
 

De familie De Koster, keldergraf 285, vak A1 
Ondernemers, onlosmakelijk verbonden met de Meelfabriek 

 

Personalia Arie de Koster sr. 

Geboren: 21 augustus 1841 te Gouda 

Zoon van: Jacob de Koster en Klaasje Jonker 

Gehuwd met: Maria Bonneur op 7 september 1870 te Gouda 

Overleden: 29 juni 1912 te Leiden 

Begraven: 1 juli 1912 

 

Personalia Daniël Jacobus Johannes de Koster 

Geboren: 6 december 1873 te Leiden 

Zoon van: Arie de Koster en Maria Bonneur 

Overleden: 2 juli 1929 te Leiden 

Begraven: 5 juli 1929 

 

Personalia Gustaaf Adolf de Koster 

Geboren: 23 juli 1879 te Leiden 

Zoon van: Arie de Koster en Maria Bonneur 

Overleden: 6 januari 1906 

Begraven: 9 januari 1906 

 

 

Samenvatting 

Arie de Koster sr. wordt in 1841 in Gouda geboren. Hij kan goed leren en gaat na de 

lagere school naar het gymnasium. Zijn vader haalt hem echter van school omdat Arie 

nodig is om het gezin financieel te kunnen onderhouden.  

 Arie gaat werken bij een handelskantoor te Gouda, dat ook een bijkantoor in Leiden 

heeft. Zo komt hij met de Leidse molenaar Adriaan Koole in aanraking. Samen stichten 

zij in 1884 een meelfabriek op een terrein aan de Zijlsingel. De samenwerking verloopt 

stroef, maar het overlijden van zijn partner Koole in 1886 biedt De Koster de 

mogelijkheid om het bedrijf onder de naam Koster & Co geheel naar eigen inzicht te 

gaan leiden.  

 Arie is een gewiekste ondernemer, die gebruik maakt van de modernste tech-

nieken. Ook is hij een echte doorzetter, die tegenslagen, zoals grote branden in 1891 

en 1902, te boven weet te komen.  

 Arie en zijn vrouw Maria Bonneur krijgen zeven kinderen. De oudste is een meisje, 

de andere zes zijn jongens, waarvan er drie jong overlijden. Van de andere drie gaan 

er twee, Daniël Jacobus Johannes (Jo) en Gustaaf Adolf (Dolf), bij de meelfabriek 

werken. De andere zoon, Arie jr., kiest voor de diplomatieke dienst en wordt consul te 



Singapore. Als Dolf op 26-jarige leeftijd in 1906 overlijdt, roep Arie sr. zijn zoon Arie jr. 

terug uit Singapore, om ook bij de meelfabriek te komen werken. 

 Na de dood van Arie sr. in 1912, zetten Jo en Arie jr. het bedrijf voort en brengen 

het tot grote bloei. In 1928 wordt de naam veranderd in meelfabriek De Sleutels om 

het Leidse karakter nog meer te benadrukken.  
 

 
De Meelfabriek ca. 1900 

 

 In 1929 overlijdt Jo plotseling. Arie jr. haalt dan zijn nog studerende zoon Don in de 

directie van het bedrijf. De crisis en de Tweede Wereldoorlog zijn moeilijke perioden, 

maar de meelfabriek weet het hoofd boven water te houden. 

 Na de oorlog, als ook Dons jongere broer Hans in de directie komt, breken de meest 

succesvolle jaren aan. Eind jaren vijftig levert De Sleutels meel voor 20% van de 

Nederlandse bevolking. 

 In 1964 wordt het bedrijf overgenomen door het Rotterdamse Meneba. Hans de 

Koster verlaat de firma en stapt over naar de politiek, waar hij ook de top bereikt. In 

1988 moet de meelfabriek haar poorten sluiten.  

 Na jarenlange leegstand wordt de meelfabriek vanaf eind 2016 omgebouwd tot een 

complex met appartementen, winkels en creatieve bedrijven. 

 

 

 



Volledige versie 
 

Inleiding 

Keldergraf 285 in vak A1 is het graf van de familie De Koster. Deze familie is nauw 

verbonden met de Meelfabriek aan de Zijlsingel, in 1884 gesticht door Arie de Koster 

sr. en zijn compagnon, de molenaar Adriaan Koole. Zij dachten - zeer terecht - dat 

meelfabrieken de windmolens zouden gaan vervangen.  

