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Theo Tromp 

 

Theo Tromp studeerde samen met Frits Philips werktuigbouwkunde aan de 

Technische Hogeschool Delft. In 1926 studeerde hij af en trad een jaar 

later in dienst van Philips. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderhield hij de contacten met de   

Verwaltung van het Philipsconcern door de bezetter en vanaf 1943 wist hij 

militaire en economische gegevens naar Engeland door te sluizen. Dit 

gebeurde in samenwerking met de Geheime Dienst Nederland en de 

zogeheten Groep Harry. Ook had hij contacten met de Ordedienst en de 

Raad van Verzet. De militaire en economische gegevens en inlichtingen 

werden door radiotelegrafisten van de Zendgroep Barbara naar het Bureau 

Inlichtingen in Londen doorgeseind. Daarnaast was hij betrokken bij de 

hulp aan neergestorte vliegers. In 1945 is Tromp kortstondig minister van 

Waterstaat in het Oorlogskabinet Gerbrandy III. Hij maakte daarvoor al 

deel uit van het College van Landbouw, Handel en Nijverheid in het 

bevrijde Zuiden. 

Hij blijft vervolgens vertrouwensman van de regering en wordt voorzitter 

van de commissie voor Wederopbouw en Herstel van Eindhoven. In deze 

hoedanigheid maakt Tromp zich sterk voor de komst van een verhoogd 

spoor. Ook beijvert Tromp zich voor de wederopbouw van Eindhoven.  

Als de directie Wederopbouw in 1949 wordt opgeheven, verkeren de 

plannen voor het hoogspoor al in de prille uitvoeringsfase. Het college van 

B en W besluit Tromp het ereteken toe te kennen ‘uit waardering voor zijn 

grote verdiensten voor de wederopbouw van de stad’. Daags na de 

uitreiking schrijft Tromp in een dankbrief aan het college: “Ik voel de 

hoge onderscheiding die U mij heeft verleend als een nog grotere 

verplichting mijnerzijds om als loyaal burger van deze gemeente naar 

beste weten mijn plichten te vervullen (..)”  

 

Dat blijkt allerminst een loze belofte. Tromp maakt zich in de jaren erna 

zo verdienstelijk voor de stad dat hem op grond daarvan wellicht ook het 

ereteken zou zijn toegekend. Tromp, die bij Philips uiteindelijk vice-presi

dent wordt, is onder meer voorzitter van een commissie die de komst van 

de Technische Hogeschool (inmiddels Technische Universiteit Eindhoven) 

voorbereidt. In 1969 geeft hij een aanzienlijke som geld aan de gemeente 

Eindhoven om een internationaal muziekconcours in te richten. Dit Tromp 

Muziekconcours bestaat nog steeds. 
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