gelaten. Het merk Cadillac heeft
“Pebble Beach” al meerdere malen gebruikt om nieuwe

Foto’s 3 t/m 5: Concorso d'Eleganza Villa d'Este, met de
fraaie Hotel-villa èn het Comomeer op de achtergrond

Maar ik ga natuurlijk eerst kijken of er Cadillacs te vinden
zijn. En die zijn er! Ja, in Zwitserland wel! Je komt ze er
best veel tegen, ook gewoon “in het wild” op straat, zoals
op de foto hier onder! Een nieuwe CTS staat broederlijk
geparkeerd naast een ook al nieuwe Bentley (zie volgende
foto). Een heel normaal tafereel in deze steenrijke “bubble”,
want een Ford Fiesta, Dacia Logan of Peugeot 208 zul je
hier met een vergrootglas moeten zoeken.
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Je struikelt er letterlijk over de Ferrari’s, Maserati, Range
Rovers, Jaguars, Bentleys, Rolls Royces en….. Cadillacs.
(Mercedes, Audi en BMW zijn hier echt té ordinair hoor! Nou
ja,….. bij wijze van spreken dan.)

Dat dit enorme prijsverschil met Zwitserland niet de schuld
is van onze dealers, maar van Vadertje Staat en dat het ligt
aan onze BPM en milieuwetgeving moge duidelijk zijn!

Foto 10: het prijskaartje van de XTS in Zwitserse Franken
Foto 8: een nieuwe Bentley en nieuwe Cadillac CTS
broederlijk naast elkaar geparkeerd

En een bubble is het hier, waar deze mensen in leven.
Je zou je afvragen of die Zwitsers hier in Zürich wel een
idee hebben wat er in de rest van de wereld allemaal
gaande is: toendra-branden in Siberië, oerwoud-branden
in het Braziliaans regenwoud, bosbranden in Portugal en
Griekenland, woestijnvorming in Zuid-Spanje; allemaal als
gevolg van de Klimaatverandering...... Maar om een beetje
meer of minder C02 uitstoot van alle SUV’s die ik in Zürich
om mij heen zie, schijnt men zich hier geen zorgen te
maken. In tegendeel.
Als eerste bezoek ik op de Classic Car Award natuurlijk
de expositie van de plaatselijke Cadillac-dealer. Die heeft
hier een spiksplinternieuwe XT5 neergezet! Op het bordje
achter het raam is te zien wat deze wagen in Zwitserland
kost: SFR. 57.500 of te wel Euro 52.500. Het 3,6 logo op
de achterkant verraadt dat we hier met het “instap-model”
te maken hebben met een 3,6L V6 motor
Hier in Nederland heet dat 'instapmodel' Luxury en kost
€ 89.865,-. De nog completere XT5 Premium heeft een
prijskaartje van € 98.005,-. Top-of-the-line in de XT5
modelserie is de Platinum-versie met een prijs van €
108.165,-.

Foto 9: de XT5 met 3,6L V6 in vol ornaat

Maar wat leuk…… er staat ook een klassieke Cadillac en
wel een 1986 Fleetwood Brougham in “triple white” (wite
lak, wit vinyl dak, wit lederen bekleding); exact hetzelfde
model als dat van ondergetekende. Dus ik zet mijn
lichtgrijze 1980 Fleetwood Brougham ter vergelijking er ook
maar even bij met een foto. (Ik was eerst van plan met mijn
eigen auto aan dit Concours d’Elegance deel te nemen,
maar de inschrijving was zo duur, dat het mij te gortig werd
en ben ik lekker relaxed met de snelle ICE trein gereisd.)

Foto’s 16 t/m 18: It’s Corvette time!
Op naar een 1960 Chevrolet Impala Convertible. (Deze had
mijn vader, nieuw van de dealer in onze woonplaats Hilversum,
maar dan in metallic blue 4 deurs sedan, zie foto 33!!)

Foto’s 13 t/m 15: Naast de nieuwe XT5 een klassieke ‘86 Brougham in
“triple white”. Daaronder de grijze ’80 Brougham van ondergetekende
En dan nog wat andere Amerikaans spul dat daar stond in
Zürich: een turquoise very early Chevrolet Corvette van ca.
1954/55 vermoed ik. En een knalgele (kan geen originele
kleur zijn) 1961 Corvette Stingray waar nog steeds mee
geracet wordt!

Foto’s 11 en 12: De stoere Cadillac XT5. Commentaar overbodig
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Dan nog wat ander exotisch schoons dat daar stond
uitgestald. Een 1953 6 cylinder Bristol type 401 (de blauwe
in het midden)

Foto’s 19 t/m 21 de ’60 Chevrolet Impala Convertible

Foto 24: 1930 Chrysler Roadster

We zien een grijze 1941 Cadillac Series 62 Convertible;
schitterend gerestaureerd. (Opvallend: exact dit zelfde
model zullen we twee dagen later op Paleis Soestdijk ook
aantreffen. Zie foto’s 38 t/m 40 verderop)

Heel fraai was deze jaren ’40 Crysler Convertible. (foto’s
hier onder) Als je naar de tweede foto er van kijkt, vermoed
je al welke enorme vleugels ook bij Chrysler eind jaren ’50
hieruit zullen ontspruiten!
Deze wagen lijkt nogal overeenkomsten te hebben met de
grijze 1941 Cadillac Series 62 Convertible van foto 22.

Foto 27: 1953 Bristol 401
En de onvermijdelijke icoon was deze Mercedes 300 SL
met vleugeldeuren.

Van Zürich naar Paleis Soestdijk

De ICE brengt mij comfortabel terug naar Nederland. En
terwijl de oevers van de Rijn onder mij weg glijden, heb
ik alle tijd na te denken over het verschijnsel Concours
d’Elegance. Ik ben altijd verbaasd hoeveel bezoekers zo’n
evenement telkens weer trekt. Zou het zaterdag op Paleis
Soestdijk net zo druk zijn als eergisteren in Zürich? Waar
komen al die duizenden bezoekers toch eigenlijk op af?
Is het de verloren gegane verbinding met het verleden, die
we weer even willen herbeleven? Even weer dat gevoel
van vroeger? Dat geldt zeker voor de generatie krasse
zeventigers waar ik mijzelf toe reken. Wij groeiden op in de
naoorlogse jaren ’50 en ’60 met stijgende welvaart. De tijd
dat de bomen nog tot in de hemel leken te groeien. De
welvaart nam elk jaar toe dus werden de Amerikanen elk
jaar een paar cm langer. Wie ging er niet met zijn vader
naar de Auto-RAI en zag daar auto’s met groot karakter op
de markt verschijnen: in 1955 deed de iconische Citroën
DS zijn intrede met zijn hydraulische vering; ik heb er zelf
een gehad toen ik nog bij mijn vader in de zaak werkte. Je
zweefde er mee over de weg. Mijn vroegere DS zie je op de
foto hier onder.

Foto 22: 1941 Cadillac Series 62 Convertible
Foto 28 : Mercedes 300 SL met vleugeldeuren
Dan staat er een leuke Chevrolet Pick-Up van begin jaren ‘50

Maar ook nieuwe auto’s waren er present. Bentley pronkte
er met deze indrukwekkende Continental.

Foto 30: mijn legendarische “Snoek”, of te wel DS
19, donkergroen met grijs-metallc dak

Foto 23: early fifties Chevy Pick-Up
Even verderop staan we oog in oog met een 1930 Chrysler
Roadster met zwaar verchroomde spatborden, die er ook
mag wezen.

Foto’s 25 en 26 : 1941 Chrysler Convertible

Foto 29: Bentley Continental, nieuw!

