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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

Ren, Louis, ren
Louis Zamperini in 2008. Tot enkele jaren geleden liep hij hard. Foto Sally Peterson
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datAmerikainvervoeringbracht,zoals
Zamperini dat deed als hardloper. Zo-
welpaardalsmanwerdenbekendinde
jarendertig, toenhet landwerdgetest
doordeGroteDepressie.

In de ogen van Hillenbrand bracht
die duistere tijd een generatie voort
metbovenmatigzelfvertrouwenenka-
rakter:deGreatestGeneration.Verhalen
vandezegeneratiemoetenwordenver-
teldnuhet nogkan, vindt zij. ‘Dit zijn
de mensen die onze vrijheid bevoch-
ten,envaakmethunlevenbetaalden.’
Omdat ze haar huis nauwelijks uit

komt, werkte Hillenbrand aan het
boek zonder haar onderwerp te ont-
moeten.Datzeditrijke, intiemelevens-
verhaalschreef opbasisvandocumen-
ten en telefoongesprekkenmet Louis
en zijn oude trawanten, is ook voor
Zamperini onvoorstelbaar. Pas nadat
hetboekaf was, ontmoettenzeelkaar.
‘Laura is eenengel’, verzuchthij.
Als zoonvanarme, Italiaanse immi-

gantenwerd Louis in 1917 geborenna-
bij New York. Hij groeide op in Tor-
rance, een voorstad van Los Angeles.
Louisstonddaaralopjongeleeftijdbe-
kendalsmeerdaneenkwajongen.Het
creatieveprobleemkindstal,bedroog,

liepweg,dronkalcoholenrookteweg-
gegooidepeuken voordat hij tien jaar
oudwas.Eencarrièrealsberoepscrimi-
neel lagvoordehand.Maarzonderdat
hij er zin in had, werd de jonge Louis
hardloper; wegrennen kon hij van
jongsaf aanalsdebeste.
OnderinvloedvanzijnbroerPetebe-

seftehijdathijtalenthadopdekorteen
middellangeafstanden.Gezegendmet
eengrotelonginhoudeneenhogepijn-
grensbegonZamperinials tienerwed-
strijden te winnen. ‘Ik genoot van de
aandachtendewaardering’,zegthij.De
sportgaf zijn levenrichtingenbeteke-
nis, ‘ennogsteeds’.Stramstaathijopen
doet een sprinter na die uit de start-
blokkenschiet.Hij lachtenroept ‘auw’.

‘Ikmoetwel toegevendatmijn tijd op
de1.500meterietstragerisgeworden.’

Hillenbrandzegtdatdelosgeslagen
Louis in zijn kinderjaren meer deed
dan ernstig kattenkwaad uithalen.
‘Door zijn wilde ervaringen als kind
konhijeralspilootenkrijgsgevangene
op vertrouwen dat hij vindingrijk en
moediggenoegzouzijnomzichoveral
doorheenteslaan.’Zamperini lietzich
nooit ontmoedigen; een kwaliteit die
hemvanpaszoukomen.

Louis ging studeren aan de Univer-
sityof SouthernCalifornia(USC) inLos
Angeles. Tot op de dag van vandaag
draagt hij niet alleen eenblauwwind-
jackmetOlympischeringen,maarook
zijnrodeUSC-petje.Desportievestrijd
tussenAmerikaanse universiteiten is
fel,enindiecompetitievesportwereld
brakZamperinitalvanrecords.Hijwas
zogoeddathij in 1936naardeOlympi-
sche Spelen in Berlijn mocht om de
5.000 meter te lopen. Zamperini
leerdede zwarte atletieklegende Jesse
Owens kennen, enmaakte zich onder
collega-sportlieden onsterfelijk door
eennazi-vlag te stelen.

Ondanks eenhistorisch snelle laat-

ste ronde liep hij op de 5.000 meter
eenmedaillemis. Na afloop schudde
hijweldehandvanAdolf Hitler. ‘Ah, jij
bentdejongenmetdesnellefinish’,zei
deFührer.

