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Autobusonderneming Trio verzorgde het 
personenvervoer van Boskoop via 
Hazerswoude naar Leiden 
Hans van der Wereld 

Anno 2016 verzorgt vervoersmaatschappijgigant Arriva het personenvervoer in een groot deel van 
Rijnland. In een tijd van schaalvergroting is het daarom aardig om eens terug te blikken op het 
verleden. Wie kan zich nog de groene bussen van de Citosa herinneren die dagelijks van Boskoop 
via Hazerswoude naar Leiden en terug reden of vanuit Boskoop via Waddinxveen naar Gouda? In 
de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, in een tijd van kleinschaligheid, was het de 
autobusonderneming Trio uit Boskoop die de bewoners van de streek langs de Gouwe en de Oude 
Rijn de gelegenheid bood om naar elders te reizen. 

Op 1 januari 1922 opende J. Kok senior uit Boskoop een autobusdienst tussen Boskoop, Hazerswoude 
en Leiden. Zoals gebruikelijk in die jaren werd daarvoor een Ford T gebruikt. De zaken floreerden en 
niet lang daarna kwam er een tweede bus bij, een GMC, op  welks chassis de bekende fabriek van 
Verheul in Waddinxveen een fraaie carrosserie bouwde. Deze aanwinst was afkomstig van een 
Franse dump met afgedankt legermateriaal  uit de Eerste Wereldoorlog, dat voor een appel en een      
ei aan belangstellenden werd verkocht. Al gauw werd de eerste GMC gevolgd door een tweede, 
waarop Verheul wederom een – zij het nu wat grotere  –  carrosserie plaatste. Kok was lang niet de 
enige ondernemer die een buslijn exploiteerde van Boskoop naar Leiden. In een tijd  waarin op het 
gebied van het autobusvervoer nog weinig was gereglementeerd en het iedereen vrij stond om waar 
hij maar wilde  een  buslijn  te  beginnen, kwamen er spoedig twee concurrenten bij. De heren C. 
Middelkoop en J. Hardijzer zagen ook wel wat in het personenvervoer in deze omgeving en met 
bovengenoemde heren is meteen de latere naam van de onderneming, Trio, duidelijk. 

Middelkoop begon op 20 maart 1924 een lijn tussen Leiden en Zoeterwoude, die echter geen succes 
bleek te zijn. Hij verlegde daarom zijn activiteiten naar het traject Leiden – Boskoop, welke lijn hij 
driemaal daags in beide richtingen ging bedienen. Deze tweede poging van Middelkoop had dan ook 
meer succes en al gauw werd de dienstregeling uitgebreid tot vijfmaal daags heen en weer. 
Middelkoop noemde zijn bedrijf Boskoopsche Auto Bus Onderneming (BABO). Teneinde deze dienst 
zo goed mogelijk te kunnen onderhouden had de BABO de beschikking over een drietal Ford T’s, die 
Middelkoop tweedehands had gekocht. De eerste, uitgerust met een Duitse carrosserie, had 
aanvankelijk enige tijd dienst gedaan op de Leidse stadslijnen van de heren Boon en Schrijvers, die 
onder de naam Stadsverkeer opereerden. De herkomst van de tweede bus is onbekend, terwijl de 
derde Ford T uit Utrecht kwam. Later kocht de BABO van een Zeeuwse ondernemer nog een vierde 
Ford T. Deze vier bussen konden ieder veertien passagiers meenemen. 

Diensten gecombineerd 
Hardijzer maakte vrij kort na Middelkoop zijn entree in de Boskoopse buswereld en had eerder 
samen met een broer busdiensten onderhouden tussen Noordwijk en Leiden. Slechte  
bedrijfsresultaten en onderlinge problemen waren er de oorzaak van dat de gebroeders Hardijzer  
hun samenwerking staakten en de latere Trio-compagnon het op een ander traject in de omgeving 
van Boskoop opnieuw probeerde. Kok, Middelkoop en Hardijzer spraken al spoedig af om hun 
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diensten te combineren en die onder de naam Trio te gaan exploiteren. In deze opzet zouden hun  
drie bedrijven echter geheel zelfstandig blijven voortbestaan. In een tijd van moordende  
concurrentie op het terrein van het openbaar personenvervoer was deze zienswijze van de heren  
bepaald gezond. Immers, door intensief samen te werken kon het concurrentie-element niet de 
boventoon krijgen en dat kwam de bedrijfsvoering alleen maar ten goede. In het 
samenwerkingsverband boden de Trio-diensten gezamenlijk zo’n vijftien, later zelf zestien, 
retourritten Boskoop – Hazerswoude – Leiden per dag aan. 

