
Hoedenspelden en openbaar vervoer 

 

 

Bovendien hebben we het inventariseren van de archieven ten opzichte van de oprichting 

van de maatschappijen voor spoorwegvervoer op het grondgebied van Sint-Gillis bijna 

beëindigd. Dankzij deze documenten zullen jullie een groot gedeelte van de geschiedenis 

van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ontdekken. Jullie 

zullen met name heel wat inlichtingen verbonden met twee belangrijke maatschappijen 

kunnen vinden en vooral de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 

(MIVB) en de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMVB). Ons document van de 

maand wordt gewijd tot de NMVB. Deze maatschappij werd in 1884 opgericht om de 

onafgebroken vermeerdering van de behoeften voor het vervoer van de plattelandse 

bevolking met bestemming naar grote steden te kunnen voorzien. Het heeft ongetwijfeld de 

verstedelijking bevorderd. Dankzij deze maatschappij zijn de tramlijnen in aantal 

toegenomen. In 1894 werd de eerste elektrische tramlijn opgericht. 

 

Het document beschrijft een gezichtspunt dat meestal onbekend blijft hoewel het nog 

actueel is in onze huidige vervoermaatschappijen: de openbare eigenschap van het vervoer. 

In 1913 besloten de burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het gebruik 

van hoedenspelden zonder puntbeschermers te verbieden in het openbaar vervoer omdat 

er veel incidenten waren geweest. In hetzelfde tijdperk heeft de hoofd van de politie van 

Parijs een gelijksoortige beschikking bekendgemaakt die was opgesteld door zijn voorganger 

Louis Lépine. Deze laatste had tevergeefs gehoopt dat deze beschikking van nul en gener 

waarde zou worden. 

 

Als er wordt gevraagd of u de naam NMVB kent, zal u waarschijnlijk er geen flauw idee van 

hebben voor verschillende redenen. Ten eerste blijven er bijna geen spoorwegen meer van 

dit tijdperk op het platteland  omdat ze door buslijnen werden vervangen. Tijdens de jaren 

90 en na de verdeling van het land in gewesten hebben de verschillende busmaatschappijen 

gefusioneerd en ze zijn de TEC en De Lijn geworden. De geboorte van die twee 

vervoermaatschappijen heeft het einde van de NMVB aangekondigd. Deze laatste bestond 

gedurende meer dan honderd jaren. 

 

Dit document kan geraadpleegd worden en wordt overigens bewaard in de gemeentelijke 

archieven van Sint-Gillis in het archiefbestand van de Openbare Werken en meer precies in 

het gedeelte van de spoorwegvervoer waarvan de inventaris op Internet beschikbaar zal zijn 

in de loop van deze semester. 

 

Huidige bronvermelding : dossier betreffende het gebruik van hoedenspelden en het gevaar 

dat ze betekenen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


