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Herdenking van 

Sebastianus Cornelis Petrus Tromp 
(16 maart 1889-8 februari 1975) 

door J. N. Bakhuizen van den Brink 

Sebastianus Comelis Petrus Tromp, in 1951 gekozen tot correspondent van 
de Akademie, werd op 16 maart 1889 geboren te Beek, gemeente Ubbergen, 
als oudste zoon van Comelis Gerardus Tromp, leraar aan de rijkskweekschool 
en het stedelijk gymnasium te Nijmegen, en Maria Catharina Loerper, dochter 
uit een tijdens de KuIturkampf uit Duitsland uitgeweken familie. Hij bezocht 
het gymnasium van het CanisiuscoIIege, legde daar in 1907 het eindexamen af 
en trad in de Societas Jesu in. Hij doorliep het noviciaat en één jaar rhetorica in 
Mariendaal bij Grave, drie jaar het philosophicum te Oudenbosch en studeerde 
vervolgens klassieke talen aan de universiteit van Amsterdam. Op 27 october 
1921 promoveerde hij onder U. Ph. Boissevain op het proefschrift De Romanorum 
piaculis (159 p.) cum laude. Na een uitgebreid woordonderzoek over het begrip 
pius, het werkwoord piare en zijn afleidingen, en de nuanceringen tussen piaculum, 
lustratio en prodigiorum procuratio, beschrijft de jonge doctor het piaculum 
als een heilige handeling waardoor de Romein voor enige schending van het 
goddelijk recht of verwaarlozing van rituele voorschriften, noodzakelijk te doen 
of onopzettelijk gedaan en daarna bewust geworden, de goddelijke toorn zoekt 
te stillen of af te bidden, en de pax deorum. de verzoening van de goden, te ver
werven. Aan het einde tracht hij te definiëren in welke zin de schending van het 
sacrale recht voor het bewustzijn der Romeinen "zonde" genoemd zou moeten 
worden, omdat de piacula in elk geval hun óctau5at/l-ovia aantonen. De toenemende 
vormelijkheid van de ritus maiorum ziet hij als een ten onder gaan van de vis 
vitalis der Romeinse religie. De belezenheid van Tromp in de klassieke litteratuur 
en zijn zin voor rubriceren en definiëren blijken uit dit proefschrift bijzonder 
duidelijk. 

Hij was in deze jaren een zeer gewaardeerd leraar aan het St. IgnatiuscoIIege, 
wiens lessen over Plato, de tragici en de lyrici, en de geschiedschrijvers, maar 
ook zijn instructies in rhetorica, voordrachtkunst en zijn hulp bij de regie van 
toneelvoorstellingen bij nu bejaarde oudleerlingen nog niet vergeten zijn. 

In zijn dissertatie had Tromp op een bepaald punt de degen gekruist met 
Georg Wissowa. Deze wijdde in de Philologische Wochenschrift van 1923 (80-84) 
een uitvoerige en loffelijke bespreking aan het boek, waarin hij o.m. opmerkte 
dat het verdienstelijke eenmans woordonderzoek door Tromp om "pius" en 
"piare" voldoende te kunnen verklaren, uit den aard der zaak nog niet perfect 
was en dat dit slechts te verwachten is wanneer de Thesaurus linguae latinae 
eenmaal zover zal zijn - hetgeen ook nu nog niet het geval is. Hij vervolgt dan 
met zekere kritiek op enkele interpretaties van Tromp en eindigt met de wens, 
dat het hem moge gelukken zijn voorgenomen grote werk over het offer bij de 
Romeinen, waarvan het proefschrift een onderdeel was, te voltooien en te pu-
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bliceren. De dissertatie is mèt deze recensie van Wissowa als "von grundsätzlicher 
Bedeutung" thans, na een halve eeuw, opnieuw vermeld in de nieuwe Z.g. kleine 
Pauly bij het artikel piaculum (1972). 

