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Beste deelnemers en belangstellenden,

Hartelijk welkom op dit speciale eerbetoon aan Virgil Exner de flamboyante styling 
man voor de Chrysler merken van 1950 t/m eind 1961 toen hij werd ontslagen, maar 
nog tot 1964 mocht blijven als consultant zonder beslissingsbevoegdheid. Omdat er 
tussen de goedkeuring van de styling en het bouwjaar minstens 2 jaar zit lopen de 
“Exner modellen”  afhangende van het type dus minstens door tot bouwjaar 1963, 
maar zijn eind 1961 aangenomen opvolger Elwood Engel zou met de eer gaan 
strijken.
Onderstaand volgt een korte beschrijving  van die periode , middels  aandacht voor de 
situatie en veranderingen bij Chrysler in die jaren - achtergrond van Virgil Exner  en 
zijn styling filosofie  - zijn speciale relatie met GHIA - de  styling hoogtepunten  en 
sommige voorbeelden daarvan middels de hier aanwezige  wagens van deelnemers.
U kunt van dit alles nog veel meer details leren kennen als u het zeer 
aanbevelingswaardige engelstalige boek van Peter Grist  -Virgil Exner Visioneer 
koopt.  Boekcode ISBN 978-1-845848-63-7 . Peter Grist is hier vandaag aanwezig.

CHRYSLER CORPORATION BEGIN JAREN 50

Chrysler was op dat moment een van de 10 grootste ondernemingen ter wereld
maar het was een typische ENGINEERING Company,wat deels te verklaren was 
door de belangrijke defensie contracten sinds de 2e wereldoorlog  en de daaruit 
voortvloeiende nieuwe contracten  tot en met de eerste NASA/Apollo vluchten.  
FINEST ENGINEERING was de reclame slogan.
Een georganiseerde styling afdeling  bestond niet. 
Engineering maakte een body ontwerp met goed 
interieur comfort waarbij je je hoed kon ophouden  
op instructies van directeur K.T.Keller           
en dat ging vergezeld van een simpele schets naar 
Briggs de bodybuilder, die de body aldus verder 
stylden met hun gespecialiseerde  mensen en uiteindelijk 
de hele carrosserie zouden bouwen en vervolgens naar 
de betreffende Chrysler eindmontage fabriek verschepen. 
Pas in 1953 zou Chrysler deze firma overnemen , inclusief verschillende talentvolle 
medewerkers en zelf de carrosserie gaan bouwen . 

CHRYSLER  DIRECTIE GAAT CONTRACT AAN MET GHIA

Maar de Chrysler directie was al in 1950 zich ervan bewust, dat men de styling moest 
verbeteren en in contact getreden met GHIA in Itali�, dat na eerder overleg met Pinin 
Farina, als beste uit de bus kwam en een contract kreeg voor het bouwen van een 
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prototype ( de Plymouth XX500 ) waarvan de Chrysler directie sterk onder de indruk 
was qua kwaliteit en prijs. Het leidde tot een contract voor styling studies en prototypen, 
die van toepassing konden zijn op toekomstige Chrysler groep modellen.

VIRGIL EXNER  KOMT NAAR CHRYSLER

Chrysler zou eind 1949 Virgil Exner aanwerven als de toekomstige styling man .
Hij had al een lange ervaring in de auto industrie o.a. bij de GM Art en Color Section 
en studio manager bij Pontiac waardoor hij al vrij vroeg een goed netwerk van 
getalenteerde ontwerpers had opgebouwd en kwam daarna via het bekende bureau van 
Raymond Loewy uiteindelijk bij Studebaker terecht waar hij o.a. aan de naoorlogse  
Starline had gewerkt, een niet alledaags wat futuristisch model, dat wel goed paste 
in Exners styling filosofie die sterk be�nvloed  was door de aerodynamische styling 
aspecten  van Amerikaanse vliegtuigen en daarnaast was hij een bewonderaar van de 
klassieke schoonheid van diverse Europese wagens en een motorsport fan. Exner was 
bovendien een echte kunst liefhebber,die hier in ook inspiratie voor zijn werk vond.

