Revolutie in galop – De onmisbare
rol van het paard in de Mexicaanse
Revolutie

Diego Rivera – Emiliano
Zapata
De Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera maakte in 1932 een litho van de
legendarische Mexicaanse boerenleider Emiliano Zapata (1879-1919). Niet
zonder reden beeldde hij deze af staand naast zijn witte paard. Zapata was niet
alleen een groot paardenliefhebber, maar Rivera symboliseerde hiermee de rol
van het paard in de zapatistische revolutie. Hij realiseerde zich dat Zapata en zijn
boerenlegers onmogelijk zonder paarden hun revolutionaire strijd hadden kunnen
voeren. Dat gold eveneens voor Zapata’s evenknie tijdens de Mexicaanse
Revolutie, Pancho Villa (1877?-1923). De tactische strijdmethodes die door beide
legerleiders werden toegepast waren alleen mogelijk dankzij een grootschalige
inzet van paarden.
Strijdtoneel
Wie wel eens een speelfilm over de Mexicaanse Revolutie (1910-1920) heeft
gezien, kent de beelden: in opstuivend zand stormen legers te paard een stad
binnen en mannen met sombrero’s, behangen met kogelgordels, schieten
schijnbaar doelloos alle kanten op. In de meeste gevallen geven deze films een

nogal geromantiseerd beeld van de revolutie en van de leiders Zapata en Villa.[1]
Authentieke filmbeelden van Zapata en Villla uit de revolutie hebben echter wel
degelijk de basis gelegd voor de uit Hollywood afkomstige clichébeelden.
Over de Mexicaanse Revolutie zijn honderden boeken geschreven.[2] Daarin
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de door Zapata en Villa toegepaste
guerrillatechnieken.
In tegenstelling tot de Franse Revolutie van 1789 en de revoluties in de
negentiende eeuw (1848 en de Commune van Parijs in 1871) die plaatsvonden in
een stedelijk decor, was de Mexicaanse Revolutie de eerste grootschalige
revolutie waarbij steden niet het strijdtoneel vormden. De revolutie speelde zich
af in een diversiteit van landbouw- en veeteeltgebieden, woestijn,
plattelandsdorpen en bergen.
Zonder gebruik te maken van het paard als vervoermiddel en strijdmiddel, zou
deze revolutie in de ontstane vorm nooit hebben plaatsgevonden. De
vanzelfsprekende, onmisbare rol van het paard in het dagelijks leven van de
meeste Mexicanen – als vervoermiddel en op boerenbedrijven – ontwikkelde zich
bijna vanzelfsprekend naar die van essentieel hulpmiddel in de strijd om een
beter bestaan.

Emiliano Zapata
Hacendados
Emiliano Zapata, geboren in de zuidelijke Mexicaanse staat Morelos, behoorde
niet tot de armste klasse in Mexico. Zijn familie had een klein boerenbedrijf. In
Morelos leden de kleine boeren voortdurend onder de misdaden van de grote

landeigenaren, de hacendados. Deze eigenden zich land, waterbronnen en soms
hele dorpen (pueblos) toe om hun suikerplantages te kunnen uitbreiden. De
hacendados voelden zich gesteund door de Mexicaanse dictator Porfirio Díaz, die
regeerde van 1876 tot 1911. De kleine landeigenaren en onafhankelijke boeren
stonden volgens Díaz de vooruitgang van Mexico in de weg. Zapata wierp zich op
als hun vertegenwoordiger en protesteerde voortdurend bij de lokale autoriteiten
tegen de handelswijze van de hacendados. Dit had geen enkel resultaat. Zij zagen
Zapata als een vervelend obstakel voor hun belangen. Om hem uit de streek weg
te krijgen, wist men hem over te halen dienst te nemen in het leger. Daar viel hij
op door zijn vakmanschap in de omgang met paarden. Na een half jaar hield hij
het leger voor gezien en keerde hij terug naar zijn dorp waar hij als burgemeester
werd gekozen. Al voor 1910 begon hij met medestanders stukken land die door de
hacendados waren ingepikt, terug te veroveren.

Aanhangers van Madero
Landhervormingen
In 1911 moest Díaz onder druk van presidentskandidaat Francisco Madero het
land verlaten.[3] Madero had plannen tot landhervorming en zocht daarvoor
steun bij lokale leiders. In de noordelijke staat Chihuahua vond hij de plaatselijke
bandiet Doroteo Arango, beter bekend als Pancho Villa, aan zijn zijde. Zapata
steunde weliswaar de plannen van Madero, maar vanwege diens achtergrond als
grootgrondbezitter, bleef hij hem wantrouwen.
Eenmaal president, kwam van de landhervormingen van Madero niets terecht.
Zapata keerde zich tegen Madero en kwam met een eigen plan voor
landhervorming, het Plan de Ayala. Zapata wilde de landerijen van de
grootgrondbezitters onteigenen en teruggeven aan de kleine boeren en aan de
pueblos. Zapata heeft zich nooit anarchist genoemd maar was in belangrijke mate
beïnvloed door de anarchistische ideeën van de broers Enrique en Ricardo Flores
Magon en door de geschriften van Kropotkin. In 1915 wist hij na verovering van