In 1958 verscheen dat wonderbaarlijke Nederlandse Dafje
van de Gebr. Hub en Wim van Doorne met volautomatische
Variomatic versnelling (die net zo hard vóóruit als achteruit
kon). Om de verkoop te bevorderen, kon je een speciaal
Daf-rijbewijs halen. Je hoefde immers niet te schakelen.
Mijn vader had er een besteld voor mijn moeder. Haar
nieuwe, gele Dafje heeft letterlijk één ochtend op onze
oprijlaan gestaan. Toen moest ‘ie helaas weer terug naar
de dealer, want…….. mijn moeder was gezakt voor haar
Daf-rijbewijs!
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Vervolgens kwam mijn vader als de “verloren zoon” toch
weer terug in de schoot van GM met onderstaande groene
1972 Oldsmobile Cutlass Supreme, met wit vinyl dak en wit
(kunst)leer in het interieur. De wagen had spierwitte bucket
seats en een middenconsole. Het zou mijn vader’s laatste
auto worden, die ik erfde toen hij in 1988 op 86 jarige leeftijd
overleden was en waarmee in feite mijn Amerikanen-hobby
begon! (zie de volgende foto’s)

Foto 31: Reclame van de Daf 600. De bestuurder geniet
van de traploze automatische versnelling en….. van zijn
sigaar! (Dat laatste zou nu niet meer kunnen!)
Maar de Amerikanen gaven op automobiel-gebied te toon
aan! Auto-design kwam uit Amerika! Wat reden er toen veel
Amerikanen hier rond in Nederland. Daar kunnen ze op
Cuba nog wel een puntje aan zuigen!
Op de volgende foto zie je onze 1957 Buick Super, die mijn
vader reed tot het jaar 1960.

Foto 32: Onze ’57 Buick Super Sedan
Daarna kregen we deze 1960 Chevrolet Impala. Mijn vader
zit achter het stuur en mijn moeder staat bij het geopende
portier. Those were the days!! (De foto maakte ik met
mijn aller eerste fototoestel, dus nog zwart-wit). Waarom
de in Antwerpen geassembleerde Chevrolets destijds de
achteruitrijlichten als binnenste lampen hadden, terwijl die
op in Amerika gebouwde wagens in het midden van de drie
achterlichten zaten, is mij altijd een raadsel gebleven.

Foto 33: Onze 1960 Chevy Impala, met mijn vader aan het
roer en mijn moeder er naast, leunend op het portier
Foto’s 35 en 36: Mijn vader’s 1972 Oldsmobile Cutlass
Supreme, gefotografeerd voor het Slot van Zeist

Toen kocht mijn vader in 1966 deze Plymouth V8 Barracuda
met gigantische glazen fast-back ruit. Voor één keer in zijn
leven ontrouw aan GM! (zie volgende foto)

Foto 34: 1966 Plymouth Barracuda

De ICE is bij de Nederlands-Duitse grens aangekomen
en ik heb tot Utrecht de tijd te bedenken wat de jongere
generaties eigenlijk te zoeken hebben op zo’n Concours
d’Elegance zoals morgen plaats vindt op Paleis Soestdijk.
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Wat trekt hun aan in al die oude exotische wagens? Zij
hebben de tijden niet meegemaakt dat die hier rond reden.
Ik moet uitstappen; we zijn in Utrecht. Morgen maar eens
kijken op Paleis Soestdijk!

verder doorlopen, op zoek naar éénwording met het
achterspatbord!

Ten opzichte van de vooroorlogse auto op de achtergrond,
waarvan mij merk en jaargang onbekend zijn, is deze ’53
Chevrolet wel een enorme vooruitgang!

Van Het Loo naar Paleis Soestdijk

Velen van ons zullen de afgelopen jaren het Concours
d’Elegance van Paleis Het Loo bezocht hebben. Dat Paleis
staat nu in de steigers vanwege een grondige renovatie en
dat is nou niet de mooist denkbare achtergrond voor een
Concours d’Elegance. Dus is men uitgeweken naar Paleis
Soestdijk en daar zal het de komende jaren ook blijven, zo
hoorde ik van één van de organisatoren.
Ik kom aan in mijn ’80 Cadillac Fleetwood Brougham en ben
op zoek naar het parkeerterrein, speciaal voor eigenaren
van klassieke auto’s. Dat parkeer terrein is erg moeilijk te
vinden en als ik aan een medewerker vraag hoe ik daar
moet geraken, zegt hij dat het daar helemaal vol is. Dus
zet ik de Caddy maar op het normale parkeerterrein tussen
gewoon klassiek- en nieuw spul. Alles staat er door elkaar.
En het is nog een heel eindje lopen om aan de overkant
van de provinciale weg het terrein van Paleis Soestdijk
te bereiken, waar het er gezellig uit ziet en zwart van de
bezoekers. Het is warm en zonnig weer (understatement).
Eigenlijk is het zo heet dat de mussen van het dak vallen
(van Paleis Soestdijk wel te verstaan), dus heb ik mijn grote
Cadillac-paraplu meegenomen om enigszins tegen de
koperen ploert beschermd te zijn.

Foto 41: 1942 Cadillac Series 62 Convertible. Vóór- en
achterspatbord zijn bezig één geheel te worden.
Op de weide achter het paleis treffen we een kolonie Ford
Mustangs aan; zowel klassiek en tamelijk nieuw en de
blauwe achterkant is van een jaren ’70 Corvette. De nieuwe
Mustang borduurt enerzijds voort op de nostalgische lijnen
van de jaren ’60, maar heeft ook iets geheel eigentijds.
Maar als ik mocht kiezen…….. dan wist ik het wel. De
moderne liet ik dan staan.

Foto 44: ’53 Chevrolet Skyline Hardtop Coupe;
het chroom blinkt in het zonlicht

Veel Cadillacs stonden er niet op Soestdijk, maar deze ca.
1983/1984 Seville kan niet aan onze aandacht ontsnappen,
al was het maar vanwege de “bustle-back”, de schuinaflopende achtersteven.

Foto 45: ca. ‘83/’84 Cadillac Seville
En ja hoor, een klein stukje verderop een wel zéér nieuwe
Cadillac Escalade. Toch uitzonderlijk, want die zie je hier –
in tegenstelling tot Zwitserland - echt niet veel rijden. Als je
er voor staat, lijkt het wel een vrachtauto! Stond er onlangs
niet in de krant dat de C02 uitstoot niet was afgenomen,
maar juist was toegenomen? En kwam dat niet door de
grote voorliefde voor SUV’s………….?

Foto 37: dankzij deze paraplu was het nog uit te houden daar op Soestdijk
Zoals al eerder gezegd, is mijn queeste altijd eerst gericht
op Amerikaanse auto’s meer in het algemeen en Cadillacs
in het bijzonder.
En ja, daar staat weer zo’n 1941 Series 62 Convertible, net
als die grijze die in Zürich stond. Maar deze is Bordeauxrood, wat wel een veel mooiere uitstraling geeft. Vergelijk
foto’s 22 en 38 maar eens!
Wat je aan het ontwerp uit deze periode goed kan zien,
is hoe voorspatbord en achterspatbord langzaam naar
elkaar toe groeien. Het voorspatbord komt nu net tot
aan het voorportier, maar zal in de jaren hierna daarin

Foto’s 42 en 43: klassieke en moderne Ford Mustangs
Foto’s 38 t/m 40: 1941 Cadillac Series 62 Convertible,
2019 Concours d’Elegance Paleis Soestdijk. Uit het
achterlicht zullen ten slotte enorme vleugels groeien!
De volgende foto laat een vergelijkbare Series 62
Convertible zien van slechts één jaar later: 1942. En kijk
eens hoe voorspatbord en achterspatbord al veel dichter
bij elkaar zijn gekomen! Ook is te zien dat de ’42 Caddy
veel lager is dan die van ’41 en de grille wordt breder! (Deze
stond niet op het Concours d’Eelegance; foto van Internet).

Ook aan de achterkant van het paleis een fraaie ’53
Chevrolet Styleline hardtop Coupe; het tweede jaar dat
de luxe Chevy’s geen raamstijl meer hadden tussen de
zijruiten. Wat ons kan opvallen, is dat de voorruit nog uit
twee delen bestaat. Het heeft een aantal jaren geduurd, tot
men het aandurfde de voorruit uit één stuk gebogen glas te
maken. Vanaf 1955 werd de ruit “panoramisch”.
Dat er in de jaren ’50 kwistig met chroom-versieringen
werd omgesprongen, laat deze Chevy ons ook wel zien!