Jarenlang bleef het Trio-patroon op deze wijze voortbestaan, totdat de Tweede Wereldoorlog roet in 
het eten gooide. Op last van de bezetter, die streefde naar wat grotere streekvervoerbedrijven, 
moesten de Triolijnen overgedaan worden aan de nieuwe streekvervoerder Citosa. Overigens, al voor 
de oorlogsjaren, had deze aanvankelijk Citos geheten onderneming een derde deel van het Trio-
bedrijf in bezit. Na het overlijden van J. Kok senior werd de vergunning van deze ondernemer op 
naam van diens weduwe, mevrouw N. M. Kok-de Jong, overgeschreven. Niet lang daarna – op 16 juni 
1936 – werd toestemming gevraagd om deze vergunning over te schrijven op naam van J. Kok junior, 
die directeur en mede-eigenaar van genoemde Citosa was. Deze aanvraag werd toegestaan. 

Er werd besloten tot een regeling waarbij elke dag twee ondernemers de diensten onderhielden, 
zodat er tenminste in dit opzicht zo economisch mogelijk werd gewerkt. De derde ondernemer kon 
op de  dag dat hij de Trio-diensten niet behoefde te rijden zijn bussen dan voor andere doeleinden 
gebruiken, zoals voor groepsvervoer en toerwerk. De drie oorspronkelijke bedrijven van Kok, 
Middelkoop en Hardijzer gingen in de loop der jaren steeds grotere verschillen vertonen. Koks 
belangstelling ging steeds meer uit naar het garagebedrijf, waarbij zijn busdienst eigenlijk maar 
bijzaak was. Hardijzer kwam intussen rustig zijn Trio-verplichtingen na en deed daarnaast nog eens 
een schoolreisje en wat arbeidersvervoer, terwijl Middelkoop zich geheel toelegde op het 
touringcarbedrijf en zijn wagenpark op een bepaald moment het grootst en het mooist was. 

Een van de eerste bussen van Trio, GMC nummer 3. 
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Niet van een leien dakje 
De totstandkoming van Trio was overigens niet zo voorspoedig verlopen. Alle drie de ondernemers 
begrepen dat samenwerking het beste zou zijn. Maar telkens als men dacht rond te zijn met de 
besprekingen, bedacht Hardijzer zich en wilde hij toch maar liever zelfstandig exploiteren. Op zeker 
moment – we schrijven 1925 – togen de drie ondernemers dan toch naar de notaris, waarbij de Trio-
overeenkomst uiteindelijk tot stand kwam. Die overeenkomst was overigens geen schoolvoorbeeld 
van economische bedrijfsvoering. De drie ondernemers spraken af dat ze elk zelfstandig een derde 
van de ritten zouden rijden, zelf voor een reservebus moesten zorgen als bij die ritten tijdens 
spitsuren een tweede bus nodig was en altijd een reservebus achter de hand moesten hebben voor 
als er een door technische mankementen uitviel. Dat betekende, dat elk van de drie tenminste drie 
bussen aan moesten houden, in totaal dus negen in de Trio-samenwerking moesten inbrengen, 
terwijl de dienst buiten de spitsuren met twee bussen kon worden  gereden. Immers, de lijn Boskoop 
– Hazerswoude – Leiden was een uurdienst met een rijtijd van vijftig minuten. Met de soms nodige 
versterking in de spitsuren waren vier bussen dus voldoende. 

Hoewel Kok en Middelkoop dat niet nodig en zelfs overbodig vonden, stond Hardijzer erop dat bij de 
terugrit tegenover de retourbiljetten controlebiljetten werden uitgegeven, zodat iedere week een 
verrekening van de bedragen kon plaatsvinden. Hoe Kok er ook op wees dat al die rompslomp 
eigenlijk overbodig was en dat toch – per jaar gerekend – ieder aan zijn trekken kon komen zonder 
verrekening, het hielp niets. Zolang Trio bestond heeft er wekelijks, ingevolge de wens van Hardijzer, 
een onderlinge verrekening tussen de drie ondernemers plaats gevonden. Men sprak voorts af dat 
Kok de wagenparknummers 1 tot en met 3 zou gebruiken, Middelkoop 4 tot en met 6 en Hardijzer 7 
tot en met 9. Eerst toen Middelkoop meer dan drie bussen tegelijk in dienst had werd boven de 10 
genummerd. 

