
                                                                                                                                
Menenpoort  Last Post 

 

In stilte wacht de menigte onder de Menenpoort op de klok van acht uur.  Op 

dat ogenblik zetten de vrijwillige klaroenblazers van de Last Post Association 

de klaroen aan hun lippen. Niets bereidt u beter voor op de gevoelens die je 

ervaart wanneer je dit gebeuren ter plaatse kunt volgen.  

 

Ceremonie 

Traditioneel bestaat de Last Post ceremonie uit een parade, waarbij het verkeer 

wordt stilgelegd, een gebed of toespraak, het blazen van de Last Post, een 

aanmaning, een minuut stilte, een treurmelodie (Lament), een kranslegging, 

vlaggen en banieren, en de reveille (het muziekstuk). 

Of alle bovenstaande onderdelen aan bod komen hangt af van de gelegenheid 

en van het feit dat personen en groepen vragen om aan de plechtigheid deel te 

nemen. Vele jaren duurde de ceremonie slechts twee minuten. Tot in de jaren 

tachtig kon het aantal deelnemers op één hand geteld worden. Op speciale 

herdenkingen waarop beroemde bezoekers aanwezig waren werd de 

plechtigheid wel wat grootser gehouden. Vanaf 1990 echter werd de 

ceremonie grootschaliger opgezet. Naarmate de plechtigheid bekender werd 

vroegen meer en meer groepen en scholen om aan de ceremonie te kunnen 

deelnemen. De dag van vandaag zijn er elke dag wel 100  toeschouwers; tijdens 

de zomermaanden kunnen er wel 1000 zijn. 

 

Praktische informatie 

De Last Post ceremonie vindt elke dag plaats om 20.00 uur. Er valt geen 

toegangsgeld betaald te worden en er hoeft niet gereserveerd te worden. Op 

drukke dagen beginnen de toeschouwers reeds 30 minuten voor het begin van 

de ceremonie aan te komen.  Het is mogelijk een meer uitgebreide ceremonie 

aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer individuen of groepen een krans willen 

neerleggen of een koor of muziekband willen laten spelen. De Last Post 

Association is gelukkig wanneer ze zulke aanvragen krijgt; alleen moet een 

aanvraag goed op tijd ingediend worden. Ook deze meer uitgebreide 

ceremonies zijn voor het publiek toegankelijk, en beginnen om 20.00 uur.   