De wens van Wissowa is niet in vervulling gegaan. De Orde droeg Tromp op 
te Maastricht aan de faculteit der paters Jezuïeten theologie te gaan studeren. 
Hij ontving daar op 10 augustus 1922 de priesterwijding, zette de studie voort 
aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome en werd doctor philosophiae 
et theologiae en magister aggregatus van deze Universiteit. Van 1926 tot 1929 
was hij professor te Maastricht in wat men met een germanisme fundamentaaI
theologie noemt. Onder theologia fundamentalis wordt verstaan de wetenschap
pelijke behandeling van de openbaring Gods in Christus, de Kerk, Schrift en 
traditie, in onderscheiding van en als grondslag voor de dogmatiek, die zich 
bezighoudt met de afleiding en formulering van de afzonderlijke geloofswaarheden. 
De plaats van de theologia fundamcntalis in de theologie zou dus formeel te 
vergelijken zijn met de prima philosophia van Aristoteles. In 1929 werd Tromp 
voor de theologia fundamentalis hoogleraar aan de Gregoriana. Dit ambt is zijn 
hele verdere leven geworden. Hij woonde er in één kleine kamer zoals men het 
zich soberder niet kan voorstellen in het oude gebouwen diende er 36 jaar, gezien 
bij zijn collega's en studenten uit alle werelddelen en van tientallen talen, aan 
wie hij in het Latijn college gaf. Hij werd ook lid van de Pauselijke Theologische 
Academie. 

In zijn eerste jaren te Rome publiceerde hij twee handboeken: De revelatione 
christiana en De S. Scripturae interpretatione (1930), beide ad usum auditorum 
en verscheiden malen herdrukt. Zij liggen geheel op het gebied van de theologia 
fundamentalis. Tegelijk werkte hij aan de ecclesiologie, die zijn hoofdstudie zou 
worden, en aan de voorbereiding van een aanvullende Bellarminus-uitgave. 

De ecclesiologie, de leer dat de Kerk het mystieke lichaam van Christus is, 
fundeerde hij om te beginnen met een dubbele serie teksten uit de Griekse en de 
Latijnse patres onder de titel De Spiritu Sancto anima corporis mystici (1933). 
Om dit laatste, als gegeven uitgangspunt, was het hem te doen, maar even be
langrijk is dat dit corpus mysticum leeft door de bezieling van de H. Geest. 
Spoedig volgde toen zijn boek, berustend op gegeven colleges: Corpus Christi 
quod est Ecclesia. Zonder omwegen definieert hij de Ecclesia una sancta catholica 
apostolica, die met de Godmens één persoon uitmaakt, ontologisch als zichtbare 
maar geestelijke grootheid, en zij is de Ecclesia Romana. In aansluiting aan de 
Encycliek Satis cognitum van Paus Leo XIII (1896), verwerpt Tromp de - popu
laire - tegenstelling, die wel gemaakt wordt tussen de liefdekerk (Ecclesia amoris) 
en de rechtskerk (Ecclesia iuris). Zij zijn identiek, de tegenstelling is gekunsteld 
en de verdedigers van een Ecclesia iuris mogen niet vergeten, dat de Kerk wezenlijk 
een pneumatische grootheid is. Levend door de H. Geest is zij er echter niet 
minder actueel de Kerk van Rome om. 

Hoewel de terminologie: het lichaam van Christus, ontleend aan Colossenzen 
1,24: TlJ awp,a TOU X(!LfTTOU, vertrouwd is in het christelijk spraakgebruik, betekent 
dit niet dat ze een duidelijk omlijnde voorstelling inhoudt. De precizering: corpus 
mysticum valt nauwelijks op, lijkt voor de hand te liggen. In werkelijkheid is 
zij niet zo oud als men wellicht denkt. Tromp ontleent haar aan de beroemde 
bul van Bonifacius VIII: Unam sanctam (1302), waardoor zij in algemeen gebruik 
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is gekomen. Het tweede belangrijke gegeven, dat Tromp aan deze bul ontleent, 
is dat dit corpus mysticum, de Roomse Kerk, alleen Christus als hoofd heeft 
en dat diens stedehouder, opvolger van Petrus, volstrekt van Hem afhankelijk is. 
De Kerk is geen tweehoofdig monster, aldus de bul. De Ecclesia militans is op 
haar beurt, zegt Tromp met Bellarminus, van de stedehouder afhankelijk, een 
geloofswaarheid, die uit de theologia fundamentalis voortvloeit. 

