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Onwillekeurig denkt men bij het doorlezen der geschie-
denis van dezen man uit één stuk, dezen edelman uit
Noorwegen, die het leven vol ontbering en teleurstelling
van een zendeling in Suriname verkoos boven een loop-
baan als staatsman, als vorst wellicht, terug aan de tijden,
toen de Noorsche vrijbuiters, zij het om minder edele be-
weegredenen dan de zijne, uitzwermden uit hun rotsig
vaderland en den steven richtten naar alle oorden, waar
avonturen te beleven waren, naar het zonnige Italië en
Sicilië en het wonderbare Constantinopel, zoo goed als
naar het nog haast onbekende Rusland en het nog door
geen blanke betreden Amerika. Zucht tot doortasten, af-
keerigheid van aarzelen en halfheid, zoo kenmerkend voor
die stoere krijgslieden uit het Noorden, die karaktertrek-
ken komen helder uit in den levensloop van den man, die
uit de eerste kringen van Noorwegen afkomstig, zich aan-
sloot bij de Moravische Broedergemeente, in haar dienst
eenigen tijd in Suriname werkzaam was en daarna met
even groote energie en toewijding in Wisconsin arbeidde.

Nils Otto Tank werd in het jaar 1800 geboren op het
landgoed Rod in de nabijheid van Frederikshald, dat toe-
behoorde aan zijn vader Carsten Tank, eersten minister
van Noorwegen in de bewogen tijden van de Napoleonti-
sche aera, toen oude tronen omverstortten, nieuwe ko-
ninkrijken opgericht werden en het vaderland der Tanks

*) Deze bijdrage is de hoofdinhoud van eene lezing, die de Heer S. Beek,
Chef der Firma C. Kersten & Co. voor de bestuurders der instellingen voor
de zending en de zaken der Evangelische Broedergemeente en voor eenige
genoodigden heeft gehouden.
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66 NILS OTTO TANK (1800—1864)

van een onderdeel van Denemarken veranderd werd in
een afzonderlijk koninkrijk, door eene personeele unie
met Zweden verbonden. In alles, wat daaraan voorafging,
in de onttroning van Gustaaf IV en andere politieke ge-
beurtenissen had Carsten Tank de hand gehad en te ver-
wonderen was het niet, dat hij, die zoo lang in de onmid-
dellijke nabijheid van den troon gestaan had, dien door
zijn eigen zoon ingenomen wenschte te zien. Karel XIII
was oud en kinderloos; waarom zou zijn opvolger een
Fransche avonturier zijn en niet een zoon van het land
zelf? Rijk, energiek en eerzuchtig, als deze, zijn eigen zoon
was, schenen den ouden staatsman dergelijke plannen,
vooral in dien tijd niet onuitvoerbaar; het huwelijk van
Nils Otto met eene prinses uit eenig vorstelijk huis zou
den eenigen afstand, die hem nog van den troon scheidde,
kunnen overbruggen en om zich voor de, door zijn vader
voor hem gekozen en door hemzelf gaarne aanvaarde
taak voor te bereiden ging de jonge Tank op reis, ten ein-
de zijne reeds zeer verzorgde opvoeding te voltooien door
een tijdelijk verblijf aan verschillende buitenlandsche uni-
versiteiten en relaties aan te knoopen door een bezoek
aan eenige zorgvuldig uitgekozen hoven. Deze reis had
ook werkelijk plaats en de aanstaande troonpretendent
werd erdoor gevormd tot een onberispelijk kavalier en
deed eene benijdenswaardige ontwikkeling op.

