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Werkingsverslag 2016 Last Post Association vzw 
 
De Last Post Association vzw is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door 
vrijwilligers. Deze vereniging organiseerde de eerste Last Postplechtigheid in 1928, en is nog 
steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke eerbetoon onder de 
Menenpoort in Ieper.  
 
Dit document is het werkingsverslag voor het jaar 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016), het 88e 
jaar in de werking van de Last Post Association.  
 
 
1. De plechtigheden  

 
De dagelijkse Last Postplechtigheden werden elke avond van 2016 trouw uitgevoerd om 
20u00 onder de Menenpoort. Ook nu werden deze door heel veel toeschouwers bijgewoond. 
 

 
 
Een overzicht van de belangrijkste plechtigheden onder en buiten de Menenpoort in 2016: 
 
14/01/2016:  Afscheid van Major Stephen Ward (Australië) 
28/01/2016: Peace Village Mesen en zijn tijdelijke bewoners 
19/03/2016: Deelnemers De Passie 
26/03/2016: Organisatie Gent-Wevelgem en Ieperse Wielerclubs 
24/04/2016: Senator the Hon Mathias Cormann, Minister van Financiën van Australië 
25/04/2016:  Anzac Day - 101e verjaardag van de landing in het Turkse Gallipoli door troepen 

uit Australië en Nieuw-Zeeland 
29/04/2016:  Kandidaten Vredesprijs Stad Ieper 
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06/05/2016: 100km van Ieper 
06/05/2016: Brookwood Last Post 
08/05/2016: Herdenking einde Tweede Wereldoorlog 
11/05/2016: London Taxi Charity 
13/05/2016: Afscheid van Ian Hussein (CWGC)  
01/06/2016: NATO 
02/06/2016: The Band of The Royal Regiment of Fusiliers 
17/06/2016: Plechtigheid voor de eerste gesneuvelde Australische soldaten in België 
30/06/2016: Kent Hehr, Canadian Minister of Veterans’ Affairs 
02/07/2016: C. Mitchelmore, Newfoundland Minister of Business, Tourism, Culture and 

Rural Development 
05/08/2016: Royal Engineer Corp Band 
19/08/2016: Lviv-koor uit Oekraïne 
27/08/2016: Homage to a Hay 
27/08/2016: Vierdaagse van de IJzer 
04/09/2016: Band Grenadier Guards (+ Brugge) 
05/09/2016: Ypres Blacksmiths & Blind Veterans UK 
12/09/2016: Niue Gemeenschap (Nieuw-Zeeland) 
13/09/2016: H.E. De Gouverneur van Victoria, the Hon. Linda Dessau AM + David 

McLachlan (RSL Victoria) 
19/10/2016: Z.E. Dr. James Kember, NZ Ambassadeur in Frankrijk 
11/11/2016: Wapenstilstand 
09/12/2016: International Christmas Truce U12 Football Tournament Premier League 
15/12/2016: Afscheid François Nozaïc, Australian Defence Force Paris 
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Kortom: het jaar 2016 was opnieuw een heel druk jaar in de geschiedenis van de Last Post 
Association. Wellicht het drukste jaar na 2014 en 2015. De aantallen toeschouwers op de 
dagelijkse plechtigheid waren vaak boven verwachting zodat in een aantal gevallen zowel de 
brug als de straat werden ingenomen.  
 
Zoals steeds komen de meeste bezoekers uit de landen van de Commonwealth: vooral het 
Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar ook uit België en uit 
Nederland was er veel interesse. Veel individuen, legereenheden en regimenten komen juist 
100 jaar na datum hun familie en/of leden van hun regiment herdenken.  
 
Hierdoor was er dan ook een zekere druk te merken op de werking van de Last Post 
Association, op het verkeer en op de stad Ieper. Het harde werk van politie en de ceremonial 
assistants van de Last Post Association was echt nodig en wordt bijzonder geapprecieerd.  
 
Daardoor slaagde de Last Post Association er telkens opnieuw in om te zorgen voor de juiste 
atmosfeer van de dagelijkse herdenkingsplechtigheid. 
 
