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This is the preview version of Cadillac International , a compilation of articles that appeared
in the past 3 years in The Standard, the club magazine of the Cadillac Club Nederland. The
articles in English were published in the commemorative issue about The Grand European
meeting in 2013 that was organized by the CCN. This preview is aimed at distributors,
contributors of articles, retailers, sponsors, advertisers to give an indication how the
proposed new magazine Cadillac International will look. Aim is to launch an English and a
Dutch version. For both versions we are looking for sponsors and advertisers. The Dutch
version will be sent to all CCN members and have Dutch advertisers and sold at the
newsstand in small quantities. The English version will have international advertisers.
Cadillac International will be compiled by an international team of Cadillac owners, members
of international Cadillac clubs and Cadillac fans. The frequency of publication will depend on
the success of the first issue which will be about 150 pages thick filled with a wide variety of
more than 30 topics
The price at the newsstand will be about € 9.
Remarks and suggestions are welcome and can be sent to Koen Ongkiehong,
info@ibuko.com of 070-3560035, Pijnboomstraat 74, 2565ZR Den Haag.
Koen is president and editor of the CCN and recipient of the 2014 international Newsletter
Excellence Award of the Cadillac LaSalle Club which has close to 7000 members.
The layout of Cadillac International will be done by Dries de Regt who is the art director of
The Standard in the past 6 years. Deze testversie van Cadillac International is samengesteld
uit stukken die in de laatste drie jaar verschenen in The Standard, het clubblad van de
Cadillac Club Nederland.

De Engelstalige stukken werden geschreven voor de speciale uitgave ter gelegenheid van de
Grand European 2013, de grote Europese Cadillac meeting die de CCN in Noordwijkerhout
organiseerde. Deze testversie is bedoeld om distributeurs, winkeliers, sponsors, Cadillac
dealers, internationale Cadillac clubs en potentiële kopers en schrijvers een indruk te geven
van het voor zover ons bekend eerste Cadillac magazine ter wereld. Het plan is om Cadillac
International uit te geven in het Nederlands en het Engels. Voor beide versies worden
adverteerders en sponsors gezocht. De Nederlandse versie zal worden gestuurd naar alle
leden en adverteerders van de CCN. Alle vaste adverteerders van de CCN zullen in de
Nederlandse versie worden opgenomen, maar niet in de Engelse versie. Hiervoor worden
adverteerders gezocht.
Cadillac International zal worden samengesteld door een team van Cadillac eigenaren en
liefhebbers uit verschillende landen. De verschijningsfrequentie van Cadillac International zal
afhangen van het succes van de eerste papieren uitgave die ongeveer 150 pagina’s zal gaan
tellen en ruim 30 stukken zal bevatten over uiteenlopende onderwerpen.
De winkelprijs zal ongeveer € 9 bedragen.
Reacties op deze testversie zijn welkom en kunnen gericht worden aan Koen Ongkiehong,
info@ibuko.com of 070-3560035, Pijnboomstraat 74, 2565ZR Den Haag.
Koen is voorzitter van de CCN die ca. 400 leden telt en is al vele jaren de redacteur van het
clubblad The Standard.
De opmaak wordt gedaan door Dries de Regt die ruim 6 jaar The Standard opmaakt.
In 2015 werd The Standard bekroond met de International Newsletter Excellence Award van
de Amerikaanse Cadillac LaSalle Club die ca. 7000 leden telt.
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Honest John
John Foust ( Honest John ) uit Justin Texas (niet ver van Dallas) is sinds 2010
een belangrijke sponsor van de Grand European. Twee maanden geleden heeft
John een fors bedrag gedoneerd voor de GE2013. In dit stuk dat John ons heeft
aangeleverd kunnen we lezen dat hij een Cadillac man is in hart en nieren. De
foto’s zijn afkomstig van Dirk van Dorst die in 2011 een bezoek bracht aan
Honest John.
John groeide op boven de
begrafenisonderneming
van zijn familie in het
kleine stadje Grapevine
in Texas. Vanaf zeer
jonge leeftijd werkte hij
in het bedrijf om zijn
familie te helpen. Hier
werd de basis gelegd
voor zijn waardering voor
Cadillacs. Het bedrijf
had uitsluitend Cadillac
Fleetwood limousines en
lijkwagens. Zijn ouders
schafte om de ongeveer 8
jaar een nieuwe vloot aan.
Op zijn twaalfde begon
John al met het besturen
van een lijkwagen in

begrafenissen. Geen rijbewijs nodig. Zijn vader zei: "Gewoon
de auto voor je volgen". Zijn eerste auto was een Six Window
Sedan uit 1960. Deze Cadillac had jarenlang stil gestaan achter
hun garage. Zijn vader kocht een nieuwe accu en een aantal
tune-up onderdelen en zei tegen John dat als hij hem aan de
praat kon brengen hij de Cadillac kon krijgen. Geen probleem!
Die middag reed hij. Met deze uit 1960 en veel andere Cadillacs
reed John rond tot hij klaar was met de High School.
Van zijn oma mocht John voor zijn afstuderen een auto
uitkiezen. Ze zat te denken aan een schattige kleine Chevy
Vega, maar John koos een 1968 Cadillac 75 limousine, die was
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ingeruild bij de handelaar waar zijn familie altijd de
lijkwagens kocht. Deze auto was 5 jaar oud maar het
zag er uit en liep zo goed als nieuw.
En toen, verder studeren? Nee dus! John had geen
idee wat hij wilde met zijn leven op dat moment.
Het enige wat hij wist was dat hij van Cadillacs hield.
Dus ging hij naar de grote stad Dallas in Texas en
kreeg een baan bij Lone Star Cadillac in Downtown
Dallas. John werkte daar ongeveer een jaar en leerde
er veel. Na Lone Star ging hij een paar jaar studeren aan de
Universiteit van Noord-Texas in Denton. Na 5 jaar haalde hij
het kandidaatsexamen Micro Biologie. Toen hij naar Denton
verhuisde kocht John een oud huis uit het Victoriaanse tijdperk.
De voltooiing ervan viel ongeveer gelijk met het moment dat hij
afstudeerde.
Dat huis stond toen bekend in de stad als het "Cadillac House".
Op een gegeven moment stonden er 6 tot 8 Cadillacs in
verschillende staten van verval geparkeerd in en rond zijn huis.
Daarna ontmoette John een leuk meisje en trouwde. Ze
spoorde hem aan om serieus te worden en een echte baan te

by Koen Ongkiehong

met uitzondering van
zijn 1955 Coupe de
Ville. Hij ging naar het
Dallas Instituut voor
Begrafenisondernemers
en een jaar later was
hij gediplomeerd
begrafenisondernemer.
Hij leefde een beetje
te dicht bij de "echte
wereld". Verdriet
en rouw waren zijn
dagelijkse metgezellen.
John begon zwaar te
drinken. Zijn huwelijk
viel uit elkaar. Hij was
niet tevreden met
de weg die hij was
ingeslagen. Hij leende
$ 10.000 van zijn
bank en besloot de

vinden. Voor John
betekende dit dat
hij full-time in
het familie bedrijf
ging werken. Ze
verhuisden naar
een "normale"
conventionele wijk
en gingen wonen
in een "normaal"
bakstenen
huis met drie
slaapkamers.
John verkocht
al zijn Cadillacs

autohandel in te gaan.
En zo begon hij Honest
John's Caddy Corner. Zijn
plan was om zijn liefde
voor Cadillacs door het
hele land te verspreiden
door de verkoop van
Cadillacs met lage
kilometerstanden aan
werkende mannen en
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vrouwen. Hij was makkelijk met financiering. Hij had vertrouwen
in de kopers als die een baan hadden was dat genoeg om te
mogen afbetalen. In die tijd werd John actief in de Cadillac
LaSalle club. Hij was toen al jaren lid van de noordelijke
regio van Texas, maar ging weinig naar clubbijeenkomsten.
John werd verkozen tot bestuurslid en kreeg de taak van
evenementenleider. Het volgende jaar kreeg hij de taak van
ledenadministrateur en het daarop volgende jaar werd John
vice-voorzitter. In 1986 werd hij verkozen tot voorzitter van
de North Texas regio van de CLC. Hij was ook de voorzitter
van de 1986 CLC Grand National. Hij is erg trots dat hij zijn
diensten mocht verlenen aan de plaatselijke club en kijkt op
die jaren terug met veel mooie herinneringen. In 1993 werd
John CLC National Director, een afgevaardigde om Texas en de
omliggende staten te vertegenwoordigen. Het was zijn taak om
gezonde groei in de bestaande Noord-Texas regio te bevorderen
en nieuwe regio op te zetten waar mogelijk. In zijn korte
ambtstermijn als National Director (1993-97) hielp John mee
om 2 nieuwe regio's in Texas te vormen. De Gulf Coast regio en
de Alamo regio, nu bekend als de Central Texas regio. In 1995
werd hij benoemd door het bestuur van de CLC als de eerste
directeur van International Affiliates. Hij vervulde die functie
voor twee jaar en is er nog steeds trots op dat hiermee de basis
werd gelegd om leden te krijgen uit de hele wereld. Hij probeert
elk jaar naar de CLC Grand National te gaan en heeft ook Grand
Europeans bijgewoond.
John verkoop nog steeds Cadillacs met lage kilometerstanden
en Cadillac-onderdelen, waaronder veel New Old Stock.
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Verder heeft hij 300
Cadillac parts cars. Dit
jaar bestaat zijn bedrijf
30 jaar.
De witte limo is zijn
Daily Driver!
Hij vindt het nog
steeds leuk om naar
de meetings te gaan
en verheugd zich op de
GE2013.
De foto’s geven een
indruk van de Cadillac
wereld van Honest
John.
Volgende keer meer.

Honest John's Caddy
Corner - Vintage
Cadillac Parts
www.honestjohn.com
001-888-592-2339
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Restauratie van Cadillacs in Polen
bij www.doctorclassic.eu

Dit stuk gaat over de restauratie van
een Eldorado convertible uit 1974 en
een Eldorado Seville uit 1957.
De Eldorado convertible is aangekocht in California. Ik had het
geluk dat daar juist een vriend was die hem heeft opgehaald en
het transport verzorgd heeft naar België.
Bij aankomst van de container hebben we deze rechtstreeks op
de aanhanger geplaatst en stond deze een week later reeds in
Polen voor een nieuwe lak laag. Daar ik verwachtte dat het even
ging duren (op zijn “Pools “ zeggen we hier) heb ik de motor uit
de wagen gehaald en deze in België gereviseerd. In de tussentijd
zijn ginds alle losse onderdelen zoals wielkasten en front

drukken want ik rijd met een dorstige GMC 6.5 diesel.
Tegen alle verwachtingen in was de 74-ger klaar na 2 maanden.
Echter met het interieur was het ergens mis gelopen. De plaats
waar dit gedaan werd had geen tijd voorlopig om het werk verder
uit te voeren weeral op zijn Pools. Je moet er geduld hebben
en zo komt het dat deze wagen nog voor geen meter gereden
heeft tot nu toe. Spijtig maar dit kon geen kwaad daar ik nog
een wagen klaar had staan, namelijk een Eldorado Seville van
1957. Die moest klaar gemaakt worden voor vervoer. Dit was
een “barnfind” (schuurvondst) van een paar jaar eerder, doch
nooit aan toe gekomen om deze te restaureren en nu de knoop
doorgehakt .

gepoederlakt en is de body klaar gemaakt voor het lakken.
Voordat de wagen zijn laklaag kreeg heb ik de motor terug naar
Polen gedaan te samen met een andere wagen van een vriend die
ook moest gedaan worden. Goed om de vervoerskosten wat te

De 57-ger moest een ander dak krijgen daar het originele
doorgeroest was onder het vinyl.
Dit dak had ik reeds een paar jaar eerder aangekocht op een
sloperij en was via Koen toch bij mij geraakt vanuit Amerika.
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by Wilfred van Nuffel

was weer een kwestie van besparing op vervoerskosten.
Uiteindelijk heeft de man in Polen na een zoektocht via via
een firma gevonden die al deze bewerkingen deed. Er zijn veel
restaurateurs die hetzelfde probleem hadden als wij.

Zoals op de foto’s is te zien hebben ze het dak professioneel
verwijderd. Maar waar wij de stijlen zouden doorzagen hebben
zij dat niet gedaan. Alleen de dakplaat is verwijderd. Dus had
ik het originele onderdak nog . Na verdere demontage werd
het zichtbaar dat een van de vorige eigenaars veel plamuur had
gebruikt. In plaats van rotte plaat te verwijderen hadden ze maar
plamuur gebruikt wat ik reeds lange tijd vermoed had.

Het is namelijk zo dat bij elektrolytisch gelakte dubbele plaat
er tussen de 2 platen toch gelakt wordt, in tegenstelling tot
gewoon spuiten. Je kunt nooit het voordeel van elektrolytisch
lakken krijgen al maak je de verf nog zo dun. Deze gaat niet
tussen dubbele plaat dus als je een wagen laat ontlakken in
bad dan moet deze terug in bad voor een goede bescherming te
hebben.
Dus door de zoektocht naar een firma die deze bewerkingen deed
is de 57-ger toch een paar maanden blijven staan in een hoekje.
Recent heb ik melding gekregen dat de wagen terug was en
zijn ze waarschijnlijk aan de werken begonnen om hem strak te
zetten.
Daar ik verleden jaar in juli een hartoperatie heb gehad, ben ik tot
nu toe nog niet in Polen geweest en weet ik enkel dat wat ze me
doormailen of bellen.
Normaal gesproken mag je een goed jaar rekenen voor een
complete restauratie maar op zijn Pools kan dat wel even
uitlopen wat mij totaal niet uitmaakt zolang ze maar redelijk
blijven en goed werk leveren zoals deze man doet.
Bij mijn volgend bezoek hebben we het probleem besproken
om de wagen lak en plamuurvrij te maken en ook hoe het roest
moest aangepakt worden in de wielkasten en dubbele beplating
dus zijn we op zoek gegaan naar een firma in Polen of Duitsland
die dit kon doen. Ik kon ook de wagen mee naar hier brengen en
hier in het afbijtbad steken maar het probleem was om de wagen
nadien elektrolytisch te laten lakken wat ook in een bad gebeurt.
Maar hier in België is zo’n bad niet te vinden. In Duitsland was er
ook ergens een firma. De optie om alles in Polen te laten doen

Voor meer foto’s van de Eldorado zie:
http://www.doctorclassic.eu (dan bij gallery Eldorado kiezen)
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De Cadillacs van

Dit jaar zijn de modellen uit 1963 50 jaar oud. De 2 miljoenste naoorlogse
Cadillac was een witte 1963 sedan die volgens de Cadillac Database van Yann
Saunders ( http://cadillacdatabase.org/ ) zou zijn verkocht aan Dr. Whalens voor
wie dit zijn 28ste Cadillac zou zijn geweest. Op de foto van de assemblagelijn valt
op dat alle mannen brillen dragen (zo te zien geen veiligheidbrillen) en relatief
oud zijn. Op het eerste gezicht lijken de modellen van 1963 en 1964 op elkaar
maar goed beschouwd verschillen ze sterk van elkaar. In de jaren van 1955 tot
1975 veranderde Cadillac de modellen volledig om de twee jaar.

De motor voor 1963 was een nieuw type 390 cubic inch (6390 cc) van 325 pk die slechts een jaar gemaakt zou worden. Voor betere
toegankelijkheid was de verdeler bij deze motor voorop het blok geplaatst. In 1964 werd de inhoud vergroot tot 429 cubic inch (7030
cc) met 340 pk.
De Hydramatic automaat met 4 versnellingen uit 1963 had schakelstanden P-N-D2-D1-L-R.
In 1964 werd naast de Hydratic de nieuwe Turbo Hydra Matic met 3 versnellingen uitgebracht die op verschillende modellen zoals de De
Ville standaard was met een andere schakelindeling: P-R-N-D-L.
Ook nu moeten we goed opletten als we gewend zijn aan een Cadillac van na 1964. Als we dan in een ouder model gaan rijden zijn de
schakelstanden totaal anders.
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1963 en 1964

Tin Men
Een lichtblauwe coupe met wit dak uit 1963 speelde
een belangrijke rol in de film Tin Man (uit 1987) waarin
vertegenwoordigers van twee elkaar beconcurrerende firma’s
die aluminium gevels verkopen in Cadillacs rondrijden. In het
begin van de film rijdt B.B. Babowski (acteur Richard Dreyfuss)
achteruit de showroom uit in zijn spiksplinternieuwe 1963
Coupe waarbij de verkoper hem uitzwaait met de woorden:
“Now you enjoy the car Mr. Babowski!” Twee seconde later knalt
Ernest Tilley (acteur Danny de Vito), die last van zijn nek heeft
en niet goed oplet, met zijn gele 1961 coupe tegen het linker
achterscherm van de Cadillac van Babowski. Vanaf dat moment
beginnen de beide mannen elkaars Cadillac te molesteren! Na
de botsing schreeuwt Tilley tegen Babowski: “Look, you want

to drive a Cadillac, learn how to drive”. Tin men is een leuke
film waar de Cadillacs uit de jaren 1958-1963 een prominente
rol spelen en mooi in beeld komen. In de begin scene een
showroom met nieuwe Cadillacs uit 1963 waarvan een op een
draaiplateau staat. Op youtube en diverse andere sites zijn
filmfragmenten te vinden.
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Christian Doerk en zijn groene Fleetwood Sixty Special uit 1964
Christian Doerk uit Gilching, dat in de buurt van München ligt
heeft een website gemaakt over zijn groene 1964 Fleetwood
Sixty Special die hij van de zoon van de eerste eigenaar kocht in
Florida.
Hij heeft een stuk geschreven over droogijsstralen dat elders in
dezeStandard staat.
Christian heeft mooie foto’s op zijn site gezet waarvan er enkele
in dit stuk staan (www.1964cadillac.de). Hij is lid van een team
dat het enige nog vliegende Dornier DO 24 watervliegtuig
beheert, http://www.do-24.com. Zijn Fleetwood heeft
automatic cruise control waarvan de draaischijf links boven in
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het dashboard zit. Zoals veel andere eigenaren koos Christiaan
deze Cadillac omdat hij de laatste is met vinnen. In verband met
de GE2013 heb ik veel contact gehad met Christian die binnen
de Duitse Cadillac club grote inbreng heeft in de website. Hij
heeft zich aangemeld voor de GE2013 en hoopt dat zijn vrouw
en zoontje die nu een half jaar oud is mee kunnen komen. Hij
gaf ons diverse tips en bracht ons in contact met de organisatie
van Kremsmünster en René Kreis van Cadillac Europe. In
Kremsmünster Oostenrijk wordt al enkele jaren het grootste
Cadillac treffen in Europa georganiseerd, http://www.cadillacmeeting.com/. Dit jaar wordt het treffen overgeslagen i.v.m. de
GE2013.

by Koen Ongkiehong

Een kans laten lopen……….
Tijdens een vakantie in California in 2004 zocht ik voor clublid
Piet van Herk een mooie Cadillac uit 1960-1964. Het werd
uiteindelijk een Coupe de Ville uit 1962 die hij nog steeds heeft.
Tijdens die zoektocht kwam ik een schitterende originele en zeer
goed onderhouden goudkleurige Fleetwood Sixty Special uit
1963 tegen in Fullerton. Achteraf gezien heb ik spijt dat ik die
niet zelf heb gekocht. Hij werd aangeboden voor $ 6500 door
de dochter van de eerste eigenaar. Haar vader, een emigrant
uit Italië, was elektrotechnisch ingenieur bij een groot bedrijf.
Na de aanschaf in 1964 haalde hij jarenlang zijn collega’s op
in deze wagen die zeer comfortabel naar hun werk gereden
werden. De Fleetwood reed nog steeds als nieuw en opvallend
was dat alle 8 de zijramen inclusief de ventilatieraampjes in
de voor-en achterdeuren elektrisch bedienbaar waren. Het
bedieningspaneel zag er imposant uit met 8 tuimelschakelaars.

De airco werkte zelfs en het interieur was uitgevoerd in mohair.
De bovenkanten van de deurpanelen waren met echt hout
(Baku Wood) bekleed. Nu, bijna 9 jaar later zag ik op de foto’s
dat deze Fleetwood zeer compleet uitgevoerd was. O.a. was
hij voorzien van het in 1963 geïntroduceerde in 6-standen
verstelbaar stuurwiel, cruise control, climate control en de
Twilight Sentinel optie. Die was voor het eerst in 1964 leverbaar
in een Cadillac en schakelt de lampen automatisch aan als het
gaat schemeren.
De aansturing bestaat uit een lichtgevoelige fotocel in het
dashboard die via een besturingskast de lichten aan en uit
kan zetten. Er zat ook een FM/AM radio in. Bij de automatic
climate control die voor het eerst geleverd werd in 1964 kan de
temperatuur met een draaischijf ingesteld worden. Het systeem
houdt dan de temperatuur op peil en werk goed zowel in de
winter als in de zomer.
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Vehicle Information Set
In de Vehicle Information Sets van 1963 en 1964 (zie http://
www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/vehicleinformation-kits.html) staan zeer veel gegevens over deze
modellen. Deze dikke (voor 1964 maar liefst 420 pagina’s)
documenten kunnen gratis gedownload worden.
Vermeldenswaardig zijn de noviteiten voor 1964, hier volgen ze!
Nog net niet te veel om op te noemen.
New grille • New front hood panel • New front bumper • New
headlamp bezels • New parking lamps • New cornering lamps
• New hood ornamentation • New front fender crown moldings
• New front fender mounting of lens for power headlamp
control (Guide-Matic) except Series 75 • New directional signal
indicator lamps • New chrome extension of front fender crown
molding • New directional signals • New rocker sill molding on
Sixty Special and Eldorado • New rear door outer panels (except
Series 75) • New rear quarter panels • New lower rear fender
fins • New tail, stop, backing and directional signal lamps in
rear bumper extensions • New tail, stop and directional signal
lamps in rear fender tins • New rear deck • New rear deck
ornamentation • New rear bumper • New deck sill moldings
• New deck lid lock cover • New longer over-all length • New
exposed rear wheel openings for Eldorado • New smaller vinyl
rear window on Eldorado • New location of Wreath and Crest
on upper rear quarter panel (Sixty Special) • New exterior paint
colors • New instrument panel cover • New courtesy lamps •
New steering wheel hub insignia • New ash receivers • New seat
cushion and seat back styling • New upholstery fabrics • New
perforated seat and seat back inserts with leather upholstery
• New trim styles • New door pulls • New interior knobs and
levers • New red safety door reflectors on Series 62 and 75
models • New red, illuminated safety door lights on Fleetwood
Sixty Special, Eldorado and deVilles • New medallion on glove
compartment door • Wreath and Crest medallion over door
pulls on Sixty Special and Eldorado • New quadrant for Turbo
Hydra-Matic transmission • New Baku wood insert panels for
Sixty Special and Eldorado interiors • New sound proofing in
front compartment sill area.

Internetsites

Volgens de ledenlijst zijn er slechts 5 modellen uit 1963 binnen de CCN.
Het model uit 1964 is populairder, daarvan zijn er 10 binnen de CCN.
Voor deze modellen zijn op internet interessante sites te vinden zoals:
http://6364cadillac.ning.com/
http://www.cadillac63.com/
http://1964cadillac.carsouth.com/
http://www.1964cadillac.de/flipbook/brochureandads.html

32

by Koen Ongkiehong

33

by Koen Ongkiehong

Cadillac Club NL | 31

by Koen Ongkiehong

Cadillac Club NL | 31

The Standard

De GM North American Heritage
Collection bestaat uit circa 600 auto's
en vrachtwagens. Velen zijn voorzien
van
primeurs, zoals het eerste
elektrische startmotor gebruikt op de
1912 Cadillac, de 1915 Cadillac die het
eerste V8 produktiemodel was, en de
eerste airbag die ingebouwd werd in
de grote modellen in 1974 van Buick/
Cadillac/Oldsmobile.

Verder staan er prototypes zoals de Firebird 1, de eerste
Amerikaanse door een gasturbine-aangedreven auto, het eerste
door waterstof-brandstofcellen-aangedreven voertuig in de
wereld, het Electro-busje uit 1966. Concept en modellen met
speciale styling maken deel uit van de mix, evenals racewagens
en produktiemodellen die een mijlpaal betekende zoals de 1966
Oldsmobile Toronado met voorwielaandrijving.
De GM Heritage Collection verandert steeds. Er komen nieuwe
voertuigen bij om het produkten scala van GM van de afgelopen
100 + jaar volledig weer te geven.
De site van het Heritage Center is zeer informatief.
De Historische brochures van GM geven inzicht hoe GM groeide
in de begin jaren.
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Zo staan er in het verslag van de eerste 50 jaren van het concern
interessante feiten.
In 1908 waren in Amerika 199.400 auto’s geregistreerd, in 1957
waren dat er 56.101.000.
In 1908 waren er 2 tankstations, in 1958 meer dan 182.000.
In 1908 waren er bijna 24 miljoen paarden en ezels en in 1958
nog maar ruim 3,5 miljoen!
In 1910 waren er bijna 92 miljoen Amerikanen en in 1957 bijna
173 miljoen.
In 1908 moest een fabrieksarbeider ongeveer 4400 uur werken
om de goedkoopste Buick te kunnen kopen. In 1958 hoefde
daarvoor maar 1250 uur gewerkt te worden.
In 1936 begon General Motors met de "Parade of Progress" die
als road show door het land trok.
Die toonde niet alleen de auto’s van GM maar ook de hoe Amerika
vooruit ging met technieken die het leven aangenamer maakten.
Gedemonstreerd werden de straalmotor, radar, diesel-electrische
aandrijving, televisie, een elektrisch ping-pong spel met stereo
geluid en een magnetron die het publiek verbaasd deden staan.
Op de foto de imposante 10 m lange en 3,5 m hoge Future Liners
uit de jaren 1940/41 en 1953/56 op een terrein bijeen. Een
ervan werd in 2006 geveild voor 4 miljoen dollar!
Na 1956 werd door de komst van de televisie gestopt met de
Parade of Progress.

by Koen Ongkiehong

Verder kunnen tegen betaling van $50 Vintage Vehicle
Information pakketten geleverd worden die model-specifiek
zijn. Hiervoor moet het Vehicle Identification Number (VIN)
opgegeven worden. Het pakket bestaat uit foto kopiëen voor
zover beschikbaar van:
Divisional Engineering Specifications
AMA/MVMA Specifications
Product Selling Information/Salesperson's Guides
Options and Accessories Information
Paint and Trim Guides
Sales Literature
Owner's Literature
Production Volumes
Op
http://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/
vehicle-information-kits.html
staan Vehicle Information
Kits. Die van Cadillacs uit de jaren 1902-1974 kunnen gratis
gedownload worden.
Voor 1974 omvat deze 247 pagina’s met allerlei informatie over
techniek en uitrusting.
Alle opties, kleurcombinaties, de owners manual, maten,
gewichten (ook van de accesoires).
,

Een interessant document dat meegeleverd wordt is het Build
Record, een begeleidend document dat de auto tijdens de
assemblage volgde. De assemblage medewerkers gebruikten de
optie-codes van dit document om te bepalen welke onderdelen
zij moesten monteren. Cadillac is binnen GM de enige divisie die
de het merendeel van deze informatie heeft bewaard vanaf 1903.
Maar voor de jaren 1968, 1974-1979 en verschillende modellen
uit 1973 zijn deze build records helaas niet beschikbaar.
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Jim Noteboom’s “Phantom”
1949 Cadillac Station Wagon
Jim “Bones” Noteboom van Bones Concept Cars & Trucks uit
Hemet, California, maakt al sinds hij tiener was in de jaren
vijftig spectaculaire Custom Hot Rods waarvan velen op de
voorkant van tijdschriften verschenen.
Zijn specialiteit is “long roofs” waarbij wagens omgebouwd
werden tot stationcars zoals bijvoorbeeld de rode Lincoln
Zephyr die tot Woody Wagon werd omgebouwd.
Jim bouwde onlangs de goudkleurige Phantom Wagon. Als
basis gebruikte hij een 1949 Cadillac Sedanette.
Twee-deurs stationcars zoals de Chevy Nomad waren populair
in de jaren vijftig, de jeugdjaren van Jim. Dat verklaart waarom
hij de Sedanette als donor wagen gebruikte. Het is niet bekend
waarvan de achterkant afkomstig is. Zeker niet van een
lijkwagen omdat de klep gewoon omhoog klapt. In de jaren
1948-1953 bracht Cadillac de eerste naoorlogse modellen
uit onder leiding van Franklin Hershey en Bill Mitchell.
Kenmerkend was de staartvin, geïnspireerd door het P-38
jachtvliegtuig, die in de jaren erna steeds in omvang toe nam.
Feitelijk was het model van 1948 zo succesvol dat het met
kleine modificaties tot 1954 in produktie bleef. Voor bouwers
van Custom Cars waren dit geliefde modellen. Jammer dat
Cadillac geen stationcars in produktie heeft genomen in de 60
jaar nadat de Sedanette werd uitgebracht, maar dit model van
Jim geeft een goede indruk hoe zo’n Cadillac wagon er uit had
kunnen zien.
Op een van de foto’s is goed te zien hoe de afgedankte
Sedanette er bij stond toen Jim met dit project begon.
Op de foto van het bord zien we dat hij heel wat hulp heeft
gekregen.
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Cadillacs in Brazilië
Clublid Martin Smits uit Biddinghuizen was een van de vele
bezoekers van de Pietersen Roll & Rock dag. Hij heeft een
interessante website: www.tractorcon.nl, een webwinkel
met onder andere miniaturen van landbouwvoertuigen en
grondverzetmachines, gebouwen en boerderij-dieren.

