
VIII.B.02.    DE BURGEMEESTER 
 
 
Als burgemeester kende Joseph Poelmans een zeer lange ambtspe-
riode. Ze begon in 1912 voor de eerste wereldoorlog en eindigde 
in 1936 toen hij in augustus overleed. Remi Sweldens volgde hem 
op en zette de familietraditie verder. Hij bleef burgervader 
tot eind 1938. Na de verkiezingen van 16 okt. 1938 speelde hij 
zijn meerderheid kwijt. 
 
Net voor de tweede wereldoorlog, vanaf 16 okt. 1939, kwam er 
opnieuw een kasteelbewoner aan het hoofd: de 39-jarige baron 
Gerard de Pitteurs-Hiegaerts. Hij werd geschorst bij de aanvang 
van de oorlog en mocht zijn ambt hernemen vanaf 22 juli 1945, 
maar pas op 17 jan. 1946 verscheen hij opnieuw in het gemeen-
tehuis. Tijdens het eerste oorlogsjaar, op 26 dec. 1940 werd de 
73-jarige schepen Jean Marguillier dd.burgemeester.   
 
De Duitse bezetter wou een groter gezag van de burgemeester en 
een strengere controle door de staat. De burgemeesters mochten 
voortaan buiten de gemeenteraad verkozen worden. Een ander be-
sluit, in februari 1941 uitgevaardigd, hield een aanzienlijke 
versterking in van het burgemeestersgezag. Vanaf april 1941 
stond de gemeenteraad buiten spel en alle macht lag bij het 
schepencollege. 
 
Door de verordening van 07 maart 1941 moesten in principe alle 
ambtenaren, burgemeesters en schepenen inbegrepen, hun functie 
verlaten wanneer zij de leeftijd van 60 jaar bereikt hadden. 
Door het besluit van 28 mei 1941 kreeg de burgemeester een 
vergoeding van 12.000 F tot 100.000 F volgens het aantal 
inwoners en voor een achturenwerkdag. Vanaf 26 juli 1941 tot 
het einde van de oorlog werd Hubert Schoofs burgemeester.   
 
Op 09 sept. 1944, één dag na de bevrijding, werd Jean Marguil-
lier weer dd. burgemeester, bij afwezigheid van Gerard de Pit-
teurs-Hiegaerts. Op 05 nov. 1944 werd kennisgenomen van de 
schorsing van Gerard de Pitteurs-Hiegaerts en de benoeming tot 
burgemeester van Jean Marguillier.  
 
In mei 1945 werd Jean Marguillier veroordeeld voor oorlogsfei-
ten en beroofd van zijn burgerrechten. Remi Sweldens werd dan 
dd.burgemeester en regeerde met een minderheid volgens artikel 
107 van de gemeentewet tot eind 1945.  
 
Op 17 jan. 1946 nam baron Gerard de Pitteurs-Hiegaerts terug 
bezit van de burgemeesterszetel. Bij de verkiezingen van 24 
nov. 1946 was hij de enige verkozene van het vroegere bestuur. 
Maar in mei 1947 werd fruitteler-verzekeringsagent Roger Poulus 
burgemeester. Hij bleef dit 24 jaar lang, tot op 06 april 1971, 
toen hij na een auto-ongeval overleed. 
 
Op 25 juli 1971 werd Remi Bels, fruitteler en kleinzoon van 
Remi Sweldens, de nieuwe burgervader tot aan de fusie met Sint-
Truiden op 26 juni 1977. 
 