Met de titel van Tromps zoëven genoemd boek als beginwoorden ziet men 
dan in 1943 de Encycliek van Pius XII verschijnen: Mystici corporis quod est 
ecclesia; met de eerste twee wordt zij, zoals gebruikelijk aangehaald. Haar twee
ledig thema, waartoe namelijk ook de verbinding der gelovigen in of door de 
Kerk met Christus behoort, wordt ook in de volledige titel uitdrukkelijk genoemd, 
zodat het pneumatische karakter zowel als de onwrikbare hiërarchische struktuur 
beide even duidelijk zijn. Van deze Encycliek heeft Tromp een wetenschappelijk 
geannoteerde uitgave gemaakt, waaraan nog "documenta varia" als verklarend 
commentaar zijn toegevoegd. Zijn systeem, dat men misschien als de meest 
consequente doorvoering van de leer van Thomas van Aquino over de "societas 
perfecta" mag beschouwen, is de inhoud van de gehele Encycliek. Tromp liet 
zijn boek, dat reeds genoemd werd: Corpus Christi quod est Ecclesia in een tweede 
editie (1946) opnieuw verschijnen, en wel als eerste, inleidend, deel van een reeks 
commentaren op de Encycliek, in totaal vier delen, vaak vol scholastieke de
taillering, met een omvang van meer dan 1800 bladzijden (1960, 1972). Hij genoot 
het volle vertrouwen van Pius XII. Tromp stond ook dicht bij de Encycliek 
Mediator Dei et IlOminum (1947), waarvan het hoofdthema de eucharistische 
liturgie is, de taak van de priesters, maar waarvan het "praeCÎpuum elementurn" 
van innerlijke aard (internurn) is, waardoor er evenwicht blijft tussen het objectieve 
"opus operatum" en de subjectieve, "privata pietas" van de gelovigen. Men 
zal niet licht een vergeten onderdeel als bres in dit doordachte, sluitende, recht
lijnige stelsel vinden. Dat de Encycliek Hlimani generis (1950), waarin gewaar
schuwd wordt tegen de gevaren van het moderne denken voor het Katholicisme 
- existentialisme, historicisme, vèrgaand oecumenisch irenisme, evolutieleer -
eveneens in de geest van Tromp was, staat vast, maar welk aandeel hij er in heeft 
gehad, niet. Gevraagd om in het Lexikon jür Theologie und Kirche aan Mystici 
corporis en aan Hlimani generis artikelen te wijden, zegt hij van de laatste, dat 
zij zich niet tegen wetenschappelijk onderzoek richt, maar wel het minderwaardig
heidsgevoel der theologen tegenover de moderne wetenschap wil helpen opheffen 
door handhaving van de grote metafysische uitgangspunten der Katholieke 
theologie. Een Encycliek, zo verklaart hij, is geen Syllabus, ze behandelt niet 
alle dwalingen, maar wijst bepaalde beginselen af en stelt daartegenover belangrijke 
uitgangspunten, zoals natuur en bovennatuur, openbaring, en magisterium op
nieuw in het licht. - Men komt tot de conclusie dat de Romeinse schooltheologie 
van de Encycliek, waarvan Tromp zulk een gaaf vertegenwoordiger was, niet 
alleen een sluitend geheel is, maar ook een gesloten stelsel, waartoe nieuwe vraag
stellingen, denkbeelden en vormen niet licht toegang kregen. 

Er is opgemerkt, reeds door Wissowa naar aanleiding van Tromps proefschrift, 
dat hij met zijn talrijke citaten uit auteurs van soms ver uiteenliggende tijden 
en denkperioden, weinig omzichtig te werk ging. Datzelfde geldt ook voor zijn 
machtige cumulatie van theologische teksten als bewijsplaatsen in de werken, 
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die genoemd zijn. Hij wist echter zeer goed wat hij deed, en verwachtte van zijn 
lezers, studenten, dat zij hun eigen historische kennis bij het hanteren van het 
door hem geleverde materiaal zouden weten toe te passen. Men kan zich boven
dien afvragen of aan een dogmaticus, in welk vak dan ook, - evenals aan een 
filosoof - hierin niet altijd een grote mate van vrijheid moet worden gelaten. 
Zelf verklaart Tromp, dat de patres, aangezien zij door een bijzondere verlichting 
van de geest der waarheid bijgestaan werden, noodzakelijkerwijze toch met 
elkaar een organisch geheel moeten vormen. De vrucht ervan is intussen niet 
slechts deze geweest, dat Tromp voor zijn systeem uit een ontzagwekkend om
vangrijke kennis alles samenbracht wat hij gebruiken kon, maar ook precies 
heeft geciteerd, met de vindplaatsen erbij en het daarna nog eens met nauwkeurige 
registers terug-vindbaar en controleerbaar gemaakt, daar had hij pleizier in. 

