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Johan Van den Driessche debuteert als fictieauteur. — © Jan Verbeke 

De Panne -  

De eerste roman van Johan Van den Driessche (68) ligt sinds kort in de winkel. De 
‘aangespoelde’ Pannenaar uit Brussel maakt zijn literair debuut met een licht filosofisch en 
mysterieus verhaal, waarbij de grote levensvragen nooit veraf zijn. 
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      Van den Driessche was in het verleden actief in het internationale zakenleven als 
onafhankelijk bestuurder van diverse vennootschappen. “Dat combineerde ik met een sterk 
sociaal en Vlaams engagement, onder meer bij Odisee Hogeschool, Voka en Huis van het 
Nederlands, maar ook als Brussels volksvertegenwoordiger”, zegt de nieuwbakken auteur.  

“Tijdens mijn deeltijds academisch engagement, heb ik heel wat geschreven, non-fictie 
uiteraard. Dat spel met woorden, het zoeken achter de juiste toon, het afwegen, het creatieve 



proces: dat heeft me altijd mateloos geboeid. Daarom heb ik er ook zo van genoten om dit 
boek te schrijven.”  

Tweede roman mogelijk 

OOIT vertelt het verhaal van Friedeman, die op het toppunt van zijn internationale carrière 
een bevreemdende gebeurtenis meemaakt, die een allesbepalende impact op zijn verdere 
leven heeft. “Iedereen maakt wel dergelijke ontmoetingen mee, momenten die het verdere 
verloop van je leven bepalen. Verschillende mensen waar ik vroeger eerder een platonische 
relatie mee had, zoals de leerkracht van mijn zoon of mijn tandarts, vertelden me na het lezen 
van het boek over magnifieke ontmoetingen die hun leven beïnvloed had. Ik ben zo dankbaar 
voor dergelijke mooie respons. Een ander belangrijk thema dat als een rode draad doorheen 
het verhaal loopt, is muziek. Voor het hoofdpersonage is dat de ideale expressievorm wanneer 
hij de juiste woorden niet vindt.”  

OOIT is een filosofisch boek, dat de grote levensvragen niet uit de weg gaat, maar toch 
luchtig blijft. “Ik ben alleszins benieuwd naar de reacties”, aldus Van den Driessche. “Ik heb 
nog enkele verhaallijnen in mijn hoofd, dus mogelijk komt er nog een tweede boek aan.” 

 