 

Arie sr. en de eerste twintig jaren van de Meelfabriek 

Arie de Koster sr. wordt op 21 augustus 1841 in Gouda geboren als tweede kind van 

Jacob de Koster en Klaasje Jonker. De familie De Koster (vroeger ook wel geschreven 

als De Coster) is een geslacht van kleingarenspinners en touwslagers. De oudste 

voorvader die het beroep van ‘lijndraaier’ uitoefent is Arie de Coster in 1653. De 

voornaam Arie wordt drie eeuwen lang van vader op zoon doorgegeven. Arie’s vader 

begint als touwslager, maar zoekt al gauw zijn broodwinning elders, onder andere via 

de exploitatie van een trekschuit.  

 Arie heeft een ouder zusje Hendrina Engelina, dat begin 1849 op 11 jarige leeftijd 

komt te overlijden. Kort daarna wordt het gezin opnieuw getroffen als op 28 juni 1849 

een kind doodgeboren ter wereld komt. 

 Arie is een intelligente jongen die naar het gymnasium in Gouda gaat. De zaken 

van zijn vader gaan echter hard achteruit, waardoor Arie een jaar voor zijn eind-

examen het gymnasium moet verlaten om een bijdrage te gaan leveren aan het 

gezinsinkomen. 

 Hij vindt werk op een handelskantoor in 

Gouda, de firma H. Kamsteeg, dat ook bijkan-

toren in Antwerpen en Leiden heeft. Kamsteeg 

handelt in graan, zaden en kaas en de jonge De 

Koster wordt al spoedig de steun en toeverlaat 

van Kamsteeg. Arie werkt een tijdlang voor 

Kamsteeg in Antwerpen, doet daar veel ervaring 

op met de graanhandel, legt veel contacten en 

spaart een klein kapitaal bij elkaar. 

 In 1869 is hij daarom in staat het Leidse 

filiaal van zijn baas over te nemen en vanaf dat 

moment opereert Arie als handelaar in kaas, 

zaden en granen in Leiden, waar hij aan de 

Oude Vest 3 en 5 een woning met pakhuis heeft. 

Arie breidt zijn zaak voortdurend uit, onder 

andere met in 1878 een extra pakhuis aan de 

Houtmarkt. 

 Arie is actief op de Graanbeurs, waar heel 

lang onder de overkapping van de Korenbrug 

rogge, tarwe, voedergranen, maar ook paarden- 

en duivenbonen verhandeld worden. 

 
Arie de Koster sr. (1870) 

 



 Het een en ander is deels voor de export, maar evenzeer voor de plaatselijke 

bakkers, die het graan door molenaars tot bloem laten malen. De Koster is een van de 

drijvende krachten achter de vernieuwing van de Graanbeurs. Deze krijgt rond 1890 

een nieuw onderkomen, inpandig dit keer, aan de Nieuwe Rijn en doorlopend tot aan 

de Burchtheuvel. 

 De ontwikkelingen op het gebied van de fabrieksachtige aanpak van meel-

productie gaan aan Arie niet voorbij. Hij begrijpt dat dit grote mogelijkheden biedt in 

een industriële productie. In 1882 is De Koster actief betrokken bij de oprichting van 

een broodfabriek in Middelburg.  

 Arie is zeer geïnteresseerd in de moderne ontwikkelingen in deze branche. Hij 

merkt dat de smaak van de klant verandert: in plaats van ouderwets hard bruin brood 

eet men liever het zachte wit brood. Ondertussen verbetert de maaltechniek en in de 

jaren tachtig begint walsenstoelen de oude molenstenen te vervangen als maal-

werktuig.  

 Voor Arie de Koster is dit alles de reden om in gesprek te gaan met Adriaan Koole 

uit Leiden, eigenaar van de korenmolen d’Oranjeboom bij het Plantsoen en 

medestichter, in 1879, van een stoombroodfabriek op de hoek van de Geregracht en 

het Levendaal.  
 

 
Molen d’Oranjeboom 

 



 In 1883 koopt Koole een terrein aan de 

Zijlsingel, tussen de Grofsmederij en de Leidse 

Katoenmaatschappij, om daar een meelfabriek te 

stichten. In de gevel van de meelfabriek aan de 

Zijlsingel herinnert een gevelsteen nog aan 

d’Oranjeboom.  