Studebaker Starlight Coupe. Is it coming or going?

Hij kon niet erg goed opschieten met Raymond Loewy, maar na door hem ontslagen 
te zijn nam de Studebaker directie hem gelijk over. Middels een aanbeveling van de 
President van Studebaker zou hij later naar Ford gaan, maar dat ketste uiteindelijk af en 
toen vond de Chrysler directie hem  een goede keus voor het uitvoeren van hun styling 
toekomst plannen en contracteerde hem in October 1949.
Hij kreeg een contract als Chief of the Advanced Styling Studio en na enige tijd zou 
hij ook de contact man voor GHIA worden. Zijn eerste taak was het ontwikkelen van 
nieuwe styling concepten die in de toekomst toegepast zouden kunnen worden.
De reguliere productie modellen vielen nog niet onder zijn verantwoordelijkheid, maar 
onder Chief Design Henry King waar hij ook aan rapporteerde en die ook het project 
Plymouth XX500 bij GHIA had begeleid.
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Op deze basis begon hij met het organiseren van een kleine styling afdeling,waarbij 
hij op jacht ging naar jonge talenten in de auto industrie. Een van hen was Cliff Voss, 
die van Kaiser Frazer kwam en gedurende  Exners  hele Chrysler tijd een nauwe band 
met hem had en uiteindelijk ook een van zijn Studio managers werd. Een van de 
eerste taken van de nieuwe kleine styling afdeling was  om samen met bodybuilder 
Briggs te werken aan een nieuw model Chrysler Parade Phaeton car ( op een 
Imperial chassis ) waarvan er uiteindelijk  3 in 1952 werden gebouwd en jarenlang 
publiekstrekkers waren bij grote evenementen en offici�le plechtigheden in de US. 

Parade Phaeton cars

Rond dezelfde tijd dat Exner zijn Advanced Styling Studio organiseerde en aan de 
Parade Phaeton cars werkte begonnen zijn contacten met GHIA waarmee  men aan 
een nieuw prototype werkte - De fraaie Chrysler K-310 de eerste wagen uit een lange 
reeks Chrysler Ghia Dreamcars welke in een snel tempo gevolgd zou worden door  
de C-200 en  de Chrysler Special  die de sensatie van de Paris Show 1952 werd. De 
enthousiaste ontvangst van dit model leidde na de show tot de Special Thomas versie 
(ST ) , de verlengde Special 1953 en de GS-1 versie. Al deze wagens waren op basis 
van een ingekort NewYorker chassis  en een 331 cu.inch  V8 Hemi motor. 
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Onnodig te zeggen, dat de werkdruk voor de kleine afdeling van Exner hoog was 
en men had inmiddels 30 medewerkers. Heel speciaal was het feit,dat Exner nog 
een priv� styling room had waar hij zich regelmatig in terugtrok om rustig aan zijn 
nieuwe idee�n te kunnen werken. Zijn uiteindelijke tekening werd omgezet in een  
3/8 gegoten gips schaalmodel , dat bij Ghia werd omgezet in een houten model met 
de juiste afmetingen waaruit weer de stalen panelen met de hand werden geklopt en 
uiteindelijk op het door Chrysler opgezonden chassis werden gemonteerd.

