
1. Produkt van spanning en van stroom 
dat is konstant zegt de wet van ohm 

2. Een hoge stroom. een heleboel 
verlies, dat zegt de wet van Joule 

3. Die twee heeft nen gekonbineerd 
en heeft er heel wat van geleerd 

4. D' induktie wet van Faraday 
hielp toen ook nog een handje nee 

5. Mat EE is min mE Fr mE TEE 
daar kwam nen einden verder nee 

6. Mat Maxwell, Lenz en Ho];kinson 
leek toen ineens of alles kon 

7. Tien windingen om een blikken fXXJI: 
en nog vijf anderen, je lacht je dood 

8. Een spanning op die ene tien 
laat zich op die vijf voor de helft maar zien 

9. Maar de stroom door die vijf, en dat is kien, 
is twee keer zo groot als door die tien 

10. 't Geheel gegeven in het kort 
is basis voor energie-transp:>rt 

11. Welaan, zo dacht nu WILLEM SMIT, 
'k geloof, dat daar wel brood in zit 

12. In Slikkerveer, 't westen van het land 
kwam d' eerste transfoznetor tot stand 

SMIT 
NVMEGEN 



.. 

13. Het gonsde van d' aktiviteit 
fabriek noest worden uitgebreid 

14. Negentien dertien, jaar apart 
ging WILLEM SMIT in Nijrregen van start 

15. Een ieder net gezond verstand 
weet nu wat is er aan de hand 

16. Want 'EEN LRIE" van "J!CHT J!CHT" gedaan 
levert vijf en zeventig jaar bestaan 

17. Geleid door nannen van fornaat: 
een reden, dat SMIT nog bestaat 

18. D3 Kuyper, Rosskop, Nolen en 
de anderen, die k vergeten ben 

19. Genoem:i wordt ook net veel respakt 
de ImIl, die nu bij SMIT vertrekt 

20. Jan Wildeboer, die bedoelen wij, 
die loodste SMIT door moeilijk tij 

21. Jan heeft het nu dan wel gezien 
en trekt zich t' rug net zijne Dien 

22. Veel dank voor alles wat je deed, 
een prinE vent in lief en leed 

23. Transformatoren verleden tijd 
't klinkt hard, naar 't is nu wel een feit 

24 . Tot slot nu allen in de /laat 
voor hem, die ons verlaten gaat: 

WILDEroERtje, het ga je verder goed, 
SMIT wenst jou gezondheid toe en veel voorsfXJed I 
Dank voor alles, vergeten word je niet, 
WILDEroER en dit is ook het eind van 't lied I 
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