Foto 46: een vette splinternieuwe Cadillac Escalade,
waar ik (letterlijk) niet omheen kon
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Meer verheugd was ik, toen ik de auto van de volgende
foto zag staan. Een zéér bijzondere zwarte 1963 Chevrolet
Corvette StingRay; bijzonder omdat 1963 het eerste jaar
was dat dit model op de markt verscheen en wel met een
split-window (in twee delen gespleten achterruit). Bill Mitchell
– wie anders? – is natuurlijk de geestelijke vader van deze
wagen, maar hij heeft hemel en aarde moeten bewegen om
“zijn” split window er door te krijgen. De “Brass” - de hogere
heren bij GM - vonden het maar niets, want het uitzicht naar
achteren verminderde er aanzienlijk door. Mitchell vond dat
de gespleten “backlight” de wagen een klassieke uitstraling
gaf en het dak was er een stuk steviger door. Na veel
soebatten en eindeloze vergaderingen kreeg Mitchell ten
slotte zijn zin. Maar slechts voor één jaar. Voor 1964 moest
de split van de achterruit er aan geloven, zoals de tweede
foto laat zien!!

oude schuur, vervolgens mechanisch totaal gerestaureerd
en vernieuwd, maar de carrosserie is zo gelaten als die
te voorschijn kwam. Sterker nog, het “patina”- want zo
noemt men dit uiterlijk - is bij deze wagen nog aangedikt en
verergerd. Want wat roest lijkt is geen roest, maar roestverf.
Onder een bepaald genre klassieker enthousiasten is het
hebben van een “old patina car” een nieuwe rage geworden
onder het motto: “They are only original once”. (Ze zijn
alleen maar één keer origineel). Google maar eens met de
zoekterm “old patina car”, dan zul je versteld staan van wat
je te zien krijgt.
Deze Buick had overigens een super mooi interieur dat
nog origineel geweest kan zijn, maar misschien ook wel
was gerestaureerd. Persoonlijk zou ik toch voor volledige
restauratie gaan, óók van de carrosserie. Maar dat heeft bij
mij een emotionele reden, want dit is dus precies de wagen
die mijn vader nieuw kocht in 1957 (Zie foto 32) en die wil je
dan zo hebben, als hij toen ooit was.

Deze Ferrari-rode bolide is een Vision Mercedes-Maybach
Concept Car. Op de tweede foto, die ik van Internet heb
geplukt, komt de wagen beter tot zijn recht, dan op mijn
eigen foto vanwege de storende paal van de stand. Op de
onlangs gehouden 2019 IAA autotentoonstelling in Frankfurt
beklommen Greenpeace activisten dit soort wagens met
posters waarop stond “Climate Killer” Retorische vraag:
zal het ooit nog goed komen met de CO2 uitstoot en het
klimaat van onze planeet?

Foto 51: de zwarte ’60 Plymouth Fury rijdt het bordes op om door de
jury beoordeeld- en bejubeld te worden. De wagen viel in de prijzen!
En omdat er van 1949 tot 1971 in een Rotterdamse
assemblagefabriek Chrysler producten in elkaar werden
geschroefd, waarvan alle onderdelen in enorme kratten uit
Detroit werden aangevoerd, zal deze Plymouth ongetwijfeld
daar ook zijn Nederlandse inborst vandaan hebben. (Ik
heb eind jaren ’60 nog een rondleiding in die fabriek
meegemaakt, want toen bestond nog de JAC, de Jeugd
Automobiel Club waar van alles voor de petrol heads-jeugd
georganiseerd werd)
Wie meer interessants wil te weten komen over de
assemblage van Chrysler-producten in Antwerpen en
Rotterdam gaat naar:
http://www.chryslerclassiccars.nl/pdf/assemblage_
benelux.pdf

Foto 47: 1963 Corvette Sting Ray met splitwindow
De 1963 split window Vettes zijn zeer gezocht en héél veel
meer waard dan de jaargangen die er op volgen met een
ruit uit één stuk, zoals hier onder te zien is aan de ’64 Vette
Sting Ray.

Foto’s 49 en 50: ’57 Buick Roadmaster met roest-patina er op gespoten

Foto 48: ’64 “Vette” met achterruit uit één geheel
Wat zien we hier nu? Een 1957 Buck Roadmaster “Barn
Find”. Deze wagen is in de VS ergens opgedoken in een

We komen aan bij een 1960 Plymouth Fury Convertible,
die op het Concours d’Elegance van Paleis Soestdijk in de
prijzen viel. En terecht! Je ziet ‘m hier het bordes oprijden
om door de jury beoordeeld te worden. Deze wagen is
inderdaad in totaal originele staat, in Nederland nieuw
geleverd en nu in handen van een eigenaar, die er super
zuinig mee om gaat. Het ontwerp is van de legendarische
Virgil Exner (een naam om te googelen!), die op deze
zonovergoten dag vanaf zijn wolkje aan gene zijde van het
aardse leven ongetwijfeld glimlachend naar beneden heeft
gekeken.

Foto’s 52 en 53: de
achtersteven van deze ’60
Plymouth Fury kan doorgaan
voor pingpong tafel; voorkant
van het boek dat de biografie
van Virgil Exner beschrijft

Verder geen “Amerikanen” meer op Soestdijk, dus maar
even rondneuzen naar wat er nog meer voor moois te zien is.

Foto’s 54 t/m 56 Vision Mercedes Maybach
De Lightyear One is ontwikkeld door ingenieurs aan een
Nederlandse universiteit en heeft het beter voor met de
toekomst van onze planeet. Hij is namelijk één groot rijdend
zonnepaneel! Vandaar de zwarte motorkap, zwart dak
en zwarte achtersteven. Om zo veel mogelijk oppervlak
te creëren voor zonnepanelen, is de achterkant qua
ontwerp wat lang uitgevallen, maar dat nemen we graag
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op de koop toe. Er worden investeerders gezocht om
deze 100% Nederlandse wagen te gaan produceren. Wie
zich aangesproken voelt gaat nu naar Google en vult in:
Lightyear One! (Foto’s 57 en 58)
Ook zeker zo indrukwekkend is de Peugeot E-legend
Concept Car (2018), die is gebaseerd op de legendarische
jaren ’70 Peugeot 504 Pininfarina. Het origineel van toen zie
je op de laatste foto.

Foto’s 59 t/m 61: de Peugeot E-Legend en het origineel:
de jaren ’70 504 Pinninfarina, ter vergelijking

Foto’s 57 en 58: De Lightyear One is één rijdend zonnepaneel
Wel knap hoe de ontwerpers van de Peugeot E-Legend het
nostalgische design toch een eigentijdse dimensie hebben
weten te geven. En ja, ook deze is geheel elektrisch èn
zelfrijdend; wat het vervoer in deze neo-klassieker naar mijn
bescheiden mening een stuk minder aangenaam maakt! En
zolang de zeldzame metalen voor de accu’s nog gedolven
worden in schimmige ondergrondse mijnen in onduidelijke
(Afrikaanse) landen, durf ik deze nog niet planet-proof te
noemen.
Het origineel is de Peugeot 504 Pininfarina uit de jaren ’70
(zie derde foto!)

Het zelfde geldt voor de revival “Trabbie” of te wel de
wederopstanding van de Oost-Duitse Trabant met
traditiegetrouw een kunststof carrosserie. Ook hiervoor
worden investeerders gezocht; dus wat let je? De originele
Trabant uit het voormalige communistische arbeiders
paradijs Oost-Duitsland zie je op de tweede foto. Doe mij
ondanks de stinkende, rokende en ronkende 2 (of 3) cilinder
tweetakt toch maar deze laatste.

Foto’s 62 t/m 64: de toekomstige (??) Trabbie
en op de tweede foto het origineel.
Er stonden op “Soestdijk” ook heel wat fraaie automobielen
te koop, zoals deze Bentley 6,6L V12 Biturbo voor Euro
159.750. Het Koninklijk Huis had er naar verluid geen
belangstelling voor, dus ga gauw naar Marktplaats en wees
er snel bij.

Foto 66 en 67: Citroën 2CV. De rode “Eend” was van ondergetekende
Over Citroën gesproken: op de volgende foto zie je
kunstenares Brigitt Reuver aan het werk, op het Concours
d’Elegance van Paleis Soestdijk. Brigitt Reuver: een naam
om te onthouden! Ik had haar al eerder ontmoet en aan
het werk gezien op het 2019 Capital Cars & Classics in
de Kromhouthallen in Amsterdam. Daar sprak ik met haar,
omdat ik zelf ook schilder, zij het dat mijn automotives het
in de verste verte niet halen bij die van haar en dus heb ik
maar besloten het bij landschappen en stillevens te laten,
zoals Vincent van Gogh deed. Ze vertelde toen dat ze heel
iets anders had gestudeerd, maar hier min of meer toevallig
was ingerold.

