foto: collectie Peter de Kock

Een heerlijk tafereeltje bij de halte Drie Kolommen aan de Stationsweg te Aalsmeer op een bijzondere dag:
23 juli 1945, de dag waarop de eerste rit naar Amsterdam Haarlemmermeerstation (HMST) na de Bevrijding vertrok. Personeel en reizigers lijken geen haast te hebben bij het afwachten van dit bijzondere moment. De bus is
een Leyland-Verheul uit 1938, nummer 34. Die had blijkbaar een ijzersterk onderstel want in 1952 bouwde
Verheul er een nieuwe carrosserie op, waarna de bus nog tot 1960 in gebruik zou blijven. De wachtruimte was
nagebouwd aan de hand van het exemplaar dat al eerder het Marktplein in Hoofddorp was gaan sieren. Enkele
M&K-medewerkers uit de washal maakten deze ruimte wekelijks schoon, inclusief het lappen van de ramen. Dit
was jarenlang een vast ritueel op de vrijdagen.
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foto: collectie Jan Voerman

Een andere vorm van alternatieve brandstof tijdens de Tweede Wereldoorlog was samengeperst gas, dat in drukvaten met de bus werd meegevoerd. In dit geval achterop. Op de foto de M&K 17, een A.S. uit 1934, met een
nieuwe carrosserie van Verheul uit 1937, hier op het Stationsplein te Leiden op 7 februari 1942. Chauffeur
J. Strobbe staat in zijn pauze tot de volgende rit rustig een pijpje te roken en rechts rijdt een NZH-stadstram
richting Rijndijk.
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foto: collectie Kees van der Zwaard

Op pagina 7 waren we al eens bij de halte De Drie Kolommen in Aalsmeer, genoemd naar het gelijknamige hotel
en deze foto is daar ook gemaakt. Dit was een drukke halte want de Rijks Middelbare Tuinbouwschool en het
Proefstation voor de Bloemisterij lagen destijds naast het hotel. In 1947 zien we bus nummer 19 passagiers opnemen. Dit was een A.S.-Leyland uit 1933, waarop Verheul in 1946 een tweede carrosserie bouwde. Achter de
19 is nog net een Ford-Wayne schoolbus te zien.
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foto: Wim Vink

Aan het einde van hun leven bij M&K werden deze Holland Coaches nog ingezet voor personeelvervoer en voor
drukke spitsdiensten. Zo heeft de 163, hier op 8 april 1969 gefotografeerd te Schiphol-Oost, een versterkingsrit
gereden op lijn 9 vanaf Amsterdam en gaat nu over op personeelvervoer. Vaak werd er nog lijn 9E (via
Amstelveen Elsrijk) of 9K (via Amstelveen Karselaan) gefilmd omdat het lijnnummer 9 niet beschikbaar was
in de oude bussen. Niet lang na het maken van deze foto werd ook Cubje nummer 16 ingezet in de dagelijkse
diensten vanaf dit drukke punt in het M&K-gebied.
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foto: André van Zutphen

Vanaf omstreeks 1971/1972 werden de series 401-425 en 426-445 gereviseerd en voorzien van polyester beplating. Gelijktijdig werden ze in het streekgeel gebracht, een kleur die in die dagen bij veel streekvervoerbedrijven
in zwang was. De logo’s, emblemen en siergrille verdwenen kort voor de fusie met de NBM tot Centraal
Nederland en vanaf dat moment reden deze wagens erg kaal rond. De 404 staat bij de halte in de Ophelialaan in
Aalsmeer voor het aflossen van de chauffeur. Daarna zal de rit verder gaan naar Leimuiden.
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foto: Douwe Stapersma

Voor de duur van drie maanden kwam er in juli 1968 onder wagenparknummer 3 een proefbus bij M&K te rijden. Het was een compleet Duits product, afkomstig van Magirus-Deutz. Het interieur werd er echter door M&K
in gemonteerd. Gedurende de proefperiode werd uitsluitend op lijn 1 gereden, die van Amsterdam CS naar
Leimuiden voerde, via Aalsmeer. Op 18 augustus 1968 werd bovenstaande foto gemaakt op de Amstelveenseweg
in Amsterdam. De proef kreeg geen vervolg en de bus ging terug naar Magirus om vervolgens een jaar later bij
de GTW in Doetinchem te worden ingezet, onder nummer 202. De GTW had gelijktijdig met M&K ook al zo’n
proefbus uitgeprobeerd. Vanaf 1969 deden beide bussen bij de GTW nog dienst tot 1973. Op de foto is ook te zien
dat je toen al voor 119 gulden een Raleigh fiets kon kopen.
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foto: Laurent Bollen

Ook gingen er voormalige M&K-bussen naar het zuiden van het land en zelfs naar het buitenland. De EBAD uit
Beek in Limburg nam in 1968 respectievelijk 1969 diverse wagens van M&K over van de series 132-143 en
157-164. Op de foto zien we van links naar rechts de vroegere M&K 143, 140, 158 en 164. Bij het Limburgse
bedrijf kregen ze de parknummers 100, 101, 108 en 112. De eerste twee bleven tot 1972 in dienst en het andere
duo een jaar langer.
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foto: Wim Vink

Voorstadwagen 73 werd door de Stichting Veteraan Autobussen (SVA) in 1978 voor 2.000 gulden overgenomen
van Centraal Nederland. Een paar jaar bleef hij nog in de streekgele kleur, maar wel met M&K-logo’s. In 1981
werd de bus weer teruggebracht in de oorspronkelijke M&K-kleuren en –uitvoering, waarbij helaas de bumpers
niet meer konden worden gereconstrueerd. Op 20 april 1985 hield de SVA een excursie door het oude vervoergebied van deze bus, waarbij op het autobusstation van Schiphol-Oost deze foto werd gemaakt.
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