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Restauratie Ashford Tank
In 2016 maakte ik samen met fotograaf Nick Mol (Photography to remember WWone)
een prachtige rondreis door de UK, natuurlijk langs alle mogelijke zaken rondom ‘the Great
War’.
De tank van Ashford stond al op het programma voor onze eerste avond, want slechts op een
half uurtje rijden vanaf Folkestone. Een indrukwekkende eerste stop op onze trip, en we keerden ’s anderendaags nog eens terug voor wat foto’s in daglicht.
Deze week een artikel op ‘Kent Online’ dat de tank op St. George’s square dringend moet gerestaureerd worden, zoniet dreigt hij binnen enkele jaren in te storten. Hoewel de tank onder
een speciaal gemaakt afdak staat, is het metaal zwaar aangetast… Het feit dat de binnenkant
werd leeggemaakt en een elektriciteitscabine herbergt, zal ook wel niet hebben bijgedragen
aan de stabiliteit van het geheel…
Gelukkig staat het stadsbestuur van Ashford volledig achter de restauratie en zullen de nodige
specialisten hiervoor worden ingehuurd.
De Mark IV tank nr. 245, werd aan Ashford geschonken in augustus 1919, als dank voor de gulle
giften van de stadsbewoners voor de ‘war effort’…
Aan de rookpluimen te zien reed het gevaarte destijds nog in volle glorie door de stad…
met dank aan: Nick Mol Stijn Butaye
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Ashford Tank Restoration
In 2016, together with photographer Nick Mol (Photography to Remember WWone), I made a
wonderful trip through the UK, along all possible features about ‘the Great War’.
The Ashford tank was already on our program for our first evening, as it was only a half-hour
drive from Folkestone. An impressive first stop on our trip, and we returned the next day for
some photos in daylight.
Today an article on “Kent Online” that the tank on St. George’s square must be urgently restored, if not it can collapse within some years. Although the tank is under a specially made shelter, the metal is severely corroded ... The fact that the inside has been emptied and accommodates an electrical cabin will probably not have contributed to the stability...
Fortunately, the Ashford council fully supports the restoration and the necessary specialists
will be hired for this.

The Mark IV tank no. 245 was given to Ashford in August 1919, as a thank you for the generous
donations from its citizens for the “war effort” ... Looking at the plumes of smoke, back then,
the machine was driving through the city in its full glory…
thank you to : Nick Mol Stijn Butaye
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