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Wat zijn je beste herinneringen aan je jeugd in Temse?
Hele dagen met vrienden voetballen, tegen elkaar racen op de fiets en af en toe katten-
kwaad uitsteken. Ook de slechte momenten koesteren we: hoe we altijd geweigerd 
werden in discotheken, racistisch bejegend en vals beschuldigd werden. Als we 
samenkwamen, lachten wij daarmee. De vrienden waarmee ik ben opgegroeid, zijn nog 
altijd mijn beste vrienden. Mijn band met Temse is er nog steeds en zal altijd onbreek-
baar blijven.

Je schreef tot nu toe meer toneel dan romans. Is dat toeval, of kun 
je met theater meer vertellen?
Eerder toeval. Het komt ook door het financiële plaatje: ik kan niet van mijn boeken 
leven, maar met theater erbij wel. En theater schrijft voor mij sneller, vandaar die 
hoeveelheid. Ik maak zelf ook deel uit van het gezelschap Jr. cEsAr en we maken de 
toneelstukken samen, wat een erg fijn proces is.
Ik vind dat een roman ook meer tijd nodig heeft: je weet nooit hoe lang het duurt voor 
hij af is. Dat maakt het soms lastiger dan een toneelstuk schrijven. Maar ik denk dat je 
met een roman wel meer kunt vertellen dan in een toneelstuk of film.

Welk belang heeft een eventuele doorstart van de Boekenbeurs 
voor de boekensector en voor jou?
Een boekenbeurs gericht op literatuur, zonder al die nevenevenementen, lijkt me veel 
zinvoller. Maar ik vrees dat je dan weinig publiek zult lokken; literatuur is daarvoor niet 
sexy genoeg. 
Ik zag er nooit tegenop om naar de boekenbeurs te gaan, ik vind het fijn om contact te 
hebben met lezers. Maar ik zag ook dat het literaire werk op de Boekenbeurs steeds 
weggeduwd werd door het populaire. Dat was best frustrerend om te zien. Iemand 
moet de boekenbeurs heruitvinden, anders heeft het weinig zin.

In het schooljaar 2017-2018 gaf je schrijfworkshops aan jongens 
uit het beroepsonderwijs in Deurne, waar een boek uit voortkwam. 
Wat was daar het belangrijkste effect of gevolg van?
Dat jongeren die amper een boek vasthielden begonnen te lezen, en nadien zelfs te 
schrijven. Het geloven in zichzelf, dat daarbij ontstond, vond ik indrukwekkend. Er 
waren jongeren die rapteksten schreven, anderen hielden meer van poëzie, een paar 
wilden zelfs een roman neerpennen. Uiteindelijk zijn hun kortverhalen gepubliceerd. 
Dat gaf hen nog meer motivatie. Ik hoop stiekem later iemand van hen als schrijver 
tegen te komen.

In 2015 won je de Arkprijs van het Vrije Woord. Welke waarde had 
dat voor jou?
Erkenning doet uiteraard altijd deugd. Schrijven is dikwijls een eenzaam bestaan. Je 
vraagt je vaak af of je als schrijver wel de moeite waard bent. Als je goede commentaren 
krijgt of een prijs wint, leef je daarvan op en stimuleert dat je om nog meer te schrijven.
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Wie is Fikry El Azzouzi?
Fikry El Azzouzi (Temse, 
1978) debuteerde in 2010 met 
de roman ‘Het schapenfeest’. 
De doorbraak kwam er met 
zijn tweede boek ‘Drarrie in de 
nacht’. Intussen publiceerde 
hij ook twee novellen, heel 
wat toneelwerk en kranten-
columns. Een aantal van zijn 
romans werd vertaald.
In het schooljaar 2017-2018 
zette hij schrijfworkshops op 
met jongeren uit het beroeps-
onderwijs in Deurne. Samen 
schreven ze een boek met 
kortverhalen: ‘Mogen de wijze 
jongens winnen, gij weet’.
In 2015 won hij de Arkprijs 
voor het Vrije Woord, en in mei 
2021 kwam daar de officiële 
Vlaamse cultuurprijs Ultima 
bij, in de categorie Letteren.
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