Maar het zou anders uitkomen dan vaderlijke eerzucht
en jeugdig enthousiasme besloten hadden. Reeds was Nils
Otto op zijn terugweg naar zijn vaderland om daar te
trachten, het zijne te doen om toekomstdroomen tot wer-
kelijkheid te maken, toen hij tijdens een oponthoud te
Herrnhut kennis maakte met Marianne Dorothea Früauf,
de dochter van een geestelijke der Evangelische Broeder-
gemeente en eenige weken later begaf hij zich werkeüjk op
weg naar huis, maar niet meer alleen, doch met haar, als
zijne jonge echtgenoote. Dit huwelijk was een streep door
de rekening van den ouden staatsman en in een stormach-
tig onderhoud stelde hij zijn zoon voor de keus, of zijne
plebejische vrouw te verstoot en, of zelf verstooten tewor-
den. En deze koos het laatste, toen reeds in de botsing
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tusschen zijn vaders plannen en zijne eigen wenschen zich
den sterken geest toonende, die niet wist van transigeeren.
Blijkbaar was de invloed, dien zijne echtgenoote op hem
oefende wel groot, al blijkt uit hare geschiedenis niet, dat
zij iets meer was, dan eene zeer ontwikkelde jonge vrouw,
die als onderwijzeres met toewijding in Zeist, in Fairfields
in Engeland en ten slotte in Montmirail in Fransch Zwit-
serland was werkzaam geweest.

Den 6en November 1838 vond het huwelijk te Herrn-
hut plaats en na de breuk met zijn vader stelde Tank zijne
gaven ten dienste van de Broedergemeente, door wier be-
stuurders hij belast werd met de leiding der zaken te
Christiansfeld in Sleeswijk. Dit waren betrekkelijk rustige
jaren in zijn leven, al blijkt het tevens uit verschillende
zijner geschriften, dat reeds toen zijn geest zich met veel
verder strekkende plannen dan het bestuur zijner naaste
omgeving bezig hield. Maar in het begin van 1841 werd in
Hernnhut uit Suriname een dringend verzoek ontvangen
om uitzending van een eerste kracht voor het zendings-
werk en Tank ontving de opdracht, zich daarheen te be-
geven. Een eerste kracht is hij dan ook gebleken te zijn,
een zoo krachtige persoonlijkheid, dat zijne medearbei-
ders door zijne werkzaamheid wel eens in ongelegenheid
kwamen, zooals later zal blijken.

Nadat Tank door den Bisschop F. Curie te Herrnhut
gewijd was tot diaken der Broedergemeente, aanvaardde
hij 13 Mei 1842 met zijne vrouw over Holland de reis naar
Suriname, waar het echtpaar 27 September van hetzelfde
jaar aankwam en waar Tank met de hem steeds kenmer-
kende voortvarendheid de leiding op zich nam. De dood
zijner vrouw bijna een jaar na hun aankomst in Suriname
heeft hem blijkbaar zeer aangegrepen, zoodat hij weldra
verzocht van zijne opdracht ontheven te worden en terug
te mogen keeren. Reeds was hij met alle toebereidselen
voor zijn vertrek gereed, toen de plotselinge dood van den
toenmaligen Praeses Treu hem noodzaakte, zijn vertrek
voor onbepaalden tijd uit te stellen, daar hij de eenige
man was, die de algemeene leiding der zending, zoowel
als de zaken, op zich kon nemen. Door deze omstandig-
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68 NILS OTTO TANK (1800—1864).

heid werd Tank genoodzaakt, bijna vijf jaar in Suriname
verblijf te houden en gedurende dien tijd ontwikkelde hij
eene werkzaamheid, waarover ieder, die ervaren heeft,
hoe lang de Europeaan eigenlijk noodig heeft, om zich
hier thuis te gevoelen, verbaasd staat. Op allerlei gebied
bewoog hij zich en leefde daarbij als de eenvoudigste der
zendelingen. Eene zijner mede-arbeidsters verhaalt daar-
van een eigenaardig staaltje. Met haren echtgenoot kort
te voren in Suriname aangekomen, wilde zij gaarne hare
zaken uitpakken en verzocht daarom Tank om tenmin-
ste een kast te mogen ontvangen. Deze antwoordde: „Zus-
ter Dobler, ga mede, dan zal ik u laten zien, hoe ik mijne
kleeren opberg." Daarop schoof hij eene lade in een kom-
mode open en daarin lagen zijn Zondagsche pak en eenige
andere kleeren. Op den grond lag de matras, waarop hij
sliep en zoo was de man gehuisvest, wiens vader een ko-
ningstroon voor hem bestemd had. „Zoo behoort het,"
zeide hij, „voor zendelingen." Toch liet hij in de werk-
plaats der gemeente uit kisten een kast voor haar in el-
kaar timmeren en die grijs schilderen.