Vergunning 
Bij drie afzonderlijke beschikkingen van de provincie Zuid-Holland van 1 februari 1927 kregen Kok, 
Middelkoop en Hardijzer ieder voor zich een vergunning voor het in werking houden van een 
autobusdienst Boskoop – Hazerswoude – Leiden onder de naam Trio. Bezwaren tegen de aanvragen 
van deze drie ondernemers waren alleen ingebracht door de Nederlandsche Spoorwegen, die 
aanvoerden dat een busdienst Boskoop – Hazerswoude – Leiden niet nodig was omdat de reizigers 
uit Boskoop sneller per bus van Boskoop naar Alphen aan den Rijn en verder per trein zouden 
kunnen worden vervoerd. Gedeputeerde Staten waren echter van mening dat er langs de gereden 
route nogal wat mensen woonden en dat die minder gemakkelijk via de door de Nederlandsche 
Spoorwegen voorgestelde verbinding zouden kunnen reizen. 

Alle drie de beschikkingen waren vrijwel gelijkluidend, alleen het vermelde materiaal waarmee 
gereden mocht worden was verschillend. Kok reed met een GMC voor drieëntwintig passagiers, een 
GMC voor achttien passagiers en een Ford T voor veertien reizigers. Middelkoop mocht zijn diensten 
onderhouden met een Graham-Dodge voor negentien personen en twee Ford T’s voor veertien 
passagiers. Hardijzer tenslotte mocht rijden met een Chevrolet en twee Ford T’s, waarmee veertien 
passagiers vervoerd konden worden. Al vrij spoedig zouden Gedeputeerde Staten de vermelding van 
de te bezigen bussen achterwege laten, want telkens werden bussen vervangen en was er uitbreiding 
van het wagenpark, hetgeen met betrekking tot de vermelding van het rollend materieel in de 
vergunning nogal wat administratieve rompslomp met zich meebracht. 

Ook de Trio-ondernemers kochten, nu de vergunningen waren afgekomen, vrijwel direct nieuwe 
bussen. In 1927 was dat bij Kok een Latil, in 1928 een Lancia en in 1931 een Chevrolet, alle met een 
opbouw van Verheul. Hardijzer kocht in 1927 een Dodge, in 1929 een Republic en in 1930 en 1937 
twee Fords, ook allemaal met een carrosserie van Verheul. Veruit de meeste veranderingen gaf het 
wagenpark van Middelkoop te zien. Deze ondernemer kocht in 1927 twee Dodge’s. Het chassis van 



4 
 

de tweede Dodge werd begin 1929 vervangen door een zwaarder type van hetzelfde merk. De motor 
van de eerste Dodge was tamelijk licht ten opzichte van de vrij zware carrosserie. De eerste Dodge 
moest vrij veel toeren maken, terwijl dat op de lijndienst nadelig was omdat dat het zo lang duurde 
voordat een goede snelheid bereikt werd. In 1930 kwam er een grote Stewart en in 1932 weer een 
Dodge. In 1936 nam Middelkoop een Volvo-frontstuurbus in gebruik. Deze bus was oorspronkelijk 
besteld door J. Kok senior, maar werd tijdens de bouw door Middelkoop overgenomen. In die tijd 
werd immers de vergunning van J. Kok overgeschreven op diens weduwe. Zij liet de busdienst nu 
over aan haar zoon Jelle, directeur van de Citos, zodat geen nieuwe bus nodig was. Immers, in 
voorkomende gevallen kon een Citos-bus ingezet worden. 

In de winter van 1938-1939 bouwde Verheul de laatste nieuwe bus voor Middelkoop op een Büssing- 
NAG-chassis. Enkele Trio-bussen werden voorzien van dieselmotoren. In de Lancia van J. Kok senior 
werd een Kromhout-LW-diesel ingebouwd, in de Stewart van Middelkoop een Hercules-diesel 
geplaatst, terwijl de Büssing-NAG al meteen was uitgerust met een 5-cilinder-dieselmotor. Behalve 
genoemde bussen stelde Middelkoop in 1932 nog een Chevrolet in dienst, speciaal ten behoeve van 
de hierna te noemen Trio-Citos-lijn, hoewel de bus op de dagen dat ze geen dienst deed op deze lijn 
uiteraard op andere lijnen werd gebruikt. De ondernemers van Trio en Citos gingen namelijk al gauw 
samenwerken, al ging dat in de praktijk niet altijd met evenveel succes gepaard en waren de 
financiële uitkomsten ook niet altijd florissant. Het aan elkaar uitlenen van bussen tussen Kok senior 
en Kok junior was in dit opzicht een goed ding en toen in 1931, bij een brand bij Kok junior’s Citos in 
Zoetermeer, meerdere bussen in de as werden gelegd, reden Trio-bussen op de lijnen van Citos, 
waardoor deze dienst ongehinderd kon doorgaan. 

