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LOUWMAN MUSEUM

MOPAR OR NO CAR

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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The Forward Look 1  The 100 Million Dollar Look

Compact cars the American way-1960-1976

Succesvolle Valiants - Lancers en  Darts     
wereldwijd geassembleerd in o.a. Nederland 
Switzerland - Spanje - Australië - ZuidAfrika - 
ZuidAmerika. 

MOPAR or NO CAR  
1963 - 1973 
                                   
 Hi-Performance A-B 
en E Body super V8                  
modellen  van Plymouth 
en Dodge             

Prewar and Postwar cars 1940-1954         
Finest Engineering

The Forward Look 2                          
 Suddenly it’s 1960 

The Virgil Exner era 1955 - 1961 
The Ghia connection.
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EERBETOON 
AAN VIRGIL EXNER
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C Series modellen uit de 60er en 70er jaren       

Grote modellen als de Plymouth Fury -  
Dodge Polara/Monaco -Chrysler 300 -       
Newport- NewYorker. 

 Americas most 
 carefully built car

Imperial modellen uit 
de 60 er en 70er jaren 

JEEP  
                                                                
Basis van het hedendaagse SUV fenomeen 
achtereenvolgens onder  merknamen Willys      
Kaiser-AMC- Renault en sinds 1987 merk van 
Chrysler groep- thans FCA groep.       
Klassieker modellen van voor 1987 zijn        
tamelijk zeldzaam. 

 FUTURE CLASSICS

 Modellen van de laatste 30 jaar met 
toekomstig klassieker potentieel  zoals

  Crossfire - LeBaron -Prowler - Viper -  
 speciale uitvoeringen 300 en PT Cruiser.