 
2. Enkele opmerkelijke feiten van het werkjaar 2016 
 
Order of Australia voor voorzitter Benoit Mottrie - 24/04/2016 
 
De Australische regering en de Last Post Association feliciteerden van harte Benoit Mottrie, 
voorzitter van de Ieperse Last Post Association, die op zondag 24 april 2016 een ereteken in 
de Order of Australia werd toegekend. 
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Deze onderscheiding erkent de belangrijke rol van de voorzitter en de Last Post Association 
in de betrekkingen tussen België en Australië. Senator the Hon Mathias Cormann, de 
Australische Minister voor Financiën, zat de ceremonie in Ieper voor tijdens dewelke Benoit 
Mottrie het ereteken ontving uit handen van de Australische Ambassadeur Dr Mark Higgie. 
 
Anzac Day: 101e verjaardag van de landing in Gallipoli - 25/04/2016 
 

 
 
Elk jaar op 25 april, de dag van de landing in Gallipoli, herdenken Australië en Nieuw-
Zeeland de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De klaroeners van de Last Post 
Association speelden de Last Post op de dawn service op Buttes Cemetery in Zonnebeke.  
Belangrijke delegaties uit Australië en Nieuw-Zeeland woonden de dagelijkse Last Post bij 
op 24 & 25/04/2016 alsook de speciale Last Post op maandag 25/04/2016 om 11.15 uur.  
 
Nieuwe folders Exhortation 
 
De Last Post Association zorgde voor een update van het foldertje voor de Exhortation en de 
Kohima. De lay-out en het lettertype werden aangepast zodat de tekst beter leesbaar werd. 
 
Afscheid Ian Hussein - 13/05/2016 
 
Op 13 mei 2016 nam de Last Post Association afscheid van Ian Hussein en zijn familie. 
Gedurende zijn periode in Ieper kon de vereniging steeds rekenen op de zeer goede 
samenwerking met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Zoals onder 
andere de medewerking van de CWGC aan de realisatie van de Last Post App in 2015 en 
aan de steun en medewerking van de CWGC bij de 30.000e Last Post op 09/07/2015.  
 
Als dank voor zijn jarenlange steun en engagement, werd Ian Hussein benoemd tot patron 
van de Last Post Association.  
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Antoon Verschoot, ereburger van de stad Ieper - 16/05/2016 
 

 
 
Na zijn afscheid als chef-klaroener van de Last Post Association op 12 december 2015, werd 
Antoon Verschoot door de gemeenteraad van Ieper unaniem voorgedragen om ereburger 
van de stad Ieper te worden. De plechtige installatie vond plaats op 16 mei 2016 in het 
Museumcafé van het In Flanders Fields Museum. Een bijzondere eer voor Antoon, zijn 
familie, alle klaroeners uit het verleden en het heden en voor de Last Post Association in het 
algemeen. Jammer genoeg moesten we inmiddels afscheid nemen van Antoon.  
 
John Underhill, patron van de Last Post Association - 11/06/2016 
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Reeds jaren kan de Last Post Association rekenen op de steun van John Underhill en zijn 
familie bij diverse organisaties. Bijvoorbeeld: de logistieke steun bij de diverse edities van de  
Ypres Memorial Tattoo. Maar ook de rol en inzet van John Underhill bij het tot stand komen 
van The Great Pilgrimage 2018, die de Royal British Legion in augustus 2018 samen met de 
Last Post Association zal organiseren. Voor zijn jarenlange inzet werd John Underhill op 11 
juni 2016 benoemd tot patron van de Last Post Association.  
 
Brendan Nelson, patron van de Last Post Association - 09/07/2016 
 
Op 9 juli 2016 werd Dr Brendan Nelson, Directeur van het Australian War Memorial in 
Canberra (Australië), eveneens benoemd tot patron van de Last Post Association. Als 
Australisch Ambassadeur in België woonde hij zeer regelmatig de Last Post ceremonie bij. 
Hij was een van de hoofdsprekers op de academische zitting voor de 30.000e Last Post op 9 
juli 2015. En hij zorgde ervoor dat de leeuwen van de Menenpoort in 2017 naar Ieper 
terugkeren. Maar ook voor heel wat andere zaken kon en kan de Last Post Association 
steeds op zijn medewerking en enthousiasme rekenen.  
 
Vaste repetitie klaroeners – Sept. 2016 
 
Vanaf september 2016 werd er opnieuw gestart met een maandelijkse repetitie voor de 
klaroeners en de kandidaat-klaroeners, dit om de kwaliteit van de ceremonie te blijven 
waarborgen. Dank aan Roland Neyrinck voor het leiden van deze repetities die steeds in het 
brandweerarsenaal plaats vinden.  
 