Samenwerkingspoging 
Voor een goed begrip van de geschiedenis van Trio moeten hier enkele samenwerkingsverbanden 
worden genoemd van bedrijven die in dezelfde streek autobuslijnen onderhielden of probeerden 
daarvoor vergunningen te krijgen. Op 20 april 1931 verleenden Gedeputeerde Staten aan J. Kok 
senior een vergunning voor een dienst van Benthuizen naar Hazerswoude, te rijden met een Renault 
met achttien zitplaatsen of een Ford met twintig zitplaatsen. Deze aanvraag was ondersteund door 
de Trio-ondernemers, want met dit lijntje kwam een verbinding tot stand tussen de lijnen Benthuizen 
– Rotterdam (J. Kok junior) en de Trio-lijn Boskoop – Hazerswoude – Leiden. Reeds op 17 november 
van genoemd jaar verleenden Gedeputeerde Staten een nieuwe vergunning aan vader en zoon Kok 
en Hardijzer en Middelkoop voor een dienst, te beginnen op 1 december 1931 op het traject 
Hazerswoude – Benthuizen – Zoetermeer – Zegwaart – Zoeterwoude – Gelderswoude – Leiden, te 
rijden met een Dodge en een Ford met respectievelijk drieëntwintig en twintig zitplaatsen. 

Hierin zijn respectievelijk Trio en Citos te herkennen. Aanvankelijk was het namelijk zo dat de Trio- 
Citos-lijn het traject Zoetermeer – Benthuizen – Hazerswoude onderhield, terwijl de passagiers in 
Zoetermeer op de Citos-diensten naar Rotterdam en Den Haag konden overstappen en in 
Hazerswoude op de Trio-diensten naar Boskoop en Leiden. Gaven de Trio-ondernemers in 1932 
zestien verbindingen tussen Boskoop en Leiden, de lijn Zoetermeer – Hazerswoude werd slechts 
zesmaal daags gereden en uitsluitend op werkdagen. Hieruit blijkt wel dat de vervoersbehoefte niet 
zo heel erg groot was. Het was mede voor deze dienst dat J. Kok junior en Middelkoop beiden een 
Chevrolet in dienst stelden die respectievelijk de wagenparknummers 11 en 13 kregen. 
Bovenstaande aanvragen hebben alles te maken met de hierna volgende geschiedenis van enkele 
andere autobusbedrijven. 

Hazerswoudse busondernemers 
Op 28 april 1930 kreeg G. van Gorsel uit Hazerswoude – ondanks bezwaren van Trio en Citos – een 
vergunning voor een dienst Hazerswoude – Benthuizen – Zoeterwoude – Leiden. Tot dan toe werd 
dit traject nog niet bereden en veel vervoer zou er wellicht niet zijn, maar in de relatie Hazerswoude 
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– Leiden zou de nieuwe dienst een bedreiging voor Trio kunnen zijn. Van Gorsel had volgens de 
vergunning voor deze dienst twee bussen, te weten een Overland Whippet en een Ford met 
respectievelijk zestien en dertien passagiers. Kennelijk was deze dienst geen rijkmaker, want de 
Hazerswoudenaar vroeg al gauw toestemming om zijn dienst over te dragen aan de gebroeders 
Vreeburg uit Hazerswoude. Op 7 april 1931 werd deze overdracht door Gedeputeerde Staten echter 
afgewezen. Niet alleen de Trio-ondernemers hadden bezwaren ingediend, maar ook… Van Gorsel  
zelf! Hij had namelijk laten weten dat hij zijn aanvraag tot overdracht introk en het toch zelf weer  
wilde gaan proberen. Een en ander had wellicht te maken met de interesse van de Trio-
ondernemers. Van Gorsel hoopte dan een betere prijs te maken dan bij een overdracht aan de 
gebroeders Vreeburg. 

