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ABSTRACT 

 

In 2006 besloot Felipe Calderón om de strijd met de drugskartels  frontaal aan te gaan en verklaarde 

hij hen de oorlog.  Ongeveer 50.000 soldaten zouden voortaan over heel Mexico de strijd met de 

georganiseerde misdaad aangaan. Ondanks enkele successen van Calderón in deze drugsoorlog, lijkt 

de strijd nog lang niet gewonnen. Integendeel, er is meer geweld dan ooit: sinds 2006 zijn er al bijna 

40.000 doden gevallen door drugsgeweld. Terwijl de drugskartels nog nooit in de geschiedenis zo hard 

bestreden zijn geweest, lijkt hun aanwezigheid groter dan ooit. En niet alleen in de realiteit.  

Net als in de dagelijkse actualiteit lijken de verhalen, personages en levensstijl gerelateerd aan de 

drugstrafiek een steeds prominentere rol te spelen in de Mexicaanse cultuur, in al haar facetten. 

Muziek, televisie, film, literatuur, religie, kunst, computergames, mode, toerisme, … lijken allemaal 

doordrongen van de narcothematiek. In een land waar de regering de drugshandelaars wil overwinnen, 

waar men de burgers ervan wil overtuigen dat de strijd tegen de kartels een  noodzaak is, waar men het 

moreel verval wil tegengaan en de burgers opnieuw een cultuur van legaliteit en deugd wil bijbrengen, 

vormen deze cultuuruitingen waarin de drugshandel centraal staat een nieuwe uitdaging. De regering 

keurt de narcocultuur af en onderneemt pogingen om ze aan banden te leggen. In dit werk zal echter 

blijken dat het fenomeen nooit zal verdwijnen want, zolang de illegale drugshandel bestaat, zal de 

narcocultuur bestaan.  
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INLEIDING 
 

Hier in België lezen we wel eens iets in de krant over het ―gevaarlijke‖ Mexico. Gruwelijke vondsten 

van clandestiene massagraven, lijken opgehangen onder een brug en de steevast vermelde harde cijfers 

van de jaarlijks stijgende dodentallen doen ons vermoeden dat de situatie in Mexico op zijn zachtst 

gezegd ernstig is. Dat de oorzaak van al dat geweld de illegale drugshandel is komt ons ook nog net ter 

oren. Maar waar het drugsgeweld juist vandaan komt, tegen wie het gericht is en welke gevolgen het 

heeft voor de Mexicaanse samenleving en cultuur, gaat aan de meesten van ons voorbij.  

 

In dit werk wordt getracht een bredere kijk op de gebeurtenissen in Mexico te geven en ze te plaatsen 

in hun historische en geografische context. In het eerste deel zal worden nagegaan hoe de illegale 

drugshandel ontstond, hoe die in de loop der jaren bestreden werd, en hoe de situatie escaleerde tot de 

oorlogssituatie die ze vandaag is. De huidige president, Felipe Calderón, verklaarde bij zijn intreden in 

2006 immers frontaal de oorlog aan de drugskartels en liet zijn leger naar verschillende delen van het 

land uitrukken. Hoewel Calderón al enkele overwinningen heeft geboekt in deze veldslag lijkt de 

eindzege echter nog lang niet in zicht. Integendeel, de onveiligheid en het jaarlijkse dodental zijn nog 

nooit van zo‘n grote proporties geweest. Welke zijn de onderliggende oorzaken voor Mexico‘s huidige 

problemen en, als we die kennen, zijn er dan ook oplossingen? Welke balans kan er, anno 2011, na 

meer dan een eeuw geschiedenis van drugshandel en na vier jaar frontale strijd tegen de drugskartels 

opgemaakt worden?  

Het mateloze drugsgeweld is een dagelijkse realiteit geworden in Mexico, waar burgers onveiligheid 

als het grootste landsprobleem omschrijven. In een tijdperk waar men steeds meer in angst en 

wanhoop moet leven, gaan mensen op zoek naar manieren om te begrijpen wat er rondom hen gebeurt. 

Via allerhande cultuuruitingen, gaande van liedjes over de drugsbazen tot aanbiddingen van de Dood, 

probeert men de werkelijkheid te begrijpen en te aanvaarden. In het tweede deel van dit werk zullen 

verschillende van deze cultuuruitingen met als centrale thema de drugshandel bestudeerd worden. Er 

wordt onderzocht welk beeld deze manifestaties van de situatie geven; gaat het om waarachtige 

representaties of verheerlijkingen of kritiek? En, een uiterst belangrijke vraag in het licht van 

Calderóns frontale strijd tegen ―het kwaad‖, hoe gaan de autoriteiten om met cultuurvormen die de 

drugshandel verheerlijken of een kritiek geven op het huidige beleid?  

Op deze en andere vragen zal men in de loop van de lectuur van dit werk een antwoord vinden.  
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1 DE DRUGSOORLOG IN MEXICO 
 

1.1 Het ontstaan van de illegale drugshandel  
 

Als we het hebben over de drugshandel in Mexico denken we vaak intuïtief aan de handel van cocaïne, 

maar in het ontstaansverhaal van de Mexicaanse drugshandel speelt een heel andere drug een 

belangrijke rol, namelijk opium
1
. Het begon allemaal in de noordwestelijke staat Sinaloa

2
, die nog 

steeds wordt beschouwd als ―de wieg van de drugshandel‖ op nationaal niveau ( Fernández Menéndez 

& Ronquillo, 2010, p. 103). In de tweede helft van de 19
de

 eeuw immigreerde een aanzienlijke groep 

Chinezen naar de voor hen aan de overkant van de Stille Oceaan gelegen havenstad Mazatlán
3
. De 

meeste Chinese immigranten bleven niet lang in de stad en installeerden zich in de uitgestrekte Sierras, 

in de buurt van het dorp Badiraguato.  Het waren uitstekende tuinbouwers die buiten groenten van 

goede kwaliteit ook papavers voor opium kweekten. Zij hadden deze gewoonte uit China meegebracht 

en cultiveerden deze gewassen in Mexico vooral voor eigen gebruik.  De papaver , die door de meeste 

mensen als een mooie sierbloem werd aanzien, maar vooral het ervan afgeleide verdovende product 

opium, wekten de interesse van de plaatselijke boeren die de kennis over de extractie van opium 

overnamen en gaandeweg zelf papavers begonnen te telen (Zoon, 2011, p.128).  Aanvankelijk 

besteedde de overheid nauwelijks aandacht aan de opiumteelt, omdat het product  bijna uitsluitend 

door de Chinese gemeenschap gebruikt werd. Hierdoor, signaleert Zoon (2011), konden de productie 

en het gebruik (zowel recreatief als medisch) heel gestaag groeien en ook ingang vinden in andere 

regio‘s en bij de plaatselijke bevolking.  

In het begin van de 20
ste

 eeuw stelde men vast dat drugs zoals opiaten, marihuana en (ingevoerde) 

cocaïne op vrij regelmatige basis gebruikt werden in Mexico, voornamelijk om medische redenen. 

Verschillende derivaten van opium, zoals morfine en laudanum kon men makkelijk verkrijgen bij 

apothekers of op lokale markten. De autoriteiten toonden enige bezorgdheid over de kwaliteit van de 

producten en probeerden de consumenten te beschermen en niet-medisch gebruik te ontmoedigen.  

Van een reële controle op het gebruik van drugs was echter nog geen sprake, aangezien het gebruik 

nog tamelijk beperkt was (Astorga, n.d.). 

Intussen bleek het gebruik van opium in de Verenigde Staten wel problematische proporties te hebben 

aangenomen. De Amerikanen achtten het daarom noodzakelijk om de opiumteelt , -handel  en -

consumptie te controleren en aan wetten te verbinden. Omdat de teelt en handel voornamelijk buiten 

hun grenzen plaatsvond, probeerden ze andere landen te overtuigen om hetzelfde te doen. Met de 

International Opium Commission werd in 1909 in Shanghai het startschot gegeven voor de 

                                                           
1
 De productie van cocaïne vindt niet plaats in Mexico, maar wel in Peru, Bolivia en Colombia. 

2
 Voor een staatkundige kaart van Mexico, zie bijlage 1.  

3
 Voor een meer gedetailleerde kaart van Sinaloa, zie bijlage 2. 
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internationale drugsdiplomatiek van de Verenigde Staten.  In 1912 werd op de International Opium 

Conference in Den Haag een eerste internationaal akkoord omtrent drugscontrole door twaalf landen 

ondertekend. De implementatie van dit akkoord kwam er in de VS in 1915 met de Harrison Narcotics 

Tax Act, die zowel de opium- als de cocaïnehandel aan zeer strikte voorwaarden verbond. Op dat 

moment was ten Zuiden van de grens de Mexicaanse revolutie volop aan de gang. De revolutionaire 

leiders hadden andere zorgen aan hun hoofd dan het verbieden of controleren van de opiumhandel. Zij 

die opium verhandelden konden hiervoor vervolgd worden aan de ene kant van de grens, maar 

mochten hun zin doen aan de andere kant. De condities voor illegale drugssmokkel aan de grens waren 

hiermee gecreëerd (Astorga, n.d.). 

De big business voor de drugshandelaars lag dus ten Noorden van de grens. Drugsgebruik en -

misbruik bleef in Mexico een eerder beperkt fenomeen in vergelijking met het gebruik in de VS. 

Marihuana werd in Mexico vooral in verband gebracht met soldaten, criminelen en arme mensen; het 

roken van opium was beperkt tot Chinese minderheden en het gebruik van morfine, heroïne en cocaïne 

tot artiesten en gedegenereerde individuen uit de middenklasse en de bourgeoisie. Toch besloot de 

Mexicaanse regering onder druk van de Verenigde Staten en de Volkenbond (die grensoverschrijdende 

smokkel wilden tegengaan door het verbod universeel te maken) het verbouwen en verhandelen van 

marihuana (1920) en papaver (1926) te verbieden (Astorga, n.d.). Om deze beslissing - die 

verstrekkende economische gevolgen had voor de vele boeren en handelaars die al jaren van de 

marihuana- en vooral opiumhandel leefden– te verantwoorden, ontwikkelden de verantwoordelijke 

autortiteiten een antidrugsdiscours dat vooral geënt was op het benadrukken van de negatieve effecten 

van drugsgebruik voor de maatschappij.  Die effecten waren in Mexico tot dan toe echter nog niet erg 

voelbaar geweest en zoals Astorga (n.d.) stelt, baseerden de sociale en politieke elites hun discours dan 

ook op de percepties en ideeën van dezelfde sociale groepen in de Verenigde Staten en Europa.  Via de 

media probeerde men de bevolking ervan te overtuigen dat de regering het verbod had ingesteld om de 

maatschappij te behoeden voor een gevaar waar zij zich nog niet bewust van was. Officiële cijfers over 

het aantal drugsverslaafden werden overdreven en theorieën over de nefaste effecten van drugsgebruik 

–gebaseerd op speculatie en niet op wetenschappelijk onderzoek – werden klakkeloos uit de V.S 

overgenomen en op de Mexicanen afgevuurd (Astorga, n.d.). Cees Zoon (2011, p.128) citeert een 

stukje uit een verslag, in die tijd gepubliceerd in het nationale dagblad Excelsior: 

‗In de gemeente Badiraguato en in ander plaatsen in Sinaloa heerst een manier van leven in 

ledigheid. (…) In de praktijk is die neiging om het nefaste kruid te telen zo veel meer 

schadelijk voor de maatschappij gebleken dan alle opstanden in het Zuiden van onze staat. Het 

is schadelijker dan welke ander hang tot criminaliteit ook, want het gebruik ervan degenereert 

het individu en de handel brengt alle Mexicanen in diskrediet.‘ 

Bij het schrijven van deze waarschuwende boodschap, had men ongetwijfeld niet voorzien hoezeer net 

het verbieden van de handel het land de komende eeuw in diskrediet zou brengen. 
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Het antidrugsdiscours werd niet enkele gevoerd om het prohibitionistische drugsbeleid te 

verantwoorden. Het werd ook handig gebruikt om de in Sinaloa niet zo graag geziene Chinese 

immigranten te verdrijven. Nu men het algemeen eens leek te zijn over de schadelijkheid van 

middelen als opium, greep het Anti-Chinees Comité van Sinaloa de kans om alle schuld in de 

schoenen van de Chinezen te schuiven; zij waren het immers die de papaverplanten en het gebruik van 

opium in Mexico hadden geïntroduceerd. Uit naam van de eerste georganiseerde strijd tegen drugs in 

Sinaloa organiseerde het Comité razzia‘s, ze pakten massaal Chinezen op en deporteerden ze naar 

andere delen van Mexico (Zoon, 2011). Met het verdrijven van de Chinezen, verdreef men echter niet 

de opiumteelt; die was eerder al grotendeels overgenomen door de rurale bevolking van Sinaloa die de 

opiumteelt en –handel tot één van haar belangrijkste bronnen van inkomst had gemaakt.  Fernández 

Menéndez en Ronquillo (2010) leggen uit dat in de afgelegen en bergachtige zones van Sinaloa de 

mijnbouw zeer lange tijd de belangrijkste economische activiteit was. Toen de mijnbouw in verval 

begon te geraken en dus de belangrijkste bron van inkomsten voor de regio wegviel, werd die 

vervangen door de teelt en handel van opium en marihuana, gewassen die veel meer opbrachten dan 

bijvoorbeeld maïs. Ook na het verbod op de opiumproductie en -handel bleef men in de bergen van 

Sinaloa deze gewassen cultiveren en verhandelen, ook al overtrad men hiermee de wet. Een nieuwe 

sociale categorie zag zo het licht: die van de narcotraficantes of drugshandelaars (Astorga, n.d.) . 

Vandaag heeft het woord een eerder negatieve bijklank en denken we aan iemand die buiten de wet 

staat, een crimineel. De eerste decennia na het verbod leek er echter een tamelijk grote tolerantie ten 

aanzien van de drugshandelaars te zijn, zowel bij de bevolking als bij de autoriteiten. Astorga (n.d., 

eigen vertaling) spreekt van een ―vroeg naturalisatieproces van de drugshandel in bepaalde regio‘s‖. 

Mannen die vroeger succesvolle opiumhandelaars waren, werden na het verbod plots drugshandelaars. 

Iedereen in Sinaloa kende zo wel een narco: het kon ―een broer, een neef, een kindervriend, de 

schoonzoon van de buurman of het lief van een nichtje zijn‖ (Fernández Menéndez en Ronquillo, 

2006, p.105, eigen vertaling). Men leefde samen met de drugshandelaars zoals voordien en zag hen als 

een groep in de maatschappij die geld binnenbracht. Astorga (n.d.) legt uit waarom dit samenleven 

geen problemen stelde. Een eerste reden was de afwezigheid van drugsgebruik en –misbruik. Men 

produceerde voornamelijk voor de buitenlandse markt en niet voor lokale consumptie – behalve 

marihuana dat in beperkte mate gebruikt werd om medische en recreatieve redenen- . Een andere 

reden was het niveau van geweld dat – ondanks het illegale karakter van de handel- tamelijk laag lag. 

In kleine stadjes kende men iedereen en werd er minder snel naar de wapens gegrepen. Bovendien was 

er toen nog plaats voor iedereen in de drugsbusiness en was het dus niet nodig om voor marktaandeel 

te vechten. Ook strijden tegen de autoriteiten was er nog niet bij, want die lieten de illegale handel 

oogluikend toe. Wat betreft bijvoorbeeld politieagenten, wijzen Fernández Menéndez en Ronquillo 

(2010, p. 105, eigen vertaling) op de persoonlijke band tussen heel wat agenten en drugshandelaars: 
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Er zijn veel mensen in deze zones van de Sierra, maar ook van de stedelijke kernen, die uit 

noodzaak toetreden tot een politiekorps. Het zijn mensen die in hun sociale omgeving veel 

contact hebben met mensen die zich wijden aan de drugshandel, die hun buren, kennissen, 

oom of vriend uit de lagere of middelbare school zijn. Er zijn dus echte banden van sympathie 

tussen mensen die het politiekorps uitmaken, die als taak hebben om de drugshandelaars te 

bestrijden, en de drugshandelaars zelf.  

 

Er waren natuurlijk wel politieagenten die hun job naar behoren uitoefenden, maar de drugshandelaars 

ervoeren al snel dat er minstens evenveel waren die een oogje dichtknepen in ruil voor een klein deel 

van de koek. Ook op hoger niveau werd de drugshandel getolereerd. Volgens Astorga (n.d.) speelden 

de gouverneurs van verschillende noordelijke staten al vanaf het verbod in de jaren ‘20 een belangrijke 

en soms directe rol in de drugshandel. De handel werd niet alleen oogluikend toegelaten; belangrijke 

sociale groepen in Sinaloa lobbyden zelfs voor de afschaffing van het verbod op opiumteelt en –

handel. In de pers verschenen opiniestukken waarin men toestemming vroeg om net als in Joegoslavië, 

India, Turkije en Iran papaver te mogen cultiveren. Men argumenteerde dat het een bron van 

werkgelegenheid en welvaart zou zijn voor Mexico en voor de staat Sinaloa in het bijzonder, 

aangezien het de enige opiumproducerende regio was in Latijns-Amerika. De Mexicaanse regering 

kon echter geen officiële toestemming geven omdat ze daarmee tegen akkoorden met de VS zou 

ingaan. De directeur van één van de kranten die de opiniestukken tegen het prohibitionisme 

publiceerde werd later procureur-generaal van Sinaloa. Astorga (n.d.) noemt dit  een paradox, en een 

duidelijk voorbeeld van de verschillende niveaus van perceptie van het officiële drugsbeleid 

ontworpen door de federale regering. Het was ook een bewijs van de hoge graad van tolerantie en 

pragmatisme onder belangrijke sociale groepen in Sinaloa, die zich zeer bewust waren van het belang 

van de decenniaoude opiumteelt voor de lokale economie. Officieel was in Mexico de drugshandel 

verboden; in de praktijk bleef men drugs verhandelen richting Verenigde Staten, in de meeste gevallen 

met stilzwijgende toestemming van de autoriteiten.  

 

1.2 De Mexicaanse politiek en de strijd tegen de illegale drugshandel 
 

De relatie tussen de Mexicaanse drugshandelaars en de autoriteiten is lange tijd een compromisrelatie, 

of een working relationship (González, 2009, p.73), gebleven. Dit heeft alles te maken met de 

politieke structuur van het land. In navolging van de Mexicaanse Revolutie werd in 1929 de nationale 

eenheidspartij Partido Nacional Revolucionario (PNR), later Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), opgericht. De partij kreeg de controle over het hele land door mensen uit alle belangrijke 

sociale groepen – gaande van arbeiders tot zakenmensen – in hun partijstructuur te incorporeren. 

Bovendien zette de PRI alle middelen in om de binnenlandse economie sterk te ontwikkelen:  de 
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regering ondersteunde de privésector alsook de arbeidersvakbonden en creëerde duizenden jobs in de 

publieke sector. Loyale intellectuelen, artiesten en journalisten kregen topposities toebedeeld. O‘Neil 

(2009, p.65) besluit dat de PRI, ―famously called ―the perfect dictatorship‖, used its great patronage 

machine (backed, of course, by a strong repressive capacity) to subdue dissident voices—and control 

Mexico for decades.‖ De eenpartijstaat had een hiërarchische, gecentraliseerde en gefragmenteerde 

structuur, waarbij staatsgouverneurs, burgemeesters, legerofficiers en politiechefs in ruil voor trouw 

aan de partij een zekere autonomie behielden en de vrijheid kregen om hun eigen belangen en die van 

hun bondgenoten – inclusief narcos – te behartigen. Gedurende 71 jaar voerde de PRI een live and let 

live politiek (González, 2009, p.73) die O‘Neil (2009, p.65) mooi samenvat:  

 

Through the Mexican Ministry of the Interior and the federal police, as well as governorships 

and other political offices, the government established patron-client relationships with drug 

traffickers (just as it did with other sectors of the economy and society). This arrangement 

limited violence against public officials, top traffickers, and civilians; made sure that court 

investigations never reached the upper ranks of cartels; and defined the rules of the game for 

traffickers. 