De werk relatie met Ghia was zeer intensief en binnen het jaar na de succesvolle 1952 
Special presentatie in Parijs werden er in 1953  al weer 4 nieuwe “alltime dreamcars “ 
gepresenteerd.
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Houten model waaruit 
staalplaat in model 
werd geklopt. Een 
GHIA specialiteit. 
Op de foto Ghia 
directie Mario Boano 
en Luigi Segre

1952 Chrysler Ghia Special GS-1 Coupe   

C-200



PROMOTIE VOOR VIRGIL EXNER

Maar hoewel er prachtige Ghia modellen werden gepresenteerd liep de verkoop van 
de gewone productie modellen niet zo goed als de directie dat graag zag. Exner had 
daar geen schuld aan, want hij was daar niet verantwoordelijk voor. Engineering was 
dat nog altijd in samenwerking met Briggs, maar toen  de directie in 1953 besloot 
Briggs te kopen werd gelijktijdig in October 1953 Exner ook verantwoordelijk voor 
alle styling activiteiten van de productie modellen. Hij had wel zo’n goed contact met 
de directie, dat hij hen al voor zijn benoeming had overtuigd, dat de 1953 en 1954 
modellen een voorruit uit een stuk moesten krijgen en een nieuwe 3 delige achterruit 
voor beter zicht.

THE 100 MILLION DOLLAR LOOK - 1955 / 1956

Toen Exner dus verantwoordelijk werd was het al zeer kort dag voor de 1955 
modellen, maar de bestaande staff inclusief de overgenomen Briggs medewerkers
hadden hun best gedaan op de 1955 modellen, die in grote mate waren gebaseerd op 
de in 1952 bij Briggs gebouwde Parade Phaeton modellen . Sales had een publiciteit 
campagne in voorbereiding  met als  motto The One Million Dollar Look om de 
klanten te vertellen hoeveel men besteed had aan de ontwikkeling van deze modellen 
en het woord Forward Look werd voor het eerst gebruikt . Virgil Exner had graag 
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De Plymouth Explorer

De Firearrow, waaruit uiteindelijk later 
de Dual Ghia zou evolueren

De prachtige DeSoto Adventurer ,die 
helaas niet in productie zou gaan Het fraaie D’Elegance model, waar later de 

VW Karmann Ghia uit voortkwam.



nog  wat bijgeschaafd aan de 55 modellen , maar kon zijn eigen visie  - kleine 
staartvinnen -pas vanaf de modellen 1956 op een beschaafde manier tonen. Maar 
de machinegeweer achterlichten van zijn Ghia K310 prototype zaten al op de 1955 
Imperial modellen en Imperial werd dat jaar een zelfstandig merk.
Al met al werd 1955 een topjaar met de beste verkopen sinds de oprichting van 
Chrysler ook al door het effect van de Chrysler 300 Hemi en zijn Nascar resultaten.
Zelfs de goedkope Plymouth kon voortaan met een V8 geleverd worden.
Dat zelfde merk bracht de eerste test wagen met een Turbine motor op de weg.

 BIJDRAGE VAN NIEUWE GHIA CONCEPTEN AAN DE FORWARD 
LOOK

In 1955 zou Ghia op basis van een 1954 DeSoto chassis de voorlopers van de 1956 
vinnen modellen presenteren , de Flight Sweep convertible en hardtop modellen.
Enkele exemplaren gingen naar Amerika voor een Forward Look preview tourn�e 
langs de enthousiaste dealers.

Flight Sweep
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ONVOLDOENDE BUDGET VOOR  CORVETTE EN THUNDERBIRD   
FIGHTERS

