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Quo vadis? 

Een steenworp in de vijver kringt 

In circels waar de zon op blinkt. 

Steeds verder kringenrimpels spreidt 
Bij het verstrijken van de tijd. 

Steeds verder van verstilde bron, 

Men weet niet eens meer waar 't begon. 

 
Als nagalm uit registers klonk 

Hoe levensgolf na golf verzonk. 

Verzonken in de zee van tijd, 
Onttrokken aan vergetelheid. 

Als 't leven even levensecht 

In woord en beeld wordt vastgelegd. 

 
Opnieuw speelt tijd zijn circelspel 

Met deez' kroniek van wee en wel. 

Als 't logboek van de zee ons geeft 
Wat door de vaad'ren werd beleefd. 

De exodus met het gezicht 

Van zeewaarts nu te land gericht. 
 

Van waar? Waarheen? van Neerlands zoom 

Vloeit onafwendbaar 's levens stroom. 

 
 

Uit: Panta Rhei 

hetgeen uit het Grieks vertaald betekent: 

“Alle dingen veranderen voortdurend” 

van de Griekse filosoof Heraclitus 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

De  tijd gaat voorbij”, zeggen wij,  
maar wij vergissen ons: 
De tijd blijft en wij zijn het die voorbijgaan. 

Raspall 
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Gods eeuwigheid en 

de vergankelijkheid van de mensen 

Gij zijt geweest, O Heer, en Gij zult wezen 
De zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen, 

Wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 
Van Uw beloften en van Uw verbond. 

 

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
De aarde en de zee gestalte kregen, 

Nog eer Uw scheppend woord aan alle leven 

Een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 

Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 

O Here God, Gij wendt het mensenleven 
Om het weer aan het stof terug te geven. 

Gij zegt: keer weder, mensenkind, keer weder. 

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 
Als op een nachtwaak, zij zijn in Uw oog 

Gelijk de dag van gistren die vervloog. 

 
Gij overspoelt de stervling met Uw stromen. 

De jaren snellen ons voorbij als dromen. 

Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren, 

Des avonds dor en alle glans verloren. 
Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan, 

Uw gramschap overweldigt ons bestaan. 

 
Heer, onze daden en hun loze gronden 

Zijn voor Uw aanschijn niets dan schuld en zonde. 

Al wat wij heimlijk in ons hart omdragen 

Doorlicht Uw heiligheid   en wij versagen, 
Want Uw gerechte toorn verslindt de tijd, 

Zodat ons leven als een zucht verglijdt. 

 
Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 

Is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 

't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
Dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 

Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 

Dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
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Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, 

Hoe lang nog zult Gij Uw gelaat afkeren? 
Schenk ons het morgenrood van Uw genade, 

Dan prijzen wij voortaan Uw grote daden. 

Vergun Uw volk, na jarenlange druk, 

Nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 

Laat, Heer, Uw volk Uw daden zien en leven 

En laat Uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
Het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

 
Een gebed van Mozes, de man Gods 

Psalm 90, Geneve 1551 
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Gebed voor onze kinderen 

en alle nakomelingen uit 

het geslacht Spijker 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen, 

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. 
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, 

Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

 

Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten 
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 

Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, 

Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. 
 

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, 

Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. 
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren 

En laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang! 

 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. 
 

Amen. 
 

 

Dichteres: Geeske Wiersma 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Naarmate wij minder jong worden schijnen de oude 
mensen ons minder oud toe; het is alsof de tijd ons de ja-
ren geeft die hij hun ontneemt. 

John Petit   Senn 
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Levenshouding 
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Naschrift 

oewel de samensteller van de genealogie SPIJKER een meer bescheiden opzet voor ogen 

heeft gestaan, zijn gedurende het onderzoek zoveel interessante aspecten naar voren geko-

men en belangrijke gegevens gevonden dat, al speurend en gravend in archieven, het geheel 
een werkstuk van respectabele omvang is geworden. 

Er had kunnen worden volstaan om naast de genealogie een summiere toelichting over de geschie-

denis van Blokzijl te geven, doch het gevonden materiaal en de aanwezige literatuur waren zo veel 

omvattend en anderzijds zo schaars voorhanden, dat het niet juist zou zijn deze gegevens slechts op 
enkele plaatsen te bewaren. 

Het leek zinvol en ook gerechtvaardigd om al het verzamelde materiaal tot een lopend verhaal met 

de geschiedenis van het geslacht SPIJKER te verweven en tevens de vele, vaak oude, illustraties op te 
nemen. 

 

Tijdens het onderzoek is komen vast te staan, dat de naam SPIJKER zo lang en zo nauw met Blokzijl 

verbonden is geweest, dat het voor het nageslacht en in het bijzonder voor die personen die zich voor 
genealogie in het algemeen en voor hun eigen afstamming interesseren alleen maar nuttig en waar-

devol moet zijn alle denkbare gegevens in één boek verenigd te hebben, zodat veel speurwerk in de 

toekomst kan worden vermeden. 
 

Intussen gaat het onderzoek verder, waarbij vanzelfsprekend zal worden getracht de genealogie van 

het geslacht SPIJKER nog met andere takken uit te breiden en zo veel mogelijk aan te vullen. De sa-
mensteller hoopt, dat onder het nageslacht van de SPIJKERS uit Blokzijl mensen zullen zijn, die het 

eenmaal begonnen werk willen voortzetten en de genealogie bijhouden, hetgeen met de moderne 

bevolkings administratie relatief gemakkelijk is. 

Door het verder uitbreiden en bijhouden van de genealogie en het doorgeven aan nieuwe generaties 
blijven de met veel moeite verzamelde gegevens bewaard. Alleen op deze wijze kan het nageslacht 

er kennis van nemen waar hun voorouders vandaan kwamen en hoe zij leefden en werkten in vroe-

ger tijden. 
 

Mensen van vroeger met dezelfde stamnaam als U wensen hun opvolgers bij dit werk veel succes en 

doorzettingsvermogen, gedachtig aan de spreuk: 
 

“Nulla tenaci invia est via!” 
“Voor hem die volhoudt is geen weg onbegaanbaar!” 

 

 

Cornelis Spijker, samensteller.  

Geschreven te Amsterdam in het jaar 1974. 

 
 

Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die 
ons zijn voorgegaan naar de eeuwigheid, vermeerderd en 
verbeterd over te dragen aan de geslachten, die na ons 
komen 

Gambetta 

H 
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        De tijdklok 
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