 

De ongeschreven regels van de drugshandel waren eenvoudig: de handelaars kregen, mits betaling, 

toegang tot bepaalde drugsroutes en konden ongestraft drugs verhandelen; de autoriteiten vulden hun 

zakken en, belangrijker nog, behielden relatieve vrede, publieke veiligheid en een schijn van orde en 

tucht. De autoriteiten duldden immers geen gewelddadige concurrentie tussen de kartels en verboden 

de drugshandelaars geweld te gebruiken tegen onschuldige burgers via afpersing, kidnappings en 

moorden (González, 2009, p.73). De PRI was baas en behield de controle over het gehele territorium 

en het monopolie op geweld (Astorga & Shirk, 2010, p.8).  De regering, die geacht werd de 

drugshandel te bestrijden, was degene die ze, via een gecentraliseerd en hiërarchisch bestuur, 

reguleerde en controleerde.  

Dat dit beleid niet in goede aarde viel bij de noorderburen die sinds de jaren ‘20 de drugshandel 

hardnekkig probeerden te bestrijden, wisten de opeenvolgende Mexicaanse presidenten wel, en om de 

bilaterale relaties te onderhouden, ondernamen ze ten gepaste tijde actie om de drugshandel te 

bestrijden. In de jaren ‘50 leverden campagnes volgens de Mexicaanse autoriteiten zo‘n goede 

resultaten op dat ze spraken van een totale uitroeiing van drugsgewassen in Sinaloa. Deze officiële 

succesvolle resultaten waren echter eerder van retorische dan van reële aard, want uitroeiing in Sinaloa 

zorgde vrijwel meteen voor een groei van illegale cultivering van papavers en marihuana in andere 

staten, zoals Jalisco, Michoacán en Nayarit (Astorga, n.d.). Het aanbod daalde dus niet, en de vraag al 
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evenmin. Het leed van de Vietnamoorlog en de ontmanteling van de ‗French Connection’
4
 in de 

heroïnetrafiek deed in de VS de vraag naar verdovende middelen uit Mexico stijgen, en met de opgang 

van de countercultuur in de jaren ‘60 – ‘70 kwam ook de massaconsumptie van marihuana op gang 

(Astorga & Shirk, 2010, p.5). De Mexicanen beantwoordden die enorme vraag door meer papavers en 

vooral meer marihuana te cultiveren en te verhandelen; eind jaren ‘60 bereikte naar schatting 3,5 tot 5 

ton marihuana per week de VS (Astorga, n.d.). De toen net verkozen Amerikaanse president Richard 

Nixon, die tijdens zijn verkiezingscampagne had beloofd om het fors toegenomen druggebruik in te 

dijken, besloot in 1969 dat de marihuanatoevoer vanuit Mexico aan banden gelegd moest worden en 

lanceerde een verrassingsoperatie, Operation Intercept, gericht op een zeer strikte controle van alle 

voertuigen die de grens overstaken. Hetzelfde jaar nog werkten de VS en Mexico samen in Operation 

Cooperation, waarbij de grenscontrole aan beide kanten strikter werd en de samenwerking beter. 

Astorga (n.d.) noemt dit het begin van een nieuw tijdperk in de Amerikaans-Mexicaanse relaties 

betreffende antidrugsbeleid.   Nixon sprak in 1971 als eerste van een echte ‗war on drugs‘ , en zijn 

administratie was vastbesloten om de drugshandel op verschillende fronten te bestrijden. Het 

werkterrein van de in 1973 opgerichte Drug Enforcement Administration (DEA) - de 

overheidsorganisatie die tot op heden belast is met het bestrijden van de illegale drugs, zowel binnen 

als buiten de Amerikaanse landsgrenzen – beperkte zich niet tot de Amerikaans-Mexicaanse grens. 

Steeds meer acties zouden zich gaan richten op het doorbreken en controleren van de cocaïneroutes 

vanuit Colombia over de Caraïben tot in Zuid-Florida. Met succes zo bleek later, want de 

cocaïnestroom via die geijkte routes verminderde en de Colombiaanse kartels zagen zich genoodzaakt 

andere doorgangen naar de VS te exploreren. Die vonden ze in Mexico, waar plaatselijke 

drugsorganisaties zoals het Guadalajara kartel van Miguel Angel Félix Gallardo al jarenlang 

marihuana en heroïne de VS wisten binnen te loodsen, ondanks de recente inspanningen van de 

Mexicaanse en Amerikaanse autoriteiten. De smokkelinfrastructuur was dus reeds aanwezig en de 

Mexicaanse drugshandelaars wilden maar al te graag met de Colombianen samenwerken. Voor hen 

betekende de Colombiaanse cocaïne immers een extra smokkelwaar en dus een lucratieve bron van 

extra inkomsten. Ze sloten akkoorden met de grote Colombiaanse kartels en werden zo een belangrijke 

schakel in de cocaïnetrafiek. De Amerikaanse acties gericht tegen de cocaïneroutes over de Caraïben 

hadden dus niet gezorgd voor het elimineren van de cocaïnehandel. Zoals al eerder gezegd, zorgde 

strengere ordehandhaving op de ene plaats enkel voor een verplaatsing van illegale activiteiten naar 

een andere plaats; een illustratie van het zogenaamde ―balloneffect‖. Toch gaven de autoriteiten de 

strijd niet op en in 1975 lanceerde de Mexicaanse regering in samenwerking met de Amerikaanse 

Operación Cóndor, een indrukwekkende militaire operatie gericht tegen drugshandelaars en vooral 

                                                           
4
  De ―French Connection‖ is de naam die men gaf aan de heroïnetrafiek van Turkije via Frankrijk tot bij de 

eindgebruikers in de VS. In de jaren ‘60 zorgde dit netwerk voor de grootste toevoer van heroïne naar de VS. 

Begin jaren ‘70 werd het netwerk ontmanteld, waardoor de toevoer van Turkse heroïne tijdelijk stilviel en de 

vraag naar heroïne uit Mexico steeg.  
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drugsplantages.  President Echevarría stuurde 10.000 soldaten naar Sinaloa en de zogenaamde 

‗Gouden Driehoek‘
5
 om massaal plantages te vernielen. Men was optimistisch en generaal Hernández 

die de operatie leidde, voorspelde zelfs het einde van de drugshandel binnen de zes maanden (Astorga, 

n.d., H.4). Maar zijn voorspelling werd niet bewaarheid. Vele boeren trokken, ten gevolge van de 

strakke militaire operatie en de daarmee gepaarde mensenrechtenschendingen, weg uit de sierras naar 

andere staten zoals Jalisco en Nayarit; de grootste drugsbazen verhuisden naar Guadalajara en zette 

daar hun handel probleemloos en zonder al te veel verlies verder, mede dankzij de Colombiaanse 

cocaïne die ongehinderd bleef aangevoerd worden via de kusten aan de Stille Zuidzee.  Ondanks de 

spectaculaire vernieling van tonnen drugs, verminderde productie en honderden arrestaties bleven 

illegale drugs de Amerikaanse markt bereiken. De autoriteiten spraken over een succesoperatie en 

ontzagen de sociale kost van de militaire operatie, die volgens Astorga (n.d., H.4) voor een groot 

aantal burgers veel belangrijker was dan de massavernieling van drugsplantages en die hun houding 

ten aanzien van de federale politie en het leger had verslechterd. De autoriteiten waren tevreden over 

de tastbare resultaten, de cijfers, en over de boost die de operatie had gegeven aan de bilaterale relaties 

tussen Mexico en de VS, dankzij de efficiënte samenwerking tussen beide landen en hun 

respectievelijke drug enforcement agencies.  

Aan deze goede relaties kwam echter abrupt een eind met de veel besproken moord op DEA-agent 

Enrique ―Kiki‖ Camarena in 1985, een moord die een keerpunt zou blijken in de bilaterale 

samenwerking alsook in het kartellandschap. Camarena kreeg in 1984 van de DEA de speciale 

opdracht Operation Godfather toegewezen, die gericht was op het onderzoeken van de activiteiten van 

één van de belangrijkste drugsbaronnen uit die tijd, Miguel Angel ―el Padrino”  Félix Gallardo. 

Camarena kon infiltreren in het drugsmilieu en bouwde persoonlijke contacten op met Félix Gallardo 

en andere drugshandelaars.  Eind 1984 slaagden de Mexicaanse autoriteiten erin om dankzij informatie 

van Camarena een enorme plantage, waar al jarenlang marihuana werd gecultiveerd met medeweten 

van sommige federale autoriteiten, politieagenten en militairen, te ontmantelen . Rancho El Búfalo was 

maar liefst 1000 hectare groot, er werkten naar schatting rond de 12000 mensen en de waarde van de 

jaarlijkse productie werd toen op 8 miljard dollar geschat (Astorga, n.d.). De eigenaar was Rafael Caro 

Quintero, een drugshandelaar uit Badiraguato en lid van het netwerk van Félix Gallardo. Dat de twee 

niet blij waren met de vondst en zich door de DEA-agent verraden voelden, werd twee maanden later 

duidelijk, toen Camarena en zijn piloot Alfredo Zavala Avelar ontvoerd werden in Guadalajara. De 

ontdekking van hun lijken – met duidelijke tekenen van foltering – een maand later, zorgde voor 

onbegrip en afgrijzen in de Amerikaanse publieke opinie. De media sprong op de zaak en een heleboel 

informatie die door de jaren heen door Amerikaanse inlichtingendiensten in Mexico was verzameld, 

werd publiek gemaakt. De betrokkenheid van politieagenten, ambtenaren en politici bleef niet langer 

                                                           
5
 De regio waar de staten Sinaloa, Chihuahua en Durango samenkomen is een regio waar men zeer veel 

marihuana en papavers cultiveert. Men noemt deze drugsproducerende regio de ―Gouden Driehoek‖ van Mexico, 

in navolging van de gelijknamige productieve regio in Zuid-Oost Azië. In deze regio leeft naar schatting één 

derde van de bevolking van de illegale drugshandel (Johnson, 2010).  
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geheim en corruptienetwerken werden tot op de hoogste niveaus blootgelegd. Voor president Miguel 

de la Madrid was de zaak Camarena een nachtmerrie, en om het slechte imago van Mexico nog 

enigszins te redden en te tonen dat corruptie niet geduld werd, liet hij verschillende politieagenten en –

officiers verdacht van samenwerking met onder andere Caro Quintero arresteren. De directeurs van 

Interpol-Mexico en van de nationale veiligheidsdienst Dirección Federal de Seguridad (FDS) werden 

ontslagen en uiteindelijk werd ontbonden, onder druk van de VS de FDS, waarvan de agenten al jaren 

verdacht werden van medeplichtigheid met de drugstrafiekers. Ook de moordenaars van Camarena – 

de 3 leiders van het machtige Guadalajara kartel- kwamen er niet ongestraft vanaf: Caro Quintero en 

Ernesto Fonseca Carrillo werden al enkele maanden na de moord gearresteerd, de grootste vis - Félix 

Gallardo – pas in 1989, naar verluidt omwille van blijvende politieke bescherming (Beith, 2010, p.46). 

De zaak Camarena had dus niet alleen de goede relaties tussen Mexico en de VS op een lager pitje 

gezet; ze betekende ook de ondergang van de grootste drugsorganisatie van Mexico: het Guadalajara 

netwerk van Félix Gallardo. 

 

1.3 Félix Gallardo: de Godfather van de Mexicaanse drugshandel 
 

Miguel Angel Félix Gallardo wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als de grondlegger van de 

moderne Mexicaanse drugshandel. Hij werd geboren in Culiacán in de staat Sinaloa, waar hij tot in 

zijn twintiger jaren politieagent was en later bodyguard werd van de staatsgouverneur Leopoldo 

Sánchez Celis (PRI). Volgens Beith (2010, p.40) leerde Félix Gallardo in die hoedanigheid de 

drugshandel in Sinaloa van binnenuit kennen – zijn baas Celis speelde er immers een belangrijke rol 

in-. Dankzij nauwe contacten met politieofficiers en politici op staats- en nationaal niveau sloeg de 

ambitieuze Félix Gallardo erin om zijn eigen imperium uit te bouwen en een uitgebreid trafieknetwerk 

te controleren. Via zijn contacten met de Hondurese drugshandelaar Juan Ramon Matta-Ballesteros 

ontwikkelde hij als één van de eerste Mexicanen nauwe contacten met de Colombiaanse 

cocaïneleveranciers. Hij werd de Mexicaanse hoofdassocié van het befaamde Medellínkartel van 

Pablo Escobar en vergaarde fortuinen dankzij de uiterst lucratieve cocaïnehandel. Félix Gallardo was 

een echte businessman die in de jaren ‘70-‘80 quasi de gehele Mexicaanse drugshandel in handen had 

en zo zijn bijnaam “El Padrino” of “The Godfather” verdiende. Beith (2010, p.41) vat zijn positie als 

volgt samen: 

 

Through his political connections, El Padrino ensured that the right people all the way up 

Mexico‘s Pacific Coast were in his pocket, from politicians to policemen. […] He was the lord 

of Mexican drug lords – he oversaw everything in the country. There were no cartels at that 

time in Mexico […]. There was just him, his cronies and the politicians who offered him 

protection. 
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El Padrino stond aan het hoofd van een hiërarchisch en gedisciplineerd netwerk waar de bekendste 

drugshandelaars, bijna allemaal uit Sinaloa, deel van uitmaakten. Rafael Caro Quintero, Ernesto 

Fonseca, leden van de Arellano Felix familie, Amado Carrillo Fuentes, Juan José ―El Azul‖ 

Esparragoza, Héctor ―El Güero‖ Palma Salazar, Ismael “El Mayo” Zambada en Joaquín ―El Chapo‖ 

Guzmán Loera werkten allemaal voor hem. Astorga en Shirk (2010, p.10) omschrijven de organisatie 

als ―a vast, well-protected illicit coalition of traffickers, who operated with substantial impunity, saw 

relatively little infighting, and attained incredible wealth‖. Er heerste evenwicht in ‗drugsland‘, waar 

relatieve harmonie mogelijk was dankzij de goede relaties tussen El Padrino en zijn partners en de 

expliciete en impliciete regelingen die hij met verschillende autoriteiten wist te treffen omtrent de 

verdeling van en de toegang tot de trafiekroutes of plazas.  

Aan dat evenwicht kwam echter, zoals al eerder gezegd, in 1985 een einde met de zaak Camarena. 

Twee van zijn belangrijkste partners, Caro Quintero en Fonseca Carrillo werden opgepakt. Hijzelf wist 

nog enkele jaren uit de handen van het gerecht te blijven, maar hij besefte dat hij werd achternagezeten 

en dat hij niet langer alleen de controle over de drugshandel kon behouden. Hij besloot daarop om zelf 

minder in de kijker te lopen en zijn imperium op te delen. Beith (2010, pp.46-47) legt El Padrino‘s 

strategie uit: 

 

[…] he was also sending it [the Mexican drug business] back underground, to be run by bosses 

who were less well known and not yet on the Americans‘ radar. None was implicated in the 

killing of Camarena. None had a long, publicized history of criminality. All of them could 

develop new ties with the Mexican political system and police (money was no problem, after 

all), and if they remained local, sticking to their respective patches of turf, they could control 

the business even more tightly. 

 

El Padrino riep de topmannen uit zijn organisatie samen in Acapulco en legde hen zijn plannen voor. 

De drugsroutes of plazas werden verdeeld, maar El Padrino zou wel de topman blijven en alle 

nationale operaties blijven controleren en overzien. De verdeling, die tot op vandaag merkbaar is in het 

kartellandschap, zag er ongeveer als volgt uit: De Tijuana-route ging naar de broers Arellano Félix; de 

Ciudad Juárez corridor naar de familie Carrillo Fuentes; de Sonora business naar Miguel Caro 

Quintero (broer van de voor de moord op Camarena gearresteerde Rafael); de operaties aan de kusten 

van de Stille Zuidzee in Sinaloa zouden overgenomen worden door ―El Chapo‖ Guzmán en ―El 

Mayo‖ Zambada, die later ook ―El Güero‖ Palma Salazar - die wegens verraad
6
 niet bij de verdeling 

                                                           
6 ―El Güero‖ Palma Salazar die als bodyguard van El Padrino begon, wist zich op te werken in de organisatie en 

het vertrouwen van zijn baas te winnen. Hij werd één van de belangrijke handelaars in het netwerk, en toen hij 

merkte hoe lucratief de markt wel niet was, besloot hij in 1988 om zijn mentor de rug toe te keren en voor 

zichzelf te beginnen. El Padrino voelde zich verraden en zou later, vanuit de gevangenis, wraak nemen op zijn 

vroegere protégé: hij liet Palma‘s vrouw en kinderen vermoorden en liet hem nadien het hoofd van zijn 



1. DE DRUGSOORLOG IN MEXICO 

 

 

10 

werd uitgenodigd - weer aan boord van het schip zouden nemen. Aan de andere kant van het land, aan 

de noordoostelijke kust in Tamaulipas, bleef Juan García Abrego verantwoordelijk voor alle operaties; 

hij was altijd al zijn eigen baas geweest en zou dat ook blijven. 

Een tijd na de verdeling, in april 1989, werd Félix Gallardo uiteindelijk opgepakt; zijn arrestatie 

betekende het einde van de grote coalitie van de Mexicaanse drugshandelaars, en meteen ook het 

begin van een nieuw tijdperk van competitie en geweld tussen Mexicaanse drugshandelaars (Astorga 

& Shirk, 2010).  

 

1.4 De evolutie van de drugshandel: een nieuw kartellandschap 
Drugs waren begin jaren ‗90 nog steeds big business: tijdens de jaren ‘80 steeg in de VS de vraag naar 

crack cocaïne (González, 2009) en de Colombianen maakten, door sterk toegenomen controle van de 

Caribische route,  steeds vaker gebruik moesten maken van de route door Mexico om hun goederen tot 

bij die groeiende markt te krijgen. Begin jaren ‘90 passeerde volgens Beith (2010, p.56) 90 % van de 

in de VS geconsumeerde cocaïne door Mexico. De Mexicaanse drugshandelaars wilden bovendien niet 

langer alleen maar de loopjongens van de Colombianen zijn, en het witte goedje transporteren in ruil 

voor cash. Ze sloten een payment-in-product overeenkomst met de Colombianen, waarbij ze tot 50 % 

van iedere cocaïnelading kregen (Borderland Beat, 2010). De Mexicanen werden nu dus zelf ook 

cocaïnedistributeurs voor de Amerikaanse markt en haalden zo hogere winsten binnen. De jaren ‘80 

betekenden ook de introductie van een nieuwe drug op de Mexicaanse markt, namelijk 

methamfetamine, ook bekend als crystal meth, ice of speed. Deze synthetische drug werd snel populair 

in de VS omdat het goedkoop was en het effect bij gebruik zeer sterk was. Bovendien kon meth 

tamelijk eenvoudig geproduceerd worden: met de juiste chemicaliën en een eenvoudig laboratorium 

kon men reeds aan de slag.  De business werd in Mexico geïntroduceerd door José de Jesús Amezcua 

Contreras uit Guadalajara, die via zijn contacten met de georganiseerde misdaad in Thailand en India 

enorme hoeveelheden efedrine invoerde die hij vervolgens in kleine laboratoria in Mexico liet 

verwerken tot meth. De broers Amezcua, die ook bekend stonden als het Colima kartel, werden de 

belangrijkste efedrine smokkelaars en clandestiene producenten van meth. Ze waren echter niet zo 

machtig als andere grote drugskartels en zouden al snel concurrentie ondervinden in hun winstgevende 

onderneming. Met de gestegen vraag naar cocaïne en de komst van de meth business werd de 

Mexicaanse drugshandel lucratiever dan ooit tevoren. Het zou dan ook niet lang duren vooraleer er om 

marktaandeel zou gestreden worden. 

Na de arrestatie van hun Godfather bleven de verschillende Mexicaanse drugshandelaars de operaties 

in de hen toegewezen gebieden controleren. Stuk voor stuk probeerden ze om ook zonder het 

                                                                                                                                                                                     
vermoorde vrouw opsturen (Veledíaz, 2007).   El Padrino verbrak hiermee voor het eerst de ongeschreven regels 

van de drugshandel om familie, zeker vrouwen en kinderen, buiten de afrekeningen tussen rivalen te laten (El 

Universal, 2005).  
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overzicht, de autoriteit en de goede contacten van El Padrino, onafhankelijke en sterke organisaties uit 

te bouwen. De eerste jaren bleven ze ieder op het eigen terrein en legden ze zich toe op het 

ontwikkelen van een degelijke operatieve structuur, een verzekerde toegang tot de markt en goede 

contacten met de juiste personen, hetzij de (lokale) autoriteiten.  