Hij tipte ons over de grote Cadillac limousine met 3 achterassen van Team Rednecks die aan de Moddball rally
mee gaat doen die op 22 juni van start gaat en langs de

Op Facebook zijn veel foto’s te vinden.
Martin was onlangs in Orlandia in de staat Sao Paulo,
Brazilië waar hij foto’s maakte van diverse Cadillacs uit een particuliere collectie van Jose Ribeiro de
Mendonca, een of andere suikerrietboer die
ook nogal groot in de paardensport zit en
bovendien liefhebber is van auto’s en landbouwtrekkers. Hij heeft 3 gebouwen die vol
staan met materiaal bij het bedrijf Agromen.
Die zijn normaal niet open voor publiek, maar
alleen toegankelijk op dagen dat hij een groot
paardenevenement op zijn bedrijf heeft. Er
staan 350 springpaarden op stal en er is 60
man personeel. Martin bezocht het museum en
de verderop gelegen grote landbouwshow.
Nadeel was dat het vrij donker was in de
gebouwen. Door tijdsgebrek heeft hij een van
de gebouwen met auto's niet gezien. Dat het zo
groot was had hij ook niet van te voren kunnen
vermoeden.
Een van zijn lievelingsauto’s van de eigenaar
was een gele Cadillac convertible uit 1931 in
tip top conditie die op een draaiplateau in de
entree stond. Af en toe wordt er mee gereden.
Er stonden verder nog diverse andere Cadillacs, verder ook Lincolns, Mercedes, you name it.
Martin heeft de eigenaar niet gesproken maar wel zijn
"opperstalmeester". Een vriendelijke man maar die had
meer verstand van paarden dan van auto's.
Voor Amerikaanse auto's hoef je niet echt
in Brazilië te zijn. Wel zie je er nog wel wat
Amerikaanse vrachtwagens uit de zestiger
jaren. In Argentinië zie je die nog veel meer,
maar dan ook zwaardere types.

volgende steden gaat: London – Amsterdam – Luxemburg
– Zurich – Milaan – Venetië– Wenen – Bratislava – Praag.
Achterin deze limo die uit California afkomstig zou zijn zou
een jacuzzi ingebouwd kunnen worden.
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1957 Cadillac Eldorado Brougham
Door Paul-Heinrich Lamping deelnemer aan de
GE2013 uit Visbek Duitsland

Zoals bij velen dat het geval is ben ik door een
reeks van toevalligheden aan mijn wagen die
ik de naam “Ceeby” gaf gekomen.
Bij mij begon de liefhebberij met oldtimers in
het begin van de jaren tachtig.
Toen heb ik in ettelijke jaren 3 Mercedessen
opgeknapt.
De laatste was een 111 Coupe uit 1963 die ik op de
sloop had gevonden en in vier jaar
tijd als nieuw heb

opgebouwd. Die verkocht
ik in het midden van de jaren negentig.
Daarna een tijd niets gedaan met oldtimers maar
mijn droom was wel om er weer eens een op te
knappen en goed te verzorgen.
In 2010 veranderde bij mij in zakelijk opzicht het
een en ander waardoor ik de mogelijkheid kreeg
serieus na te denken over een volgende oldtimer.
Opnieuw een Mercedes, maar dan een zeldzaam
model zag ik niet zitten wegens de hoge prijzen.
Bij het speuren op internet kwam ik in die
tijd toevallig een artikel
in
de
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Stern tegen over de Cadillac Brougham uit 1957.
Dit artikel liet bij mij de vonk overslaan!
Dat was het toch, de meest exclusieve wagen ter
wereld uit mijn geboortejaar.
Dit model is een kleine serie van slechts 400 stuks
gebouwd.
Wereldwijd zijn daar misschien krap de helft van
overgebleven.
Motor: 6 liter (365 Cubic Inch) , vermogen :325 pk,
koppel 542 Nm (400 ft. lbs.).
Lengte: 549,4 cm, breedte:199,4 cm,
hoogte 141,0 cm, wielbasis:

317,5 cm.
Ik ben gaan zoeken en merkte
snel dat er in Europa nauwelijks een te vinden
zou zijn. Voor zover ik weet zijn hier in totaal
hooguit 10 stuks.
In Duitsland is er volgens mij geen een. Destijds
stonden er in Europa 2 Broughams te koop, een in
Nederland en een deels gerestaureerde in Engeland.
In de tussentijd was er in Denemarken een geveild
die in een toenmalig museum had gestaan.
Ik begon in Amerika te zoeken en vond een interessante uit 1958 die sinds 1963
in het bezit was

by Paul-Heinrich Lamping

geweest van dezelfde eigenaar. Bij deze wagen
zaten talloze onderdelen in de originele verpakking. Hij had 40 jaar roerloos stil gestaan in een
garage met kleigrond.
Na taxaties door experts, lange onderhandelingen
en discussies via verschillende helpers werd het
langzaam duidelijk dat de verkoper en ik het niet
eens konden worden. Hij was van mening dat hij
de beste wagen in de wereld in zijn garage had
staan maar ik zag grote kosten om die
“schroothoop” weer
aan

de
gang te krijgen.
Op basis van hoge veilingprijzen
uit eerdere jaren dacht de verkoper er veel voor
te kunnen krijgen maar ik vond zijn prijs niet realistisch.
Die wagen staat nog steeds te koop. Inmiddels is
de prijs fors lager maar volgens mij nog zeker $
30.000 te hoog. Volgens mij rekent hij te veel voor
de onderdelen die hij samen met de wagen voor
ca. $ 85.000 wil verkopen, maar met onderdelen
vind ik hem $ 55.000 waard.
Restauratie van een Brougham met alle
technische snufjes is simpelweg zeer

kostbaar. Elk deel moet hetzij nagemaakt worden
of na maandenlang speuren ergens in de wereld
gevonden worden.
Ik ging verder zoeken, en dit keer ging het relatief
snel.
Een handelaar in St. Louis bood er een uit 1957 aan
in excellente conditie met 36.000 mijlen,
met luchtvering en volledig

functioneel.
Zelfs de meest belangrijke
“vanities” zaten erbij. De ontbrekende kon ik
in de tussentijd op Ebay vinden.
Maar hij stond te koop voor een absurd hoge prijs.
Ik had min of meer toevallig naar de prijs geïnformeerd en gevraagd of er onderhandeld kon
worden en wist toen niet dat de handelaar al 6 jaar
bezig was om hem kwijt te raken.
Dit kwam ik te weten via de Cadillac Database.
Hij was bereid me tegemoet te komen en uiteindelijk sterk met de prijs te zakken.

39

The Standard

In Amerika was in de herfst van
2011 weinig beweging op de markt.
Ik had veel foto’s gekregen en
we konden het uiteindelijk zonder
bezichtiging eens worden. Ik had
vertrouwen in de handelaar. De
verdere afhandeling ging prima. Hij
heeft de Brougham op zijn bedrijf in
een container geladen en per truck
naar New York gevoerd. Op 26 december 2011 kwam hij in Rotterdam aan.
De vanities (bekers etc.) had de handelaar in een doos verpakt en onder de
bank verstopt. Ik was natuurlijk onzeker
of de wagen heel en compleet aan zou komen.
Vanuit Rotterdam ging hij per truck naar Frankrijk
(i.v.m. lagere invoerbelastingen).
Daar werd hij ingeklaard en vervolgens ging hij
naar Hamburg naar de firma die geholpen had bij
het importeren.
Hier werden enkele reparaties en formaliteiten uitgevoerd voor de keuring en toelating. Eind januari
kon ik de Cadillac ophalen.
Via de Hamburgse firma hadden in de tussentijd
het tijdschrift „Street Magazin“ en de fotograaf
Carlos Kella over deze wagen gehoord.
In maart stond hij op de stand van
Street Magazin op
de

40

Techno
Classica in Essen.
Op Kella‘s Kalender 2013 is mijn 1957
Cadillac Brougham 2 maal afgebeeld.
In de loop van de maanden van januari tot eind
april kwamen steeds meer relatief kleine defecten
naar voren.
De tank was lek, de motor liep onrustig en maakte
vreemde geluiden, de luchtvering was lek, de
benzinemeter en de temperatuurmeter deden het
niet en nog veel meer defecten. Het was niet leuk
meer om met de wagen te rijden. Daarom ging hij
eind april weer naar Hamburg. Daar werd
vastgesteld dat de wagen
optisch

by Ruud Gersons

tip top was en ettelijke kleine mankementen vertoonde.
De originele benzinepomp en de benzine meter
waren kapot en lagen ergens los in de tank. De
pomp was door een niet originele
vervangen buiten de tank.
De ventielen van de luchtbalgen waren lek. De
luchtbalgen waren verkeerd afgesteld. De uitlaat
bleek uit allerlei aan elkaar bevestigde
10 cm lange stukken te

bestaan
zonder flexibele stukken.
Het vacuümsysteem van de ruitenwisser
was lek en de ruitenwissermotor was defect. De
deuren en ramen waren niet goed afgesteld zodat
de wind er doorheen ging.
De leiding die de temperatuurmeter met de voeler
verbindt was lek en leeg.
Veel delen moesten uit Amerika gehaald worden.
Een paar kleine onderdelen vond ik in Noorwegen.
Daar is een Brougham-specialist.
Diverse delen moesten naar Amerika
gestuurd worden voor

revisie.
Al met al duurde het zeggen en schrijven een jaar
voor alles weer terug was.
Maar ik ben er zeker van dat deze wagen een van
de zeer weinige in de wereld is waarbij alles origineel is en functioneert en alle vanities compleet
zijn.
Het enige

wat
niet past zijn de met
leer beklede zitvlakken. Origineel zijn
die met blauwe stof bekleed. Gelukkig heb ik deze
stof bij een handelaar in Canada gevonden die
deze jaren geleden heeft laten naweven. Als het
leer later minder mooi wordt laat ik deze door stof
vervangen.
Na lang wachten kon ik naar Hamburg rijden en de
wagen midden april ophalen. Eind mei bezocht ik
met de
Brougham het jaartreffen van de Duitse
Cadillac Club in Strausberg
bij Berlin.
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by Koen Ongkiehong

1956 Motoramas. Het dak boven de
chauffeur was open.
De van 1 tot 704 genummerde Broughams van 1957 en 1957 warden met
de hand gebouwd op een speciale lijn
in de Clark Street plant in Detroit, ze
hadden een uniek ingekort X-frame.
Elke Brougham werd onderworpen aan
een proefrit voor uitlevering.
Bijzonderheden (veel uniek voor die
tijd) van de 1957 Eldorado Brougham:
° 4 deur hardtop met suicide achterdeuren zonder raamframes en
zonder middelpilaar
° Geborsteld RVS dak
° Compound gekromde voorruit
° 4 koplampen
° Verchroomde aluminum velgen
° 365 cubic inch V8 met 2 four
barrel(1957) of 3 two barrel(1958)
carburateurs
° Hydramatic transmission – 4 versnellingen
° Luchtvering
met
automatische
niveauregelaar
° Laag profiel US Royal tubeless
banden met 1 inch naar binnenliggende witte zijvlakken
° Auto restart
° In 6 richtingen elektrisch verstelbare
stoelen met geheugen
° Transistor radio met elektrische
antenne
° Digitale klok
° Elektrisch openende en sluitende
kofferklep
° Zonnekleppen met polaroid glas
° Mouton (schaaps) of Karakul (wol)
tapijt
° Vanity items – Ladies Evans carryall (met poederdoos, lippenstift,
kam), RVS bekers met magneten,
sigarettenhouder, tissue dispenser,
geslepen spiegel, leren notitieblok
met Cross sterling zilveren pen, 1
oz. Arpege Extrait de Lanvin parfum
sprayer
° Separate verwarming onder de
banken
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° Autronic Eye –automatische groot licht
dimmer
° Power door locks
° Achterdeur
interlock – voorkomt
dat deur geopend
kan worden als de
wagen in een versnelling staat
° In de tank gemonteerde elektrische
benzine pomp
° Airconditioning
° Power windows +
ventilatie windows
° Power brakes
° Power steering
° 15 specifieke exterieur kleuren in aanvulling op de 12 standaard Cadillac kleuren
plus de optie dat de koper elke kleur kan
kiezen die hij wil
° Meer dan 20 interieur kleur-en bekledingcombinaties
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Concept vehicles tonen de toekomst van styling,
technologie en markt potentieel.
De 1957 Eldorado Brougham is een zeldzaam
voorbeeld van een concept vehicle dat direct
in produktie is genomen zonder noemenswaardige modificatie. De opvolgers waren de 1959
en 1960 Broughams die door GM werden ontworpen en door Pinninfarina in Italië werden
gebouwd.

by Koen Ongkiehong

Op de GE2013 komt 1 Eldorado
Brougham uit 1957 van Paul Heinrich
Lamping uit Duitsland (zie verderop
in deze Standard) en 2 Eldorado
Broughams uit 1959 van Torsten Loth
uit Duitsland en Graham Saggers uit
Engeland.
Meer info over de 1957-1960 Eldorado
Broughams is te vinden op www.eldoradobrougham.com.
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Cadillac ATS Coupé
Op de Detroit Auto Show presenteerde Cadillac de ATS Coupe.

Wat allereerst opvalt is dat de ATS Coupé het design krijgt van de
Elmiraj Concept die in augustus vorig jaar werd onthuld. Cadillac
presenteerde ook het nieuwe merkembleem. Geheel volgens
verwachting heeft de krans van laurier het veld moeten ruimen.
Vanaf de tweede helft van dit jaar moeten alle Caddy's die de
fabriekspoorten verlaten het nieuwe logo in de neus hebben.
Eerder had de Elmiraj Concept Car het embleem al in z'n grille
zitten.
'Het
nieuwe
schild heeft zich
aangepast aan
het lagere en
meer gestrekte
silhouet
van
de
huidige
modellen,'
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aldus Andrew Smith, hoofd van Cadillacs designafdeling.
De ATS Coupé heeft dezelfde wielbasis (2.775 mm) en lengte (4663
mm) als de sedan, maar zaken als het dak, deuren, achterschermen
en de kofferklep zijn speciaal voor de coupé ontwikkeld. Verder is
de spoorbreedte voor en achter toegenomen. Het design is ‘clean’
qua vormgeving. Overigens staat het model standaard altijd op 18
inch lichtmetaal, zodat de wielkasten goed gevuld zijn. De cabine
van het model is afgewerkt met dezelfde materialen als de ATS
Sedan. Denk hierbij vooral aan materialen als leder, aluminium,
carbon en hout. Een Bose-geluidssysteem is standaard.
Het interieur vertoont veel gelijkenissen met de sedan, met onder
andere het CUE infotainmentsysteem dat verder ontwikkeld is met
onder meer text-to-voice voor smartphonegebruikers en Siri Eyes
Free voor iPhonegebruikers.
De ATS Coupé komt allereerst op de markt met een 2,0 liter
turbomotor met vier cilinders. De motor is gemoderniseerd en

biedt nu 14 procent meer koppel, namelijk 400 Nm. De aantal pk’s
blijft met 276 stuks gelijk. Of de ATS Sedan ook deze krachtbron
krijgt is niet bekend, maar die moet het nu nog stellen met 276
pk en 353 Nm. De ATS Coupé sprint in 5,8 seconden naar de 100
km/h. De krachtbron is gekoppeld aan een automatische zesbak,
maar met de hand in een zesbak roeren is ook mogelijk.
Het vermogen wordt naar de achterwielen geleid of -als die
optie wordt aangevinkt bij het bestellen- naar alle vier de wielen.
Cadillac meldt verder trots dat het audio systeem alleen het échte
geluid van de aandrijflijn versterkt, in tegenstelling tot sommige
concurrenten die daarvoor opgenomen motorgeluid door de
stereo pompen.
Of Cadillac nog meer motoren toevoegt aan het gamma, is op dit
moment niet duidelijk.
Volgens Cadillac top-man Bob Ferguson zal de Coupe zeker niet
de laatste ATS zijn.
Zowel een cabrio als een stationwagen zullen in de nabije toekomst
hun opwachting maken. "Als je een winnende auto hebt, dan
moet je daar gebruik van maken," stelt Ferguson. Ongetwijfeld
kunnen we een extra potente V-versie verwachten. De V's zullen
het waarschijnlijk zonder een beul van een V8 moeten doen. In
plaats daarvan zal een V6 met dubbele turbo’s een plekje onder
de motorkap krijgen.
De auto komt in de tweede helft van dit jaar naar Europa. In de
herfst van dit jaar start de levering in de Verenigde Staten.
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Leken scheren alle Amerikaanse auto’s gemakkelijk over één kam. Daarmee doen ze
echter groot onrecht aan de enorme verscheidenheid aan typen en helemaal aan de
vlaggenschepen uit de Cadillac-stal, die nadrukkelijk afstand nemen van de volumemodellen. General Motors overlaadde de
producten van zijn topdivisie niet alleen met
toeters en bellen, maar selecteerde ook de
allerbeste materialen, stopte er kilo’s isolatiemateriaal in en schroefde de verfijningsgraad op tot een maximum. Zonder
schaamte durfden de dealers tientallen procenten meer te vragen dan de bedragen die
de consument neertelde voor het beste dat
Buick of Oldsmobile kon bieden. Toch leverde die eigenzinnigheid een trouwe schare
liefhebbers op; Cadillac is het enige Amerikaanse merk dat kan bogen op een eigen
vereniging in Nederland.
Lust van het publiek
Fleetwood. Een naam die al het andere ondergeschikt maakt bij Cadillac, als we de
tweedeurs Eldorado even op een zijspoor
rangeren. De verschillen met de volksere
Sedan de Ville: enkele inches meer wielbasis, een enigszins afwijkende en rijker opgetuigde koets alsmede een exclusiever
geoutilleerde lounge met extra voorzieningen die het gemak dienen. Onze zwarte testauto
vertegenwoordigt
de
lichting
1965-1970, terwijl de zachtgele limousine uit
de generatie 1971-1976 stamt. We tekenen
er direct bij aan dat Cadillac ieder jaar bescheiden dan wel ingrijpende wijzigingen
doorvoerde, om de lust van het publiek
voortdurend op te wekken. Gerard Gaanderse zette met de ’66-er Fleetwood in 2011
zijn eerste stappen in deze wereld. Hij verwierf zijn hobbyauto van een Nederlandse

youngtimerspecialist en vervulde daarmee
een langgekoesterde droom, ooit voortgevloeid uit jeugdervaringen met de Pontiacs
van zijn oom. Een opmerkelijke overeenkomst met Koen Ongkiehong, voorzitter van
de Cadillac Club Nederland; ook hij kwam via een buurman - in aanraking met Pontiac
en raakte later voor het leven verslingerd
aan de GM-producten uit Detroit. Momenteel
bezit hij acht Cadillacs, waaronder de zachtgele Fleetwood uit 1975 op deze pagina’s.
Voor wie het geld in zijn zakken voelt branden: vanwege een gewenste uitdunning van
de collectie is de auto te koop.
Beschaafder
Na de flamboyante jaren vijftig streek Cadillac de vinnen vrijwel glad en liet ook andere
uitbundigheden achterwege. Strakke, cleane, welhaast sobere lijnen bepaalden de
mode en maken met name de Fleetwood
vanaf 1965 beschaafder, deftiger. Hij imponeert in hoofdzaak met zijn afmetingen en
royale chroompartijen, zij het op een chique
manier. Bij de - nota bene zestien centimeter
langere - generatie daarna permitteerden de
ontwerpers zich alweer meer frivoliteiten,
zoals afgeronde raamsponningen en een
knikje in het achterportier. Colonial Yellow
maakt de jongste van ons Cadillac-duo zachter, warmer dan het notabele, ietwat kille,
doch uitermate gedistingeerde zwart van de
ander. Getint glas met een diepgekleurde
baan in de voorruit draagt bij beide limousines in niet geringe mate bij aan de beleving
van werkelijke klasse, zoals ook de frameloze zijramen dat in zekere zin doen.
Wegklapbare voetensteunen
De bijna zes meter koets zorgt voor een reizigersverblijf met de grootte van een be-

scheiden balzaal. In tegenstelling tot zo’n
lege balzaal galmt het in de Fleetwood niet,
omdat het interieur extensief met prachtige
materialen is bekleed. In de zachte en vlakke
divans baad je op alle plekken in ruimte.
Voor het ultieme relaxmoment installeerde
Cadillac achterin zelfs wegklapbare voetensteunen. De ’66-er serveert de passagiers
aldaar bovendien verlichte werktafeltjes,
naar Brits voorbeeld. Gecapitonneerde, brokaatachtige stof zet hier de toon, afgewisseld door schier eindeloze lappen leder.
Fascinerend mooi, maar de ’75-er schept
met zijn geplooide velours meer huiselijkheid. De stroken imitatiehout leggen het
evenwel ernstig af tegen de prachtige, gekerfde, échte walnoten blokken in de portieren van zijn voorganger. Beide Cadillacs

De stroken imitatiehout
leggen het ernstig af
tegen de échte walnoten
blokken in de portieren
van de ’66-er
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Dubbeltest | Fleetwood Brougham (1966) & Fleetwood Sixty Special Brougham d’Elegance (1975)

TECHNISCHE SPECIFICATIES CADILLAC FLEETWOOD
BROUGHAM (1966)
Motor
Cilinderinhoud
Brandstofvoorziening
Vermogen
Transmissie
Aandrijving
Wielophanging vóór
Wielophanging achter
Remmen vóór
Remmen achter
Lxbxh
Gewicht
Topsnelheid
Verbruik

vloeistofgekoelde V8,
centrale nokkenas, 16 kleppen
7025 cm3
viervoudige Rochestercarburateur
345 SAE-pk bij 4600 tpm
3-trapsautomaat
achterwielen
dubbele draagarmen,
schroefveren, stabilisator
starre as, schroefveren,
pneum. niveauregeling
trommels
trommels
578 x 203 x 144 cm
2240 kg
201 km/h
28,4 l/100 km
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TECHNISCHE SPECIFICATIES CADILLAC FLEETWOOD SIXTY
SPECIAL BROUGHAM D’ELEGANCE (1975)
Motor
Cilinderinhoud
Brandstofvoorziening
Vermogen
Transmissie
Aandrijving
Wielophanging vóór
Wielophanging achter
Remmen vóór
Remmen achter
Lxbxh
Gewicht
Topsnelheid
Verbruik
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vloeistofgekoelde V8,
centrale nokkenas, 16 kleppen
8194 cm3
viervoudige Rochestercarburateur
192 SAE-pk bij 3600 tpm
3-trapsautomaat
achterwielen
dubbele draagarmen,
schroefveren, stabilisator
starre as, schroefveren,
pneum. niveauregeling
schijven
trommels
594 x 203 x 140 cm
2390 kg
183 km/h
27,8 l/100 km

Dubbeltest | Fleetwood Brougham (1966) & Fleetwood Sixty Special Brougham d’Elegance (1975)

huisvesten voorin drie personen, maar de
jongste doet dat via een tweedelig bankstel
in een 45/55-verhouding. We treffen tweemaal een weinig informatief dashboard aan,
met een bedroevende ergonomie. De ruitenwisserbediening bevindt zich ver buiten vingerbereik en heeft, net als de panelen om
verwarming en verfrissing te regelen, in de
loop der generaties alle hoeken van de cockpit wel gezien. Door het scherpe design en de
vele metalen accenten biedt de boordplank
van de oudste Fleetwood een sprekender,
‘technischer’ aanblik dan die van zijn nazaat.
Pneumatische niveauregeling
Beide Cadillacs zijn rijkelijk behangen met
zaken die voor het tijdperk waarin ze gebouwd zijn vooruitstrevend mogen heten, al
gebiedt de eerlijkheid om te zeggen dat
sommige van die voorzieningen op de optielijst stonden. Pneumatische niveauregeling
op de achteras, stuurbekrachtiging, een
geïntegreerde radio, automatic climate control, een elektrisch verstelbare voorbank
(ook in hoogte en hoek), verstelling van de
stuurkolom (bij de Fleetwood uit 1975 tevens
axiaal), een compleet verlichtingsplan voor
de salon, van binnenuit verstelbare buitenspiegel(s) en elektrische raambediening, we
treffen het niet dagelijks aan bij de klassiekers waar we mee rijden. De raambediening
omvat bij de zwarte Cadillac maar liefst acht
knoppen, omdat ook de tochtruitjes meetellen. Zijn gele tegenstrever pareert dat dan
weer met cruise control, automatische verlichting, een buitentemperatuurmeter en
driepunts- in plaats van heupgordels. Allemachtig!

Flinke verschillen
Door de onderling overeenkomstige voertuigconstructie, de nagenoeg identieke voorwielophanging en de gelijksoortige achterbrug neig je naar de gedachte dat deze twee
Cadillacs qua rijbeleving weinig van elkaar
afwijken. Tot op zekere hoogte is dat zo. We
doelen dan op de fanatiek bekrachtigde besturing (die toch niet al het gevoel wegneemt), de voelbare gewichtsverplaatsing
van 2,2 tot 2,4 ton staal in bochten, de boterzachte vering die de koets lekker laat nagolven en het gemak waarmee de ultrapotente
V8 in combinatie met een bijzonder gecultiveerde automaat het gevaarte in beweging
zet. Toch noteren we ook flinke verschillen.
Dat het 8.2-blok in de ’75-er levendiger aanvoelt dan de 7.0 in de ’66-er, ondanks slechts
192 pk en 488 Nm tegen 345 pk en 651 Nm,
dat wijten we aan de rijstijl van de eigenaren.
Koen Ongkiehong geeft zijn Cadillac meer
de sporen dan Gerard Gaanderse doet en
dat resulteert in een enthousiastere gasrespons van de gele Fleetwood. Verrassender
vinden we eigenlijk het onderscheid in verfijningsgraad. De nieuwere van de twee auto’s dempt motorgeluiden, gaspedaaltrillingen en reacties van de wielophanging
in de besturing merkbaar beter, waar de oudere juist de liefhebbers van een klassieke
techniek nadrukkelijker bij de zaak betrekt.
Het heeft allebei z’n charmes. We stellen in
ieder geval vast dat het raffinement, maar
ook de kwaliteitsbeleving op een duidelijk
hoger plan staat dan bij de gemiddelde
Amerikaan. Geen rammels, geen kraakjes,
geen speling, niets.

Kort en simpel
Van tevoren hadden we niet kunnen bedenken dat het karakter van de twee Fleetwoods
zo verschillend zou zijn. Een vooroordeel ten
aanzien van de evolutie bij General Motors?
Ja, we bekennen het direct. De andere grote
ontdekking vormt het gegeven dat Cadillacs
ten opzichte van hun concerngenoten zoveel
meer inhouden dan wat toefjes chroom en
de nodige gadgets. Ze verheffen zich duidelijk boven de Amerikaanse middenmoot en
daarmee is hun bijzondere positie in het liefhebberswereldje wat ons betreft verklaard.
Hoe verhouden model 1966 en model 1975
zich ten opzichte van elkaar, samengevat?
Kort en simpel: de eerdere toont zich in alle
opzichten klassieker, waar de laatste gepolijster aanvoelt. Voor de echte oldtimeradept
kan dat best eens een dilemma opleveren. t
CADILLAC CLUB NEDERLAND
Cadillac is het enige Amerikaanse
merk in Nederland dat een eigen club
kent, al sinds 1992. De club organiseert
niet alleen ritten en andere evenementen, maar probeert de leden ook van
technische kennis te voorzien.
Meer info is te vinden op
www.cadillacclub.nl.
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De Grote Automobielontwerpers bij GM
Het verhaal van de originele 49-6037X “Wilson Coupe”

De “Wilson Coupe ” prijkt op de voorkant van het januari 2014 nummer van The S elf Starter,
magazine van de A merikaanse C adillac & L aSalle Club
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(deel 23):

by Ruud Gersons

Tot nu toe hebben we vooral de blik gericht op carrosserieontwerpers bij GM. Maar er zijn natuurlijk ook
technische ingenieurs die de moeite waard zijn eens in de spotlights te verschijnen. Charles Erwin Wilson
(1890-1961) is daar één van.
In 1949 vindt de GM Transportation Unlimited Show plaats in het beroemde en prestigieuze Waldorf Astoria
Hotel in New York (zie foto). Met als doel de eerste echt nieuwe na-oorlogse automodellen aan het publiek te
presenteren. Immers waren de modellen tot dan toe “left overs” (overblijfselen) van vooroorlogse modellen
geweest, met hier en daar een nieuw chroomrandje of een gewijzigd achterlicht. Maar onder de bezielende
leiding van Harley Earl komen uit de designstudio’s zéér vernieuwende modellen te voorschijn van de merken
Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile en Cadillac. De 1949 Cadillac Custom Coupe Concept Car spant daarbij
de kroon. Over die wagen – èn over Charles E. Wilson - gaat dit hoofdstuk.
De show opent voor het publiek in januari 1949 en duurt acht
dagen. Maar liefst ruim 300.000 toeschouwers bezoeken de show.
Er zijn dan 32 “gewone” productiewagens te zien, waarvan zeven
Cadillacs en vier met de hand gebouwde prototypen, waarvan
deze 1949 Custom Coupe er één van is. In april 1949 verhuist de
hele show naar het Old Convention Center in Detroit (zie foto hier
verderop).

