Prins Simon de Merode
Sinds eeuwen is de naam De Merode verbonden aan Oirschot. Datzelfde geldt voor de naam van
gilde Sint Sebastiaan. Ook tussen het gilde en De Merodes is van oudsher een band. Deze connectie
blijkt uit het feit dat, sinds 1909, de familie De Merode Westerlo zich als beschermheer aan het gilde
heeft verbonden. Graaf Charles de Merode Westerlo werd toen de eerste beschermheer tot zijn
dood in 1977. De band tussen gilde Sint Sebastiaan en de familie De Merode had ook tot effect, dat
de gemeenten Oirschot en Westerlo met elkaar sinds 1980 verbroederd zijn geraakt.
Gilde Sint Sebastiaan bewaart goede herinneringen aan de Kasteelfeesten in Westerlo. Het gilde was
meer dan 25 maal present. Deze feesten werden gehouden op het kasteeldomein van de Merodes.
In 1975 wordt het gilde met dames door de gemeente Westerlo en het organisatiecomité
uitgenodigd voor een bezoek. Ook beschermheer Prins Charles is aanwezig. Het gilde krijgt dan uit
handen van de voorzitter van het Comité Kasteelfeesten Westerlo, Renaet Huygebaert, een mooie
voorzittershamer die onze hoofdman tot op heden hanteert.
Sinds 2 oktober 2018 is prins Simon de Merode onze beschermheer.
Simon de Merode is geboren in Charleville-Mézières op 15 september 1981. Hij is de tweede
afstammeling van Léonel de Merode en Régine de Liedekerke (27ste generatie).
Hij woonde tot zijn 18e in de Franse Ardennen, samen met twee broers en een zus.
Daarna studeerde hij in Frankrijk tot aan zijn baccalaureaat, gevolgd door de business school in
Brussel (VUB).
In 2006 krijgt hij de verantwoordelijkheid over het kasteel van Westerlo, dat sinds 1620 in het bezit is
van de familie.
Al een aantal jaren is onze beschermheer verantwoordelijk voor de musicalspektakels van Historalia.
Met deze musicals wil hij de Westerse geschiedenis in al haar glorie laten herrijzen. Deze
spektakelrijke musicals vinden plaats in betoverende kastelen (van o.a. Westerlo en Laarne) - en
brengen de interessantste historische personages weer tot leven. Voor verdere informatie zie:
www.historalia.be.
Vrijdag 3 september 2010 zijn in het kasteel De Merode in Westerlo prins Simon de Merode (28) en
de Engelse Anna Pigott in het huwelijk getreden. Het kerkelijk huwelijk is enkele dagen later
voltrokken in het Engelse Sandhurst. Het gilde is met een delegatie bij het kerkelijk huwelijk
geweest. Het echtpaar kreeg bij die gelegenheid een Oirschots eiken haardstoeltje met zilveren
plaatje van het Jeruzalemkruis cadeau.
Op 2 oktober 2018, de dag waarop we dat jaar koningschieten, neemt prins Simon de Merode het
beschermheerschap van ons gilde over van zijn neef, prins Boudewijn de Merode. Prins Boudewijn is
op dat moment 40 jaar beschermheer geweest van ons gilde.
Mede ter ere van de overdracht van het beschermheerschap stelde het gilde de tentoonstelling
'Heren van Merode' samen. Deze tentoonstelling, die bijna 500 bezoekers mocht ontvangen, was in
het oude Raadhuis aan de Markt en werd die dag door de beide prinsen en burgemeester Judith
Keijzers-Verschelling geopend.
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