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Arie de Koster werd op 17 juni 1875 te Leiden geboren. Hij volgde aldaar het lager onderwijs en 
bezocht in Amsterdam de Hogere Handelsschool. Hij voelde zich het meest aangetrokken tot de 
consulaire dienst. Reeds op 23-jarige leeftijd werd hij benoemd tot vice-consul der Nederlanden te 
Londen, twee jaar later tot consul te Penang, en weer 3 jaar daarna tot consul te Calcutta. Op 
nauwelijks 30-jarige leeftijd bezette hij de belangrijke post van consul-generaal te Singapore. In 
1907 werd hem het ambt van Nederlands gezant te Buenos-Aires aangeboden. Aangezien een van 
zijn broers inmiddels was overleden, heeft hij dit ambt niet aanvaard, doch in plaats daarvan keerde 
hij naar Nederland terug om zijn krachten te gaan wijden aan het bedrijf van zijn familie, de 
Meelfabriek De Sleutels te Leiden. Gedurende de vele jaren van zijn directeurschap van de 
Meelfabriek heeft hij dit bedrijf tot grote bloei gebracht, waarvan de vele uitbreidingen getuigen. 
Zijn verdiensten jegens de Nederlandse maalindustrie en de nationale volksgemeenschap lagen 
echter op een veel breder niveau. In moeilijke jaren, vooral tijdens de twee wereldoorlogen, heeft 
hij ons land en volk zeer grote diensten bewezen op het gebied van de organisatie van de 
voedselvoorziening. In 1910 werd de heer De Koster gekozen tot bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging van Meelfabrikanten en al spoedig werd hem het voorzitterschap van deze vereniging 
aangeboden; deze functie heeft hij tot januari 1950 bekleed. Toen hij deze functie neerlegde, werd 
hem het erevoorzitterschap van de vereniging aangeboden, terwijl tevens de benoeming volgde tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Reeds vroeger was hij benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. Bij deze gelegenheid getuigde de vertegenwoordiger van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van de grote dank, die men in regeringskringen 
koesterde voor het werk van de heer De Koster, waarbij gewaagd werd van de vele 
regeringsmaatregelen, o.a. de Tarwewet, die in het belang van de landbouw en de maalindustrie 
werden genomen en waaraan de heer De Koster zijn beste krachten heeft gegeven. Verder 
onderhield de heer De Koster nauwe contacten met de Nederlandse Bakkerij Stichting. 
Van de vele functies, welke hij bekleedde, willen wij hier vermelden: Voorzitter van de VITA 
(Vereniging van Inheemse Tarweafnemers), voorzitter van de Centrale Commissie voor Meel en 
Brood, bestuurslid van het Station voor Maalderij en Bakkerij, bestuurslid van het Verbond van 
Nederlandse Werkgevers, directeur van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen. Het 
spreekt wel vanzelf, dat ook zijn geboortestad in ruime mate heeft geprofiteerd van zijn helder 
verstand, zijn zakelijk inzicht en zijn uitnemende organisatietalenten, en dat men nooit een vergeefs 
beroep deed wanneer het ging om de behartiging van specifiek plaatselijke belangen. Daarvan 
getuigt wederom een indrukwekkende lijst van vooraanstaande functies in het verenigingsleven, 
waarvan wij o.a. willen noemen: bestuurslid van de Leidse vereniging van Industriëlen, de Leidse 
Spaarbank, het Leidse Volkshuis, de Stichting Leids Studiefonds, de Leidse Schouwburg, 
penningmeester van het Departement Leiden van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Verder was hij nog 
president-commissaris van de NV Leidsch Dagblad. De meeste dezer functies had hij echter in de 
laatste jaren van zijn leven neergelegd. 
Zijn kwaliteiten op buitenlands niveau vonden erkenning in tal van onderscheidingen, o.a. die van 
Commandeur in de Orde van Villa Viscosa. 
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