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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Catrinus (Rien) Timmer werd op 23 juni 1926 te Wageningen geboren als 
oudste van vijf kinderen. Zijn ouders hadden daar een brood- en 
banketbakkerij. Na de lagere school bezocht Rien de vierjarige 
handelsdagschool te Wageningen. Tijdens de oorlog zag hij zich 
genoodzaakt fulltime mee te werken in de bakkerij van zijn ouders. Zijn 
zinnen had hij echter gezet op een studie economie. Daarvoor diende hij 
eerst de HBS te doorlopen. In 1949 deed hij inderdaad staatsexamen HBS-A 
en liet zich vervolgens inschrijven als student economie aan de Vrije 
Universiteit. Nog tijdens zijn studie werd hij door één van zijn hoogleraren 
gevraagd om economisch adviseur van de Algemene Vereniging voor 
Melkvoorziening te worden, waar hij eind 1954 in dienst trad. Dit vormde 
het begin van een lange en glanzende carrière binnen de zuivelindustrie, die 
zou duren tot 1989, het jaar waarin hij afscheid nam als voorzitter van de 
hoofddirectie van Melkunie Holland. Overigens heeft Timmer nooit naar een 
baan hoeven solliciteren: altijd vroeg men hèm voor een functie!  
 Op 28 april 1955 deed hij doctoraal examen en een maand later, op 25 mei, 
trouwde hij met Jeannette (Nettie) Croin, met wie hij al sinds 1948 verloofd 
was. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters geboren. Voor een meer 
uitgebreide levensschets van Timmer, en met name zijn carrière binnen de 
zuivelindustrie met zijn enorme schaalvergroting door talloze fusies, verwijs 
ik naar Geloof in eigen zaak (zie: Bronnen), waar op pagina 499 t/m 542 een 
uitgebreid portret wordt geschetst door Paul Werkman. 
 Naast zijn werk in de zuivelindustrie was hij onder andere actief als vice-
voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond NCW, en na 
zijn pensionering ook als waarnemend voorzitter in 1989/90 en 1992. 
 Direct na zijn pensionering werd hij voorzitter van de Vereniging voor 
Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs, de zogeheten VU-Vereniging, na 
hiertoe aangezocht te zijn door die Vereniging. Het waren onrustige tijden 
voor de VU, een een behoedzame en samenbindende figuur als Timmer was 
hier zeker op zijn plaats! Hij bleef in functie tot juni 1996. Hierna begon hij 
met het afbouwen van zijn bestuursfuncties en maatschappelijke 
verplichtingen. In 1998 legde hij zijn laatste functies neer. 
 In 1994 werd zijn echtgenote ernstig ziek, en na een ogenschijnlijk herstel 
overleed zij uiteindelijk toch op 27 september 1996.  
 Rien Timmer overleed op 23 december 2014, op de leeftijd van 88 jaar. 
 
 
Over het archief 
 
Het archief van Rien Timmer is een belangrijke aanvulling op de collectie 
van het HDC, om de volgende redenen: 
 
– Hij was een typische aanhanger van de Christelijk-Sociale Gedachte, zoals 
in zijn werk meer dan eens tot uiting kwam. Al op jonge leeftijd toonde hij 
belangstelling voor dit gedachtengoed, getuige zijn aanwezigheid bij de 
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Christelijk-Sociale Conferentie te Utrecht in 1952 (zie inv.nr. 17) 
– Hij was vice-voorzitter van het NCW van 1978-1993, waarvan 1989/90 en 
1992 waarnemend voorzitter (zie inv.nr. 14) 
– Van 1989 tot 1996 was Timmer voorzitter van de VU-Vereniging gedu-
rende een woelige periode (zie inv.nr 15) 
– Ook op kerkelijk gebied was Timmer actief: zowel plaatselijk (als voor-
zitter van de Commissie van Beheer én als voorzitter van de kerkenraad van 
de Gereformeerde Kerk Den Haag West) als landelijk (als voorzitter Depu-
taten Kerk en Bedrijfsleven van de Gereformeerde Synode (GKN) (zie 
inv.nr. 17) 
 
Voor een groot deel bevat het archief echter stukken betreffende Timmer’s 
activiteiten binnen de zuivelindustrie en agrarische sector in het algemeen. 
Waar de stukken bij elkaar zaten in een map of ordner heb ik die zoveel 
mogelijk bij elkaar gehouden. In het geval van inv.nr 5-6 lagen de stukken 
op alfabet met tabbladen ertussen, min of meer op datum gesorteerd. Op de 
ordner stond ‘Zakelijke correspondentie’. Daar viel dus weinig aan te doen. 
Voor het overige is de ordening door mij aangebracht. 
 
