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Abraham Filippo 
06-12-1884 - 17-09-1945   

 

Abraham Filippo werd opgeleid tot stuurman Grote Handelsvaart op de zeevaartschool 

in Rotterdam. Hij ging varen als stuurman bij de Holland Amerika Lijn, waar hij opklom 

tot gezagvoerder. 

Toen kapitein Filippo op 6 mei 1940 zijn schip de ‘Veendam’ aan de Wilhelminakade 

afmeerde, kon hij niet bevroeden, dat hij in de volgende jaren voor een groot aantal mensen 

veel zou gaan betekenen.  In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd ons land betrokken bij 

de Tweede Wereldoorlog. Kort na het uitbreken van de oorlog stonden de ‘Statendam’ en het 

vrachtschip ‘Boschdijk’ in brand. De ‘Statendam’ zou, aan de Wilhelminakade liggend,  

bij sabotage door een NSB-er in brand zijn gestoken. Beide schepen werden als verloren 

beschouwd. Onder normale omstandigheden zou kapitein Filippo zijn volgende reis als 

gezagvoerder van de ‘Statendam’ hebben gemaakt. 

Filippo bleef, door de omstandigheden, in Nederland en zette zich al snel in voor hulp aan 

gezinnen van zeevarenden. Eén van de hulporganisaties was ‘De Zeemanspot’  

die werd geleid door C. Trapman, personeelschef bij de VNS (Verenigde Nederlandse 

Scheepvaartmaatschappij). Op verzoek van Trapman, werd het werk al spoedig overgenomen 

door kapitein Filippo. In het begin nam ‘De Zeemanspot’ vrijwel alleen financiële steun aan 

gezinnen van koopvaardijpersoneel, vissers en kustvaarders op zich. In de loop van de oorlog 

werd dat uitgebreid met gezinnen van marinepersoneel en gezinnen van landmacht-militairen 

in Nederland.  

In januari 1942 werd het Steunfonds ‘De Zeemanspot’, door samenwerking met Walraven van 

Hall en Iman J. van den Bosch, uitgebreid tot een landelijk samenwerkingsverband ter 

ondersteuning van zeemansgezinnen. Gijs van Hall droeg zorg voor de administratie. 

Toen de Van Halls en Van den Bosch c.s. steeds meer het gehele Verzet en onderduikers 

gingen ondersteunen met het Nationaal Steun Fonds, bleef Filippo zich als enige  

uitsluitend voor ‘De Zeemanspot’ en de zeemansgezinnen inzetten. 

Ten gevolge van de grote inspanningen en druk tijdens de oorlog, overleed kapitein Filippo  

kort na de bevrijding. 
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Iman J. van den Bosch 
30-05-1891 – 28-10-1944    

 

Iman J. van den Bosch stamt uit een oude marine-familie. Van 1909 tot 1912 

volgde hij de opleiding tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine  

in Den Helder en werd hij in 1912 tot officier beëdigd. In 1919 werd hem eervol  

ontslag verleend, waarna hij meerdere leidinggevende functies in het bedrijfsleven bekleedde. 

Op 1 maart 1926 werd hij procuratiehouder en directeur van de Buitenlandse Expeditiedienst 

en de Afdeling Invoerrechten bij Philips in Eindhoven. 

Reeds in 1940 stichtte hij, samen met anderen, de verzetsgroep ‘Tromp’ met het z.g. 

‘Verjaardagsfonds’  (later het ‘Trompfonds’ genoemd), om gezinnen van buitengaats 

verblijvende zeelieden financieel te ondersteunen. 

Weer later werd dit fonds opgenomen in het landelijke hulpfonds ‘De Zeemanspot’. 

Bij de samenvoeging van de verschillende inspanningen, werd hij mede-oprichter van het 

Nationaal Steun Fonds, dat het gehele verzet financierde en hoofd van de Landelijke 

Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), van de Landelijk Knokploegen (LKP) en 

van de Raad van Verzet (RVV). 

Op 18 oktober 1944 werd hij, na verraad, gearresteerd. 