Tegelijk met de weigering van Gedeputeerde Staten voor de overdracht van de vergunning van Van 
Gorsel aan de gebroeders Vreeburg werden ook nieuwe aanvragen ingediend voor hetzelfde traject 
door A. Erkelens uit Hazerswoude alsmede door A. van der Lelie en S. Voets, eveneens uit 
Hazerswoude. Het resultaat van dit alles was dat Van Gorsel bleef rijden. Toen de Trio-Citos- 
onderneming hun aanvraag indiende voor een vergunning over het traject Hazerswoude – 
Benthuizen – Zoeterwoude – Leiden, welke vergunning zij zoals we zagen ook toegewezen kregen, 
probeerden direct enkele andere ondernemers hetzelfde. Daarom wezen Gedeputeerde Staten op  
30  november 1931 de volgende aanvragen af, alle voor het traject Hazerswoude – Gelderswoude – 
Weipoort – Leiden, namelijk van de gebroeders Vreeburg, die het nog eens probeerden, van A. 
Erkelens, die het ook nog eens waagde, en van H. Natzijl,  ook  al  een  Hazerswoudenaar.  Op  10  
november  1931  werd  de vergunning van G. van Gorsel ingetrokken. 

Zoals we reeds zagen ging de nieuwe Trio-Citos-lijn slechts het gedeelte Zoetermeer – Benthuizen – 
Hazerswoude bedienen. Het traject Benthuizen – Leiden leek geen levensvatbaarheid te hebben; er 
zou geen droge snee brood te verdienen zijn. Dit traject ging Erkelens nu toch proberen. Het traject 
Hazerswoude – Gelderswoude – Weipoort – Leiden werd op zijn naam geschreven. Erkelens reed 
vijfmaal daags op werkdagen en feestdagen. Hij heeft het enkele jaren volgehouden maar moest het  
om financiële redenen uiteindelijk toch opgeven. Hij trad als chauffeur in dienst van Citos, welke 
onderneming ook zijn Chevroletbusje overnam. Op 18 april 1939 werd zijn vergunning ingetrokken. 
Citos kreeg nu een vergunning om van Benthuizen via Zoeterwoude en Hoge Rijndijk naar Leiden te 
rijden. In de praktijk was het zo dat de Citos-bus meestal tot de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude reed 
en de passagiers daar overgaf aan de Trio-bussen of omgekeerd. Alleen bij grote drukte reed de 
Citos-bus door naar het eindpunt in Leiden. 

Wat zagen ze erin? 
Het is haast onbegrijpelijk wat al die aanvragers in het traject Hazerswoude – Benthuizen – 
Zoeterwoude – Leiden zagen, want veel vervoer zou er beslist niet zijn. Bovendien reed van 
Zoeterwoude (Weipoort) via Zoeterwoude (Dorp) ook nog de ondernemer P. Dubbelaar uit Leiden 
een busdienst op deze stad. Hij had deze lijn overgenomen van N. van den Akker uit Zoeterwoude, 
die op 22 februari 1927 vergunning had gekregen deze dienst, die hij toen al enige tijd onderhield, in 
werking te houden. Dubbelaar nam de dienst op 7 januari 1930 van Van den Akker over. Maar op 4 
november 1936 trokken Gedeputeerde Staten deze vergunning uiteindelijk in omdat Dubbelaar niet 
meer reed. Hij had de strijd opgegeven. Zoeterwoude (Dorp) werd vanaf die datum alleen bediend 
door de ondernemer J. Bonekamp, die op de lijn Stompwijk – Zoeterwoude – Leiden reed. 

Was het bedrijf van Middelkoop in de late jaren dertig wel gezond, in de daaraan voorafgaande jaren 
was het telkens de vraag of er overlevingskansen waren. Zulke moeilijke jaren maakten trouwens 
veel autobusondernemers in die jaren mee. Telkens probeerden de Trio- en Citos-ondernemers hun 
lijnennet uit te breiden, maar dat bleek niet mee te vallen. Per 9 december 1928 nam Middelkoop 
samen met J. Kok junior, die voor zichzelf wilde beginnen, de lijn Zoetermeer – Den Haag over van de 
ondernemer J. van Bergen Henegouwen uit Zoetermeer. Van Bergen Henegouwen zag geen brood 
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meer in dit traject en concentreerde zich geheel op zijn andere lijn, Zoetermeer – Delft, die wel 
redelijke uitkomsten te zien gaf. Ook Kok en Middelkoop oogsten schrikbarend slechte resultaten op 
de lijn Zoetermeer – Den Haag, reden voor Middelkoop om zich snel terug te trekken. Kok mocht 
toch het genoegen smaken er na hard werken bovenop te komen en later de lijn Zoetermeer – Den 
Haag tot bloei te zien komen. 