En nog eens 300.00 bezoekers scharen zich om de draaiende
platforms met de glimmende koetsen, waaromheen luchtig
geklede (understatement) schone jonge dames mooie sier maken
met de sedans, coupes en convertibles.
Daarbij moet je bedenken dat deze beide shows de voorlopers
zijn van wat zal uitmonden in de jaarlijkse Motorama Shows van
GM, waarover in een volgend artikel meer.

Welvaart en voorspoed

Men kijkt zijn ogen uit en langzaam dring het tot de bezoekers
door: de 2e Wereld oorlog ligt echt achter ons; nieuwe tijden
breken aan met ongekende mogelijkheden.

H et presigieuze Waldorf A storia H otel in N ew York
Welvaart en voorspoed liggen in het verschiet en de lange, ranke
Amerikaanse sleeën wijzen de weg naar die veelbelovende
toekomst.

Een kijkje nemen op deze Show!

A ffiche met de aankondiging van de Transportation U nlimited S how

De Cadillac Custom Coupe gooit ontegenzeggelijk de hoogste
ogen en vormt de “superstar” van dit spektakel! Wat een
indrukwekkende verschijning is deze Cadillac. En wat is hij lang,
met zijn 133-inch wielbasis, want “normale” Cadillacs moeten het
doen met slechts 126 inch wielbasis. Als we ons best doen tussen
de mensenmassa door te dringen om een glimp op de vangen van
deze super Cadillac, zien we voor het eerst een voorruit, die uit één
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groot stuk glas bestaat, ongehinderd door een middenspijl; wat
een enorme vernieuwing! De voorruit is bovendien “kamerbreed”.
En niet alleen dat. Het glas is ook nog eens “curved”, (gebogen).

Achterspatbord met stoneguard in jugendstil

Convention Center in Detroit waar de grote ten toonstelling daarna
plaats vindt.

De C-stijl omarmt de achterste zijruit in een elegante boog, gelardeerd
met de verchroomde V en het C adillac embleem met de zwaantjes
Als we het portier openen, worden we stil van verwondering
over alle luxe in het interieur. Een telefoon ligt achteloos in het
dashboard kastje. De achteruitkijkspiegel prijkt bovenop het
dashboard in plaats van hangend boven de voorruit!
De ’49 Custom Coupe in vol ornaat !
Voetje voor voetje schuifelen we voort en ten slotte lukt het ons
om oog in oog te staan met dit wonderkind uit de stal van Harley
Earl. En dan valt ons oog op de wielkasten vóór, waar een sierlijke
chroomrand omheen is gemaakt. En de kleine ventilatieruitjes
vóór zijn elektrisch te bedienen, evenals de voorbank…. Dat is
ongekend!!
We glijden met onze blik van voren naar achter over de wagen en
houden even stil bij het achterspatbord. Daarop zit een gestylde
stoneguard, of te wel steenslagschild in Jugendstil.
De C-stijl omarmt de achterste zijruit in een elegante boog en toont
trots het V-symbool als teken dat er een V8 motor aan boord is,
met daar boven zwevend het Cadillac wapen met de zwaantjes.
We lopen om de wagen heen en blijven staan bij de achtersteven.
Ons oog valt op de achterruit, die opvallend klein is, met twee
chroomspijlen, in “limousine-style”. Het design is hier duidelijk
belangrijker, dan een goed zicht naar achteren.
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De ’49 Custom Coupe met achterruit in limousine-stijl

by Ruud Gersons

We openen het portier. De bekleding is een combinatie van stof
en echt leder in blauwe tinten. Als we de armsteun in het midden
van de achterbank naar beneden klappen, ontstaat er een console
met “vanety items”, of te wel opmaakspulletjes in sierlijke flacons
en een soort sigarendoosje met een spiegel aan de binnenkant
van het deksel om alles in op te bergen. Hier is werkelijk aan alles
gedacht…..

Het tonen van deze coupe verloopt zo succesvol, dat besloten
wordt met grote haast het hiervan afgeleide productiemodel te
gaan bouwen. Het koperspubliek is lyrisch. In eerste instantie
besluit men er 2150 exemplaren van op de markt te brengen en
die zijn zeer snel verkocht voor $3.497 per stuk.
Style 49-6037X met volgnummer 1
Officieel staat deze “Wilson Coupe” in de annalen van General
Motors te boek als Body Style 49-6037X met volgnummer 1. Dit
staat gestanst op het metalen schildje op de “firewall”, het schot
tussen motorcompartiment en interieur.
Om de wagen gereed te krijgen voor de shows wordt er gedurende
twee maanden hard aan gewerkt. Kosten nog moeite worden
gespaard om hier iets bijzonders neer te zetten. En die kosten
bedragen liefst $ 30.000 wat in hedendaags geld $ 300.000
geweest zou zijn.

We openen het portier en nemen ademloos plaats op de voorbank.
We eindigen ons bezoek aan deze wervelende show in het
Waldorf Astoria met een vast besluit. En dat is: zo snel mogelijk bij
onze officiële Cadillac dealer langs te gaan, om eens te zien wat
die voor moois op zijn draaiende schijven in de showroom heeft
staan……………
Daarmee zijn we weer terug in het “hier en nu”.

Prototype van de Custom Coupe. Een originele foto uit de archieven van GM!
O nderstaande fotos : De ’49 Custom Coupe na restauratie !

Vanity items in de armleuning van de achterbank !
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Die wordt verlengd, door er stukken in te lassen, maar er wordt
ook nog hout bij gebruikt.

De ’49 Custom Coupe heeft al een telefoon, die hier achteloos in het
dashboard kastje ligt.

Charles Erwin Wilson op het toppunt van zijn carrière

Cadeautje van formaat

Niet lang na beide genoemde shows is het moment aangebroken
dat GM-baas Charles E. Wilson – die bij zijn ondergeschikten de
spotnaam “Engine Charlie” (Motor-Charlie) draagt – met pensioen
zal gaan. En bij zo’n gelegenheid hoort wel en cadeautje van
formaat. Aangezien “Engine-Charlie” in de jaren na de oorlog
de wind behoorlijk mee heeft gehad en de toekomst van GM er
zeer rooskleurig uitziet, valt in de hoogste kringen het besluit, dat
“Engine Charlie” na zijn afscheidsfeestje de ’49 Cadillac Custom
Coupe mee naar huis mag nemen. Voor de kring van intimi valt dat
besluit niet onverwacht, want Charles E. Wilson is vanaf het aller
eerste begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Custom
Coupe. Sterker nog: zijn naam prijkt op alle documenten die op
deze concept car betrekking hebben.
En dan schrijven we 1953. Het is de tijd van de dreiging van de
Korea-oorlog. Charles E. Wilson wordt bij GM weggeroepen om
Secretary of Defence te worden (minister van defensie) onder de
administratie van president Dwight D. Eisenhower.
Op de dag van zijn benoeming schenkt hij de ’49 Cadillac Custom
Coupe aan zijn secretaresse (of was zij méér dan dat??), die de
wagen mee neemt naar California. (Als de wagen in 2011 opduikt,
zitten de originele “California blackplate” nummerplaten er nog
op!)
Hoe is de wagen eigenlijk tot stand gekomen? Interessante vraag.
Men is uitgegaan van een 1948 Cadillac Convertible (cabrio).
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De “gewone ” 1948 C adillac S eries 62 is de basis waar men van uitgaat bij
het ombouwen van de ’49 Custom Coupe Concept C ar .
Zoals we op de foto’s kunnen zien, wordt er een uniek dak op de
“gewone” cabrio geplaatst, waardoor een eenmalig fraaie coupe
verschijnt. Zelf kan ik niet begrijpen, waarom men bij de hiervan
afgeleide productiewagens een (naar mijn mening) veel minder
fraai dak toepast, het steenslagschild op de achterspatborden
reduceert en de limousineachtige achterruit vervangt door een
“gewone” achterruit (zij het met twee spijlen, omdat men sterk
gebogen ruiten uit één stuk toen nog niet kon maken). En van de
speciale uitvoering van het interieur blijft ook al niet veel over. Het
zal wel weer met kostenbeheersing te maken hebben. Jammer
dan.

by Ruud Gersons

H et luchtfilterhuis boven de V8 motor
De Cadillac dealer van San Diego in California doet er nog een
schepje bovenop en de wagen krijgt power brakes (bekrachtigde
remmen) en power steering (stuurbekrachtiging). Wilsons exsecretaresse moet wel over een enorme invloed beschikt hebben
bij de Cadillac fabriek in Detroit, om dit allemaal gedaan te krijgen.
En die Cadillac fabriek zal ongetwijfeld het aan “Clark Avenue”
gelegen fabriekscomplex zijn geweest. (Helaas bestaat die Clark
Avenue fabriek niet meer, zoals ik zelf heb kunnen vaststellen toen
ik in 2002 in Detroit was, voor de viering van het 100 jarig bestaan
van Cadillac.)

De normale productiewagens ’49 C adillac S eries 62, afgeleid van de
Custom Coupe Concept car. Van het bijzondere dak met de limousineachterruit is weinig overgebleven . O ok het steentjesschild op de voorkant
van het achterspatbord wordt weer “gewoontjes ”.
Maar wat is er van die Custom Coupe overgebleven? Niet veel.
Het Jugendstil steenslagschild krijgt een marginale vormgeving,
niet veel anders dan het jaar er voor. Zie foto van de 1948 Series
62. De elegante boog om de achterste zijruit is verdwenen en
de achterruit zelf is niet meer limousinestijl, maar “gewoon” met
twee spijlen, zij het dat het glas nu wel sterk gebogen is, wat een
“panoramisch” uitzicht geeft.

Oh, die ex-secretaresse…….

In het jaar 1957 laat de ex-secretaresse van Charles E. Wilson
er een splinternieuw two/four-barrel carb Eldorado motorblok
in plaatsen. Maar met het originele VIN-nummer. En dat is heel
uitzonderlijk, want het herhalen
van hetzelfde identificatienummer door GM komt praktisch nooit
voor.

De ’49 Custom Coupe op een carshow na de restauratie

Restauratie tot nieuwstaat

Hoe de wagen in het jaar 2011 ineens weer opduikt weet ik niet.
Maar hij komt in het bezit van een zekere Steve Plunkett, lid van de
Amerikaanse Cadillac & LaSalle Club. Hij voegt de wagen toe aan
zijn toch al niet misselijke verzameling Amerikaanse klassiekers.
Er vindt een totale restauratie plaats. Steve Plunkett heeft maar
één ding voor ogen: de 1949 Cadillac Custom Coupe van Charles
E. Wilson (en diens secretaresse) zal weer in de oorspronkelijke
nieuwstaat worden teruggebracht. Bij die restauratie worden
kosten noch moeite gespaard.
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Steve Plunkett spreekt zich uit over de wagen tijdens een
interview. Hij is speciaal geroerd door de prachtige proporties; het
lange chassis, de vloeiende lijnen. Hij vindt het een oogstrelend
ontwerp. En wie zou dat durven tegen te spreken?
In dat interview met Steve Plunkett in het Cadillac magazine “The
Self-starter” somt deze op wat zo bijzonder is aan het interieur: de
kortegolf radio-telefoon combinatie, de druktoetsbediening van de
vensters, de driehoekig gevormde ventilatieruitjes die elektrisch
bediend worden, de achteruitkijkspiegel op het midden van het
dashboard (dus niet hangend aan de voorruit!), de zijspiegels op
de motorkap, de zachte echte lederen bekleding en last but not
least de opmaakset voor de dames, zoals een lipstick houder,
parfum verspreider, spiegeltje en make-up doos die je op de
armsteun achterin kon zetten.

Originele blueprints

Steve Plunket vertelt dat de toestand waarin hij de wagen in 2011
aantrof best mee viel, ook al was er sprake van brandschade.
Zo waren de achterlichten weggesmolten door de hitte van de
brand. Maar de wagen is 95% compleet. Al moet er toch wel
veel aan gebeuren om hem weer tot nieuwstaat te restaureren.
Wat daarbij erg helpt, is dat men in de oude boeken bij GM alles
heeft kunnen terugvinden, over hoe deze wagen in elkaar stak.
Er zijn talloze originele blueprints van gevonden. Er zat zelfs een
lijst bij van alle ontwerpers die bij het ontwikkelingsproject van
de ’49 Custom Coupe betrokken waren. Greg Wallace van het
GM Heritage Center vond alle originele mappen met documenten;
werkelijk ongelooflijk dat het allemaal nog te vinden was. Te meer
daar men er bij GM een gewoonte van maakte om van unieke
concept cars alle documenten – inclusief de wagen zelf – na de
eerste shows zo snel mogelijk te vernietigen, om te voorkomen
dat via bedrijfsspionage deze zaken in verkeerde handen zouden
komen. Of te wel bij concurrenten als Ford en Chrysler.
De wagen is gerestaureerd door het bedrijf van Bob Chauvin uit
Ontario. Dat heeft twee jaar in beslag genomen. En daar was het
lieve bedrag van $ 120.000 mee gemoeid. Omdat er nogal wat
hout in de wagen was verwerkt – zoals gebruikelijk was bij wagens
uit de jaren ’30 – was het een lastig karwij om dat gedeelte ook
terug te brengen tot nieuwstaat.
Dat de wagen in goede handen is bij Steve Plunkett mag blijken
uit het feit dat diens verzameling uit liefst 49 Cadillacs bestaat.
De verzameling bestrijkt de jaren 1907 t/m 2010 (!!). De totale
verzameling van Steve Plunkett omvat 72 wagens. Waarmee we
aan het eind zijn gekomen van hoofdstuk 23. Lees vooral ook de
“sidebar” over het leven van Charles E. Wilson!

Steve Plunkett staat trots voor zijn verzameling…..

H et dahsboard van de ’49 Custom Coupe

Bron: o.a. The Self-Starter, clubmagazine van de Amerikaanse
Cadillac & LaSalle Club van januari 2014
H et

enorme huis van Steve Plnkett is gebouwd als een afspiegeling van
het N ew Yorkse Waldorf A storia H otel. We zien enkele wagens uit zijn
verzameling , geparkeerd in de grote hall.
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Lady Rose
Na diverse keren de USA te hebben bezocht
o.a. 2 keer 6 weken met een camper ben
ik geïnfecteerd geraakt met het USA auto
syndroom. Het heeft mij niet meer los
gelaten en lange tijd ben ik op zoek geweest
naar de voor mij geschikte USA oldtimer.
Via de autosite Marktplaats ben ik een
verkoopadvertentie tegen gekomen van een
felrode Cadillac Coupe de Ville uit 1978 met
wit dakje.

Na lang wikken en wegen heb ik contact
gezocht met de vorige eigenaar en bleek dat
de auto nog te koop stond in het plaatsje
Wijhe vlakbij Hardenberg. Begin juni 2013
ben ik samen met mijn vrouw afgereisd naar
Wijhe, toch wel met gemengde gevoelens.
We hadden intussen al een hoop scrap
gezien en veel kilometers gemaakt voor
noppes.

Daar aangekomen zag ik de Cadillac al
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staan, gepoetst en wel hij zag er prachtig uit
en meteen dacht ik dit wordt hem. Uiteraard
eerst even een eind gereden. Er was een
constant getik te horen maar dat was een
kleinigheid. Van een van de wieldoppen zat
een spaakje los, zo verholpen.

Het was duidelijk een goed onderhouden
auto. Later moest er nog wel wat aan
gebeuren naar mijn smaak uiteraard. De
koop was binnen 5 minuten beklonken met
handjeklap en de prijs was behoorlijk naar
beneden bijgesteld.
15 juni 2013 het was zover met de trein
naar Wijhe samen met een vriend de auto
opgehaald. Wat een beleving dat je nu
eindelijk zelf zo’n Cadillac uit 1978 voor jezelf
hebt. Na de aanschaf wist ik nu ook hoeveel
benzine er getankt moest gaan worden 90
liter volle tank maar dat weet je van zo’n
auto. Na in IJmuiden te zijn aangekomen is

de Cadillac naar zijn nieuwe onderkomen
gereden, een stalling in Oud-IJmuiden een
voormalig camper verhuurbedrijf zo’n 15
min van mijn huis vandaan. Nadat de euforie
een beetje geluwd was heb ik de Cadillac
later nog eens goed geïnspecteerd en heb
ik als eerste opknappunt de 2 kapjes van de
interieurverlichting achterin vervangen, de
vorige waren helemaal verbrokkeld. Ik had
ze al van tevoren via Ebay besteld.

Aan beide kanten links en rechts achter
waren de kunststof fillers behoorlijk
aangetast en slecht aan elkaar geplakte
brokjes en stukjes. Ook de kunststof delen
links en rechtsachter onder de trunk en
onderlangs de kentekenplaat waren in
slechte staat. Aan beide kanten van de
portieren waren de sierlijsten beschadigd
het leek op een vroegere inbraakpoging. De
kunststof rear fillers plus de andere kunststof
delen en andere sierlijsten heb ik later bij
Koen besteld, inmiddels was ik ook lid
geworden van de Cadillac Club Nederland.

by Leo de Wit

Bij verdere controle bleek o.a. de roest aan
de zijkant van de motorkap rechtsvoor vrij
ernstig te zijn. Ik had wel wat roesplekjes
gezien maar wist niet dat het toch wel
serieus was.
Ik heb toen besloten direct de roest te gaan
aanpakken voordat het helemaal niet meer
te doen was. Omdat ik geen kleurnummer
meer had heb ik eerst de volgende eigenaar
gebeld of die het nummer had, helaas niet
dus. Gelukkig via via ben ik in Haarlem
terecht gekomen bij de firma Ten Wolde
(die als specialisatie heeft het nemen van
kleurmonster van auto’s). Daar kon ik een
spuitbus met de goede kleur autolak laten
maken.

Inmiddels had ik contact gezocht met Peter
Onken van Katella te Beverwijk om de
verlichting na te kijken. Na controle bleek
mijn groot licht schakelaar bijna doorgebrand
en was er nog wel meer aan de hand.

De auto heeft een week bij Katella gestaan.
Na zo’n 15 meter oude kabel leukoplast
kroonsteentjes muizenkeutels te hebben
verwijderd, nieuwe bekabeling, koplampen
van deze tijd en een nieuwe grootlicht
schakelaar is alles helemaal in orde
gekomen.

Enfin na 2 dagen alle roest weg gehaald,
gaten dicht geplamuurd, geschuurd en
behandeld met antiroest, nieuwe lak
en blanke lak was het resultaat zeer
bevredigend de foto’s spreken voor zich.
Niet veel later heb ik voor mijn verzekering
mijn auto laten taxeren bij Van Deijzen
taxaties te Aalsmeer die toen al constateerde
dat mijn verlichting niet helemaal correct
was.

Op de terugweg naar huis na de taxatie ter
hoogte van Hoofddorp leek mijn auto op een
rijdende kermisattractie. Erg leuk behalve
voor oom agent die mij op de randweg
Haarlem aanhield. Ik had mazzel en mocht
door rijden maar linéa recta naar de stalling.

Na de reparatie van de verlichting (eind
september 2013) ben ik samen met Ronald
Blazer in IJmuiden (zit al 35 jaar in de USA
cars) begonnen met een algehele check van
de motor remmen en aandrijving. Ronald
heeft een huis met garage onder zijn woning
en er kunnen 2 auto’s staan. Verders is hij
drag race specialist en is hij in het bezit van
een Chevrolet Monte Carlo en een grijze
Plymouth, beide racekanonnen. Voor op de
weg de Plymouth en de Monte Carlo voor
op de weg en het circuit. Daarnaast is hij
samen met vrienden een echte drag racer
aan het bouwen geschat aantal pk’s 2400.
Op een van de foto’s een impressie van de
volledig nieuwe motor van de Monte Carlo.
De eerste prioriteit waren de remmen.
Na demontage van beide achter remmen
(trommelremmen) bleken deze in prima
staat. Schoonmaken met aceton volstond.
De voorremmen was andere koek na
demontage bleken er nieuwe remblokken
nodig en zijn deze er op gemonteerd.
De volgende stap was het openen van
het cardan en demontage van beide

steekassen. Er bleek toch wel slijtage te zijn.
Beide kanten waren op het lagerpunt aardig
ingesleten. Ik heb toen besloten en op advies
van Ronald en om alle ellende voor te zijn 2
nieuwe steekassen te bestellen. Vervolgens
is gedurende de eerste 2 weken van oktober
de motor gecheckt. Na het plaatsen van een
nieuwe rotorkap nieuwe bougiekabels en
het beter op tijd zetten van de motor draaide
deze al heel wat beter. De volgende fase 3e
week oktober is het controleren van de druk
in de cilinders die bleken gemiddeld 8,7 tot
9,0 bar, dus goed. Ook de bougies zijn nog
prima en niet ingebrand of vet.
Nieuwe olie, nieuw oliefilter, nieuw luchtfilter
en 19 liter koelvloeistof later draait de motor
prima en nergens lekkage. Zoals op de
foto te zien zijn inmiddels de achterlichten
verwijderd plus lijsten/houder en gaan ook
de oude plastic delen er af. Inmiddels is ook
gelijk maar de achterbumper eraf gehaald
en de portier grepen i.v.m. verchromen als je
toch bezig bent....

De foto’s geven de impressie van de
gestripte achterkant van de inmiddels tot
"Lady Rose" gedoopte Cadillac eigenlijk
met de "rokken omhoog".
De bumper plus achterlichthouder/lijsten en
portiergrepen zijn toen naar een verchromer
gebracht locatie Multinal Amsterdam
Sloterdijk (vragen naar Jelle Hoekstra die is
de specialist daar).
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Nog een grote klus voor dit jaar 2014 lag
er nog in het verschiet, het plaatsen van 2
nieuwe steekassen. De steekassen zijn lange
tijd onderweg geweest zeker 4 maanden
maar goed ze waren op tijd er stond een
lange rit naar de Ardennen in de planning.
Het plaatsen van de steekassen zou zo
"gepiept" zijn ware het niet dat ook dit toch
ook even tegen zat. Het is bekend dat veel
nieuwe onderdelen van uit de USA vaak net
niet helemaal passen en dat er altijd wat
gedaan moet worden om het passend te
maken zo ook met de rechter steekas.
Om de borgpen in het cardan t.o.v. de
tandwielen goed op zijn plaats te laten vallen
moest er aan het eind van de steekas toch
een paar millimeter worden weg geslepen.
Uiteindelijk na veel passen en meten kwam
het spul op zijn plek, inmiddels ging er in een
tijdsbestek van 4 maanden voor de 6e keer
nieuwe olie in het cardan, die is nu wel goed
schoon gespoeld er was trouwens geen
sprake van enig ijzer schraapsel goed teken.
Ook zijn er nieuwe lagers en pakkingen
geplaatst. Inmiddels is het maart 2014 en
op een mooie dag na "Lady Rose" goed in
de was gezet te hebben wil ik de gebarsten
verf op de nieuwe rear-fillers over gaan
spuiten.

Tja dus alles maar weer helemaal kaal
maken en vervolgens met een goede
kunststof primer 2 lagen tussen de lagen
goed laten drogen m.b.v. haardroger dan 3
lagen kleur lak en na elke laag weer drogen
met de haardroger en dan 2 lagen blanke lak
ook weer tussen elke laag laten drogen.
Zo gezegd zo gedaan nieuwe verf gehaald
en samen met Willem de plaatwerker een
goede lak spuiter zou het dan verder af gaan
maken. Ik kom 2 dagen later kijken en ik
werd al voorzichtig opgewacht en ik moest
vooral niet schrikken. Nou ik schrok mij
eigen wezenloos "ORANJE" i.p.v. rood eerst
dacht ik nog dat het de primer was, nee dit
was de kleur lak. Kortom bij Ten Wolde in
Haarlem hebben ze mij een spuitbus mee
gegeven met de kleur van een andere auto.
Nog diezelfde middag ben ik naar Ten
Wolde gegaan om verhaal te halen. Die
zaten er behoorlijk mee in hun maag maar
goed ik kreeg nu gratis de goede kleur mee.
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en
kon ik vlak voor de eerste rondrit van ons in
Tiel afgelopen april met een Cadillac rijden
met dezelfde kleur.

Eindelijk konden eind februari 2014 de vers
verchroomde bumperdelen gemonteerd
worden. Samen met Ronald Blazer (man
met groene sweater) en Willem, een heel
goede
autoplaatwerker/lakspuiter,
zijn
we van start gegaan. Willem kreeg nog
even de scherpe punt van de achterklep
rechtsachter tegen zijn hoofd aan vandaar
de snee op zijn hoofd. Al met al verkeken
we ons toch even op de klus i.p.v. "Effe een
paar uurtjes" werd het een hele dag vooral
de aansluiting van de achterlichtlijsten aan
beide kanten moest exact gelijk zijn en dat
ging niet lekker. 3 keer het hele spul er weer
af en er weer op. Tja dit ging niet zonder
gevolgen, aan beide kanten begon de
nieuwe verf op de kunststof delen te barsten
ik was daar ziek van. Het punt is dat de
originele kunststofdelen veel buigzamer zijn
dan de replica’s die veel harder zijn. Ook de
binnenmantel is anders afgewerkt dan het
origineel. Het zag er naar uit dat zeker aan
de linkerkant het deel geheel opnieuw zou
moeten worden overgespoten. Er zit een
foto tussen dat het wiel er af is i.v.m. een
lekkend ventiel, dat was bij garage Albatros
IJmuiden (binnenkort ga ik heen om de auto
te laten uitlijnen en balanceren). Inmiddels
is er een nieuwe expansietank voor de
koelvloeistof geplaatst een gebruikte maar
eentje die niet lek was.

Tijdens de schorsing periode heb ik ook niet
echt stil gezeten. Na een redelijke tijd zoeken
heb ik via de site hubcap.com (USA) 4
gerestaureerde wieldoppen besteld en
waren deze na 2 weken al in huis.
De nieuwe kunststof delen voor rondom
de nummerplaat en onder de kofferdeksel
besteld via Koen zijn deels bij een
autospuiterij en deels door mijzelf in de kleur
van de auto gespoten en het resultaat was
netjes.

Nou deze mooie dag eindigde dus
dramatisch. Wat is er gebeurd? Hoogst
waarschijnlijk heeft er een chemische reactie
plaats gevonden waardoor alle verf begon
te bubbelen. Ik dacht dat ik gek werd, het
zag er niet uit. Ik had er vreselijk de ziekte in
en liet de verf maar drogen. De week er op
ben ik naar 3 verschillende schadereparatie
bedrijven geweest voor informatie wat nu te
doen.
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Verders was het nu nog wachten totdat
de chromen delen van de achterbumper
sierlijsten en deurgrepen klaar waren en dit
kon wel enige tijd duren en het is uiteindelijk
3,5 maand geworden.

Komende week wordt de eight-track radio
vervangen (hij gaat zeker niet weg) voor een
nieuwe retro-look radio.

De Cadillacs van Al Capone
(en die van Ruud Gersons)

Ken je dat gevoel? Je rijdt in
je Cadillac en even vergeet je
de tijd waarin wij nu leven. Je
dwaalt af naar het verleden.
Vele groten der aarde bezaten
de meest fantastische Cadillacs.
Onwillekeurig kom ik dan
wel eens uit bij de kleurrijke
onderwereldfirguur
van
Al
Capone. Wat ik met hem gemeen
heb? Nou, dat we allebei Cadillac
afficionados zijn in hart en
nieren! Goed, die van mij is wat
minder gewapend en ik heb
(nog) geen kogelgaten in mijn
portieren en een wat geringer
strafblad………... Maar wat niet
is, kan nog komen…. Toch?

						Foto 1, A l C apone en zijn 1930 C adillac V16 Model 452 I mperial S edan.
Misschien is dat voor leden van onze Cadillac Clubs, die rijden in een cabrio of coupé wat moeilijker voor te stellen. En dan is voor hen deze
parallel moeilijker te trekken. Maar de de Fleetwood Brougham rijders onder ons, zullen zeker wel aanvoelen waar ik op doel. Nu wil ik niet
beweren, dat ik mijn Fleetwood Brougham heb aangeschaft OMDAT Al Capone in zo’n soort wagen reed. Dat is allerminst het geval. Dit
om misverstanden te voorkomen. Maar als ik in mijn ’80 Fleetwood Brougham over ’s Heeren wegen glijdt, kan ik mij toch wel een beetje
met Al Capone vereenzelvigen…. soms…. voorzover het onze voorliefde voor Cadillacs betreft althans. Verder natuurlijk in het geheel niet.
Al Capone bestelde twee special voor hem ontworpen auto’s. De één een 1928 Cadillac V8 model 341 Town Sedan; de ander was een 1930
Cadillac V16 Model 452 Imperial Sedan.
Deze wagens waren de eersten in de geschiedenis van de automobiel met verborgen verdedigingsmechanismen.
Op de foto’s zie je Al Capone’s custom designed (speciaal ontworpen) en zwaar bewapende 1930 Cadillac Model 452 Fleetwood met ¼
inch dikke stalen bewapening.