Hij werd ter dood veroordeeld en op 28 oktober 1944 werd het vonnis voltrokken in 

Westerbork. Zijn laatste woorden waren “Leve de Koningin”. 

 

 

 

 

 

 

Aan I.J. van den Bosch werd het Verzetskruis 1940-1945  

postuum toegekend op 7 mei 1946. Op 8 april 1946 werd de Medal of Freedom (zilveren palm) postuum 

toegekend. 
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Walraven van Hall                                       
 10-02-1906 - 12-02-1945 

 

Walraven (Wally) van Hall was een telg uit een Amsterdamse bankiersfamilie. 

Van 1922 tot 1925 volgde hij de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool Willem Barentsz 

op Terschelling. Tot 1929 voer hij als stuurman bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd. Zijn 

zeemansloopbaan eindigde abrupt, nadat hij met succes het examen voor tweede stuurman 

Grote Handelsvaart had afgelegd. Tijdens de daaropvolgende keuring werd hij namelijk 

afgekeurd wegens een oogafwijking. Via de familie kreeg hij een functie bij een bank in het 

Oosten van het land en vervolgens kreeg hij via broer Gijs een bankiersfunctie in New York.  

In 1931 vestigde hij zich weer in Nederland. 

Aan het begin van de Duitse bezetting sloot hij zich aan bij de Nederlandsche Unie, 

waarvan hij later voorzitter van Zaandam werd, totdat de Duitsers de organisatie verboden. 

Voor hem en zijn broer Gijs was dit verbod doorslaggevend om actief te worden in het Verzet. 

Nadat Van Hall de leiding van ‘De Zeemanspot’ en later van het Nationaal Steun Fonds op 

zich had genomen, speelde hij een grote rol bij de samenwerking tussen verschillende 

verzetsgroepen en de financiering van het Verzet. 

Door onzorgvuldigheid van een lid van de landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 

kwamen de Duitsers op 27 januari 1945 achter het adres waar een vergadering werd 

gehouden waaraan hij deelnam. De al lang gezochte Van Hall werd bij de daarop volgende 

inval gearresteerd en op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd als represaille voor een 

aanslag op een lid van de Feldgendarmerie. Zijn laatste woorden waren: “Ik denk aan je Tilly”. 

 

 

 

Aan Walraven van Hall werd het Verzetskruis 1940-1945 postuum toegekend op 7 mei 1946.                                                       

Op 4 september 1946 werd de Medal of Freedom met gouden palm postuum toegekend.  
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Gijs van Hall 
21-04-1904 – 22-05-1977 

 

Gijs was de twee jaar oudere broer van Walraven. Evenals Walraven was hij actief in het 

Verzet tegen de Duitse bezetter. Al vroeg tijdens de bezetting zette hij zich in voor 

landgenoten die, als gevolg van hun inspanningen daartegen, in moeilijkheden waren geraakt. 

Hij kan worden beschouwd als één van de grondleggers van Nationaal Steun Fonds (NSF). 

Al vroeg tijdens de bezetting werd hij door Walraven gevraagd de administratie te verzorgen 

van de illegale steunfondsen waarbij deze was betrokken. 

Gijs was werkzaam bij de Nederlandsche Bank en was in de positie, de benodigde 

geldleningen te verdoezelen en de uitgifte van waardeloze Russische spoorweg-obligaties als 

middel te gebruiken om de Duitsers om de tuin te leiden. Met het besluit van de bezetter om 

alle bankbiljetten van duizend gulden ongeldig te verklaren, wisten de gebroeders Van Hall 

hun voordeel te doen. Grote hoeveelheden van het oude bankpapier van bevriende relaties 

werden ingewisseld voor waardevolle bankbiljetten. 

Door de financiële schaalvergroting was het mogelijk geworden ook andere groepen te 

ondersteunen. Dat waren onder andere personen die getroffen waren door de Februaristaking, 

onderduikers, de  illegale pers, spionage etc. Hier scheidden de wegen van Filippo en de Van 

Halls en Van den Bosch. Filippo wilde zich beperken tot de oorspronkelijke doelgroep van De 

Zeemanspot. Als uitvloeisel van deze scheiding werd het zogenaamde ‘Landrottenfonds’ 

opgericht, dat later (in 1943) de naam Nationaal Steun Fonds kreeg. 