Dit zou een grote teleurstelling worden voor Exner en de dealer organisatie.
Na in 1954 al de fraaie Plymouth Explorer coup� te hebben uitgebracht kwam er 
in 1955 een prachtige 2 deurs coup� de Plymouth Belmont, een prototype dat was 
nog ontwikkeld bij Briggs en daarna vervolgens meegekomen in de overname van 
dit bedrijf en daarna verder ontwikkeld binnen de eigen Chrysler design afdeling. 
Dealers die het prototype zagen waren wild enthousiast en deden verschillende 
pogingen bij de Chrysler directie om het model direct in productie te nemen.
Zeker zo fraai was de Ghia 1955 Falcon  2 seater bedoeld als een Corvette fighter en 
zo’n 10 jaar voordat de Mustang kwam.  Exner, die priv� meestal in de 1953 DeSoto 
Adventure had gereden nam onmiddellijk een Falcon  in gebruik en toonde het bij tal 
van racing activiteiten en op golf clubs.
Helaas - helaas ,Chrysler Corporation besloot deze wagens om budget technische 
redenen niet in productie te nemen. Zo’n Falcon kun je nog in een Amerikaans 
museum zien, maar het had een veel gevraagde populaire hedendaagse klassieker 
kunnen zijn! De naam Falcon werd uiteindelijk begin jaren 60 door Ford gebruikt 
met goedkeuring van Chrysler. Exner kon zijn Falcon moeilijk vergeten en begin 
1960 deed hij nog een nieuwe poging met zijn vrienden van Ghia met als resultaat de 
XNR500 met een Valiant  chassis  , maar ook voor deze sportieve wagen kon hij geen 
budget goedkeuring krijgen. Ghia bracht voor eigen rekening nog een aangepaste 
versie uit, de Assimetrica met het doel die zelf in een kleine serie te produceren maar 
kon er uiteindelijk onvoldoende kopers voor  vinden. 
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Plymouth XRN 500

Ghia Falcon

Ghia Asimmetrica



DE FORWARD LOOK II - SUDDENLY IT’S 1960

Terwijl sales successen vierde in 1955 werd er in de styling studios de laatste hand 
gelegd aan de 1957 modellen , de eerste van de Forward Look II.  Exner beschikte 
inmiddels voor de diverse merken van de Chrysler groep over 6 aparte styling studios 
en had ook nog steeds contracten lopen bij Ghia. Begin 1956 zouden er 300 mensen 
bij styling werken. Strikt genomen waren de 1957 modellen de eerste Chrysler groep 
modellen die volledig volgens de idee�n van Exner ontwikkeld waren met talrijke 
kenmerken afgeleid van Ghia prototypen . Het meest imponerend waren de grote 
achtervinnen op basis van de Ghia Gilda en de latere Chrysler Dart modellen. Deze 
zouden voor extra stabiliteit zorgen volgens testen uitgevoerd in Turijn. 

Maar ook het grote glasoppervlak - de dubbele koplampen en de geringe wagen 
hoogte waren zeer opvallende kenmerken, net als het niet overdreven gebruik van 
chroomdelen. Het knappe was, dat men de diverse Chrysler merken voldoende 
eigen identiteit had weten te geven met als topper de Chrysler 300C met zijn mix 
van geslaagde styling en super vermogen. De 300C was gebaseerd op een Ghia 
prototype , de 613 dat naar Amerika kwam en daar intensief werd uitgetest alvorens 
in productie te gaan. 

613 Prototype Chrysler 300

Chrysler zou dat jaar als de style leader in Amerika worden gezien.Het zou grote 
opschudding veroorzaken bij de GM styling directie. die ook veel vinnen modellen in 
de planning hadden.
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Een negatief aspect was,dat de Chryslers te snel ontwikkeld waren na de eerste 
Forward Look en in het begin kwaliteit problemen hadden , maar styling en 
engineering hadden onder grote druk gestaan om deze  imponerende wagens op de 
markt te brengen om het marktaandeel van Chrysler te vergroten. Nog nooit had 
een fabrikant tegelijkertijd al zijn modellen totaal vernieuwd.  Exner had in Juli 
1956 een hartaanval welke hem geruime tijd van zijn werk hield. Merkwaardig 
genoeg nam niet zijn trouwe rechter hand Cliff Voss zijn zaken waar,maar huurde 
men een consultant met Ford achtergrond. Maar als beloning voor zijn werk aan de 
succesvolle Forward Look  modellen werd Exner  in juli 1957 bevorderd tot  Vice 
President van Chrysler Corporation.

INTRODUCTIE COMPACT CARS.