Het tweede grote onderwerp in Tromps theologische werkzaamheid is de uit
gave van de Opera oratoria postuma van Bellarminus, begonnen te verschijnen 
in 1942, het XIde deel in 1969; toen zijn krachten hem reeds begaven was hij 
nog aan het register bezig. In het bijeenbrengen van de nog ongedrukte, veel
soortige conciones en ook toespraken in kleinere kring van Bellarminus, vnl. 
uit de archieven van de pauselijke Gregoriaanse universiteit en van de Societas 
Jesu, toont Tromp zich een goed historisch onderzoeker, die een uitstekende orde 
in zijn materiaal wist te brengen, en een bekwaam commentator. Voor Robertus 
Bellarminus (1542-1621), Jezuiët, kardinaal, heilig en doctor ecclesiae, een van 
de grootste controverstheologen na het concilie van Trente, te Leuven, te Rome 
aan het Collegium Romanurn, en enkele jaren bisschop van Capua, had Tromp 
niet alleen ontzag maar ook sympathie; hij moet zich met hem geestverwant 
hebben gevoeld. Hij publiceerde over Bellarminus sedert 1931 en gaf enkele 
teruggevonden fragmenten van de verloren Loci communes, behorend tot de 
tractatus primus de Romano pontifice uit, over de "potestas indirecta papae in 
temporalibus", een leer die door de "ijzeren paus" Sixtus V werd afgewezen. 
Tromp schreef echter veel meer over theologische en dogmatische onderwerpen 
bij Bellarminus, zoals de predestinatie, de communio frequens en onderwerpen 
van pastorale en moralistische aard. Hij verklaarde het gezegde, dat een dichter 
geboren maar een orator gemaakt wordt, op Bellarminus niet van toepassing, 
omdat hij een geboren rhetor was in iedere goede zin van het woord; hij typeerde 
Bellarminus' preken aan de hand van diens eigen Ratio formandae concionis 
(1613), wat doet denken aan het "informare ad perfectam eloquentiam" in het 
studieprogram der Jezuïeten van 1599. De zorgvuldigheid van de prediker Bellar
minus werd geëvenaard door de toewijding van de catecheet, die hij ook was. 
Met graagte tekent Tromp de woorden van Bellarminus aan: als ik de catechismus 
van Petrus Canisius gekend had, zou ik niet de moeite genomen hebben een 
nieuwe te schrijven, maar deze in het Italiaans vertaald hebben (hij schreef een 
Dottrina cristiana breve; Doctrina brevis, en een Doctrina magis copiosa). Over 
de Nijmegenaar P. Canisius, wiens Catechismus van 1555 de meest populaire 
in Katholiek Midden-Europa is geweest, schreef Tromp al in 1925 enkele blad
zijden, waarin hij met voldoening vaststelde, dat door de decreten van Philips 11 
deze Catechismus het officiële leerboek in de Nederlanden werd; de beknopte 
vorm ervan (Keulen 1568) werd in 1571 in het Nederlands uitgegeven. 

Naast zijn wetenschappelijk theologisch werk besteedde Tromp, die in zijn 
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hart ook zielzorger is gebleven, veel aandacht - steeds op dezelfde dogmatische 
basis - aan de kerkelijke en pastorale praktijk. Hij was gedurende een reeks van 
jaren een geregeld en gaarne gehoord spreker op de Limburgse sociale studieweek 
te Rolduc, en werkte in geschrifte mede in de door Pius XI geïnaugureerde Actio 
catholica. Deze moest haar plaats in de wereld vinden uitgaande van de Kerk, 
niet buiten de Kerk om; zij beoogt de "medewerking en deelname van de leken 
aan het hiërarchisch apostolaat der Kerk". Actio catholica in corpore Christi is 
een van de eerste titels van de ook hier voor de Kerk waakzame Tromp (1936). 
Hij bood een steungevende historische achtergrond en rechtvaardiging aan het 
lekenapostolaat door er het licht van Johannes Chrysostomus over te laten schijnen, 
wat een uitstekende greep in de geschiedenis was, en hij blijkt dan ook goed thuis 
te zijn in de bijna onoverzienbare series Griekse homilieën van deze beroemde, 
nobele prediker, maar onhandige kerkelijke leider van omstreeks 400. 