Vanaf 1944 was het NSF sterk gegroeid door de hulp aan steeds meer verzetsgroepen. 

Als gevolg daarvan voldeed de financiële constructie en administratie van het NSF niet meer. 

Er moest meer geld beschikbaar komen. Gijs van Hall kwam met de oplossing. Hij herinnerde 

zich een grootschalige bankfraude uit de jaren ‘30, waarbij de Zweed Ivar Kreuger door middel 

van vervalste schatkistpromessen (kortlopende staatsleningen) miljoenen dollars had 

buitgemaakt. Met de hulp van meerdere handlangers, waaronder vervalsers en een aantal 

banken, lukte het levensgevaarlijke plan om een groot aantal valse schatkist-promessen 

in de kluis van de Nederlandsche Bank om te wisselen voor originele exemplaren. 

Deze bankfraude leverde het NSF 51 miljoen gulden op.  
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 Jaap Jacob Buijs 
 1882 - 1960 

 

Jaap Buijs was een Zaanse houtkoper met een eigen houthandel. Hij was actief lid van de     

 socialistische SDAP (voorganger van de PvdA). Na de bezetting door de Duitsers  

  werden alle bestaande politieke partijen, met uitzondering van de NSB, verboden. 

  Als tegenpool van de NSB werd de Nederlandsche Unie opgericht. Op haar hoogtepunt 

  telde de NU één miljoen sympathisanten, dit tot ergernis van de bezetter, die de organisatie  

   veel beperkingen oplegde. In de Zaanstreek telde de Unie al snel 1.000 leden. 

Buijs werd secretaris-penningmeester en Walraven van Hall voorzitter van de Zaanse  

afdeling. In 1941 werd de Unie verboden door de bezetter. 

Bij hun activiteiten binnen de Nederlandsche Unie werkten Van Hall en Buijs nauw samen en 

ontstond een nauwe vertrouwensrelatie tussen beiden. 

In 1941 waren zij al begonnen met de inzameling van gelden voor gezinnen van zeelieden die  

   zich buitengaats bevonden. Buijs droeg zorg voor de inning van geschonken gelden en de  

     distributie van financiële bijstand aan gezinnen van zeevarenden in de Zaanstreek. 

Walraven van Hall ging zich bezighouden met inspanningen daarvoor buiten de Zaanstreek. 

Na de vorming van het Nationaal Steun Fonds, in 1943, was Jaap Buijs naast Walraven van     

    Hall, Gijs van Hall, Iman Jacob van den Bosch en Andreas Gelderblom daarin een vaste 

          waarde, die het volle vertrouwen van Wally van Hall genoot. 

  Op 27 januari 1945 werden Buijs en Walraven van Hall tijdens een vergadering van het NSF, 

        na verraad door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Buijs overleefde de oorlog. 

 

 

 

 

 

Op 7 mei 1953 ontving Jaap Jacob Buijs de Medal of Freedom (zonder palm). 
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Andreas Johannes Gelderblom 
  10-04-1891 – 13-03-1983 

 

Andreas Gelderblom werd op 10 april 1891 geboren op Tholen. Na het doorlopen van 

 de HBS in Bergen op Zoom, volgde hij vanaf 1906 de opleiding tot officier bij de   

Marine Stoomvaartdienst. In 1922 verliet hij de Marine met eervol ontslag. Na een periode  

    als leraar, trad hij in dienst bij Philips, waar hij vanaf 1937 procuratiehouder was. 

 

   In augustus 1943 werd hij, na arrestatie van regio-coördinator A. Voorwinde,  

    regiohoofd van Noord-Brabant en Limburg van het NSF.   Met Walraven van Hall,  

Iman J. van den Bosch en Jaap Buijs vormde hij de kern van het Nationaal Steun Fonds 

(NSF), de overkoepelende organisatie van meerdere hulporganisaties,      

  waaronder De Zeemanspot.  

 

De organisatie van het NSF bestond uit 5 regio’s en 23 districten. De bestuurders van de                       

verschillende onderdelen waren vertrouwelingen van de vier ‘hoofdrolspelers’. 