I Tank was een in alle opzichten ijverig zendeling, een
j man, voor wien geene vermoeienis te veel was en die bo-
| vendien over eene wegsleepende welsprekendheid be-
| schikte, waardoor hij op zijn gehoor steeds een diepen in-
! druk maakte. Voor zijn werk doorkruiste hij Suriname in

alle richtingen en voer daarbij de verschillende rivieren
zoo hoog op, als hij kon. Zoo is hij verscheidene malen

; aan de Boven-Suriname en de Sarakreek geweest, had het
plan, over land naar de Marowijne te gaan en voer ook de
Commewijne en de Cottica op, tot hij niet verder kon. En,
al werden die reizen hoofdzakelijk voor zendings-doelein-
den ondernomen, Tanks veelzijdigheid maakte, dat hij
een open oog had voor alles, wat den materieelen bloei
der aan zijne zorgen toevertrouwde gemeente tevens zou
kunnen bevorderen.

Dat een geboren Noor onmiddellijk bij het aanschou-
wen van de ontzaglijke oerwouden van Suriname plannen
voor systematische houtbewerking opvatte, lag zoo
voor de hand, dat het wel nauwelijks vermeld behoeft te
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worden. Verder kwam het hem bijzonder te pas, dat hij
zich tijdens zijne universiteitsjaren steeds zeer voor delf-
stofkunde geïnteresseerd had; de hierdoor opgedane ken-
nis was hem in Suriname van zeer groot nut. Reeds sedert
de eerste jaren van de ontdekking verwachtte men in het
Noordelijke gedeelte van Zuid-Amerika fabelachtige rijk-
dommen, vooral aan edele metalen te zullen vinden. El
Dorado en het wonderbare Parimameer trachtten ver-
schillenden van uit de Guyana's te bereiken en, al kwam
men ten slotte wel tot het inzicht, dat de verhalen daar-
omtrent tot het rijk der fabelen behoorden, de verwach-
ting, dat Suriname's bodem eens zou blijken goud te be-
vatten, werd eigenlijk nooit opgegeven. De Geoctroyeerde
Mineraal Compagnie der gebroeders Hack vatte in het
midden der 18e eeuw de nasporingen naar delfstoffen nog
eens ernstig op, doch had geen succes en zoo duurde het
tot 1860, eer werkelijk de aanwezigheid van goud vastge-
steld werd en tot 1875, eer de eerste 36 K.G. van het lang-
gezochte metaal uitgevoerd werden.

Otto Tank echter schijnt reeds 30 jaar vroeger, om-
streeks 1845 sporen van goud aan de Sarakreek ontdekt te
hebben, doch heeft daarvan in Suriname nooit iets be-
kend gemaakt. Eerst na zijn dood heeft men mededeelin-
gen hieromtrent in zijne nagelaten papieren gevonden,
zoodat men in Noord-Amerika later aannam, dat de rijk-
dommen, die hij tijdens zijn verblijf aldaar bezat, hun
oorsprong vonden in het goud van Suriname. De ontdek-
king daarvan, zoo meende men, had hij duur moeten be-
talen, want het moordende klimaat, dat men toen (en ook
nu nog wel!) aan Suriname toeschreef, had zijne vrouw
het leven gekost.