Amado Carrillo Fuentes, de baas van de organisatie die bekend werd als het Juárez kartel, bleek een 

krak in dat laatste. Hij wist de juiste mensen aan zich te binden en sloeg er zo in om tonnen cocaïne 

per vliegtuig te VS binnen te smokkelen, zonder er ooit voor gepakt te worden. ―El Señor de los 

Cielos‖ of de ―Heer der Hemelen‖ was een echte diplomaat die mede dankzij de steun en bescherming 

van hooggeplaatste officiers van de Policía Judicial Federal (PJF) en zelfs van de nationale 

―drugstsaar‖ Generaal Jesús Gutiérrez Rebollo
7
 zijn greep op de strategisch belangrijke Juárez - El 

Paso corridor wist te behouden. Tot aan zijn dood in juli 1997 – Amado stierf op de operatietafel 

tijdens een plastisch chirurgische ingreep – was hij almachtig in het gebied rondom Juárez. 

Een andere machtige restant van het netwerk van El Padrino en tevens een bondgenoot van het Juárez 

kartel was het Sinaloa kartel van Joaquín “El Chapo” Guzmán en Ismael “El Mayo” Zambada. Onder 

leiderschap van El Chapo zou het Sinaloa kartel geleidelijk aan uitgroeien tot de grootste 

drugshandelorganisatie van het land. El Chapo, zoon van een arme gomero of papaverboer uit 

Badiraguato, leerde de kneepjes van het vak van El Padrino en werkte zich langzaam maar zeker naar 

de top. Tot op vandaag staat hij bekend om zijn strategisch inzicht, organisatorisch talent en zijn 

vindingrijkheid. Net als zijn bondgenoot Carrillo Fuentes bouwde El Chapo een uitgebreid 

corruptienetwerk uit. Vanuit zijn thuisbasis Sinaloa verzekerde hij de toegang tot belangrijke 

smokkelroutes door allianties aan te gaan met lokale caciques - machtige figuren met veel connecties, 

vaak al actief in de drugshandel -, van aan de zuidelijke kusten in Oaxaca
8
 en Guerrero, noordwaarts 

dwars door de staten Michoacán, Colima, Jalisco en Nayarit, tot in Sinaloa en van daaruit richting de 

VS door Sonora. Politieofficiers, militairen, telecommunicatiebedrijven
9
 en politici werden omgekocht 

en zoals Beith (2010, p.68) samenvat, spreidden El Chapo en zijn rechterhand El Mayo geleidelijk aan 

hun tentakels uit over het hele Mexicaanse systeem, net zoals hun grote voorbeeld El Padrino hen 

geleerd had. Iedereen kon gekocht worden, zoals Beith (2010, p.68) aantoont aan de hand van 

volgende anekdotes: 

                                                           
7
 Generaal Jesús Gutiérrez Rebollo werd in 1996 door president Zedillo benoemd tot hoofd van het Instituto 

Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) en werd zo de voorman in de strijd tegen de drugshandel. Bij 

zijn aanstelling werd hij nog geprezen om zijn smetteloze reputatie als een uiterst integer man; nog geen tien 

weken later werd hij ontslagen wegens verdenking van corruptie (Anderson, 1997). Later werd hij gearresteerd 

en veroordeeld tot 71 jaar celstraf voor connecties met het Juárez kartel (Beith, 2010, p.93). 
8
 In de staat Oaxaca was de bekende Pedro Díaz Parada een belangrijke bondgenoot van El Chapo. Hij 

verzekerde dat de lokale autoriteiten een oogje dichtknepen en de Colombiaanse cocaïne moeiteloos via de 

zuidkusten kon worden aangebracht. Díaz Parada was bovendien ―untouchable‖: toen hij veroordeeld werd tot 

een drieëndertigjarige celstraf wegens illegale drugshandel sprak hij de rechter aan en zij dat hij zelf vrijuit zou 

gaan en dat de rechter zou sterven. Zes dagen later werd de rechter vermoord en was Díaz Parada weer op vrije 

voeten (Beith, 2010, p.67).  Pas in 2007, onder Calderón, zou Díaz Parada opnieuw gearresteerd worden. 

(México Sí, 2007)  
9
 Telecommunicatiebedrijven werden omgekocht om zo te verzekeren dat het telefoon- en internetverkeer van El 

Chapo en zijn mensen niet getraceerd zou kunnen worden (Beith, 2010, p.60).  
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On one occasion, Chapo was reputedly arrested in Mexico City. At the police station, he lifted 

up a suitcase and put it on a desk of the capital‘s chief of police. Inside was $ 50 000 in cash; 

within minutes, Chapo was out the door. 

Another time, the Jalisco state police chief received a gift of one million dollars and five 

SUVs. Chapo‘s deal: the police chief and his men would allow a couple of planes filled with 

cocaine to land without saying a word. 

 

Heel wat drugs werden per vliegtuig getransporteerd maar voor de drugssmokkel over de grens naar de 

VS maakten de meeste drugshandelaars gebruik van landroutes, waarlangs ze tamelijk kleine 

hoeveelheden de grens over brachten. Volgens Beith (2010, p.69) was dit de meest gebruikelijke 

strategie: men hield de hoeveelheden smokkelwaar klein, zodat het risico op arrestatie of confiscatie 

van grote vrachten geminimaliseerd werd. El Chapo bedacht bovendien allerlei inventieve manieren 

om drugs de grens over te smokkelen, bijvoorbeeld in conservenblikken bestemd voor groenten
10

, in 

speciale compartimenten in olietankers en in rollen kippendraad. Over de grens bouwde hij een 

netwerk van warenhuizen die als dekmantel konden dienen en de goederen bij aankomst stockeerden. 

Deze methodes waren echter ietwat omslachtig en om de douanebeambten niet langer te moeten 

omzeilen besloot El Chapo om ondergronds te gaan; letterlijk dan. Hij liet indrukwekkende tunnels 

van de ene naar de ander kant van de grens bouwen die uitkwamen in schijnbare boerderijen of 

warenhuizen. Tonnen cocaïne bereikten langs deze weg de VS. Voor de ordediensten was het uiterst 

moeilijk om de tunnels te detecteren, aangezien ze zo goed verstopt waren dat men ze enkel konden 

vinden via informanten, die meestal dood waren alvorens ze iets konden vertellen. Men vertelt immers 

dat Chapo de tunnels liet bouwen door illegale immigranten of groepen plattelandswerkers uit arme 

regio‘s. Voormalig DEA-agent en veiligheidsexpert Errol Chávez zegt dat  ―in order to conceal the 

identity or the location of the tunnel, the people that were used to build the tunnel were actually killed‖ 

(AMW, 2009a). In 1990 werd een eerste tunnel gevonden die van een safehouse in Agua Prieta naar 

een boerderij net over de grens in Douglas liep. In 1993 werd in Tijuana nog een tunnel blootgelegd 

van maar liefst 20 meter diep en 442 meter lang (Beith, 2010, p.72). El Chapo was met deze tunnel, 

waarin hij meer dan een miljoen dollar investeerde, echter andermans territorium binnengedrongen, 

namelijk dat van de gebroeders Arellano Félix. Die hadden van El Padrino de Tijuana regio 

toegewezen gekregen en er een machtige en gewelddadige drugshandelsorganisatie uitgebouwd die het 

niet op concurrentie begrepen had. Net als het Juárez en het Sinaloa kartel toonden de broers zich sterk 

in het omkopen van autoriteiten: ze gaven naar schatting 1 miljoen $ per week aan smeergeld uit 

(Astorga & Shirk, 2010, p.12). Wie niet meewerkte of in de weg liep werd zonder pardon uit de weg 
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 In 1993 werd in Tecate (in Baja California Norte, vlakbij de grens) een vracht conservenblikken bestemd voor 

de VS gecontroleerd. De blikken bleken niet gevuld met jalapeñopepers, maar met cocaïne. Er werd maar liefst 

7.3 ton cocaïne in beslag genomen (AMW, 2009b) .  
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geruimd, waarmee de Arellano Félix organisatie (AFO) zich dan ook de reputatie van meest 

gewelddadige kartel aanmat. Miro (2003, p.7) beschrijft de organisatie als volgt:  

 

Violence, intimidation, and corruption have been the AFO‘s trademarks. Utilizing these "tools 

of the trade," the AFO developed an internal security apparatus to ensure not only the loyalty 

of fellow AFO members, but also to ensure compliance by non-AFO traffickers operating in 

the Baja California corridor. The AFO has been linked to hundreds of murders of informants, 

Mexican law enforcement officials, rival drug traffickers and innocent citizens. 

 

Zoals Miro hier vermeldt, waren buiten de mensen van de AFO ook andere drugshandelaars actief in 

de Tijuana regio. De broers lieten namelijk criminele groepen uit andere Mexicaanse staten toe om op 

hun terrein aan de grens te werken, mits betaling van een tol of belasting. De AFO zou aan de 

organisaties die hun territorium wilden gebruiken om drugs de VS binnen te smokkelen bij ladingen 

vanaf 500 kilogram marihuana, zestig procent van de waarde van de goederen aangerekend hebben 

(Miro, 2003, p.7). Indien smokkelaars de tol weigerden te betalen, werden ze met geweld op andere 

gedachten gebracht. Deze afpersingstechniek viel niet in goede aarde bij het Sinaloa kartel dat al lang 

meer greep op de belangrijke Baja California corridor probeerde te krijgen. El Chapo weigerde de tol 

te betalen en haalde zich zo het vijandschap van de gevreesde Arellano Félix broers op de hals. De 

broers waarschuwden El Chapo begin 1992 op hun gebruikelijke wijze: ze stuurden er enkele van hun 

mannen op uit, die zes werknemers van El Chapo ontvoerden, folterden en tot slot door het hoofd 

schoten; hun lichamen werden gedumpt langs een snelweg. Ze lieten ook een bom ontploffen bij één 

van El Chapo‘s huizen in Culiacán, maar daarbij raakte niemand gewond. El Chapo liet zich echter 

niet bij afschrikken en verklaarde de oorlog aan de AFO – de eerste oorlog in het nieuwe tijdperk van 

de Mexicaanse drugshandel -. In november 1992 stuurde El Chapo 40 zwaarbewapende mannen naar 

een discotheek in Puerto Vallarta waar twee van de broers een feestje zouden bouwen. Wanneer El 

Chapo‘s mannen de broers zagen zitten, openden ze het vuur: er vielen zes doden en drie gewonden, 

maar de broers wisten te ontsnappen (Miller, 1993). In de maanden nadien bleef de AFO op El Chapo 

jagen en op 24 mei 1993 liep de zaak uit de hand. Op de luchthaven van Guadalajara werden kardinaal 

Juan Jesús Posadas Ocampo en zijn chauffeur doodgeschoten toen huurmoordenaars van de AFO El 

Chapo wilden vermoorden maar zijn auto met die van de kardinaal verwarden. Althans, dat is het 

officiële verhaal. Tot op vandaag blijft er controverse bestaan omtrent de moord op kardinaal Posadas 

Ocampo. Sommigen vermoeden dat de kardinaal wel degelijk het doelwit van de moord was: hij zou 

geweten hebben van de implicatie van bepaalde hooggeplaatste ambtenaren (inclusief Rául Salinas de 

Gortari, broer van de toenmalige president) in de drugshandel (Cobián, 2001).
 11

  Toch waren het net 

president Carlos Salinas en zijn regering die na de moord op de alom gerespecteerde kardinaal hard 
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optraden en inspanningen deden om de vermeende daders en meteen ook andere belangrijke spelers in 

de drugshandel op te pakken. Met succes, want reeds op 9 juni 1993 werd El Chapo gearresteerd in 

Guatemala, mede dankzij een uitstekende samenwerking tussen inlichtingendiensten van de VS, 

Mexico en Centraal-Amerika. In december van datzelfde jaar werd ook Francisco Rafael Arellano 

Félix, de oudste van de broers, opgepakt.  

Terwijl de uitlopers van het Guadalajara kartel (het Juárez kartel, het Sinaloa kartel en de AFO) als 

concurrenten verder bleven werken, groeide aan de andere kant van het land, in de noordoostelijke 

grensstaat Tamaulipas langs de Golf van Mexico, een ander netwerk uit tot één van de belangrijkste 

drugshandelsorganisaties van het land. Voor de oorsprong van het Golfkartel moeten we terug naar de 

jaren ‘20, toen Juan Nepomuceno Guerra zich specialiseerde in de alcoholsmokkel naar de toen 

―drooggelegde‖ Verenigde Staten. Hij bouwde indrukwekkende smokkelnetwerken uit voor alcohol en 

later ook drugs, die in de jaren ‘80 door zijn neef, Juan García Abrego verder ontwikkeld zouden 

worden. García Abrego legde contact met het Colombiaanse Cali kartel en werd hun belangrijkste 

partner in de cocaïnehandel. Net als alle andere grote drugshandelaars wist ook García Abrego de 

juiste mensen aan zich te binden. Hij genoot bescherming van de Procureur-Generaal en van 

verschillende mensen van de federale politie (PJF). Een zeer belangrijke persoon in García Abrego‘s 

carrière was PJF-bevelhebber Guillermo González Calderoni, die hem sinds 1986 beschermde en met 

succes politieoperaties tegen concurrerende drugshandelaars uitvoerde
12

. Begin jaren ‘90 was García 

Abrego één van de belangrijkste drugshandelaars van het land: het door hem geleide Golfkartel 

verhandelde naar schatting jaarlijks 40 ton cocaïne naar de VS (Astorga & Shirk, 2010, p.15). Midden 

jaren ‘90 leek de macht van García Abrego echter af te nemen, mede doordat verschillende van zijn 

invloedrijke contacten hun post niet behielden (Dillon, 1996).  

In die tijd bleek het immers niet meer zo vanzelfsprekend om als drugshandelaar afspraken te maken 

met ambtenaren, politieagenten of politici en straffeloosheid te ―kopen‖. Eind jaren ‘80, begin jaren 

‘90 kwam een democratiseringsproces op gang dat een einde maakte aan het reeds decennialange 

durende monopolie van de PRI. Met de opkomst van het democratisch pluralisme, eerst op lokaal en 

later op nationaal niveau, eindigde ook de hierboven reeds beschreven patroon-cliënt relatie tussen de 

PRI en de drugshandelaars. O‘Neil (2009, p. 65) legt uit wat de democratisering en decentralisering 

van de Mexicaanse politiek betekende voor de drugshandel:  

 

As the PRI‘s political monopoly ended, so, too, did its control over the drug trade. Electoral 

competition nullified the unwritten understandings, requiring drug lords to negotiate with the 

new political establishment and encouraging rival trackers to bid for new market opportunities. 

Accordingly, Mexico‘s drug-related violence rose first in opposition-led states. After the PRI 
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lost its first governorship, in Baja California in 1989, for example, drug-related violence there 

surged. 

 

Het geweld dat de broers Arellano Félix in Tijuana onder andere tegen ordediensten gebruikten was 

een rechtstreeks gevolg van de verloren balans tussen de autoriteiten en de drugshandelaars. 

Straffeloosheid kon niet langer gegarandeerd worden en volgens Beittel (2011, p.5) gebruikten de 

drugshandelaars sinds de democratiseringsgolf steeds vaker geweld tegen de autoriteiten, in een 

poging om opnieuw straffeloosheid af te dwingen. Bovendien werd sinds dan de concurrentie tussen 

de verschillende kartels ook veel heftiger, aangezien de strijd om strategisch belangrijke plazas niet 

langer gereguleerd werd. De wet van de sterkste werd van tel.  

De regering van Ernesto Zedillo (1994-2000, PRI) toonde zich ondertussen vastberadener dan de 

vorige om de corruptie en de drugshandel strenger aan te pakken, in een poging om de kritische 

oppositie de mond te snoeren. Onder Zedillo werden corrupte topfiguren zoals Generaal Gutiérrez 

Rebollo en staatsgouverneur van Quintana Roo, Mario Villanueva, ontmaskerd en gestraft. Ook enkele 

van de belangrijkste drugshandelaars werden gearresteerd. ―El Guero‖ Palma Salazar, die sinds de 

arrestatie van El Chapo de leiding van het Sinaloa kartel had overgenomen, werd in 1995 opgepakt. In 

1996 volgde met de arrestatie van de baas van het Golfkartel, García Abrego
13

, de volgende 

overwinning van de regering op de drugshandelaars. De organisatie achter García Abrego hield zich 

echter wel staande en na een interne opvolgingsstrijd werd Osiel Cárdenas Guillén, ook ―El Mata 

Amigos‖ genoemd
14

, uiteindelijk de nieuwe leider van het Golfkartel. Cárdenas zou het imago en de 

methodes van de drugshandel aanzienlijk veranderen en het niveau van geweld tot nooit geziene 

hoogtes tillen, met de oprichting van een gewapende vleugel van het Golfkartel. Cárdenas sloeg er 

namelijk in om soldaten van speciale Mexicaanse militaire eenheden te overtuigen om, in plaats van 

hem tegen te werken, met hem samen te werken. Deze elite-eenheden van het Mexicaanse leger 

werden oorspronkelijk opgericht om opstanden (zoals die van de Zapatisten in 1994) de kop in te 

drukken en de drugstrafiek te bestrijden. De soldaten kregen de best mogelijke training, die onder 

andere het gebruik van gesofisticeerde wapens en elektronische opsporingstechnieken inhield. Hun 

taak was om chaos te veroorzaken bij de drugshandelsorganisaties door kopstukken op te sporen en te 

arresteren of vermoorden. Het draaide echter anders uit, want omwille van de lage militaire lonen en 

de zware arbeidscondities deserteerden een dertigtal elitesoldaten om voor Cárdenas Guillén te 

werken, die hen veel betere lonen kon bieden. Arturo Guzmán Decena werd de aanvoerder van Los 

Zetas, een paramilitaire groep die voortaan de gewapende vleugel of het ―doodseskader‖ van het 

Golfkartel zou zijn. Later zouden nog meer soldaten deserteren om de rangen van Los Zetas te 
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 García Abrego werd gearresteerd en later uitgeleverd aan de VS, waar hij in 1995 als eerste drugshandelaar op 

de ―FBI 10 most wanted list‖ was komen te staan (Dillon, 1996). 
14

 Cárdenas Guillén nam de controle over het kartel nadat hij zijn vriend en businesspartner Salvador Gómez 

vermoordde, waardoor hij de bijnaam ―vriendenmoordenaar‖ of Mata Amigos kreeg.  
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vervoegen en de groep rekruteerde ook andere jonge mannen die ze zelf trainden tot echte 

paramilitairen (Beith, 2010, p.111).  

Het machtige Golfkartel probeerde bovendien haar territorium nog verder uit te breiden toen in 1997 

de baas van de strategisch belangrijke Juárez corridor, Amado Carrillo Fuentes, overleed tijdens een 

plastische operatie. Ook de broers Arellano Félix probeerden meer invloed te krijgen in Ciudad Juárez 

en Rodolfo Carrillo Fuentes, één van de broers van de overleden Amado, kon de concurrentie van de 

twee kartels alleen niet aan. El Mayo Zambada van het Sinaloa kartel maakte zich zorgen om de 

toegang tot de Juárez corridor te verliezen – de kartels van Sinaloa en Juárez werkten immers al jaren 

samen -  en ging een bondgenootschap aan met Rodolfo. De alliantie tussen het Sinaloa kartel en de 

restanten van het Juárez kartel zou bekend worden als ‗de Federatie‘ (Beith, 2010, p.103).  

Eind jaren ‘90 was de controle van de lucratieve Mexicaanse drugshandel dus in handen van vier grote 

kartels: het Golf en het Tijuana kartel en de geallieerde Juárez en Sinaloa kartels
15

. Vanaf 2000 zou de 

strijd van de regering tegen de Mexicaanse drugshandelaars, alsook de competitie tussen de kartels 

steeds heftiger worden. 