grote delen van Morelos het gebied te herverdelen zoals hij in zijn plan had
voorgesteld en tegelijk de levensstandaard voor de boerenbevolking aanzienlijk te
verbeteren.
Madero benoemde de meedogenloze generaal Victoriano Huerta tot legerleider,
om zo Zapata te kunnen bestrijden. Huerta liet Madero vervolgens uit de weg
ruimen en benoemde zichzelf tot president. Het jaar 1914 werd gekenmerkt door
een felle strijd tussen het federale leger en de opstandelingen. Het boerenleger
van Zapata in Morelos en de troepen van Villa in het noorden, bestookten
voortdurend het Mexicaanse leger. Aanvankelijk steunde Villa weliswaar Huerta,
maar al snel keerde hij zich van hem af. Villa wilde in de eerste plaats de macht
van de grootgrondbezitters doorbreken.

Derde van rechts: Pancho Villa
Paarden
Zapata en Villa waakten ervoor geen grootschalige confrontaties met het federale
leger aan te gaan. Vaak werd een hinderlaag opgezet of werden snelle
verrassingsovervallen uitgevoerd op kleine legereenheden in het veld of op
dorpen en kleine steden die in handen waren van het leger. Omsingelde
legereenheden werden tot overgave gedwongen of men ging de strijd aan.
Soldaten die zich aan Zapata overgaven werd de keuze gegeven zich bij hem aan
te sluiten of de wapens in te leveren en naar huis te gaan. Officieren werden in de
meeste gevallen geëxecuteerd. Na de inname van een stad of dorp werd het
stadhuis in brand gestoken waarna men weer verdween. Expedities van het leger
op zoek naar de zapatistas bleven meestal zonder resultaat. Na een snelle
terugtocht naar eigen gronden, verdwenen de zapatistas geruisloos in de
anonimiteit van het dagelijkse boerenleven.

Generaal Huerta inspecteert zijn
troepen
Verrassingsaanvallen
Het leger van Zapata bestond uit zo’n drie- tot vijfduizend man, meestal
opererend in groepen variërend van tientallen tot enkele honderden. Een
belangrijke voorwaarde om snel tot actie te kunnen overgaan, was al vervuld:
vrijwel alle soldaten hadden voor hun dagelijks werk al de beschikking over een
paard. Wel was het voor Zapata aanvankelijk lastig om aan voldoende wapens te
komen. Door haciendas van landeigenaren te overvallen werd het
wapenbezit aangevuld. Het doel van Zapata’s guerrillatactiek was door telkens
verrassingsaanvallen uit te voeren, de vijand te verzwakken. Daarbij was het zaak
de eigen verliezen zo laag mogelijk te houden. Bij voorkeur vielen de zapatistas te
paard aan op voor hen bekend terrein, ongeschikt voor de inzet van grote
vijandige legers of infanterietroepen. Doorslaggevend voor de successen van de
zapatistas was dat de soldaten geworteld waren in de lokale bevolking en er deel
van uitmaakten. Zowel met voedselvoorziening als logistiek met de toelevering
van paarden, werden de zapatistas door de lokale bevolking ondersteund. Het
federale leger bestond uit vijfentwintigduizend man, veelal gelegerd
in garnizoensplaatsen. Van daaruit beperkte het zich vooral tot het controleren
van de omgeving.
Met weliswaar de beschikking over kanonnen, was het vooral gericht op een
negentiende eeuwse, Europese wijze van oorlog voeren, zoals tijdens de
Napoleontische oorlogen en de Frans-Duitse oorlog van 1870: een massale inzet
van infanterietroepen die slag konden leveren met een soortgelijke tegenstander.
Het Mexicaanse leger kon daarom niet effectief reageren op tegenstanders die
van guerrillatactieken gebruik maakten. Met name in woestijngebieden en de
bergen bleek het leger niet doeltreffend te kunnen opereren.