Foto 65: geen koninklijke belanstelling voor deze te
koop staande Bentley. Iets voor jou misschien?
Mijn eerste auto ooit was een splinternieuwe 1965 Citroën
2CV “Eend” in de kleur Rouge Cornaline. Ik kreeg ‘m van
mijn ouders, omdat ik tot m’n 18e niet gerookt had. Dus
moest ik bij deze fraai gerestaureerde broeder wel even een
traantje pinken. Mijn eigen 2CV, waarmee ik heel wat dolle
avonturen heb beleefd, zie je op de tweede foto.

Foto 68: Brigitt Reuver werkt in opdracht op
“Soestdijk” aan een Citroën DS
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Eens verslaafd blijft verslaafd!

Ze schildert met acryl verf en gaat uit van foto’s. Maar haar
schilderijen van opvallende exoten en iconische klassiekers
stijgen mijlen ver uit boven haar uitgangspunt: de foto. En
dat zit ‘m in de emotie die zij in haar werk weet te leggen;
iets wat een foto nooit zo kan bereiken. Intussen is ze
internationaal aan het doorbreken. Meer over haar en haar
werk op www.brigittreuver.com

Foto 71: de stand van Louwman Exclusive, importeur van o.a. McLaren,
Lotus, Morgan, Maserati, TVR en Brute (een gepimpte Jeep) met op
de achtergrond het witte Paleis Soestdijk in de felle middagzon!
En daarmee komt er een einde aan de rondgang over het
indrukwekkende 2019 Concours d’Elegance van Paleis
Soestdijk waar zoveel moois te zien was. Nee, het was
geen Pebble Beach en ook geen Villa d’Este, maar een 3e
plaats met een bronzen plak verdient dit event wel, wat mij
betreft.
Als ik weer in mijn Cadillac ben gestapt en naar huis
rijd, komt toch die prangende vraag weer boven, wat zo
ontzettend veel mensen nou toch zo aantrekt aan wagens
die zij niet zelf hebben kunnen meemaken en waar zij dus
ook geen eigen herinneringen of emotionele binding mee
kunnen hebben.

Foto 69: moet wel heerlijk zijn met zo’n fraai uitzicht
in het zonnetje zo’n kunstwerk te maken.

Foto 70: Brigitt Reuver maakt furore!

Misschien heeft de jongere garde leden van de Cadillac
Club Nederland daar een antwoord op? Als dat zo is, klim
in je PC en schrijf je reactie naar onze redacteuren voor het
volgende nummer van onze onvolprezen “Standard”. We
wachten er op met spanning!
Als uitsmijter de Cadillac Elmiraj Concept Car, die
geïntroduceerd werd op het Concours d’Elegance van
Pebble Beach in 2013. Mèt inderdaad op de achtergrond
de onvermijdelijke Pacific Ocean. En daarmee is het toch
weer gelukt om in “style” af te sluiten met een Cadillac!
Intussen: keep up the good works, happy motoring and
see ya next time!
Bronnen: verrweg de meeste foto’s zijn van ondergetekende.
Slechts enkelen zijn op Internet gevonden

Foto 72: Cadillac Elmiraj Concept op Pebble
Beach Concours d’Elegance in 2013

Inmiddels roep ik al enkele jaren dat ik mijn collectie wil
uitdunnen en dat is toch wel een beetje gelukt. De laatste
twee jaar zijn er drie Cadillacs naar andere liefhebbers
gegaan dus er was weer wat ruimte.
Tot ik dit jaar tegen de gele Fleetwood aanliep die nu ook in
het CCN blad te koop staat.
Maar als echte liefhebber blijf ik altijd rond kijken en tja op
internet zie je natuurlijk heel veel voorbij komen.
Zo zag ik recent een in eerste instantie heel mooie La Salle
van 1938 staan in de USA en de deal was zo goed als rond.
Het enige wat nog moest gebeuren was een lokale
inspectie.
Omdat ik zelf geen tijd had om te gaan kijken
heb ik iemand dit voor mij laten doen in de
States en helaas bleek de La Salle tegen te
vallen. Vooral de lak en het interieur waren een
echte tegenvaller, dus no deal.
Daarna zag ik ineens een hele mooie Cadillac
1939 cabrio serie 61 style 39-6129 op mijn
beeldscherm en mijn interesse was meteen
gewekt.
De charme van de niet geïntegreerde koplampen

en de reservewielen aan de zijkanten spreken mij al jaren
aan en als kers op de taart was het ook nog een cabrio met
ook een heel mooie kleurstelling.
Ja en dan ……
Toch maar eens contact maken met de verkoper en
dat bleek Danny Oberg te zijn en hij verkocht de auto in
opdracht van een museum.
Het contact verliep uiterst vriendelijk en na wat
onderhandelingen kreeg ik een mail dat we een deal
hadden.
Nu nog even het transport vanuit Nebraska regelen en de
betaling in orde maken en dan uitkijken naar de aankomt.
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Resultaten van de enquête over evenementen
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Cadillac Club Finland
viert 30-jarig bestaan

Onze huurauto was een Opel Grandland

Bij aankomst stonden deze Cadillacs uit Rusland
op het parkeerterrein van Haikko

Nog meer sedans en coupes van de Russen

Vlnr Dirk van Dorst, Anders Wald en Yann Sunders
bij de poster met een Fin met vinnen

Vlnr Lasse Lankinen, Anders Wald, Dirk van dorst krijgen
uitleg over de waterpijp van de Rus Egor Bystrov

Ingepakte Escalades van de Russen

Peter en ik mochten meerijden in de 1960 van Marco Renqvist

A ankomst bij de brouwerij Malmgårds

Gerard Gaanderse en Koen Ongkiehong bij de Malmgårds Bryggeri

De gevinde 1965 De Ville convertible van Lasse Lankinen

Vanwege het 30-jarig bestaan van de Finse Cadillac Club werden de CCN en diverse andere Cadillac
clubs uitgenodigd om dit van 14-16 juni mee te vieren in het Haikko resort in Porvoo, Finland.
Eigenlijk bestaat deze club al sinds 1977 maar hij werd pas
in 1989 officieel ingeschreven.
Van de CCN besloten Gerard Gaanderse, Peter van Rijswijk
en ik te gaan en wij boekten een vlucht van Amsterdam
naar Helsinki op vrijdag 14 juni.
De kosten vielen mee, retourtje Helsinki € 120,
tweepersoonskamer € 116 en de deelnamekosten voor
drie dagen waren € 100 per persoon.
Het was sympathiek van de Finnen om de kosten voor
buitenlandse deelnemers laag te houden. Twee jaar
geleden ging de Grand European in Kopenhagen niet door.
Een belangrijke reden was dat de deelnamekosten en
hotelkosten hoog waren zodat er weinig animo was.
Tijdens de Grand Europeans in Noordwijkerhout (2013) en
in Zwitserland (2015) heb ik de Finnen Sami Heteao en zijn
vrouw Nini leren kennen en ook voorzitter Matti Kukkonen.
Dat zijn zeer sympathieke mensen en dus een reden te
meer om te gaan.
We hadden gehoopt opgehaald te worden omdat de
Finse club dat had aangekondigd, maar dat leverde te veel
problemen op. Omdat het maar 50 km was van Helsinki
Airport naar Porvoo had ik daarom voor de verandering
eens een Piggelmee autootje geboekt.
In het vliegtuig zaten Peter en ik naast een dame uit
Beverwijk die regelmatig naar Finland vloog omdat haar
Nederlandse vriend in Helsinki woonde. Ze gaf ons wat tips
omdat we ons eigenlijk niet hadden voorbereid op deze reis
en we wisten niet waar we zouden belanden en hoe de sfeer
in Finland zou zijn. We moesten niet te veel verwachten van

