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Een afbeelding van deze in meerdere opzichten talentvolle verpleger is tot op heden helaas niet 

gevonden.  

 

Jan Harmen Hendrik Siestrop (1874-1946) 

Jan Harmen Henrik Siestrop werd geboren op 21 juni 1874 in Amsterdam. Vermoedelijk behaalde hij 

in deze stad zijn diploma als ziekenverpleger. Siestrop liet zich namelijk van 23 december 1899 tot 31 

augustus 1900 uitzenden door het Nederlandsche Roode Kruis naar de Boerenoorlog te Zuid-Afrika, 

als lid van de 4e Hollandsch-Russische Roode Kruis-Ambulance. Hij was daar met drie Nederlandse 

artsen, verpleger P. Nieuwenhuis en kok Joh. Daalder de naaste collega van vier verpleegsters van 

stand uit de kringen rond Nosokómos. Zij werkten samen met drie Russische doktoren en vier 

Russische verpleegsters.  

Na heelhuids teruggekeerd te zijn in Nederland gold broeder Siestrop dan ook als een ‘bijzonder’ 

verpleger. Zijn status als Rode Kruis broeder was vermoedelijk een belangrijke reden om broeder 

Siestrop in 1900 tot het Hoofdbestuur van Nosokómos toe te laten. Voor zijn verdiensten in Zuid-

Afrika ontving  hij op 30 oktober 1901 het ‘erediploma’ van het Rode Kruis.  

Siestrop begon in november 1900 (naast zijn baan als beheerder van het Centraal Bureau voor 

particuliere verpleegster en verplegers van Nosokómos) een boekhandel aan de Ferdinand Bolstraat 

7 te Amsterdam.  Hij trouwde op 19 maart 1903 met Nosokómoslid zuster Elisabeth Alida  Jacoba 

Swartjes, maar hertrouwde na haar vroege dood in 1913 met Sara Mendel op 20 januari 1915.  

Nadien duikt zijn naam op in kranten met het beroep van  ‘muziek-calligraaf‘;  Siestrop was in 1932 

kennelijk de uitvinder van het ‘muziek-papier’ met notenbalken en maatstrepen, dé uitvinding voor  

‘een technisch juist notenbeeld’, zoals men indertijd juichend berichtte.   

Siestrop overleed (in stilte) te Soest, op 10 november 1946.  
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