Foto 2 en 3: 1930 C adillac V16 Model 452 I mperial S edan.
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by Ruud Gersons

Opgesomd bezat de eerste VIP-bewapende Cadillac Model volgende:
Speciaal ontworpen gewapende carrosserie panelen en kogelvrij glas
Een “flip-down” (neerlaatbare) achterruit om achtervolgers makkelijker onder vuur te kunnen nemen
Geschilderd in de zwarte- en groene kleuren van de Chicago Police uit die periode (zodat het net leek, alsof er een politieauto aan kwam
rijden!)
Opgesomd bezat de tweede VIP-bewapende Cadillac volgende:
Bewapening van ¼ inch (=6.35mm) staalplaten en kogelvrij glas dat bestond uit vijf lagen
De zijramen van de achterdeuren varen voorzien van smalle luikjes, van binnen afsluitbaar, waardoorheen handgeweren of automatische
wapens afgevuurd konden worden
De mogelijkheid om olie in de uitlaatpijpen te spuiten, zodat een rookgordijn ontstond vlak vóór eventuele achtervolgers
Een luik in de bodemplaat zodat speciaal geslepen spijkers over de weg gestrooid konden worden, die de banden van achtervolgende
voertuigen konden doorboren.

Foto 4: Nog enkele details. L inks het dashboard.
Foto 5: rechts zie je kogelvrij glas met een uitgeboord gat, van waaruit geschoten kon worden.

Foto 6: het achterruitje kon openscharnieren, zodat je achtervolgers vanuit dit ruitje kon beschieten !
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Foto’s 7 :

links de mascotte op de voorplecht. Foto

8: rechts de spaken van het reservewiel

Foto's 9 en 10: H ier zie je dezelfde wagen op weg naar de veiling

Foto’s 11 en 12: Ook deze C adillac heeft toebehoord aan A l C apone : een 1928 series 341 I mperial S edan
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2014 National Meeting Busselton
Western Australia 9-14 april 2014

Van Murray Bollen kregen we deze foto’s over de afgelopen Cadillac National Meeting in Australia.
Er kwamen 60 Cadillacs uit de jaren tussen 1905 en 1988 waaronder de zilverkleurige 1958 Brougham die
van Frank Sinatra is geweest en de 1953 Eldorado die met Rene Zellweger meespeelde in de film “My One and
Only”. 11 Cadillacs doorkruisten Australië van Queensland naar Perth, 4650 km enkele reis! 230 Personen
deden mee gedurende het 6-daagse evenement. Voor de buitenlandse deelnemers waaronder Toni en George
Huse, Ron Zahn, Torsten Loth, Charles en Judy Smedes die ook op onze GE2013 zijn geweest en voor andere
Australiërs die zonder Cadillac deelnamen waren 17 Cadillacs en andere Classic cars beschikbaar gesteld.
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by Murray Bollen
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Cadillac moet weer de weg omhoog vinden
De kersvers aangestelde Cadillac-baas Johan de Nysschen (foto) staat voor een zware
taak die zijn voorgangers niet konden voltooien: Cadillac zo herpositioneren dat GM’s 112
jaar oude premiummerk een echte concurrent gaat vormen voor onder andere MercedesAutonomie

Benz en BMW.
De Nysschen zal zelfstandiger zijn en meer gezag hebben
dan de vorige Cadillac-bazen en dat kan hij wel eens nodig
hebben. In een stijgende Amerikaanse markt blijft Cadillac
achter bij de Duitse luxemerken die de markt hebben bedolven
onder massa- en nicheproducten en verkopen twee keer
zoveel auto’s. General Motors heeft jaren gewerkt om van
Cadillac een wereldmerk te maken, maar blijft er moeite mee
houden om Cadillacs op de thuismarkt op de kaart te zetten.

Brandjes
De Nysschen moet meteen verschillende brandjes blussen
die het imago van het merk schade hebben berokkend. Er
staan teveel auto’s bij de Amerikaanse dealers en toch niet
genoeg van de juiste producten om de Duitse aanval af te
slaan. Hij krijgt ook te maken met grote prijskortingen die
de Cadillac-dealers geven, waaronder tot wel 20.000 dollar
korting op een ELR. Daar komt nog bovenop dat het bedrijf
dit jaar een reeks aan terugroepacties achter de rug heeft
van vrijwel elk model dat momenteel te krijgen is. Deze en
andere problemen en gezorgd voor veel wisselingen aan de
top van Cadillac. De Nysschen is gerekruteerd bij Nissan’s
Infiniti om Robert Ferguson te vervangen, die deze week
is gepromoveerd. Ferguson stond sinds 2012 aan het
hoofd van Cadillac. Zijn voorganger Don Butler verliet GM
afgelopen augustus, twee weken nadat het bedrijf Cadillac’s
verkoopbaas Chase Hawkins op straat zette.
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Cadillacs dealers zeggen dat het merk twee dingen
nodig heeft om te slagen: Consistente leiderschap en
de mogelijkheid om te functioneren als een zelfstandige
entiteit binnen GM. Howard Drake, eigenaar van Casa
de Cadillac in Sherman Oaks, Californië, en lid van
Cadillacs nationale dealerraad, verklaart dat het merk
“zijn eigen team, zijn eigen bronnen en zijn eigen winst
en verlies verantwoordelijkheid” nodig heeft. “Cadillac
worstelt met de merkbeleving en Johan is een meester
merkbouwer”, vertelt Drake, eraan toevoegend dat
GM President Dan Ammann aan dealers vertelde dat
hij plannen heeft om De Nysschen "veel autonomie"
te geven.

Voorraad
Een van de eerste taken van de nieuwe man is het opnieuw
oppeppen van de verkoopcijfers en marketingactiviteiten. In
de eerste zes maanden van het jaar zag het merk de verkopen
met 2 procent dalen naar 82.117 stuks, terwijl BMW met 12
procent steeg naar 157.382 units en Mercedes met 8 procent
naar 163.107 eenheden.
Verder hebben de Duitse merken problemen om genoeg
auto’s naar de Amerikaanse dealers te krijgen. Cadillac heeft
dit probleem zeker niet met gemiddeld vier maanden aan
onverkochte auto’s bij de dealers, inclusief een voorraad
voor bijna drie jaar van de plug-in hybride ELR, die een half
jaar geleden is gelanceerd en sindsdien slechts 390 keer is
verkocht. De verkopen van Cadillacs goedkoopste model, de
ATS Sedan, is ook met 22 procent gedaald dit jaar, ondanks
dealerkortingen tot 6.000 dollar. De winnaar van de titel
Noord-Amerikaanse Auto van het Jaar 2013 is nu minder dan
twee jaar op de markt.

Aanbod
BMW en Mercedes bedienen de Amerikaanse premiummarkt
met een duizelingwekkend gevarieerd aanbod. BMW’s
modellen verkopen vanaf 33.675 dollar tot aan 142.125 dollar
en Mercedes modellen staan vanaf 30.825 dollar tot 275.925

by Reuters

Marketing
dollar in de showroom. In vergelijking staat Cadillacs relatief
beperkte aanbod van 33.900 tot 86.790 dollar bij de dealers.
Cadillac krijgt verschillende nieuwe producten om de
doelgroep te vergroten, met name onder de Europese
kopers. Het meest noemenswaardige toekomstige product
is de LTS (foto), een vlaggenschip sedan die eind 2015
verschijnt en de strijd aangaat met de BMW 7 Serie en de
Mercedes S-Klasse. Cadillac heeft voor eind 2017 ook een
kleine crossover SUV in de planning staan, die moet gaan
concurreren met de BMW X3 en Mercedes GLA, zo verklaren
bronnen bij de toeleveranciers.

Als de producten worden gepresenteerd, moet Cadillac haar
marketing-en reclame-thema's herzien en aanscherpen,
laten bazen weten. “Er zijn geen goede merken, zonder
goede producten”, verklaart Cadillacs marketingsbaas
Uwe Ellinghaus. “Maar zelfs de beste merken in de wereld
verkopen zichzelf niet.”
Het herbouwen van het merkimago kan wel eens de grootste
uitdaging worden voor De Nysschen en zijn team, zo meldt
een voormalig GM-chef. “Cadillac heeft problemen met het
uitvinden wie hun publiek is”, verklaart hij. “Ik hoop dat ze De
Nysschen het gezag en de ruimte geven die hij nodig heeft.”
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Cadillacs voor speciale gelegenheden
Van Theo Pool kregen we een leuk bericht over de inzet van zijn lichtgroene Cadillac sedan
op een warme dag in juli 2014.
De dochter van een bruidspaar dat in 1964 trouwde
in een Cadillac was op zoek naar een soortgelijk
model om haar ouders te verrassen voor hun gouden
huwelijksfeest.
Ze wist niet precies welk model in 1964 gebruikt werd
en ging op internet zoeken en vond de schitterende
Cadillac van Theo Pool.
Hij gooide de tank helemaal vol en ging van
Badhoevedorp naar Rijswijk om het echtpaar op te
halen en vandaar naar Almelo. De 1953 Cadillac motor
spinde van geluk met zo`n heerlijke lange buitenrit,
alles verliep uiteraard heel voorspoedig.
Nog even gestopt onderweg om wat te drinken en daar
gingen ze weer. Een hoop bekijks en gewuif onderweg.
Kortom een prachtige start van een gezellig samenzijn
voor deze familie voor het 50 jarige bruidspaar. Ze
vonden het geweldig.
Van de dochter kreeg Theo later foto’s van het
bruidspaar in 1964 waaruit blijkt dat toen een Sedan
de Ville uit 1956 gebruikt werd.
Op 7 augustus werd ik gebeld door filmmaatschappij
Hazazah die een Cadillac zocht voor de aftitelingscène
van de film “De Boskampi’s”. Deze draait om Rik (Thor
Braun), een jochie dat de pesterijen tegen hem zat
is. Hij besluit zijn imago wat op te krikken door het
gerucht te verspreiden dat hij deel uitmaakt van een
maffiafamilie.
Regisseur Arne Toonen kreeg plotseling het idee van
een twist & shout-achtig nummer aan het einde van
de film (tijdens de aftiteling) met een dans, net zoals
in zijn vorige en succesvolle film Dik Trom. Een soort
'Bollywood-einde'.
Hoofdrolspeler Rik zou daarin meezingen met een
ouderwetse microfoon. Alle acteurs en figuranten
doen het dansje mee, en het zou dus leuk uitkomen
als Rik zou opvallen door hoger te staan.
Ik wilde mijn Eldorado convertible hiervoor beschikbaar
stellen en reed op 8 augustus naar Hoofddorp waar
meer dan 100 personen op de set aanwezig waren.
De helft acteurs en figuranten en de rest voor de
techniek, organisatie, catering, regie, begeleiding etc.
Bij aankomst werden binnenopnames gemaakt in een
grote villa die door de eigenaar voor een paar dagen
beschikbaar was gesteld voor de film. Ik was gevraagd
om 14.30 uur aanwezig te zijn omdat het weer wisselvallig
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by Koen Ongkiehong

was en bij voorkeur tijdens droog weer gefilmd moest worden.
Ik bood aan om te testen of het mogelijk was om Rik op de
motorkap te laten staan, dat zou leuker overkomen in de film.
We hebben eerst een andere jongetje op de motorkap laten
staan om te kijken of deze het gewicht kon houden. De kap
is zeer sterk en voorzien van een binnenplaat en omdat Rik
gymschoenen
droeg
durfde ik het risico
wel aan. Na diverse
regenbuien kon het
filmen rond 19.00 uur
eindelijk beginnen. Lang
wachten op filmsets is
gebruikelijk en daarom
is het moeilijk aan te
geven hoe lang een
opname gaat duren.
Uiteindelijk heeft Rik
bijna een uur op de
motorkap
gestaan
voor het nummer “Holy
Macaroni , Shake the
Maffia Twist”. De scène
werd een stuk of 10
keer over gedaan. De
choreografe die op
een podium naast de
camera
meedanste
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Corvorado
Op de Elvisdag in Numansdorp waren veel Amerikaanse
wagens aanwezig. Er waren ook enkele leden van de CCN
waaronder Chris Loonstijn die zijn 1965 Coupe was gekomen.
Chris en ik, beide uit 1959, hebben leuk gepraat over de
Amerikaanse wagens die wij in onze jeugd mooi vonden.
Chris houdt erg van de Eldorado’s uit het begin van de jaren
zeventig met de fender skirts (de platen die de achterwielen
afdekken). De Cadillacs uit een James Bond film hadden
grote indruk op hem gemaakt. We konden niet direct op de
naam van die film komen.
Op de Elvis-dag heb ik lang met de eigenaar van een
schitterende zwarte 4 deurs Lincoln Continental convertible
uit 1964 gesproken die hij had opgeknapt.
Op internet heb ik gezocht naar de James Bond film waar
Chris het over had.
Het was niet Goldfinger omdat daar allemaal modellen van
de Ford Motor Company in mee speelden waaronder een
zwarte Lincoln Continental uit 1964 en een Ford Ranchero.
Ik vond een filmfragment (http://www.youtube.com/
watch?v=eHvIv01QNhA) waarin de boef Oddjob de passagier
die achterin de Lincoln zat dood schoot en vervolgens naar
een sloperij reed. Daar werd de Lincoln opgeknepen en in
een pers gegooid en tot een pakket schroot samen geperst.
Vervolgens werd het pakket met een magneet in de laadbak
van een kleine Ford Ranchero geladen. Oddjob reed deze
naar de farm van Goldfinger, wel vreemd omdat de Lincoln
(met lijk) zo’n 2400 woog. Maar in James Bond gebeuren
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wel meer vreemde dingen die deze films zo leuk maken. Van
de Ford Ranchero en diverse wagens die in James Bond
films meespeelden zijn miniaturen gemaakt. Oddjob werd
gespeeld door Harold Sakata, een Ameriaan van Japanse
afkomst. Op de Olympische spelen van 1948 won hij als
gewichtheffer voor de USA een zilveren medaille door 410 kg
op te tillen. Logisch dat James Bond veel moeite had om het
uit te schakelen.
Maar hoe zat het nu met de film waarin Cadillacs voorkwamen?
Het bleek “Live and let die” uit 1973 te zijn. Ik kende die film
niet maar vond diverse video clips op Youtube waaruit bleek
dat er veel Cadillacs en Chevrolets in voor kwamen. Whisper
(gespeeld door Earl Jolly Brown) was een van de boeven. Die
naam kreeg hij omdat hij zo zachtjes sprak. In de film reed
Whisper in een CORVORADO! Toen de producenten in 1972
in New York op zoek gingen naar locaties om te filmen zagen
ze diverse grote “Pimp Cars” die omgebouwd bleken te zijn
door Les Dunham uit New Jersey. Ze gingen bij hem langs
en zagen op de oprit een Corvorado staan die Dunham voor
zichzelf had gebouwd. Dat was precies de “moord”wagen
die paste in de film.
Hij lijkt sterk op een Eldorado maar in feite is het een Corvette
met plaatwerk aan de voorkant van een Eldorado en fender
skirts. Een combo car zoals Dunham hem noemde met de
toepasselijke naam Corv(ette Eld)orado.
In “Live and let die” zijn diverse door Dunham “gepimpte”
Cadillacs en Lincolns te zien. O.a. een bruine Fleetwood uit

by Koen Ongkiehong

1973 (in http://www.youtube.com/watch?v=UdjwKKDPpUU)
Op een van de foto’s staat hij geparkeerd achter een
rode Eldorado voor het restaurant Fillet of Soul in Harlem.
Opvallend is dat deze Fleetwood geen fender skirts heeft
maar wel brede witte zijvlakken!
In de scene op de Franklin D. Roosevelt Drive laat de
Corvorado zijn kunsten zien als Whisper naast de Chevrolet
taxi gaat rijden met James Bond op de achterbank en
Charlie als chauffeur. De Corvorado was voorzien van een
lanceermechanisme voor een gifpijl in de rechterbuitenspiegel
en had een beeldscherm met vizier in het midden op het
dashboard. Whisper drukte op de knop en vuurde het pijltje
af dat Charlie in zijn hoofd raakte.
Volgens screenwriter Tom Mankiewicz verleende de
burgemeester en de politie van New York hun medewerking
graag omdat het om een James Bond film ging. Er mocht op
een zondag gefilmd worden op de FDR Drive en urenlang
werd het verkeer op de kruisingen over een lengte van
bijna een kilometer door de politie tegen gehouden. De
bestuurder van de Chevy taxi waarin James Bond reed was
de beroemde stuntrijder Joie Chitwood. Nadat hij het gifpijltje
in zijn hoofd geschoten kreeg vanuit de Corvorado hoefde
Chitwood feitelijk weinig te doen omdat de Chevrolet op een
aanhangwagen stond. Maar zijn voet trapte het gaspedaal
volledig in waardoor de Chevrolet op hol sloeg. De achterin
zittende James Bond probeerde het stuur over te nemen. In
de scene op de FRD Drive waren een stuk of 10 Chevrolets
te zien en enkele Eldorado’s die met een snelheid van 64 km/
uur reden met voldoende afstand tussen de wagens zodat
de op hol geslagen Chevrolet er tussendoor kon navigeren.
Uiteindelijk reed de Chevrolet een trap op en kwam tegen
een bestelwagen tot stilstand. http://www.youtube.com/
watch?v=WEkQh6X4Ldw

Dunham dacht dat er wel een markt zou zijn voor een kleine
Eldorado-achtige wagen maar door de wijziging van het
model in 1971 werd de ombouw blijkbaar te gecompliceerd
en te duur. Van binnen was de Corvorado identiek aan de
Corvette en dat was geen goedkope wagen. Uiteindelijk zijn
er maar 7 Corvorado’s gebouwd.
Op de site van Dunham (www.dunhamcoach.com) vertelt hij
dat ze nog steeds Cadillacs kunnen ombouwen! De Cadillac
Eldorado voor de film Superfly uit 1972 werd ook door
Dunham omgebouwd.
Dunham heeft veel Hood Caps gemaakt voor Cadillacs. Deze
werden op de voorkant van de motorkap bevestigd en waren
meestal verchroomd en werden vaak gecombineerd met een
speciale grille. Ze worden ook wel custom grille of Big Daddy
grille genoemd. Op de site van Dunham staan verschillende
hoodcaps en ook de bekende “Superfly” koplampen.
De lichtgele Cadillac Eldorado Majorca T-top die ik in 2007
kocht is waarschijnlijk niet door Dunham omgebouwd maar
hij toont gelijkenis met de Corvorado. De opera windows
(zijraampjes
achter)
zijn dichtgemaakt. Na
de Corvorado bracht
Dunham
verschillende
andere modellen uit op
basis van Corvette zoals
de Caballista. Op de
foto staat Les Dunham
naast een bronskleurige
Caballista
met
4
rechthoekige koplampen.
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K ONIN K LI J K E
CADILLACS deel 2
Na de bevrijding waren de vooroorlogse Cadillacs van het koninklijk
huis verdwenen. De contacten met de Cadillac-importeur K.
Landeweer in Utrecht werden weer opgenomen hetgeen resulteerde
in besprekingen betreffende de aankoop van een aantal nieuwe
Cadillacs. Eerst arriveerde uit Amerika een Series 61 Sedan met een
wielbasis van 3,2 m en daarna in december 1946 een drietal series
62 met een wielbasis van 3,28 m. Zo’n Cadillac kostte destijds 8.160
gulden. Deze hadden een 5,67 liter V8-zijklepmotor van 5,67 liter
van 150 pk. De prijs in Amerika bedroeg toen $ 2359.

1938

1946
Voor meer representatieve doeleinden, waarbij meerdere gasten
vervoerd moesten worden, leverde Cadillac auto’s met een wielbasis
van 3,46 m. Het waren de zogenaamde 7-persoons Imperial-Sedans
met separatie met een prijs van 13.900 gulden. Een aantal van deze
Cadillacs werd gestationeerd bij Paleis Soestdijk, andere bleven in
de Koninklijke Stallen.
Nadat koningin Wilhelmina zich in september 1948, na een
regeringsperiode van 50 jaar, terug getrokken had en zich in Paleis
Het Loo in Apeldoorn vestigde, had zij behoefte aan een vierdeurs
open auto, die haar incognito kon vervoeren. Zij achtte het niet
nodig voor dit doel een kostbare nieuwe auto aan te schaffen. Er
werd contact gelegd met Landeweer.
Het toeval wilde dat er in dat bedrijf bij de levering van een nieuwe
Cadillac een vierdeurs-cabriolet werd ingeruild uit de jaren dertig:
een automobiel die zonder kleerscheuren de Tweede Wereldoorlog
was doorgekomen. Een Cadillac Convertible Sedan Series 65 model
1938 (destijds ook wel 5 persoons All-Weather Phaeton genoemd)
was een bij uitstek geschikte auto voor prinses Wilhelmina, zoals zij
na abdicatie genoemd wilde worden.
Deze beige Cadillac (motor/chassisnummer 7270907) met bruinleren bekleding werd op 25 juli 1949 geleverd en gefactureerd voor
een prijs van 8500 euro.
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Gezien de aankoopgeschiedenis is het merkwaardig, dat in een
officieel schrijven van Cadillac Motor Car Division (27 april 1977)
wordt beweerd dat deze specifieke Cadillac in 1938 speciaal voor
de Nederlandse regering werd gebouwd voor “Queen Wilhelmina”.
Deze auto maakte deel uit van 110 geproduceerde cabriolets,
model 6549, waarvan deze werd uitgerust met kogelvrije ruiten,
een kilometer/snelheidsmeter in kilometers in plaats van in mijlen,
richtingaanwijzers overeenkomstig de Europese wetgeving en
speciale bedrading.
Nadat prinses Wilhelmina in 1953 een nieuwe Mercedes 300
Cabriolet D had gekocht heeft de Cadillac nog heel even met het
AA-78 nummerbord gereden. Vanaf 23 april 1959 stond de auto
geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer onder nummer
AD-91-44. Voor zover na te gaan werd het kenteken in februari 1960
op naam gesteld van een Haagse eigenaar wonend aan de Laan van
Meerdervoort, mogelijk dezelfde die in 1967 in de Autokampioen
adverteerde met: “Aangeboden: Unieke historische Automobiel,
1938 Cadillac 8 cylinder convertible, voorheen eigendom van H.M.
Koningin Wilhelmina. Wagen in perfecte rijklare conditie”.
Na een omzwerving van jaren dook deze Cadillac cabriolet in
augustus 1996 weer op bij een veilinghuis in Topfield, MA (USA).

1938

by Koen Ongkiehong

1938
Vanaf september 1948 werden sommige Cadillacs voorzien
van L-nummers (provincie Utrecht), andere kregen H-nummers
(provincie Zuid-Holland). Dit was het gevolg van het aftreden van
koningin Wilhelmina ten gunste van haar dochter prinses Juliana.
Na de invoering van het nieuwe kentekensysteem in 1951 werden
in de daarop volgende jaren alle H-, HX- en L-nummers vervangen
door de, voor het Koninklijk Staldepartement gereserveerde AAnummers.
De Cadillacs die na 1951 werden aangeschaft kregen gelijk een AAnummer.
Op een van de foto’s zijn twee Cadillacs te zien bij de opening van de
Velsertunnel in 1957 met voorop de AA-81 1951 Series 75 Landaulet
gevolgd door AA-50 1956 Series 62 sedan.
Het tijdperk van Cadillac als hofauto eindigde in 1958 toen de eerste
Lincoln Continental op het toneel verscheen.

1951 C adillac Fleetwood 75
“En daar stond ik dan: op 6 juli 1945 tussen de mensenmassa, die
zich verzameld had aan het einde van de Koningin Wilhelminalaan
/Laan van Nieuw Oost Einde in Voorburg, waar de autoweg vanuit
Utrecht "de grote stad" binnenkomt. Het gonsde van geruchten, dat
Koningin Wilhelmina na 5 jaar afwezigheid terug zou komen in de
Hofstad. In welke auto zou zij arriveren? Ik was toen nog niet zo
op de hoogte van het autopark van het Koninklijk Staldepartement,
maar bij het zien van de grote 12-cilinder PACKARD-cabriolet
gingen mijn ogen extra open, want .... toen was de PACKARD 1937
al mijn favoriet: zijnde één van de mooiste Amerikaanse auto in die
jaren ! Tot ieders verbazing heeft de grote PACKARD gedurende de
bezettingsjaren geen dienst gedaan; in juli 1945 kwam de wagen
klokgaaf boven water. ”
Op een van de foto’s is de open Packard afgebeeld tussen de
menigte met de opmerkelijk grille.

1951 C adillac S eries 75 L andaulet

Packard 1937

1951 C adillac Convertible
Bovenstaande tekst is overgenomen uit het boek “Koninklijk
Autorijden” van Frans Vrijaldenhoven.
In een van zijn emails in de serie “Jeugdherinneringen” schrijft Frans
het volgende:

De 1938 Cadillac Convertible van prinses Wilhelmina werd
aangeboden op de veiling van Mecum Auctions in Monterey die
gehouden werd van 14-16 augustus 2014. In de omschrijving stond
dat koningin Wilhelmina deze Cadillac nieuw had besteld hetgeen
dus niet klopt.
De verwachte opbrengst was $ 80.000 - $ 100.000.
Het hoogste bod van $ 62.000 was minder dan de “reserve price”,
dat is de door de verkoper gestelde minimum prijs. Mecam heeft
“The bid goes on” optie waarbij de bieder en de eigenaar verder
kunnen onderhandelen en ook anderen door kunnen gaan met
bieden.
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DTS
Momenteel is er in de Koninklijke Stallen een Cadillac aanwezig.
Dat is een blauwe gepantserde DTS limousine met verhoogd dak
met het kenteken AA-93 die bij zeer speciale gelegenheden wordt
gebruikt voor staatshoofden die hun eigen vervoer niet hebben laten
invliegen.

DTS

1947 fleetwood l iMo

1947 fleetwood
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KREMSMÜNSTER
Op 21 augustus ‘s ochtends om 9.30 uur vertrokken we
uit IJmuiden richting Ochsenfurt nabij Würzburg in Beieren
ongeveer 580 km rijden. Omdat de totale rit net geen 1000
km was hadden we besloten het in 2 dagen te rijden. Ook
rond de 250 km een uitgebreide rustpauze van 1,5 uur.
Lady Rose (1978 Coupe de Ville) hield zich prima, de
snelheid was niet meer dan 105 - 110 km per uur, lekker
cruisen laat ze maar racen met die Mercedes, Audi, BMW,
etc.
We hadden geen haast. Wat wel opvalt is nog steeds het
feit dat ze door je heen willen rijden met 180 km /uur
of meer als je een vrachtauto aan het inhalen bent maar
helaas, daar had ik dus lak aan.
Ook wederom weer de ervaring op de rustplaatsen, veel
aanspraak en belangstelling veelal toch wel door onze
oudere medemens maar dat is juist leuk.
Na een redelijk ontspannen trip kwamen we aan bij het
plaatsje Ochsenfurt en ons pension Goldener Stern. � 60,Voor een nacht voor een standaard 2 persoonskamer.
De eigenaresse gaf ons de tip voor het avondeten bij
restaurant Zum Schwarzen Adler. Nu ben ik gewend dat
Schnitzels vrij groot kunnen zijn maar dit sloeg werkelijk
alles. We bestelden allebei een normale Shaslick schnitzel
hoewel normaal, je kon ook nog XL of XXL bestellen 1,3 kg!!
Je kunt op de foto zien wat de "normale" Schnitzel is laat
staan XL of XXL!!
Na een ontspannen nacht zijn we om 09.00 uur richting
Kremsmünster vertrokken.
Om 9.00 uur vertrokken we uit Ochsenfurt richting
Kremsmunster, rond de 250 km hebben we een tussen stop
gehouden ik wilde nu eens niet langs een drukke Autobahn
gaan staan maar heb een klein dorpje opgezocht om daar
te gaan lunchen. De sanitaire stop even kort ervoor bij een
pension.
Heerlijk is dat even de rust van alleen vogeltjes en wind door
de bomen. Na uitgebreid lunchen en een bakkie troost op
naar de laatste 200 km. En ja net toen ik bij mijzelf dacht pfff
nu nog even die laatste 90 km STAU!! 1,5 uur stil gestaan
door een ongeluk met achteraf 5 personenwagens.
Dus toch later dan gepland bij ons pension Billroth
aangekomen in het plaatsje Bad Halle zo’n 6 km vanaf
Kremsmünster.
Na het inchecken vroeg ik aan de eigenaresse of ik de
Cadillac nog mocht schoon maken en dit was geen
enkel probleem. Slang, water zelf had ik alles van huis
meegenomen spons etc, etc, tja we zouden de volgende
dag mee doen aan de toerrit dus ik wilde wel netjes voor
de dag komen.
Na het gepoets nog even een gelukzalige plons in het
zwembad. Na het vertrek vanaf ons pension Billroth zijn we
rond 9.00 uur vertrokken naar Hotel Schicklberg vanwaar
de tour op 23 augustus rond 10.30 uur zou aanvangen.
Gelukkig waren wij op tijd vertrokken.... de Tom Tom bracht
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ons zeker naar Hotel Schicklberg Kremsmunster......... of
toch niet........ Bij de finishvlag te zijn aangekomen althans
volgens de Tom Tom stonden wij midden in een weiland
naast een boerderij?
Lichtelijk zwetend vanwege de tijd...... op zoek.... gelukkig
een welwillende boer wees ons de weg. Wij waren niet de
enige die al gestrand waren bleek volgens hem.
Aangekomen en gezien het aantal Cadillacs dat geparkeerd
stond bij het hotel, hoera.... we waren er! De tour liep
richting de Alm See waar de lunch plaats vond en daarna
richting de Ehrenberger Brauerei waar we mochten proeven
en ook onze stuurmanskunst mochten vertonen.
Na terugkeer volgde een uitgebreid diner in Kremsmünster
restaurant Stiftschank en voorzien van top Rock and
Roll Music. De Cadillacs mochten voor deze gelegenheid
geparkeerd worden op de binnenplaats van het klooster.
Na een zeer geslaagde 23e augustus en een gezellige
avond zijn wij weer richting Bad Halle afgereisd.
De 24e augustus zondagochtend begon grauw en het
regende pijpenstelen.
We hebben getwijfeld om naar de meeting zelf te gaan. Het
was niet leuk, regen en nog eens regen.....
Nu na wat beraad er toch maar heen, je rijdt tenslotte niet
2300 km voor alleen de tour.
De meeting vond plaats op het landgoed van een kasteel
annex museum even buiten Kremsmünster. Het museum
was tevens gratis toegankelijk en vertelde de historie van
Kremsmünster en de omgeving. Na aankomst druppelde
het nog wat, maar het werd snel minder en zowaar, de
zon kwam ook om de hoek en gelijk werd het warm. In
het begin was het terrein nog leeg op een paar auto’s na
maar al snel liep het terrein vol met Caddies en ook andere
Amerikaanse bolides waren aanwezig, maar die stonden op
een stuk afgeschermd terrein. Er was een grote partytent
met leuke muziek. Catering was aanwezig en een heleboel
gezelligheid. Gelukkig hadden we onze stoeltjes mee
genomen om af en toe even uit te blazen.
Heel frappant tegen het einde van de meeting , je raadt het,
het regende pijpenstelen en zo werden we vanzelf terug
gespoeld richting Bad Halle!

by Marco Verduijn
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Hershey 2014
Afgelopen zomer heb ik Mark Timmers geholpen met de het kopen en importeren van
een lichtblauwe Coupe de Ville uit 1975 die op Ebay te koop werd aangeboden door een
autobedrijf in Savannah in de staat Tennessee. Voor mijn bemiddeling nodigde hij met uit
om mee te gaan naar Hershey Pennsylvania begin oktober. Het werd mijn tweede reis naar
Hershey en tiende reis naar de USA. In 2008 bezocht ik Hershey met Peter van Rijswijk die
daarna een vaste bezoeker werd. In 1989 was ik voor het eerst in de USA. In 25 jaar is er
veel veranderd.

