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Hoofdstuk 1

Indische cake

Tim kijkt naar oma. Oma heeft een schort om. Ze 
staat in de keuken. Tim ook, maar hij heeft geen 
schort om. “Oma, mag ik ook een schort?” 

Oma kijkt naar Tim. Ze pakt een theedoek1 en 
een wasknijper2. Met de wasknijper maakt ze de 
theedoek vast om de buik van Tim. Oma zegt: “Zo, 
nu heb jij ook een schort.” 

Tim is trots. Hij heeft ook een schort. Net als oma. 
“Leer jij mij nu Indische3 cake bakken, oma?” Tim 
wrijft over zijn buik. Hij heeft al zin in die cake!

“Ja,” zegt oma. “Nu leer ik jou Indische cake bakken.” 

Tim denkt na en vraagt: “Oma, kan mama ook 

1. theedoek – tea towel

2. wasknijper – clothespin

3. Indische – from Indonesia
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Indische cake bakken?” 

Oma zegt: “Dat weet ik niet. Maar als ik het jou leer, 
kan jij het je moeder vertellen.”

“Ja!” roept Tim. Hij denkt: Wat een goed idee van 
oma! Oma is de moeder van de vader van Tim. 
Oma en opa wonen al heel lang in Nederland. Maar 
ze komen uit Indonesië. En oma kan heel goed 
Indische cake bakken! 

Tim pakt de stoel. Hij zet de stoel voor de oven. Tim 
gaat op de stoel staan. Nu kan hij bij het aanrecht4. 
Oma zegt: “Wat een goed idee van jou. Je bent een 
slimme jongen hoor!” 

Tim kijkt weer trots. Hij is een slimme jongen. Oma 
zet een beslagkom5 op het aanrecht. Tim kijkt in de 
beslagkom. Er zit niks in. Nu pakt oma een zak. Ze 
vertelt: “Hier zit bloem in. Bloem is gemaakt van 
meel. En meel is gemaakt van tarwe. De molenaar 
maakt meel en bloem van tarwe.” 

4. aanrecht – kitchen counter

5. beslagkom – mixing bowl
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Tim luistert goed naar oma, en hij zegt: “Meel en 
bloem en tarwe.” Hij vraagt aan oma: “Kun je daar 
cake mee bakken?”

“Ja,” zegt oma. “Cake en Indische cake, en koekjes.” 

“En de molenaar maakt het meel?” 

“De molenaar maakt het meel,” zegt oma. “In de 
molen.” 

“Bij ons in de Molenstraat?” vraagt Tim.

Oma lacht. “Nee Tim, niet hier in de Molenstraat. 
Er is toch geen molen in de Molenstraat?” 

Natuurlijk! Er is geen molen in de Molenstraat! 
Maar dat is niet erg, want Tim en oma hebben al 
meel. Tim denkt na. Hij vraagt: “Maar waarom heet 
dit dan de Molenstraat?” 

Oma zegt: “Dat weet ik niet. Misschien was er 
vroeger6 een molen in de Molenstraat. Dat moet je 
opa maar eens vragen. Maar nu gaan we Indische 
cake bakken.”

6. vroeger – in the past, back in the day
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“Ja!” roept Tim. Hij wordt blij van Indische cake. En 
hij wordt blij van praten met oma. 
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Hoofdstuk 2

Vroeger en nu

Tim is klaar. Zijn schort is wit van de bloem. Het 
aanrecht is ook wit. En de vloer is wit. Tim heeft 
een beetje geknoeid met de bloem. Hij vraagt: “Ben 
je nu boos, oma?” Hij denkt: Mama was altijd boos 
als ik had geknoeid.

Oma zegt: “Nee hoor, ik ben niet boos. Het is niet 
erg. Je hebt goed geholpen, Tim.” Ze geeft Tim een 
knuffel. Tim is heel trots. Oma zegt: “Nu gaat de 
cake in de oven. En als de cake klaar is, mag jij eerst 
proeven.” 

Tim is blij. Hij wrijft weer over zijn buik. Hij mag 
eerst proeven van de cake! Oma zet de cake in de 
oven en legt haar schort weg. 

Even later zit Tim bij opa. “Opa, waarom is er geen 
molen in de Molenstraat?” 
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Opa kijkt naar Tim. Hij zegt: “Heel vroeger was er 
wel een molen in de Molenstraat. Maar nu wordt 
meel in fabrieken gemaakt. In de fabrieken is het 
werk niet zo zwaar als met de molen. En het gaat 
veel sneller.”

Tim roept: “Ik wil dat die cake ook sneller gaat!” Hij 
ruikt de cake al. De cake ruikt lekker, maar is nog 
niet klaar. Dan luistert hij weer naar opa. Opa kan 
mooi vertellen over vroeger. Ze kijken samen in een 
boek. Het is een boek over molens in Nederland. 
Er staan mooie molens in. En Tim ziet ook een 
molenaar. De molenaar kijkt niet blij. Het werk was 
natuurlijk zwaar. Tim is een beetje moe. Hij denkt 
na. Cake bakken is ook zwaar werk.

“Er zijn nog wel molens met een molenaar,” zegt 
opa, “maar de molenaar werkt niet meer met de 
hand. Zullen we een keer bij een molen gaan kijken? 
Dan kan ik je laten zien hoe de molenaar werkt.” 
Opa wrijft over Tims haar. “Vind je dat een goed 
idee?”

Tim roept: “Ja, dat wil ik!” 



13

Opa kijkt op zijn telefoon. Hij zegt: “Doordeweeks 
is de molen niet open. Maar op zaterdag wel. Zullen 
we dan gaan? En zullen we vragen of je vader 
zaterdag ook mee gaat?” 

“Ja!” roept Tim. Hij is blij. Hij gaat zaterdag met zijn 
vader en met opa naar de molen! De vader van Tim 
werkt doordeweeks, maar op zaterdag is hij vrij. 
Tim is doordeweeks altijd bij zijn opa en oma in de 
Molenstraat. 

Tim denkt: ik wil dat mama ook meegaat. Maar dat 
kan vast niet. Hij denkt aan zijn moeder. Zijn moeder 
woont ver weg. Ze woont in Alkmaar. Zijn moeder 
was heel snel boos, daarom kan ze niet meer voor 
Tim zorgen. Nu zorgen opa en oma voor Tim. Soms 
gaat hij op bezoek bij zijn moeder. Dan moeten ze 
heel ver rijden. Hij gaat dan samen met zijn vader. 
Maar zijn vader gaat niet mee naar binnen. De vader 
en moeder van Tim zijn gescheiden. 

Tim kijkt weer in het boek. Dan roept oma: “Tim! 
De cake is klaar!” 

Tim rent naar de keuken toe. Hij is nu niet meer 
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moe. En hij denkt niet meer aan zijn moeder. Hij 
heeft zin in cake! De cake is uit de oven. Hij ziet er 
heel mooi uit. En wat ruikt het lekker!