Kok en Middelkoop probeerden samen met Maarse & Kroon te Leimuiden/Aalsmeer een verbinding 
tussen de bloemencentra Boskoop en Aalsmeer te realiseren. Kok en Middelkoop zouden het 
trajectgedeelte Boskoop – Alphen aan den Rijn voor hun rekening nemen. Net zoals destijds werd 
ook hier weer een zeer merkwaardige regeling getroffen, namelijk de ene week stelde Kok een bus 
beschikbaar, de andere week Middelkoop. De chauffeur die werd aangetrokken voor deze nieuwe 
dienst moest de ene week op de bus van Kok rijden, daar afrekenen en zijn salaris ontvangen, terwijl 
hij de andere week bij Middelkoop moest zijn. Deze verbinding werd viermaal daags onderhouden. 
Kok en Middelkoop kregen op 28 juli 1931 de vergunning voor het traject Boskoop – Alphen aan den 
Rijn. Op dezelfde dag kreeg Maarse & Kroon ook een vergunning voor een dienst Aalsmeer – 
Leimuiden – Alphen aan den Rijn. Door middel van deze diensten kwam er een verbinding tussen 
Boskoop en Aalsmeer. 

Slechte financiële resultaten 
De Trio-ondernemers hadden op het traject Boskoop – Alphen aan den Rijn zulke slechte financiële 
resultaten dat ze de dienst hierop al snel weer wilden opgeven. Toen werd overeengekomen dat 
Maarse & Kroon dit trajectgedeelte zou overnemen en ook de chauffeur in dienst zou nemen die hier 
altijd reed. Op 27 juni 1933 beschikten Gedeputeerde Staten goedgunstig over deze overname 
waardoor de verbinding Boskoop – Aalsmeer voorlopig behouden bleef. Voorlopig, ja, want al toen 
Kok en Middelkoop Boskoop – Alphen aan den Rijn aanvroegen waren er reeds bezwaren van de 
Nederlandsche Spoorwegen, die de verbinding overbodig vonden en er op wezen dat er te zijner tijd 

Een bus van Trio in de jaren dertig bij het gemeentehuis in Boskoop. 
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een spoorwegverbinding Alphen aan den Rijn – Boskoop – Waddinxveen – Gouda zou komen, terwijl 
in die tussentijd de bootdienst door de NS voldoende werd geacht. Gedeputeerde Staten hadden in 
1931 besloten dat de vergunning voor een busdienst slechts zou worden gegeven totdat de trein 
werkelijk reed. In 1934 was het zover en moest Maarse & Kroon het traject Alphen aan den Rijn – 
Boskoop prijsgeven. Ook de ondernemer J. Jannes uit Boskoop, die de lijn Boskoop – Waddinxveen – 
Gouda reed, raakte zijn vergunning kwijt en moest zijn bedrijf opheffen. Kok junior en Middelkoop 
probeerden in 1931 ook nog een andere verbinding in handen te krijgen, namelijk Boskoop – 
Reeuwijk – Gouda, maar deze aanvraag werd op 2 juni 1931 afgewezen. Bezwaren van J. Jannes te 
Boskoop (Boskoop – Waddinxveen – Gouda), W. J. van der Meer  (Boskoop – Reeuwijk – Gouda) en 
H. L. van Bunningen te Zwammerdam (Bodegraven – Reeuwijk – Gouda) waren voor Gedeputeerde 
Staten aanleiding de gevraagde concessies te weigeren. Deze aanvraag van Kok en Middelkoop zou, 
als ze was toegewezen, een mooie verbinding Leiden – Hazerswoude – Boskoop – Gouda hebben 
opgeleverd. Een eerdere aanvraag van een ander was ook afgewezen. Op 21 maart 1927 hadden de 
ondernemers H. D’hondt en C. Bontenbal te Reeuwijk een vergunning gekregen voor de dienst 
Boskoop – Reeuwijk – Gouda. Al gauw echter bleek deze dienst weinig levensvatbaar en de heren 
gaven het op. P. J. van der Meer uit Boskoop vroeg toen een dienst Gouda – Reeuwijk – Boskoop –
Hazerswoude – Zoetermeer – Leiden aan. Daarvoor kreeg hij op 2 april 1928 vergunning, zij het 
echter alleen voor het traject Boskoop – Reeuwijk – Gouda. Op 29 januari 1930 werd de 
vergunningsoverdracht toegestaan van P. J. van der Meer op W. J. van der Meer, die het nu weer 
ging proberen en het inderdaad jaren heeft volgehouden.

