
                        Verslag van het bezoek van Filmer Phocas Kroon 

 

Op de clubavond  van 22 september kwam Phocas Kroon, filmer en lid van 

Lumière bij ons op bezoek. Dit bezoek zou al in mei geweest zijn, maar door de 

Cornona uitgesteld  naar deze datum.  

Diny Smits heette Phocas welkom en gaf hem het woord. Deze begon met het 

vertellen van een trieste boodschap. Lumière , videoclub uit Eindhoven, houd na 

68 jaar op met  bestaan, er zijn te weinig leden die hun  hobby nog actief 

uitvoeren, helaas.  

 

Phocas liet ons als eerste een film zien, over het maken van de eerste 

gloeilampen, er was nog een eerste fabriekje van Philips  in Eindhoven, die in 

stand werd gehouden door enkele oud medewerkers. Daar stond de apparatuur 

nog  om deze lampen te maken. Phocas heeft enkele dames gezocht die dit 

proces nog konden doen. Knap want ze waren van jonge leeftijd , maar wel 

leerlingen van een vak school en van een school uit Leiden heeft hij enkele 

glasblazers gezocht. Inmiddels is dit fabriekje een museum geworden. 

De film was in zwart wit en interessant om te zien hoe dat toen ging met veel 

handwerk. 

De tweede film ging over de industrie in Eindhoven, men denkt nu dat 

Eindhoven alleen Philips was, maar er was meer industrie. We kregen de 

fabrieken van Sigaren, Lucifers, Textiel , Daf en natuurlijk Philips te zien . 

Er waren daar tot de jaren zestig veel arbeiders aan het werk. Philips liet zelfs 

een woonwijk bouwen om de mensen uit het Noorden, die op het werk 

afkwamen onderdak te bieden.  Eindhoven was na de 2
e
 wereld oorlog een 

welvarende gemeente. Phocas heeft voor deze  film veel archief materiaal 

gebruikt. 

 

Een speelfilm heeft Phocas niet veel gemaakt, het bedenken van een verhaal was 

al moeilijk genoeg. Echter hij heeft een toneelstuk verfilmd “Eendagsvlieg, naar 

het boek van A.F.Th Heymans “Het leven van een dag,”’  dus alles mag je  maar 

een keer doen. Wat betekend dat men de liefde ook maar eenmaal mag 

bedrijven. Dit was mooi verfilmd. 

 

Phocas heeft zijn hele werkzame leven bij Nolte in Eindhoven gewerkt, een 

Electrotechnische. & Mechanische Industrie. Daar heeft men oa schijnwerpers 

gemaakt voor de grootste fontein in Jedda, Saoedi  Arabië. Hierover ging de 

volgende film van Phocas. 

Er was bij Lumière een lid Frans van Hoof, die al vroeg animatie filmpjes 

maakte, Phocas heeft dit proces ook gevolgd en daar een film over gemaakt. 

De laatste film ging over een Hongaar George Pal, welke animatie reclame 

filmpjes maakt voor Philips, hij heeft hiervoor enkele oude medewerkers 

opgespoord die hun verhaal vertellen , hoe daar in de studio aan gewerkt werd . 



Voor deze film was ook veel archief materiaal gebruikt 

Het was weer een mooie avond en Diny bedankte Phocas hiervoor.  

Op onderstaande link, kunt meer te weten komen over het leven van Phocas 

Kroon, men ziet hier ook enkele fragmenten van genoemde films.  

 

https://youtu.be/_HQgL1Gr5No 

 

Tineke Neefs 

 

 

   

 

 