Pancho Villa voert zijn leger aan
Treinen
Door eveneens guerrilla-aanvallen uit te voeren kon Pancho Villa met zijn leger –
variërend van vijf- tot zestienduizend man – in de staat Chihuahua een groot
gebied bestrijken. Villa paste graag een overrompelingstactiek toe op zijn
tegenstanders, door massaal met zijn manschappen, in volle galop al schietend de
vijand tegemoet te treden. Dezelfde aanvalstactiek werd al eerder door de NoordAmerikaanse Comanche- en Apache-indianen toegepast.
Villa vergrote zijn mobiliteit aanzienlijk door gebruik te maken van gekaapte
treinen. Zo kon binnen enkele dagen honderden kilometers verderop een aanval
worden uitgevoerd. De paarden van de soldaten werden in de trein gestald, de
mannen namen plaats op de daken van de wagons. Met een tweede trein volgden
de vrouwen van de soldaten. Villa hechtte er aan dat de echtgenotes en
vriendinnen van de soldaten gedurende een veldtocht altijd in de nabijheid waren.
Zo werd de desertie van villistas beperkt en de kans op verkrachtingen
in veroverde pueblos verkleind. Vrouwen zorgden meestal voor de maaltijden en
verzorgden de gewonden. Sommige vrouwen, de soldaderas, reden en vochten in
de voorste linies mee.[4]
In het leger van Zapata was het zeker niet ongewoon wanneer een vrouw een
officiersrang vervulde.[5]
Van Villa wordt beweerd dat hij zo nu en dan een trein kaapte achter de
vijandelijke linies, deze volstopte met explosieven en vervolgens op de vijand liet
inrijden. Bekend is dat Villa meerdere malen verslagen tegenstanders zonder
pardon liet executeren.

Bankbiljet met Zapata 1994
Triomf en dood
Zapata en Villa hadden geen presidentiële ambities. Hun grootste symbolische
triomf was het moment waarop beide mannen in 1914 onder het gejuich van
tienduizenden, gezamenlijk Mexico City binnenreden, nadat ze tegenstanders
Carranza en Obregón hadden verslagen. In de jaren twintig kwam de Partido
Revolucionario Institucional, voortgekomen uit de revolutie, aan de macht. Enkele
punten uit het Plan de Ayala werden weliswaar gerealiseerd, maar de
landhervormingen werden niet doorgevoerd op de wijze zoals Zapata ze zich
had voorgesteld. Nog steeds is de Partido Revolucionario Institucional de
toonaangevende partij in Mexico, maar deze is vervallen tot een brede
sociaaldemocratische beweging zonder revolutionair elan. Zapata heeft in Mexico
nog steeds een legendarische status. In 1919 werd hij in een ingewikkeld complot
in een val gelokt. Bij het oprijden van het dorpsplein van Chinameca, werd hij
door veronderstelde medestanders doodgeschoten. Pancho Villa trof in 1923
hetzelfde lot. Nadat hij bij een plaatselijke bank goud had opgenomen, werd hij in
de hoofdstraat van het plaatsje Parral door tegenstanders onder vuur genomen.
Opmerkelijk detail: Villa was niet te paard, maar reed op dat moment in zijn auto,
een Dodge.(6)

Noten
[1] De bekendste film is Viva Zapata! (1952) van
regisseur Elia Kazan, naar een scenario van John
Steinbeck, met Marlon Brando als Zapata, helaas een
wat minder goede film van Kazan.
Pancho Villa is in veel Hollywoodproducties meestal
vervallen tot een karikatuur, zoals in Villa Rides (1968)
met Yul Brynner als Villa, of in Pancho Villa (1972) met
Telly Savalas in de hoofdrol. Villa was een ijdele man
en niet wars van publiciteit. Een aantal malen
werden zijn acties vastgelegd door Amerikaanse
filmploegen en in drie films speelde Villa zichzelf.
Een uitstekende documentaire over de Mexicaanse Revolutie en haar betekenis,
The Storm that Swept Mexico (2011), is te vinden op Youtube en bevat veel
authentieke filmopnames uit de revolutiejaren. Zie hieronder.
[2] Op het verloop van de revolutie kan in het bestek van dit artikel slechts kort
worden ingegaan. Enkele titels over de Mexicaanse Revolutie: Ronald Atkin,
Revolution! Mexico 1910-1920 (1969); Adolfo Gilly, The Mexican Revolution
(1983), Robert E. Quirk, The Mexican Revolution 1914-1915 (1960). Over Zapata
zijn o.a. verschenen: Peter E. Newell, Zapata of Mexico (1979); Robert P. Millon,
Zapata (1969); John Womack Jr., Zapata and The Mexican Revolution (1969). De
Amerikaanse auteur John Reed (de latere schrijver van Ten Days that Shook the
World) reisde enige tijd mee met de troepen van Pancho Villa en deed daarvan
verslag in zijn boek Insurgent Mexico (1914).
[3] Porfirio Díaz (1830-1915) sleet zijn laatste jaren in Parijs. Hij ligt begraven op
Cimetière du Montparnasse (15 e Division) in Parijs.
[4] Tijdens de revolutie ontstond het volksliedje La Adelita. Het lied is een
eerbetoon aan de soldaderas en wordt in Mexico nog steeds gespeeld.
[5] Zo werd de onderwijzeres Dolores Jiménes y Muro (1848-1925) in 1914
brigadegeneraal in het leger van Zapata. Ze werkte mee aan het opstellen van het
Plan de Ayala en was redactrice van de krant La Voz de Juárez.
[6] De auto waarin Villa werd gedood is te bezichtigen in het Francisco Villa
Museum
in
Chihuahua,
Mexico.
Zie
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Villa_Museum
The Storm that Swept Mexico

