
SOPAR PHILIPPUS JOHANNES en familie 

 

 
Online-begraafplaatsen 

In dit graf (Vak A 1000) liggen Elisabeth de Flart, geboren op 16 mei 1866 in Hoorn en overleden op 
28 november 1942 in Bloemendaal, Philippus Johannes Sopar, geboren in Hoorn op 13 december 
1886 en overleden op 3 maart 1943 in Alkmaar, Sjoukje Vogeltje Postma geboren op 25 juni 1895 in 
Hoorn en daar overleden op 25 juli 1943 en Wijtske Marijtje Postma, geboren op 28 mei 1888 in 
Hoorn en overleden op 23 september 1969 in Bloemendaal.  

Elisabeth de Flart is een dochter van Harmen de Flart en van Marijtje Brouwer; zij is in 1887 gehuwd 
met Klaas Pieters Postma, die in 1903 in Hoorn door een noodlottig ongeval is overleden.  

 

 

 

 

 

 

 

Zij zijn de ouders van Wijtske Marijtje Postma en van Sjoukje Vogeltje Postma en nog vier kinderen. 
Ook de echtgenoot van Wijtske Marijtje, Philippus Johannes Sopar, ligt hier. 

 

Philippus Johannes Sopar is een slachtoffer van de oorlog, erkend sinds november 2021 door de 
Oorlogsgraven Stichting. 

Hij is een zoon van Jan Sopar, kleermaker, en van Anna Margaretha Hommersen. Hij is op het Grote 
Oost nummer 94 geboren. Hij is slager van beroep (evenals zijn een jaar oudere broer Jan) en in 1905 
gaat hij naar Zaandam en in 1909 naar Amsterdam. Daar woont broer Jan bij hem en Wijtske. 



In 1909 huwt hij Wijtske Marijtje Postma en op 4 mei 1910 komen zij vanuit Amsterdam tijdelijk 
inwonen bij haar moeder, die in 1903 weduwe is geworden en een café op de Veemarkt uitbaat. In 
1914 vertrekt moeder Elisabeth de Flart naar Sijbekarspel samen met dochters Marijtje Wijtske, 
Sjoukje Vogeltje en zoon Klaas Pieter. 
Wijtske Marijtje en Philippus hebben twee kinderen gekregen: Klaas Pieter in 1911 en Anna 
Margaretha in 1914. Zij wonen eerst op West 70 waar hij een bierhuis exploiteert en later verhuizen 
ze naar Veemarkt 12. 
Hij schrijft in 1914 de drankvergunning van West 70 over naar Veemarkt 14 en verbouwt in 1921 de 
panden 12,14 en 16. In 1932 en latere jaren volgen diverse verbouwingen totaan 1943. 
 
Foto cafe Recordnummer: 0015700 
 
In de oorlog vonden er regelmatig beschietingen plaats. Bommenwerpers en jachtvliegtuigen namen 
schepen op het IJsselmeer en treinen van en naar Hoorn onder vuur. Vier mensen zijn omgekomen 
ten gevolge van een aanval op een personentrein, die op 3 maart 1943 onderweg was van Hoorn 
naar Alkmaar. De slachtoffers zijn een meisje van acht, een inwoner van Bovenkarspel, Philippus 
Johannes Sopar, eigenaar van een café aan de Veemarkt en de leerling machinist.1 
 
Bij de plaquette in de Nieuwsteeg staat als toelichting2: 
Hij reisde per trein richting Alkmaar. In die trein zat een groot aantal Horinezen die bij het oude 
vliegveld tussen Bergen en Heiloo palen in de grond moesten slaan om daar een landing 
(invasie!) van zweef- of gewone vliegtuigen te voorkomen. Hij stapte in een coupé die vol was 
(daar zat o.m. dhr. Van Wijk sr.). Daarom stapte hij weer uit en ging in een volgende coupé staan, 
met het open raam. In de buurt van Obdam is de trein beschoten en kwam hij om het leven.  
 
De gemeenteontvanger bericht op 7 april aan de burgemeester over de financiële situatie van de 
weduwe. De laatste jaren liep het hotel-restaurant niet zo goed. Zijn voorstel is de kosten voor de 
behandeling en verpleging, de begrafeniskosten en het drukwerk te vragen aan Herstelfonds van het 
Departement van Sociale Zaken. Hij vermeldt dat mevrouw Sopar niet om de hulp heeft gevraagd.3  
De gemeente vraagt de vergoeding aan het Bureau Herstelfonds. Daar vindt men de kosten van de 
begrafenis te hoog voor een eenvoudige begrafenis. Men vergoedt slechts een klein deel van de 
kosten. 
Het hotel wordt voortgezet door zijn weduwe. Zoon Klaas Pieter woont bij zijn moeder en 
presenteert zich in 1945 als vioolleraar. In 1948 is het hotel overgenomen door H.Pijl. 

Mevrouw Sopar-Postma is naar Bloemendaal verhuisd en daar in 1969 overleden. Zij is bijgezet in het 
familiegraf in Hoorn. Haar zoon, die bij haar in Bloemendaal is gaan wonen en daar muziekleraar aan 
middelbare scholen is geworden, is in 1966 overleden. 

 

 

Rita Lodde-Tolenaar november 2021    

 

 

 
1 Ottens E., Hier is alles gewoon, dat spreekt.., Hoorn 2019 
2 Oorlogsslachtoffer Philippus Johannes Sopar (oudhoorn.nl) 
3 Website VOH HDS Sopar 