Zooals boven vermeld werd, had Tank kort na den
dood zijner vrouw verzocht van het ambt van „ Vorst e-
her" ontheven te worden en verlof te bekomen, naar Eu-
ropa te mogen terugkeeren. Een der redenen daarvoor zal
wel geweest zijn, dat hij zich in zijne omgeving toch niet
recht thuis kon gevoelen. Daartoe waren zijne mede-ar-
beiders te eenvoudig, te laag bij den grond zou men haast
geneigd zijn te zeggen, zij het met volle erkenning van
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hetgeen de Moravische Broeders uit zijn tijd, in weerwil
van alle tegenwerking en ontbering tot stand hebben
gebracht. De impulsieve aard van Tank maakt het be-
grijpelijk, dat hij gedurende eenigen tijd bevrediging vond
in de opofferingen, die hij zich als zendeling moest ge-
troosten, maar het verschil tusschen den Noorschen aris-
tocraat en zijne uit de eenvoudigste kringen afkomstige
medewerkers was toch te groot, om op den duur vrucht-
baar samenwerken mogelijk te maken. Onwillekeurig
wordt men bij het doorlezen van de tragische geschiedenis
van dezen man herinnerd aan de verschillen, die al spoe-
dig na de oprichting van de Oostindische Compagnie ont-
stonden tusschen de voorzichtige, op zekere, zij het ook
niet reusachtige, winsten beluste kooplieden uit de Noor-
delijke gewesten en de Zuid-Nederlanders, als De Mou-
cheron en Lemaire met hunne wereldomvattende plannen
en Usselinx met zijne ideale opvatting van de taak eener
koloniale mogendheid. Kon ten gevolge van verschil in
aard en ontwikkeling een man als Tank geene bevrediging
vinden in zijne te kleine omgeving, aan den anderen kant
voelden zijne collega's zich te zeer gedrukt door zijne zoo-
ver boven hen uitstekende persoonlijkheid dat een vre-
dig, vruchtbaar samenwerken op den duur vrijwel uitge-
sloten moest geacht worden.

Daarbij kwam, dat Tank juist in eene zeer moeilijke pe-
riode in Suriname was, in den tijd n.L, waarin het meer en
meer duidelijk werd, dat het er toe zou moeten komen,
binnen niet al te langen tijd den slaven de vrijheid te ge-
ven. Tank was daarvan geen onverdeeld voorstander; hij
was te veel praktisch zakenman, om niet in te zien, hoe
groot het verlies aan kapitaal zou zijn door het vrijlaten
der slaven zonder eenige vergoeding. De Evangelische
Broedergemeente kwam door het sedert jaren aan de orde
zijnde vraagstuk in menig opzicht in eene moeilijke posi-
tie, waartoe, zooals hieronder zal blijken, Tank zelfs niet
weinig bijdroeg. Aan den eenen kant werd door de En-
gelsche leden der Broedergemeente voortdurend met klem
erop gewezen, dat Christendom en slavernij niet met el-
kaar te vereenigen waren. Ook in het moederland was men
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daar van meer en meer overtuigd geworden, doch in Suri-
name had men in planters- en administrateurskringen
vooral oog voor de groote moeielijkheden, waarin de
landbouw door de afschaffing der slavernij zou komen.
Vandaar van die zijde een taai volgehouden verzet, dat te
moeilijker werd, daar in de omringende koloniën de sla-
vernij of reeds afgeschaft was, of dit binnenkort zou wor-
den. Wat de Moravische Broeders betreft, deze waren on-
getwijfeld bereid, hunne slaven vrij te laten, maar werden
daarvan terug gehouden in de eerste plaats door de over-
weging, dat juist in het belang der plantage-slaven een
draaglijke verhouding tot de planters diende behouden
te worden. Zeer goed was die verhouding toch al niet al-
tijd geweest; vele plantage-eigenaars en administrateurs
zagen ongaarne het zendingswerk onder hunne slaven,
daar zij zich van den invloed der zendelingen onder hunne
slaven niet veel goeds voor zichzelf voorstelden en maar
al te vaak te veel te verbergen hadden, om zonder be-
zwaar vreemden oogen toe te staan, een meer dan opper-
vlakkigen blik in hun leven en bedrijf te slaan. Gaven nu
de Broeders hunnen slaven de vrijheid, dan zou niet on-
waarschijnlijk de toegang tot de plantages hun verboden
en hun daardoor een belangrijk terrein voor hunne werk-
zaamheid ontnomen worden.