 

1.5 Een nieuw politiek beleid, nieuwe competitie tussen drugskartels 
 

Zoals reeds gezegd opende het politieke veld zich langzaam in de jaren ‘90 en verloor de PRI haar 

absolute hegemonie over het land, eerst op lokaal niveau en in 2000 ook op federaal niveau. Voor het 

eerst in 71 jaar werd niet een Priista (PRI-politicus) maar een Panista (politicus van de PAN, de 

Partido Acción Nacional), namelijk Vicente Fox, president van Mexico. Eén van zijn 

verkiezingsbeloftes was dat hij de drugskartels hardhandig aan zou pakken en zelfs definitief zou 

verslaan. Hiertoe probeerde hij om de politie-eenheden te reorganiseren en te zuiveren van corrupte 

elementen. Regelmatig werden agenten verplaatst of herbenoemd om zo langdurige en diepgaande 

connecties met plaatselijke drugshandelaars te ontmoedigen. Dit hield echter ook nadelen in: agenten 

moesten zich telkens weer in nieuwe plaatselijke contexten inwerken en de samenwerking tussen 

verschillende politiediensten werd regelmatig verstoord.  De implementatie van Fox‘ hervormingen en 

de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus verliep sowieso al tamelijk stroef, daar de 

PAN geen absolute meerderheid in het congres had en steeds afhankelijk was van de PRI om nieuwe 

beleidsmaatregelen door te drukken. O‘Neil (2009, p.66) vat samen:  
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 In dit historisch overzicht wordt vooral aandacht besteed aan de grootste drugshandelsorganisaties. Uiteraard 

bestaan er ook talrijke kleinere organisaties, die vaak samenwerken met de grotere, zoals het kartel van Colima 

van de Amezcuas en het Milleniumkartel van de Valencias, die hier niet besproken worden. 
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Democratic competition also hampered the state‘s capacity to react forcefully. […] As 

Congress‘ influence grew, legislative gridlock weakened President Fox‘s hand, delaying 

judicial and police reforms. Conflicts also emerged between the different levels of 

government. Federal, state, and local officials—who frequently belonged to different parties—

often refused to coordinate policies or even share information. At the extreme, this led to 

armed standoffs— not with drug dealers but between federal, state, and local police forces 

[…]. 

 

Bovendien bleken de hervormingen geen magisch geneesmiddel tegen corruptie: ook de hervormde 

politie-eenheden bezweken, vaak onder druk van geweld, voor grote sommen smeergeld. De 

Foxadministratie maakte ook werk van de ontmanteling van eerder, onder PRI-bestuur bestaande 

corruptienetwerken. Ondanks de grote inspanningen van de regering om corruptie op alle niveaus 

tegen te gaan, sloegen de drugshandelaars er toch in de juiste lokale autoriteiten om te kopen. Het ging 

niet langer om stilzwijgende overeenkomsten tussen de autoriteiten en de trafikanten, waarbij de eerste 

de controle over de zaak hadden en bepaalden wie toegang kreeg tot welke plaza. De 

ondergeschiktheid van drugshandelaars aan de overheid was voorbij: ze onderhandelden niet langer 

over toegang tot trafiekroutes, ze dwongen de toegang simpelweg af, volgens het bekende plata o 

plomo principe (O‘Neil, 2009, p.66).  

Om de drugshandel te bestrijden moesten dus niet enkel de corrupte autoriteiten aangepakt worden, 

maar ook en vooral de drugshandelaars zelf. Fox liet daarom een wet goedkeuren die uitlevering aan 

de VS van reeds opgesloten trafikanten makkelijker maakte. Het was immers algemeen geweten dat 

vele drugshandelaars hun operaties simpelweg voortzetten vanuit de Mexicaanse gevangenissen.  Zo 

bleef El Chapo Guzmán verantwoordelijk voor heel wat operaties van het Sinaloa kartel tijdens zijn 

verblijf in de zwaarbewaakte gevangenis van Puente Grande. Hij kon probleemloos contacten 

onderhouden met zijn partners en leidde een tamelijk luxueus leventje achter de tralies. De in de 

jaren‘80 door het Colombiaanse Medellínkartel gevoerde terreurcampagnes tegen uitleveringswetten
16

 

waren het bewijs dat uitlevering aan de VS de grootste vrees was van mannen als El Chapo. Tegen de 

drugsbaas uit Sinaloa liepen reeds verschillende aanklachten in de VS en El Chapo besefte dan ook 

dat, met de goedkeuring van de uitleveringswet, de kans groot was dat hij naar een Amerikaanse 

gevangenis overgebracht zou worden. Beith (2010, p.1) illustreert Guzmáns gedachtengang: 

 

[…] in the United States, Chapo would face real justice, with real consequences. It was every 

narco‘s fear, to be cut off from his closest cronies, his network – to be moved out of the 
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 In 1984 ontving Colombiaans Minister van Justitie Rodrigo Lara een verzoek van de VS tot uitlevering van de 

kopstukken van het Medellínkartel. Kort daarop werd Minister Lara vermoord en deden de kartelbazen een 

voorstel aan de Colombiaanse regering: indien ze niet zouden uitgeleverd worden aan de VS, zouden zij de 

Colombiaanse staatsschuld aflossen. De regering weigerde op dit voorstel in te gaan, waarop de kopstukken, 

sedert dan “Los Extraditables”, een regelrechte terreurcampagne tegen de Colombiaanse staat begonnen.  
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Mexican system that was so riddled with corruption. […] Chapo would not go to the United 

States. 

 

Op 19 januari 2001 hield El Chapo het dan ook voor bekeken en ontsnapte hij, dankzij de 

medewerking van corrupte cipiers, uit de maximaal beveiligde gevangenis van Puente Grande, die 

later spottend Puerta Grande genoemd zou worden. De ontsnapping van El Chapo betekende een 

grote nederlaag voor de Foxadministratie, omdat nog maar eens duidelijk werd dat het land nog steeds 

doordrongen was van corruptie en dat het penitentiair systeem waardeloos was. Ook voor het 

buitenlands imago betekende de ontsnapping een blamage; bij de DEA noemde men het voorval ―an 

affront to the efforts to strengthen and honour the rule of law‖ (Beith, 2010, p.5) en was men 

verbolgen over het feit dat, gezien de inspanningen die zij leverden om mannen als El Chapo te 

arresteren, de man zomaar weg kon wandelen. 

Toch liet Fox de moed niet zakken en ging hij verder met de strijd tegen de drugskartels, waarin toch 

enkele successen werden geboekt. In 2002 werd Ramon Arellano Félix gedood in een vuurgevecht 

met de politie in Mazatlán. Hetzelfde jaar nog werd zijn broer Benjamin gearresteerd. Het verlies van 

de twee broers betekende een serieuze klap voor het Tijuana kartel. In 2003 volgde de arrestatie van 

Osiél Cárdenas en één van zijn topluitenanten, waardoor ook het Golfkartel een tik kreeg. Met de 

verzwakking van bepaalde kartels door toedoen van de regering, probeerden andere organisaties, zoals 

het Sinaloa kartel, meer macht naar zich toe te trekken. El Chapo wilde onafhankelijk zijn van andere 

organisaties voor het transport van zijn smokkelwaar tot over de grens en zocht een manier om zelf de 

volledige controle over de belangrijke Ciudad Juárez corridor te verkijgen. Eind 2004 besloot hij er 

enkele mannen van zijn doodseskader Los Negros op uit te sturen om Rodolfo Carrillo Fuentes, de 

baas van het Juárez kartel, te vermoorden. De moord op Rodolfo betekende het einde van de Federatie 

en het begin van een nieuwe gewelddadige strijd tussen het Sinaloa kartel en de overblijfselen van het 

Juárez kartel. Met de dood van Rodolfo was het Juárez kartel immers niet opgerold; de discrete 

Ricardo García Urquiza volgde hem op en ook Rodolfo‘s broer, Vicente, werd een belangrijke schakel 

in de operatieve structuur van het kartel; samen zouden ze de oorlog om Ciudad Juárez aangaan. In 

2005 had het geweld in de grensstreek dusdanige hoogten bereikten dat president Fox er 1500 soldaten 

en federale politieagenten heen stuurde (González, 2009, p.74). Eind 2005 vingen de autoriteiten nog 

een grote vis met García Urquiza. Zijn arrestatie betekende nog maar eens een escalatie van geweld, 

aangezien zowel het Sinaloa, Tijuana als het Golfkartel de turf van het verzwakte Juárez kartel wilden 

inpalmen. Tegen het eind van zijn ambtstermijn had Fox zijn doel om de drugskartels definitief te 

verslaan dus nog verre van bereikt. Zijn opvolger en huidig president, Felipe Calderón (ook van de 

PAN), zou alle middelen inzetten om Fox‘ doel alsnog te bereiken. 
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1.6 Calderón en de frontale oorlog tegen de drugskartels 
 

Tijdens de verkiezingscampagne van Calderón waren drugshandel, georganiseerde misdaad, legaliteit 

en betere jurisdictie wel topics, maar zijn campagne werd hoofdzakelijk gekenmerkt door beloftes 

over een betere sociaaleconomische toekomst voor Mexico. Hij beloofde de ‗presidente del empleo‘ of   

president van de werkgelegenheid te worden (CIDOB, 2009). Zijn campagne bleek aan te slaan want 

Calderón won – weliswaar zeer nipt - de verkiezingen van de populaire centrumlinkse kandidaat 

Andrés Manuel López Obrador van de Partido de la Revolución Democrática (PRD) . Op 1 december 

2006 werd Calderón, na hevige speculaties over verkiezingsfraude, uiteindelijk ingehuldigd als 

President van Mexico.  Amper 11 dagen later ging Calderón frontaal de strijd aan met de drugskartels, 

een strijd waarin rond de 50.000 militairen en duizenden federale politieagenten zouden worden 

ingezet (Beittel, 2011, p.18). Het verklaren van deze ―oorlog‖ tegen de narcos was volgens velen, 

voornamelijk volgens Calderóns politieke opponenten, een poging om de aandacht af te leiden van de 

fel omstreden verkiezingsresultaten en het postelectorale conflict met PRD-kandidaat López Obrador. 

Die laatste beschuldigde Calderón van verkiezingsfraude en noemde zichzelf de legitieme president. 

Met een vastberaden en grootschalige militaire actie toonde Calderón echter wie de ―real commander-

in-chief‖ was (González, 2009, p.74). PRD-aanhangers zagen de strijd tegen de narcos als een politiek 

afleidingsmanoeuvre: Calderón wilde zijn autoriteit bewijzen en het Mexicaanse volk alsnog achter 

zijn kar spannen. Anderen ondersteunden de president en zagen het bestrijden van de steeds machtiger 

wordende drugskartels als the right thing to do.  

Wat Calderóns motivatie voor het lanceren van de oorlog tegen de narcos ook geweest moge zijn, hij 

sloeg er wel degelijk in om publieke steun voor zijn beleid van de meerderheid van de Mexicanen te 

verkrijgen en de oppositie naar de achtergrond te verdringen. Volgens González (2009, p.75) werd na 

een half jaar nog amper aandacht besteed aan López Obradors voortdurende pogingen om Calderón in 

diskrediet te brengen. Alle aandacht ging nu naar Calderóns nationale veiligheidsstrategie. 

Het meest opvallende en meest besproken aspect van die strategie is ongetwijfeld de inzet van het 

leger en de federale politie in de publieke ordehandhaving, volgens Calderón (2010) een noodzakelijke 

zet: 

Pour éliminer la menace du crime organisé et soutenir les instances locales dans la 

préservation de l‘ordre, la présence d‘une force supérieure était nécessaire. C‘est pourquoi 

nous avons déployé la police fédérale et les forces armées dans des régions spécifiques du 

pays en vue de renforcer la présence de l‘autorité publique. 

 

De taak van al deze geüniformeerde manschappen bestaat erin de grootste drugshandelsorganisaties te 

verzwakken door hun logistieke en financiële infrastructuur aan te vallen en vooral door achter de 

kopstukken aan te gaan. Met de arrestatie van grote bazen hoopt men de organisaties in hun kern te 
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raken en ze op te breken in kleinere organisaties, om zo een veiligheidsprobleem met nationale 

proporties te herleiden tot een publiek veiligheidsprobleem, beheersbaar door lokale en staatspolitie 

(Shirk, 2011, p.9). Numeriek gezien lijkt Calderóns beleid zijn vruchten af te werpen. Sinds 2006 

werden recordaantallen drugs, wapens en cash in beslag genomen. Ongeveer 46 miljard dosissen drugs 

bereikten de eindgebruikers niet, dankzij strenge grenscontroles en ontmantelingen van 

opslagplaatsen. Meer dan 84 000 wapens en rond de 345 miljoen euro aan cash geld werden door de 

autoriteiten uit het illegale circuit gehaald (Calderón, 2010). In de laatste vier jaar werden bovendien 

meer drugshandelaars dan ooit tevoren gearresteerd en bestraft, zowel kopstukken van grote kartels als 

kleine dealers.  

Ondanks deze zichtbare successen voor de Calderón-administratie, is de overwinning op de 

drugskartels nog lang niet binnen. Integendeel; de harde militaire campagne van de regering werd door 

de drugskartels beantwoord met extreem geweld, zowel binnen en tussen de kartels als tegen de staat. 

De Mexicaanse drugshandelsorganisaties toonden zich de laatste jaren quasi onklopbaar: ondanks de 

arrestatie van verschillende belangrijke kopstukken hield geen enkele organisatie op met bestaan, 

aangezien de macht over de trafiekroutes
17

 in de meeste gevallen na een bloedige opvolgingsstrijd 

eenvoudigweg werd overgenomen door rivaliserende kartels of door nieuwe leiders. Net als bij de 

Hydra – het zevenkoppige mythologische monster dat door de held Hercules verslaan moest worden, 

maar waarbij, telkens er een hoofd werd afgehakt er onmiddellijk twee nieuwe in de plaats groeiden - 

duiken er in de Mexicaanse drugshandel na iedere belangrijke arrestatie onvermijdelijk nieuwe 

criminelen op. Maar, zoals Ramírez Trejo (2011) opmerkt: Calderón is Hércules niet, en men kan zich 

dan ook de vraag stellen of Calderón ooit de heldenstatus van Hércules zal bereiken en het 

veelkoppige monster dat de drugshandel geworden is, zal kunnen bedwingen. De harde aanpak van 

Calderón mag de drugshandel dan al verstoord hebben, minder problematisch is de situatie er alleszins 

niet op geworden. 

De kartels hebben zich aangepast aan het nieuwe antidrugsklimaat, waarin arrestaties schering en 

inslag zijn en medeplichtigheid van autoriteiten niet langer vanzelfsprekend is, door te evolueren van 

zuiver hiërarchische organisaties naar meer horizontale structuren met verschillende semi-autonome 

kernen (Beittel, 2011, p.6, 18). Deze nieuwe structuur zorgt ervoor dat de organisaties als geheel 

minder vatbaar zijn voor de acties van ordehandhavingsdiensten en dat ze ook zonder absolute leider 

verder kunnen blijven opereren. Hoewel grote drugskartels zoals dat van Sinaloa op zoek zijn naar het 

monopolie over de illegale en lucratieve drugsmarkt en daartoe alle kleinere organisaties als 

―onderdanen‖ zouden willen integreren in de hunne, beseffen ze steeds meer dat een 

gedecentraliseerde en horizontale structuur operationeel gezien betere resultaten oplevert. Volgens 

Garzón (2008, p.47) beweegt de georganiseerde misdaad zich op een continuüm waarvan beide 

uitersten integratie en fragmentering zijn. De spanning tussen deze twee uitersten leidt tot een 
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 Met het arresteren van kopstukken sluit men de trafiekroutes niet; die worden gewoon door anderen 

overgenomen. 
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tussenvorm, die hij ―fragmegración‖ noemt. Elk kartel heeft zijn overkoepelende structuur, maar de 

eigenlijke operaties gebeuren door vele, horizontaal met elkaar verbonden cellen, waardoor het 

kartellandschap meer fluïde en minder overzichtelijk is geworden. Dit maakt het er de regering bij het 

uittekenen van haar counterdrug strategie niet makkelijker op. Iedere analyse die men van de 

opererende drugskartels probeert te maken is een momentopname, want ―allianties van de kartels en 

hun ‗subgroepen‘ wisselen veelvuldig, en elke arrestatie van één van de leidinggevende figuren van 

een kartel leidt tot een interne strijd over diens opvolging‖ (Zoon, 2011, p.17). Op iedere actie van de 

regering volgt een onvoorspelbare reactie van de kartels, die alle inspanningen van Calderón ten spijt, 

het hoofd boven water weten te houden en blijvend de markt in de VS weten te bevoorraden. Het 

kartellandschap is moeilijk vatbaar want in constante flux, maar er kunnen momenteel toch zeven 

grote drugshandelsorganisaties die de trafiekroutes naar de VS controleren, onderscheiden worden. De 

vier grote - Sinaloa, Golf, Tijuana en Juárez - die bij het begin van Calderóns ambtstermijn de handel 

domineerden, ondervinden tegenwoordig concurrentie van drie nieuwere, zeer gewelddadige 

organisaties, namelijk de Zetas (die zich losmaakten van het Golfkartel), de Beltrán Leyva organisatie 

(een afsplitsing van het Sinaloa kartel
18

) en La Familia Michoacana
19

. Op figuur 1 verkregen via 

Stratfor (2011), wordt de invloedssfeer van iedere organisatie aangeduid. Voor een exhaustief 

overzicht van de profielen en huidige machtsposities van de verschillende kartels, kan men onder 

andere het jaarrapport van Stratfor (2010) of het Congressional Research Service Report (Beittel, 

2011) raadplegen. 

                                                           
18

 De Beltrán-Leyvas waren kopstukken van het Sinaloakartel tot 2008, toen Alfredo Beltrán Leyva gearresteerd 

werd. De overgebleven broers verdachten El Chapo ervan Alfredo verraden te hebben en splitsten zich af van het 

Sinaloa kartel om hun eigen organisatie (BLO) uit te bouwen. Arturo Beltrán Leyva werd de leider. Na zijn dood 

in 2009 brak er een opvolgingsstrijd los tussen diens broer Héctor, en diens rechterhand Edgar ―La Barbie‖ 

Valdez Villareal. Als gevolg van deze strijd splitste de BLO opnieuw op in het Cartel Pacífico Sur onder leiding 

van Héctor Beltrán Leyva en de Edgar Valdez Villareal factie, onder leiding van Edgar “La Barbie” Valdez 

Villareal. Die laatste groepering is zo goed als opgerold, sinds de arrestatie van la Barbie op 30 augustus 2010. 
19

 La Familia Michoacana (LFM) is een tamelijk nieuwe organisatie die in de aandacht kwam na een aantal zeer 

gewelddadige misdaden in 2006. De organisatie startte als een burgermilitie die acties ondernam tegen 

druggebruik en criminaliteit, maar specialiseerde zich later in de productie en de smokkel van meth. LFM staat 

bekend om haar gebruik van extreem symbolisch geweld en haar religieuze pseudoreligieuze karakter. Op crime 

scenes laat LFM steeds religieuze boodschappen achter; ze beschrijft haar acties steeds als ―goddelijke 

rechtvaardigheid‖. Buiten een gewelddadig imago heeft de organisatie ook een soort ―Robin Hood‖ imago: op 

regelmatige basis zouden zij eten en medische zorg aan de armen aanbieden. Men omschrijft LFM als ―a hybrid 

fusion of criminal drug enterprise entity and Christian evangelical beliefs, combining social, criminal, and 

religious elements in one movement‖ (Beittel, 2011, p.12). 
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Figuur 1: Machtsgebieden van de drugskartels in Mexico 

De hedendaagse, eerder horizontaal gestructureerde kartels, nemen in hun strijd om de nu meer 

gefragmenteerde markt, steeds vaker hun toevlucht tot extreem geweld. Het gebruik van geweld op 

zich is niets nieuws, want zoals Beittel (2011, p.2) aangeeft, is het eigen aan de drugshandel: ―As in 

other criminal endeavors, violence is used by traffickers to settle disputes, and a credible threat of 

violence maintains employee discipline and a semblance of order with suppliers, creditors, and 

buyers.‖ Ook Garzón (2008, pp.34-35) ziet afpersing en het gebruik van geweld als een inherent 

kenmerk van de georganiseerde misdaad. Criminele groepen passen verschillende 

intimidatietechnieken toe om actoren die een obstakel vormen voor hun strafbare activiteiten te 

ontmoedigen. Hoewel een criminele organisatie doorgaans schrik aanjagen boven moorden verkiest, 

hangt de geloofwaardigheid van haar intimidatiepraktijken steeds af van haar reputatie als een agent 

die bekwaam en bereid is om geweld te gebruiken; agressie is dus nooit ver weg in de georganiseerde 

misdaad.  