het eten volgens de dame. Na de landing konden we de
locatie van het autoverhuurbedrijf niet direct vinden, maar
gelukkig kwamen we haar weer tegen met haar vriend die
ons de weg wees naar de balie van Alamo waar wij zonder
meerprijs een prachtige ruime Opel Grandland meekregen.
Het was prachtig weer en ook de zaterdag en zondag waren
mooi. Finland is een land van bomen, ontelbare meertjes en
zwerfkeien en telt ongeveer 5,5 miljoen inwoners waarvan
de meesten in het zuiden wonen.
Het viel Peter direct op dat de lange naaldbomen kaarsrecht
stonden.
Gerard was al eerder in Finland geweest en wist dat daar
langzaam gereden werd.
Dat deden wij dus ook en bij aankomst in Porvoo vonden we
Haikko Hotel/Manor/Spa vlak bij de afrit van de snelweg.
Op het parkeerterrein stonden een stuk of 40 Cadillacs
waarvan een tiental afkomstig was uit Rusland. Veel Finse
deelnemers wonen in de buurt van Helsinki en hoefden niet
ver te rijden naar Porvoo. De verste had 600 km gereden.
Als mijn vrouw Oxana (Russin) dit had geweten, had ze
mee gewild. De Russen die vrij jong waren (30-40 jaar),
kwamen voornamelijk uit St. Petersburg dat ongeveer 350
km ten oosten van Porvoo ligt.
Finland grenst aan het oosten aan Rusland. De grens van
zo'n 800 km loopt globaal ter hoogte van Moermansk in
het noorden tot St. Peterburg in het zuiden.
Dit was het eerste Cadillac event met Russische
deelnemers. Tijdens het event heb ik met diverse Russen
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kennis gemaakt en daarna heb ik veel gemaild met Artur
Krotov die eigenaar is van een Cadillac CTS uit 2016. In
de laatste Self-Starter van de CLC stonden tien nieuwe
leden uit Rusland. In Rusland zijn er momenteel twee
Cadillac clubs waarvan Cadillac Team Russia een affiliate
wil worden van de CLC. Op YouTube heeft Cadillac Team
Russia enkele leuke video's gezet van de meeting. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een drone.
Als buurman van Finland hebben de Russen goede
contacten met diverse Finse Cadillac clubleden waaronder
Lasse Lankinen, eigenaar van een bijzondere zwarte 1965
De Ville convertible met vinnen lijkend op die van een 1957
Cadillac. Hij vertelde dat hij deze te koop had zien staan in
California en er direct verliefd op was en hem kocht.
Ter promotie van de Cadillac Escalade kost deze in Rusland
ongeveer evenveel als in de VS. Dat is een schril contrast
met Nederland waar een Escalade meer dan het dubbele
kost.
Maar het invoeren van oldtimers in Rusland schijnt prijzig
te zijn waardoor er nauwelijks oudere Cadillacs in Rusland
zijn.
De locatie van Haikko was prachtig, zeer uitgestrekt en
gelegen aan een meer.
Na het inchecken liepen we naar de een paar honderd
meter verder gelegen Villa Haikko voor het welkomstbuffet
dat prima was. We schoven aan bij diverse bekenden van
de vroegere Grand Europeans waaronder Dirk van Dorst
(Director of European Affiliates van de CLC) en zijn vrouw
Liliane uit België/Frankrijk, Anders Wald (Director Northern
European Affliliates) uit Zweden en zijn vrouw Marianne,
Yann Saunders (reeds 80 jaar en bekend van The Cadillac
Database) en zijn vrouw Gitta uit de VS, voorzitter Matti
Kukkonen van de Finse Cadillac club en Sami en Nini.
Op Facebook volg ik Anders Wald die vaak mooie video's
en foto's plaatst. Sami Heteao was gekomen met zijn
zwarte 1967 Cadillac Eldorado waarmee hij en Nini in 2013
hadden deelgenomen aan de Lincoln Highway Centennial
Tour in de VS.

Zijn roodbruine 1955 Eldorado die voor het restaurant
stond had hij onlangs verkocht aan Juksa Toikka waar we
leuk mee hebben gesproken.
Na het diner hebben we buiten lang staan praten met
de Russen die eigen drank hadden meegenomen en
waterpijpen. De meesten kwamen uit St. Petersburg en
een paar uit Moskou. Egor Bystrov, eigenaar van een 2016
Escalade, vertelde dat hij een bedrijf heeft dat de prachtige
mozaïeken maakt in de metrostations van St. Petersburg.
Voor de grap hadden een paar Russen rekfolie meegenomen
om de Escalades van de andere Russen aan elkaar vast te
wikkelen. Dit hebben ze gefilmd en op YouTube gezet.
Zaterdagmorgen kwamen er veel Cadillacs bij op het
parkeerterrein om mee te doen aan een korte rit. Peter en
ik mochten meerijden met de 1960 sedan met caravan van
Marco en Taria Renqvist 1960. Marco kocht zijn Cadillac
32 jaar geleden en heeft er sinds 1987 bijna 300.000 km
mee gereden. De caravan neemt hij vaak mee, ook als hij
die niet nodig heeft. Hij had een tijdje geleden nog een
klapband gehad op de snelweg en er vier nieuwe banden
opgezet zonder wit zijvlak. Met speciale verf heeft hij die
wit gemaakt.
Marco is half Zweeds en kon dus de straatnamen die in het
Fins en het Zweeds zijn aangegeven in beide talen lezen.
Hij vertelde dat in al die jaren de motor een paar keer is
gereviseerd en dat hij eens de automaat had gereviseerd
waarbij hij een onderdeel verkeerd had gemonteerd met als
gevolg dat de automaat er weer onderuit en open moest.

Maxim Grishchishen wordt waarschijnlijk van voorzitter
van Club Russia (in zijn 2009 CTS)

De 1965 De Ville convertible van Matti Kukkonen

Liliane Van Dorst staand achter Nini en Sami Heteaho

Sami en Nini Heteao met hun 1967 Eldorado die in 2013 in
de VS meedeed aan de Lincoln Highway Centennial Tour

Voorzitter Matti Kukkonen brengt een toast uit

Marianne and Anders S Wald Dir. Northern Europ aff CLC, Dirk en
Liliane Van Dorst Dir. of Euro aff's and Gita and Yann Saunders

Een paar kilometer na het begin van de rit was er al een
tussenstop bij Lehtimäki Grill, waar we een tas kregen met
T-shirt voorzien van het opschrift Cadillac Club of Finland
30 Years en een fles bier. Daar kregen we ook een gegrilde
worst en konden we met de deelnemers praten. Veel
Finnen spreken Engels en het was opvallend dat de meeste
Cadillacs in zeer goede staat verkeerden. Het was ook leuk
dat er een goede spreiding was van bouwjaren. Maar alle
Cadillacs van de afgelopen tien jaar kwamen uit Rusland.
De rit werd vervolgd en ging door de stad Porvoo en daarna

Ook Dirk van Dorst

kreeg een fles

Wodka van Team Russia

2019 Newsletter Excellence Award van de
CLC werd toegekend aan Finland

Links Jyrki J Hytti redacteur van de Finse club met de
2019 Newsletter Excellence Award en rechts Anders
Wald winnaar van de Yann Saunders award 2019

Yann Saunders award 2019 presented in Finland
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over het platteland naar de Malmgårds Bryggeri waar de
tweede stop was.
Dit was een brouwerij maar we kregen er geen rondleiding.
Wel was er een miniconcert van een dame die geluid
wist te krijgen uit een zaag. Onderweg zagen we enkele
Amerikaanse wagens staan bij de vrijstaande huizen. Er
is ruimte zat in Finland en het is daar leuk rijden omdat
het stil is op de weg. Voor de liefhebbers was er nog een
derde stop bij een voormalig treinstation maar de meeste
deelnemers reden terug naar Haikko.
De gala avond was weer in de mooi aangeklede zaal van
Villa Haikko waar we aan tafel zaten met enkele Russen. Er
waren bijna 200 deelnemers. Het eten werd geserveerd en
tussen de gangen door waren er speeches.
Heikki Hessu Vainio vertelde over het ontstaan van de club.
Yann Saunders, bekend van The Cadillac Database, gaf
uitleg over de award van de CLC die wordt uitgereikt aan
iemand die zich inzet voor het merk en voor de CLC. Op
deze avond werden er twee awards uitgereikt.
Anders Wald ontving de Yann Saunders Award en Jyrki
J Hytti, de redacteur van het Finse clubblad, ontving de
2019 Newsletter Excellence Award. (Ik had de eer om deze
awards te mogen ontvangen in 2011 en 2015).
Na de uitreiking van de awards volgde de feestavond met
muziek van diverse Rockabilly Bands waar de Finnen erg
van houden. Tijdens deze drie dagen speelden maar liefst
6 bands!
Tegen het eind van het feest gingen we naar de bar op het
terrein van Haikko waar het nog druk was.Toen deze sloot,
zetten we de gesprekken voort in de lobby van het hotel
waar nog steeds drank werd geschonken tot rond 2 uur
in de nacht. Alcoholische drank is duur in Finland en de
glazen bier die we tijdens het evenement dronken kostten
bijna acht euro per stuk.
De Russen wisten dat drank duur was in Finland en
hadden hun eigen drank meegenomen. Voor de CLC
contactpersonen van de verschillende landen hadden de