360e verjaardag Grenadier Guards – 02 & 04/09/2016 
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De klaroeners van de Last Post Association hadden de eer om de Last Post te blazen tijdens 
de viering van de 360e verjaardag van de Grenadier Guards op de Burg in Brugge op vrijdag 
2 september 2016. Op zondag 4 september 2016 woonde de Band van de Grenadier Guards 
de dagelijkse Last Postplechtigheid bij onder de Menenpoort. Zij legden een krans neer aan 
de voet van paneel 9 waarop de vermiste Grenadiers Guards, die sneuvelden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, worden herdacht. 
 
Wapenstilstand: 11 november 2016 
 
De Last Post Association organiseerde, in samenwerking met de Stad Ieper, de speciale 
11uur ceremonie ter gelegenheid van de 98e verjaardag van de Wapenstilstand van 1918. 
De ceremonie werd muzikaal ondersteund door het Koninklijk St.-Maartens en St.-Niklaas 
Mannenkoor en Harmonie Ypriana. Het publiek kon opnieuw de plechtigheid volgen op het 
groot scherm op de markt.  
 

 
 
De tuinen rond de Menenpoort werden ook nu weer omgetoverd in een ‘Poppy Field', op 
initiatief van de Royal British Legion Ieper. En de Last Post Association zorgde voor een 
infostand onder het Nieuwerck op de Ieperse grote markt.  
 
TGWR 16 - 11/11/2016 
 
Op 11 november 2016 vond de 13e editie plaats van het herdenkingsconcert The Great War 
Remembered in de Ieperse kathedraal. Voor het 7e opeenvolgende jaar werd samengewerkt 
met de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana, onder leiding van dirigent Nico Logghe. Ook 
het Ieperse Chorus was van de partij, net als de Ypres Surrey Pipes & Drums.  
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De Last Post Association bracht in 2016 opnieuw een klassiek concert met medewerking van 
soprane Lies Verholle. Ook Wannes Cappelle was erbij en een aantal kinderen zorgden mee 
voor een geslaagd concert. 
 
Opnieuw waren er twee edities van het concert: om 16.30 uur en om 19.30 uur voor in totaal 
± 1.300 bezoekers.  
 

 
 
Ook voor de editie 2016 waren de reacties van het publiek na afloop onverdeeld positief. De 
Last Post Association bleef investeren in geluidsondersteuning, belichting en projectie. Een 
goede akoestiek en passende sfeerbelichting blijven echter grote uitdagingen in een gebouw 
als de kathedraal.  
 
De vlotte samenwerking en ondersteuning van volgende instanties draagt substantieel bij tot 
het succes van het evenement: Stad Ieper en haar verschillende diensten (Toerisme, 
Cultuurcentrum en Technische Dienst), alsook Deken Hemeryck en zijn medewerkers. De 
Last Post Association is hen hiervoor zeer erkentelijk. Ook een bijzonder woord van dank 
aan coördinator Mathieu Mottrie voor zijn bijzondere inzet.  
 
Voor de editie van 2017 hoopt de Last Post Association verder te kunnen bestendigen, 
waarbij vastgehouden wordt aan het traditioneel concept.  
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3. Medewerkers 
 
Op 31/12/2016 bestond de Last Post Association uit: 
 
- Raad van Beheer (3): Benoit Mottrie, Guy Gruwez en Philippe De Bruyn  
 
- De Raad van Bestuur:  

o Vaste leden (6): Carl Denys, Philippe Dochy, Mathieu Mottrie, Jacky Platteeuw, Patrick 
Donck, Charles Vermeulen 

o Toegetreden leden (2): Jacques Ryckebosch en Hans De Keyser 
 

- Klaroeners (6): Rik Vandekerckhove, Dirk Vandekerckhove, Raf Decombel, Tonny Desodt, Jan 
Callemein en Christophe Wils. 

 
- Pipers (2): Pierre Dervaux en Gil Vermeulen 

 
- Ceremonial-assistants (3): Brian Claeys, Emmanuel Waelkens en Gilbert Denturck  

 
- Fotograaf: Francis Vanwynsberghe 

 
- Secretariaat (2): Ian Connerty en Jan Matsaert 
 
Dit brengt het totaal op 25 personen. 
 