De jongehardloperwerddoor ken-
nersbeschouwdalsdeeerstemensdie
het in zichhadomeenmijl (1.600me-
ter) onder de vier minuten te lopen.
Maar de atletiek-ster ging inmilitaire
dienst. Vande geplande zegetocht op
deOlympische Spelen van 1940 in To-
kiokwamnietsterecht.Diewerdenim-
mers afgelast vanwege de oorlog.
Zamperinimoest de atletiek vaarwel
zeggen.Hetduurdetot1954voordatde
eerstemijlonderdevierminutenwerd
gerend.Zamperinibleef trouwenswel
in vorm. De dag voordat hij aan zijn
laatstevluchtineenB24-bommenwer-
per begon, rende hij nog een mijl in
ietsmeerdanvierminuten.

Zamperini overleefde de vliegtuig-
crash inhet opgelapte toestel; eenop-
vallendfeitdatuitHillenbrandsonder-
zoek naar voren komt, is hoe oud en
versletenveelAmerikaansoorlogsma-
terieelwas, en hoe die verwaarlozing
veleduizenden levenskostte.

Vandedriesurvivorsophetvlotging
er één dood. ‘Hij gaf op’, zegt Zampe-
rini. ‘Zosimpelwashet.’Metdeandere
lotgenoot overleefde Zamperini ruim
zesweken langop regenwater, rauwe
vis, uit de lucht gegrepen vogels, ge-
bed, en levendige herinneringen aan
de Italiaanse feestmalenvanZamperi-
ni’smoeder. Uitgeput dreven ze oost-
waarts, richtingvijandelijkwateren.

Krijgsgevange Zamperini vielmet-
eenop,alswereldberoemdesportman.
Hij kreeg het zwaar te verduren als
‘waardevolle gevangene’. Een tweede,
schokkende ontdekking voor veel re-
censenten en lezers is hoe wreed de
Japannerswaren. Hillenbrandwas er
ook door verrast. Haar eigen vader
raakte als soldaat gewond tijdens de
geallieerde strijd tegenDuitsland.Hij
wasaltijddankbaardathijnietaanhet
Aziatischefronthoefdetevechten,ver-
teldehijzijndochter. ‘Nubegrijpikdat
pas’, zegtHillenbrand.

Deongelukkigendie levendwerden
gevangendoordeJapannersleerdenal
gauwdat een Japans grondidee – eer –
niet van toepassing was op krijgsge-
vangenen. Uithongering, slavenar-
beid,mishandeling enmartelingwa-
renaandeordevandedag indewerk-
kampen. Vande 35 duizendAmerika-
nendieJapanvasthield,gingmeerdan
eenderde dood, schrijft Hillenbrand.
Ter vergelijking: van de Amerikanen
die door denazi’s en Italiaanse fascis-
tengevangenwerdengenomen,stierf
nietmeerdan 1procent.

Zamperiniwistzichttereddendank-
zij de hechte kameraadschap onder
krijgsgevangenen,endoorgrappente
maken. Creatief als altijd stal hij voed-
sel enorganiseerde stil verzet.

Jarenlang was hij gedwongen om
strijd te voeren met de sadistische
kampbewaarderMutsuhiroWanatabe,
beterbekendals ‘deVogel’,dieLouisals
zijn persoonlijke aartsvijand be-
schouwde.Hillenbrandbeschrijft scè-
nesdiebijna iedereenzoudenbreken.
ZodwongdeVogel Zamperiniommet
eenzwarebalkbovenzijnhoofd inde
regenendemoddertestaan,tothijzou
omvallen. Demeeste gevangenendie
dezestraf kregen,bezwekenbinnenen-
keleminutendoordehonger,kouenli-
chamelijkezwakte.Gadegeslagendoor
een juichendemeutehieldZamperini
hetbijnadrie kwartier vol, tot degeër-
gerdeVogelheminzijnmaagstompte.
‘Ik weet niet waar die kracht van-

daankwam’, zegt Zamperini. ‘Ikwilde
misschien laten zien dat hij me niet
kon breken.’ Wanatabe’s wreedheid
was legendarisch,maar ondanks zijn
reputatie als oorlogscrimineel (enpe-
dofiel) werd hij na de oorlog niet ge-
straft.Hij leefde tot 2003.