Het geweld dat echter de laatste jaren in Mexico wordt waargenomen, is van een heel andere 

grootteorde. Sinds eind 2006, wanneer het presidentschap van Calderón aanving en diens zero 

tolerance beleid in werking werd gesteld, stierven er bijna 40.000 mensen een gewelddadige dood als 

slachtoffer van de georganiseerde misdaad; in 2010 alleen vielen gemiddeld 40 dodelijke slachtoffers 

per dag te betreuren, waarmee Mexico het jaar afsloot met een balans van 11.000 doden, 60 tot 70 % 

meer dan in 2009 (Stratfor, 2010, p.2). In 2011 lijkt die stijgende tendens zich verder te zetten. 

Nieuwsberichten over schietpartijen, clandestiene massagraven en ontvoeringen en beelden van 
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opgehangen, onthoofde of zelfs gevilde lijken zijn voor de Mexicanen dagelijkse kost geworden. In 

hun strijd om de lucratieve markt – die door de counterdrug acties van het leger verstoord en dus 

weinig stabiel is  - schuwen de kartels extreme vormen van geweld niet. Zoals reeds gezegd 

veranderde Osiél Cárdenas met de oprichting van de paramilitaire groepering Los Zetas de wijze van 

oorlogvoering binnen de drugshandel aanzienlijk. De introductie van ex elitesoldaten in het 

drugsmilieu betekende meteen ook de introductie van gesofisticeerde zware wapens en professionele 

gevechtsstrategieën. Andere kartels moesten mee in deze evolutie om de concurrentie met het 

Golfkartel aan te kunnen gaan en vormden hun eigen gewapende vleugels.  Het geweld is niet langer 

geconcentreerd in enkele deelstaten die traditioneel door drugsgeweld geteisterd worden, zoals 

Chihuahua, Sinaloa en Tamaulipas. Quasi het hele land wordt vandaag overspoeld door geweld en 

slachtoffers vallen bovendien niet langer enkel binnen het drugsmilieu. In een poging om hun handel 

te beschermen en straffeloosheid te garanderen is het geweld steeds vaker gericht tegen 

ordehandhavers, vertegenwoordigers van de regering en tegen de media. Bovendien nemen bepaalde 

criminele organisaties zoals Los Zetas of het Juárez kartel van Vicente Carrillo Fuentes tegenwoordig 

ook hun toevlucht tot andere criminele activiteiten, om de cash flow die nodig is om de dure 

gewapende strijd te kunnen financieren, te verzekeren. Mensenhandel, afpersing, diefstal en 

kidnappings voor losgeld zijn voor deze organisaties een snelle bron van extra inkomsten (Stratfor, 

2010, p.15).  Op 25 augustus 2010 werden in San Fernando in Tamaulipas 72 illegale migranten dood 

aangetroffen in een loods. Volgens één overlevende werd de groep migranten tegengehouden door 

bendeleden van Los Zetas en werden ze gedwongen om voor hen te werken; toen ze weigerden, 

werden ze koelbloedig vermoord (El Universal, 2010). In april dit jaar werden opnieuw massagraven 

blootgelegd in San Fernando, waar op één maand tijd 183 lijken werden bovengehaald (Borderland 

Beat, 2011a). Het motief voor de moorden is niet helemaal duidelijk, maar  volgens eerste 

onderzoeken zouden de slachtoffers onschuldige busreizigers geweest zijn die eerst gekidnapt en 

nadien vermoord werden. Deze en andere lugubere vondsten – ook op andere plaatsen in Mexico 

werden de laatste maanden nog narcofosas of massagraven blootgelegd – betekenen een tegenslag 

voor Calderón, die zijn beleid steeds verdedigt door te stellen dat de grote meerderheid van de 

slachtoffers in de drugsoorlog personen gerelateerd aan de drugshandel zijn. Calderón ziet de toename 

van het geweld als een bewijs van het succes van de militaire operatie: het geweld zijn stuiptrekkingen 

van de kartels die een doodsstrijd leveren. Het land doorgaat momenteel een zeer gewelddadige fase, 

maar volgens de regering is die van voorbijgaande aard en een noodzakelijk kwaad. DEA-agent 

Anthony Placido beschreef de situatie als een pijnlijke chemotherapie waar men door moet om van de 

kanker te genezen (Beittel, 2011, p.21) . Ook Calderón (2010) gebruikte onlangs een sprekende 

metafoor:  

 

Je sais que ce qui se passe aujourd'hui au Mexique peut donner une impression erronée sur 

l'ampleur de l'insécurité dans le pays. Néanmoins, ce qui arrive en réalité, c'est que nous 
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mettons de l'ordre là où il n'y en avait pas. De sorte que si vous voyez de la poussière, c'est 

parce que nous nettoyons la maison.
20

 

 

De Mexicaanse burgers ondervinden echter steeds meer hinder van die ―schoonmaak‖ en noemen de 

veiligheidssituatie in het land alarmerend. In een stad als Monterrey, waar momenteel de Zetas en het 

Golfkartel om de macht strijden, maken talrijke overvallen, achtervolgingen, schietpartijen en 

narcobloqueos – verkeersblokkades opgeworpen door de narcos –de aanwezigheid van de 

georganiseerde misdaad dagelijks voelbaar. Inwoners vermijden ‘s avonds de deur uit te gaan en 

bidden dat hen niets overkomt, dat ze niet toevallig op de verkeerde plaats op het verkeerde moment 

zijn. Op de sociale netwerksite facebook tonen burgers hun ongerustheid, via statusberichten als: 

 

Het is niet mogelijk, wanneer gaat er iets gedaan worden of gaan wij iets doen? Waar wachten 

we verdorie op??? Dat een familielid, gekende, of onszelf hetzelfde overkomt?? 

Verdomme!!!!
21

 (eigen vertaling) 

 

Nog een bewijs van het toegenomen onveiligheidsgevoel zijn de in Guerrero dagelijks te horen 

radioboodschappen waarin het Ministerie van Openbare Veiligheid en  Burgerbescherming de 

bevolking waarschuwt voor vuurgevechten en instructies geeft hoe men zich in zulke situaties kan 

beschermen. In scholen en winkelcentra worden zelfs simulaties van vuurgevechten georganiseerd om 

de burgers te instrueren hoe ze kunnen voorkomen het slachtoffer te worden van kruisvuur (Zoon, 

2011, p.61). Het veiligheidsgevoel is enorm gedaald en volgens een Mitofsky pol van maart 2011 

(Consulta Mitofsky, 2011) beschouwen de Mexicaanse burgers voor het eerst in de geschiedenis 

veiligheid en niet economie als het grootste probleem in hun land (Borderland Beat, 2011b).  

 

1.7 Wiens verantwoordelijkheid is de uit de hand gelopen situatie? 
 

Na vier jaar oorlog tegen de drugskartels, met als resultaten een trieste balans van bijna 40.000 doden 

en militaire aanwezigheid in alle deelstaten van het land, klinken de kritische stemmen steeds luider. 

De effectiviteit van Calderóns militaire strategie wordt erg in vraag gesteld. Er mogen dan al 

recordaantallen drugs, wapens en cashgelden in beslag genomen zijn en meer drugshandelaars dan ooit 

tevoren opgepakt zijn, de drugsoorlog heeft het geweld allerminst verminderd en heeft de handel in 

illegale drugs niet lamgelegd. Bovendien leidt de rol van het leger – dat nu mee instaat voor de 
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 Calderón deed deze uitspraak in een artikel dat hij schreef voor Le Monde, als reactie op een eerder verschenen 

reportage die de gewelddadige situatie in Mexico analyseerde en aanklaagde.   
21

 Facebookstatus van Carlos Carbajal Morales, student aan de Universidad de Monterrey, op 12 mei 2011. 

Oorspronkelijk in het Spaans:  ―NO es posible, hasta CUANDO SE VA A HACER ALGO O VAMOS A 

HACER ALGO! QUE CHINGADOS ESTAMOS ESPERANDO??? QUE A ALGUN FAMILIAR , 

CONOCIDO O A NOSOTROS MISMOS NOS TOQUE?? CARAJO!!!! ‖ 
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publieke veiligheid, normaliter het bevoegdheidsdomein van de politie – tot verwarring en 

confrontaties tussen de verschillende autoriteiten. Hoewel de militaire aanwezigheid initieel werd 

toegejuicht, vooral door de inwoners van gewelddadige steden als Ciudad Juárez, werd het voor veel 

burgers als snel duidelijk dat de komst van het leger geen rust en orde, maar meer chaos en misbruiken 

bracht. Sommige gebieden zijn werkelijk ―bezet‖ door het leger en hun aanwezigheid verhoogt niet 

bepaald het veiligheidsgevoel. Zoon (2011, p.81) laat enkele inwoners van Cuernavaca getuigen: 

 

‗We zijn het zat dat ze ons behandelen als criminelen‘, klaagde de bestuurder van een 

terreinwagen toen hij weer eens was tegengehouden bij een militaire post. ‗Dat ze ons constant 

aanhouden en hun geweren op ons richten.‘ […] Hetzelfde gold voor de buurtbewoner in de 

auto achter hem: ‗Elke keer als we ons huis uit willen, ook al is dat een paar keer per dag, 

worden we door soldaten ondervraagd en worden onze auto‘s doorzocht. We zijn bang dat ze 

op een dag zelfs drugs of wapens in onze auto‘s ―planten‖ ‘.  

 

Getuigenissen over militairen die mensen op agressieve wijze tegenhouden, slaan en beroven, lopen 

regelmatig binnen bij mensenrechtenorganisaties, die ondertussen spreken van een zesvoudige stijging 

van het aantal klachten over mensenrechtenmisbruiken gepleegd door militairen sinds 2006 (Shirk, 

2011, p.10).  Het leger, dat in Mexico traditioneel een zeer goede reputatie geniet, blijft ondanks de 

geruchten over misbruiken toch de derde meest gerespecteerde institutie in het land (na de kerk en de 

universiteiten (Consulta Mitofsky, 2010). 

De meeste Mexicanen zijn het met de regering eens dat de georganiseerde misdaad bestreden moet 

worden; er is echter geen consensus over de strategie die hiertoe gebruikt moet worden. Men beseft 

wel steeds meer dat, om echt iets te doen aan de enorme problemen die met de illegale drugshandel 

gepaard gaan, ook de dieperliggende oorzaken van het conflict aangepakt moeten worden.  

Volgens Shirk (2011, p.10) is de actuele veiligheidscrisis niet enkel te wijten aan een gebrek aan 

gehoorzaamheid aan de wet vanwege de drugskartels maar ook aan ―the failure of the government to 

enforce the law faithfully, effectively, and fairly‖. De Mexicaanse burgers hebben weinig vertrouwen 

in het rechtssysteem, waardoor naar schatting drie vierde van de misdaden niet gerapporteerd wordt. 

Door Mexico‘s federale structuur bestaan er in het land ongeveer 3800 instituties belast met 

wetshandhaving. Misdaden die wel gerapporteerd worden, krijgen in veel gevallen geen gevolg 

omwille van deze institutionele zwakheden en inefficiënte jurisdictie. Het resultaat is wijdverspreide 

straffeloosheid: er resulteren misschien twee op honderd misdaden in een veroordeling (Shirk, 2011, 

p.11). De inefficiëntie van de Mexicaanse wetshandhaving ligt echter niet enkel aan het omslachtige 

institutionele model. Politiediensten leiden al decennialang onder gevaarlijke werkomstandigheden, 

beperkte middelen en lage lonen. Corruptie is hierdoor zeer gebruikelijk geworden onder 

politieagenten en gaat van kleinschalige omkooppraktijken zoals het aannemen van een kleine 
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geldsom of mordida bij verkeersovertredingen
22

, tot grootschalige medeplichtigheid met misdadigers. 

Shirk (2011, p.11) geeft aan dat ―policemen themselves think that rampant corruption is institutionally 

predetermined and attributable to high-level infiltration by organized crime and inadequate internal 

investigations.‖ Hoewel opeenvolgende regeringen al sinds de jaren ‘80 bezig zijn met het hervormen 

van de politiediensten en er een sterke antiecorruptiewetgeving
23

 opgebouwd werd, blijft corruptie een 

reëel probleem. Volgens González (2009, p.75) is het corruptieprobleem ―a hurdle that is almost 

impossible to overcome without somehow depriving the drug lords of the astounding profits they 

currently make.‖ En daar slaat hij waarschijnlijk de spijker op de kop. De jaarlijkse inkomsten van de 

Mexicaanse kartels worden geschat op een slordige 6 tot 7 biljoen dollar (Shirk, 2011, p.13). Dankzij 

de enorme verbruikersmarkt in de VS en het inflatoire effect van het prohibitionisme op de prijzen van 

drugs, kunnen drugshandelaars winsten maken die niet te vergelijken zijn met die van eender welke 

andere economische sector. Mexico‘s noorderburen zijn ‘s werelds grootste gebruikers van illegale 

drugs: volgens de National Survey on Drug Use and Health waren in 2009 rond de 21,8 miljoen 

Amerikanen courante druggebruikers (i.e. personen die in de maand voor het onderzoek een illegale 

drug gebruikten); deze groep representeert 8.7 % van de Amerikaanse bevolking boven de 12 jaar. 

Slechts 1,7 % van de bevolking onderging in 2009 een behandeling voor drugs- én alcoholgerelateerde 

problemen.
24

 Marihuana is de meeste gebruikte illegale drug, met 16,7 miljoen courante gebruikers. 

Van alle illegale druggebruikers gebruikt 58 % geen andere drugs dan marihuana (SAMHSA, 2010, 

p.13.). Door het totale verbod op productie, handel en verbruik van drugs in de VS is de markt uiterst 

lucratief voor de Mexicaanse drugshandelaars. Criminalisering van drugs doet de vraag ernaar niet 

verdwijnen; het zorgt enkel voor een prijsstijging en maakt de handel erin uiterst aantrekkelijk.  Het 

Amerikaanse drugsgebruik, en vooral de illegaliteit ervan, zorgen voor een impact die niet alleen 

voelbaar is in Mexico, maar in de hele regio.
25

  

De VS is niet alleen de grootste drugsconsument, maar ook één van de grootste wapenleveranciers van 

de Mexicaanse drugskartels. Van alle wapens in handen van criminele bendes in Mexico en Midden-
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 Dit soort corruptie is wijdverspreid in Mexico en wordt door veel burgers ook niet echt als een probleem 

aanschouwd. Men verkiest bij een snelheidsovertreding vaak het betalen van de mordida boven een officiële 

bekeuring.  Dat de corruptiegraad in Mexico hoogt ligt blijkt ook uit de jaarlijkse Corruption Perceptions Index 

(CPI) van Transparency International. Op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 10 (zeer zuiver) scoort Mexico 

slchts 3.1(Transparency International, 2010) 
23

 Global Integrity prijst de Mexicaanse anticorruptiewetgeving, maar betreurt de selectieve toepassing ervan 

(Vranckx, 2009). 
24

 Het cijfer van behandelingen voor drugsgerelateerde problemen ligt dus nog lager, aangezien in dit cijfer ook 

behandelingen voor alcoholgerelateerde problemen zijn opgenomen. Zie SAMSHA (2010, p.80) voor meer 

cijfers. 
25

 Ondertussen is de illegale drugshandel een probleem van heel Midden-Amerika geworden. Door strengere 

controles in Colombiaanse en Mexicaanse havens en door meer controles op zee, zijn de routes verlegd (opnieuw 

een voorbeeld van het balloneffect). De meeste drugs bereiken Mexico tegenwoordig over land, langs de 

zuidgrens, na door landen als Nicaragua, Honduras, El Salvador en Guatemala gepasseerd te zijn. Voor Centraal-

Amerikaanse criminele groepringen zoals de Mara Salvatrucha betekent de drugshandel een extra bron van 

inkomsten waarvoor ze bereid zijn te strijden. De illegale drugshandel betekent een enorme dreiging voor deze 

landen, waar zowel de economie als de staat weinig stabiel en schokresistent zijn. De homicide graad in deze 

landen is drie tot vijf keer hoger dan in Mexico. (Zie UNODC, 2010, p.239 e.v.)  
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Amerika is 88% afkomstig uit de VS (Zoon, 2011, p.19). Wapens zijn er vrij te koop en voor de 

Mexicaanse drugshandelaars zijn de talrijke wapenhandels aan de grens uitstekende leveranciers. 

Hoewel president Obama alle steun wil bieden in de Mexicaanse strijd tegen de drugshandel, waar zijn 

land ―als eindbestemming van de drugs die via Mexico worden aangevoerd, als toneel van het 

witwassen van de drugsgelden, en als wapenexporteur‖ zijn verantwoordelijkheden in heeft, maakte 

hij al wel duidelijk ―dat hij niet kon ingaan op het Mexicaanse verzoek de verkoop van zware wapens 

in de VS aan banden te leggen‖ (Zoon, 2011, pp.19-20). De druk van de machtige wapenlobby is 

groot, en de kans dat het Amerikaanse Congres die druk naast zich neerlegt en een wijzing van de 

grondwet – die iedere Amerikaanse burger het recht geeft wapens te kopen en te dragen – doorvoert, 

klein.   

De Mexicaanse drugskartels kunnen dure wapens en veiligheidsuitrusting aankopen op deze aan 

weinig verboden Amerikaanse wapenmarkt dankzij de onbegrensde opbrengsten die de drugshandel 

hen oplevert. Via een financiële structuur die diep in de legale economie is ingeworteld, slaan de 

kartels erin hun illegaal bekomen drugsgelden wit te wassen. Zowel in de VS als in Mexico zijn er 

talrijke legale bedrijven die als dekmantel voor witwaspraktijken dienen. Volgens onderzoek van 

Edgardo Buscaglia (geciteerd in Zoon, 2011, p.235), ―hebben de Mexicaanse kartels aandelen in 

vrijwel alle sectoren van de economie en vertegenwoordigen hun middelen veertig procent van het 

bruto nationaal product van Mexico, wat neerkomt op 11,5 biljoen pesos oftwel 850 miljard dollar‖. 

Volgens Buscaglia ontbreekt het de regering aan politieke wil om de in de legale economie verborgen 

bezittingen van de kartels te ontmantelen en hen op die manier een zware financiële slag toe te 

brengen. In plaats van zich te bekommeren om de aankoop van nog meer helikopters, zo zegt 

Buscaglia, zou men beter het onderzoek naar de financiële structuren achter de illegale drugshandel 

stimuleren (Zoon, 2011, p.235).  

Jaarlijks wordt er naar schatting rond de $4,3 biljoen gespendeerd aan de militaire strijd tegen de 

drugshandel (Shirk, 2011, p.15). Dit bedrag wordt door de VS nog verhoogd, als onderdeel van het 

Mérida Initiatief.
26

  Critici argumenteren dat dit geld beter geïnvesteerd zou worden in sociale en 

economische projecten die de armoede in het land moeten terugdringen. Armoede en werkloosheid 

dwingen vele duizenden Mexicanen, die geen andere uitweg meer zien, in de criminaliteit. 

Werkgelegenheid blijft zeer groot probleem in Mexico, vooral omdat er andere –weliswaar illegale- 

mogelijkheden voor handen zijn voor werklozen. Hoewel de drugshandel enorme risico‘s inhoudt, 

laten velen zich toch verleiden om voor de narcos te werken, onder het motto: ―beter vijf jaar leven als 

een rey (koning), dan een heel leven als een buey (os)‖ (Beith, 2010, p.87). De drugshandel wordt een 

steeds gewelddadigere en risicovollere business, maar, zoals González (2009, p.75) aangeeft, zullen er 

altijd mensen zijn die bereid zijn hun leven te riskeren, zolang de bedragen die verdiend worden met 

                                                           
26

 In 2008 startte onder Bush het Mérida Initiatief, een driejarig programma dat als doel heeft de Mexicaanse 

regering te ondersteunen in haar oorlog tegen de drugshandel, door middel van technologie en training. Voor 

meer info zie http://www.state.gov/p/inl/merida/.  

http://www.state.gov/p/inl/merida/
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de drugshandel zo buiten proportie blijven in vergelijking met andere, legale economische activiteiten. 

