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In zicht?

Al heel lang houdt het Fransehe auto-
cimcern Citroën de verbeelding van de
autorijdende internationale nu al vast
over wat bij haar komen gaat van ach-
ter de Citroen-coulissen, Want - men
is het daar wel algemeen over eens --
ZOO langZBtnerhand moest het merk van
de dubbele Chevron nu toch eens voor
den dag komen met wat nieuws ter ver-
vanging van de zoo welbekende, nu
langzamerhand bijna 20 jaar oude Ci-
troën modellen. Maar - men weet het -
men bad bij Citroëll in bet geheel geen
haast met het naar vorcn brengen van
een n.leuwe schepping en da.t was ook
volkomen begrijpelijk. Want toen de
nu oude Citroën indertijd als !onkel-
nagelnieuwe verschijning en wereld-
sensatie aan den hormoni verscheen, toen
was ze constructief haar tijd zoover voor,
uit. dat ze zelfs nu nog. zooveel jaar
later, met een gerust geweten in het
internationale voorste gelid kan mee-
paradeeren. terwijl die constructie zoo
goed bleek, dat heden ten dage in Frank-
rijk zeI! de Citroën den eerenaam ver-
wiert van ,,La Reine de la Route" - "de
Koningin van den weg", En wai het
uiterIijk aangaat, mag wel worden be-
weerd, dat de ontwerper van de carros-
serie den wagen een lijn heeft weten te
geven, die vandaag nog even attractief
is als apart en bovenal "echt Franseh".
Ga zoo'n springlevend, zeel' in trek zijnd
object nu maar eens vervangen! Het Is
begrijpelijk dat men daarmee bij ei-
troën akelig voorzichtig is indachtig
aan het "alle verandering is nog geen
verbetering". En men had daarginds een
reputatie op te houden, die niet ver-
speeld mocht worden. Dus experimen-
teerde men rustig achter de schermen
met allerlei prototypen en In allerlei
richtingen en dat er van die "proefkonij-
uen' , die in alle stUte op den weg
werden geprobeerd, wel eens een hier
en daar werd "ontdekt" spreekt vanzelf:
Dan werden berichten gelanceerd. die

meestar "vernaait jes" bleken en "fanta-
sie" en waarbij dan niet werd beseft,
dat het gesignaleerde model maar één
was uit de vele, waannee men aan de
Quai de Javel proeven nam. Zoo groeide
het Cltroën-mysterte en bet behekste de
nieuwsgierigheid van taIloozen dusdanig,
dat vele Fransche dagbladen en tijd-
schriften hun medewerkers en redacteu-
ren 'n nachtwake oplegden in den nacht
voor de opening van de Parijsche Auto-
mobieltentoonstelUng van een paar
maanden geleden, in de vaste overtui-
ging, dat in dien nacht Citroën met "het"
groote nieuws voor den dag zou ko-
men. Maar er kwam niets en de oude.
welbekende modellen plus de 2 CV, die
ook al geen nieuws meer was, stonden op
den Citroënsta nd, als reeds zoovele ja-
ren, uitgestald. Eerst na de Salon begon
het gerucht steeds meer vasten vonn
aan te nemen, dat een nieuwe Citroen
eerstdaags nu toch zou gaan verschij-
nen - tussentijds - (dus niet op de
Fransche tentoonsteüing) - zooals ook
de nieuwe Fregate van Renaulf en de
nieuwe ..Aronda" van Simca al naar vo-
ren werden gebracht.
Maol' wanneer? waar? en in welken vorm?
ble!ll de grote VI'lI.II.g toL nu dezer dagen
eensklaps het Fraruu:he vakblad .L'Auto-
mobile" voor een werkelijke sensatie heeft
gezorgd. door een afbeelding en tech-
nische bij2:onderheden te brengen van
de nieuwe Citroën .,8", die eerlang zou
gaan verschijnen. Wij weten niet of bet
Fransche blad. dank zij een onbesehei-
denheid, nieuws heeft weten te bernach-
tlgen, dat nog niet mocht worden gepu-
bliceerd Qf dat het hier gaat om een fan-
tasie die niet op waarheid berust, maal
verdichtsel is. doch in allen geval Ie is zijn
publicatie merkwaardig genoeg om er
onzen lezers mededeeling van te doen.

..L'Automobile" zegt, dat het de
nieuwe schepping van Citroën niet al-
leen gezien heelt, maar er ook in heeft
gereden IWilt tegenover de andere pers-
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