Door zijn ziekte werd een groot gedeelte van de 1958 en 1959 facelifts aan de 
Forward Look II modellen uitgevoerd door zijn staff onder leiding van interim 
consultant William Schmidt . Maar vanaf bouwjaar  1960 plande Chrysler net als 
GM en Ford compact cars om te kunnen concurreren met de Europese import wagens 
en de kleine fabrikant AMC. Dit zou het troetelkind van Exner worden….. en het 
begin van zijn nieuwe styling filosofie waar hoge vinnen  zouden plaats maken voor 
het principe van lange motorkap en korte gladde kofferdeksel in een body met veel 
glaswerk in een Italiaans/Amerikaanse vormgeving .
De Valiant en de daarna volgende Lancer zouden in Europa goed worden ontvangen, 
maar het interieur was iets te simpel voor de prijsklasse alhier.  Lokale assemblage 
zou hier wel enige verbetering in aanbrengen. In Europese landen met het fiscale PK 
systeem was de grote Amerikaanse motor cilinderinhoud een nadeel.

HET DRAMA VAN DE 1961/1962  S-SERIE MODELLEN

Hoewel de Forward Look modellen nog tot bouwjaar 1960 zouden doorlopen bleek 
uit markt onderzoek , dat de toekomstige klanten toch minder behoefte zouden 
hebben  aan dit soort extravagantie. Mede hierop zou Exner zijn nieuwe strategie 
baseren  van modellen zonder opstaande vinnen  maar met lange motorkap-korte 
gladde kofferdeksel- in een body met veel glaswerk. Afhangende van het model 
waren de vinnen niet opzichtig plat horizontaal of van een soort “regengoot type” .
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Het succes van de Forward Look II was,dat alle modellen waren gebaseerd op een 
bepaalde vorm van identieke “Corporate Styling”, terwijl de individuele merken 
toch een eigen identiteit behielden. Met dit laatste in gedachten begon hij te 
werken aan een geheel nieuwe serie wagens voor 1962. In dit proces was de met 
Ghia gemaakte L6.4 ( eigenlijk de 2e serie Dual Ghia ) en de door hem met zijn 
medewerkers in Detroit ontworpen prototype van de Plymouth SuperSport zeker van 
invloed, de achterkant van de 1961 Plymouth was al een teken aan de wand maar  
het uiteindelijke 1962 resultaat was een serie wagens waarvan de styling gemengde 
reacties opriep en die ook iets teveel op elkaar leken en uiteindelijk door de directie 
op het laatste moment werden afgekeurd . In de paniek situatie die daardoor ontstond 
zag men helemaal af van een “Corporate Styling” maar mocht elke styling studio het 
beste maken voor de korte termijn van het merk waar zij verantwoordelijk 

voor waren. Chrysler en Imperial konden hun vinnen nog een jaartje behouden, in 
1962 gingen ze er bij Chrysler helemaal af , maar de 1962/1963 Imperial modellen 
zouden nog gedistingeerde vinnen behouden alsmede hun barokke koplampen op 
de bumper.  DeSoto dat veel van de S range had verwacht werd geslachtofferd en 
het merk verdween.  Dodge kwam er op de korte termijn nog het beste af, want hun 
zeer succesvolle Dart series uitgebracht in 1960 met een kleine vinnen vormgeving 
kon nog doorlopen tot en met 1962 en de 1961 Polara met zijn “regengoot vinnen” 
. Door het wegvallen van DeSoto kon Dodge met een 880 model ( op een Chrysler 
Newport onderstel) als vervanger voor de grote DeSotos  aangeboden worden. 
Hierdoor verdwenen vanaf 1962 de grote Polara modellen ,maar de naam kwam 
terug als een Dart model optie.Maar het ergste moest nog komen toen directeur 
Newberg strikte orders gaf om de grote Plymouth modellen  te “downsizen” omdat 
hij op de golfclub uit GM bronnen had vernomen, dat GM dit voor vergelijkbare 
modellen ook zou doen. Later zou blijken,dat die informatie helemaal fout was, maar 
ondertussen moesten Exner en zijn medewerkers zijn instructies uitvoeren en werden 
de 1962 Plymouth een stuk kleiner dan gepland en zou het 3 jaar duren voordat dit 
gecorrigeerd kon worden en de dealers weer een grote Plymouth konden aanbieden. 
Overigens zou de directie dit handig oplossen door van de Valiant die oorspronkelijk 
als apart merk werd gelanceerd weer een  Plymouth maken zodat de verkoopcijfers er  
goed bleven uitzien.
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EXNER ONTSLAGEN - MAAR BLIJFT CONSULTANT.