Tromp was een uitnemend latinist. Voor zijn ambtelijke werk kon hij alleen 
het Latijn gebruiken. Hij speelde er ook graag mee. Het gelukte hem meestal 
de adequate formuleringen te vinden en hij werkte, behoudend theoloog die hij 
was, toch niet alleen met traditionele termen - dat liet de actuele stof, die hij 
te behandelen had, ook dikwijls niet toe. Buiten zijn theologisch werk mogen 
twee fraaie monumentale teksten van zijn hand genoemd worden: de inscripties, 
die hij ontwierp in memoriam Timonis Henrici Fokker, en voor Godefridus 
Joannes Hoogewerff, ons in 1963 overleden medelid, die men in de hal van het 
Nederlands Instituut te Rome aantreft. 

Men kan over Tromp en zijn wetenschappelijk werk niet spreken los van zijn 
kerkelijke positie. Hij werd in 1936 onder Pius XI consultor van het H. Officie, 
de latere Congregatie voor de geloofsleer. Als zodanig werden hem visitatiereizen 
opgedragen naar verschillende landen, ook naar ons land. Op grond van zijn 
rapporten nam het H. Officie maatregelen, die grote groepen in de Katholieke 
wereld schokten. Het vertrouwen dat hij bij Pius XII genoot, schonk hem ook 
paus Johannes XXIII. Tromp werd secretaris van de voorbereidende, en ver
volgens van de Theologische commissie van het Ude Vaticaanse Concilie; van 
deze commissie was kardinaal Ottaviani voorzitter. Bij de behandeling van de 
door hem voorbereide "schema's" of ontwerp-resoluties leed Tromp zware neder
lagen. De geslotenheid van zijn systeem werd niet meer aanvaard, een zekere 
afwijzing van het integrale Thomisme en een geest van kritiek en vernieuwing, 
zonder dat met het verleden der Kerk gebroken werd, manifesteerden zich. Hij 
had daar geen ruimte voor en zijn eigen plaats werd daardoor kleiner. Zijn, his
torisch nogal belast, schema over de Kerk werd in fasen door een ander ontwerp 
vervangen. Toch dient erkend, dat in de daarop gevolgde dogmatische Constitutie 
Lumen gentium van 1964 - met de befaamde Note explicativa prae via - belangrijke 
beginselen, waarvoor Tromp altijd gestaan had, niet ontbreken. Hij bleef trouw 
in het werk dat hem nog overgelaten werd en besteedde veel energie aan het maken 
van een enorm register. 

De betekenis van Tromp als wetenschappelijk theoloog is gelegen in het ge
loofsrealisme, dat hem beheerste en waarin tussen de aardse verschijning van de 
Kerk en het werk van de Geest de identiteit veel meer nadruk krijgt dan de be
trekkelijkheid. Zijn onverzettelijk volhouden, in alle gevallen, op deze basis heeft 
tegenstanders wel eens de dubbelzinnige woordspeling "trompement" in de mond 
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of de pen gegeven. Groter onbegrip voor zijn integralisme kan men niet tonen 
en groter onrecht zijn persoon met aandoen. Beter kan men met een variant op 
Johannes 1,47 van hem zeggen: à),rJf}w; "a-&oÀ,,,óç, een Katholiek in wie geen 
bedrog is. 

Pater Tromp overleed, fysiek uitgeput, omringd door zijn collega's in het 
zieken kwartier van de Gregoriana, bijna 86 jaar oud, op 8 februari 1975. In de 
S. Ignazio, waar hij dagelijks de Mis placht te lezen, en waar Aloysius en Bellar
minus rusten, werd de uitvaart gevierd, met P. van Deenen, provinciaal van de 
Nederlandse provincie der Orde als liturg, Prof. Witte S.J., die de overledene 
herdacht, en kardinaal Willebrands, die de absoute verrichtte. De condoléance 
van de Apostolische Stoel herdacht de eerbiedwaardige figuur van P. Tromp 
als een voorbeeldig religieus, en zijn verdienstelijke langdurige wetenschappelijke 
werkzaamheid in de ecclesiologie met grote erkentelijkheid. 
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