Daarmee hoopte men verraad en fouten tot een minimum te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Verzetsherdenkingskruis is postuum toegekend aan Andreas Johannes Gelderblom 

     op 13 maart 1983 

___________________________________________________________________________ 

 



  Het Verzetskruis 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 
Het Verzetskruis (voluit: Verzetskruis 1940-1945) is een Nederlandse onderscheiding, die 

bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet 
tegen de Duitse of Japanse bezetter. 

Het Verzetskruis is op 3 mei 1946 bij Koninklijk Besluit ingesteld, "ter erkenning van bijzondere 
moed en beleid aan de dag gelegd bij het Verzet tegen de Vijanden van de Nederlandse zaak 

en voor behoud van de geestelijke vrijheid".  
De onderscheiding werd 95 keer verleend (waarvan 93 keer postuum), meestal aan 

Nederlanders, maar ook aan enkele Belgen en Fransen. De enige die het Verzetskruis bij 
leven ontving was Gerard Tieman.. 

Het uiterlijk van het Verzetskruis 

Het Verzetskruis is een Latijns kruis van brons dat gedekt wordt door een koningskroon. Op 
het kruis is Sint Joris afgebeeld die een vuurspuwende draak aan zijn speer rijgt. Op de armen 

zijn de woorden “TROUW TOT IN DEN DOOD” te lezen. De achterzijde vertoont een 
vlammend zwaard met twee gebroken ketenen. Het ontwerp is van de hand van de Delftse 
hoogleraar L.O. Wenckebach. Bij postume toekenningen werd een kruis met de afmetingen 

80,2 bij 35 mm uitgereikt.. 

Het bij het Verzetskruis horende lint is purperrood met twee oranje biezen. 
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Het Verzetsherdenkingskruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Verzetsherdenkingskruis is een nationale onderscheiding die werd ingesteld bij Koninklijk 
Besluit (nr. 104) op 19 december 1980 ter gelegenheid van de 35ste herdenking van de 

bevrijding. De onderscheiding is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters 
van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog. 

Het kruis is van zilver en werd door de Rijksmunt gemaakt. 

 

De symboliek van het Verzetsherdenkingskruis 

 

In de vormgeving van het Verzetsherdenkingskruis is het verzet tegen de bezetters van het 
grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 
uitdrukking gebracht. De achtergrond van dat verzet, in al zijn verscheidenheid, wordt 

weergegeven door de tekst in de horizontale balk - de tyranny verdryven - die is ontleend aan 
het zesde couplet van het Wilhelmus. Het vlammende zwaard in de verticale balk 

verzinnebeeldt zowel de slagvaardigheid van het gewapende verzet als het vuur van het 
geestelijke verzet. De kleuren van het aan het kruis verbonden lint symboliseren de eenheid 

van Nederland en het Huis van Oranje, temidden van de duisternis en de rouw, die de 
bezetters over de bevolking van het Koninkrijk deden neerdalen. 
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De Medal of Freedom  

 

 

 

 

 

 

 

 De Medal of Freedom  

 met gouden palm 

 

Deze hoge Amerikaanse  onderscheiding werd ingesteld bij wet op 6 juli 1945 en de               

    voorwaarden werden aangepast bij presidentieel besluit van de Verenigde Staten van 

Amerika op 5 april 1952. 

   In België en Nederland, in het voormalige Nederlands-Indië en in andere landen  

  in Europa, alsmede Canada en Australië; is een aantal verzetsstrijders uit de Tweede  

Wereldoorlog gedecoreerd met deze hoge onderscheiding.  

In de praktijk werd, bij uitreiking van deze oorspronkelijk militaire onderscheiding aan 

verzetsstrijders na de Tweede Wereldoorlog, niet vastgehouden aan de vergelijkbare militaire 

  rang bij het bepalen van de hoogte van de onderscheiding, maar werd vooral gekeken  

   naar de omvang, inzet en waarde van hun verzetsactiviteiten. Ook is deze onderscheiding 

   uitgereikt aan wetenschappers en artiesten die door hun werk bijdroegen aan het  

            beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.  

