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CHRIS RIDDELL

HOEWEL CHRIS RIDDELL VERAL BEKEND IS VIR DIE 
KINDERBOEKE WAT HY ILLUSTREER, EN SOMS SKRYF, 
IS SY AANHANGERS ALLERMINS NET KINDERS ...

Chris Riddell bekyk die wêreld 
deur ’n besonderse lang 
potloodpunt. Een wat hy 

puntenerig met ’n klein mes 
skerpmaak, klaarblyklik salig 
onbewus van sy omgewing.

Maar dan kyk hy op, loer met ’n 
skalkse glimlag oor sy brilraam en 
skets met ’n paar vinnige hale die 
dinge voor hom. Gedetailleerd, so of 
hy al jare lank net híér uithang. 
Donnay Torr het met Chris tydens ’n 
skrywersfees in Sydney, Australië, 
gesels – en uitgevind wat ’n yskoue 
bier en ’n gulhartige illustreerder jou 
in die sak kan bring …

Eers skets, dan skryf
Riddell, ’n Brit, is ’n bekroonde 
kinderboekillustreerder en -skrywer. 
Let wel, nie andersom nie. “Ek is in 
murg en been ’n illustreerder en een 
van die dinge wat ek die meeste geniet 
is om saam met skrywers te werk,” 
vertel hy. “Maar as ek nie ’n skrywer 
kan kry om iets vir my te skryf nie, 

Sketser, 
skrywer, 
skertser

dan skryf ek sommer self die stories, 
gegrond op die karakters wat in my 
sketsboeke ontkiem.” 

Die drang om sy illustrasies in 
stories lewe te gee het onder meer 
gelei tot die aweregse Goth Girl- en 
Ottoline-boekreekse. Hy het ook al 
saam met ’n swetterjoel bekendes 
gewerk: honderde rotte vir Russell 
Brand se The Trickster Tales: The Pied 
Piper of Hamelin geskets; bekroonde 
werk vir verskeie Neil Gaiman-
verhale gelewer; en selfs saam met J.K. 
Rowling vir die nuutste Potter-
verseboek gewerk (The Tales of Beedle 
the Bard is in Oktober 2018 
bekendgestel). 

In Junie 2015 is hy as Brittanje se 
“Children’s Laureate” vir die 
2015-’17-tydperk aangewys. Hy het 
sy termyn gebruik om die belangrike 
rol van biblioteke te beklemtoon. 
Tussendeur sy talle praatjies en 
verskynings by skole, feeste en 
biblioteke het hy sommer ook die 
boek Travels With My Sketchbook 

geskep, want soos hy vinnig erken: hy 
kan nooit ophou illustreer nie.

Iets wat ’n mens dalk nie van 
Riddell sou verwag nie, is dat hy ook 
politieke strokiesprente vir die Britse 
koerant The Observer teken. Sy 
ikoniese styl lyk bisar wanneer dit 
premier Theresa May se maer bene is 
wat by ’n vullisdrom uitsteek. “Ek 
kan wraggies nie meer haar gesig 
verdra nie,” vertel Riddell al 
laggende. “Nou teken ek maar haar 
bene in ’n asblik.”

Ikoniese verhale
Hy was as kind ’n ywerige leser, maar 
ook lief vir kuns en illustreer. “Dit het 
gevoel of ek die twee liefdes bymekaar 
kon trek deur illustrasies vir boeke te 
skep. Wanneer ek ’n skrywer iewers 
sien, oorweldig die begeerte my om 
met hulle te gesels, en dan stel ek 
gewoonlik voor dat ek een van hul 
boeke illustreer.”

The Edge Chronicles, Riddell se 
ikoniese projek saam met die skrywer 
Paul Stewart, is iets waarop hy 
geweldig trots is. Dié 
fantasieboekreeks het in 1998 begin en 
is vanjaar al 21 jaar oud, maar daar is 
slegte nuus vir aanhangers: die laaste 
boek (“Heel laaste! Ooit!”) word in 
2019 gepubliseer.

“Ek en Paul skryf saam, so ek kan 
amper binne-in sy kop klim en subtiel 
voorstel dat ’n draak dalk hier in 
hoofstuk 13 moet verskyn, en kan ons 
asseblief ’n lekker skare in die toneel 
inwerk? So, ek word soort van 
toegelaat om deel van die skryfproses 
te wees, wat nogal ongewoon is.”

Riddell beskryf die ervaring om 
saam met Neil Gaiman aan 
invloedryke verhale soos The Graveyard 
Book te werk as “meevoerend”.