Op de Algemene Vergadering van 5 april 2017 werd het volgende beslist: 
 
De heren Benoit Mottrie, Philippe De Bruyn en Guy Gruwez werden unaniem (her)verkozen 
tot bestuurder van de vzw. Zij zullen onder elkaar een voorzitter en ondervoorzitter 
aanduiden. 
 
En onmiddellijk is de nieuwe raad van bestuur samengekomen en hebben benoemd als: 
- Voorzitter van de raad van beheer: Benoit Mottrie 
- Ondervoorzitter: Philippe De Bruyn 
- Ondervoorzitter: erevoorzitter Guy Gruwez 
 
De vergadering benoemt ook Jacques Ryckebosch tot vast lid van de raad van bestuur.  
 
 
De Last Post Association nam in 2016 afscheid van Michel Ghesquière, Eric Remy, Olivier 
Rys en Filip Top.   
 

 

Op 20 oktober 2016 overleed Michel Ghesquière. Van 1983 tot 
2003 was hij een van de klaroeners.  
 
Vanaf 2003 tot 2016 was Michel ceremonial assistant en zorgde hij 
mee voor het in goede banen leiden van de dagelijkse plechtigheid.  
 
Gedurende 33 jaar was Michel dus actief onder de Menenpoort.  
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Verder werd afscheid genomen van klaroener Filip Top. Hij was klaroener van 2007 tot 
2016. Een van zijn hoogtepunten was ongetwijfeld het bezoek aan Australië in november 
2012 toen hij deel uitmaakte van de delegatie van de Last Post Association die Melbourne, 
Canberra en Sydney bezocht. 
 
Ook piper Eric Remy, die jarenlang de vaste piper was van de Last Post Association, nam 
afscheid. De Last Post Association kon en kan steeds rekenen op Eric wanneer nodig en ook 
op de Ypres Surrey Pipes & Drums waar Eric een vooraanstaande rol vervult. Eric werd als 
piper opgevolgd door Pierre Dervaux en Gil Vermeulen. 
 

 
 
Tot slot nam ook Olivier Rys afscheid van de Last Post Association. Hij was gedurende 
diverse jaren lid van de raad van bestuur en stond mee in voor het dagelijks leiden van de 
ceremonie onder de Menenpoort. In het bijzonder zijn inzet voor het dossier rond de 
erkenning van de Last Post als immaterieel erfgoed wordt gewaardeerd. 
 
De Last Post Association dankt hen voor hun jarenlange inzet voor de Last Post Association 
en dit elk op hun eigen specifiek domein.  
 

 
4. Werking LPA 
 
Iedere eerste maandag van de maand kwam de raad van bestuur samen.  
 
Wat de interne organisatie betreft, werkt de Last Post Association met het volle 
bestuursteam gestaag verder aan het optimaliseren van de werking en het verzorgen van de 
plechtigheden. 
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Vanaf 01/01/2016 versterkte Jan Matsaert het secretariaat van de Last Post Association. Ian 
Connerty blijft instaan voor het opvolgen van de vele aanvragen tot deelname aan de 
ceremonie. Hij coördineert ook alle aanvragen van koren, bands, pipers, … Ook de 
organisatie van de speciale ceremonieën neemt hij voor zijn rekening. En ook op diverse 
andere domeinen kon de Last Post Association steeds op Ian rekenen.  
 
Jan Matsaert staat in voor de ledenwerving, de boekhouding, de communicatie, opvolging 
van de vergaderingen van de raad van bestuur, ondersteuning bij het concert en diverse 
andere zaken.  
 
In 2016 werden zeven newsletters verstuurd per e-mail. 
 
 
Database + leden 
 
Op 31/12/2016 telde de Last Post Association: 
 

 26 lifetime members  
 en 540 leden.  

 
In 2016 werd een bijzondere inspanning gedaan voor het aanvullen en screenen van de 
contacten in database van de Last Post Association. Momenteel beschikt de Last Post 
Association over meer dan 8.600 contacten in deze database.  
 
 
Sociale media 
 
De Last Post Association doet inspanningen om aanwezig te zijn op Facebook en Twitter.  
Hiermee wordt informatie verstrekt aan de bezoekers, aan de leden en aan de mensen die 
de Last Post Association volgen op deze media.  
 