We boekten tickets naar Dulles International Airport dat vlak
bij Washington DC ligt. De heen-en terugvlucht werd door
United uitgevoerd terwijl op de boeking Lufthansa vermeld
stond. Washington ligt ongeveer 200 km van Hershey. De
meeste Nederlanders die naar Hershey gaan vliegen naar
Newark dat ongeveer 300 km van Hershey ligt.

38 | No. 5 2014

Cadillac XTS
Een paar weken na het boeken van de vliegtickets stuurde
Alamo een gunstige aanbieding voor huurauto’s. Op
eerdere reizen heb ik nieuwe Cadillacs gehuurd zoals een
1989 Sedan de Ville, een 1994 De Ville Concours en een
2001 DTS. Uit de lijst van Alamo kozen we een Cadillac

by Koen Ongkiehong

Auto’s, onderdelen en mensen

Er stonden zeer veel mooie auto’s te koop, diverse met zeer
lage kilometerstanden. Er werden heel veel auto’s verkocht
maar voor zover ik kon oordelen werden er weinig gekocht
door Nederlanders. De prijzen waren ze een stuk hoger
dan in 2008 toen ik een mooie rode 1974 Eldorado kocht
van Harold Heimbaugh. Peter van Rijswijk heeft Harold
elk jaar ontmoet op Hershey en ook dit jaar stond hij er
weer, inmiddels 85 jaar oud. Op Hershey is de leeftijd van
bezoekers en standhouders vrij hoog. Volgens Peter zitten
er veel zeer oude mensen in de kramen die nauwelijks meer
kunnen tellen en worden zij geholpen door hun kinderen.

Wat onderdelen betreft ligt er echt heel veel oud roest maar
soms is dat zeer waardevol. Hoewel ik niet specifiek voor
onderdelen kwam is mijn indruk dat je niet naar Hershey
moet gaan met een boodschappenlijst van Cadillaconderdelen in de veronderstelling dat je die vindt. Er staan
praktisch geen Cadillac specialisten. Maar tegenwoordig
zijn internet en sites zoals Ebay belangrijke bronnen

voor onderdelen. Hershey is al 65 jaar een rommelmarkt/
vlooienmarkt voor auto-onderdelen. In de kramen werden
opvallend veel blikken speelgoedauto’s aangeboden,
vaak voor prijzen van ver boven de $300. Het is gewoon
prachtig om op Hershey rond te lopen en praatjes te maken
met bezoekers, autoverkopers en kraamhouders omdat
het allemaal liefhebbers zijn van Amerikaanse auto’s. Een
voordeel is dat als je niets nodig hebt je er zonder stress
kunt rondlopen. Ik vond wat schroeven voor mijn Eldorado’s
en had verder eigenlijk niets nodig. Mark Timmers was
wel van plan om een Cadillac te kopen maar vond ze veel
te prijzig. Hij heeft wel enige tijd staan aarzelen bij een
groene Eldorado in originele staat uit 1972 waar $ 5500
voor gevraagd werd. Ab Kettenis was niet van plan om een
auto te kopen maar kocht enkele mooie stalen posters van
www.graphicsexpress.com. Deze zaak is gespecialiseerd
in Garage Art. Foto’s worden bewerkt met een speciaal
grafisch programma zodat het lijkt alsof het geschilderd is
en de kleuren zijn feller dan op de originele foto.

Er stonden meer dan 100 Cadillacs te koop.
Op een van de foto’s staan een 1903 Cadillac Model K
met een vraagprijs van $ 63.000 en een Curved Dash
Oldsmobile uit 1902 met een vraagprijs van $ 68.000 naast
elkaar.
Model K was voorzien van een elektrische startmotor en de
eigenaar was zo aardig om hem een paar keer te starten.
Het mechaniek van de één-cilinder motor die als bijnaam
Little Hercules kreeg is imposant. Twee dagen later zag ik
Cadillac met een laadbak van omstreeks 1910 rondrijden,
zo te zien origineel met uitzondering van de elektrische
starter.
Een roodbruine Cadillac 7 passenger Touring uit 1914,
het laatste jaar dat Cadillac 4 cilinders maakte en zou
overgaan op V8, stond te koop voor $ 125.000. Deze was
fabrieksmatig uitgevoerd met een elektrische starter. Na de
restauratie in de jaren zeventig heeft deze Cadillac meer
dan 130.000 km afgelegd!
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Omdat het zo’n uniek mooie wagen was zag hij daar toch
maar vanaf en bood de wagen te koop voor een vraagprijs
van $79.000.

Er stonden een stuk of vijf Sixty Specials te koop uit de
jaren veertig. Een prachtig gerestaureerde lichtgrijze uit
1940 werd aangeboden voor $42.900.
Een mooie grijze 1947 Fleetwood Derham Town Sedan
Limousine uit Quebec had lichte schade opgelopen op
een achterscherm. De eigenaar noemde het “The Hershey
Kiss”, de naam van de bekende chocolaatjes van de
Hershey Chocolade fabriek. De vraagprijs was $44.000.

Een mooie crèmekleurige 1955 Eldorado convertible stond
te koop voor $69.500.
De eigenaar van een prachtige originele zwarte 1950
coupe met 15.250 mijlen vertelde dat hij eigenlijk het liefst
dagelijks met deze wagen zou willen rijden en er airco in
wilde zetten.

42 | No. 5 2014

Er stonden ook “project cars” zoals een grijze bodemloze
Cadillac convertible uit 1953.
Er stond een gele 1956 coupe te koop van de bekende
handelaar Country Classic Cars die meer dan 600
klassiekers aanbiedt. Op een afstand leek het een aardige
wagen maar bij nadere inspectie bleek er veel aan te
mankeren en volgens Peter van Rijswijk die de modellen
van 1956 goed kent was de vraagprijs van $14.500 veel te
hoog.

Een man uit New York stond er met witte Eldorado
convertible uit 1964 met gereviseerde motor en automaat.
De vloer en het interieur waren slecht, de vraagprijs was
$22.900. Als hij niet op Hershey verkocht zou worden zou
hij eind november naar de Turkey Run show in Daytona
International Speedway in Florida gaan. Dit is een swap
meet waar meer dan 6000 klassiekers, hot rods , muscle
cars en racewagens worden verwacht. Volgens de site
www.daytonabeachcarshows.com “The largest car show
and swap meet in the US”!

by Koen Ongkiehong

Een mooie bronskleurige Sedan de Ville uit 1967 met
44.000 mijlen stond woensdag te koop voor $10.995.
Zaterdagmiddag hebben we met de eigenaar staan te
praten. De wagen was voor meer dan $5000 overgespoten
en mocht weg voor $8500. Maar bij nadere inspectie bleek
dat de banken opnieuw bekleed moesten worden en een
van de uitlaatspruitstukken gescheurd was.
De penningmeester van de CLC stond er met een Fleetwood
Talisman uit 1976. Hij vertelde dat de prijs van $12.500
die op het bordje stond hoog was omdat hij zijn wagen
eigenlijk niet wilde verkopen. Een handelaar uit Orlando
Florida had maar liefst 8 wagens meegenomen waaronder
een prachtige lichtgele 1976 Eldorado convertible met
18.000 mijlen en een vraagprijs van $26.500. Er zat een
kleine scheur in het dak links onder de achterruit. Omdat
dit lichtgele dak origineel was en deze kleur nieuw niet
meer verkrijgbaar is, wilde de handelaar het dak zo laten
en niet vernieuwen, hij gaf de voorkeur aan originaliteit. Er
stonden 2 zeer mooie witte 1978 Cadillacs Biaritz te koop
met vraagprijzen van $21.500 en $23.000.

Washington DC
Zaterdagmiddag zijn we rond 13.00 vertrokken uit Hershey
omdat we Washington DC wilde bekijken.
Toen we in Washington aankwamen hebben we direct
gevraagd waar Obama woont en zijn toen langs het Witte
Huis aan Pennsylvania Avenue gereden. Met de auto kom je
daar niet dicht in de buurt. Daar reden veel zwarte Cadillacs
XTS rond. Daarna hebben zijn we naar een Motel 6 gereden
en hebben een taxi genomen naar het centrum dat mooi
en gezellig is. Zondagmorgen zijn we verder door en rond
Washington gaan rijden. Zo reden we door Massachusetts
Avenue, de langste doorgaande weg in de hoofdstad. Het
deel van deze straat waar veel ambassades staan heeft
de bijnaam Embassy Row. Washington is zeer mooi en
interessant en de moeite waard om een paar dagen te
bezoeken tijdens een reis naar Hershey.
Na het terugbrengen van de XTS dachten we snel in te
kunnen stappen maar vlak voor het vertrek bleek er opeens
extra onderhoud nodig te zijn aan het vliegtuig zodat ons
verblijf in de USA met 4 uur werd verlengd! Op mijn site
www.ibuko.com/ccn staan meer foto’s van deze geslaagde
Hershey reis.
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Cadillac op volle kracht vooruit in China

Ondanks de vertraagde groei van de omzet in China heeft General Motors ambitieuze plannen om $ 14
miljard te investeren in 's werelds grootste automarkt. Vanaf 2014 tot 2018 worden vijf nieuwe fabrieken
geopend waarmee GM de capaciteit zal verhogen tot net onder de 5 miljoen voertuigen. Dat is bijna het
dubbele van wat het bedrijf in 2013 in de VS verkocht.
GM China president Matt Tsien voorspelt dat China
in een paar jaar tijd de VS kan verdringen als top
markt voor Cadillac. De totale autoverkoop in China
steeg slechts 3 procent in september, de kleinste
winst in 19 maanden. Voor de eerste negen maanden
van 2014 steeg de totale omzet met 7 procent.
Dat is ruim onder de dubbele cijfers tempo van de
afgelopen jaren. De omzet van GM in China klom
met 14 procent in 2013. Maar Cadillac trekt zich niets
aan van de vertraging en ligt goed op schema om
in China 100.000 voertuigen te verkopen in 2015. Dit
jaar is de omzet op tempo voor 70.000 stuks. Dat is
bijna 40% meer ten opzichte van de 50.005 Cadillacs
die in 2013 werden verkocht en een schril contrast
met de 17.366 stuks die in 2010 verkocht werden. In
september alleen al steeg de omzet met 51 procent.
Die aantallen zijn nog bescheiden in vergelijking met
het volume in de VS, waar vorig jaar 182.543 Cadillacs
werden verkocht. Maar het explosieve tempo
positioneert China centraal in de toekomst van Cadillac die negen nieuwe
modellen wil lanceren in de komende vijf jaar. Daaraan wordt toegevoegd
het Shanghai General Motors Co samenwerkingsverband van GM en
SAIC Motor Corp, en het bouwen van een dedicated Cadillac-fabriek in
Shanghai waar maar liefst 160.000 voertuigen per jaar gemonteerd kunnen
worden. De productie begint volgend jaar.

GM heeft tot doel het succes Buick te dupliceren, waarvoor China al jaren
de grootste afzetmarkt is. In 2010 werd slechts 10 procent van de totale
wereldwijde verkoop van Cadillacs afgezet in China. In 2014 steeg dit
to 20%. De verkoop van Cadillacs in China zal een extra duw in de rug
krijgen door de komst van Cadillac’s nieuwe leider Johan de Nysschen. In
zijn eerdere rol als hoofd van Infiniti wees de Nysschen China aan als de
belangrijkste markt voor Nissan's premium merk. Het feit dat de Nysschen
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die pas in augustus aantrad al twee keer in China is
geweest, is een teken dat de nieuwe baas zich op het
Verre Oosten richt.
"Vanuit een Cadillac oogpunt, is het een groot
voordeel", aldus GM China president Tsien. "Nu
wordt echt nagedacht om Cadillac mondiaal te gaan
verkopen”.
"We zullen de Nysschen heel regelmatig gaan zien." GM
verwacht dat China de top van de wereld luxe markt zal
worden in 2016. Daarbij rekent Cadillac op een groter
deel van de groeiende taart. Vandaag heeft Cadillac
minder dan 4 procent van het luxe marktsegment
in China. In 2020 richt Cadillac zich op 10 procent.
“Going forward” zegt Tsien. Cadillac zal zich richten
op het verbeteren van de dealer ervaring om de luxe
van het merk te polijsten. De uitdaging zal worden om
opvallende en onafhankelijke persoonlijkheid te tonen
en de Duitse premium concurrenten niet te imiteren.
"Cadillac moet voor Cadillac te staan", aldus Tsien.
"We gaan onze Amerikaanse roots niet verbergen. We willen ervoor zorgen
dat Cadillac wordt erkend als een mondiale luxe merk."

In tegenstelling tot de vooruitzichten voor Buick en Cadillac heeft Chevrolet
een lange weg te gaan om van China een top afzetmarkt te maken. Vorig
jaar was China goed voor slechts 13 procent van de wereldwijde verkoop
van Chevrolets. Toen werd 39 procent van alle Chevrolets in de VS
verkocht. Dat komt deels omdat Chevrolet in China geen full-size pickups
verkoopt die zo belangrijk zijn voor het merk in de VS.
China is nog steeds grotendeels een land van arme mensen, het inkomen
per inwoner is lager dan in Colombia, volgens de Wereldbank. Maar
ongeveer 110 miljoen Chinezen zullen in 2020 een inkomen hebben tussen
de $ 40.000 en $ 1 miljoen per jaar, volgens de Boston Consulting Group.
Zo ontstaat een lucratieve markt van luxe auto waarin 's werelds top
autobedrijven agressief concurreren om marktaandeel.
GM probeert Cadillac als stand-alone luxe automerk te presenteren om te
concurreren met Duitse automerken. Volgend jaar zal een nieuwe sales en
marketing afdeling opgezet worden in de chique wijk SoHo in Manhattan.

by Koen Ongkiehong

Van de 100 personen die daar komen te werken zullen een stuk of 30
overgeplaatst worden uit Detroit. Cadillac hoopt dat een deel van de
klanten die aan het winkelen zijn voor de BMW M3 of de Mercedes-Benz
AMG een Cadillac zullen kopen.
Gevoed door de sterke vraag naar de XTS full-size sedan en de SRX,

heeft Cadillac dit jaar tot en met oktober 57.541 voertuigen afgeleverd aan
Chinese consumenten, een 57 procent stijging ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Beide auto's worden geproduceerd in Shanghai door
GM's samenwerking met SAIC Motor, China's grootste autofabrikant.
Ondertussen zijn in de VS de Cadillac verkopen in de eerste 10 maanden
van 2014 gedaald met bijna 10 procent, tot 141.452 voertuigen, ondanks de
onlangs geïntroduceerde CTS en de ATS. GM zal een hele produktieploeg
van 350 werknemers ontslaan in de Lansing Grand River fabriek in
Michigan, waar de twee voertuigen worden gemaakt. De Nysschen heeft
gezegd dat hij de beslissing heeft genomen om de hoge Amerikaanse
voorraad Cadillacs aan te pakken en om meer "product exclusiviteit" te
creëren.

Cadillac heeft geleden in de VS, 's werelds een na grootste automarkt,
vooral omdat het de vermogende consumenten niet weg kan lokken van
concurrerende merken. In China echter heeft GM een prijsvoordeel ten
opzichte van de vergelijkbare Duitse rivalen en profiteert van het bereik
van zijn SAIC relatie.
GM kreeg er ook een aantal nieuwe concurrenten bij in China zoals Lincoln
die zijn eerste drie dealers kreeg in Beijing, Shanghai en Hangzhou. Een
totaal van acht Lincoln dealers zullen openen in China voor het einde van
het jaar. Tegen 2016 zullen er 60 Lincoln dealers zijn in 50 steden in het
hele land, voor de verkoop van de Lincolns MKZ en Lincoln MKC.

Violet Li, director of marketing for Cadillac at Shanghai GM, heeft een
kantoor muur bedekt met foto's en ansichtkaarten van de Chinese
Cadillac-klanten en fans die door de VS reisden langs de iconische Route
66 snelweg. Ze krijgt veel mails en
heeft een community op internet
met meer dan 1 miljoen volgers. Ze
speelt in op de Chinese fascinatie
voor Americana waarin Route 66
centraal staat.
"Er is een gouden kans nu voor luxe
merken en Cadillac is nog steeds
in de groeifase," stelt Violet Li, die
haar carrière begon bij Shanghai
GM in de IT-afdeling in 1997. In
2004 stapte ze over naar de divisie
Cadillac, met als taken het instellen
het dealernetwerk en de sales
operations. Vandaag is
ze als adjunct-algemeen
directeur belast met
marketing,
branding,
sales en after-sales.
De Chinezen hebben
de neiging om te kiezen
voor Europese premium
automerken
zoals
BMW, Mercedes-Benz
en Audi. Cadillac moet
welgestelde Chinezen
ervan overtuigen dat
de Amerikaanse automerken zeer luxe zijn. Dat is een groot contrast met de situatie in Europa
waar het vroeger eigenlijk andersom was: toen waren Amerikaanse
wagens luxe en Europese wagens sober en of spartaans. De Chinezen
van nu kennen de Amerikaanse wagens van vroeger niet.
Cadillac weet ook te groeien met de Chinese versie van de XTS sedan,
"onze superster voor dit jaar," volgens Violet Li. Een ander model, de SRX,
past mooi in één van de snelst groeiende segmenten in China, de luxe
sport-utility vehicles. Beide modellen waren goed voor een verkoopvolume
tot 34% voor de eerste helft van 2013.
Om het andere GM doel te bereiken, een verviervoudiging van zijn aandeel
in de Chinese markt van luxe auto tot 10% in 2020, moeten gewerkt
worden aan het imago van Cadillac. Dit zal heel anders moeten dan in de
VS. In China zijn de Cadillac kopers veel jonger dan in de VS en worden
zij geconfronteerd met andere uitdagingen. Vandaar haar strategie om
China's toekomstige titanen bereiken via hun fascinatie voor Amerika, het
oproepen van het Wilde Westen erfgoed, de liefde voor innovaties, ruimte
en optimisme. "Exploration & Innovation, dit zijn gebieden waarin de VS en
China veel gemeen hebben" volgens Violet Li. Cadillac klanten proberen
iets groots te bereiken!
In 2011 heeft Cadillac Hong Kong popster Karen Mok ingehuurd voor de
advertenties in China, diverse tonen haar met de iconische Route 66.
Verder verschijnt Bratt Pitt in Amerikaanse Cadillac advertenties.
I nformatiebronnen :
Automotive N ews, international business times, The D etroit B ureau
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Van paard en wagen tot Northstar
Aflevering 1 in de serie over de firma Van der Lans & Busscher

Eind september werd ik benaderd door Ron van Haalen die een paar
straten van mij vandaan woont in Den Haag. De door hem in 1998 bij
Pietersen Rotterdam nieuw gekochte Cadillac STS had vrijwel zeker een
kapotte koppakking. Hij vroeg mij advies maar ondanks het feit dat ik zelf
al ruim 10 jaar een 2001 STS heb, kon ik hem geen tips geven over de
mogelijkheden van reparatie. Mijn gebrek aan technische kennis over de
STS komt grotendeels door het feit dat ik in al die tijd praktisch nooit iets
aan mijn STS heb hoeven doen en geen sleutelervaring heb opgebouwd.
Mijn STS is in al die jaren maar één keer in een vakkundige garage geweest.
Dat was ruim 5 jaar geleden bij Van der Lans in Monster voor het vervangen
van een krukas-sensor. Mijn gebrek aan kennis kon ik snel aanvullen door
op internet te zoeken. Daar stonden allerlei stukken over de Northstarmotor en de problemen met koppakkingen waar ik eigenlijk geen weet
van had. Een zwak punt bij de Northstar motoren is dat de kopbouten
in de loop der tijd los kunnen raken en daarbij het schroefdraad uit het
motorblok trekken. Wist u dat de startmotor van deze motoren verborgen
zit onder het inlaatspruitstuk en dat de waterpomp wordt aangedreven
door een pulley die aangedreven wordt door een van de 4 nokkenassen?
De Northstar is echt een totaal andere motor dan zijn voorgangers. Op
Youtube staan diverse video’s over de mogelijkheden voor het boren en
opnieuw tappen van schroefdraad in de aluminium motorblokken voor de
kopbouten. Al met al een serieuze operatie waar ervaring bij komt kijken
en daarom nam ik contact op met Jan Busscher van de firma Van der
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Lans & Busscher gevestigd aan de Treilerweg 37 in Scheveningen. Al
geruime beschikt de firma over de grootste Cadillac-garage van Europa.
Ik ken de firma vanaf het eind van de jaren tachtig, de tijd van mijn eerste
Cadillacs. Zijn oom Jan G. Van der Lans (broer van de moeder van Jan
Busscher) en diens neef Jan Th. Van der Lans leidden destijds het bedrijf
aan de Loosduinseweg in Den Haag waar toen overwegend jaren tachtig
Cadillac rouwauto’s dienst deden. Met Jan G. van der Lans heb ik tot
zijn pensionering regelmatig contact gehad. Zo had ik eens een voorruit
nodig van een midden jaren zeventig Cadillac maar helaas brak deze bij de
poging om hem er uit te halen. Na zijn pensionering tot aan zijn overlijden
in 2010 kwam ik Jan G. Van der Lans regelmatig tegen op de Saturday
Night Cruise van de Cruise Brothers op de Werf in Den Haag. Ik zag hem
vaak rijden in zijn zwarte Eldorado van 1995. Met Jan Busscher had ik
regelmatig contact na 1995 toen de firma verhuisde naar de Treilerweg in
Scheveningen. In die tijd reed de firma met Cadillacs uit de jaren 19821987 met de problematische 4,1 motoren. Met Marius Zwolsman en
Erik van der Laan kocht ik eind 1994 een Cadillac Limousine uit 1984 in
California. Omdat het niet praktisch was om met drie personen één auto te
delen heeft Erik hem overgenomen. Erik had een garage schuin tegenover
Van der Lans en toen de motor steeds slechter werd had hij het geluk dat
hij een krat-motor van Van der Lans kon overnemen en in zijn limo kon
bouwen. Terug naar de Northstar en het koppakkingprobleem. Ik ging bij
Jan Busscher langs voor extra uitleg over de Northstar motoren en bracht

by Koen Ongkiehong

hem wat clubbladen met de vraag of hij het leuk zou vinden als we in The
Standard over hem en zijn bedrijf verslag mochten doen.
Na uitleg over de Northstar gaf Jan het adres van Northstar specialist Eric
Vos uit Berkel (www.voscars.com) die jaren voor hun heeft gewerkt. Daar
is de STS van Ron van Haalen direct heen gebracht en over de afloop van

bedrijf hebben geleid. De cursief geplaatste tekst in dit stuk zijn citaten
uit het boekje.
“De firma Van der Lans heeft altijd een kleine kern van vast personeel
gehad. Daarnaast was er een grotere groep personeelsleden op afroep
beschikbaar: losse koetsiers en later chauffeurs.

de reparatie en de Northstar motoren en andere technische onderwerpen
volgt in een volgende aflevering meer.
Op 26 november ben ik bij Jan Busscher langs gegaan met een lange
lijst met vragen. Een groot deel van de vragen werd direct beantwoord
door het boekje dat op tafel lag met als titel “100 jaar firma Van der Lans
1897-1997, van koets tot Cadillac” geschreven door drs. J.J. Havelaar. Uit
respect voor de honderdjarige firma Van der Lans hebben enkele zakelijke
partners waaronder uitvaartondernemingen het initiatief genomen om een
boekje samen te stellen over de geschiedenis van dit interessante en voor
hun onmisbare bedrijf. Rouwen en trouwen, van koets tot Cadillac, de
dienstverlening van Van der Lans maakt(e) elke plechtigheid bijzonder.
De firma is de laatst overgebleven Haagse stalhouderij die tot 1995 naast
Cadillacs over paarden en wagens beschikte.
Dat Van der Lans als laatste stalhouderij is overgebleven hangt samen met
liefde voor het vak en het slim omgaan met aankoop en onderhoud van
het wagenpark en het personeelsbeleid. Het onderhoud is vanaf het begin
in eigen beheer gedaan. Enerzijds om kosten te sparen en anderzijds
omdat er door de decennia heen weinig bedrijven waren zijn die verstand
van Cadillacs hadden. In de laatste jaren is veel kennis opgebouwd over
de elektronica in de Cadillacs en verder beschikt de firma over eigen
onderdelen en Import en Export.
Een groot deel van het boekje gaat over de beginjaren waarin paard,
wagen en de koetsiers centraal stonden en de vier generaties die het

De koetsiers waren veelal oude rotten in het vak, die vroeger op
sleperwagens hadden gezeten en na een werkzaam leven nog een paar
keer per week een ritje deden. Behalve het rijden, bestond de taak van
de koetsiers uit de verzorging van de paarden, het tuig, de rijtuigen en de
stallen.”

De oprichting van de firma in 1896

Voor Johannes Dirk Van der Lans zijn stalhouderij begon hield hij een
café in Monster maar dat beviel hem eigenlijk niet. Van huis uit was hij
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morgens begraven hield samen met het feit dat de
pastoor nuchter moest zijn bij het opdragen van de
mis. Het werk dat via de overwegend protestante
N.V. Rouwstallen binnenkwam, was meestal ’s
middags gepland
De derde generatie in het bedrijf waren de neven
Jan G. Van der Lans en diens neef Jan Th. Van der
Lans. Toen Theo van der Lans en Jan Busscher
als vierde generatie het bedrijf gingen leiden werd
de naam veranderd in Van der Lans & Busscher.
Na het vertrek van Theo vorig jaar is de naam niet
veranderd.

Van paard en wagen naar automobielen

een koetsier en paardenliefhebber. Op een gegeven moment zag zijn
vrouw een advertentie in de krant waarin stalhouderij De Vink aan de
Loosduinseweg 9 in Den Haag werd aangeboden. In 1897 nam J.D. Van
der Lans deze over en in korte tijd kon hij groeien door nog een andere
stalhouderij over te nemen met een tiental rijtuigen en een stuk of twaalf
paarden. Al vanaf het begin werden er begrafenissen gereden voor de
verzekeringsmaatschappij De Oude Haagsche. Deze firma was zelf in het
bezit van enkele lijkkoetsen, die men als bijverdienste verhuurde. Van der
Lans leverde hiervoor de paarden en de eventuele volgkoetsen; vaak ging
in deze periode het gevolg echter nog te voet achter de lijkkoets aan.
Een andere belangrijke groep cliënten die de firma bediende waren de
particulieren die een rijtuig huurden voor
visite-of boodschappenrijden.

