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Boeken

Louis Zamperini in 1939, NewYork. FotoAP

N
adat zijn bommen-
werper in 1943 was
neergestort, bracht
de Amerikaanse pi-
lootLouisZamperini
47 dagen door op
een lekkend vlot in

deStilleOceaan. ‘Nietleuk,’zegthijover
die ervaring. Hongerig en wanhopig
washijmetzijntweecollega-overleven-
den ook nog eens nonstop omringd
door haaien. Toch overleefde Zampe-
rini,samenmeteenvandetweeandere
drenkelingen.Toenhungelevloteinde-
lijk landbereikte, ‘werd de situatie er
nietechtbeterop’, vertelthij.Deuitge-
mergeldeAmerikanenwerdenkrijgs-
gevangeneninJapan.Jarenvanhonger,
slavenarbeidenmartelingvolgden.

Het is een warme voorjaarsdag in
zuidelijkCalifornië.DeVolkskrant treft
Zamperini, eendiepgelovige christen
van 96 jaar, in een kerk. De oude heer

wordt nog altijd het liefst ‘Louie’ (Loe-
wie)genoemd.Hij ishalf doof enoogt
kwetsbaar, gekrompen en gebogen.
Maarook:springlevend. ‘Ikvertelmijn
verhaaltotikerbijneerval’, roepthijuit
meteengehevenvuist.
Vaakwordt hemgevraagdof er een

lesschuilgaat inzijnschijnbaarboven-
menselijkevermogenomontberingen
tedoorstaan. ‘Bereiddedeoorloguer-
gens op voor, vragen ze.’ Zamperini
pauzeert voor effect. ‘Ja, op 55 jaar hu-
welijk!’ Altijddehumorvan je situatie
blijveninzien,voegthij toe– juistwan-
neer de ellende te veel dreigt te wor-
den. ‘Om de geest scherp te houden.
Datgeldtvoordedrenkeling,dekrijgs-
gevangeendegetrouwdeman.’
Over het leven van Zamperini gaat

de bestsellerUnbroken (ongebroken)
van Laura Hillenbrand; De Zamperini
Legende inhetNederlands.Deze vuist-
dikkebiografieoverzijnavonturenals

kwajongen, atleet, piloot, alcoholist,
wedergeborenchristenenmentorvan
probleemjongerenisgedetailleerden
volledig, oordeelt Zamperini. ‘Laura
kentmenogbeterdanikzelf.’Maaruit
het boek blijkt niet hoe de vlotte, vi-
leine humor uit zijn jeugd nog altijd
eenkaraktertrek is vanZamperini.
Hij knikt: naast de steun vanGod is

het lichtvoetigheid die hemovereind
houdt. ‘Eenkereltje van 10wilde laatst
een handtekening’, zegt Zamperini.
‘Mijn boek had zijn leven veranderd,
zei de jongen. Ik stompte hem tegen
zijn schouder en zei: bedankt, maar
wat voor leven? Je bent tien! Ga katte-
kwaaduithalen.’ Zamperini grinnikt.
‘Eenstoute jeugdkantoteengroots le-
ven leiden.’
InmeiwordtindeVSookstilgestaan

bij de Europese bevrijding van nazi-
Duitsland. Maar vanuit Amerikaans
perspectief liepdeTweedeWereldoor-

log pas af in augustus 1945; toenwer-
den Hiroshima en Nagasaki door
atoombommengetroffen. Zamperini
zelf werd eindelijk bevrijd – hij herin-
nert zich helder de dag dat er ‘iets
groots en vreselijks’ gebeurde – en
Japangaf zichover.

Het boek vanHillenbrandheeft de
aandacht gevestigdopde strijd tegen
Japan,het landdatdeVSin1941deoor-
log verklaarde door legerbasis Pearl
Harbor(opHawaï)aantevallen.Envol-
gens de schrijfster was het ook drin-
gend tijd omdehistorischeblikwest-
waarts te richten. Zamperiniwas een
van de honderdduizenden Amerika-
nendievochtenaandeoostelijkefron-
ten; van de 418 duizendAmerikaanse
oorlogsdoden sneuvelden er 108 dui-
zend indebostingmet Japan.

Clint Eastwood heeft recentelijk
twee speelfilms gemaakt over de

Japans-Amerikaanse strijd envolgend
jaar komt nog een film uit over een
drietalandere, tevensneergestortemi-
litairen in dezelfde periode (Ghosts of
the Pacific). Met de boeken over de
Japans-Amerikaanse strijd zijn biblio-
thekentevullen. TochoordeeltHillen-
branddatAmerikanen, laatstaatEuro-
peanen, zich onvoldoende realiseren
hoebelangrijk – enhels –deoorlogsja-
reninhetVerreOostenwaren. ‘Relatief
is ernogweinigaandachtbesteedaan
dePacificWar’, zegtHillenbrand(45) in
eenzeldzaamvraaggesprek,datzevan-
wegeeenongeneeslijkvermoeidheids-
syndroomalleenperemailkanvoeren.
‘Maar diewas net zo gruwelijk ennet
zobelangrijkalshetconflict inEuropa.
Misschiennogwelméér.’

Tijdens haar werk aan haar eerste
boek,Seabiscuit,ontdektezijZamperini
als een vergeten ster van de vooroor-
logsetijd.Seabiscuitwaseenrenpaard

INTERVIEW LOUIS ZAMPERINI (96) EN LAURA HILLENBRAND (45)

Inhet boek ‘DeZamperini
Legende’ is het hoofd-
personage eenolympisch
hardloper, piloot, overlever
van een Japanskamp,
alcoholist enwedergeboren
christen.Nuhet bijzondere:
hij bestaat echt.
DoorDiederik van Hoogstraten

Oorlogsatleet
Louis Zamperini in 2008. Tot enkele jaren geleden liep hij hard. Foto Sally Peterson


