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De familie Praat kwam rond 1900 van Middelburg naar Alkmaar en 

heeft sindsdien een stempel gedrukt op de geschiedenis in onze 

buurt.  

Nico beschrijft de levendige buurt van zijn voorvaderen met als 

markant punt de geschiedenis van de bodedienst die zijn familie 

sinds jaar en dag runde vanuit de Nieuwstraat 1.  

Een bodedienst, of transportbedrijf, van toen was eigenlijk de 

voorloper van de pakketbezorgers en koerierdiensten van nu. Er 

werden allerlei goederen vervoerd, dat wil zeggen: gehaald en  

gebracht.  Nico noemt bijvoorbeeld: schoenen in de reparatie, 

wasserijgoederen en één keer moest zelfs een zieke hond vervoerd 

worden naar een slachthuis. ‘Gelukkig was dat een uitzondering.’  

 

Er werden  strikte routes en tijden gehanteerd naar Akersloot, 

Uitgeest en andere gemeenten. ‘Het was dubbeltjeswerk, hoor,’ 

nuanceert Nico. ‘Er waren indertijd veel transportbedrijven. Eerst 

ging het per handkar of met paard en wagen, later met een 

vrachtwagen.  

 

 

 

Nico Praat... en hoe! 

Verhaal van de maand, 

december 2019 

De Korenschoof, 

Luttik Oudorp ?? 

 

 

   Een overvol verhaal  

          van de maand 

Je hebt van die mensen 

die hun naam eer aan 

doen: Nico Praat is er 

zo één.  

We kunnen met gemak 

tien afleveringen van 

deze rubriek vullen. 

We moesten een keuze 

maken...  De man links op de foto is grootvader Nico Praat, ongeveer 20 jaar oud.  

De man bij het paard is zijn oudere broer Frits, die de bodedienst begon. 

Bodedienst Praat, Nieuwstraat 1 

 

In de dorpen gaven de klanten aan dat er vracht mee moest door 

een kaart met ‘PRAAT’ erop voor de ramen te plaatsen. 

Foto uit ca.1918. 

Het transportbedrijf heeft tot 1990 bestaan 

. 

Over de personen op de voorgrond is niets 

bekend. Op de achtergrond kijk je tegen het 

pand Fnidsen 30/32 van de familie Praat aan. 

Toen sigarenfabriek ‘De Tabaksplant’. 
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 (nu nr.??)

‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.  

 

Bronvermelding en fotografie:   

Interview met en familiealbum van Nico Praat (2019) 

Regionaal Archief Alkmaar: beeld, adresboeken / Fotografie 2019: Ankie Smit 

 

Over brand, sloop en bodedienst in oorlogstijd 

 
Esther Buiter  

 

Als Nico gevraagd wordt 

naar zijn herinneringen aan 

deze buurt noemt hij 

onmiddellijk de brand van  

firma Timmerman. 

‘We moesten om zes uur ’s 

ochtends ons huis uit van de 

brandweer en werden 

opgevangen door de buren 

verderop in de straat. 

De brandweer gebruikte ons 

huis om de slangen uit te 

rollen. Vanaf het achterplat 

kon ternauwernood de 

brand bestreden worden.  

Het was een angstige tijd, 

want er was toen een 

pyromaan actief in Alkmaar. 

Mensen legden uit voorzorg 

natte dweilen op de mat.’ 

 
 

 

Naast de brand lag er nog meer onheil  op de loer 

voor de Nieuwstraat en omgeving: Wieger Bruin, 

stedenbouwkundig adviseur, was namens de 

gemeente Alkmaar van plan het huis van de familie 

Praat te slopen. ‘Mijn vader werd gevraagd om zijn 

pand te verkopen in verband met de aanleg van 

een weg dwars door de wijk.’ Ook andere huizen in 

de binnenstad, waaronder een groot deel 

onbewoonbaar verklaard, stonden op de slooplijst 

en grachten moesten gedempt worden. En dat 

allemaal vanwege de stadsvernieuwing. Actieve 

buurtbewoners liepen te hoop tegen deze plannen 

en richtten de werkgroep S.O.S. op (Sanering 

Oostelijk Stadsdeel). 

Later is deze groep ‘Hart van Alkmaar’ gaan heten. 

Nico was van ca. 2014 tot 2016 voorzitter. 

Tegenwoordig is Nico te vinden in zijn historisch 

pand in Antwerpen, maar het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan. En zeker als hij vertelt over 

vroeger merk je dat zijn hart nog steeds bij zijn 

oude buurtje ligt en de anekdotes zich 

aaneenrijgen: ‘Het is gewoon een tic.’  

 

 

Brand firma Timmerman 1970 

Het pand naast De Korenschoof  

(zie Verhaal van de maand nov.2019) 

Sloopplan binnenstad 

 

 

Uitzonderlijk vervoer in oorlogstijd 

‘Eén van de vaste routes van de bodedienst was Uitgeest-

Alkmaar. De vrouw van Wim van Vliet uit Akersloot was in 

het laatste oorlogsjaar bevallen en lag in het 

Elisabethziekenhuis in Alkmaar. Wim wilde haar en zijn 

pasgeboren dochter dolgraag bezoeken, maar het was voor 

hem  te gevaarlijk om over straat te gaan, want ze zaten 

ondergedoken. Uiteindelijk werd er wat op gevonden in 

goed overleg met de vader van Nico, Arie Praat; ze stopten 

Wim in een kist waar heiligbeelden in hadden gezeten en zo 

werd hij vervoerd naar Alkmaar waar hij zijn dierbaren in 

de armen kon sluiten 

Later werd de vrachtwagen in beslag genomen door de 

Duitsers en moesten ze terugvallen op paard en wagen.’ 

 

 