4 Generaties in het familiebedrijf

De tweede generatie van het familiebedrijf
waren de zonen Gerard, Dirk en Jan.
Gerard ging eerst elders aan de slag en
kreeg de leiding over een stalhouderij in de
Tasmanstraat. In 1926 volgden de zoons Dirk
en Jan hun vader op in de stalhouderij aan
de Loosduinseweg. Voor de beide broers
was het bedrijf al snel te klein en ze besloten
in 1929 tot de overname van stalhouderij
Hooimans. Deze had naast trouw-en
rouwrijtuigen ook nog aapjeskoetsen of
snorwagens in zijn bezit. Na de overname
werden deze nog enige tijd als zodanig
ingezet, maar dat leverde betrekkelijk weinig
meer op door de sterke concurrentie van
taxi’s. Zo ontstond de firma Gebroeders
Van der Lans. Met de overname van
stalhouderij Hooimans kwam het katholieke
begrafenisvervoer bij Van der Lans terecht.
Aangezien de katholieke begrafenissen altijd
vroeg in de morgen plaatsvonden ontstond
er een betere verdeling van de ritten over
de dag. De katholieke gewoonte van het ’s
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Uit het boekje blijkt dat het voor stalhouderijen
over het algemeen geen vetpot was. Niet voor
die met paard en wagen reden en ook niet voor
de gemotoriseerde. Tijdens de mobilisatie in 1939
werden voor de eerste maal paarden, een zestigtal,
bij Van der Lans gevorderd. In de oorlogsjaren
werden door de Duitsers paarden of paardentuig
gevorderd. Dit waren voor Van der Lans moeilijke
jaren. De overschakeling van rijtuigen naar auto’s
is eigenlijk heel geleidelijk verlopen. De beide
manieren van vervoer bleven nog lang naast elkaar
bestaan. Er werd vroeger dan ook altijd gevraagd
aan de begrafenisondernemer: “is het auto-of
paardenwerk”? De eerste auto die in gebruik werd
genomen was een Minerva. Binnen een half jaar
kwamen er een drietal Hansa’s bij. Dergelijke wagens
werden altijd tweedehands gekocht. Dikwijls waren
het nog mooie gebruikte auto’s, van rijke families in Wassenaar of in het
Gooi en verder van garagebedrijven. Deze bedrijven spoten de wagens
zwart en de meest fraaie exemplaren werden omgebouwd tot lijkauto’s.
Dit gebeurde onder andere bij de firma Van Rijswijk, een carosseriefirma te
Voorburg en de firma Neefs in de Newtonstraat.
Na de oorlog had Van der Lans nog vier à vijf volgauto’s, waaronder
Cadillacs uit de jaren twintig. Bij andere bedrijven was dit aantal nog
drastischer gedaald. De veelal oude auto’s waren in de oorlog nauwelijks
onderhouden, het materiaal ervoor ontbrak ten ene male. De kans op
een mankement tijdens een rit was dan ook groot. De omstandigheden

by Koen Ongkiehong

de Verenigde Staten. Op een gegeven moment
kwamen er importeurs in Nederland die de
(tweedehands) Cadillacs gingen verhandelen, een
veel eenvoudiger zaak dan particuliere import. De
keuze van Cadillac was een logisch gevolg van
de ontwikkeling op de automarkt van de grotere
personenwagens. Nadat de merken Buick en
Packard geen grote wagens meer maakten, bleef
Cadillac als enige zevenpersoonswagen over. De
Cadillac was uitermate geschikt voor het werk
waarvoor Van der Lans deze gebruikte. In Amerika
rijden er nog veel prima wagens rond die reeds
na enkele jaren worden doorverkocht. Het gaat
daarbij steeds om wagens die veelal hetzelfde doel
dienen als in Nederland of soms gebruikt zijn voor
ambulancevervoer.

waren bar en zeker in de winter betekende een rit naar bijvoorbeeld het
crematorium Westerveld bij Velsen (Den Haag had nog geen crematorium)
door de ijzige kou een verzoeking. De passagiers kregen een kruik mee in
de wagen en een deken over zich heen. Een kaars op het dashboard moest
de voorruit een stukje ontdooien. Door een kiertje in de verder bevroren
ruit kon de chauffeur dan naar buiten kijken.
Enige tijd na de oorlog kwamen er weer auto’s
op de markt. De eerste type wagens die
werden aangeschaft waren De Soto’s en ook
wel Buicks. In 1952 werd ook de automonteur,
Cor Pronk, in dienst genomen. Hij was het die
de eerste vijf De Soto’s, voorheen YellowTaxi’s, in bruikbare staat wist terug te brengen
en tot zwarte volgauto’s omdoopte. Mede
door het toedoen van de eigen monteur kon
het verouderde wagenpark goed aan de praat
worden gehouden en liepen er geen klanten
weg.

Cadillacs uit Zwitserland

De eerste grote partij Cadillacs, inmiddels
het beeldmerk van de firma Van der
Lans, werd begin jaren zestig gehaald uit
Zwitserland. Jan van der Lans kende in
Luzern een garagehouder die gebruikte
Cadillacs opkocht. Wanneer hij weer een
paar wagens had, werd naar Van der Lans
gebeld. “Herr Lans” was het dan, ik heb twee
Cadillacs staan. De garagehouder kende
twee kwaliteiten: ‘schön’ en ‘sehr schön’.
Er zijn er in die jaren wel zo’n 25 gekocht in
Zwitserland. Over de prijs onderhandelen was
niet mogelijk, maar alles werd tot in de puntjes verzorgd. Na een afspraak
werd een hotel besproken en ’s morgens kreeg men ontbijt aan huis bij de
garagehouder. De auto stond al klaar met benzine voor drie dagen om naar
huis te kunnen rijden en de Zwitserse papieren waren gereed. Iedereen in
Nederland keek zijn ogen uit hoe Van der Lans dit voor elkaar kreeg. De
Zwitserse franc stond toen nog laag (rond de 80 cent) in tegenstelling tot
de dollar, die rond de ƒ3,50 schommelde. De Zwitserse wagens waren niet
alleen een stuk goedkoper, maar ook van betere kwaliteit.
(De Zwitserse nieuwprijs van een Cadillac Limousine in het begin van de
jaren zestig bedroeg ca. 60.000 Zwitserse franc omgerekend ca. ƒ50.000,
in Amerika ca. $9500 (red.)). Toen uiteindelijk de franc opliep en de dollar
zakte ging de firma Van der Lans haar aandachtsgebied verleggen naar

Volgens Jan Busscher waren er in Zwitserland
zeer veel welgestelde families die een Cadillac
Limousine bezaten. In de verzameling jaarboeken
van Automobile Revue heb ik uit het jaarboek
van 1959 de foto van de Limo en de bijhorende
technische gegeven gehaald. De Zwitsers hebben
altijd veel Amerikaanse auto’s gekocht. General
Motors had van 1935 tot 1975 een assemblage
fabriek in Biel, dat ligt ca. 20 km ten noorden van Bern. Zo werden daar
in 1960 meer dan 14.000 voertuigen geassembleerd. Op de site http://
www.us-schrauber.de staat informatie over de assemblagefabriek in Biel.
Zo zouden er jaarlijks in de periode van 1950-1967 tussen 500 en 1800
Chevrolets geassembleerd zijn, maar volgens
die site zouden er daar toen geen Cadillacs
geassembleerd zijn. In de jaarboeken van
Automobile Revue staan wel uitvoeringen voor
de Zwitserse markt maar verschillen nauwelijks
van de Amerikaanse uitvoeringen.

Limousines van 1959-1965

Opvallend voor de Cadillac limousines van
1959 tot en met 1965 is dat deze allemaal
de panoramische voorruiten hebben van de
1959/1960 modellen. Wel hadden ze in die
jaren de gelijke neus en achterkant met als
maar kleiner wordende vinnen. Uitzondering
was het jaar 1965 dat praktisch identiek
was aan 1964. In 1965 veranderde Cadillac
het model drastisch door het weglaten van
vinnen, toepassing van een vlakke voorruit
en maakte het X-vormige chassis plaats voor
een frame met evenwijdig lopende zijbalken
met daartussen dwarsbalken. Liefhebbers van
Cadillac limousines kan ik het boek “Cadillac
Fleetwood Series Seventy-Five Limousines
1937-1987” aanraden. Het boek omvat 126
pagina’s met zwart wit en kleurenfoto’s die
met korte tekst toegelicht worden. Feitelijk
werden er in de meeste jaren steeds 2 versies
aangeboden van de limousines. De sedan versie had geen glazen
separatieruit. De Imperial sedans en de (formal) Limousines hadden wel
een separatieruit. In 1960 kostte de separatieruit $ 215 extra en in 1975
was dat $ 350 extra. Het overzicht toont de produktie aantallen en prijzen
van de door Cadillac gebouwde limousines van 1956-1977. Daarnaast
bouwde Cadillac commercial chassis die de basis vormde voor lijkwagens,
ziekenwagens en andere modellen zoals bloemenwagens in de volgende
aantallen per bouwjaar: 1956: 2025, 1957: 2169, 1958: 1915, 1959: 2102,
1960: 2160, 1961: 2204, 1962: 2280, 1963: 2527, 1964: 2639, 1965: 2669,
1966: 2463, 1967: 2333, 1968: 2413, 1969: 2550, 1970: 2506, 1971: 2014,
1972: 2462, 1973: 2212, 1974: 2265, 1975: 1328, 1976: 1509, 1977: 1299,
1978: 852, 1979: 864, 1980: 750.
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MH17 ramp en de Cadillac XTS op aardgas.

Het bezoek van mij aan Van der Lans & Busscher was een paar weken
na de MH17 ramp. Praktisch de hele wereld heeft de beelden gezien van
de imposante stoet lijkwagens waarin de Cadillacs prominent voorop
reden. Naast velen andere vervoersbedrijven uit Nederland was ook
Jan Busscher betrokken bij de ceremonies voor het overbrengen van de
kisten van Eindhoven naar Hilversum en later ook bij de uitvaarten van de
slachtoffers. Vlak voor de MH17 ramp heb ik contact opgenomen met Marc
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van Ravensteijn over de Cadillac XTS lijkwagen die ik hier in Den Haag had
zien rijden. Van dit model bleken er twee in Den Haag te rijden. Een bij
de CUVO Uitvaartverzorging en de ander bij Van der Lans. Jan Busscher
vertelde dat hij een jaar of 8 geleden met het idee kreeg om een Cadillac
lijkwagen, die beschouwd kan worden als de zwaarste personenwagen
met het hoogste brandstofverbruik, om te bouwen tot een milieuvriendelijk
voertuig. In een speciaal project is het idee gerealiseerd door een XTS
lijkwagen om te bouwen op aardgas! Een interessant onderwerp voor een
volgende aflevering.

by Koen Ongkiehong

Toekomstige Cadillac limousines

Omdat ik de maand ervoor in Amerika had rondgereden in een XTS
was ik benieuwd naar de visie van Jan over de XTS limousines en de
toekomst van Cadillac in de limousine wereld. Door het downsizen is
de binnenruimte in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen. Omdat Jan
Busscher de Fleetwood modellen van 1993-1996 niet mooi vond is deze
generatie Cadillacs nooit in gebruik geweest binnen de firma. Daarom
is lang doorgereden met de hoekige modellen tot 1993. Daarna zijn er
veel voorwielaangedreven De Ville modellen in gebruik genomen die
een stuk smaller waren dan de grote Fleetwoods. Het nadeel van de
huidige XTS is dat deze een stuk smaller is dan de DTS die tot 2012
gebouwd werd. Tevens is de instap achter een stuk lastiger omdat het
dak laag is. Daarom zijn er tot nu toe geen XTS limousines door de firma
aangeschaft en voor zover Jan weet zijn er in Nederland geen XTSlimousines in bedrijf. Op zijn bezoek aan de uitvaartbeurs in Nashville
(VS) afgelopen oktober heeft Jan met diverse firma’s gesproken die XTS
ombouwen tot limousines en lijkwagens. Verder is de grote vraag of
de aankomende Cadillac CT6 die een stuk groter zal zijn dan de XTS
omgebouwd kan worden tot een betaalbare limousine. Cadillac heeft
een groot aandeel verloren van de belangrijke professionele markt en
heeft kans om die weer terug te pakken. Na de presentatie van de CT6
over een paar maanden zal daar meer over bekend zijn en kan Jan de
toekomst beter inschatten. Tegen die tijd zullen we een aflevering maken
over de toekomstige limousines.
Omdat de firma Van der Lans & Busscher in de loop der jaren honderden
Cadillacs heeft gehad is er stof genoeg om diverse afleveringen mee
te vullen. In de laatste jaren heeft de firma oude Cadillacs aangekocht
waaronder een lijkwagen uit 1959 waarvan de restauratie ver gevorderd
is, de 1968 lijkwagen die lang in het bezit is geweest van de firma van
der Putten uit Lisse en een lijkwagen uit 1947. Er is genoeg vraag naar
klassieke Cadillac rouwauto’s en als de 1959 lijkwagen bedrijfsklaar is
zal de vraag beantwoord moeten worden of er limousines uit 1959 bij
moeten komen
om
een
passende stoet
te vormen.
Jan vertelde dat
zijn oom J. Th.
Van der Lans die
inmiddels 87 jaar
oud is nog bijna
dagelijks bij het
bedrijf
langs
komt en een zeer
goed geheugen
heeft. De familie
heeft
een
aardig
archief
aangelegd
met veel foto’s
waarvan
het
de
bedoeling
is om per foto
een toelichting
te maken en die
later op de site te
zetten.
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CT6

De presentatie van de
op de

New York Auto Show

Het is Cadillac goed gelukt om de geheimen van de CT6 lang te bewaren. In een commercial tijdens de
uitreiking van de Oscars liet Cadillac in een mistige omgeving de CT6 voorbij komen maar waren details
niet goed te zien. Op de vooravond van de opening van de New York Auto Show op 31 maart verschenen
de eerste foto’s op internet. Op 1 april verschenen veel video’s en reportages op internet waaruit bleek dat
de CT6 terecht als de ster van de NY Auto Show beschouwd kan worden.
Het is een van scratch af ontwikkelde wagen waar de hele wereld naar
heeft uitgekeken. Waarschijnlijk is dat nooit eerder het geval geweest bij
een Cadillac. Omdat Cadillac feitelijk al meer dan 100 jaar bekend staat
als een topmerk en maker van grote wagens waren de verwachtingen
hoog gespannen. GM heeft besloten om stevig te investeren in Cadillac
en trekt 12 miljard dollar uit voor de introductie van nieuwe modellen in de
komende 5 jaren.
Cadillac President Johan Nysschen introduceerde de CT6 als de
hedendaagse rocket science van automobielconstructie en-productie op
de NY Autoshow waar naast een witte en een zwarte uitvoering ook een
opengewerkte CT6 stond waar de gebruikte techniek goed te zien is.
Andrew Smith, executive director of Cadillac Design gaf een toelichting
op het ontwerp waarvan hij stelde dat het er op het eerste gezicht simpel
mag lijken, maar naarmate je langer kijkt vallen de verschillende details
en verfijningen op, vooral als hij rijdt. De proporties zijn goed en er is een
mooie balans. Met een gewicht van 1680 kg, een lengte van 5,18 meter,
een breedte van 1,88 m, een hoogte van 1,47 m is de CT6 licht, lang, laag,
breed en slank.
De wielen staan tegen de zijkant van de wagen aan zodat de spoorbreedte
groot is. De CT6 heeft de onmiskenbare Cadillac stijl met de verticale lijnen
in de voor-en en achterlichten en grille met een opvallend groot logo. De
LED verlichtingstechniek gaven de designers grote ontwerpvrijheid. De
achterkant is hoekig en direct herkenbaar als Cadillac.
Opvallend is dat de topmannen van GM in diverse video’s en interviews
de CT6 de nadruk leggen op het lage gewicht en hem vergelijken met de
veel zwaardere topmodellen van de concurrentie. Met name met BMW
waarvan gesteld dat een 7-serie met korte wielbasis van binnen en buiten
net zo groot is als de CT6 maar dat deze lichter is dan een BMW 5-serie.
James Bell, hoofd Consumer Affairs van GM stelt: “If you want a
driving luxury machine, don’t go to Germany folks, go to Detroit!” Uwe
Ellinghouse, Cadillac’s Chief Marketing: “The world doesn’t need another
German sedan”. En verder: “Cadillac understands it needs a big sedan
in America!”
Wat lengte betreft is de CT6 met 5,18 m langer dan de basis versies van
de Mercedes S (5,08 m), Audi A8 (5,13 m), BMW 7 (5,08 m), Jaguar XJ
(5,12 m) en de Lexus LS (5,06 m). Deze wagens kunnen tegen meerprijs
geleverd worden met een circa 12 cm langere wielbasis. Ze zijn minimaal
200-300 kg zwaarder dan de CT6 met uitzondering van de Jaguar XJ die
met de kleinste motor ongeveer 100 kg zwaarder is dan de CT6.
In een interview geeft David Leone, Executive Chief engineer uitleg over
het revolutionaire en rocket science achtige-ontwerp van de body, en het
onderstel van de CT6. Een mixed material structure waarin 13 verschillende
materialen en legeringen zijn gebruikt. De imposante constructie die onder
het plaatwerk schuil gaat is bepalend voor de veiligheid, het comfort en
rijgedrag. De buitenkant is een omhulsel van het space frame dat iedereen
anders zal beoordelen. Hoewel smaken verschillen is de verwachting dat
de CT6 bij een groot publiek in de smaak zal vallen. David Leone legt uit
dat alleen daar materiaal en sterkte is gebruikt waar het nodig is.
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De torsiestijfheid is enorm en verder het resultaat is dat er geen bijgeluiden
(piepen en kraken) zijn door vervorming zoals bij andere constructies
normaal is. De echte beoordeling van de CT6 is pas mogelijk als ermee
gereden wordt en dat duurt nog even.
De CT6 wordt geleverd met de volgende motoren: een twinturbo 3,0 liter
V6 met 400 pk en 543 Nm (133 pk per liter), een 3,6 liter V6 met 335 pk of
een 2,0 liter viercilinder met turbo met 265 pk.
De nieuw ontwikkelde 3 liter V6 met dubbele turbo heeft een start/stopsysteem en uitschakelbare cilinders zodat hij ook op 4 cilinders kan
draaien. Dit zou 6% brandstofbesparing moeten opleveren. De 4 cilinder
die speciaal bedoeld is voor Europa wordt waarschijnlijk niet verkocht in
de USA.
Het is verrassend dat een V8 ontbreekt maar de verwachting is dat die
later zal komen. Door het relatief lage gewicht kan volstaan worden met
4 en 6 cilinder motoren die goede prestaties leveren in combinatie met
de 8 versnellingen van de automaat. Met de 4-cilinder met turbo zal de
CT6 waarschijnlijk net zo snel zijn als een STS of DeVille met 4,6 liter V8
Northstar-motor omdat die 150-200 kg zwaarder zijn dan een CT6 en
maar 4 versnellingen hebben. Tegenwoordig zijn die nog erg snel met een
acceleratie van 0-100 km/uur in 7 seconde.
Alle zescilinder-versies van de CT6 krijgen intelligente vierwielaandrijving
mee. De CT6 heeft een zeer stijf en nieuw Omega platform, 64% van de
body inclusief het plaatwerk is van aluminium. Dit heeft bijgedragen aan
het lage gewicht van 1.680 kg. Als in plaats van aluminium een stalen
chassis gemaakt zou zijn dan zou hij bijna 100 kg zwaarder zijn geworden.
Voor het maken van de body zijn geavanceerde verbindingstechnieken
gebruikt zoals aluminium puntlassen, laserlassen, flow drill fasteners,
self-piercing rivets (stansnieten) en verder 177 meter lijmverbinding.
Er worden 13 van aluminium gegoten delen toegepast waaronder de 4
honingraatachtige delen achter de schermen die goed zichtbaar zijn in het
open gewerkte model.
Verder heeft GM 21 patenten aangevraagd waaronder een voor
een techniek om staal met aluminium aan elkaar te lassen.
Het camerasysteem dat HD-beelden naar een scherm stuurt in de
achteruitkijkspiegel werd al een tijd geleden gepresenteerd. De camera
heeft een breedhoeklens, waardoor een beter beeld ontstaat van de directe
omgeving. Het blikveld en overzicht worden tot wel drie keer zo groot en
er is geen last meer van de raamstijlen, kopsteunen of de hoofden van
passagiers op de achterbank. Het lijkt een beetje alsof je in een cabriolet
zit maar dan zonder achterpassagiers.
Daarnaast werkt de camera goed in het donker, en worden felle lampen
van verkeer achter met een aangenamere tint weergegeven. De lens is
behandeld met een waterafstotende laag.
Het beeldscherm is een 1280×240 LCD-display, maar heeft óók
een spiegelende laag. Met één druk op de knop schakel je de
stream-functie uit en heb je een normale achteruitkijkspiegel.

by Koen Ongkiehong
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GM introduceert de Auto Vehicle Hold techniek op de CT6 waarmee
voorkomen wordt dat de wagen gaat rollen als voet van het rempedaal
wordt gehaald. Dit is speciaal bedoeld voor stadsverkeer en op hellingen
en ontlast de voet die anders steeds het rempedaal ingedrukt moet
houden.
Er kunnen veel opties geleverd worden zoals de bekende Magnetic
Ride Control. De Active Chassis System optie bestaat uit meesturende
achterwielen en instelbare magnetische dempers. Hierdoor wordt de
draaicirkel kleiner en is inparkeren makkelijker. Elk wiel wordt aangedreven
bij de V6 aangedreven CT6 modellen en elk wiel wordt gestuurd. Elke
achterwiel heeft een stelmotor en een stang om het wiel te verdraaien.

De achterwielen kunnen 3,5 graad draaien zodat er makkelijker geparkeerd
kan worden. In de praktijk komt het er op neer dat de CT6 die een 20 cm
langere wielbasis heeft dan de CTS een gelijke draaicirkel heeft als de CT6 van
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slechts 11,4 meter. Ter vergelijking heeft een Seville uit 1976 een draaicirkel
van 12,8 meter en een 1976 Eldorado een draaicirkel van 14,3 meter.
De CT6 met een lengte van 5,18 m heeft een wielbasis van 3,11 meter en
dat is 27 cm meer dan die van de Cadillac XTS die nu de grootste sedan
is van Cadillac en een lengte heeft van 5,13 meter. De CT6 is veel ruimer
van binnen dan de XTS. De DTS die van 2007-2012 werd gemaakt weegt
1800kg, heeft een lengte van 5,27 m en een wielbasis van 2,94 m en een
breedte van 1,9 m, een beenruimte achterin van 1,07 m.
De CT6 kan geleverd worden met het ‘Articulating Rear Seat package’,
waarmee de achterpassagiers de stoelen over een lengte van 83
mm kunnen verschuiven. De maximale beenruimte achterin bedraagt
1,03 meter en dat is 3 cm meer dan van de XTS en 10 cm meer dan
van een BMW 5 serie en Mercedes E serie. De stoelen zelf beschikken
over een massagefunctie en die kunnen koelen of verwarmen. Er is een
multimediasysteem met Bose Panaray-audiosysteem met 34 speakers
en twee 10-inch schermen, die tevoorschijn komen uit de rugleuning van
de voorstoelen. Verder is er een surround view video recording system,
waarmee camera’s aan de voor- en achterkant opnemen (360 graden)
wat er tijdens het rijden om de auto heen gebeurt maar ook als de auto
geparkeerd staat.
Enkele andere snufjes zijn een inparkeersysteem dat niet alleen zelf kan
sturen, maar ook zelf remmen. Er is een derde generatie Night Vision
(nachtcamera) met warmteherkenning, waardoor overstekende mensen
of dieren eerder te lokaliseren zijn. Ook bijzonder zijn de camera’s die
rondom de auto zijn aangebracht met een opnamefunctie. Het CUEinfotainmentsysteem reageert sneller dan in vorige Cadillacs en heeft
nu ook een losse controller op de middenconsole, zodat het niet per se
via het 10,2 inch HD-scherm (resolutie van 1.280x720) bediend hoeft te
worden. Bediening is ook mogelijk via een touchpad op de middentunnel.

by Koen Ongkiehong

De GM Detroit-Hamtramck plant
in Michigan wordt voor $300
miljoen uitgebreid voor de
produktie van de nieuwe CT6 en
tenminste twee andere modellen
die dezelfde techniek delen. In
de USA wordt verwacht dat de
eerste CT6 aan het eind van dit
jaar in de showrooms zal staan.
De produktie van de CT6 in
China zal in 2016 beginnen. De
productie van de Cadillac CT6
voor Europa start begin volgend
jaar.
Cadillac beschouwd de CT6 als
een tijdelijk topmodel omdat
er nog een model boven de
CT6 komt. Met de CT6 wil
Cadillac een groot deel van de
klanten trekken uit het grote
marktsegment van de BMW
5-serie en Mercedes E klasse.
Als de prijs van de CT6 gunstig
is zal dat zeker lukken. Verder
zal de CT6 klanten trekken uit
topsegment van de 7 serie en
S-klasse.
In China zal de CT6 zeker aanslaan
omdat daar de beenruimte
achterin zeer belangrijk is en
die is groot bij de CT6. Daar
zitten de eigenaren vaak achterin
en die hebben chauffeurs.
Marktonderzoekers verwachten
dat de verkoopaantallen van de
CT6 in de USA zullen beginnen
met 8,000-10,000 stuks in 2016
en zullen oplopen tot 15.000
per jaar. Verder wordt een
wereldwijde verkoop verwacht
van 52.000 stuks in 2019.
Bij de introductie van de ATS
bleek deze zeer goed te scoren
in testen maar de verkopen vielen
sterk tegen ondanks dat de ATS
uitgeroepen werd als North
American Car of the Year. Dat
geldt ook voor de huidige CTS
die door Motor Trend uitgeroepen
werd tot Car of the Year. Maar
beide wagens zijn vrij hoog
geprijsd en vallen in een segment waar zeer veel aanbod is.
De CT6 heeft een veel beperktere concurrentie en zal goed kunnen scoren
als de prijs laag is. Waarschijnlijk wil Cadillac, als de XTS uit produktie gaat
omstreeks 2019, zich terugtrekken uit de markt van limousines en hearses.
Maar dan zullen er waarschijnlijk wel firma’s komen die een gat in de markt
zien en CT6 limo’s en hearses gaan bouwen. Momenteel biedt Cadillac
een gunstig geprijsde speciale XTS-versie aan voor ombouw bedrijven.

Met invoer en BTW zou een CT6 in Nederland een basisprijs kunnen krijgen
van ongeveer € 100.000. Dat is fors minder dan de basisprijs van € 163.000
van de nieuwe Escalade waarvan in de voorverkoop al 6 stuks verkocht zijn.

De prijs van de CT6 is nog niet bekend gemaakt maar is volgens Cadillac
zeer concurrerend. Insiders verwachten een basisprijs van rond $ 70.000.
Dit is $ 25.000 meer dan de basisprijs van de CTS die in Nederland vanaf
€ 67.000 te koop is. De CT6 zal een vergelijkbaar verbruik hebben als de
CTS waarvoor in Nederland ongeveer € 18.000 aan BPM betaald moet
worden.

Cadillac Club NL | 17

The Standard

De Grote Automobielontwerpers bij GM

(deel 25):

Een klein jubileum! We schrijven het 25e artikel in deze serie en ik heb de eer ter gelegenheid daarvan de
trouwe lezers deelgenoot te maken van een wel heel uitzonderlijke en unieke Cadillac: de Valkyrie! De
Cadillac…..wat….? Nooit van gehoord! Dat kan kloppen. Zelf had ik er ook nog nooit van gehoord. Maar ik
las er over in “The Self Starter”. In het oktobernummer uit 2012 van “The Selfstarter” – het clubmagazine van
de Amerikaanse Cadillac & LaSalle Club – verschijnt een artikel van clublid en autoverzamelaar Joe Bortz,
over een wel zeer vreemde eend in de Cadillac-bijt. Het gaat om de door Brooks Stevens ontworpen Cadillac
Valkyrie, die in zijn bezit is. In dit artikel willen we deze bijzondere Cadillac en diens ontwerper eens onder de
aandacht brengen. Toegegeven: Brooks Stevens heeft nooit op de loonlijst bij GM gestaan, dus in die zin dekt
de titel van dit artikel niet geheel de lading, maar hij heeft wel ontwerpopdrachten voor GM uitgevoerd en in
dit geval ook voor Cadillac. Reden genoeg om hem eens in de spotlights te zetten!