Onnodig te zeggen, dat Exner ongelukkig was met de ontstane situatie en hij had het 
duidelijk laten merken aan de directie.
Newburg de man die de problemen had veroorzaakt zou slechts 67 dagen directeur 
blijven en daarna verdwijnen  wegens betwistbare transacties met toeleveranciers.
Colbert die Exner nog had aangenomen en altijd een goede werkrelatie met hem had 
gehad en ten tijde van Newberg nog Chairman was, keerde terug op zijn oude directie 
positie, maar had er eigenlijk niet zo veel zin meer in en zou kort daarna vertrekken.
Colbert een echte automan werd in Juli 1961 opgevolgd door Townsend een 
financieel man afkomstig van Deloitte. Alhoewel Townsend na ruggespraak met 
Colbert inzag, dat Exner niet geheel verantwoordelijk gehouden kon worden voor de 
ontstane situatie koos hij er toch voor styling te reorganiseren. Eind 1961 werd de van 
Ford afkomstige Elwood Engel aangesteld als nieuwe verantwoordelijke voor alle 
styling activiteiten. Omdat men er zich van bewust was dat de kennis van Exner nog 
van veel waarde kon zijn werd met hem een consultant contract overeengekomen 
tot 1964. Hij kreeg daarvoor een kantoor buiten de voor hem zo bekende styling 
afdeling, maar ja hij had altijd al een priv� studio thuis gehad.

EFFECT VAN ELWOOD ENGEL 

Alhoewel Elwood Engel dus styling directeur werd vanaf eind 1961 zou het nog 
zeker tot 1963 duren voordat - afhangende van het merk - al de styling plannen naar 
zijn hand waren gezet. In sommige modellen is nog de hand van Exner te herkennen.
Eigenlijk was dit niet eens zo bijzonder want Exner was met de Compacts al 
overgegaan op zijn korte kofferdeksel/lange motorkap filosofie zonder hoge vinnen 
. Elwood Engel had bij zijn binnenkomst zijn voorkeur  uitgesproken voor  het 
enigszins vergelijkbare “formal classic elegance”.Maar nu was Engel de baas en zou 
aldus de eer toegewezen krijgen. Het beste bewijs van de Engel filosofie was te zien 
in de 1964 Imperials met de “Ford Lincoln Classic Look” .
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CHRYSLER ENGINEERING TURBINE PROGRAMMA.

Hoewel dit bulletin gaat over de spectaculaire styling veranderingen  tijdens Virgil 
Exner , dient ook gezegd te worden,dat “Finest Engineering” haar reputatie zeker 
gestand deed. Chrysler was direct na de 2e wereldoorlog al begonnen met onderzoek 
naar automobiel mogelijkheden voor turbine motoren. Het zou resulteren in de 
eerste Plymouth testwagens op de weg vanaf 1954. Als promotie wagen voor het 
Turbine Programma werd in 1961 de extravagante Turboflite gepresenteerd aan het  
enthousiaste amerikaanse publiek.  In 1962 werd de eerste Dodge een Dart 1962 
met turbine gebouwd , welke na eerst een rondreis door Amerika te hebben gemaakt 
in 1963 o.a. naar Parijs kwam - Chrysler had toen net de meerderheid van SIMCA 
verworven - en reed demonstratie rondjes op het beroemde circuit van Monthl�ry. 
Ondertussen was Ghia begonnen aan het ontwerp voor de Chrysler Turbine 
Car waarvan er er in 1963 totaal 50 gebouwd werden voor een grootschalig test  
programma door Amerikaanse consumenten. Op zichzelf was dit test programma niet 
zo slecht, maar door allerlei investeringen problemen en het begin van de olie crises 
in de jaren 70 is het programma uiteindelijk stopgezet. Er zijn nog een paar van deze 
wagens in amerikaans bezit, de rest werd gesloopt om invoerrechten te sparen!
Meer weten over het Turbine programma koop het boek ISBN 978-1-56976-549-4
De styling van dit laatste Turbine model toont de invloed van Elwood Engel , de 
wagen lijkt op een Thunderbird.
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ENGINEERING ONTWIKKELT  NIEUWE V8 MOTOREN 
PROGRAMMA