Russen een leuke verrassing. Zij hadden metalen flessen
gevuld met wodka en voorzien van de opdruk Cadillac Club
of Finland 30 Years, Team Russia.
Ik kreeg ook zo'n fles en heb later op het vliegveld nog
overwogen om hem samen met Peter leeg te drinken
omdat hij niet in de handbagage mee mocht. We hebben
er een flinke slok van genomen en hem later ingecheckt als
ruimbagage want het is een leuke souvenir.
Zaterdagnacht was de hemel vrij licht en buiten op het
veld zaten de Russen met diverse Finnen gezellig te praten
en te drinken. Het deed me denken aan 21 jaar geleden
toen ik in St. Petersburg was enkele dagen voor of na
midzomernacht waarbij het 's nachts bijna licht was.
Peter en ik zijn nog bijna twee uur blijven zitten en hopen
dat de Russen over twee jaar een internationale Cadillac
meeting willen organiseren. Daar wil ik graag heen maar
zeker niet met mijn Cadillac.
Op zondag kwamen er nog wat Cadillacs bij zodat het
totaal iets meer was dan 100 stuks.
Het was een showdag zonder activiteiten.
Gerard Gaanderse heeft een tijd met Antti Asunmaa, een
van de broers van Garage Fiftynine, staan praten. Dat
bedrijf is eigenlijk gespecialiseerd in de restauratie van
jaren tachtig Mercedessen. Hun vader Mauri was toen hij
in Canada woonde, gefascineerd geraakt door de 1959
Cadillac en deze interesse is later overgeslagen op zijn
zonen.
In het fotoalbum zaten foto's van de 1959 Cadillac zoals
hij was aangeschaft en van de restauratie die tussen
2008-2015 werd uitgevoerd en zo'n 3.500 uur heeft
gekost. Bij de aankoop dacht Antti dat de Cadillac wit
was maar bij aankomst in Finland bleek dat hij roze was.
Het was niet een echte roestbak maar er moest veel aan
gelast worden en uiteindelijk werd het grootste deel van
de onderdelen gerestaureerd. Na enig zoeken vond ik
op internet interessante informatie over deze schitterend
gerestaureerde Coupe de Ville: http://garage59.blogspot.
com/ en www.facebook.com/GarageFiftynineFinland/

De oudste Cadillac uit 1907 van eigenaar Markku Viitasen die

Team Russia schonk een metalen fles wodka aan de affiliates van de CLC

Met uitzondering van de 1938 Cadillac links werden

Zondag morgen werden enkele oude Cadillacs per truck aangevoerd

Peter fotografeerd de 1941 en 1939 Coupes

Patrik Nummelin kocht deze 1954 Fleetwood in Nederland

de oudste deelnemers op een truck vervoerd

1938 Sedan

Antti Asunmaa en Gerard Gaanderse links bij de 1959 Coupe de Ville

Z aterdag diep in de nacht met veel Russen
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De site is in het Fins dat goed met Google Translate vertaald
kan worden.
Op de site staan rechts in rood trefwoorden in het Fins.
Vertaald zijn dit o.a. :
3D-modellering en printen, kofferbaksluiter, hoedenplank,
lassen, ramen, grille, interieur, polijsten, dashboard,
carrosserie, verchromen, vloer, lijstwerk en insignes,
spuitwerk, benzinepomp. Enkele foto's van deze site zijn
bij elkaar gezet.
Omdat Antti Asunmaa technisch tekenaar is en goed
overweg kan met het 3D tekenprogramma Solid Works en
ook de weg weet op het gebied van 3D scannen en 3D
printen en frezen zijn er veel onderdelen nieuw gemaakt.
Het is jammer dat de vader van de broers overleed voor de
voltooiing van de restauratie.
Ter ere van hun vader is van zijn handtekening een insigne
vervaardigd en op de achterklep gezet. Op de website
staat hoe dit is gedaan. (https://garage59.blogspot.com/
search/label/3D%20mallinnus%20%26%20printtaus)
Na het scannen van de handtekening is een vectorbestand
gemaakt dat in Solid Works is geïmporteerd. In Solid
Works zijn de lijnen omgezet naar een 3D vorm en zijn
er krommingen en afrondingen aangebracht. Met een
3D printer is een plastic insigne gemaakt die als mal zou
dienen voor het maken van een zandvorm waarin messing
werd gegoten.
De messing insigne werd gepolijst en elektrolytisch verguld.
De bovenkant van de accu is in originele staat nagemaakt
met vuldoppen die niet functioneel zijn. Als kleur van de
Coupe kozen de broers er een van een BMW.
Het verchromen is in Polen gedaan en heeft de nodige
nachtmerries opgeleverd. Zo raakten veel delen zoek maar
werden gelukkig teruggevonden en overleed de Pool die
het chroomwerk had aangenomen. Uiteindelijk duurde het
verchromen heel lang maar was het resultaat goed.
Patrik Nummelin sprak ons aan over zijn 1954 Fleetwood
die hij in Nederland had gekocht van Twan ten Bokkel.
De deelnemers kregen zondag een lunch in Villa Haikko

waar de oudste Cadillac, een Model K uit 1907 van Markku
Viitasen uit Porvoo stond. Hij had zondagmorgen nog drie
oude Cadillacs per truck aangevoerd.
Op internet is het een en ander te vinden over de Finnen die
in dit verhaal vermeld staan.
Rond 15.00 uur namen Gerard, Peter en ik afscheid van de
bekenden en dankten Matti Kukkonen voor de uitnodiging,
de goede organisatie en de leuke dagen.
We reden naar Helsinki en na een korte wandeling over de
lange boulevard hebben we Gerard afgezet bij zijn hotel
want hij ging pas maandag naar huis.
Met de Opel Grandland die goed reed hebben we maar
127 km gereden. Bij het terugbrengen bij Alamo bleek
dat de tankmeter niet goed werkte. Omdat we hem met
volle tank moesten inleveren hebben we hem tot twee
keer toe volgetankt maar de tankmeter ging niet naar
100%. De mensen van Alamo die de wagen in ontvangst
namen, waren op de hoogte van het probleem maar op
de eindafrekening een dag later werden toch kosten
voor voltanken in rekening gebracht. Nadat ik Alamo een
stuk stuurde over het probleem met de tankmeter dat
ik op internet had gevonden, werden de ten onrechte
geïncasseerde tankkosten teruggestort op de rekening.
Deze Finse meeting kreeg toch een aardig internationaal
tintje maar was niet een "echte" Grand European. Achteraf
gezien zou het weinig extra moeite hebben gekost om er
een GE van te maken. Voor zover ik weet, deden geen
Cadillacs uit Zweden en Noorwegen mee.
Maar als het evenement wat langer zou hebben geduurd en
het als een Grand European zou zijn aangekondigd zouden
er zeker Cadillacs van Noren en Zweden zijn gekomen en
zouden veel deelnemers per vliegtuig naar Helsinki zijn
gevlogen.

Boven plaat van de accu bestaat uit twee 3D geprinte delen

Bovenplaat op accu is met 3D printer gemaakt

Bovenplaat op de accu is met een 3D printer
gemaakt, de vuldoppen zijn niet functioneel

Benzine pomp

Bodem

Laswerk in voorscherm

In 1993 werd de Cadillac Club Sweden opgericht
die zo'n 2.000 leden met 4.000 Cadillacs telt.
Noorwegen heeft ook twee Cadillac clubs. Cadillac
Friends Norway telt 250 leden en Cadillac club of
Norway met een onbekend aantal leden.
Volgens Dirk van Dorst zijn er plannen dat in
2021 de volgende Grand European zal worden

georganiseerd door Duitsland in het Zwarte Woud
maar er waren in Finland geen deelnemers van de
Duits Cadillac club.
Finland bedankt en we kijken uit naar een volgende
meeting.