 De Koster en Koole gaan samenwerken en op 

10 november 1883 legt de negenjarige Jo de 

Koster, de oudste zoon van Arie, de eerste steen 

van de nieuwe fabriek.  

 Op 29 april 1884 wordt de firma De Koster & Co 

formeel opgericht. Handelaar De Koster, die ook 

als fabrikant de graanbeursen van Brussel, 

Rotterdam, Amsterdam en Leiden blijft bezoeken, 

heeft Koole eigenlijk alleen nodig voor de 

technische zaken.  

 De Koster en Koole reizen ook naar het buiten-

land om zich te verdiepen in de mogelijkheden op 

het gebied van de fabrieksmatige meelproductie.   

 
Gevelsteen bij de Meelfabriek 

Frankrijk en Duitsland is men daar veel verder dan in Nederland mee gevorderd 

 Al direct werken ongeveer twintig mensen in het bedrijf, dat bijna 4500 ton graan 

vermaalt. Het is een zeer moderne meelfabriek met een stoommachine, walsen-

stoelen, elektrische verlichting en een pneumatische losinstallatie met grote blowers. 

Deze laatste installatie is wel een zorgenkindje: er zijn veel storingen en na verloop 

van tijd gaat men weer ouderwets mechanisch lossen.  

 Koole is nogal conservatief. Als hij ziek wordt en zonder zijn aanwezigheid het 

bedrijf beter blijkt te draaien, vraagt De Koster aan de molenaar naar de oorzaak van 

deze verbetering. Het blijkt dat nu allerlei machines worden gebruikt die op last van 

Koole, die deze moderne vindingen te ingewikkeld en onnodig vond, eerder 

uitgeschakeld waren.  

  Koole blijkt dus niet de technische vernieuwer te zijn, die Koster in hem had gezien. 

Het een en ander leidt tot een fikse ruzie tussen de twee zakenpartners. Als Koole in 

1886 overlijdt, is dat in zeker opzicht een opluchting voor Arie. Hij koopt de 

nabestaanden voor 25.000 gulden uit en gaat alleen verder. Wel blijft Arie de naam De 

Koster & Co voeren.  

 Arie de Koster sr. pakt de zaken voortvarend aan. Hij laat eerst de nodige silo’s 

bouwen om graan op te slaan. Al spoedig volgen verbeteringen en uitbreidingen van 

de productieafdelingen. Nieuwe plannen zijn in voorbereiding als de fabriek in 1891 

door een ramp wordt getroffen. Een brand verwoest half mei bijna de complete fabriek. 

Deze wordt nog direct herbouwd, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van 

betonconstructies. In november draait het bedrijf weer volop.  

 In 1902 wordt de fabriek nogmaals door een brand getroffen. De schade is ook nu 

aanzienlijk, maar wel iets minder dan in 1891. Na anderhalve maand kan men weer 



malen. Het bedrijf weet zich een goede positie te verwerven in de graanhandel en 

meelfabricage.  

 Arie de Koster is niet bang om herhaaldelijk nieuwe, moderne technieken toe te 

passen. In 1906 wordt een nieuw silogebouw in beton opgetrokken. Er is dan nog 

vrijwel geen ervaring in Nederland met het maken van dergelijke grote beton-

constructies en men moet regelmatig improviseren.  
 

 
Zolder Meelfabriek met spiraalglijbaan voor meelzakken 

 

 Vernieuwing en uitbreiding blijven kenmerkend voor het bedrijf. Over Arie wordt 

gezegd: “Hij had de bedachtzaamheid van een Nederlander en de durf van een 

Amerikaan”. Zijn doorzettingsvermogen is zijn grote kracht. Als hij zich heeft voor-

genomen om een bepaald doel te bereiken, dan weet hij van geen wijken,. Zo wordt 

de moleninstallatie een aantal malen ingrijpend gewijzigd en vergroot, o.a. in de jaren 

1904, 1906 en 1911. 

 Arie is ondernemend, maar hij laat zich niet voorstaan op wat hij weet te bereiken. 

