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Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

• Rabo Coöperatiefonds, Smit Transformatoren, Smit Draad, 
Willem Willink Stichting, Lincoln Smitweld.

Stichting Willem Smit Historie Nijmegen is lid van FIEN (Federatie 
Industrieel Erfgoed Nederland).

De hoeder van het industrieel erfgoed van een 
bont palet van bedrijven die ontstaan zijn uit 
Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek in 
Nijmegen.

Hoe doen wij dat?

• We onderhouden een informatieve historische 
website: www.willemsmithistorie.nl 

• We publiceren historische films op ons Youtube
kanaal.

• We hebben een mooie technische 
boekenverzameling en op aanvraag kunnen we 
deze laten inzien.

• We geven presentaties en lezingen (DNV KEMA, 
Erfgoedmanifestaties, etc.)

• We leveren beeldmateriaal en actieve bijdrage 
aan tentoonstellingen over het Industrieel 
Erfgoed.

• We publiceren boeken en artikelen.

• We proberen samen met andere Stichtingen en 
Instellingen een Industrie museum in Nijmegen te 
realiseren.

Helpt u ons mee ?

• Werkte u vroeger bij 
Smit?  Vertel ons uw 
verhaal.

• Heeft u voorwerpen, 
foto's, films of 
documenten die met 
Smit te maken hebben?

Wij ontvangen ze graag.

Word voor 15 Euro of meer vriend van de Stichting Willem Smit 
Historie Nijmegen zodat ook in de toekomst onze website in de 
lucht kan blijven en overige diensten gecontinueerd kunnen 
worden.



De eerste transformator

De eerste  werd in 1900 gebouwd bij Willem Nederlandse  
transformator Smit in Slikkerveer die toen al 18 jaar 
dynamo's produceerde. Het was een doorslaand succes en 
door de sterke groei van de elektrificatie nam de behoefte 
aan transformatoren navenant toe. Slikkerveer groeide uit 
zijn jasje, men besloot een gespecialiseerd bedrijf in 
Nijmegen op te richten. In 1913 zag Willem Smit & Co's 
Transformatorenfabriek het levenslicht.

Al spoedig kwamen er na transformatoren producten als 
wikkeldraad, laselektroden, ovens, inertgasgeneratoren en 
allerhand toestellen op het gebied van meet- en 
regeltechniek. In de zestiger jaren van de vorige eeuw 
ontstonden er fusies met Coq Utrecht (vermogens-
schakelaars), EMF Dordt (elektromotoren), Olthof/Smit Ede 
(kleine transformatoren) en AFO Hattem (elektrotechnische 
toestellen).

De Stichting Willem Smit Historie Nijmegen richt zijn pijlen 
op al deze bedrijven. 

Bezoek onze website www.willemsmithistorie.nl voor meer 
informatie en veel leesplezier.

Wat wil onze stichting ?

• Historisch beeldmateriaal en brochures.

• Gastauteurs om artikelen voor onze website te 
schrijven.

• Techniek historici die het vele onbenoemde 
beeldmateriaal dat ons geschonken wordt kunnen 
herkennen.

• Helpende handen voor het inscannen en 
catalogiseren van foto’s en documenten.

• Een geschikte ruimte voor ons museum, al dan niet 
samen met andere verwante stichtingen.

• Financiële middelen, iedere gift is welkom. Wij 
hebben een ANBI status dus uw giften vallen onder 
een aantrekkelijk fiscale regeling. Zie de colofon.

De website is Digitaal Erfgoed

De Stichting Willem Smit Historie Nijmegen is opgericht in 
2013 met als doelstelling het behoud van het industriële 
erfgoed van Willem Smit & Co’s Transformatoren fabriek en 
de bedrijven die daaruit ontstaan zijn.

Met de historische website www.willemsmithistorie.nl is 
onze webmaster Rudo Hermsen al vanaf 2008 bezig en sinds 
2013 is deze door de Koninklijke Bibliotheek bestempeld als 
Digitaal Erfgoed in het kader van een charter van Unesco. 

Daar mogen we trots op zijn, maar we voelen ons daarbij wel 
verplicht om in de toekomst ons werk op het vereiste niveau 
voort te zetten. 

Daarvoor kunnen we alle hulp gebruiken
Willem Benjamin Smit 
(1860-1950).

Thomas Rosskopf
(1880-1953).