In het jaar 1847 verkreeg Tank het verlof, waarom hij
reeds vier jaar vroeger verzocht had, Suriname te verla-
ten. Dat hij daar niet zou wederkeeren schijnt echter, in
weerwil van de gebleken moeilijkheid tot samenwerking
met zijne collega's, noch door deze laatsten, noch door
hemzelf verwacht te zijn. Vóór zijn vertrek, 27 Mei 1847
ontving hij n.l. de bepaalde opdracht, over de Westindi-
sche eilanden en de Vereenigde Staten te reizen, ten einde
zich overal omtrent de behandeling der slavenmachten
op de hoogte te stellen. Verder moest hij zich in het moe-
derland tot de plantage-eigenaars en de regeering wenden
ten einde de misstanden in de behandeling der slaven in
Suriname en de belemmering van den zendingsarbeid,
waardoor het werk der zendelingen buitengewoon be-
moeilijkt werd, uit den weg geruimd te krijgen.
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Die reis en de gevolgen daarvan hebben den eenvou-
digen Herrnhutters in Suriname wat benauwde uren be-
zorgd, geheel tegen de bedoeling van Tank natuurüjk.
Dezen was het nu eenmaal onmogelijk, zich met een vrij
beperkte opdracht te vergenoegen; in zijn hoofd ontwik-
kelden zich vanzelf steeds halve-werelddeelen-omspan-
nende plannen en zijne voortvarendheid maakte, dat hij
daaraan zoo spoedig mogelijk uitvoering gaf. Zijne reis
over de Westindische eilanden had het plan in hem doen
opkomen, de zaken der Broedergemeente zoodanig uit te
breiden, dat op verschillende eilanden, evenals dat in
Suriname het geval was, handelszaken geopend zouden
worden met een centraal kantoor te New-York. In Suri-
name reeds had hij de zaken, als houthandel en plantage-
bedrijf, maar vooral den handel in levensmiddelen be-
langrijk willen uitbreiden. Dat zijne belangstelling in den
laatsten, waaraan tot op zekere hoogte het bedrijf van
den tegenwoordigen provisie-winkel zijn oorsprong dankt,
niet verflauwd was, blijkt wel uit de wijze, waarop hij da-
delijk na zijn aankomst te New-York aan zijne plannen
uitvoering begon te geven. Hij charterde n.l. een schip en
zond dat met eene lading meel, gezouten vleesch en visch
naar Suriname; tevens nam hij een jongen koopman,
Councler genaamd, in dienst, die met het schip meeging.
Nu was de aanvoer van levensmiddelen in den tijd der
zeilvaart uit den aard der zaak zeer onregelmatig en juist
bij aankomst van het gecharterde schip heerschte weder
levensmiddelen-schaarschte. Er werden dus met de la-
ding goede zaken gedaan, maar de onvoorbereide Broe-
ders in Suriname riepen bij de aankomst half vertwijfeld
uit: „Wij hebben meer zendelingen voor onze plantage-
bezoeken noodig, maar kunnen geene uitbreiding van za-
ken gebruiken." Een tweede plan, dat in Tank opgeko-
men was en waarvoor hij in Holland en Duitschland pro-
paganda maakte, was de vestiging van verschillende Duit-
sche gemeenten in Suriname, „um", zoo drukte hij zich
uit, „das dick gewordene Blut aus den heimatlichen Ge-
meinen abzuführen." Dat men in Suriname ook met dit
plan alles behalve ingenomen was, ligt voor de hand; in-
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derdaad schijnt kolonisatie in de gematigde luchtstreek
meer geschikt voor een dergelijken afvoer.