Tot zijn dood in 1912 blijft hij eenvoudig. Zijn hele leven staat in het teken van zijn 

meelfabriek. Dat levensdoel eist hem helemaal op en hij duldt niet om daarin 

belemmerd te worden.  

 Veel interesse in sociale activiteiten heeft Arie niet. Wel is Arie sr. Jarenlang een 

zeer actief en gewaardeerd lid van de Leidsche Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

“Hij ging zijn weg, zich uitsluitend wijdend aan zijn zaak, waaraan alles dienstbaar werd 

gemaakt, zich niet vermoeiend met wat hij beschouwde als het kleine gedoe om zich 

heen, noch zich bekommerend om de sociale nooden, noch zich rekenschap gevend 

van het menschelijk gebeuren dan alleen, wanneer het zijn zaak kon verheffen of 

treffen”, zo typeert de heer J.H. Goudsmit deze self-made zakenman in het door hem 

geschreven In Memoriam.  



 

Zijn gezin 

Kort nadat Arie zich in Leiden gevestigd 

heeft, trouwt hij op 7 september 1870 in 

Gouda met Maria Bonneur, die net als 

Arie afkomstig is uit deze plaats. Zij gaan 

in Leiden wonen, waar het echtpaar 

zeven kinderen krijgt: als oudste een 

dochter en vervolgens zes zonen. Drie 

jongens overlijden op zeer jonge leeftijd. 

 Nadat hun dochter Nicoline Suzanna 

Henriëtte in 1871 is geboren, komen 

vervolgens de zonen Daniël Jacobus 

Johannes (1873), die Jo wordt genoemd 

en Arie jr. (1875). In 1876 wordt Gustaaf 

Adolf geboren, die na ruim een jaar 

overlijdt. Eind 1877 wordt weer een zoon 

geboren. Deze wordt eveneens Gustaaf 

Adolf genoemd en komt na ruim twee 

maanden te overlijden. 

 
Maria Bonneur 

 In 1879 komt er opnieuw een jongen, die wederom de naam Gustaaf Adolf krijgt. 

Deze zoon, die Dolf wordt genoemd, zal slechts zesentwintig jaar worden. De jongste 

zoon (Jacobus Albertus) wordt in 1881 geboren, maar overlijdt een jaar later.  

 Het echtpaar De Koster-Bonneur woont eerst op de Plantage; later verhuizen zij 

naar de Stationsweg nr. 2. In 1906 koopt De Koster als vakantiehuis de villa Duinlust 

in Katwijk.  
 

 
Villa Duinlust Katwijk (op de voorgrond Don de Koster)1 

                                            
1 In de zomer van 1916 hield koningin Wilhelmina een korte vakantie in Katwijk, waar de villa Duinlust 
werd gehuurd. Zij deed dit vooral voor de kleine Juliana, die op doktersadvies een zomer aan zee moest 



 

De enige dochter, Nicoline, trouwt op 24 september 1896 in Leiden en gaat met haar 

man Lambertus Gerardus de Mooij bij Arnhem wonen, waar zij op 24 juli 1944 komt te 

overlijden. Jo en Dolf blijven ongehuwd. Op 16 september 1909 trouwt de 34-jarige 

Arie jr. met de 21-jarige Johanna Adriana Sijthoff. 
 

 
Arie de Koster sr. met zijn vrouw Maria Bonneur op de trouwdag van hun zoon Arie jr. 

 

Zijn overlijden 

Na enige tijd ziek te zijn geweest overlijdt Arie de koster sr. op 29 juni 1912, zeventig 

jaar oud. Hij wordt op Groenesteeg begraven in keldergraf 285. Arie’s vrouw overlijdt 

ruim vijf jaar later en wordt op 19 november 1917 bijgezet in hetzelfde graf. 
 

 
Overlijdensakte Arie sr. 

                                            
doorbrengen. De villa is door Jo de Koster in 1922 aan de Vereniging Herstellingsoord De Leidsche 
Buitenschool geschonken. In 1991 is deze villa gesloopt. 



 

 
Overlijdensadvertentie Arie Koster sr. 

