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1. Op zolder vond Wendy vanmorgen een oude encyclopedie. Dat is een 

serie boeken waarin allemaal kennis verzameld is. De 
beginletter van het onderwerp vertelt in welk boek 
je moet zoeken als je daar iets over wil weten. Maar 
Wendy vond het juist spannend om een willekeurig 
boek open te slaan en daar begon ze dan met lezen. 
Haar eigen systeem. Zo ontdekte ze dat bij een 
cycloon de lucht draait in dezelfde richting als de 
aarde. Ze las over het oude Egypte en dat de 
binnenkant van een piramide een labyrint is. Ze 
leerde dat de bal bij rugby helemaal niet rond is. Dat 
een python een wurgslang is. En dat pasgeboren 
baby’s nog geen kleuren zien. En ze herkende de 
plaatjes van een hyacint en chrysant van de bloemen 
in de tuin. Wendy las, las, las, tot haar hoofd 
helemaal vol zat. 

2. Die avond kijkt Wendy met haar ouders televisie. Ze eten er een bordje 
patat bij, omdat de uitzending op een raar tijdstip is. Ze kijken naar de 
Olympische Spelen. ‘De Oude Grieken hadden al Olympische Spelen!’ 
roept Wendy ineens. ‘De vijf gekleurde ringen staan symbool voor de vijf 
continenten. Dat zijn : Europa, Afrika, Azië, Australië en Amerkika. En 
‘Olympisch’ is afgeleid van ‘Olympus’, de berg waar volgens de Griekse 
mythologie alle goden woonden.’ 

3. Haar vader kijkt verbaasd naar zijn dochter. ‘Mag ik de mayonaise?’ 
vraagt hij. ‘Daar zit veel vet in, maar weinig koolhydraten. Weet je dat 
mayonaise van olie en eidooiers is gemaakt?’ zegt Wendy, terwijl ze de 
pot doorgeeft. ‘Eh.. nee,’ mompelt haar vader, betoverd door de 
ritmische gymnastiek op tv. ‘Die sport heeft vijf onderdelen,’ gaat Wendy 
verder. ‘Bal, knotsen, hoepel, lint en touw.’ 

4. Dan is het tijd voor het toetje: yoghurt met aardbeien. ‘Yoghurt wordt 
gemaakt door een speciale bacterie aan melk toe te voegen,’ vertelt 
Wendy. Haar moeder vraagt: ‘Heb je een nieuwe hobby? Laten zien dat 
je meer weet dan je ouders?’  
‘Sorry mam..,’ 
‘Haha, nee joh, ik vind het leuk. Maar het is wel een mysterie voor mij 
hoe je aan al die kennis komt.’ ‘Van onze zolder, ‘ zegt Wendy trots: ‘En 
nu zit het in mijn bovenkamer.’   

 
 