Bovendien, zo geeft schrijver Juan Villoro (geciteerd in Zoon, 2011, p. 21) aan, zijn er ―geen arbeids-, 

onderwijs-, religieuze of sportopties die een zo sterk gevoel van ergens bijhoren geven als de 

georganiseerde misdaad.‖ Veel jongeren kijken op naar de narcos, die geld, auto‘s, macht en vrouwen 

hebben. Figuren als El Chapo – een boerenzoon die het schopte tot één van de rijkste mensen ter 

wereld – spreken tot de verbeelding en velen wagen dan ook hun kans. Geschiedkundige Martin 

Amaral (geciteerd in Beith, 2010, p.88) concludeert het volgende: 

 

What can a kid in Culiacán do? […] Work in a Wal-Mart? Study? Or be a narco? There‘s 

nothing he can do to rise up. Obviously for a boy, the better option is to break the neck of his 

destiny of poverty, and become a narco. 

 

Een groeiend aantal Mexicanen gelooft niet langer in Calderóns aanpak, die, zoals gezegd, vooral op 

militaire tussenkomst gebaseerd is en grote problemen als onveiligheid en grootschalige corruptie (tot 

op de hoogste niveaus) verre van opgelost heeft. Tijdens het eerste kwartaal van 2011 vielen er 

opnieuw talrijke drugsdoden te betreuren en de balans lijkt zich in stijgende lijn voort te zetten. De 

dood eind maart van Juan Francisco Sicilia, de zoon van de bekende Mexicaanse journalist en dichter 

Javier Sicilia en de lugubere ontdekkingen van narcofosas in april, waren de spreekwoordelijke 

druppel die critici uit diverse sociale sectoren en uit het gehele politieke spectrum verenigde in een 

strijd tegen de drugsoorlog. Sicilia, woedend en vol onbegrip over de dood van zijn zoon en enkele 

van diens vrienden die onschuldig slachtoffer werden van de georganiseerde misdaad, riep via zijn 

connecties met diverse media op tot burgerprotesten tegen de regering én tegen de narcos. In een open 

brief aan politici en criminelen, gepubliceerd in het tijdschrift Proceso, zei Sicilia dat hij en met hem 

vele Mexicanen ―hasta la madre‖ zijn, dat ze genoeg hebben van de incompetentie van politici die er 

niet in slagen om van Mexico een veilig, vredevol en democratisch land te maken; genoeg ook van het 

mateloze geweld van de criminelen, die alle codes van eerbaarheid over boord lijken gegooid te 

hebben; genoeg van de corruptie die tot op de hoogste niveaus is doorgedrongen (Sicilia, 2011). Op 8 

mei kwamen in Mexico Stad ongeveer 150.000 mensen op straat om te manifesteren onder het motto 

―no más sangre‖, geen bloed meer (Borderland Beat, 2011c).  

Of er vanuit de regering reactie zal komen op de burgerprotesten valt nog af te wachten. Calderón 

kondigde immers onlangs aan dat er geen sprake kan zijn van ―opgeven‖, en dat hij zal doorgaan met 

de strijd tegen de drugskartels tot het einde van zijn ambtstermijn in 2012. Bovendien mag de kritiek 

op Calderón dan wel luider klinken als tevoren, nog steeds iets meer dan de helft van de bevolking 

(54%) geeft de president haar goedkeuring (Buendía & Laredo, 2011, p.2). Hoewel Calderón 

momenteel de moeilijkste periode uit zijn ambtstermijn meemaakt (onder andere door de enorme 

dodentallen en groeiend publiek protest), blijft zijn approval rate stabiel. Buendía (geciteerd in 

Borderland Beat, 2011d) stelt dat, ―for the means, the strategy, people are not very happy or are 
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unhappy with it. It has translated into more violence. But the objective they are very supportive of.‖ 

Het protest tegen de militaire aanpak van Calderón wordt belangrijker en krijgt in diverse media meer 

zichtbaarheid. Toch is het belangrijk om, met het onvolledige beeld dat we van hieruit van de situatie 

krijgen, niet in de val te trappen en alle schuld simpelweg in Calderóns schoenen te schuiven. Zoals 

artiest José López
27

 aangeeft, moet men ook de andere kant van de munt bekijken. Men geeft Calderón 

de schuld van het toegenomen geweld van de laatste jaren omdat hij de kartels militair bestrijdt. Maar 

wat zou Calderón dan wel moeten doen? De drugshandelaars, die bewapend zijn met zware 

machinegeweren en granaten, gewoon hun gang laten gaan en doen alsof, wat zij doen, niet verkeerd 

en in strijd met de wet is? De president had bij het afkondigen van zijn nationale veiligheidsstrategie 

een edel doel voor ogen: voor eens en voor altijd afrekenen met de georganiseerde misdaad en met de 

corruptie en van Mexico een land maken waar een cultuur van legaliteit heerst, waar iedere vorm van 

misdaad veroordeeld wordt
28

. Dit doel kan enkel bereikt worden als iedereen zich achter de wet 

schaart, als iedereen misdaad veroordeelt.  

Men kan Calderón, en alle presidenten die na hem zullen komen, niet alle verantwoordelijkheid 

toeschuiven. Zoals José López concludeert: ―la culpa no es de uno solo, es de todos‖ . De huidige 

situatie is niet één iemands schuld, het is de schuld van iedereen: van de Amerikanen die de grooste 

consumenten zijn maar tegelijkertijd ook de grootste verdedigers van het prohibitionisme; van 

corrupte politieagenten, soldaten, ambtenaren en politici; van de op geld en macht beluste 

drugshandelaars; en van alle Mexicanen die de situatie met een vreemde onverschilligheid ondergaan. 

De Mexicanen moeten van houding veranderen en de wet gaan naleven. Het volk spot met de wet en 

voelt zich daar goed en zelfs trots bij. José beschrijft de situatie zeer sprekend: 

 

Het volk heeft een cultuur van corruptie, van dingen verstoppen, zaakjes doen. Zo zijn velen, 

regios
29

 in het algemeen. Daarom wordt het probleem steeds groter, omdat men de 

drugshandel niet kan bestrijden als de hoofden slecht zijn, van in de wortels, tot de takken en 

de bladeren. De mensen betalen mordidas, omkoopsommen, de hele tijd. Verkopen piraterij, 

kopen piraterij. Hier houden mensen ervan om te zeggen dat ze de elektriciteitsrekening niet 

betalen, dat ze een truckje hebben bedacht zodat de rekening minder is. Ze houden ervan om te 

zeggen dat ze hun verkeersboetes niet betalen omdat ze iemand in de politiek kennen die hen 

ervan af helpt. En dit soort zaken doen ook de ―beschaafde‖ mensen, mensen die naar de 

universiteit gaan, mensen van de hoge klasse, die illegale Direct TV hebben, illegale 

kabeltelevisie hebben. Zo is de maatschappij in het algemeen, ze begaat voortdurend kleine 

misdaden.   
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 Informatie bekomen uit persoonlijke vraaggesprekken met José López, artiest, wonend en werkend te 

Monterrey, Nuevo León.  
28

 Zie luik 4 van de nationale veiligheidsstrategie: ―promouvoir la culture de la prévention du délit, de la légalité 

et de la plainte‖ (Calderón, 2010) 
29

Regios is de afkorting van regiomontanos, een term die verwijst naar de inwoners van de stad Monterrey. 
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Zolang het volk leeft volgens een cultuur van illegaliteit, kan de misdaad niet overwonnen worden. De 

gewoontes van de Mexicanen moeten veranderen. Mexico is volgens José ―un país enfermo‖, een ziek 

land, en het zal geen eenvoudige opdracht zijn om het te genezen. De rol van de media en de 

(populaire) cultuur is in deze zeer belangrijk en interessant. In Deel II van dit werk zal dit uitvoerig 

besproken worden.  

 

1.8 Alternatieve beleidsstrategieën 

 

Uit al het voorgaande is gebleken hoe een complex en diepgeworteld probleem de illegale drugshandel 

en de bestrijding ervan voor Mexico is.  Al sinds het begin van de 20ste eeuw staat de drugshandel op 

de politieke agenda; meer dan 100 jaar later lijkt er nog steeds geen wondermiddel gevonden te zijn 

dat drugstrafiek met orde en rust kan verenigen. Er werd reeds aangegeven dat een oplossing voor het 

probleem niet voor de hand ligt en dat iedere Mexicaan er zijn verantwoordelijkheid in dient te dragen. 

Toch denken velen wel een wondermiddel te kennen; in wat volgt worden twee veel besproken 

oplossingen, tolerantie en legalisering, kort toegelicht. 

Volgens sommigen was de situatie vroeger, toen er een stilzwijgende overeenkomst bestond tussen de 

drugskartels en de PRI en er relatieve vrede was, beter. Sicilia, de nieuwe stem van het protest tegen 

de drugsoorlog, zei onlangs luidop wat veel Mexicanen al lange tijd denken maar enkel binnenshuis 

bespreken: "Drug trafficking goes on. The United States doesn't care, and is not helping us at all.  The 

mafias are here. We should make a pact" (Grillo, 2011). Hoe zo een deal met de kartels er dan juist 

zou moeten uitzien is een moeilijke vraag die verschillende antwoorden kent. Volgens Sicilia moet de 

regering een overeenkomst sluiten met de kartels om de burgers erbuiten te laten. Anderen voegen hier 

aan toe dat de regering minder de drugshandel moet bestrijden en zo de politie meer middelen en tijd 

moet geven om de corruptie en antisociale misdaden zoals kidnappings en afpersing, praktijken waar 

de kartels zich steeds vaker mee inlaten te bestrijden. Ook de rol die de regering kan spelen in de 

oorlog tussen de kartels onderling is vaak thema van debat; de regering zou de drugshandel meer 

kunnen reguleren door bepaalde drugshandelaars toe te laten om specifieke drugsroutes te controleren. 

Deze strategie waarbij de regering de plazas verdeelt, werd volgens de meeste historici gedurende de 

gehele PRI-heerschappij gevolgd. Vandaag ontkennen de priistas met klem dat ze de illegale handel 

zouden getolereerd hebben; ze stellen dat ze gewoon betere misdaadbestrijders waren. Hoe dan ook, 

volgens velen is het herstellen van een machtsevenwicht tussen de kartels de enige manier om het 

geweld in Mexico te doen dalen (Stratfor, 2010, p.19).  

Een dergelijk, eerder tolerant beleid ten aanzien van de drugshandel, valt echter moeilijk te 

verantwoorden naar de internationale gemeenschap toe. Mexico ondertekende immers de VN 

drugsverdragen en verbond zich zo ook in de eigen nationale wetten aan de verplichting om 
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producenten, handelaars, trafikanten en verbruikers van illegale drugs strafbaar te stellen en te 

vervolgen. De VN, en vooral de VS 
30

, waken zeer streng over de naleving van de verdragen en 

steunen president Calderón, die met zijn frontale strijd tegen de drugskartels een grote wil toont om de 

internationale verdragen na te leven. Zoals reeds gezegd heeft het tot nu toe gevolgde beleid, gericht 

op een aanpak aan de supply side en op bestraffing, niet het gewenste effect en blijven drugs 

geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd worden. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om het 

internationale drugsbeleid te herzien en na te denken over de limieten van het prohibitionistische 

beleid. Druggebruikers worden in het huidige beleid gecriminaliseerd, terwijl men ze beter zou 

behandelen als mensen met een gezondheidsprobleem. In de VS wordt jaarlijks zeven keer zoveel 

gespendeerd aan acties tegen drugs (voor een totaalbedrag van maar liefst 44 biljoen dollar!) als aan de 

behandeling van verslavingen (Aguilar & Castañeda, 2009, p.86). Jaarlijks worden duizenden 

gebruikers opgesloten voor gebruik van drugs, wat de staat en dus de belastingbetaler handen vol geld 

kost.
31

 Steeds meer Amerikanen stellen de kosten die gemaakt worden om een in realiteit ontoepasbaar 

verbod op te leggen, in vraag. Vandaag zou al meer dan 40 procent van de Amerikanen de legalisering 

van marihuana steunen; bijna het dubbele van 20 jaar geleden (Aguilar & Castañeda, 2009, p.86). 

Pleitbezorgers van de legalisering van marihuana argumenteren dat een opheffing van het verbod het 

land enorme kosten zou besparen en bovendien nieuwe inkomsten zou opbrengen. Van alle arrestaties 

en veroordelingen die in de VS gebeuren, houdt 47,5 procent verband met marihuana; als men weet 

dat ieder jaar 150 biljoen dollar wordt uitgegeven aan ordediensten en justitie kan men snel berekenen 

wat legalisering van marihuana zou kunnen opbrengen (Brooks, 2009). Bovendien zou een 

gereguleerde verkoop van marihuana extra belastingsinkomsten genereren. Voor de Mexicaanse 

kartels zou een dergelijk scenario alvast een enorme hap uit de rekening betekenen. De legalisering 

van marihuana zou hen jaarlijks 1 tot 2 biljoen dollar kosten, aangezien legaal geregistreerde 

producenten hen uit de business zouden drijven (Shirk, 2011, p.18). Tegenstanders van legalisering 

zijn bang voor een stijging in het marihuanaverbruik en daarmee gepaard gaande sociale overlast. Het 

is echter reeds in de praktijk bewezen dat een meer open en decriminaliserend drugsbeleid niet 

noodzakelijk een hoger verbruik tot gevolg heeft. Portugal is waarschijnlijk het meest treffende 

voorbeeld: in 2000 werd daar een wet goedgekeurd die het gebruik van alle drugs, zowel hard als soft 

drugs, decriminaliseerde. Het Portugese beleid is gericht op de afschaffing van strafrechtelijke 

vervolging voor het gebruik of bezit van drugs en de introductie van ontradingscomités die gevolg 

geven aan verslavingen. Drugs is er dus niet legaal, maar een persoon in het bezit van drugs wordt in 

plaats van ondervraging niet door een rechter ondervraagd en gestraft, maar door een team van experts 

gescreend om na te gaan welk type gebruiker hij is. Indien het gaat om een drugsverslaafde wordt 
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 Indien landen de Drug Convention niet naleven kan een deel van de Amerikaanse ontwikkelingshulp aan die 

landen worden ingehouden, zoals vastgelegd in de VS Foreign Assitance Act (1961). 
31

 Aguilar en Castañeda (2009, p.87) geven aan dat in de Amerikaanse staat Colorado 23 procent van de 

gevangenen druggebruikers en schuldigen van kleine niet gewelddadige misdaden zijn. Hen opsluiten in de 

gevangenis kost de staat jaarlijks honderden miljoenen per jaar.  
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therapie aangeboden. Deze strategie, die drugsgebruik ziet als een publiek gezondheidsprobleem en 

niet als een misdaad, werpt zijn vruchten af:  men schat dat het totale drugsgebruik in Portugal met 

ongeveer tien procent is gedaald (Ramírez Trejo, 2010b). Het lijkt dus nuttig om het huidige beleid 

van totaal prohibitionisme te herzien en na te denken over alternatieven, waarin de behandeling van 

druggebruik steeds dient te primeren op de bestraffing ervan. Zoals Ramírez Trejo (2010b) stelt, zijn 

ziekenhuizen tenslotte effectiever dan gevangenissen. Legalisering van marihuana (een drug die ook 

een medicinale toepassing heeft) is vandaag een bespreekbaar thema geworden en de kans dat het er 

ooit van zal komen lijkt steeds groter te worden. Een totale decriminalisering van alle drugs is echter 

nog lang niet aan de orde.  

Het blijft ondertussen dus noodzakelijk om, in plaats van enkel de drugs, ook de onderliggende 

sociale, economische, gerechtelijke en institutionele condities die de drugshandel in Mexico mee 

voeden, serieus aan te pakken. Men moet in de eerste plaats de armoede bestrijden, want zoals uit het 

rapport van de UNODC (2010, p.4) duidelijk wordt, maakt onderontwikkeling landen extra kwetsbaar 

voor drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad. Daarom, zo concludeert men, is 

―development part of drug control, and vice versa.‖ Bovendien moet de Mexicaanse regering grotere 

inspanningen leveren om meer jobs te creëren, waardoor minder mensen genoodzaakt zijn geld te 

verdienen in de illegaliteit. Ook de hervorming van de ordediensten en justitie moet hoog op de 

politieke agenda staan. Een efficiënte rechtsgang vormt immers de hoeksteen van een degelijke 

democratie. Men moet opnieuw een cultuur van legaliteit stimuleren en het vertrouwen van de burger 

in justitie én in de politiek proberen te herstellen. 

 

Men is het er algemeen over eens dat het gebruik van drugs altijd al aanwezig is geweest en dat ook 

altijd zal blijven. Het is daarom noodzakelijk om te leren omgaan met die realiteit, met die menselijke 

nood aan bedwelming (Hari, 2010). Zoals Aguilar en Castañeda (2009, p.88) aangeven, bestaat er in 

iedere stabiele maatschappij een min of meer vaststaand percentage van mensen die een neiging tot 

verslaving, in het bijzonder aan verdovende middelen, vertonen. Die neiging zal er altijd zijn. De 

uitdaging bestaat erin om deze onontkoombare toekomst te begrijpen, te aanvaarden en te sturen, in de 

richting van het minst mogelijke kwaad.  
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2 DE DRUGSHANDEL EN ZIJN NEERSLAG IN DE MEXICAANSE 

CULTUUR 

 
De reeds decennia bestaande drugshandel en het ermee gepaard gaande geweld vallen voor de meeste 

Mexicanen niet meer weg te denken. Dagelijks worden zij via kranten en nieuwsuitzendingen op de 

hoogte gebracht over gruwelijke moorden, aanvaringen tussen autoriteiten en kartels, schietpartijen en 

maatregelen van de regering in de strijd tegen de illegale drugshandel. Terwijl de drugskartels nog 

nooit in de geschiedenis zo hard bestreden zijn geweest, lijkt hun aanwezigheid groter dan ooit. En 

niet alleen in de realiteit. Net als in de dagelijkse actualiteit lijken de verhalen, personages en 

levensstijl gerelateerd aan de drugstrafiek een steeds prominentere rol te spelen in de Mexicaanse 

cultuur, in al haar facetten. Muziek, televisie, film, literatuur, kunst, computergames, religie, mode, 

toerisme, … lijken allemaal beïnvloed door de narcothematiek. In een land waar de regering de 

drugshandelaars het liefst van al zou verbannen, waar men de burgers ervan wil overtuigen dat de 

strijd tegen de kartels een  noodzaak is, waar men het moreel verval wil tegengaan en de burgers 

opnieuw een cultuur van legaliteit en deugd wil bijbrengen, heeft de communicatiemedia een 

belangrijke rol te vervullen en vormen cultuuruitingen waarin de drugshandel centraal staat een grote 

uitdaging.  

De bekendste en meest besproken uiting van wat men de narcocultuur noemt, is het muzikale genre 

van de narcocorrido. In deze liederen wordt het leven van de drugshandelaars vaak verheerlijkt en 

wordt de spot gedreven met de autoriteiten. Dat dit steeds populairder wordende genre regelmatig 

onderwerp van debat is, hoeft niet te verbazen. Ook films en telenovelas met drugshandelthematieken 

worden steeds vaker bekeken. In de literatuur ontstond een nieuw genre rond het personage van de 

drugshandelaar, de narconovela, en ook in de beeldende kunst brengen de narcos de kunstenaars 

inspiratie. In het moderne virtuele tijdperk, waar men digitaal iemand anders kan zijn dan men 

werkelijk is, kruipt men via videogames in de huid van de tot de verbeelding sprekende illegale, 

moedige en onbevreesde drugshandelaar. Op het internet worden de drugstrafikanten bovendien zelf 

schrijver of journalist, via narcoblogs. In een maatschappij waar geweld dagelijkse kost is, zoeken 

mensen hun toevlucht in hun geloof, dat wel aangepast lijkt aan de Mexicaanse condities van 

drugshandel en geweld, met bidplaatsen voor de Heilige Bandiet Jesús Malverde (narcoheilige) en La 

Santa Muerte (de Heilige Dood). Voor kledij die geassocieerd kan worden met de figuur van de 

drugshandelaar is er een groeiende markt en blijkbaar hebben ook toeristen interesse voor de 

drugsthematiek, want er worden tegenwoordig zelfs al narcotours aangeboden. ―Narco‖ is een 
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taalkundig volwaardig prefix geworden, dat voor zo goed als alle zelfstandige naamwoorden geplakt 

kan worden
32

.  