 
Leidsch Dagblad 2 juli 1912 

 

Jo, Arie jr. en Dolf 
 

Jo (1873-1929) 

Jo, de oudste zoon, geboren op 6 december 1873, wordt in 1900 firmant van de 

Meelfabriek, als hij al enkele jaren in het bedrijf werkzaam is. Is vader Arie vooral de 

zakenman en graanhandelaar, dan is Jo de technisch-industrieel, die in commercieel 

opzicht een uitstekende directeur is en zich bezig houdt met het productieproces en 

het maximale uit het bedrijf weet te halen. Zelf is hij de laatste om daar prat op te gaan. 

“Mijnheer Jo” blijft eenvoudig, bescheiden en trouwhartig, en gaat bijna on-opgemerkt 

door het leven. 

 In tegenstelling tot zijn vader is Jo wel actief in diverse functies. Zo maakt hij vele 

jaren deel uit van de Leidse Vereniging van Industriëlen, van de Afdeling Leiden van 

de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, “in wier midden zijn kalm en 

overtuigend woord grooten invloed had”, en van de Commissie voor de Volks-

bijeenkomsten. Ook is hij medeoprichter van de Vereniging Herstellingsoord de 

Leidsche Buitenschool te Katwijk en steunt hij vele maatschappelijke doelen. Jo is 

onder andere de eerste die een groot bedrag schenkt voor de aanleg van het stadspark 

De Leidse Hout. Hij schrijft aan B&W: “Teneinde na verloop van jaren tot 

verwezenlijking van het denkbeeld van een wandelpark te geraken, heb ik besloten 

een bedrag van ƒ 11.500,- aan de gemeente te schenken. Dolf overlijdt volkomen 

onverwacht op 6 januari 1929. 
 



 
Geboorteakte Daniël Jacobus Johannes (Jo ) de Koster 

 
 

 
Opening van de muziektent in de Leidse Hout (1938) 



Arie jr. (1875-1956) 

Arie jr. is op 12 juni 1875 in Leiden geboren. 

Hij gaat op vijftienjarige leeftijd naar de 

Hogere Handelschool te Amsterdam, kiest 

daarna niet voor een functie in het familie-

bedrijf, maar voor de diplomatieke dienst. 

Vader Arie is breed van opvatting en verzet 

zich er niet tegen. In 1894 slaagt Arie jr. voor 

het examen leerling-consul. 

 Het duurt echter een tijdje voordat er een 

post vrij komt. In de tussentijd werkt hij een 

jaar als stagiair bij een Nederlands handels-

bedrijf in Roemenië, daarna kort bij zijn vader 

op de meelfabriek en vervolgens nog enige 

tijd bij enkele bedrijven in Engeland. 

 Begin 1897 is het zover: Arie wordt 

aangesteld als leerling-consul in Londen. In 

deze periode maakt hij fietstochten door 

Engeland. Arie is sportief en beoefent 

meerdere sporten.  

 
Arie met fiets 

 In 1899 slaagt hij voor het examen vice-consul en gaat deze functie te Penang in 

het toen nog Britse Maleisië vervullen. Weer twee jaar later krijgt hij de leiding over het 

Consulaat Generaal te Calcutta in het eveneens Britse India. Eind 1904 keert hij terug 

naar Maleisië, waar hij in het hem vertrouwde Penang de functie van consul vervult. 

 In 1905 wordt de dertigjarige Arie waarnemend consul-generaal te Singapore. Net 

als hem het ambt van Nederlands gezant te Buenos Aires is aangeboden, wordt hij in 

1906 - na de dood van zijn broer Dolf - door zijn vader teruggeroepen om in het 

familiebedrijf te komen werken. 

 Arie jr. heeft zijn diplomatieke carrière als de gelukkigste periode van zijn leven 

beschouwd, maar hij heeft nooit geklaagd over het beroep dat zijn vader op hem deed. 

Hij beschouwde het als zijn normale plicht om terug naar Leiden te keren. 

 Arie zet zich volledig voor de Meelfabriek in en zal ook 40 jaar deel uitmaken van 

het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten, waarvan 38 jaar als 

voorzitter. Al snel is hij een vooraanstaand persoon binnen de nationale maal- en 

bakkerijnijverheid.  

 Arie jr. is hoffelijk in de omgang, maar zonder direct het achterste van zijn tong te 

laten zien. “Een deftig heer, maar toch tegemoetkomend, zodat men zich spoedig op 

zijn gemak voelde”. Tot op hoge leeftijd gaat hij op de fiets naar de fabriek in plaats 

van per auto: niet uit zuinigheid, maar sportiviteit drijft hem hiertoe.  

