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Graf Baron van Sytzama
aan vergetelheid onttrokken
PIER ABE SANTEMA

aan verget

Luitenant-kolonel der Cavalerie bui-
ten dienst Jelle de Jong (59) uit Sint
Annaparochie zag op 9 januari de
vaandelgroet aan koning Willem-
Alexander op tv. De Koninklijke
Landmacht bestond op die dag pre-
cies tweehonderd jaar. De Jong reali-
seerde zich dat ook het Regiment
Huzaren van Sytzama, waarin hij zelf
gediend had, twee eeuwen geleden
opgericht was.

,,Het leek mij gepast een bloemen-
groet te brengen bij het graf van de
oprichter van ons regiment, Baron
van Sytzama, in Driezum.’’ De Jong
was nog nooit in het dorp geweest en
zocht met Google naar de locatie van
het graf. Dat bleek lastiger dan hij

DRIEZUM De ijzeren paarden
(tanks) staan in opslag, maar de
geest van het Regiment Huzaren
van Sytzama leeft voort. Bij de graf-
tombe van oprichter Johannes Ga-
lenus Baron van Sytzama in Drie-
zum hangt vanaf vandaag een pla-
quette.

dacht. Uiteindelijk belde hij de domi-
nee maar, die hem in contact bracht
met de koster.

,,Ik ben naar de bloemist gegaan
en heb een boeketje laten maken. De
bloemen waren vooral wit, omdat
dat de kleur is van het regiment.’’ De
koster vertelde De Jong meerdere
verhalen over de Van Sytzama’s. In
de hervormde kerk herinnerden on-
der meer nog herenbanken en kan-
delaars aan de familie.

Vervolgens gingen de heren het
kerkhof op. Ze arriveerden bij drie
grafstenen en een tombe met een
hek er omheen. ,,Op een van de ste-
nen stond de naam Johannes Gale-
nus van Sytzama, maar ik had er een
raar gevoel bij. De geboorte- en sterf-
data klopten niet.’’ De Jong besloot
de bloemengroet toch te brengen.

Het bleef wringen dat het graf van
de oprichter van het regiment zo
moeilijk te vinden was. Via de ge-
meente Dantumadiel kreeg hij uit-
sluitsel: de baron lag begraven in de
graftombe. Er waren zelfs foto’s van
een herdenking uit 1964, waarbij het
trompetterkorps speelde.

ergetelheid onttr
,,Dat was voor mij het einde van de

zoektocht. Maar ik wilde iets doen
aan de herkenbaarheid van de loca-
tie.’’ Het bewaken van de nagedach-
tenis van de baron was al het streven
van De Jong toen hij nog in 11 tankba-
taljon diende in het Brabantse Oir-
schot. ,,Ik was belast met ceremoni-
ele taken en probeerde als oud-Fra-
neker altijd Van Sytzama en Fries-
land daar in te betrekken.’’

Zo verzon hij een Van Sytzama-le-
gende bij de antieke ‘indrinkbeker’
die kersverse regimentsleden ad
fundum moesten leegdrinken na
hun beëdiging. Ook zorgde hij er-
voor dat de Friese vlag gehesen werd
tijdens officiële gelegenheden van
het regiment. Aan de radio-antennes
van de tanks hingen bij zulke gele-
genheden fanions (kleine vlagge-
tjes) met pompeblêden.

De afgelopen tijd spande De Jong
zich in voor een bronzen plaquette
bij het graf van de baron. Die komt er
vandaag. De Stichting Regiment Hu-
zaren van Sytzama neemt de kosten
voor haar rekening. ,,Deze man heeft
verdiend dat wij hem niet vergeten.’’
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