In wat volgt zal een overzicht gegeven worden van verschillende uitingen van wat men tegenwoordig 

een narcocultuur noemt. Binnen het bestek van deze thesis is het niet mogelijk om een exhaustief 

overzicht te bieden van alle cultuuruitingen die op één of andere manier de narcothematiek in zich 

hebben. Er zal daarom een snapshot worden gegeven van exemplarische uitingen uit verschillende 

cultuurgebieden, in een poging aan te tonen hoe alomtegenwoordig de narcofiguur in de Mexicaanse 

cultuur is. In de beeldvorming over de drugshandel spelen zowel de communicatiemedia als 

verschillende cultuurvormen een zeer belangrijke rol.  

  

2.1 De media en een cultuur van legaliteit 

 
Zoals reeds gezegd mag het militaire luik van Calderóns nationale veiligheidsstrategie dan wel het 

meest opvallende zijn, zijn strategie wil ook op andere terreinen werken aan een veiliger en correcter 

Mexico. Hij wil daartoe zijn volk opnieuw een cultuur van legaliteit bijbrengen, en iedereen 

overtuigen van de noodzaak van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat er in deze niet alleen 

voor het onderwijs, maar ook voor de media een uiterst belangrijke rol is weggelegd, lijkt 

vanzelfsprekend. Dr. Carlos Lozano, directeur van het Centro de Investigación en Comunicación e 

Información van de universiteit Tec de Monterrey, onderzoekt de rol van de media en de gevolgen van 

nieuwsberichten over geweld en onveiligheid voor de promotie van een cultuur van legaliteit bij lezers 

en tv-kijkers. Op een lezing voor het Centrum voor Mexicaanse Studiën aan de Universiteit 

Antwerpen op 28 maart 2011 toonde Lozano (2011) hoe de Mexicaanse burgers dagelijks 

geconfronteerd worden met nieuwsberichten over het geweld. Veel van deze berichten, waarnaar vaak 

verwezen wordt met de term ―la nota roja‖, worden begeleid door gruwelijke of sensatievolle beelden, 

gaande van onthoofde of opgehangen lijken tot narcomantas
33

. Wanneer belangrijke figuren uit de 

drugshandel gearresteerd worden, verschijnen hun foto‘s paginagroot in de kranten, en op de nationale 

tv-zenders worden de ―regeringstrofeeën‖ uitgebreid aan het woord gelaten in door miljoenen bekeken 

interviews. Op deze manier worden de narcos in zekere zin mediafiguren.  De arrestatie van Edgar 

Valdez ―La Barbie‖ Villareal in augustus 2010 was hier het perfecte voorbeeld van. De eerste 

ondervragingen op het federale politiebureau werden door het ministerie van Openbare Veiligheid 

vrijgegeven aan de pers. De dag van zijn arrestatie werd de drugshandelaar, één van de meest 

gevreesde in het wereldje, aan de nationale pers voorgesteld die hem gedurende tien minuten mochten 

                                                           
32

 Hoewel ‗narco‘ in het Nederlands geen bestaand voorvoegsel is, gebruiken we in de verdere tekst dit 

voorvoegsel wel, omdat het voorvoegsel ‗drugs‘ minder de culturele lading lijkt te dekken die ‗narco‘ in 

Mexicaanse context heeft.   
33

 Narcomantas of narcobanners zijn boodschappen die de narcos achterlaten op de crime scene, vaak met het 

doel om in de media gereproduceerd te worden.  
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filmen en vragen stellen. La Barbie, ontspannen en gekleed in merkkledij, hield geen moment op met 

glimlachen en poseren voor de camera‘s. Pérez Valencia (2011) beschrijft de situatie als volgt: 

 

[…] zijn voortdurende cynische glimlach terwijl hij sprak over zijn strafbare activiteiten en de 

stiekeme lachjes die hij tijdens zijn ondervraging zelfs bij de politiemannen ontlokte, leverden 

hem sympathie op in verschillende sectoren van de bevolking. (eigen vertaling) 

 

La Barbie veranderde na zijn arrestatie in no time in een waar media-idool, zo erg zelfs, dat tal van 

Mexicanen naar de kledingzaken spurten met de vraag  “¿Tiene la de La Barbie?”
34

 of ―Heeft u dat 

van La Barbie?‖. Polohemdjes zoals dat van La Barbie (zie afbeelding 1), alsook van de later 

gearresteerde José Jorge Balderas Garza alias ―el JJ‖ (zie afbeelding 2), werden een hype in Mexico, 

een hype die wijst op de impact van de visuele media. 

 

Afbeelding 1: Edgar Valdez Villareal bij zijn arrestatie op 30 augustus 2010 (foto AP) 

 

Foto‘s van beide narcos verschenen in allerhande magazines en net als grote celebrities uit de film -of 

muziekwereld werd hun kledij uitvoerig besproken (zie afbeelding 2). Paparazzigewijs werd ook hun 

verleden en privéleven uitvoerig in de spotlights gezet.   

 

Afbeelding 2: ―¿Coincidencia?‖ In talrijke magazines verscheen deze dubbelfoto van "El JJ" en "La Barbie", 

beiden met hetzelfde poloshirt van Ralph Lauren. (Foto: Borderland Beat 2011
 
e) 

                                                           
34

 In een informeel chatgesprek met Deauke Merlin, Belgische wonende te Querétero, verbaasde zij zich over de 

hype en zij ze: ―Iedereen is hier op zoek naar hetzelfde t-shirtje als La Barbie. In de shoppingcentra en aan de 

kledingkraampjes op de markt is het dan van ‗¿Tiene la de La Barbie?’.  ‖ 
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Niet alleen gearresteerde narcos en hun privérelaties halen met hun foto de voorpagina‘s. In april 2010 

verscheen op de cover van het gerenommeerde tijdschrift Proceso een foto met daarop Julio Scherer 

García, bekend journalist en oprichter van het blad, naast ―El Mayo‖ Zambada, partner van ―El 

Chapo‖ Guzmán, medeleider van het Sinaloakartel en één van de meest gezochte mannen van het land 

(zie afbeeldingen 3 en 4). Het interview, afgenomen op een geheime schuilplaats, toont El Mayo als 

een vriendelijke, normale man die van zijn familie houdt en het moeilijk heeft met het voortdurende op 

de vlucht zijn voor de autoriteiten. Bovendien geeft hij zijn visie op de strategie van het arresteren van 

kopstukken: ―Het probleem van de drugshandel impliceert miljoenen personen. Hoe die te domineren? 

Wat betreft de opgesloten, dode of uitgeleverde bazen, hun vervangers lopen al ergens rond‖ (Ismaël 

Zambada in Scherer García, 2010, eigen vertaling). De reportage in Proceso zorgde voor heel wat 

controverse en genereerde een enorm debat over de rol van de communicatiemedia. Is het niet 

ongehoord een gezocht crimineel als El Mayo op te zoeken en aan het woord te laten? Maakt dat van 

Scherer García geen medeplichtige? Of doet hij enkel zijn job als journalist? Hoe ver kunnen en 

mogen journalisten gaan? Behandelt de media de narcos niet teveel als celebrities in plaats van als 

misdadigers die buiten de wet leven? 

         

Afbeelding 3: Julio Scherer García en el Mayo Zambada op de cover van het tijdschrift Proceso. 

Afbeelding 4: El Mayo Zambada zegt in Proceso: ―Als ze me oppakken of doden…er verandert niets‖  

 

Volgens Lozano (2011) mogen de effecten van mediaberichtgeving niet onderschat worden. Het zijn 

de communicatiemedia die de publieke discussieagenda over geweld en onveiligheid bepalen. Ze 

hebben op die manier een belangrijke invloed op de autoriteiten: wanneer een bepaald thema veel en 

uitvoerig in de pers besproken wordt, zorgt dit onvermijdelijk voor druk bij de autoriteiten om te  
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reageren. De media stellen echter bepaalde gebeurtenissen meer in het daglicht dan andere, waardoor 

de focus al te vaak ligt op sensatie, drama en negatieve gebeurtenissen en het gecreëerde beeld niet 

altijd even gebalanceerd is. De media genereren en reproduceren stereotiepen en kunnen zo foute en 

weinig genuanceerde beeldvorming bij het publiek bevorderen. Lozano, samen met andere 

mediaonderzoekers en burgers die bezorgd zijn om de overdracht van de waarden van een cultuur van 

legaliteit
35

, acht het daarom noodzakelijk om journalisten te superviseren en te wijzen op hun 

belangrijke maatschappelijke functie.  Met de creatie van het Observatorio de Medios de 

Comunicación y Cultura de la Legalidad werd in de staat Nuevo León alvast in een, weliswaar niet 

bindend, controlemechanisme voorzien. De bedoeling van het observatorium is om de aanwezigheid 

van acht principes van een cultuur van legaliteit te analyseren in de berichtgeving over onveiligheid, 

geweld en corruptie. Verwijst men in de berichtgeving naar de overtreden wetten? Wijst men op de 

noodzaak van de naleving van de wet? Vestigt men de aandacht op de noodzaak van het straffen van 

misdadigers en het bestrijden van straffeloosheid? Het observatorium zoekt naar verwijzingen naar 

deze en andere principes van legaliteit
36

 in de onderzochte media en maakt de resultaten publiek op 

zijn website
37

.  De resultaten van de permanente observatie moeten burgers maar vooral journalisten 

toelaten te evalueren of de informatiemedia bijdragen aan een maatschappij, beter vertrouwd met en 

respectvoller tegenover haar wetten, strenger in haar eisen met betrekking tot de strijd tegen 

straffeloosheid en veroordelend ten aanzien van misdaad en corruptie. 

Ook op nationaal niveau besloot men onlangs om de media meer te gaan reguleren in hun 

berichtgeving over de drugsoorlog. In maart 2011 kwamen verschillende grote mediabedrijven tot een 

akkoord, bestaande uit tien richtlijnen voor het informeren over het drugsgeweld. Enkele van de 

criteria die in El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia aan bod komen zijn: het 

opnemen van een positie tégen de drugshandel, zich niet in ongewenste spreekbuis van de 

georganiseerde misdaad veranderen, informatie over de drugshandel voldoende contextualiseren, 

expliciet verantwoordelijken of schuldigen aanduiden en in bescherming voor journalisten voorzien 

(Iniciativa México, 2011)
38

. Ieder mediabedrijf voorziet volgens het akkoord in zijn eigen procedures 

om de naleving van de richtlijnen te controleren, maar in het akkoord wordt ook voorzien in de creatie 

van een observatorium belast met het rapporteren van de navolging ervan.  Het initiatief werd 

toegejuicht door Calderón, die het een uitdrukking van sociale verantwoordelijkheid vanwege de 

nieuwsmedia in Mexico noemde (Ellingwood, 2011). Toch dient het enthousiasme ietwat ingetoomd 

                                                           
35

 In Monterrey, Nuevo León, voerden burgerorganisaties, verenigd onder de noemer Asociación de Líderes 

Ciudadanos en Pro de la Cultura de la Legalidad in november 2010 een open debat over de cultuur van 

legaliteit in de verschillende invloedssferen van de maatschappij: familie, school, bedrijven, de regering, wetten 

en communicatiemedia.  Voor elk van deze domeinen werden aanbevelingen geformuleerd, die een cultuur van 

legaliteit moeten promoten en bevorderen. Op het gebied van communicatiemedia bevatten de voorstellen de 

creatie van een controlemechanisme voor de berichtgeving over onveiligheid, geweld en corruptie , in relatie met 

de promotie of de verhindering van een cultuur van legaliteit in kranten en op tv-kanalen.  
36

 Voor alle acht de principes van een cultuur van legaliteit, zie http://www.mediosyculturalegal.com/ . 
37

 Observatorio de Medios de Comunicación y Cultura de la Legalidad: http://www.mediosyculturalegal.com/  
38

 Voor alle criteria van het persakkoord, alsook de doelen van het akkoord zie Iniciativa Mexico (2011).  

http://www.mediosyculturalegal.com/
http://www.mediosyculturalegal.com/
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te worden. Hoewel oorspronkelijk 700 mediabedrijven over het hele land de oproep tot een akkoord 

beantwoordden, werd het uiteindelijke document nog door geen tien procent van de organisaties 

ondertekend (Eje Central, 2011). Belangrijke informatiemedia als Proceso, La Jornada en MVS 

Noticias weigerden in te stemmen met de regulerende criteria, omdat deze naar hun mening de deur 

naar censuur op een kier zetten. De bekende journaliste Carmen Aristegui (2011) zei het volgende 

over het media-akkoord: 

 

Het is onmogelijk om ons van het vermoeden te ontdoen dat de finale bedoeling van dit alles is 

om de informatiestroom te beheren, de berichtgeving te uniformeren en de sociale perceptie 

van wat er gebeurt proberen te veranderen, vanuit de media, en niet vanuit de transformatie 

van de realiteit zelf. (eigen vertaling) 

 

Volgens Proceso is het akkoord een poging van bepaalde mediareuzen om de publieke opinie, in deze 

tijden van toegenomen geweld en kritiek van het volk, te controleren (Ellingwood, 2011). Verdedigers 

van het akkoord doen deze beschuldigingen van de hand als onzin en wijzen op de negatieve effecten 

die een overdaad aan gewelddadige beelden of een positieve voorstelling van misdadigers op kijkers 

kunnen hebben. Ze noemen het de verantwoordelijkheid van de media ―to question ourselves about the 

potential implications of how news is handled‖ (Ellingwood, 2011). Toch moet hier gezegd dat 

Proceso en andere media terecht bepaalde bedenkingen hebben bij het akkoord. Vaak wordt geloofd 

dat beelden van geweld schade kunnen toebrengen aan zij die ze bekijken, en daarom ter bescherming 

van de kijkers beperkt of verboden moeten worden. Hoe logisch die effectenverklaring voor velen ook 

mag klinken en hoe algemeen aanvaard ze in brede kringen van de samenleving ook mag zijn, het 

rechtstreekse verband tussen wat kijkers te zien krijgen en hun gedrag, is nog nooit afdoende 

bewezen
39

. Barker en Petley (1997, p.10) wijzen in een studie over het verband tussen media en 

geweld op de manier waarop ―media effecten‖ gebruikt worden om andere doelen, zoals controle en 

censuur, in te dekken. Ze concluderen het volgende: 

 

[…] arguments about effects (and therefore, usually censorship) do not exist in an ideological 

vacuum and generally tend to spring from deeply felt beliefs about how society should – and 

shouldn‘t – be organized and regulated. There are not simple ‗proofs of harm‘, in some para-

medical sense. (Barker & Petley, 1997, p.4) 

 

Het nationaal media-akkoord, net als het initiatief van Dr. Lozano in Monterrey, mag dan wel de 

media aan regels willen verbinden en wijzen op hun taak als ―boodschappers van de goede moraal‖; 

                                                           
39

 Mediatheorieën over het effect van beelden van geweld op het gedrag zijn zeer interessant, maar kunnen hier 

jammer genoeg niet uitvoerig besproken worden. Voor een uitgebreide samenvatting van mediatheorieën zoals 

de stimulatie-, reductie- of nuleffecttheorieën, zie De Meyer (2007, pp.290-304).  
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minder geweld in de media zal niet automatisch zorgen voor minder geweld in de samenleving. 

Zolang er geweld en drugshandel zijn, zullen beelden en representaties ervan het publiek blijven 

bereiken, is het niet via de communicatiemedia, dan wel via andere kanalen, die nog minder makkelijk 

gecontroleerd en gereguleerd kunnen worden. De cultuuruitingen die in wat volgt besproken zullen 

worden, lijken daar het perfecte bewijs van te zijn. 

 

2.2 Narcocultuur 

2.2.1 Narcocorridos 

 
De meest bekende en meest populaire manifestatie van wat men tegenwoordig een narcocultuur 

noemt, zijn ongetwijfeld de narcocorridos. In dit muzikale genre, gebaseerd op het traditionele 

populaire genre van de corrido, worden leven en werken van de drugshandelaars bezongen. De laatste 

twee decennia steeg het genre aanzienlijk in populariteit – geen toeval als we ons uit deel 1 herinneren 

dat vanaf de jaren ‘90 de strijd tegen en binnenin de drugshandel heviger werd – en ging het steeds 

vaker onderwerp van moreel debat uitmaken. Velen vinden de drugsballades onaanvaardbare 

cultuurvormen, omdat ze het leven van drugshandelaars zouden verheerlijken en voorstellen als een na 

te streven ideaal. Toch kan men zich ook hier weer de vraag stellen of de narcocorridos effectief de 

negatieve effecten op luisteraars hebben die hen steevast worden toegeschreven. In wat volgt wordt 

nagegaan hoe het genre is ontstaan en hoe het evolueerde tot het commerciële genre dat het vandaag 

is. De belangrijkste thema‘s waarover de songteksten handelen komen aan bod en er wordt nagedacht 

over de sociaalhistorische en politieke omstandigheden waartegen het imago van de drugshandelaar 

dat de narcocorridos uitdragen, betekenis krijgt.  

De narcocorrido groeide voort uit de populaire corrido, een genre van narratieve ballades – traditioneel 

begeleid door accordeon en gitaar - waarin het tragische leven van helden aller slag werd bezongen. 

Revolutionaire helden als Pancho Villa, genereuze rancheros alsook ―sociale bandieten‖ die stalen van 

de rijken om te geven aan de armen en de confrontatie met hypocriete en valse autoriteiten aan durfden 

te gaan, waren de oorspronkelijke protagonisten van de ballades. Tijdens de Drooglegging in de VS 

(jaren ‘20-‘30) werden ook smokkelaars, die dankzij hun sluwheid en slimheid Amerikaanse 

grenspatrouilles wisten te omzeilen, een geliefd onderwerp van de liedjes. Al snel werden de tragische 

elementen van de smokkelbusiness, zoals verraad en de risico‘s van het vak, vaste ingrediënten in de 

teksten. De traditionele corrido trágico bestond uit drie basiscomponenten, die nog steeds in zekere 

zin terug te vinden zijn in de huidige narcocorridos. Deze drie basiscomponenten zijn volgens Saldívar 

(geciteerd in Edberg 2004, p.32) de volgende: 
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1. A charismatic and heroic protagonist, with whom the Chicano
40

 or Mexican audience is 

presumed to identify in some way; 

2. The world as viewed by the Chicano audience, a world dominated by antagonistic, often 

Anglo-American forces, with whom the hero must contend; and 

3. Oral narrative, in which the interaction of the protagonist and the world is described. 

 

Vooral het tweede aspect, de aanwezigheid van antagonistische krachten waartegen de protagonist 

moet strijden, is hier interessant. Zowel in de traditionele corridos als in de jaren ‗6o –‘70 ontstane 

narcocorridos over drugshandelaars, draait de plot van de songtekst rond het ―gevecht‖ van het 

hoofdpersonage met bepaalde ―krachten‖. Deze krachten kunnen erg ruim geïnterpreteerd worden en 

kunnen zowel slaan op de Anglo-Amerikaanse invloed waar Saldívar naar verwijst, als op de druk van 

Mexicaanse autoriteiten en de sociaaleconomische omstandigheden die ten grondslag liggen aan de 

drugshandel. De strijd die de narcocorrido held geregeld moet aangaan met de Amerikaanse 

autoriteiten is een geliefd onderwerp in de drugsballades. Dit onderwerp slaat aan bij de luisteraars die, 

net als de in de muziek bezongen drugshandelaars, ietwat vijandig staan tegenover de gringos. Edberg 

(2004, p.45) beschrijft de Mexicaanse houding ten aanzien van de Amerikanen zeer treffend: 

 

A common, and historically continuous, undercurrent of antagonism […] colors Anglo and 

Mexican perceptions of each other and of particular situations, regardless of the actual nature 

of events. It is a negative sentiment, a certain resistance to those things that are viewed as 

symbols of American encroachment and domination, whether these are represented as the 

maquila industries (and the wealth they represent) or the ubiquitous presence of the border 

patrol, or the encroachment of American values and practices. This undercurrent, however, is 

ambiguous and situational and exists simultaneously with desires for certain aspects of 

American life – particularly the material. 

