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telligentste persoon in de
kamer. Ik hoop dat Lanny
een aanmoediging is tot een leven
waarin speelsheid een sleutelrol
krijgt. Het is een belangrijk onder
deel van creativiteit, maar ook om
sociale redenen moeten we elkaar
zachtjes plagen, grappen uithalen.
Ik slaag er niet altijd in om de
daad bij het woord te voegen. Mijn
vrouw zegt soms tegen mij: “Zie je
daar nu zitten, meneer de boom
knuffelaar, met je smartphone, he
lemaal opgefokt en woedend op
wat er allemaal fout loopt in de
wereld.” Ik lig graag te rollen in
het gras, ik zing, maar dat lukt me
niet dag in dag uit.’
Over de manier waarop we omgaan
met de planeet kan u zich vreselijk
druk maken.

‘Mijn bezorgdheid is gigantisch.
Ik ben niet religieus, maar ik voel
me verwant met het gedachtegoed
van druïdes. Als er al een stroming
is die ik volg, dan is het de Kelti
sche metafysica. Bomen zijn mijn
goden. Ik probeer een leven te lei
den dat synchroon loopt met de

‘Het is mijn
belangrijkste taak om
dingen weg te laten.
Voor ik fulltime
schrijver werd, werkte
ik als redacteur en in
hart en nieren ben ik
dat nog steeds. Ik ben
al aan het schrappen
nog voor ik iets op
papier zet’

seizoenen. Velen vin
den dat belachelijk,
maar voor mij is het inspire
rend. Het beïnvloedt de manier
waarop ik mijn kinderen opvoed
en het sijpelt door in mijn schrij
ven. Pas toen ik klaar was met
Lanny besefte ik dat mijn ideeën
over bomen een plek hadden ge
vonden in het boek.’
Kinderen spelen in uw werk een
sleutelrol en ook binnen de klimaat
beweging zijn ze voortrekkers. On
derschatten we hen?

‘Ik vind van wel. Kinderen zijn
niet onschuldig, ze zijn ook geen
onbeschreven blad. Door op te
groeien verliezen we juist kennis
en op filosofisch vlak worden we
minder geraffineerd en speels. De
gedachteexperimenten van mijn
kinderen verbijsteren me. Let wel,
ik wil ze niet idealiseren, soms zijn
ze hoogst irritant en competitief.’
‘Ik kom het best overeen met
kinderen of jongeren en met oude
ren. Leeftijdgenoten vind ik lastig,
vooral mannen. Ken je dat soort
gesprekken die mannen voeren

over werk, sport en geld? Ondraag
lijk! Ik sluit niet uit dat ik ooit tij
dens een etentje opsta en de aan
wezige mannen toeschreeuw om
hun kop te houden.’
Uw werk is schatplichtig aan mythe
en folklore. Wat trekt u aan in die
genres?

‘Thuis neem ik vaak een boek
met mythes uit de kast, dat geeft
me altijd energie. Mythes zijn com
pact, hebben een eigenzinnig rit
me: voordat mensen ze opschre
ven, werden ze verteld en dat hoor
je. Bovendien is het duidelijk dat
ze deel uitmaken van een traditie.
Vertellers van mythen of fabels ne
men dingen van elkaar over. In een
Engelse vertelling kunnen elemen
ten zitten uit een Noors verhaal.
Erg belangrijk in een wereld waar
in politieke leiders steeds meer de
nadruk leggen op zuivere nationale
identiteit. Alles wat goed is aan
Engeland, komt voort uit het feit
dat we ooit open grenzen hadden
en invloeden van buiten toelieten.
Die gedachte zit in mijn werk en
zal ik altijd blijven omhelzen.’
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