Kofferbaksluiter

Kofferbakbekleding

Dashboard

Origineel dashboard

Het chroomwerk raakte bijna zoek in Polen

Deurpaneel

Restauratiefoto's van de 1959 Coupe

De handtekening van de vader is gescand en omgezet in een

Insigne van de handtekening van de vader op de

Speciale bevestiging voor een kinderzitje

tekening om een insigne te maken op de achterklep

achterklep is van verguld messing

De oudste club en eerste Cadillac club in Europa is de in
1972 opgerichte Zweedse Cadillac Automobile Club waar
Tage Jingnert (1928-2017) praktisch tot zijn overlijden
voorzitter is geweest. Hij heeft bijna 100 Cadillacs gehad.
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FREDY'S

V-16

In 2013 meldde Fredy Kaiser uit het Zwitserse Meggen
(bij Luzern) zich aan voor de Grand European die de CCN
organiseerde. Hij had net een zeer bijzondere Cadillac
gekocht, een V-16 convertible sedan uit 1939.
Nadat Fredy zich had aangemeld voor de GE2013 heb ik
diverse keren met hem gemaild.
Hij was autoliefhebber en eigenaar van een Landrover
Defender zoals in de film Tomb Raider is gebruikt en van
een Packard 845 Sedan uit 1931.
In 2013 ging hij op zoek naar een auto met een V-16 motor.
De keus was beperkt omdat er maar enkele fabrikanten zijn
geweest die deze hebben gemaakt waaronder Cadillac,
Marmon, Peerless en Bucciali. Cadillac bouwde in totaal
zo'n 5.000 zestien cilinders. De aantallen van de andere
merken zijn verwaarloosbaar.
De eerste generatie Cadillac V-16 motor die van 1930-1937
werd gemaakt had een inhoud van 452 cubic inches (7406
cc) met een hoek van 60 graden tussen de cilinderbanken
en kleppen in de koppen. Hiervan werden er ongeveer
4.500 stuks gemaakt.
De tweede generatie waarvan er tussen1938-1940 in totaal
zo'n 500 stuks zijn gemaakt, had een inhoud van 431 cubic
inches (7062 cc) en een vermogen van 185 pk.
Door de hoek van 135 graden tussen de cilinderbanken
was deze motor laag en omdat het een zijklepmotor
was, was hij superstil. De nieuwe motor bestond uit 1627
onderdelen en de voorganger had er 3273. Het gewicht
van de nieuwe motor was 480 kg wat 115 kg minder was
dan van zijn voorganger.

Een bijzondere ontmoeting met Fredy en Sylvia Kaiser
en hun Cadillac V-16 in Zwitserland

Sylvia en Fredy K aiser bij hun Packard 845 sedan uit 1931

De Cadillac V-16 motor die van 1938-1940 werd gemaakt
was een zijklepper met een hoek van 135 graden

Zoekend op internet kwam Fredy Kaiser de video tegen van
Riddle Motor in Michigan die een prachtig gerestaureerde
V-16 Convertible Sedan uit 1939 aanbood.
Op YouTube is deze te vinden door te zoeken op 1939 V16
Cadillac Model 30-90 Sedan Convertible.
De V-16 is van het type 9029 waarvan er vier zijn gemaakt.
In de ledenlijst van de CLC staan twee van dit type vermeld.
De kans is groot dat alle vier exemplaren nog bestaan.
Na de aankomst van de V-16 heeft Fredy in augustus 2013,
vlak voor de GE2013, een feest gehouden voor enkele
leden van de Zwitserse Cadillac Club.
De V-16 stond in dezelfde garage waar de Nash van zijn
overgrootvader stond en voor de gelegenheid heeft Fredy
met een sabel de nek van een fles champagne weggehakt.
Deze techniek die sableren of sabreren wordt genoemd
werd vroeger in militaire kringen gedaan. Dit is een van de
liefhebberijen van Fredy.

De lengte van type 3049 Cadillac V-16 is 560 cm

Fredy met

sabel om de nek van de champagnefles af te slaan om de aankomst
te vieren van de V-16 met de Zwitserse C adillac club in 2013
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Schaalmodel van de Cadillac uit het Kuifje album De sigaren van de farao

Fredy Kaiser reed met Arion Scheifele, de voorzitter van
de Zwitserse Cadillac Club, mee in diens 1970 De Ville
Convertible naar de GE2013.
Bij zijn aankomst in Noordwijkerhout had ik een kleine
verrassing voor Fredy meegenomen, een miniatuur van een
soortgelijke 1938 Cadillac uit het Kuifje-album "De sigaren
van de farao".
Na de GE2013 heb ik enkele maanden met Fredy gemaild
en nodigde hij Oxana en mij uit om naar Meggen te komen.
Op internet vond ik een exemplaar van het boek Sixteen
Cylinder Motorcars van Roy Schneider dat hij direct bestelde.
Vorig jaar kreeg ik dit prachtige boek dat soms in antiquariaten
wordt aangeboden cadeau van Hans Wansink uit
Rotterdam die een grote verzameling Cadillac boeken heeft.
Maar helaas brak er voor Fredy een slechte periode aan door
levensbedreigende aandoeningen. Op verzoek van Fredy
hebben wij toen onze contacten verbroken.
Tijdens de GE2015 in Zwitserland reden we langs Meggen
en had ik hem graag willen bezoeken. Tot mijn verrassing
kreeg ik op 9 mei jl. een email van Fredy met als titel "I am
back from my depression".
We pakten de draad weer op en ik kreeg van hem een foto
van zijn vader als jonge man zittend op de auto van diens
opa waarvan Fredy niet wist welk merk het was. Hij dacht
een Bentley maar na wat speuren kon ik vaststellen dat het
een Nash uit 1930 was.
Fredy's interesse in vooroorlogse auto's is deels uit nostalgie.
Zijn V-16 staat dus in dezelfde garage bij het huis in Meggen
dat zijn overgrootvader in 1925 kocht en de vader van Fredy
reed als chauffeur van een rijke Joodse man in een Lincoln
Zephyr uit 1936. Als jongen reed Fredy wel eens in een jaren
vijftig Mercury op de binnenplaats voor de 23 garages die zijn
familie bezat in het centrum van Luzern. Hij raakte ook onder
de indruk van een Packard uit de jaren vijftig,

Fredy nodigde ons uit om hem en zijn vrouw Sylvia te
bezoeken en boekte voor ons een kamer in Hotel Balm
in Meggen. Hij had ons eigenlijk willen onderbrengen
in het dure hotel Schweizerhof in Luzern maar dat was
volgeboekt op de datum waarop wij hen wilden bezoeken.
Van Schiphol vlogen we naar Zürich waar we via Booking.
com een hotel hadden geboekt.
Vanaf het station liepen we naar het hotel en binnen vijf
minuten zag ik een Cadillac CTS coupe staan. Ik had
verwacht dat we veel meer Cadillacs zouden zien omdat
deze in Europa via Zwitserland worden geïmporteerd.
Uiteindelijk viel het zwaar tegen want in de drie dagen in
Zwitserland heb ik maar drie Cadillacs gezien buiten de
V-16 van Fredy die ons de volgende dag zou ophalen in
zijn Mercedes. Groot was mijn verbazing toen ik wachtend
voor het hotel plotseling de V-16 links de straat zag
passeren. Even later zag ik hem weer maar Fredy kon
vanwege de vele eenrichtingsverkeerstraten lastig bij het
hotel komen. Ik ben naar hem toegelopen toen hij ergens
op een hoek stil stond.
We maakten kennis met Sylvia en het was goed om Fredy
na zes jaar terug te zien. Hij had voor Oxana een mooie
roos meegenomen. Midden op de voorbank stond een
espresso-apparaat en achterin een koelbox. Verder had
Fredy een lange wimpel in de auto met onze nationale
kleuren. De kap was gesloten. Het openen en sluiten
schijnt een operatie te zijn van meer dan een kwartier.

