
R
O

L
 I

N
 D

E
 G

E
A

L
L

IE
E

R
D

E
 P

R
O

P
A

G
A

N
D

A Tanks
Op 16 september 1916 schrijft 

The Times voor de eerste keer over 
een nieuw ‘wapen’ in de strijd: de 
tank: ‘This morning we attacked the 
enemy on a front extending from 
Buleaux Wood to the north of the 
Albert-Bapaume road, a distance of 
six miles. Large numbers of prisoners 
have been taken. In this attack we 
employed for the first time a new 
type of heavy armoured car, which 
has proved of considerable utility’. 
Journalist Harry Perry Robinson be-
schrijft de tank korte tijd later: ‘when 
one sees the unspeakable things 
moving with their great blunt noses 
thrust in the air before them, limbless 
and wheel-less, going with a move-
ment as smooth as that of a snake, 
but majestic and deliberate as a giant 
tortoise, it is a mixture of pantomime 
and pure horror as no nightmare ever 
equalled.’ De Duitsers beschreven 
de tanks als de strijdwagen des dui-
vels, die door een bovennatuurlijke 
kracht vooruit bewoog, vuurtongen 
uitspoog en granaten over hun hoof-
den deed suizen, terwijl een concert 
van het orkest der machinegeweren 
de lucht vulde.76 Raemaekers is op 
de hoogte van het nieuwe fenomeen, 
maar tast – zoals velen – volledig in 
het duister hoe deze tanks eruit zien. 
Hij heeft er wel iets van opgepikt. 
Op 7 oktober 1916 verschijnt in De 
Telegraaf de prent ‘Tanks’, hiernaast 
is de originele tekening afgebeeld. De 
tekenaar heeft er een amorf monster 
van gemaakt, alleen de rupsbanden 
heeft hij min of meer accuraat gete-
kend. Wanneer Raemaekers later zelf 
naar het front gaat, krijgt hij gelegen-
heid met eigen ogen tanks te bekij-
ken en hij maakt een aantal schetsen, 
zoals hier afgebeeld van een gestrand 
exemplaar. 

Raemaekers weet nog 
niet precies hoe die 
mysterieuze gevaarten 
eruit zien wanneer hij 
‘De “Tanks” ’ voor De 
Telegraaf (7-10-1916) 
tekent.
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