Cijfers: 
 

 Facebook: 7.276 likes op 28/03/2017 
 Twitter: 1.302 volgers op 28/03/2017 

 
 
Website 
 

De website werd ook in 2016 continu up-to-date gehouden: de kalender, nieuwsberichten, de 
verschillende nieuwsbrieven, het concert, aanvullen van foto’s, … Ook de rubriek ‘FAQ - 
Veel gestelde vragen’ werd aangevuld zodat de bezoekers op de website een antwoord 
kunnen vinden op de meest gestelde vragen.  
 
Sinds september 2016 kan men ook de Last Post pins en cd’s online bestellen.  
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Aantal bezoekers aan de website lastpost.be:  
  

  2014 2015 2016
Bezoekers 159.188 144.230 110.498
Unieke bezoekers 115.381 102.782 78.568
Pageviews 668.402 511.852 380.641

  
 

 

2014 was een absoluut topjaar inzake 
belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog 
in het algemeen en de Last Post in het 
bijzonder.  
 
2015 was een stuk minder druk en deze 
daling zette zich in 2016 door.  
 
De daling van het aantal bezoekers is dan 
ook hierdoor te verklaren.  
 

 
 
Herkomst van de bezoekers aan de website: 
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Last Post App 
 
 

 

De Last Post App werd in 2015 gelanceerd naar aanleiding van de 
30.000e Last Post op 9 juli 2015.  
 
De app werd per eind 2016 bijna 3.300 maal gedownload.  
 
Verdere inspanningen om de app te promoten blijven nodig.  
 

 
 
Doelstellingen voor 2017 
 
- Verdere uitbreiding van het ledenbestand 
- Terugkeer van de leeuwen van de Menenpoort (april - november 2017) 
- 90 jaar Menenpoort op 24/07/2017 
- 100e verjaardag van de 3e Slag om Ieper (30 & 31/07/2017) 
- Herdenking Wapenstilstand op 11/11/2017 
- The Great War Remembered Concert 2017 
- Delegatie Last Post Association naar Australië (nov. 2017) 
 
 
5. Dank aan 
 
De Last Post Association wenst iedereen te danken die zijn steentje bijgedragen heeft om 
het drukke werkjaar 2016 tot een goed einde te brengen: 
 
De Stad Ieper en in het bijzonder burgemeester Jan Durnez, eerste schepen Jef Verschoore 
en het Stadsbestuur van Ieper voor de steeds vlotte en aangename samenwerking. De Last 
Post Association kan altijd rekenen op de diensten toerisme, cultuur, technische dienst, enz. 
 
Verder mag ook de inzet van de politie niet vergeten worden: zij leggen immers dagelijks het 
verkeer stil vanaf 19.30 tot 20.30 uur. Na de aanslagen in Brussel op 22/03/2016, werd hun 
aanwezigheid aan de Menenpoort sterk verhoogd, zodat de ceremonie steeds kon en kan 
blijven doorgaan en dit om de veiligheid van de vele bezoekers te garanderen. Een bijzonder 
woord van dank voor de inspanningen van alle politiemensen is hier dus zeker op zijn plaats.  
 
The Last Post Association would also like to thank Liz Sweet and Richard Nicholl from the 
Commonwealth War Graves Commission for their commitment and dedication to the 
organization. As successors of Ian Hussein, they are always ready to help the Association.  
 
  



 

 
 
Werkingsverslag 2016 Last Post Association vzw - Meer info: www.lastpost.be  

 
 
Een groot woord van dank voor alle medewerkers:  
 
- De 6 klaroeners die gedurende hun dienstweek elke dag plichtsbewust aanwezig zijn. De 

twee teams van 3 klaroeners elk bestaan uit Dirk, Tonny en Raf enerzijds, Rik, Jan en 
Christophe anderzijds.  

- De 3 ceremonial assistants voor hun trouwe inzet. Door de grote volkstoeloop is hun 
vroege aanwezigheid onmisbaar.  

- Piper Eric Remy speelde gedurende speciale ceremonieën. Hij werd opgevolgd door 
Pierre Dervaux en Gil Vermeulen.  

- Alle bestuursleden voor hun bijdrage op diverse domeinen.  
- Ian Connerty en Jan Matsaert die het secretariaat op zich nemen. 
 
 

 