De styling van Exner en zijn samenwerking met GHIA zou waarschijnlijk nooit zo’n 
succes zijn geweest als engineering in die periode geen serie V8 motoren had 
ge�ntroduceerd die tot op heden nog een zeer goed imago hebben.
Met modellen die beschikbaar waren vanaf  de standaard V8 tot en met de zeer 
potente Hemi uitvoeringen zouden de Chrysler Corporation merken een grote faam 
verwerven, middels vele  race successen in combinatie met overwinningen bij de 
jaarlijkse Mobil Gas Economy Run die veel publiciteit zouden opleveren.
Grootste image trekker  werd de Chrysler 300 series.
In retrospect is het daarom nog altijd jammer,dat de directie in  1955 om budgetaire 
redenen geen toestemming gaf om de Belmont en Falcon in productie te nemen .
Deze modellen met een V8 zouden het imago van Chrysler Corporation nog meer 
hebben verbeterd.
Nu moesten we een kleine 10 jaar wachten tot de komst van de diverse B en E bodies 
modellen, vandaag de dag gewilde MOPARS.

VIRGIL EXNER NA CHRYSLER

Na zijn Chrysler tijd begon Virgil Exner een onafhankelijk ontwerp bureau, dat in 
allerlei vormen van industrieel ontwerp actief zou zijn, maar automobielen zouden 
nog steeds een belangrijke plaats innemen. Met hulp van Amerikaanse financiers 
werkte hij aan de terugkeer van het historisch beroemde merk Duesenberg, maar toen 
dit niet doorging ontwikkelde hij als opvolger het superluxe merk Stutz, waarbij hij 
uiteindelijk ook weer samenwerkte met oude vrienden van Ghia ( veel meer details in 
het boek over Virgil Exner ).
Gelijktijdig met het Chrysler eerbetoon verwelkomen wij twee deelnemers met een 
Stutz Blackhawk en een Victoria op deze meeting.
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Veel plezier vandaag in Lelystad mede namens onze op de achterpagina vermelde sponsors.

Hans Ensing
18-6-2017                                                                                                                     
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vrienden van Ferrari en bestaat er al enige tijd een beperkte uitwisseling van componenten tussen 
Maserati en de Chrysler 300 . 
Wat de toekomstige motoren strategie wordt hangt o.a. sterk af van de vraag in hoever de 
Amerikaanse V6 en V8 motoren kunnen voldoen aan de strengere emissie eisen op de Amerikaanse 
markt vanaf 2020. 

Ralph Gilles al vele jaren design directeur van Chrysler  USA had veel ervaring opgedaan met het 
synergie project Mercedes/Chrysler 300 en is nu benoemd tot design directeur voor de hele FCA 
groep.  
En om het geheel  te verkopen werd enige maanden geleden Reid Bigland  ( Canadees ) sales 
director Chrysler USA  ook nog benoemd tot director Alfa/Maserati verkoop wereldwijd.  
Good luck boys! 

Veel plezier en  
Groeten van de organisator, 
Hans Ensing 

25-9-2016 