Foto 1: De

totaal gerestaureerde

Cadillac Valkyrie

op een onlangs gehouden carshow

Brussel” pardoes landt bij je voordeur. Natuurlijk wil je dan zien wat de
ontwerpers voor het komende jaar allemaal in petto hebben. Je vader
denkt er over om zijn Hudson of Ford in te ruilen, voor een Chevrolet Bel
Air. Of misschien voor luttele Dollars meer voor een 1954 Pontiac Chieftain
met de prachtige “Silverstreak” over de hele lengte van de motorkap.
Maar “ooit” zal je vader zo ver opgeklommen zijn bij de fabriek waar hij
werkt, dat hij zal gaan voor een Buick, of Oldsmobile. Dus als jij zelf later
groot bent, ga je natuurlijk nog een “step up” en kies je uiteindelijk voor
een Cadillac. Top of the bill! Zo lopen wij samen met de 12-jarige Joe
Bortz eens naar de stand van het merk Cadillac. Onze ogen kunnen niet
geloven wat we daar aanschouwen: de 1954 Cadillac Espada Concept
Car! En even dromen we helemaal weg….. De wagen staat op een grote
draaischijf, maar we kunnen telkens wel zien hoe het interieur er uit ziet.
Hoe zou het zijn….. zittend achter dat witte stuurwiel……. rijdend over de
Boulevard naar een Drive-In MacDonalds. En dan naar de Drive-In movie;
de film zien, die op een gigantisch scherm geprojecteerd wordt, en kijkend
vanuit je voorbank, met je ene arm losjes geleund over de portier-stijl bij
neergelaten zijraam, flesje Cola in de hand en een zak popcorn………..je
andere arm (minder losjes!) om de schouders van je liefste vriendin van
highschool die je over een paar jaar ongetwijfeld zult hebben! Wat zullen
we met die vreemde vleugels achterop die Cadillac een bekijks hebben,
denk je bij jezelf! En die voorruit, die in een enorme bocht loopt! Wat zal
dat een ongebreideld uitzicht geven…………..

Eerst Joe Bortz – de verzamelaar van Concept Cars
Joe Bortz is een in de USA zeer bekende verzamelaar van klassieke
automobielen. Joe is nu gepensioneerd en besteedt des te meer tijd
aan zijn hobby: het verzamelen en restaureren van unieke exemplaren
Concept Cars. In 1954 – Joe is dan een jochie van 12 jaar – bezoekt
hij de Motoramashow van General Motors in Chicago. Zoals bekend
was de Motoramashow een rondtrekkend “GM-autocircus”, dat elk jaar
een grote tour maakte door de hele USA – van oost naar west - om de
nieuwste modellen van GM te presenteren aan het grote koperspubliek.
Joe Bortz is dan vooral diep onder de indruk van de concept-cars die hij
daar ziet. Concept Cars, ook wel genoemd “Dream Cars”, waren toen –
en zijn nog steeds – bedoeld om de smaak van het publiek af te tasten.
Valt een Concept Car goed in de smaak, dan zullen de gewone productiemodellen in de jaren daarna ontwerpaspecten van zo’n Concept Car
gaan vertonen.
Stel je de 12-jarige Joe Bortz eens voor ogen. Of stel je voor dat je daar
zelf staat. Het is 1954 en in Chicago waar je woont, strijkt een week lang
de GM-Motoramashow neer. Het is alsof de Auto-Rai of “Het Salon van
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Foto 2: de 1954 Cadillac Espada Concept Car op de 1954 GMMotorama Show in Chicago. Dit is waar de jonge Joe Bortz naar stond
te staren. G een idee, dat dit soort auto’s later deel zou uitmaken van zijn
verzameling! Hoe vreemd kan het levenslot van een mens verlopen?

by Ruud Gersons

aan gaan wijden. Maar één van de meest exotische Concept Cars uit zijn
verzameling is toch wel de door Brooks Stevens ontworpen 1955-’56
Cadillac Valkyrie.

Foto 6: Verzamelaar Joe Bortz – nu gepensioneerd
zijn troetelkinderen. Het is de 1951 Buick XP 300
die hij wist te bemachtigen.

Gefotografeerd

- bij één van
Concept Car,
in 1910.

Foto’s 3

en 4: de Cadillac Espada. Typisch voorbeeld van zo’n Concept Car uit
de vroege jaren ’50. D e vleugels en panoramische voorruit in deze vorm zullen
algemeen toegepast gaan worden op alle Cadillacs vanaf modeljaar 1958.

Foto 5: een mooie jongedame doet het altijd goed op carshows. Zo ook hier, gezeten
in de Cadillac Espada Concept Car. Maar let op de “panoramische voorruit” – een
uitvinding van Harley E arl – en die enkele jaren later op alle GM-A merikanen verschijnt
en niet alleen bij Cadillac, maar ook op de Chevrolet, Pontiac, Buick en O ldsmobile!

Terug naar het heden
Joe Bortz is intussen en volwassen man geworden met een succesvolle
baan en verdient genoeg geld om zijn jeugddroom tot werkelijkheid te
laten worden. Hij gaat zich specialiseren in het verzamelen van Concept
Cars, waarvan er natuurlijk maar een handvol zijn gemaakt; vaak slechts
één of twee exemplaren. Hij bezit dus een unieke verzameling. Hoe hij
dat deed, is een verhaal apart en daar zullen we nog wel eens een artikel

Foto’s 7 en 8: links 1951 Buick XP 300 Dream Car, ontworpen door
het team van Harley E arl. R echts de 1954 Pontiac Bonneville Special
Concept Car – trouwens ook een ontwerp van Brooks Stevens – en
beiden te zien op de

GM-Motorama

carshows van begin jaren

‘50.

Brooks Stevens (1911-1995)
Clifford Brooks Stevens wordt geboren op 7 juni 1911. Begin jaren ’50
werkt hij voor het ontwerpbureau van de naar Amerika geëmigreerde
Fransman Raymond Loewy. Loewy staat bekend als de bedenker en
ontwerper de het bekende flesje “Coca Cola”, het pakje sigaretten van
“Lucky Strike”, maar vooral van het roemruchte automerk Studebaker.
Brooks Stevens komt bij hem in dienst en ontwerpt schitterende modellen
voor Studebaker. Dat Studebaker als automerk begin jaren ’60 toch ten
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onder gaat, mag zeker niet op het conto van Brooks Stevens geschreven
worden, maar lag eerder aan mismanagement van de Studebaker-Packard
groep, die in een snel veranderend tijdsgewricht niet tijdig de bakens wist
te verzetten.

De Cadillac Valkyrie, ontworpen door Brooks Stevens,
maar eerst die naam!
Allereerst iets over de naam Valkyrie. Deze is ontleend aan de noordsgermaanse mythologie, zoals weergegeven in het Goden-epos van de
Edda van de Oude Germanen. In het oud-Noors is de naam Valkyrja en
dat stond voor vrouwelijke wezens die de gesneuvelde helden van het
slagveld naar het Walhalla moesten begeleiden. Het Walhalla kun je het
beste vergelijken met wat in de Christelijke traditie het “hiernamaals” wordt
genoemd: een hemels, paradijselijk oord, waar de zielen van gestorven
strijders vrij van aardse zorgen konden vertoeven….. tot dat Ragnarök
zou komen, of te wel de wereld-ondergang. Die godenschemering wordt
ingeluid door het sterven van de zonnegod Baldur. Maar in de noordse
mythologie wordt verteld, dat uit de oude wereld een nieuwe zal herrijzen,
waarbij een nieuwe zonnegod zal opstaan, genaamd Widar. Deze wordt
in esoterische kringen ook wel aangeduid als het Christuswezen dat eens
naar de aarde zal afdalen om de mensheid te redden uit de zondeval.
Zodoende dus de Cadillac Valkyrie.
Dat is een heel verhaal, om te komen tot een naam voor een Cadillac
Concept Car. En de vraag doemt dus op waaròm een Amerikaanse
Cadillac zo’n Germaans-mythologische naam zou moeten dragen.
Mijmerend over die vraag, had ik ineens een “déjà vu”. Ik herinnerde mij,
dat ik al eens eerder een exotische “Amerikaan” was tegen gekomen,
met een typenaam, die ontleend was aan heel oude geschiedenis en
wel een naam, die iets te maken had met koning Arthur en de Ridders
van de Tafelronde. Dat was de in de jaren ’80 in Milwaukee (Wisconsin)
geproduceerde Excalibur. Een wagen die er uit zag als een vooroorlogse
Mercedes Benz SS uit 1928, maar in feite een neoklassieker was, of te wel
een gewone, moderne wagen die er alleen uit zag als een jaren ’20-‘30
monster.

Foto 13: de Excalibur; een neo-klassieker uit de jaren ‘80 en zeer overdadig uitgedost.
Deze is van Matt Garrett, ook een verzamelaar van klassieke Amerikanen uit Texas en
van wie ik ooit eens een goudkleurige ’79 Cadillac Eldorado Biarritz heb gekocht.
Foto’s 9

en 10: L inks de nog jonge Brooks stevens. D e foto verraadt zijn liefde
voor de racerij. R echts Stevens ten tijde van zijn samenwerking met R aymond Loewy.

Verder zal Brooks Stevens de geschiedenis in gaan als de uitvinder van
de stoomstrijkbout, het kijkvenstertje in was- en droogmachines, jaren
’50 stofzuigers, de 1950 Harley Davidson motorfiets en de term “Planned
Obsolescence”, wat zoveel betekent als “bewust van te voren plannen
van veroudering” (van automodellen). M.a.w. men ontwierp toen nog
elk jaar nieuwe modellen, die de modellen van het vorige jaar hopeloos
ouderwets deden voorkomen, zodat het koperspubliek massaal hun
gedateerde auto’s zou komen inruilen voor het nieuwste van het nieuwste.
Er wordt overigens over getwist, of de term “Planned Obsolescence”
niet toegeschreven moet worden aan Alfred P. Sloan Jr, de legendarische
voorzitter van de Raad van Bestuur bij GM in de jaren ’50 en ’60. De
term komt voor in zijn lezenswaardige autobiografisch boek “My Years at
General Motors”.
Maar Brooks Stevens is “last but not least” dus ook de ontwerper van de
Cadillac Valkyrie, waarvoor hij alle credits verdient en waarover dit artikel
hoofdzakelijk zal gaan.

Foto’s 11 en 12: het stoomstrijkijzer is ook een uitvinding van
Brooks stevens. Rechts een door hem ontworpen stofzuiger, waarop
lezen valt “Modern Hygiene”. Beide jaren uit de jaren ’60.
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De Excalibur was gebouwd op een Studebaker onderstel met een
V8 Chevrolet Corvette motor. Studebaker…..? Wees dat niet in de
richting van ontwerper Brooks Stevens? Excalibur was de naam van
het onoverwinnelijke zwaard van koning Arthur! Toeval? Ik wilde gaan
uitzoeken hoe dat zat. En wat bleek? De ontwerper van de Excalibur
automobielen was……… dezelfde Brooks Stevens, die ook de Cadillac
Valkyrie had ontworpen! Toeval bestaat dus niet. Dat moge duidelijk zijn.
Zelf heb ik in de jaren ’80 de Excalibur regelmatig zien rond rijden, want
Hessing in De Bilt verkocht er een aantal. Een paar doen in Nederland nog
steeds dienst als trouwwagens, die je kunt huren. Zo nu en dan wordt er
op Ebay zelfs eentje aangeboden.
Karrosseriebau Hermann Spohn in Ravensburg, Duitsland
Bleef de vraag, waarom de Cadillac Valkyrie een Germaanse naam
had meegekregen. Ook dat raadsel kon ik snel oplossen, toen bleek
waar de wagen geassembleerd werd. We weten wel uit de recentere
automobielgeschiedenis, dat dit meestal bij Italiaanse carrosseriebouwers
gebeurde. Zoals de Cadillac Allanté, die bij Ferrari-ontwerper Pinin Farina
in Milaan in elkaar gepeuterd werd. Of bijzondere wagens van Chrysler of
Ford, waarvoor altijd aangeklopt werd bij Ghia, ook in Italië. Maar Brooks
Stevens papte aan met het Duitse Karrosseriebau Hermann Spohn uit
Ravensburg. Dit bedrijf bestond al sinds de jaren ’20 en veel bijzondere
automobielen kwamen daar van de lopende band. Ook aan de Führer Adolf
Hitler en zijn trawanten werden heel wat fraaie auto’s afgeleverd. Hermann
Spohn zat dus wel helemaal in de foute hoek. Wat niet wegneemt dat
het raadsel waarom de Cadillac Valkyrie zo’n Germaans-Duitse naam had
meegekregen hiermee wel was opgelost!
Het Amerikaanse leger in Duitsland
Echter, tijdens de 2e Wereld Oorlog hebben de Fransen op een gegeven
moment Beieren bezet en zij dwingen Spohn om voor hen Franse
legervoertuigen te produceren. Na de oorlog raakt Spohn even in de
vergetelheid; totdat het Amerikaanse leger vele bases in Duitsland langdurig
gaat bezetten. Het is de tijd van de Koude Oorlog met de Sovjet Unie.

by Ruud Gersons

Maar omdat het nooit een “echte” oorlog wordt, hebben de Amerikaanse
legerofficieren en soldaten heel veel vrije tijd. Die tijd wordt gestoken in
een nieuwe hobby: het ombouwen van “gewone” Amerikaanse wagens,
die het Amerikaanse leger in Duitsland in overvloed bezit, tot “custom
built” wagens, gebaseerd op Showcars van meesterontwerper Harley Earl.
Over Harley Earl hebben we hier al veel kunnen lezen. Zijn Dream Car par
excellence is natuurlijk wel de 1951 LeSabre Concept car, waar hij zelf
in placht rond te rijden, als hij naar de bank, de supermarkt, of naar de
kapper moet. De foto hier onder toont hem in vol ornaat in het origineel:
“zijn” Le Sabre Concept Car!!

wel zorgen dat het een Chevrollac, (of Chevrillac) wordt en voegt wat extra
chrome-bars toe aan de grille, zet twee rondborstige en vooruitstekende
Dagmar stukken op de uiteinden van de chroombumpers en achter het
voorportier monteert Spohn een Cadillac-achtige verticale nep-luchtinlaat,
zoals Cadillacs van begin jaren ’50 dat nou eenmaal hadden. Tenslotte
laat Spohn ook op deze Chevrolet vleugels groeien, die niet onder doen
voor die van de LeSabre Concept Car. En zie daar: de Chevrolet is een
Chevrillac geworden; of een LeSabrolet, zo men wil!

Foto 16: een simpele Chevrolet is dankzij Spohn
Cadillac- en deels LeSabre geworden!

deels

En dan nu: eindelijk de Cadillac Valkyrie

Foto 14: Earl in de door hem ontworpen 1951 LeSabre
Concept Car. Hij reed er zelf altijd in.
Wat is er, als je als Amerikaan in Duitsland gelegerd bent leuker, dan je
Chevrolet, Pontiac, Buick, of Oldsmobile zo op te pimpen, dat hij lijkt op
Harley Earl’s 1951 LeSabre Concept Car? En zo komt men toch weer uit
bij Karrosseriebau Hermann Spohn – fout Nazi-verleden of niet – om jouw
naar Europa gehaalde Amerikaanse slee eens geducht onder handen te
laten nemen. En dat kan Spohn als de beste, getuige de volgende foto’s!
We zien een gewone jaren ’50 Buick Super, die door Spohn te grazen is
genomen, zodat die op de LeSabre Concept Car lijkt. En niet zo’n klein
beetje ook! Kijk maar naar de vorm van de grille: een vliegtuigachtige
opening in het midden van de motorkap. En let ook op de “Sweap Spear”:
de verchroomde bies die van de koplampen over het portier geleidelijk
afzakt tot aan de onderkant en dan weer terug loopt tot achter de voorste
wielkast. Kijk ook naar de schuin omhoog lopende chroombumpers; exact
zoals bij Earl’s LeSabre Concept Car. Op de achtersteven ten slotte, maakt
Spohn een LeSabre-achtige vleugel, die ons ook aan die van de Cadillacs
doet denken.

Foto 15:

een (vermoedelijk)

1953 Buick Super,

gepimpt als

LeSabre Concept Car

De volgende foto toont een eend, die zo graag een mooie zwaan zou
willen zijn. Koud kunstje voor Spohn! Stel, je bent geen korporaal of
kapitein, maar gewoon Jan Soldaat. Dan bezit je waarschijnlijk een 1952
Chevrolet Fleetline. Karrosseriebau Hermann Spohn uit Ravensburg zal

Hermann Spohn moet zulk voortreffelijk werk hebben geleverd, dat Brooks
Stevens met hem in zee gaat voor zijn Cadillac Valkyrie. Hè, hè, eindelijk
zijn we bij ons doel van dit artikel aanbeland: de Cadillac Walkyrie! En we
begrijpen nu des te beter de keuze voor Spohn als carrosseriebouwer en
ook de Duits-Germaanse roots van deze Cadillac Valkyrie.
Van de Cadillac Valkyrie zijn, voor zover bekend, een zestal wagens
gebouwd, waarvan er slechts twee zijn overgebleven en waarvan er één
dus in handen is van verzamelaar Joe Bortz. En die wagen is het die in
Europa van de ene car-show naar de andere gaat en menig ontwerpprijs
in de wacht weet te slepen. Het begint met de autosalon van Parijs in
1954. Daarna gaat de wagen naar de USA en doet mee in het Motorama
autocircus, dat dus in 1954 ook neer strijkt in Chicago. Stel je eens voor
dat je in je latere leven dezelfde Cadillac Valkyrie kunt bemachtigen en
totaal gaat restaureren, waar je als 12-jarig jochie bij de Motoramashow
van Chicago voor hebt staan watertanden! Dat zou je toch niet kunnen
bedenken? Maar toch is het zo gelopen!
Ontwerper Brooks Stevens wil vooral sterk laten uitkomen, dat de wagen
een V8 motor onder de leden heeft. Zodoende krijgt de wagen het fiere V8logo pontificaal in het midden van de motorkap. Maar dat is voor Stevens
nog niet genoeg. Hij laat het hele ontwerp van de voorkant meegaan in de
V-vorm! Vandaar die vreemde V-vormige grille.
Basis voor de Valkyrie is een “gewone” productie-Cadillac Eldorado.
Daarvan wordt door Stevens het onderstel genomen, de motor, de
carburateur en de transmissie. Deze keuze betekent een hoge mate van
betrouwbaarheid en makkelijk onderhoud, omdat dit bij reguliere Cadillac
dealers kan plaats vinden.
De eerste Valkyrie wordt al in 1953 gebouwd en is bestemd voor een
schatrijke vastgoedmagnaat genaamd Metzenbaum, die een moderne
wagen wenst, maar met de elegantie uit het verleden.
De Cadillac Valkyrie bezit nog een aantal interessante- en zeer
vooruitstrevende gadgets:
Een compleet verwijderbare hardtop, zodat je hem ook als cabrio kon
berijden
Als je de portierramen neer liet, dan verdwenen ook de beide ventilatieruitjes
in hun geheel
Bovenop de zijspatborden zie je kleine vinnen van plexiglas, die de
bestuurder informeerden of de knipperlichten werkten, want ze knipperden
vrolijk mee. (Dat heeft mijn ’80 Fleetwood Brougham trouwens ook, al zijn
de knipperlicht-verklikkers veel kleiner van formaat!!)
Je ziet op de foto dat er ook plexiglas stukken vóór de koplampen lopen.
Die hebben wel degelijk een functie, want ze versterken het licht dat uit
de koplampen straalt, zodat het licht ver vooruit geworpen wordt; hierdoor
schijnen de koplampen meters verder vooruit, dan normaal
Grille en bumpers vormen één geheel; iets wat we nu bij hedendaagse
auto’s ook zien. Brooks Stevens was zijn tijd ver vooruit!
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Tenslotte valt aan de Valkyrie de two-tone paint op: wit van voren en
zwart van achteren en van boven. Dat was altijd een “handelsmerk” van
Brooks Stevens, waaraan je veel van de door hem ontworpen wagens kon
herkennen.

met de Cadillac Valkyrie uit 1955-1956 direct op. Hoewel beide wagens
op een verschillend platform werden gebouwd, is het toch duidelijk dat de
lijnen van de Valkyrie terug komen in de Hawk GT.

Foto 21: de 1962 Studebaker GT Hawk roept herinneringen op aan de ’55’56 Cadillac Valkyrie. De kenner zal het opgevallen zijn, dat de dakpartij
en de achtersteven ook doen denken aan de Ford Thunderbird en de (John
Kennedy!) Lincoln Continental. Dat is geen toeval, want Brooks Stevens is
zojuist van de tekentafels bij Ford overgestapt naar die van Studebaker.
Het zal niet verbazen, dat vooral het front van de Cadillac Valkyrie veel
kritiek te verduren krijgt, met zijn uitgezakte levensgrote V-vorm. Maar
daardoor ontvangt de wagen ook een overmaat aan publiciteit! Brooks
Stevens laat er in 1955 één bouwen voor zijn vrouw en die blijft tot aan
zijn dood in de familie. Daarna gaat de wagen naar het Brooks Stevens
Automotive Museum in Milwaukee, Wisc. Dat museum gaat helaas dicht
in 1999, vier jaar na de dood van Brooks Stevens. Van de zes Valkyrie’s die
Spohn bouwt, zijn er twee 2-deurs en vier 4-deurs.

Foto 22: De

schitterende 1962 Studebaker GT Hawk; ook van
de hand van Brooks Stevens. Dat ook hier Cadillac Valkyriebloed door de aderen stroomt, is duidelijk zichtbaar!

Foto’s 17 t/m 20: de Cadillac Valkyrie van Joe Bortz,
gefotografeerd op de car show van A melia Island in 2014
Bekijken we het design van de ook door Stevens ontworpen 1962
Studebaker GT Hawk (zie foto´s hier onder), dan valt de overeenkomst
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Foto 23: De Cadillac Valkyrie

wordt aan boord getakeld van een oceaanstomer.

En Spohn? Karosseriebau Spohn sluit zijn poorten in 1957. Toenmalig
directeur Josef Eiwanger stapt over naar Mercedes. Maar dankzij

by Dries de Regt

CadillacBlog
Cadillac XT5 caught uncovered
Tijdens een officiële fotosessie in de straten van Manhattan is de fonkelnieuwe Cadillac
XT5 betrapt. De cross-over is mogelijk de opvolger van de SRX die nog steeds zeer goed
verkoopt.
Duidelijk aanwezig is het nieuwe familiegezicht waarbij een forse verchroomde
grille het middelpunt vormt aan de voorzijde. Cadillac bouwt de vermoedelijke
SRX-opvolger op een nieuw platform en stelt hem later dit jaar voor.
Op het motorenprogramma staat onder meer een uitvoering met een 3,6 liter
V6-motor met achter- of vierwielaandrijving. Mogelijk komt de XT5 ook met
een plug-in hybrideversie waarbij Cadillac een 2,0 liter viercilinder turbomotor
combineert met twee elektromotoren. Het systeemvermogen komt uit op 335
pk en 586 Nm en is daarmee gelijk aan de nieuwe CT6 PHEV. Naar verluidt
kan er zo’n 60 kilometer elektrisch gereden worden.

SRX 2016

Ghostbusters binnenkort terug met nieuwe Ecto-1
Men zegt weleens dat de beste soep in oude potten gemaakt wordt. Hollywood heeft
dat goed begrepen: producers twijfelen niet om oude televisieseries (Charlie’s Angels,
Starsky & Hutch, The Love Boat) of blockbusters uit de jaren zeventig en tachtig te
overgieten met een modern sausje.
Binnenkort keert ook Ghostbusters terug. De spokenjagers verschijnen op het
witte doek in de loop van volgend jaar. De originele cast wordt vervangen door
een vrouwelijk viertal met Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon en
Leslie Jones.
De originele ambulance, gebaseerd op een Cadillac uit 1959, wordt vervangen
door een lijkwagen, ook een Cadillac maar deze keer gebaseerd op een model
uit de jaren tachtig (een Fleetwood Station Wagon uit 1983 om precies te zijn).

Ghostbusters '59
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CLC-VS Corner

In het meinummer van The Self-Starter wordt uitgebreid aandacht besteed aan de National Driving Tour
die van 11 tot en met 15 augustus in Troy, een plaats ongeveer 25 mijl ten noorden van Detroit, wordt
georganiseerd. Het programma voor die dagen ziet er erg aantrekkelijk uit, het is o.a. mogelijk een bezoek
te brengen aan het GM Heritage Center waar zo’n 600 auto’s en vrachtauto’s staan opgesteld. Hieronder
bevinden zich veel bijzonder showmodellen die je niet elke dag te zien zult krijgen.

Tevens zal dan een toer plaatsvinden langs de gebouwen van het GM
Technisch Centrum, geopend in 1956, waar circa 19.000 mensen
werkzaam zijn. Tijdens die toer, waar normaal geen publiek komt, mag je
je auto niet uit, men is blijkbaar bang dat je toevallig een blik kunt werpen
op Cadillac modellen voor de komende jaren! Op een andere dag kunnen
de deelnemers van deze Driving Tour naar Greenfield
Village gaan, dat maakt deel uit van het Henry Ford
Museum, een soort openlucht museum met veel
bijzondere huizen en gebouwen. Henry Ford had
een grote verzameling antieke machines, auto’s,
vliegtuigen en locomotieven die daar te bewonderen
zijn.
Daarnaast staat o.a. een bezoek aan het Wills Sainte
Claire Automuseum op het programma, een relatief
klein automuseum. Ook is een bezoek gepland aan
het buitenhuis van John Dodge, oprichter van de
Dodge autofabriek, deze fabriek is later overgenomen
door Chrysler. John Dodge heeft destijds een leuk
“huisje” laten bouwen: het telt 110 kamers!
Op de slotdag kunnen de deelnemers aan de Driving
Tour naar de Woodward Dream Cruise, het grootste
auto evenement ter wereld dat op één dag plaats
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vindt: meer dan een miljoen mensen komen kijken naar en genieten van
40.000 klassieke auto’s die in een lange optocht van ongeveer 35 km
langs het publiek rijden.
Al met al dagen vol met veel gevarieerde en interessante
programmaonderdelen.

by Gerard Gaanderse

Bezoek uit Australië

Ook in het meinummer staat een enthousiast artikel van Tania Ziino, een
CLC lid dat in Australië woont. Samen met haar man Tony en een stel
vrienden waren ze begin dit jaar zes weken in de Verenigde Staten voor
vakantie. Ze brachten o.a. een bezoek aan Disneyland in Los Angeles.
Aangezien Tony een enorme liefhebber van Cadillacs is – ze hebben zelf
een paar klassieke Cadillacs – bedacht zijn vrouw dat het leuk zou zijn
om te gaan kijken bij een Cadillac dealer (in Australië zijn die er niet). Via
Google zocht ze een Cadillac dealer in de buurt en regelde dat het hele
gezelschap daar kon komen. Haar man was enorm verrast en was zo blij
als een kind toen hij in de showroom van Renick Cadillac, de dealer met
wie ze de afspraak had gemaakt, kon rond kijken. Ze kregen daar een
uitgebreide rondleiding en ze mochten een ritje maken in een gloednieuwe
XTS Cadillac. Ze waren zeer onder de indruk van de gastvrijheid van het
personeel. Tania merkt in haar leuke artikel op dat Cadillac een symbool is
voor prestige auto’s, maar voor hen was het een symbool voor vriendschap.
Op de foto’s bij dit artikel zie je een zeer blijde Tony met zijn gezelschap.

een oom van hem een 1948 Club Coupe en hij was er gelijk helemaal weg
van. Die oom gebruikte de Club Coupe voor dagelijks vervoer gedurende
het begin van de zestiger jaren. In zijn jonge jaren werkte Stahl senior
twee zomers in de garage van zijn oom, als beloning voor dat werk kreeg
hij een 1953 Cadillac Sedan. Hij stelde zijn oom een ruil voor: hij de 1948
Club Coupe, zijn oom de 1953 Sedan. Dat lukte en zo reed Stahl senior op
15-jarige leeftijd (hij had nog geen rijbewijs) met de Club Coupe rond op
de boerderij van zijn ouders. Een paar jaar later ging de versnelling kapot,
die repareerde hij zelf.
Ook moest de motor op een gegeven moment worden vervangen, in één
weekeinde verwisselde hij die motor voor een motor van een 1949 model.
Inmiddels zit er in zijn 1948 Club Coupe een 1962 Cadillac motor met een
1956 Eldorado spruitstuk en carburateurs; de versnellingsbak komt uit een
1936 LaSalle! Een mengeling van onderdelen maar op de foto’s zie je dat
er niet vanaf, de Club Coupe ziet er goed uit. Stahl senior gebruikt deze
auto nu uitsluitend voor autoshows en om er op zondagen met mooi weer
mee te rijden.
Hij heeft de Club Coupe nu 50 jaar, hij heeft er in die tijd 35.000 mijl mee
gereden. Opmerkelijk is dat hij tijdens het maken van
ritten nooit problemen heeft gehad.
Zoon Stahl reed al op jonge leeftijd in de Club Coupe
van zijn vader, ook hij was en is weg van dit model. Op
een dag zag pa Stahl in hun buurt een andere 1948
Club Coupe, na wat onderhandelen met de eigenaar
daarvan kocht zoon Stahl die Club Coupe. Samen met
zijn vader hebben ze de auto opgeknapt en nu hebben
ze dus twee goed uitziende 1948 Club Coupes in de
familie. Ook in de Club Coupe van Stahl junior bevindt
zich een LaSalle versnellingsbak, dat moeten dan wel
goede bakken zijn als zowel pa als zoon een dergelijke
bak kiest. In 26 jaar tijd heeft Stahl junior 15.000 mijl met
zijn Coupe gereden: ook hij heeft nooit pech onderweg
gehad. Beide auto’s staan mooi gefotografeerd (met
vader en zoon bij hun auto) op de voorpagina van The
Self-Starter.

