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Double O Seven, een levende legende
Klein-Brabant. Elke morgen stipt om 8u verlaat 007 zijn woning. Miss Mode en Kleur anno 2000 zwaait hem uit. Bloedmooi is ze nog
steeds. Gehuld in een kamerjas en roze pantoffeltjes aan haar voeten. Voor ze terug naar binnen gaat, wrijft ze snel met een doek
over het koperen nummer, rechts van de deur. Hier woont een super held. Straks zal ze inkopen doen. Rekening houdend met het
budget van deze onderneming. Van hun gezin. Met een beetje geluk werkt ze zich vandaag niet in de nesten. Door loslippigheid bij
de slager. Of de kapper.
De Brabantse incarnatie van Double O Seven is groot en slank. Zijn voorkomen verzorgd. Achterover gekamd zwart haar, zonder een
spoortje grijs. Op zijn bovenlip prijkt een getrimd snorretje. Hij draagt een donkerblauw maatpak met krijtstreep. Kreukvrij. Een snit
volgens de laatste trend. In een verborgen binnenzak bewaart hij kleinoden als sleutels en creditcards. Zijn attache case is gemaakt
van mals kalfsleder. Zijn geheim wapen, een rekenmachine met multifunctioneel geheugen ligt in een uitgespaard vak bovenaan.
Gezwind stapt hij in zijn auto. Een zilvergrijze Peugeot 208 die al heel wat kilometers op de teller heeft staan. De bolide voert
perfect zijn bevelen uit. Man en machine versmelten tot een geheel.
Talrijke schurken bevinden zich deze morgen in de file richting Brussel. Sadistische tegenstanders die geen duimbreed wijken.
Onfeilbaar leest 007 zijn GPS af en hij vindt met succes een alternatieve route.
Precies op tijd parkeert hij voor de etalage van de klant. Snel controleert hij of zijn das goed zit. De eerste indruk bepaalt alles.
“Bondt, John Bondt.” Onmiskenbaar imponeert hij de secretaresse aan de balie.
“Aha, onze nieuwe boekhouder,” begroet de zaakvoerder hem.
“Wilt u koffie?”
“Graag,” antwoordt Double 0 Seven, “zwart, met suiker, niet geroerd.”
De bedrijfsleider vuurt heel wat vragen op hem af. 007 redt zich uit de situatie met enkele blitse antwoorden en een meesterlijke
oneliner. Wanneer de spanning onhoudbaar wordt, grijpt hij naar zijn rekenmachine die hem onfeilbaar door de impasse loodst.
“Operatie geslaagd.” Een glimlach krult om zijn lippen. Hij zet een race in tegen de klok om de afspraak met de volgende klant te
halen. Met een spectaculaire bocht ontwijkt hij een loslopende hond op de snelweg.
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