Juni 2017 
Bert Kraan 
 
 
Bronnen 
 
Geloof in eigen zaak : markante protestantse werkgevers in de negentiende 
en twintigste eeuw, onder redactie van Paul E. Werkman en Rolf E. van der 
Woude. Hilversum, 2006 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
1-3  Redes, toespraken en inleidingen: teksten en aantekeningen, 

1958-1998 
 3 omslagen 
 
4  Interviews en gesprekken, 1981-1999 
 1 omslag 
 
5-6  Zakelijke correspondentie, 1940-2002 en z.d. 
 2 omslagen 
 
7  Notulen van de vergaderingen van de ledenraad van Melkunie 

Holland, 1981-1988 
 1 omslag 
 
8  Toespraken, gehouden op de jaarvergaderingen van de leden-

raad van de CMC (1972-1979) en Melkunie Holland (1980), 
1972-1980 

 1 omslag 
 
9  Teksten van en aantekeningen voor toespraken, gehouden als 

directeur van de CMC en Melkunie Holland, 1969-1987 
 1 omslag 
 
10 Teksten van en aantekeningen voor gelegenheidstoespraken 

(jubilea, afscheid, etc.), gehouden als directeur van de CMC, en 
als directeur en oud-directeur van Melkunie Holland, 1969-
1994 

 1 omslag 
 
11-12  Stukken, persdocumentatie en foto’s betreffende het afscheid 

van C. Timmer als directeur van Melkunie Holland, 1988-1989 
en z.d. 

 2 omslagen 
 
11  Stukken, 1988-1989 en z.d. 
 
12  Persdocumentatie, 1989 en z.d., Foto’s, z.d. 
 
13  Stukken betreffende de Nederlandse Christelijke Boeren- en 

Tuindersbond (CBTB), 1965-1993 
 1 omslag 
 
14  Stukken betreffende de VNO-NCW, 1979-1996 en z.d. 
 1 omslag 
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15  Stukken betreffende de Vereniging voor Christelijk Weten-
schappelijk Onderwijs (de VU-Vereniging), 1988-1996 

 1 omslag 
 
16  – Aantekeningen voor jaarwisselingsredes, gehouden als 

directeur van Melkunie Holland, 1976-1988 
 – Aantekeningen voor toespraken, gehouden bij verschillende 

afdelingen van de Rotary Club, 1980-1997 
 – Stukken betreffende een eventuele promotie aan de 

Economische Faculteit van de Vrije Universiteit op het 
onderwerp ‘prijsvorming van consumptiemelk’, 1957 

 – Economisch-Statistische Berichten, 14 december 1960, waarin 
een artikel van de hand van C. Timmer over bovengenoemd 
onderwerp 

 1 omslag 
 
17  – Stukken betreffende de Christelijk-Sociale Conferentie, ge-

houden te Utrecht van 4-7 november 1952, 1952 en z.d. 
  – Stukken betreffende de Gereformeerde Kerk (GKN) en het 

Samen-op-Weg-proces te ‘s-Gravenhage, 1991-1997 en z.d. 
  – Stukken betreffende de Gemeenschap van Kerken te ‘s-

Gravenhage, 1986 en z.d. 
  – Teksten van lezingen en inleidingen, gehouden voor de 

Bijbelkring VU, J.V. Samuël, de Christelijke Gereformeerde 
Studentenvereniging, alsook voor studenten Economie, 1950-
1954 en z.d. 