 In de beide wereldoorlogen bewijst Arie ons land grote diensten. Zijn diplomatieke 

ervaring en de opgedane contacten komen daarbij zeer goed van pas, zeker tijdens 

de eerste wereldoorlog. Hij speelt een belangrijke rol bij de distributie van meel en 

brood in deze jaren. Men zegt wel dat het ministerie in Leiden de nationale brood-

voorziening regelde.  



 De Nederlandse regering heeft hem, nadat hij al Officier in de Orde van Oranje 

Nassau was, hiervoor benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook 

in zijn diplomatieke carrière heeft hij diverse buitenlandse onderscheidingen gekregen.  

 Arie is ook maatschappelijk actief. Hij is commissaris van de Leidse Spaarbank, 

voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer en 

bestuurslid van diverse organisaties: de Leidse Vereeniging van Industriëlen, het 

Leidse Volkshuis, de Stichting Leids Studiefonds, de Leidse Schouwburg, de Leidse 

Padvinders, de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel, de Kamer van 

Koophandel en de Commissie van Oppertoezicht en Beheer van de Kweekschool voor 

de Zeevaart. Ook is hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 Arie jr. is in 1909 getrouwd met Johanna Adriana Sijthoff. Het echtpaar krijgt drie 

kinderen: Arie Donald (1911-1980), roepnaam Don, Henri Johan (1914-1992), 

roepnaam Hans, en Margherita Johanna Adriana (1918-2010). Het gezin vestigt zich 

in eerste instantie op het Noordeindeplein en verhuist later naar de Witte Singel, waar 

achter hun huis een betonnen tennisbaan ligt. De sportieve Arie beoefent naast de 

tennissport ook de golfsport.  

 Als zijn schoonvader Sijthoff, eigenaar van het Leidsch Dagblad, in 1917 overlijdt, 

wordt Arie mede-eigenaar en president-commissaris van dit dagblad. Hij blijft dat tot 

enige maanden voor zijn dood.  

 Op 14 november 1956 overlijdt Arie op 81-jarige leeftijd in Leiden. Hij wordt is niet 

begraven op Groenesteeg, maar bij het ‘Groene Kerkje’ in Oegstgeest. 
 

  
Overlijdensakte Arie de Koster jr. Leidse Courant 

(19 november 1956) 
 



Dolf (1879-1906) 

Dolf, de jongste zoon van Arie sr., wordt op 23 juli 1879 in Leiden geboren als ‘derde’ 

met de voornamen Gustaaf Adolf. Na twee jaar HBS maakt hij zijn middelbare 

opleiding af in België (Mons en Brussel) en Duitsland (Lippstadt). Vervolgens loopt Dolf 

stage, onder meer bij een zemelenhandel in Frankfurt am Main. Hij is duidelijk 

voorbestemd om te zijner tijd de leiding in zijn vaders bedrijf over te nemen. 

 

 
Geboorteakte Gustaaf Adolf de Koster 

 
Dolf de Koster 

 

 

 In 1899 komt hij bij de firma 

De Koster & Co. Dolf is schijn-

baar een oergezonde jonge-

man, die enthousiast aan de 

nieuwe sporten voetbal en 

cricket meedoet. Echter, hij 

overlijdt volkomen onverwacht 

op 6 januari 1906 aan een 

hersenbloeding, slechts 26 

jaar oud. Dolf wordt op de 

begraafplaats Groenesteeg ter 

aarde besteld. 

 
Overlijdensakte Gustaaf Adolf de Koster 

 

 

 



Het graf 

Het keldergraf 285 is door Arie de Koster sr. in 1898 gekocht om er zijn kleindochter 

Maria Alida de Mooij in te begraven, een zes weken oude dochter van zijn oudste kind 

en enige dochter Nicoline. Verder zijn zoon Dolf (9 januari 1906), Arie sr. zelf (2 juli 

1912), echtgenote Maria Bonneur (19 november 1917) en zoon Jo (5 juli 1929) in dit 

familiegraf begraven. Vanuit de Meelfabriek kun je dit graf (in vak A1) zien liggen. 
 

 
Grafboek keldergraf 285 

 

 
Keldergraf 285, bedekt met korstmossen 



De Meelfabriek na het overlijden van Arie sr. 

