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Cadillacs van 1950-1953

De Cadillacs van 1950 waren totaal anders dan hun 
voorgangers maar bepaalde kenmerken werden voortgezet 
zoals de massieve grille en de staartvin die in 1948 het licht 
zag. Het spijltje in de voorruit was verdwenen omdat die uit 
één stuk was gemaakt. Het fastback model met de lange, 
doorlopende schuine daklijn was ook verdwenen en alle 
modellen hadden een lange kofferbak.
Een ander styling element was de wrap around achterruit 
die aan de zijkanten gekromd was en naar de C-stijl liep.
In 1950 waren er negen modellen in vier series waarvan 
de nieuwe Series 61 een tien cm kortere wielbasis van 122 
inch had en uitgevoerd was met een B-body die gedeeld 
werd door Buick en Oldsmobile. De Series 61 sedan had 
geen ventilatie raampjes in de achterdeuren.

De Series 62 modellen hadden een wielbasis van 126 inch 
en waren voorzien van veel meer chroom dan de Series 61 
zoals de lange lijsten onder (rocker panel moldings).
De 62 was verkrijgbaar als tweedeurs coupe, tweedeurs 
Coupe de Ville Hardtop, vierdeurs en convertible.

De derde series was de Fleetwood Sixty Special met een 
wielbasis van 130 inch en dat was 3 inch korter dan van de 
voorgangers uit 1942-1949.
Het model dat het meest veranderde, was de Fleetwood 
Seventy-Five want deze was feitelijk onveranderd gebleven 
sinds 1941.
De lengtes waren als volgt: Series 61 539 cm, Series 62 
549 cm, Sixty Special 571 cm, Seventy-Five 601 cm. Alle 
modellen waren 203 cm breed.

De voorwielophanging van de Cadillacs van 1950 
was veranderd door toepassing van direct werkende 
schokbrekers die gemonteerd waren in de schroefveren.
De 331 cubic inch (5424 cc) en 160 pk sterke V-8 motor 
en de optionele Hydra-Matic automaat waren gelijk aan die 
van 1949.
Ondanks het hoge gewicht stond de handgeschakelde 
Cadillac Series 61 coupe met 3 versnellingen in 1950 te 
boek als de snelste productiewagen in de VS. Voor de 24 
uurs race van LeMans werden twee coupes geprepareerd 
die de respectabele plaatsen tien en elf haalden.

De honderdduizendste Cadillac rolde van de assemblage 
lijn op 16 november 1950.
Door de introductie van de nieuwe modellen in 1950 
haalde Cadillac een verkooprecord van 103.857 stuks. Na 
het uitbreken van de Koreaanse oorlog in juni 1950 begon 
Cadillac weer tanks te maken.
Dit ging niet ten koste van de productie van personenauto’s.
De Cadillac tankfabriek stond in Cleveland, Ohio, waar in 
totaal van 1951-1955 3.700 M 41 tanks werden gebouwd. 
Deze tanks waren niet voorzien van Cadillac motoren.

In de opvolgende jaren 1951, 1952 en 1953 ondergingen 
de modellen kleine wijzigingen. Van opzij gezien waren die 
minimaal hoewel de sedans in 1952 een hoger liggende 
achterklep kregen voor meer kofferruimte. De bouwjaren 
van de modellen zijn het makkelijkste te herkennen aan hun 
voor-en achterkanten zoals te zien op de foto’s afkomstig 

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

rijimpressies en tests over deze Cadillacs zijn te vinden in 
het 100 pagina’s tellende boek Cadillac Automobile 1949-
1959 uit de Brookland serie.
Halverwege 1951 werd de Series 61, het goedkoopste 
model van Cadillac, uit productie genomen wegens 
onvoldoende verkoop. Dit model was in productie sinds 
1941, het volgde toen de LaSalle op. 

Cadillacs uit 1950-1953 hadden 
hoge inruilwaardes en weinig 

afschrijving. 

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

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

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

In een test van 1952 Series 62 sedan werd een topsnelheid 
gemeten van 104,5 mijl per uur ( 168 km/uur). Bij een 
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snelheid van 100 km/uur was het verbruik ongeveer 1 liter 
op 6,8 km.
In een test van Trend van een 1952 Series 62 sedan met 
automaat werd over een stuk van een kwart mijl in twee 
richtingen een gemiddelde hoogste topsnelheid gemeten 
van 176 km/uur en een maximale van 186 km/uur. Het 
verbruik bij 60 mijl per uur lag op 1 op 6,6. Van 0-60 mijl per 
uur duurde slechts 10,9 sec.
In 1953 werd opnieuw een Cadillac getest door Motor Trend 
waarbij de gemiddelde topsnelheid 186 km/uur bedroeg. 

Opmerkelijk was dat in een test de 1953 Cadillac 30% 
verder kon rijden op een liter benzine dan in het jaar 

ervoor. Dit kwam niet alleen door de verbeterde motor 
van 210 pk maar ook door de differentieel overbrenging 
van 3,07 op 1 i.p.v. 3,36 op 1 zodat de motor bij gelijke 
snelheden ongeveer 10% minder toeren hoefde te maken. 
Het vermogen van 210 pk was het resultaat van verhoging 
van de compressieverhouding van 7,5 op 1 naar 8,25 op 
1 en de nieuwe 4 barrel carburateur. De motoren van 1953 
kregen lichtere maar langere zuigers. 

In 1953 werd de spanning van het elektrische systeem 
veranderd van 6 naar 12 Volt. Dit was geen overbodige luxe 
omdat het aantal elektrisch aangedreven accessoires door 
de jaren heen sterk was gestegen. Voor het eerst bood 

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

seat en windows, $ 176,98 voor stuurbekrachtiging, 
$ 119.00 voor een automatisch verwarmingssysteem, 
$ 120,60 voor een radio met automatische zenderzoeker 
en pre-selector.
Op 16 april 1953 kondigde Cadillac aan dat de Hydra-Matic 
automaat standaard zou worden op alle modellen. Helaas 
brandde de Hydra-Matic fabriek in Livonia, Michigan, af 
op 12 augustus 1953. Dit was de grootste brand van een 
industrieel complex in de V.S. tot dat moment met een 
schade van $ 35.000.000 waarbij drie dodelijke slachtoffers 
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vielen. Hierdoor moest Cadillac drie weken stoppen met 
productie en werd bijna 80% van het personeel tijdelijk 
ontslagen. Maar op 8 september konden alle 10.000 
werknemers van de Cadillac assemblagelijn weer aan het 
werk omdat er toen Buick Dynaflow versnellingsbakken in 
de Cadillacs werden gemonteerd. De 100.000ste Cadillac 
werd dat jaar op 1 december geproduceerd.

Nieuw voor 1953 was de Eldorado waarvan er 532 stuks 
werden gebouwd.Het meest opvallende detail was de 
panoramische voorruit en het koetswerk dat sterk afweek 
van de gewone convertible. De ruimte waarin het dak weg 
vouwde werd afgedicht door een metalen afdekplaat. De 

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

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

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