A ankomst bij hotel Balm in Meggen

Kleine glazen achterruit

De Cadillac in De sigaren van de farao is zeer goed getekend

Espresso apparaat op de voorbank
De rit van Meggen naar Zürich van bijna vijftig kilometer
was de langste rit die Fredy met de V-16 had gemaakt.
Opvallend was dat de motor zoals eerder gezegd zeer
geruisloop liep.
Oxana en ik zaten achterin waar een zee van beenruimte
was omdat er geen klapstoelen aanwezig waren. De
V-16 was voorzien van een separatieruit. De V-16 heeft

In Zürich stond deze CTS Coupe staan maar verder

zagen we weinig C adillacs

We werden in Zürich opgehaald met de V-16

De motorkap opent door het embleem omhoog te duwen
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De V-16 is vrij laag

zogenaamde suicide doors. De breedte van de achterbank
was 132 cm en dat is een stuk minder dan van de latere
modellen zonder treeplanken. Met een wagenbreedte van
ongeveer 196 cm is hij bijna 6 cm smaller dan de grote
naoorlogse Cadillacs, maar door de spatborden lijkt hij veel
breder.
Met een lengte van 560 cm is hij negen cm korter dan mijn
Eldorado maar hij toont veel langer. De V-16 heeft een
wielbasis van 359 cm terwijl die van de Eldorado maar 320
cm is.
Vanaf 1938 werd geen hout meer toegepast in het koetswerk
maar in de deuren is wel hout gebruikt. Hij is voorzien van
een gesynchroniseerde versnellingsbak. In die tijd had
Cadillac nog geen automaat. Onderweg bood Fredy mij een
paar keer aan om zelf te rijden maar dit aardige aanbod heb
ik afgeslagen. Onderweg merkte ik dat de koppeling slipte
en na afloop van het heerlijke diner in Villa Schweizerhof in
Luzern belde Fredy een bergingsdienst omdat hij bang was
dat de V-16 het niet zou halen naar zijn garage in het centrum
van Luzern, een afstand van ruim drie kilometer.

Nadat we de V-16 in de garage in Luzern hadden gezet
heeft een taxi ons naar Meggen gebracht waar Sylvia
en Oxana al eerder heen waren gegaan. We kregen
een rondleiding in en om het huis en daarna volgde een
lange avond met veel eten en drinken. Van de BBQ kreeg
ik maar liefst drie grote steaks. Ik had nog nooit zoveel
vlees gegeten. Ik maakte kennis met verschillende soorten
Zwitserse kaas en als souvenir kregen we een
stuk Tête de Moine met kaaskruller. Na Ricard, witte en
rode wijn volgde aan het eind van de avond champagne
die met een nieuwe in Nederland bestelde sabel door
Fredy werd gesableerd. Fredy begeleidde ons rond twee
uur 's nachts naar hotel Balm dat nog geen tien minuten
lopen was en in de morgen bracht hij ons nog bier uit de
stad Luzern waar we later naar toe zijn gegaan.

De V-16 in de garage in Luzern

Fredy vond het jammer dat ik niet zelf met de V-16 heb
gereden en heeft ons uitgenodigd om nog eens te komen.
De koppeling heeft hij direct na ons bezoek laten afstellen
en met de V-16 heeft hij meegedaan aan de viering van het
vijfendertig jarige bestaan van de Zwitserse Cadillac Club
die op 31 augustus en 1 september werd georganiseerd
in Spiez. De V-16 heeft het goed gedaan, Fredy heeft er
toen ruim 250 km mee gereden.

Zicht op de Vierwaldstättersee vanuit het huis van Fredy en Sylvia
De V-16 op de parkeerplaats van Villa Schweizerhof in Luzern

Omdat de koppeling slipte werd de Cadillac bij Villa Schweizerhof opgehaald
Ik heb toch even achter het stuur gezeten toen de V-16 op
de bergingswagen werd getrokken en later bij de garage om
hem naar binnen te rijden. Hij heeft geen stuurbekrachtiging
en stuurt zwaar door het gewicht van bijna 2300 kg.
Het zicht naar achter via de buitenspiegels die op de
reservewielen op de voorschermen zitten, is slecht. Later
heb ik voor Fredy een extra set achteruitkijkspiegels besteld
bij Mc. Veys die op deurstijlen gemonteerd konden worden.

Deze selfie achter het stuur geeft een vertekend beeld. Door de weerkaatsing

Vlak voor middernacht drie steaks genuttigd met drie soorten drank

in de separatieruit is de voorruit zichtbaar en de oprijwagen

De vader van Fredy op de Nash van diens opa

Vraag en aanbod
‘84 Seville Elegante, vr. pr. € 5.500
Inl. H. Geurts, 077-4001645 , Hegelsom (2)
'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

Chassis van ‘65 Sedan Deville 1965. Er zit geen
kenteken bij. Helemaal hard en behandeld.
Inl. Jan van Vliet, 06-53381223 (3-18)
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. Ps. Dezelfde ook beschikbaar in Zilvergrijs , met zwart leder.
Inl. Gerard Ferwerda, 06-54341828, Dronten (01-19)

'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

'59 Flattop, volledig gerestaureerd, wit Inl. J.G. van
Erp, Goor, 0547- 263104, 06-11379006 (2-19)

'85 Eldorado Biarritz APK tot 2/2020, goede en
mooie staat. Inl. Jan de Sterke, 06 - 23 34 35 01,
Schiedam (01-19)

‘57 Fleetwood 60 Special, motor en bak gereviseerd div. onderdelen vernieuwd, vr.pr € 25.000
Inl. Tino van der Putten, 06-30151323 , tinovanderputten@kpnmail.nl , Lisse (4-18)

Since 1932

2000 DHS, white diamond, leren interieur shale,
originele sateliet navigatie, 50.000 km Inl. Gerard
Ferwerda, 0321 315667 , Dronten (2-18)

'84 Seville Elegante, 4.1 Ltr. V8, 63.000 mijlen, vr.pr. € 5.500. Inl. T. Geurts, 077-4001645,
rgeurts@home.nl (01-19)

'75 Fleetwood Sixty Special Brougham, in zeer
goede en originele staat met nieuwe LPG installatie, prijs in overleg. Inl. Winfred de Gooijer, 0344603527, Ingen (1-19)

'69 De Ville convertible, blauw metallic, APK tot
22 okt. 2020, gas installatie aanwezig, loopt, rijdt
en schakelt goed, alarm installatie aanwezig, km
stand 34.426, sinds 4 jaar een nieuwe witte kap
met achterruit van glas, vr. pr. € 18.750. Inl. John
Kuster, 024 - 35 55 156, Nijmegen (01-19)

Div. 6-deurs limousines, 8-of 9 persoons, allen
voorzien van climate control, cruise control, power seats/windows/mirrors, level ride, tilt steering,
in roestvrije en nagenoeg smetteloze staat, 2x’95
5,7 liter, zilvergrijs, 2x ’96 5,7 liter, zilvergrijs , 2x’97
4,6 liter zwart, 2x’98 4,6 liter zwart, 2x’99 4,6 liter
zwart, ’97-’99 tussen €4500-€6500. ’95-’96 tussen €5150-€5850 en 2000 zilvergrijs nieuw model
full options.Inl. Gert Sterken, 06-54687561 liefst na
18.00 uur, Helmond.

‘54 Cabriolet geel met rood interieur, ‘59 cabriolet
wit met rood/wit interieur, ‘59 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 0653287347, Heemskerk (0-10)
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
‘74 Eldorado convertible, zilver met witte bekleding,
donkerblauw dak.

THE AMERICAN DREAM STAAT BIJ
ONS GEWOON IN DE SHOWROOM.
Pietersen US Cars & Bikes • Waalhaven ZZ 6 • Rotterdam • T 010 - 428 63 20 • info@pietersen.us • www.pietersen.us

We sell new parts for Cadillac & LaSalle 1936-’70s
STAINLESS/CHROME
SOMBREROS
Medallions only

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

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

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)

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

“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

1956 EXHAUST
PORT
ASSEMBLY

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

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.

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
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CadillacCT6
CT6

Cadillac
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cieel
cieel
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en reparateur
vanvan
USAUSA
Cars
Cars

Amsterdamseweg
Amsterdamseweg
151151
Tel.Tel. (033)
(033)
422422
44 44
44 44