In Holland aangekomen zette Tank zich met de hem
eigene energie aan de uitvoering van het tweede en voor-
naamste deel zijner opdracht, de onderhandelingen met
de plantage-eigenaren en de regeering. Vooral gedurende
het jaar 1848 hadden deze plaats en onder de menigte
stukken, die zich met betrekking daartoe in het archief te
Herrnhut bevinden, zijn o. a. rekesten van Tank aan den
Gouverneur, den Minister van Koloniën en den Koning
met de daarop ontvangen antwoorden. Onder die stukken
is ook het rondschrijven van Tank aan de plantage-eige-
naars en administrateuren in Holland, waarin hij uitvoe-
rig aantoont, welke hindernissen den missionarissen bij
hun arbeid onder de plantage-slaven in den weg stonden
en met nadruk verzoekt, die uit den weg te ruimen. In
Holland was men in het algemeen welwillend te dien op-
zichte gezind, maar in Suriname.. . .! Toen de circulaire
hier bekend werd, ontstond de grootste verontwaardiging
en verbittering in planterskringen. Tank werd van over-
drijving en van ongegrond generaliseeren beschuldigd en
om den Broeders in Suriname, die natuurlijk mede ver-
antwoordelijk voor het aangevoerde gesteld werden, re-
kenschap te vragen, werd eene commissie van drie plan-
ters benoemd, die hun eene lange lijst van vragen ter be-
antwoording toezond. Dit bracht hen in eene zeer lastige
positie; Tank toch had niets overdreven en den toestand
naar waarheid voorgesteld, doch bevestiging van het door
hem aangevoerde zou ongetwijfeld het gevreesde verbod,
de plantages te betreden, ten gevolge hebben. En al wa-
ren in dit opzicht de eigenaren in Holland ook beter ge-
zind, hunne bevelen zouden praktisch niet de minste uit-
werking gehad hebben.

De vragenlijst werd daarom door Tanks opvolger op zoo
voorzichtig mogelijke wijze en met vele omwegen beant-
woord en het in de circulaire aangevoerde geheel voor re-
kening van den schrijver gelaten. Tank werd dus door de
Broeders in Suriname losgelaten en daardoor was tevens
zijne terugkeer vrijwel onmogelijk geworden. Dit zal er
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ongetwijfeld veel toe bijgedragen hebben, dat zijne ver-
houding tot de Evangelische Broedergemeente later veel
koeler geworden is. Groot zal vooral zijne teleurstelling
geweest zijn, dat zijne, met overtuiging gedane stappen in
Suriname zoo weinig waardeering vonden. Dit neemt ech-
ter niet weg dat hij nog geenszins ontmoedigd was, doch
vele waren de teleurstellingen en ontgoochelingen, die
hem in zijn verderen levensloop nog wachtten. Kort moge
de rest van zijn leven hier nog vermeld worden.

Tijdens zijn verblijf in Holland na zijn terugkeer uit Su-
riname had hij kennis gemaakt met den Amsterdamschen
predikant J. van der Meulen, een hoogst ontwikkeld ge-
leerde en de afstammeling uit een geslacht van bekende
kunstverzamelaars en bibliophilen. Het huis der Van der
Meulens was een waar museum en bevatte een schat van
antieke meubelen, oud porcelein, schilderijen en zeldzame
kunstvoorwerpen. Bovendien was er een kostbare biblio-
theek van duizenden deelen, oude boeken en handschrif-
ten van onschatbare waarde. Het reeds aanzienlijke ver-
mqfen vat» Jls y&ï» «dar J&uilfir way itug- fernremibrcf
door zijn huwelijk met de eerste hofdame van de gemalin
van Koning Willem I. Deze was eene dochter van Baron
van Boetselaer, door wiens dappere verdediging tegen de
Franschen in 1793 Willemstad voor de Republiek behou-
den bleef. Na den terugkeer der Oranjes in Holland werd
Van Boetselaer voor zijne trouw aan het Huis vorstelijk
beloond. Kort na den dood haars vaders in 1849 huwde
Tank de dochter Katharina en vond in zijne tweede echt-
genoote eene in alle opzichten op zijne hoogte staande le-
vensgezellin. Door dit tweede huwelijk werden later al de
bovenvermelde schatten een deel van Tank's vermogen.