Na het overlijden van hun vader Arie sr, nemen de zonen Jo en Arie jr. de leiding van 

de Meelfabriek voortvarend ter hand en brengen het bedrijf tot verdere bloei. De broers 

De Koster zijn kundige kooplieden, die goed op de hoogte zijn van de graanmarkt. Zij 

bieden het personeel uitstekende sociale voorzieningen, waardoor de verstand-

houding tussen directie en werknemers uitstekend is. 

 In 1928 wordt de naam van de firma gewijzigd in meelfabriek De Sleutels. Na de 

dood van Jo in 1929 komt Arie jr. in een moeilijke positie. Hij haalt zijn achttienjarige 

zoon Don van de Economische Hogeschool Rotterdam en gaat met hem het bedrijf 

leiden. In 1931 worden de installaties gemoderniseerd door uit Duitsland afkomstige 

monteurs. Er komt ook een nieuw molengebouw. Door deze maatregelen wordt de 

productiviteit van De Sleutels aanmerkelijk verhoogd.  

 Arie jr, en Don werken rechtstreeks samen, maar het klikt niet tussen vader en 

zoon. Ook gaat het in de crisistijd voor de Tweede Wereldoorlog niet geweldig met het 

bedrijf, maar ze redden het wel. Vlak voor het begin van de oorlog, in 1938, wordt de 

fabriek opnieuw uitgebreid, dit keer met een meelpakhuis en een reinigings-gebouw. 

De meelfabriek komt de oorlog betrekkelijk ongeschonden door, maar direct na de 

oorlog stapt Don uit het bedrijf. Hij richt zich meer op de wereld van de uitgeverij, waar 

hij al sinds 1934 als commissaris van het Leidsch Dagblad bij betrokken is. 

 In 1946, neemt Hans de 

Koster, de jongere broer van 

Don, de functie van directeur 

van de Meelfabriek van zijn 

broer over. Hans is een zeer 

intelligent persoon, die al op 

zestienjarige leeftijd zijn HBS-

examen haalt en daarna eco-

nomie in Amsterdam studeert. 

 Onder Hans’ leiding maakt 

De Sleutels een periode van 

grote bloei door, met name door 

een nieuwe uitbreiding in 1949. 

Aan het einde van de  jaren vijftig 

voorziet de fabriek in de behoef- 

 
Hans de Koster (rechts) ontvangt een Koninklijke onder-
scheiding t.g.v. het 75-jarig bestaan van de meelfabriek 

te aan meel voor naar schatting twintig procent van de Nederlandse bevolking. Het 

bedrijf behoort dan tot de grootste meelfabrieken van ons land. Maar de concurrentie 

is moordend. In 1964 wordt het bedrijf overgenomen door het Rotterdamse Meneba.  

 Hans de Koster verlaat in 1967 het bedrijf en stapt over naar de politiek. Ook daar 

bereikt hij snel de top en wordt staatssecretaris voor Europese zaken in het kabinet 

De Jong en minister van Defensie in het kabinet Biesheuvel. 

 In 1988 wordt de Meelfabriek vanwege overcapaciteit noodgedwongen gesloten. 

Na een jarenlange leegstand wordt vanaf eind 2016 dit terrein omgebouwd tot een 

complex waar wonen, werken en recreëren samengaan en waarbij de bijzondere 

industriële atmosfeer behouden blijft.  



 De oude, industriële gebouwen wordt nieuw leven ingeblazen en er worden nieuwe 

gebouwen toegevoegd. Er komt een Singeltoren met geen doorsnee appar-tementen, 

maar met lofts en penthouses. Ook komen er winkels - geen grote waren-huizen maar 

bijzondere winkeltjes - en galeries voor creatieve ondernemers met vernieuwende 

concepten.  

 Tevens komt er een hotel met bijzondere kamers die zijn uitgesneden uit de honing-

raatstructuur van het centrale silogebouw. Loungen, eten en drinken kan op de boven-

ste verdieping in de Skybar met uitzicht op de stad. Het masterplan voor de nieuwe 

meelfabriek is omvangrijk en beslaat maar liefst circa 46.000 m² vloeroppervlakte.  
 

 
Een loft in de toekomstige Meelfabriek 
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