“Met Neil is dit die teenoorgestelde 
– hy sal die wonderlikste storie 
aanstuur en sê dis heeltemal my keuse 
hoe ek dit wil visualiseer. Wat ’n 
voorreg! Hy gee vir my ook natuurlik 
betowerende dinge om mee te werk. 
The Sleeper and the Spindle was ’n 
wonderlike ervaring, want Neil het my 
uitgelos om my ding te doen. Ek kon 
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’n visuele subteks vir die storie skep.”
Een van Riddell se illustrasies in 

The Sleeper and the Spindle, ’n 
alternatiewe weergawe van Doringrosie, 
wys hoe die koningin Doringrosie 
wakker soen. Dié anderster vertolking 
het met die boek se verskyning in 
2013 ’n paar wenkbroue laat lig.

Kinderlike kreatiwiteit
Riddell se illustreerwerk het dikwels 
donker, melancholiese ondertone – 
dinge is nie noodwendig goed en mooi 
nie. Dink hy volwassenes onderskat 
soms die donker wat deel van ’n kind 
se wêreld kan wees?

“Ek dink hulle kan, ja, maar dit is tog 
’n baie verstaanbare emosie. Ons wil ons 
kinders beskerm en troetel en ons wil 
hulle nie ontstel nie. Ek dink egter die 
verantwoordelikheid van ’n skrywer is 
om so eerlik moontlik te wees. 
Literatuur is ’n wonderlike plek waar 
jong lesers kan leer en geleenthede 
ontdek wat hulle waarskynlik nie in hul 
‘regte’ lewe kan beleef nie. 

“Dit is ’n soort verbeeldingsreis. 
Kinderboeke is deel van ’n komplekse 
wêreld met allerhande ontstellende 
dinge en moeilike uitdagings. Ons 
almal speel ’n rol om die landskap te 
navigeer en maniere te vind om 

interessante stories te vertel wat nie 
noodwendig net soet en sonnig is nie. 
Daar is skrywers wat juis dít baie 
goed doen. 

“Dink daaraan: Ouers in 
kinderboeke is gewoonlik óf afwesig 
óf dood, en ons weet dit is sodat die 
jong protagonis vry kan wees om uit 
te gaan en die wêreld te ervaar op ’n 
manier wat nie moontlik sou wees as 
die ouers nog daar was nie; op ’n 
manier wat ons hoop hulle nie in die 
‘regte wêreld’ sal hoef te ervaar nie. 
Dit is een manier hoe boeke en lees 
mense se sienswyse kan verbreed.”

Kreatiwiteit speel natuurlik ’n 
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belangrike rol in Riddell se lewe, en 
hy beklemtoon die waarde daarvan 
vir die samelewing as ’n geheel, 
hoewel dit nie noodwendig altyd 
maklik is om dit te definieer nie. 

“Dit is moeilik om kreatiwiteit te 
kwantifiseer en te toets om uit te vind 
presies wat dit is, veral in ’n 
onderwys- of ’n opvoedingskonteks. 
Ek dink dit is baie belangrik, veral in 
die lewe van skoolkinders, wat 
dikwels verskriklik binne sekere 
onderwyssituasies gereguleer word: 
toetse en vlakke en doelwitte wat 
behaal moet word. Daar is gelukkig 
ruimte buite dié regulering om 
kreatief te wees en dit laat jou toe om 
op nuwe, onverwagse maniere te 
dink.”

Dit kan op eenvoudige maniere 
aangewakker word, meen hy. “Beslis 
deur lees vir plesier aan te moedig 
– lees ’n storie sonder die verwagting 
dat jou begrip getoets gaan word, of 
dat jy gaan moet demonstreer dat jou 
woordeskat verbeter het. Geniet dit 
bloot, al is jy nie seker hoekom jy dit 
geniet nie.” 

Gelukkig is daar kinderboek-
illustreerders en -skrywers wat die 
moontlikhede kan identifiseer. “Ek 
dink altyd wanneer ek met ’n gehoor 
praat, praat ek nou met toekomstige 
skrywers en illustreerders,” vertel 
Chris. “Dit is deel van die rede 
hoekom ek iets soos die Sydney-
skrywersfees aanpak: om kinders te 
ontmoet en te sê, ‘Kyk, as iemand soos 
ek dit kan doen, dan is daar hoop vir 
almal van ons! So moenie moed opgee 
nie; hou aan probeer, wees kreatief en 
doen dit ten spyte van die dinge wat 
jou in ’n klaskamer aan bande lê’. ”

In ruil vir ’n bier
Die oggend van Chris se digkuns-en-

illustrasie-optrede saam met die 
bebaarde A.F. Harrold vang ’n twiet 
my oog: Chris is lus om ná sy praatjie 
dálk van die feesgangers te skets. In 
ruil vir ’n koue bier, natuurlik. 