Dit heeft hij kort daarna getracht ten dienste zijner
landgenooten te gebruiken, doch ook hierin vond hij eene
bittere ontgoocheling, wellicht de zwaarste van zijn leven.
Reeds sedert 1825 hadden zich verschillende Noorsche
familiën in Wisconsin, hoofdzakelijk in het Zuidelijk deel
gevestigd. In 1849 kwam in Noorwegen een dringende op-
roep om hulp voor eene kleine nederzetting der Broeder-
gemeente, die onder leiding van een jongen geestelijke A.
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M. Iverson stond en zich in uiterst treurige omstandig-
heden bevond. Dadelijk was Tank bereid, zijn vermogen
en ondervinding te hunnen dienste te stellen en in het
voorjaar van 1850 kwam hij te Milwaukee aan en bracht
tot leniging van den nood IJ millioen dollar mede.
Grootsch waren weder zijne plannen en prachtig zijne ide-
alen, maar ook hier moest hij ervaren, dat zijne omgeving
niet op zijne hoogte stond en hem bedoelingen toeschreef,
die hij niet had. Hoofdzakelijk bleek, nadat de kolonie
verhuisd was naar een door Tank aangekocht terrein aan
den oever van de Foxrivier en dat nu nog onder den naam
van Tanktown een deel uitmaakt van de stad Greenbay,
duurzame samenwerking met Pastor Iverson niet moge-
lijk te zijn. Hoe goed diens bedoelingen ook waren en hoe
oprecht zijn voornemen was, om het heil der aan zijne zor-
gen toevertrouwde gemeente te bevorderen, zijne heersch-
zuchtige natuur liet niet toe, dat hij naast Tank slechts
de tweede plaats innam. Het resultaat van het verschil in
inzichten der beide mannen was, dat ten slotte de geheele
gemeente zich tegen Tank keerde en onder leiding van
Pastor Iverson in Mei 1853 verhuisde naar een meer in het
Noorden gelegen streek in Doorcountry, waar na verloop
van tijd eene belangrijke Noorsche nederzetting Ephraim,
de naam, die Tank oorspronkelijk aan zijne kolonie gege-
ven had, zich ontwikkelde.

Otto Tank bleef eenzaam achter. Naar zijn vaderland
terug te keeren trok hem allerminst aan en zoo besloot hij
te blijven, waar hij was. Wel nam hij nog levendig aandeel
in allerlei ondernemingen, o. a. het aanleggen van kanaal-
verbindingen tusschen de Fox- en andere rivieren, maar
in het bereiken van het hoofddoel van zijn leven, zijne ga-
ven ten dienste zijner medemenschen te gebruiken, had
hij gefaald. In 1864 maakte eene plotselinge ziekte een
einde aan zijn veelbewogen leven.

Voor de juiste kennis en waardeering daarvan is het
jammer, dat een belangrijk deel zijner geschriften niet
meer aanwezig is. Zijne uitgebreide bibliotheek van meer
dan 5000, hoofdzakelijk Hollandsche werken werd door
zijne weduwe in 1868 aan de Wisconsin Historical Society
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geschonken en hieronder bevonden zich o. a. eenige oude
Hollandsche atlassen, die bij de grensregeling tusschen
Britsch Guyana en Venezuela in 1899 dienst hebben ge-
daan. De kunstverzamelingen werden ver onder de waar-
de publiek verkocht en hoewel aanvankelijk het voorne-
men bestond, Tanks geschriften langzamerhand bij ge-
deelten te publiceeren, gaf de weduwe bij nader inzien op-
dracht de gezamenlijke brieven en geschriften te vernie-
tigen, om te voorkomen, dat zijzelf, die in het laatste ge-
deelte van haar leven in velerlei opzicht het slachtoffer
van verkeerd geplaatst vertrouwen was, door de uitgave
in nieuwe onaangenaamheden zou gewikkeld worden.
Tank's eenige dochter uit zijn eerste huwelijk stierf in
1872 en zijne weduwe overleefde hem nog tot 1891. In
haar testament vermaakte zij de rest van haar vermogen,
ongeveer $ 100.000 aan verschillende zendings-genoot-
schappen.

Paramaribo, 31 December 1922.
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