Amelia Island Concours d’Elegance

1948 Cadillac Club Coupe
Een uitgebreid artikel van vader en zoon Stahl (beiden met de voornaam
Robert) staat centraal in het meinummer van The Self-Starter. De vader
van Stahl senior reed in diverse Cadillacs rond en zo werd Stahl senior ook
besmet met het Cadillac virus. Toen Stahl senior 11 jaar oud was, kocht

Van 13 tot en met 15 maart vond voor de twintigste keer het zeer
bekende Concours d’Elegance bij Amelia Island plaats, Frank Butler
schrijft daarover in het juni nummer van The Self-Starter. Dit Concours in
de buurt van Jacksonville, Florida, is een van de grootste en bekendste
concoursen in de V.S. Er staan zeer exotische auto’s waarvan sommige
later voor exotische prijzen op de veiling worden verkocht. Frank had de
indruk dat hij tijdens dit Concours in het autoparadijs was aangekomen,
lettend op de foto’s bij zijn artikel kan ik me daar wel
wat bij voorstellen. Op de tweede dag van het Concours
begonnen diverse veilingen, o.a. van Bonhams en RM
Auctions. Die veilingen duurden twee dagen, er werd
voor een record van ruim honderd miljoen dollar aan
auto’s verkocht. De hoogste prijs was voor een 1960
Ferrari 400 Super, die ging voor de prettige prijs van
$ 6.380.000,-- (plus veilingkosten) naar een nieuwe
eigenaar! Er kwamen ook redelijk veel Cadillacs onder
de hamer, een 1933 Cadillac V-16 Seven-Passenger
Sedan by Fleetwood bracht $ 550.000,-- op, een 1953
Cadillac Eldorado Convertible verwisselde van eigenaar
voor $ 220.000,--.
Het Concours werd op zondag gehouden, er deden circa
driehonderd schitterende auto’s aan mee, waaronder
een 1958 Cadillac Fleetwood 60 Special van een CLC
lid. Van deze auto staan enkele foto’s bij het artikel van
Frank Butler; je zou zeggen dat deze Fleetwood pas
vorige maand bij de Cadillac dealer was opgehaald.
Helaas vielen de Cadillacs niet in de prijzen, de Best of
Show prijzen waren voor een Cord en een Alfa Romeo.
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uiteindelijk voor $ 8.000,-- kopen, dat noem ik nog eens
onderhandelen. De auto reed prima, maar ja, als het
regende leek de auto net een lek mandje. Toch waren
ze zeer tevreden met hun eerste Cadillac, naderhand
bleven ze Cadillacs kopen: ze hebben tot nu toe negen
Allantés, vier De Villes, twee Eldorados, twee XLR’s,
een Seville en een SRX gehad. In totaal hebben ze met
al hun Cadillacs ongeveer 500.000 mijl gereden, dus
zo’n 800.000 kilometer!

Weer speciale trouwaflevering

Het juni nummer van The Self-Starter is traditiegetrouw een trouwnummer
geworden, men vindt het blijkbaar leuk om op die manier Cadillacs in het
zonnetje te zetten. Ook nu weer vele bladzijden met gelukkig uitziende
bruidsparen in zeer fraaie Cadillacs. Het eerste bruidspaar rijdt in een
1953 Eldorado Convertible waarbij er nog twee van dergelijke auto’s zijn
voor de rest van het gezelschap. Tevens maken ze gebruik van een 1960
Eldorado Biarritz. Het geheel doet zeer feestelijk aan, het bruidspaar
geniet zichtbaar in de Eldorado.
Ook het tweede bruidspaar maakt gebruik van een Eldorado, zij hebben
de beschikking over de rode 1955 Eldorado van de vader van de bruid.
Een leuke foto van pa met dochter achterin de Eldorado laat zien dat er
genoeg ruimte is voor een bruid met een erg lange bruidsjurk!

Houdt u van roze?

John en Beverly McDivitt in ieder geval wel, want zij hebben vijf
verschillende Cadillacs in dezelfde kleur: roze! In het juni nummer vertellen
ze uitgebreid over het ontstaan van hun verzameling roze Cadillacs. Het
begon allemaal met de aankoop van een zwarte 1988 Allanté in 1998.
De vraagprijs was $ 16.000,-- maar tot hun verbazing konden ze de auto
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Hun eerste roze Cadillac kochten ze in 2000, het was
een 1988 Allanté Mary Kay versie. Die versie vergt
enige uitleg, want wij kennen die modellen in Europa
niet. Mary Kay is een groot cosmeticabedrijf in de V.S.,
verkoop vindt uitsluitend plaats via particulieren op de
manier zoals we hier vroeger de Tupperware verkoop
kenden. Als een verkoopster gedurende een bepaalde
periode voldoende omzet had behaald en een netwerk
van andere particuliere verkoopsters had opgezet,
kwam zij in aanmerking voor het mogen gebruiken van
een roze Cadillac. Die konden uitsluitend via speciale
Cadillac dealers worden besteld, je mocht dan twee
jaar in een roze Cadillac rijden. Na die termijn moest de auto weer worden
ingeleverd bij een speciale Cadillac dealer en die moest vervolgens de
ingeleverde auto overspuiten in een andere kleur. U begrijpt het al, veel
voorschriften voor iedereen die niet altijd werden nageleefd en zo kon het
gebeuren dat er redelijk wat Mary Kay uitvoeringen van Cadillacs te koop
werden en worden aangeboden.
Toen John en Beverly eenmaal hun eerste roze Cadillac hadden gekocht,
wilden ze er meer met die speciale roze kleur hebben. Het lukte hen om
een 1998 Eldorado te kopen, vervolgens een 2007 XLR, een 1985 Coupe
de Ville die in zeer slechte staat was, maar na ongeveer $ 10.000,-- aan
die auto “vertimmerd” te hebben is het wel de lievelingsauto van John
geworden en tot slot schaften ze een 2011 SRX aan, al die auto’s in de
roze Mary Kay versie. In de garage beneden hun huis staat nog een zesde
roze Cadillac, een 1991 Allanté. Die staat daar al zes jaar ongebruikt,
blijkbaar een soort reserve auto.
Bij het leuke artikel over deze roze “verslaving” staan foto’s van hun roze
Cadillacs, het is wel jammer dat de kleur roze niet zo goed overkomt op de
foto’s, sommige auto’s lijken net wit te zijn. Grappig zijn de foto’s van de
kentekenplaten van deze auto’s, vaak met de letters “PNK” (dus “pink” =
roze) verwerkt in het nummer.

by Gerard Gaanderse

was benaderd door de erfgenamen van de eigenaar van de Coupe de Ville.
Hun vader had de auto in 1976 gekocht, had er in het begin mee gereden
maar vervolgens was de auto in een verwarmde garage gestald en is er
nooit meer mee gereden. Gedurende 40 jaar heeft de auto in die garage
gestaan.
Al snel kwam de koop tot stand en werd de auto naar een bedrijf in
Californië gebracht voor onderhoud en eventuele reparatie. Er hoefde
maar weinig aan te gebeuren, uiteraard werden alle soorten olie vervangen
e.d. en werden ook de 40 jaar oude banden vervangen, maar dat was
het wel zo’n beetje. Alles aan de auto functioneert: de klok, de cruise
control en zelfs de 8-track cassettespeler. Bij de auto bevond zich een
complete set met aankoop documenten, werkplaatshandboeken uit 1974,
1975 en 1976, een originele verkoopbrochure van Cadillac uit 1975 en een
kleurenkaart uit dat jaar. Frank is zeer tevreden met zijn nieuwe aanwinst,
de auto rijdt als een droom.

Nog het vermelden waard:

Mooie vondst van een 1975 Cadillac Coupe de Ville

Je moet maar geluk hebben met het vinden van een goede auto en in
januari van dit jaar had Mark Klein, woonachtig in Californië, dat geluk.
In zijn artikel in het juni nummer beschrijft Mark hoe dat in zijn werk is
gegaan. In 1974 reed hij rond in 1970 Coupe de Ville, hij vond het 1974
Coupe de Ville model een stuk aantrekkelijker en besloot er een te kopen;
hij betaalde er toen $ 8.000,-- voor. Met zijn nieuwe Coupe de Ville reed hij
een paar jaar, in 1978 ruilde hij die auto in voor een 1978 Cadillac Seville.
Op de een of andere manier vond hij zijn 1974 Coupe de Ville toch de

Aan het slot van het meinummer schrijft Tim Pawl, curator van het CLC
Museum, een grappig artikel over naamgeving van Cadillac modellen.
Zoals bekend zijn de oude model namen verdwenen, zoals bijvoorbeeld
De Ville, Eldorado en Fleetwood. Daarvoor in de plaats moeten we nu
leren leven met model aanduidingen zoals ATS, BTS, CTS, DTS, ELR,
SRX, STS, XLR, XTS en straks CT6 voor het allernieuwste model. Nu heeft
nog slechts de Escalade een “ouderwetse” naam. Maar ook vroeger kon
men er bij Cadillac wat van. In het modeljaar 1930 bedachten mensen van
de afdeling marketing dat het gebruiken van “Fleet” met iets er achter een
goed idee zou zijn.

i Zo kon je in het modeljaar 1930 kiezen uit de volgende modellen:
Fleetdowns, Fleetway, Fleetwind,
i Fleetdene, Fleetmere, Fleetdale, Fleetwick, Fleetmont, Fleetcrest,
Fleetbourne, Fleetcliff en
i Fleetlands. U begrijpt: iedereen werd daar gek van en het jaar
daarop waren al deze namen
i verdwenen. Tim Pawl merkt verder nog op dat de naam Fleetwood
ongeveer 70 jaar is gebruikt, De
i Ville meer dan 56 jaar en Eldorado gedurende 50 jaar. De naam
Chevrolet Suburban is het langst in
i gebruik voor een auto: nu al 81 jaar!
In het juni nummer herinnert Paul Ayres, voorzitter van het bestuur van
het CLC Museum, er aan dat het museum inmiddels bijna een jaar open
is. Het Gilmore Car Museum, waarvan “ons” museum deel uitmaakt,
verwacht dit jaar ongeveer 100.000 bezoekers, de meeste bezoekers
zullen ongetwijfeld ook een bezoek brengen aan het Cadillac Museum.
Eind september zal de CLC daar een herfst evenement houden, daarbij
zullen de V-16 Cadillacs centraal staan.
Steve Stewart, de hoofdredacteur van The Self-Starter, schrijft in het juni
nummer over de Houston Mecum veiling die elk voorjaar wordt gehouden.
Er waren tijdens die veiling 934 auto’s te koop, daarvan zijn er 645 verkocht
voor een totale opbrengst van ruim $ 25.000.000,--. De hoogste prijs werd
betaald voor een 1932 Duesenberg Phaeton, de duurste Cadillac was een
1941 Convertible Sedan, verkocht voor $ 72.000,--. Andere prijzen van
Cadillacs: 1976 Eldorado Convertible $ 15.000,--, 1993 Allanté (44.000
mijl) $ 7.000,--, 1961 Cadillac 62 Convertible $ 41.000,--, 2002 Eldorado
ETC (84.000 mijl) $ 8.500,--, 1947 Convertible (zeer fraaie auto) $ 45.000,-en een 1957 Eldorado Seville $ 41.000,--. Bij het artikel staan veel foto’s
van de verkochte Cadillacs, er was keuze genoeg zo te zien.

beste Cadillac die hij heeft gehad. In januari van dit jaar zag hij in het
autoblad Hemmings een advertentie voor een 1975 Coupe de Ville met
3906 mijl op de teller; een bedrijf in Chicago bood die aan. De auto zag er
als nieuw uit, kijkend naar de foto’s bij het artikel van Mark is dat inderdaad
het geval. De vraagprijs vond hij redelijk, dus leek het hem een goed idee
via de CLC een lid te vragen om voor hem eens te gaan kijken naar die
Coupe de Ville. Het bleek dat het bedrijf dat de auto in de verkoop had,
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1965 Cadillac facts
Cadillac had een doorslaand succes in 1965 met de produktie
van bijna 200.000 auto's. Maar het was een topjaar voor alle
merken uit Detroit, dus dat was alleen goed voor de 11e plaats.
De "budget" Series 62, een vaste waarde sinds 1940, werd
omgedoopt tot Calais. Eldorado en de Sixty Special waren officieel
Fleetwoods, zoals Series 75, waarop het vereiste naamplaatjes,
wreath-and-crest medallions, brede rocker panels en ruitvormige
'rear quarters'. Een nieuwe Fleetwood Brougham sedan met een
optie voor een Sixty-special bekleding, bood een vinyl dak met
het "Brougham" script.
Een andere carosserie aanpassing gaf de '65ers een langer,
lager silhouet, met absoluut vlak geschaafde vinnen, hoewel een
hint van hen bleef. Ook nieuw waren een rechte achterbumper
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en verticale achterlichten. De koplamp-paren veranderde van
horizontaal naar verticaal, waardoor het mogelijk was een nog
grotere grille te plaatsen. Gebogen zijruiten verschenen en de
sedans met zij-stijlen kwamen alleen terug bij de Calais en DeVille
serie. Sixty-Specials hebben dezelde dakstijlen verkregen, terwijl
de zes-venster hardtop sedans uit het assortiment waren gegooid.
De Specialwaren ook teruggekeerd naar zijn exclusieve 133-inch
wielbasis na de standaard 129,5-inch chassis voor 1959-1964.
Hoewel de Cadillac V-8 onveranderd was, bood de iets
lichtere '65ers op de luxe markt de beste vermogengewichtsverhoudingen. "Dual driving range" Turbo Hydra-Matic
en full-perimeter frames (ter vervanging van de X-type gebruikt
sinds '57) werden goedgekeurd, met uitzondering van 75ers,
en alle modellen kwam met het nieuwe "sonisch evenwichtige"
uitlaatsysteem. Verbazingwekkend was dat de prijzen niet ver
boven wat ze in '61 waren geweest.

by Dries de Regt

Cadillac Club NL | 33

The Standard

ID nummers

i Voertuig nummers waren nu op de rechter-

i
i

i
i
i
i
i
i
i

Historical

i Vinyl daken voor Coupe en Sedan

i
i

i

i

i

i

i

DeVilles kwam in vier verschillende
kleuren.
Een tilt telescoop optie stuurwiel werd dit
seizoen benadrukt.
De Cadillac fabriek werd gesloten op 8
juli 1964 voor de overgang naar de 1965
model productie.
Dit was 22 dagen eerder dan gebruikelijk
omdat een bijna 150.000 vierkante
meter uitbreiding van de faciliteiten was
gepland.
De fabriek heropend 24 augustus, toen
de productie van de auto's met 1965
specificaties begonnen.
Het was de langste fabriek shutdown
in Cadillac geschiedenis en de nieuwe
productie-potentieel van 800 auto's per
dag was een all-time high.
De driemiljoenste Cadillac werd dit
seizoen gebouwd en een nieuwe
technische centrum werd ingewijd.
Fleetwood Sixty Special Brougham werd
vaak aangeduid als een apart model.
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of linkerkant van het voorste frame van de
dwarsbalk.
Het originele motor serienummer was hetzelfde
als het chassisnummer.
Het eerste symbool was een letter (zie Body
Style Number achtervoegsels) welke serie en
lichaam stijl aangeeft.
Het tweede symbool was een aantal aanwijzing
van het modeljaar.
De volgende zes nummers waren de sequentiële
productie code en begon met 100.001 en hoger.
Body Stijl nummers werden herzien tot een meer
rationele weerspiegelen van de modellen.
De nieuwe vijf cijfercodes begon met "68"
Het derde nummer was een "2" op Calais; een
"3" op DeVilles.
De laatste twee symbolen correspondeerde met
de Fisher Body Division Style Number codes.
De vijf cijfers werden gevonden op het
gegevensplaatje van het voertuig, aangebracht
op de motor kant van de firewall, en kunnen zijn
gevolgd door een letter suffix die overeenkomen
met die op de daar onderstaande grafieken.
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LPG inbouw station

Gebr. van
Orsouw
RDW erkend
LPG in uw Cadillac v.a. € 1.250 (OMVL)
Incl. RDW keuring
Lodenwijkstraat 10
5652 AC Eindhoven
Tel. 040 251 93 88
fax. 040 251 49 48

fvanorsouw@gebrvanorsouw.nl

www.gebrvanorsouw.nl
Advies over aankoop / verkoop / import van Cadillacs

Op zoek naar een nieuw lederen interieur?
Advies over reparaties van Cadillacs
Fillers en rubbers

Dan bent u bij ons op het juiste adres!
Onderdelen cabriolet daken

Cadillac onderdelen op aanvraag

BEKLEDING
Kettenis

Werkplaatsboeken en andere Cadillac
literatuur.

EXPRESS
CA LL

Autoschadebedrijf

Constant aanbod van Cadillacs

tot
5
KOEN

Elke vrijdag en zaterdag van 10

Ruim 50 jaar ervaring!

Open Huis

Spuiten
Uitdeuken
de rest v.d. week op afspraak!
Ruiten service
Schade
v.a ro herstel
u
Specialisatie
in
5e
99 l. btw
klassiekers
& Oldtimers
xc
e

V. Beverningkstraat 101
2582 VC
Den Haag
Tel
070 355 30 45
Fax
070 355 09 53
ab.kettenis@kpnmail.nl

Bel nu: 06-54787616

54

Bekleding Express BV
Tijnmuiden 38
1046 AL Amsterdam
www.bekledingexpress.nl

ettenis

di

ac

Koen Ongkiehong
0 7 0 -B3ek5 6 0 0 3 5
0 6 - 2S4 8le0d4in4g 0 8
peci
info@ibuko.com
alist
www.ibuko.com

Showroom: 020-3378219
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Vraag en aanbod
‘70 Eldorado, goud met wit dak, crèmekleurig leren bekleding, LPG, vr.pr. � 7000,
2004 CTS licht brons metallic, vr. pr.
� 8.000. Inl. Lina Geeve, 06 - 28928329,
geeve.account@planet.nl, Den Haag, (4-15)

donkergroen metallic, crème leder interieur,
in nieuwstaat, rijdt nieuw,voelt ook nieuw,
Met nieuwste NL kenteken , APK en grote
beurt ! Bijtelling snoepje! Tevens 2000 STS
met 26.000 km en '97 SLS met 17.000 km
inl. Gerard Ferwerda 0321-315667 of
mobiel 0-654341828 (4-14)

’50 Sixty Special, uniek exemplaar voor
verzamelaar, vr. pr. � 19.750, tevens
onderdelen 1950-1953, bumper, div.
sierlijsten, 4 banden en andere accessoires.
Inl. A.W.A. Ketz, Zelhem, 06-29535123
(1-15)

’99 Sedan De Ville, in zeer goede staat. Alle
elektronica werkt. Uitgevoerd met chromen
velgen en een mooi lichtgrijs leren interieur,
prijs: � 4500 Inl. Rikkert van de Weerd,
06 - 52 41 16 31, Ede (2-15)

’76 Seville, zilver metallic, grijs leren
bekleding, informatie in de stukken van
Ruud Gersons en Koen Ongkiehong in
Standard 1 van 2015. Vr. pr. � 12.000 Inl.
070 - 3560035, Utrecht (1-15)

2006 DTS-E groen � 15.000,-- ex btw,
inclusief een onderhoudsbeurt, meer info in
het stuk over Van der Lans & Busscher. Inl.
Jan Busscher, 070 - 350 7490, Den Haag,
(1-2015)
’69 De Ville Converible, lichtblauw metallic,
wit interieur, witte kap, vorige jaar is een
revisiemotor ingebouwd.
Inl. Jaap Teeuwen, 06-33946107, Haarlem
(5-14)

Wegens inkrimpen verzameling en tijdgebrek,
‘72 Eldorado Coupe, LPG APK, rijdt goed,
bijna geen roest, groen met wit leer interieur,
schuifdak, ’72 Super sport Wagon Hardtop,
i.z.g.st. LPG APK identiek aan die van Elvis
Presley, ‘56 Coupe de Ville met aanhanger, in
een koop met LPG, gescheiden rem systeem,
20 inch wielen, ‘41 Coupe V8 met zijkleppen
LPG, geen laswerk, nieuw interieur leer, nw.
uitlaat/ draadboom/ waterpomp/ remmen,
tevens nieuwe en gebruikte onderdelen
zoals convertible tops ’65-76, startmotoren,
dynamo’s, luchtpompen, kachelmotoren,
bougies, lagers, luchtschokbrekers,
airco pompen, aandrijfassen, voor-en
achteremblemen, LPs/Singles, folders,
instructie boeken ’50-’60, ect. Mail of bel
voor wat je zoekt! Inl. Peter van Rijswijk,
06 55956172 cadillac56@caiway.nl elke
zaterdag open, Huijsmanstraat 8 3117 KM
Schiedam, www.peetcadillac.nl (1-15)

‘‘97 Seville STS met slechts +/- 47.000
km, van eerste eigenaresse, km historie
aanwezig,
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’69 Coupe de Ville, goud metallic, zeer veel
aan gedaan, gasinstallatie eventueel los
mee te leveren, vr. pr. � 13.000. Inl. Martin
Meijer, Sassenheim, 06 - 86 23 35 85 (1-15)
’69 Coupe de Ville, in de 15 jaar dat deze
auto in mijn bezit is zijn er veel zaken
vernieuwd en gerestaureerd. Om ruimte te
maken voor een nieuw project mag deze
wagen weg, vr. pr. �12.500. Inl. Martin
Meijer, 06-54616128, Sassenheim (5-14)

‘54 Cabriolet geel met rood interieur, ‘59
cabriolet wit met rood/wit interieur, ‘59
Flattop Londen grey met zwart/wit interieur,
‘61 beige met bruin interieur, ‘63 Coupe
de Ville wit met zwart/wit interieur. ‘55
Sedan de Ville compleet restauratie object.
Cadillac sofa zwart, veel onderdelen ‘55
Coupe en ‘59 sedan. Inl. Richard Kalisvaart,
06-54345348, Barendrecht (1-15)

’76 Eldorado conv. Aubergine metallic,
gerestaureerd, � 17.950, ’77 Eldorado T-top
Majorca geel, ’78 Eldorado T-top lichtblauw,
� 6950. Inl. Koen Ongkiehong, 0703560035, Den Haag (2-15)

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)

www.haibv.nl

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 (2-15)
’84 Eldorado Biarritz Convertible, blauw metallic met
blauwe canvas top, spaakwielen, zeer mooi. Inl. Ted
Schipper 010-4227926 of 06-48785372, Rotterdam (3-11)

CCN’ers mogen gratis adverteren, uw
advertenties worden 2x geplaatst, daarna
is op verzoek herplaatsing mogelijk,
eventuele wijzigingen gaarne doorgeven
aan Koen Ongkiehong, Tel. 070-3560035,
06-24804408.
E-mail: redactie@cadillacclub.nl
Niet leden kunnen voor � 15 een
advertentie plaatsen. Over te maken op
IBAN: NL04INGB0007310062 t,n.v. Cadillac
Club Nederland, onder vermelding van
uw naam en te adverteren Cadillac. De
rubriek vraag en aanbod wordt geplaatst
op de internet site van de Cadillac Club
Nederland: www.cadillacclub.nl

Kettenis
Autoschadebedrijf
Ruim 50 jaar ervaring!
Spuiten
Uitdeuken
Ruiten service
Schade herstel
Specialisatie in
klassiekers & Oldtimers

autoschadebedrijfkettenis.nl
V. Beverningkstraat 101
2582 VC
Den Haag
Tel
070 355 30 45
Fax
070 355 09 53
ab.kettenis@kpnmail.nl

ettenis
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Mehr als 85 Jahre Automobile Tradition

Ihr Spezialist für Cadillac, Corvette & Camaro

Bevor Sie kaufen, unser Angebot überzeugt!
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Wir bieten Ihnen eine große
Auswahl an Fahrzeugen in
unserem Show-Room.
Kommen Sie und schätzen Sie
unseren persönlichen Service.
N . 4 2015
www.wiens.de
o

Verkauf: Alexander Preun
Tel.: +49(0)2543/2323-47
Mail: a.preun@wiens.de
Autohaus Wiens GmbH & Co. KG
Münsterstr. 60
48727 Billerbeck

Since 1932

Cadillac Club Nederland

THE AMERICAN DREAM STAAT BIJ
ONS GEWOON IN DE SHOWROOM.

50's AutomobielDesign
Sterling McCall museum
Bathurst Australie
Verslagen en ritten
en veel foto's

Pietersen US Cars & Bikes • Waalhaven ZZ 6 • Rotterdam • T 010 - 428 63 20 • info@pietersen.us • www.pietersen.us
nr.
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We sell new parts

FUEL
SENDERS

for Cadillac®& LaSalle™

BOXES
1941–1964

We stock a
complete line of
battery trays
and holddowns.

1940–1964

1936–early ’70s

STAINLESS/CHROMESOMBREROS
Medallions only

We are not a salvage yard
ENGINEDECAL& DETAIL SETS
1936–1972

1956
EXHAUST
PORT
ASSEMBLY

EXHAUST INSULATION KITS

safe, show-winning wrap.
The detail aspects of your engine compart
ment are more critical than ever; just go to a
CRESTS 1940–60s
DOORSILLPLATES
Carpet is great, but without new sills, your car show and look! When it’s time to spiff up, call us. Hood & trunk crests with bezels in chrome

or gold, fender crests, interior trim crests.

for ’30s–’60s.

FRESH AIR–HEATER/
DEFROSTER DUCTHOSE

“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 chrom.

1950–’58
HUBCAPS, MEDALLIONS

& TRIM RINGS

For 1941–’53 Cadillacs
—new hubcaps, medallion
& trim rings.
Medallions only

LENSES ’30s, ’40s, ’50s, ’60s

Many uses in Cadillacs from ’30s–’60s. From obvious to the obscure. Taillight, back
Comes in 2", 2½", 3", 4", 4½ and 5".
up, turn signal, foglight, courtesy, maplight,

WINDSHIELD WASHER PUMP
Restoration kits & service

dome, reading light, door, license plate, just
about all of them! New... ’63–’64 convertible
courtesy lenses, ’59 Fleetwood lenses.

1948–1964 HOOD BUMPERSETS

DOOR MIRRORS 1937–1966

1957 WHEEL COVERS

1959 FRONT FENDER SPEARS

Medallions only

FOR 1963–1976
CONVERTIBLES

Rear quarter courtesy lenses

SABRE
WHEEL&
WIREWHEEL
HUBCAPS

MEDALLIONS 1930s TO 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.

1941 FENDER SPEARS

them all; left or right, convertible to limo!

NOS
KEYS&
LOCKS

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

NEW:
OIL BREATHER
CAP
1950–’62

We have the

Medallions only

Treat yourself and your Cadillac or LaSalle

all three types: We've recently added a nice selection of
chrome, gold authentic, original keys and locks to our
and 1957-style. inventory. Door, ignition, trunk & glovebox.

GEARSHIFT/TURN SIGNAL
KNOBS & LEVERS

CORRECT
“V” FAN
BELTS

1940s–1960s

Decals
only

Cadillacs/LaSalles 1938–1960

PHONE

Supplier of GM
Restoration Parts
The GM Restoration Parts emblem and symbol used in this ad are your assurance the
with this symbol.

1960 EYEBROW
MOLDINGS
New stainless sets
with clips

SCRIPT & LETTERS 1940s–1970s

We may have the most complete inventory
of new script and letters anywhere in the
U.S. Our selection covers over 40 years:
ELDORADO, COUPE de VILLE & SEVILLE.

General Motors trademarks are used under license to Beaulin Ent.

MONDAY–FRIDAY 9:00–5:00
5040 ANTIOC H, SUITE E
MERRIAM, KS 66203 USA

(913)
722-0707
FAX (913) 722-1166
e-mail
partsforever@kc.rr.com

www.mcveys.com

HOOD PARTS • ENGINE PARTS • BATTERY CABLES •GLOVEBOXES • PLUG WIRE KITS • RADIATOR & GAS CAPS • NOS PARTS • CADILLAC& LASALLELITERATURE
CARB KITS • BULBS • HOSE CLAMPKITS • CHROME CLIPS • TRUNKLININGMATERIAL• SWITCHES • LIGHTERS • EXHAUSTSYSTEMS • WIPER BLADES• TUNEUP KITS
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GRAB THE WHEEL

AND START
TURNING HEADS
THE NEW

Efficient high-performance turbo engine
Lightweight structure
“Magnetic Ride Control“ for enhanced driving dynamics
www.cadillac.nl

Cadillac CTS Sedan 2,0 l Turbo, 1998 cm 3, 203 kW/276 PS, 400 Nm. Verbruik (l/100 km): 8,5 l tot 9,1 l;

Nefkens Amersfoort
Pietersen Rotterdam
Hollandse Auto Importmaatschappij B.V.
Middelbeek Cars

Amsterdamseweg 151
Waalhaven ZZ6. Haven 2248
Floralaan 2
Koraalstraat 3

CO 2 -Emissie (g/km): 198 g tot 212 g.

3812 RR Amersfoort
3088 HH Rotterdam
2231 ZV Rijnsburg
1812 RK Alkmaar

www.nefkens-gm.nl
www.ucp.nl
www.haibv.nl
www.middelbeekcars.nl