As jy nog nie gesien het hoe ’n 
Suid-Afrikaner op ’n Sondagoggend  
bier in ’n streng gereguleerde Sydney 
bewimpel nie, kan ek jou ’n ding of 
twee leer. Bier “bespreek”, ervaar ek 
eerstehands hoe Chris se brein onder 
druk werk. Harrold deklameer, 
skreeu, sing en giggel sy lawwe 
gedigte; Chris is die rustige spilpunt 
in die middel van die verhoog. Sy 
sketse trek die draadjies saam en gee 
gestalte aan wat in Harrold se kop 
aangaan. Daar’s Loch Ness-monsters 
en katte in borrelbaddens, ’n hond wat 
die heeltyd droogmaak en ’n moerige 
kabouter wat in ’n tuxedo pronk. 

Harrold kyk dikwels om, om te sien 
hoekom die gehoor aan’t giggel gaan 
wanneer hy juis nié besig is om snaaks 
te wees nie … 

“Weet jy, A.F. doen heeltemal sy eie 
ding en ek luister baie noukeurig,” 
verduidelik Chris later. “So, al weet 
ek nie wat hy gaan opvoer of hoe hy 
dit gaan doen nie – en ons bespreek 
nie die gedigte vooraf nie – probeer 
ek byhou. En dit is regtig pret!”

Pret is dit beslis. Aan die einde van 
die sessie hop Harrold soos ’n mal 
wallaby deur die gehoor en beland 
uiteindelik plat op sy rug op die 
verhoog, met ’n sagte “Happy birthday, 
Mr President” op sy lippe. Die gehoor 
is histeries, maar Chris trek rustig die 
laaste paar lyne om ’n plakkaat van 
Harrold, vol van baard en bravade, te 
voltooi. Die onderskrif lui: “Het jy 
hierdie man gesien? Moet hom onder 
geen omstandighede nader nie!” 

Die ry vir handtekeninge is lank. 
Voor my staan ’n jong seun, aan’t lees 

aan sy splinternuwe kopie van Goth 
Girl. Voor hóm staan ’n opgewonde, 
middeljarige vrou van Perth. “Ek’t my 
seun by die huis gelos; ek’s hier vir 
myself!” verklaar sy. ’n Swierige 
boekwinkeleienaar val agter my in en 
merk op: “Ek’t lanklaas so lekker 
gelag.” 

My beurt, en ek stel myself voor. 
Chris se gesig verhelder of hy heeldag 
al net vir my wag. Dit skep ’n warm, 
gekoesterde gevoel. Dis egter nie net 
vir my nie – hy het ’n staaltjie en ’n 
oomblik om te deel met elke mens in 
die tent, en elkeen se gesig straal. Ek 
sit my swaar gewonne bier voor hom 
neer. Sy glimlag word ’n grinnik en sy 
publisiteitspersoon bars uit van die 
lag. “Hmmm, Donnay, nè? Nou maar 
toe, laat ek jou skets!”

En net daar word my wêreld, deur 
die punt van sy potlood, ’n 
betowerende plek. 

DEUR DONNAY TORR

Literatuur is ’n wonderlike plek waar 
jong lesers kan leer en geleenthede 
ontdek wat hulle waarskynlik nie in hul 
“regte” lewe kan beleef nie.

Riddell in Afrikaans
Die eerste twee boeke in die 
Goth Girl-reeks, Goth Girl and 
the Ghost of a Mouse en Goth 
Girl and the Fete Worse Than 
Death is onlangs deur Protea 
Boekhuis in Afrikaans vertaal. 
Juffrou Goth en die spookmuis 
vertel die verhaal van jong Ada 
Goth en haar avonture in haar 
vreemde, gotiese ouerhuis. Die 
boek is gevul met amper-
bekende karakters uit van die 
grillerigste fabels en legendes. 
In Juffrou Goth en die onfeeste-
like fees word naarstiglik 
voorbereidings getref vir die 
volmaanfees en die groot 
Grommengrou-bakkompetisie. 
Albei boeke is ’n moet-lees vir 
jonk en jonk van gees.

Chris Riddell se nuutste boek, 
Once Upon a Wild Wood, is in 
Augustus 2018 bekendgestel. Sy 
nuutste werk saam met Neil 
Gaiman, Art Matters, het in 
September 2018 verskyn.

Ons is almal dood, almal op hierdie pad, en ons is  
almal moeg, maar ons kan nie daarvan wegkom nie.  
– Uit Op pad, Richard Middleton)

CHRIS RIDDELL


