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Operatie VV

De avond was gevallen op Walviseiland 
en de studenten van het Topford College zaten 
allemaal op hun kamers. De meeste waren wat 
aan het lezen of MUZIEK aan het luisteren. 
Een enkeling ging na een dag hard studeren een 
keer vroeg naar bed.
Overal in het gebouw heerste rust en stilte … 

eh, bijna overal.
Twee schimmen glipten een van de vele kamers 
uit. Ze slopen zachtjes door de gang en gingen 
zo GERUISLOOS mogelijk een andere 
kamer binnen.

‘Wij zijn het’, fluisterde Nicky terwijl ze de 
deur zachtjes sloot. Zij en Paulina gingen op 
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OPERATIE VV

de rand  van Pamela’s bed zitten.
Colette knipte het nachtlampje tussen de twee 
bedden aan en deed het LICHT in de kamer 
uit. ‘Dat is beter. Zo ziet niemand het licht 
branden vanaf de gang.’
‘Weten jullie zeker dat Violet niet doorheeft 
dat we hier zijn?’ vroeg Nicky.

'H� l zeker', bevestigde Paulina resoluut.
‘Ik heb Tanja net ge-sms’t. Ze zei dat Violet 
al naar bed is en dat ze slaapt als een roos.’
‘Goed zo’, piepte Colette. ‘Dan kan onze 
supergeheime vergadering nu beginnen!’
De vier muizinnen hadden die avond stiekem 
afgesproken omdat ze Violet wilden 
verrassen. Colette had er zelfs een codenaam 
voor verzonnen: Operatie VV, oftewel 

Operatie Vivi's Verjaardag.
Over een paar dagen was het muizinnetje 
jarig en de vier vriendinnen wilden een leuk 

VERRASSINGSFEEST voor haar 
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OPERATIE VV

11

organiseren. Alleen bleek dat een stuk minder 
eenvoudig dan ze DACHTEN …
Want als een van de muizinnen over haar 
verjaardag begon, toonde Violet totaal geen 

interesse. 
Ze zei telkens dat het voor haar een dag was 
als alle ANDERE en dat ze vooral niets 

VIOLET HEEFT

NIETS DOOR! GOED ZO!
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OPERATIE VV

BIJZONDERS hoefden te doen. Daarna 
veranderde ze steeds meteen van onderwerp.

‘Heeft iemand al een leuk cadeau 
bedacht?’ vroeg Nicky.
De muizinnen KEKEN  elkaar aan en 
zuchtten diep.
‘Ik zou het echt niet weten’, gaf Colette toe. 
‘Ik ben gisteren nog met Violet gaan shoppen, 
maar iedere keer als ik haar iets leuks liet 
zien, keek ze er amper naar. Of ze zei iets van: 

“Mja … leuk …” zodat ik meteen 
doorhad dat ze er niets aan vond.’
‘Dan hebben we dus een PROBLEEM',
concludeerde Paulina. ‘Ze is bijna jarig en we 
hebben nog geen flauw idee wat we moeten 
doen om het te VIEREN of wat we haar 
willen geven.’
In de halfdonkere kamer viel een 
diepe stilte. De muizinnen piekerden zich suf.

'Wacht eens even', zei 
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OPERATIE VV

Colette na een poosje. ‘We hebben toch 
helemaal geen aanwijz ingen  van Violet 
nodig om iets leuks voor haar te organiseren? 
Kennen we haar soms niet goed genoeg om 
zelf te verzinnen wat zij leuk vindt?’

VIND JE DIT LEUK?MJA …
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OPERATIE VV

‘Je hebt gelijk, Coco’, knikte 
Pamela.
‘Even kijken … Violet 

houdt volgens mij niet 
van drukte. Ik denk dat ze 

haar verjaardag het liefst 
viert met een paar goede 

vriendinnen … met ons dus!’
‘En er moet ook thee zijn en lekkere hapjes’, 
ging Nicky verder.
‘Ze vindt het vast leuk als we het feestje 

buiten houden’, gokte Paulina. ‘Met op de 
achtergrond wat klassieke muziek.'
De vriendinnen keken elkaar even aan en 
riepen toen in koor: ‘Een picknick!'
‘En de cadeautjes dan? Wat zullen we voor 
haar kopen?’ vroeg Paulina. ‘In de winkels 
was er niets wat ze leuk vond …’
‘Dan geven we haar toch iets wat NERGENS
te koop is?’ suggereerde Colette. Toen ze de 

WE
VERZINNEN ZELF WAT!
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OPERATIE VV

verbaasde blik in de ogen van 
haar vriendinnen zag, legde 
ze snel uit wat ze bedoelde: 
‘We gaan gewoon zelf 

cadeautjes
maken. 

Dit wordt 
de beste 

verjaardag 
ooit!’
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