         De Medal of Freedom werd onderverdeeld in vier graden. Indien uitgereikt aan niet- 

       Amerikanen is de onderscheiding het equivalent van het Legioen van Verdienste voor           

Amerikanen in het leger: 

          met gouden palm (with gold palm) voor mensen met de vergelijkende rang  

                         van grootofficier (chief commander) in het leger van hun land. 

          met zilveren palm (with silver palm) voor de vergelijkende rang van    

                         commandeur (commander) in het leger van hun land.  

           met bronzen palm (with bronze palm) voor de vergelijkende rang van officier    

                         (officer) of legionair (legionnaire) in het leger van hun land.  

           zonder palm (without palm) voor burgers.  
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               Waardering voor inzet tijdens WOII 
 

Walraven van Hall, Iman J. van den Bosch, Jaap Buijs en Andreas Gelderblom werden 

voor hun hulp aan gezinnen en verwanten van zeevarenden in bezet Nederland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, onderscheiden.  

Kapitein Abraham Filippo en Gijsbert van Hall ontvingen de officiële tekenen van 

waardering niet.  

Het Helders Historische Reddingboten Collectief zet zich in, om deze omissie alsnog 

om te zetten in een verdiende waardering.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



                         

            

  

Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot 

__________________________________________________________________ 

                       Motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ 

      eert als varend oorlogsmonument de vier grondleggers  

                       van het Hulpfonds De Zeemanspot 

Als op 10 mei 1940 Duitse troepen ons land binnenvallen, bevinden zich  

 ca. 800 Nederlandse koopvaardijschepen met zo’n 18.000 bemanningsleden buitengaats.  

  De meeste bemanningsleden zijn kostwinner voor de achtergebleven  

 vrouwen en kinderen. De rederijen verzorgen de betaling van de gages  

 aan de gezinnen in het vaderland. Deze betalingen komen kort na de bezetting van het  

land in gevaar omdat de bezetter de betalingen bemoeilijkt met het doel de opvarenden te 

    onttrekken aan de dienst van de Nederlandse regering in Londen en daarmee aan  

de geallieerde strijd tegen het kwaad.  

In november 1941 wordt, los van elkaar, een drietal initiatieven genomen om gezinnen van  

de op zee verblijvende zeevarenden te ondersteunen. In Rotterdam wordt de 

ondersteuning van gezinnen van koopvaardij- en marinepersoneel gecoördineerd door de  

HAL-kapitein Abraham Filippo. In Eindhoven zet oud-marineman en Philips-staffunctionaris  

Iman J. van den Bosch zich in voor de goede zaak. Een groep in Amsterdam wordt  

geleid door de Zaanse bankier Walraven van Hall en zijn boer Gijs, beiden geniaal in het  

bedenken van fondswerving. Aan hun inspanningen wordt vanaf 1941 een belangrijke bijdrage   

  geleverd door Jaap Buijs en door Andreas Gelderblom vanaf 1943, het jaar  

waarin het overkoepelende Nationaal Steun Fonds (NSF) tot stand komt.  

Door de enorme inzet van deze helden, hebben gezinnen van zeelieden en verzetsstrijders  

de oorlog overleefd.  

Iman J. van de Bosch en Walraven van Hall worden, na verraad, door de bezetter gefusilleerd. 

In 1964 stelt het bestuur van het hulpfonds vast, dat ook haar naoorlogse taak (zorg voor 

  nabestaanden en invalide zeelieden) is volbracht en besluit tot opheffing van het Fonds.  

  Een deel van het batig saldo wordt beschikbaar gesteld als bijdrage aan de bouw  

 van een nieuwe reddingboot voor de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding  

       van Schipbreukelingen (na fusie KNRM).  

De boot zal de naam ‘De Zeemanspot’ krijgen, als eerbetoon aan de vier grondleggers en de  

duizenden, actieve deelnemers aan het Hulpfonds De Zeemanspot. 

 

___________________________________________________________________________ 

 



‘De Zeemanspot’ op het Marsdiep… 

Gebouwd in 1972 – Koningin Juliana Klasse 
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