 1 omslag 
 
18  – Persdocumentatie betreffende de benoeming van C. Timmer 

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met bedankkaartje 
van  Timmer, 1981 

 – Stukken betreffende activiteiten van C. Timmer gedurende 
1990: ‘Zo maar een jaar uit het leven van een gepensioneerd 
echtpaar’, 1990 

 – Stukken betreffende een miniconferentie, 24 maart 2006 te ‘s-
Gravenhage, Levensbeschouwing en maatschappelijk 
ondernemen –Toen en nu, waar het eerste exemplaar van Geloof 
in eigen zaak werd aangeboden aan Dr. J.P. Balkenende, 
vergezeld van foto’s van die conferentie, 2006 en z.d. 

 1 omslag 
 
19-20  Stukken betreffende een reis naar China, door C. Timmer 

gemaakt in 1978, ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van 
de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, 1968-
1979 en z.d. 

 2 omslagen 
 
21-22  Stukken betreffende de nederlandse zuivelindustrie, 1939-1987 

en z.d. 
  2 omslagen 
 
23  1. Europäischer Ernährungswirtschaftlichen Gesprächskreis. 

Verslag (met bijbehorende stukken en correspondentie) van de 
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conferentie die op 30-9 en 1-10-1993 gehouden werd aan de 
Universität Hohenheim, waar C. Timmer een referaat hield, 
1993. 

 1 omslag 
 
24  – Stukken betreffende de Werkgroep Bedrijfsethiek, Sectie voor 

Sociale Vragen, Raad van Kerken in Nederland, 1991-1992  
 – Stukken betreffende de taakgroep Kerk en Bedrijfsleven van 

het  deputaatschap Gemeenteopbouw (GKN) en DISK (Dienst 
in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) 1983-1989 

  – Stukken betreffende de Studiegroep Landbouw van de Raad 
van Kerken, 1988-1996 

 1 omslag 
 
25  – Doorslag van werkstuk Belastingrecht, november 1953 
 – Doorslag van werkstuk De practijk van de ondernemings-

raad,11 januari 1955 
 – Doorslag van werkstuk De kosten-structuur van het bakkers-

bedrijf in de huidige situatie, 8 februari 1955 
 – Doorslag van artikel en stellingen bij een voordracht, beide 

betreffende coöperatieve ondernemingen, 1974 
 – Typoscript en gedrukte versie van artikel in Tijd & Taak, 23 

oktober 1993: Groei blijft noodzakelijk. Bij dynamische mens 
past geen statische maatschappij 

 – Briefwisseling betreffende een door C. Timmer te houden 
inleiding tijdens een discussiebijeenkomst over Economische 
machtsvorming in de landbouw op 27 april 1966, 1966 

 – Printversie van artikel Brussel remt zuivel af met bijbehorende 
brief van 2 mei 1988 

 – Typoscript en gedrukte versie van artikel Financiering van 
grote corporaties, in Pecunia, voorjaar 1989, met bijbehorende 
correspondentie, 6 maart en 16 mei 1989 

 1 omslag 
 
26  – Typoscript van artikel Valt er nog iets te danken, handelend 

over de dankdag voor gewas en arbeid, bestemd voor het 
Centraal Weekblad, met bijbehorende briefwisseling, 21 en 24 
oktober 1985 

 – Materiaal ter ondersteuning van een lezing: Inspireert geloof 
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen?, waarschijnlijk 
gehouden aan de Universiteit van Tilburg, z.d. 

 – Landbouw in wijder perspectief. Verslag van de Studiedag 
van de Studiekring voor Landbouweconomie, gehouden op 18 
oktober 1972 te Wageningen, waarin een inleiding van C. 
Timmer: Landbouproduktie en verwerkende industrie  

 – Cursus agrarische economie 1974 Beleid t.a.v. productie, 
verwerking en afzet in de landbouw. Schaalvergroting in de 
coöperatieve zuivelindustrie en de bedrijfseconomische conse-
quenties daarvan, door C. Timmer. Oktober 1974 

 – Verslag bezoek aan India, 12-19 maart 1990, dat plaats vond 
in gezelschap van C. Timmer, door G.J.J.M. Van Empel 

 1 omslag 
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27  Getuigschrift waarin vermeld staat dat Rien Timmer benoemd 
wordt tot Paul Harris Fellow door de Rotary Foundation of 
Rotary International, z.d. 

 1 omslag 
 