Zamperinikeerdein1998terugnaar
Japan,voordewinterspeleninNagano;
opdedagdathij81 jaarwerd,droeghij
deOlympische fakkel. Tijdens dat be-
zoek wilde hij Wanatabe graag spre-
ken. Niet uit wraak, maar om hem te
vergeven.Naeenperiodevandepressie
enalcoholismehadZamperinizijnge-
loof in 1949 hervonden. Zijn vrouw
namhemmeenaar eendienst vande
jongeevangelistBillyGraham,dielater
een wereldberoemde tv-dominee
werd. Zamperini stribbelde tegen,
maarhijverteltdathijophetmoment
van wedergeboorte verlost werd van
zijnverlammendeangsten,nachtmer-
ries, alcoholverslaving enpijn: ‘Zodra
ikopmijnkniëenneerzonk,wasduide-
lijkdat ikalmijnvijandenvergaf.’

In JapanweigerdeWanatabe echter
omzijnoud-gevangeneteontmoeten.
Zamperini’s wellevendheid fasci-

neert Hillenbrand: ‘Hoe kan iemand
het onvergeeflijke vergeven?’ Zampe-
rinibeaamtdathetmoeilijkwas.Toch,
vergiffenis is cruciaal, zegt hij – niet
voordedader,maar voorhet slachtof-
fer. ‘Haatisfunestvoordegenediehaat.
Je doet jezelf pijn. Vergiffenis brengt
genezing.’

Sinds hij zijn oorlogstrauma’s de
baas werd, gaf hij jarenlang goed be-
taalde lezingen op cruiseschepen;
bangvoordeoceaanwasdeex-drenke-
lingnietgeworden.Zamperinistichtte
ookhet Victory Boys Camp inCalifor-
nië:zomer-enwinterkampenindena-
tuur, voormoeilijke jongens zoals hij
zelf was. Zijn ogen lichten op. ‘Berg-
wandelingen, hardlopen, skiën. Dat is
goedvoor jongens, envooroudeman-
nen.’DenaamvanZamperini is inmid-

dels overal inCalifornië te zien. Sport-
stadionseneenvliegveldzijnnaarhem
vernoemd.

Nog altijd wandelt Zamperini. Tot
enkele jaren geleden liep hij hard, en
flitstehijsomsopeenskateboarddoor
zijn buurt inHollywood. Over deme-
dailles die hij bij de Spelen van 1940
‘waarschijnlijk’ zou hebben gewon-
nen, bestaat geenonduidelijkheid. ‘Ik
kon alles. De 400 meter, de 800, de
1.500,demijl, de5.000.Demarathon?
Jazeker,maarsaai. Ikzouhebbengeko-
zenvoorde800endemijl.’

Maar opscheppen doet Zamperini
met denodige zelfspot. Serieuswordt
hijalsoverLauraHillenbrandgaat.Hij
ishaardankbaar,zegtLouis.Veel lezers
hebbenhem latenwetendat zijn ver-
haal hen aanzette om goed te doen.
Om verslavingen te doorbreken. Om
gezonderteleven,ennietbijdepakken
neertezitten. ‘Ikbenmaareengewone
jongenuitTorrance’, zegthij. ‘Godhad
altijd een doel voor me, maar ik wist
nietwathetwas totdat Laurahetboek
schreef.’

Laura Hillenbrand. De Zamperini
Legende. Uitgeverij Kok. €19,95.

Tweevoltreffers
DeAmerikaanse schrijfster Laura Hillenbrand (45) lijdt aan een vermoeidheids-
syndroom, waardoor ze traagwerkt. Haar twee nonfictieboekenwarenwel vol-
treffers. Seabiscuit verscheen in 2001, gevolgd door een gelijknamige speelfilm.
Haar recente boek,DeZamperini Legende, staat al bijna twee jaar in de Ameri-
kaanse bestsellertoptwintig. Angelina Jolie is de regisseur van de geplande
speelfilmUnbroken; kort geledenwerd bekend dat de gebroeders Joel en Ethan
Coen het script zullen schrijven. Jolie noemt Hillenbrands boek briljant, en om-
schrijft Zamperini als ‘eenman van ongelooflijkemoed’. Foto Uitgeverij Kok

Zamperini’swellevendheid
fascineert Hillenbrand:
‘Hoe kan iemandhet

onvergeeflijke vergeven?’

Louis Zamperini (rechts)met zijn kampmaat FredGarrett in 1945, na de bevrijding in Japan. FotoAP

Zamperini: ‘Een stoute
jeugd kan tot eengroots

leven leiden’