Het einde van Trio 
Na al deze probeersels draaide het Trio-bedrijf enige jaren normaal door; de lijndiensten gaven geen 
moeilijkheden. Het toerbedrijf, althans bij Middelkoop, breidde langzaam uit, terwijl bij Kok de  
garage in Boskoop ook goed liep, zodat drie tamelijk gezonde bedrijven Trio vormden. Zo kwam het 
jaar 1940, het jaar van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en het begin van een periode 
waarin alles anders zou worden. Het uitbreken van de oorlog betekende al gauw het einde van Trio. 
Omdat Citosa groot gebrek kreeg aan bussen, werden alle Trio-bussen die nog aanwezig waren 
ingezet op de Citosa-lijnen en kregen de bussen ook al spoedig gasgeneratoren, die het eigendom 
van Citosa waren. In 1941 kon men alle nog aanwezige bussen van Trio aldus uitgemonsterd zien 
rondrijden, maar nog wel met Trio-opschriften. Per 15 mei 1942 echter kwam het gehele Trio-bedrijf 
in handen van Citosa en werden de overgenomen Trio-bussen in Citosa-kleuren geschilderd en in de 
Citosa- wagenparknummering opgenomen. 

Omdat verschillende ondernemers, die hun lijnen aan de Citosa moesten verkopen, hun bussen niet   
aan dit bedrijf overdeden, reden op diverse lijnen WSM-, Citosa- en Trio-bussen door elkaar. Toen in 
mei 1943 brand uitbrak in de garage van Middelkoop, verbrandden de daar aanwezige bussen:  
Citosa 9 (Hansa-Lloyd/Verheul), Citosa 13, Citosa 15 (Ford/Verheul, ex-Trio 19), Citosa 17 
(Chevrolet/Van Well & Goerke, ex-Erkelens 1), Citosa 261 (Diamond/Den  Oudsten  & Domburg, ex- 
WSM 261, ex-WSM 94) en Citosa 265 (Diamond/Van Well & Goerke, ex-WSM 265, ex-WSM 64). 
Hiervoor werd vermeld dat alle op 15 mei 1942 nog aanwezige Trio-bussen naar Citosa gingen, maar 
er waren weinig Trio-bussen overgebleven. Al het materiaal van Kok was eerder al afgevoerd of 
gevorderd, zodat er alleen nog Middelkoop-Trio-bussen waren. Enkele ex-Trio-bussen overleefden als 
Citosa-eigendom de oorlog, maar Trio was als lijndienst- en touringcarbedrijf verdwenen en het 
personeel was nu in dienst van Citosa gekomen. Alles leek er dus op dat Trio voorgoed geschiedenis 
was geworden, maar dat pakte later anders uit. 

Op 1 december 1948 begon C. F. Middelkoop toch weer autobussen te exploiteren, waarbij hij onder 
de naam Trio werkte. Enkele oude Citosa-bussen vormden het begin van een nieuw wagenpark, dat 
tot 1 juni 1970, de dag waarop het toen nog aanwezige materiaal en de vergunningen aan 
Westnederland werden overgedragen, elf bussen heeft geteld. Met deze bussen heeft Middelkoop 
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jarenlang de dienst Boskoop – Reeuwijk – Gouda gereden voor Citosa, ongeveer het oude traject   
van P. J. van der Meer. In 1970 besloot Middelkoop in verband met zijn vergevorderde leeftijd zijn 
bedrijf te verkopen en werd Westnederland de nieuwe eigenaar van wat er toen nog resteerde van  
het vroegere Trio. De bussen 9 (Bedford/Van Hool, 1961) en 10 (DAF-Smit Joure, 1963) gingen naar 
Westnederland, terwijl de 8 en de 11 nog enkele jaren dienst deden bij de NAL (firma Langhout, Ter 
Aar). 
(Met dank aan S. O. de Raadt†, Aalsmeer) 
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