 

Het verlies van bijna de helft van het Mexicaanse territorium aan de VS in 1848
41

 blijft een grote 

historische nederlaag die de Mexicanen vandaag nog steeds niet volledig verwerkt lijken te hebben. De 

enorme internationale macht en de economische welvaart van de VS zijn een doorn in het oog van de 

Mexicanen, die vaak het gevoel hebben dat die welvaart deels aan hen te danken is; zij zorgen immers 

voor de goedkope arbeidskrachten (zowel via immigranten als via grote Amerikaanse bedrijven of 

maquiladoras net over de grens in Mexico) als voor een onmisbare afzetmarkt voor Amerikaanse 

                                                           
40

 De term Chicano verwijst naar VS-burgers van Mexicaanse afkomst. 
41

 Na een tweejarige oorlog met de VS moest Mexico zich na een zware nederlaag neerleggen bij de 

voorwaarden van het Tratado de Guadalupe Hidalgo, ondertekend in 1848. Dit hield in dat Mexico bijna de helft 

van zijn territorium moest afstaan aan de VS; het ging om de gebieden die vandaag de volledige staten 

California, Nevada, Utah, Nuevo México en Texas zijn en om delen van Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas 

en Oklahoma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Wyoming
http://es.wikipedia.org/wiki/Kansas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
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producten. Maar het is vooral in de context van de drugshandel dat de gringos met een zeker gevoel 

van rancune worden bekeken. De Amerikanen zijn immers de belangrijkste drugsconsumenten 

(cfr.supra), maar het zijn ook zij die de drugs criminaliseren en de drugshandelaars achter tralies 

zetten. Reeds tijdens de Drooglegging gaven corridozangers kritiek op het prohibitionistisch beleid, 

dat volgens hen gericht was op het bestraffen van producenten en handelaars en te weinig deed aan het 

gebruik zelf. De volgende strofe uit de Corrido de los Bootleggers (1935)
42

 is een mooie illustratie: 

  

Mientras sigan las cantinas 

así seguirá pasando, 

porque el pobre esté en la cárcel 

y el rico se anda gozando. 

As long as the bars remain, 

it will always be like this, 

because the poor are in jail 

and the rich are having a good time. 

 

Ook in moderne narcocorridos wordt de hypocrisie van het Amerikaanse drugsbeleid fel bekritiseert, 

met niet mis te verstane boodschappen als ―You damned Americans don‘t know what we go through, 

to get you the drugs you like so much‖
43

. Veel Mexicanen die een gevoel van rancune koesteren ten 

aanzien van de gringos, kunnen zich in de songteksten vinden, omdat die een gekend gevoel 

reflecteren en publiekelijk tegen dominante krachten, zoals de machtige VS, durven ingaan. 

Uiteraard zijn niet alleen de Amerikanen onderwerp van kritiek. In de narcocorridos moeten ook de 

Mexicaanse autoriteiten moeten er steevast aan geloven. De protagonisten van de drugsballades 

scheppen steeds op over hoe ze de politie en het leger om de tuin weten te leiden en over hoe ze hun 

smokkelwaar de grens over krijgen zonder gepakt te worden. Na de ontsnapping van El Chapo uit de 

gevangenis van Puente Grande bijvoorbeeld, werd de heldendaad meteen met het nodige ontzag voor 

de drugsbaas en de nodige spot voor president Fox bezongen in meerdere corridos, waaronder La 

Fuga del Chapo Guzmán. Men zingt steeds met respect en ontzag over de moed, de onbevreesdheid en 

de sluwheid van de narcos en met ironie over de verloren strijd van de autoriteiten. In sommige 

liederen wordt terecht kritiek gegeven op de dubbele standaarden van de Mexicaanse autoriteiten, die 

het ene moment de drugshandel oogluikend toelaten en er mee van profiteren om het volgende 

moment over te gaan tot arrestaties in naam van de strijd tegen de illegale drugshandel (cfr.supra). Eén 

van de populairste narcocorrido bands, Los Tigres del Norte, haalt in de hit El Tarasco (1997) uit naar 

de wispelturige autoriteiten: 

 

                                                           
42

 De songteksten van narcocorridos met hun Engelse vertaling worden overgenomen uit Edberg, 2004, tenzij 

anders vermeld.  
43

 Oorspronkelijk: ―No saben gringos malditos por las que estamos pasando – para llevarles la droga que a 

ustedes les gusta tanto‖. Uit Los Tres de la Sierra van Los Norteños de Ojinaga. 
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Primero me dieron alas 

y ahora me quieren parar 

yo no soy mono de alambre 

que cuerda le pueden dar [...] 

 

Mescaron de chirona 

porque así les convenía 

First, they gave me wings, 

And now they want to stop me 

I‘m not a toy monkey 

That you can wind up whenever you 

want. […] 

They freed me from jail 

Because it was convenient for them 

Een andere, diepere ―kracht‖ waar de protagonisten van narcocorridos mee geconfronteerd worden en 

waar ze –schijnbaar succesvol- tegen strijden, zijn de moeilijke sociaaleconomische omstandigheden 

in Mexico. Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1.7, doen armoede en werkloosheid vele jonge 

mannen, bij gebrek aan andere opties, in de criminaliteit of de drugshandel belanden. De rijkdom en de 

macht van bekende narcos spreken tot de verbeelding en velen zien een carrière in de drugshandel als 

de beste kans op een beter leven. Narcocorridos lijken dit typische imago van de moedige, machtige en 

vooral rijke drugshandelaar te verspreiden en te bestendigen. Reeds in de corridos over 

alcoholsmokkelaars tijdens de Drooglegging werd verwezen naar de relatie tussen penibele sociale 

omstandigheden en smokkel. In de reeds vernoemde Corrido de los Bootleggers vertelt de protagonist 

van het verhaal, een smokkelaar, over zijn pragmatische redenen om te beginnen met de smokkel van 

alcohol: 

Me puse a pensar señores 

que trabajo ya no había, 

Tenía que buscar mi vida 

si el Señor me concedía. 

Ya la siembra no da nada 

no me queda que decirles, 

Ahora la mejor cosecha 

es la que dan los barriles. 

I began thinking, gentlemen, 

That there was no more work. 

I had to make a living, 

God willing. 

The crops are not good, 

I have nothing else to say. 

Now the best crop 

Is the one from the barrels. 

 

In de huidige narcocorridos verwijst men minder expliciet naar die sociale omstandigheden, maar via 

voortdurende verwijzingen naar de luxueuze levensstijl van de narcos komt toch dezelfde boodschap 

van de drugshandel als model voor sociale mobiliteit naar voren. Het personage van de drugshandelaar 

dat men tegenwoordig bezingt in de drugsballades is volgens Edberg (2004, p.58) beperkt tot ―its 

swaggering, boasting, risk-taking, women-chasing, death-defying, fighting-cock minimum‖. Het gaat 

hier om echte karikaturen, die inherent deel zijn gaan uitmaken van het populaire beeld over de 

drugshandel. De narcocorridos van de momenteel zeer succesvolle zanger Alfredo Ríos alias ―el 

Komander‖, zijn een perfecte illustratie. Zijn liedjes verspreiden steevast het stereotiepe beeld van de 

rijke, onbevreesde, machtige narco die baadt in luxe, de spot drijft met de autoriteiten, en ondanks de 

voortdurende risico‘s die hij loopt, alles heeft waar een mens van kan dromen. Narcotopics als 
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wapens, cash geld, merkkledij, dure auto‘s of trucks (trocas in de volksmond), vrouwen en sterke 

drank (liefst van dure buitenlandse merken) ontbreken in geen enkele hit en beantwoorden bovendien 

aan het reeds eeuwen bestaande populaire image van de latino ―macho‖ man. De recente hit Mafia 

Nueva (2010), is een perfecte illustratie van al het bovenstaande
44

: 

 

Mafia nueva sinaloense 

pura plebada de arranque 

carros de lujo y billetes 

ropa de marca ferrari. 

Traen la herencia de los viejos 

comandando las ciudades. 

 

De los 13 a los 18 

me enseñe a jalar los cuernos. 

De 18 en adelante 

desarrollé mi cerebro. 

Ahora ya son veintitantos 

mi poder esta creciendo. 

 

Los corridos las Buchanan‘s 

mi cheyenne y una escuadra 

la cintura de una plebe 

y el sabor de la lavada. [...] 

 

Mi destino es ser mafioso 

como un dia lo fue mi padre. 

Mi apellido es Peligroso 

los contras ya se la saben 

si acaso lo han olvidado 

yo aqui estoy pa' recordarles. 

 

Vivo una vida de lujos 

no eh nacido pa' ser pobre. 

Mis caprichos son muy caros 

Nieuwe mafia uit Sinaloa 

in het begin puur plebs  

luxe auto‘s en biljetten 

kledij van het merk Ferrari  

Ze dragen de erfenis van de ouderen met zich 

mee, terwijl ze commanderen in de steden. 

 

Van mijn dertien tot mijn achttien 

leerde ik met AK-47 schieten. 

Vanaf mijn achttien  en verder 

ontwikkelde ik mijn hersenen. 

Nu ben ik er in de twintig 

en mijn macht is aan het groeien. 

 

Corridos en Buchanan‘s 

mijn Cheyenne en een team (doodseskader) 

de taille van een vrouwtje 

en de smaak van het witwassen […] 

 

Mijn lot is mafioso zijn 

zoals mijn vader dat ooit was. 

Mijn achternaam is Gevaarlijk 

de contras (leger en politie) weten dat al 

als ze het misschien vergeten zijn 

ben ik hier om hen eraan te herinneren 

 

Ik leef een luxeleventje 

ik ben niet geboren om arm te zijn. 

Mijn capriolen zijn heel duur 
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 De volledige songtekst wordt zowel in het Spaans als in een eigen Nederlandse vertaling weergegeven. 

Wegens de vaak zeer Mexicaanse en populaire woordenschat is de Spaanse tekst veel sprekender en moet de 

vertaling eerder gezien worden als een representatie van de originele versie. 
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y eh pagado hasta millones. 

Las artistas mas famosas 

han probado mis pasiones. 

 

Para Mazatlán un Viper 

para Culiacán Cheyenne 

las placas del tomatito 

solamente pa' los jefes. 

ik heb al miljoen betaald. 

De bekendste artiesten 

hebben mijn passies getoond. 

 

Voor Mazatlán een Viper 

Voor Culiacán een Cheyenne 

nummerplaten met het tomaatje
45

 

enkel voor de bazen.  

 

Recente songteksten als deze lijken op het eerste gezicht misschien minder diepgaand en minder 

sociaal geïnspireerd dan voordien en zeer sterk geënt op overdreven stereotiepen, maar de constructie 

van een emblematische narco-identiteit via een medium, onafhankelijk van en tegengesteld aan het 

dominante officiële discours, is volgens Astorga (1997) op zich al een sociaal statement. De 

achterliggende sociale context en kritiek op de politiek zijn algemeen gekend bij de narcocorrido 

beluisterende gemeenschap en worden door alle leden van die gemeenschap gedeeld; ze hoeven dus 

niet meer perse in detail bezongen te worden.  

Dat dit niet meer gebeurt heeft bovendien ook te maken met de evolutie van een traditioneel narratief 

volksgenre dat live in cantinas en op openbare plaatsen gebracht werd naar een popmuziekgenre sterk 

beïnvloed door de commerciële massamedia en de marktkrachten die daarin spelen. In de jaren ‘90 

werd het narcocorrido genre plots heel populair bij een groter publiek. Dat de interesse net toen heel 

erg groeide, hoeft niet te verbazen. Het thema van de drugshandel verscheen sinds eind jaren ‘80, met 

verhalen over grote drugsbazen als Félix Gallardo en Caro Quintero, veel vaker in de media (cfr. 

supra). Het nieuwe tijdperk van concurrentie, geweld en politieke veranderingen dat begin jaren ‘90 

werd ingeluid, bracht het thema nog meer in de actualiteit. Narcocorridos werden de populaire 

―kronieken‖ van de recente gebeurtenissen en hun impact op de maatschappij. Bovendien begonnen er 

volgens Edberg (2004, pp.43-44) meer mensen naar de liedjes te luisteren, door een samenloop van 

onder andere volgende omstandigheden: 

 

[…] the economic crisis surrounding devaluation of the peso, NAFTA, and various issues 

related to the maquila industries, frictions, and problems surrounding immigration and drug-

interdiction efforts; the mass marketing of these narcocorridos; the increasing prominence and 

market power of the Hispanic community throughout the United States; and the cross-

referencing images with rap, hip-hop, and so-called gangsta rap. 
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 El Komander verwijst hiermee naar de nummerplaten in de staat Sinaloa, waar vaak een tomaatje op staat. 

(omwille van de belanrijke tomatenteelt in Sinaloa) 
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De nieuwe narcocorrido werd aangepast aan de vereisten van de moderne popmuziek en de 

massamedia en verkreeg zo ―the glitz and visibility of telenovelas and rock concerts‖ (Edberg, 2004, 

p.x). Bij iedere narcocorrido hoort voortaan een videoclip
46

, cd‘s hebben blitse hoesjes en hele 

websites zijn gewijd aan de artiesten, die echte sterren geworden zijn. Men kan hun leven 

tegenwoordig al volgen in heuse realityshows en ze zijn te zien in talrijke narcofilms (cfr. infra) 

Ondanks de hype hebben de drugsballades wel hun traditionele corridosound behouden, waardoor ze 

nog steeds als authentieke Mexicaanse cultuurproducten worden aanzien en niet alleen aanhang 

hebben bij jongeren, maar ook bij andere lagen van de bevolking die zich zowel met de muziek als met 

de inhoud ervan kunnen identificeren.  

De populariteit van de narcocorridos doet hevige discussie ontstaan over hun sociale en morele 

aanvaardbaarheid. Velen vinden het onaanvaardbaar dat de levensstijl van de narcos verheerlijkt wordt 

en als een na te streven ideaal wordt voorgesteld. Tegenstanders van het populaire muziekgenre zijn 

ervan overtuigd dat de liedjes en de bijbehorende videoclips een zeer negatieve invloed hebben op de 

jeugd, die via de liederen bewondering opbrengt voor mannen die in realiteit buiten de wet staan 

(Martínez, 2009). De boodschap die narcocorridos uitdragen staat haaks op de dominante, officiële 

boodschap waarin iedere vorm van criminaliteit afgekeurd wordt en een cultuur van legaliteit het 

ideaal vormt. Hoewel, opnieuw, een rechtstreeks causaal verband tussen het beluisteren van 

narcocorridos en implicatie van luisteraars in de drugshandel moeilijk waterdicht te bewijzen valt, lijkt 

het toch waarschijnlijk dat ze op zijn minst ―a reinforcing and shaping effect‖ hebben en kunnen 

bijdragen aan een geheel van omstandigheden die iemand doen besluiten tot illegale actie over te gaan 

(Edberg, 2004, p.120). Daarom achten velen het noodzakelijk om de verheerlijking van de misdaad 

publiekelijk af te keuren en de verspreiding van narcocorridos via wetten te verbieden. In Sinaloa, een 

staat die al decennia bekend staat om zijn drugsgeweld, is het uitzenden van drugsballades op radio en 

televisie als sinds 2001 verboden. Op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Tijuana Baja California 

keurde men wetten goed die het mogelijk maken om taxi – en buschauffeurs die narcocorridos 

afspelen te beboeten (Martínez, 2009). Ook in de gewelddadige staat Chihuahua is onlangs beslist de 

drugsballades van de radio en de televisie te bannen en ook het optreden van narcocorrido artiesten op 

publieke evenementen te verbieden (EFE, 2011b). Er bestaan dus reeds in meerdere staten wetten die 

de verspreiding van narcocorridos aan banden moeten leggen; op nationaal niveau worden ze 

afgekeurd maar zijn ze nog niet officieel verboden.  

Men kan zich echter afvragen of het verbieden van narcocorridos – net als het verbieden van hetgeen 

waar de liedjes rond draaien: de drugshandel – wel het juiste effect heeft. De aantrekkingskracht van 

de narcocorridos is zeer sterk. Ze laten vele Mexicanen, vooral uit lagere sociale klassen
47

, toe om 
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 De videoclip van het hierboven beschreven nummer Mafia Nueva is het bekijken waard om de stereotiepe 

beeldvorming in narcocorridos beter te begrijpen: Ríos, A. (2010). EL KOMANDER Mafia Nueva Video 

Oficial [Videobestand] via http://www.youtube.com/watch?v=7Xxpt8o23k8  
47

In Edberg, 2004 vindt men een zeer volledige analyse van het verband tussen sociale stratificatie en het 

beluisteren van narcocorridos.  

http://www.youtube.com/watch?v=7Xxpt8o23k8
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even te ontsnappen uit de dagelijkse miserie en te dromen van een leven in luxe. Ook bij immigranten 

in de VS zijn de drugsballades het favoriete muziekgenre; Almada (2005) vat samen waarom: 

 

De corridos en de verhalen over narcos bevatten gewoonlijk financiële 

verbetering/overwinning, en dat is precies waar de emigrant naar op zoek is. Net als de 

emigrant is de narcotrafikant een rebel, iemand ongewenst. (eigen vertaling) 

 

Het genre is populair en wetten houden de luisteraars niet tegen. Cd‘s en tapes zijn in de winkel en op 

iedere straathoek te koop.  ―Walk into any discotería in Juárez, and you will find rows of narcocorrido 

CD‘s and tapes‖ (Edberg, 2004, p. 66) En in die winkelrekken voegt zich nog een nieuwe rage, gelinkt 

aan die van de narcocorridos, aan de narcocultuur toe: die van de narcofilms en -series.  

 

 

2.2.2 Narcocine en narcotelenovelas 

 
De populariteit van de narcocorridos gaf, in een tijdperk waar het visuele een steeds belangrijkere 

plaats inneemt, aanleiding tot het ontstaan van een nieuw filmgenre, de narcocine. De scripts van de 

narcofilms - die meestal low budget en van lage artistieke kwaliteit zijn en waarvan er dertien in een 

dozijn geproduceerd worden -,  zijn meestal gebaseerd op verhalen uit narcocorridos. De meesten zijn 

niet bestemd voor het grote scherm maar bereiken via winkels en videotheken wel een groot publiek. 

Volgens Oscar López, de manager en producer van Baja Films Internacional, verkopen de DVD‘s van 

zijn films als zoete broodjes en gaan er iedere maand tienduizenden van over de toonbank (McGirk, 

2010), vooral in het Noorden van Mexico en de Zuidelijke staten in de VS (Miglierini, 2010). In de 

films komt hetzelfde imago van de drugshandel naar voren als in de narcocorridos en zijn beelden van 

wapens, dure pick-ups en allerhande narcoparafernalia overvloedig aanwezig. De filmindustrie speelt 

handig in op de populariteit van narcocorrido zangers door bekende sterren rollen aan te bieden en hun 

muziek in de films te integreren. De sterren maken dan op hun beurt reclame voor de films en zo 

―blijft de winkel draaien‖. Het volstaat enkele DVD covers te bekijken om een idee te krijgen van het 

imago dat de films uitdragen:  

 

 



2. DE DRUGSHANDEL EN ZIJN NEERSLAG IN DE MEXICAANSE CULTUUR 

 

 

47 

            

Afbeelding 5: de DVD-cover van de film El Corrido del Katch, gebaseerd op de gelijknamige corrido. 

Afbeelding 6: de DVD-cover van de film El Mocho Chávez, waarin de bekende narcocorridoband Los 

Huracanes del Norte meespelen. (fotos Baja Films) 

   

Voor vele Mexicaanse en Chicano kijkers betekenen de films een aangename ontspanning en een 

alternatief voor de overvloed aan Amerikaanse films en series die bouwen op een Amerikaanse 

identiteit die niet de hunne is. López ( geciteerd in McGirk, 2010) concludeert: ―This is real for them 

in a way Batman isn‘t‖. Real moet hier wel niet altijd letterlijk genomen worden. De meeste van deze 

―goedkope‖ films vertellen, ook al zijn ze geïnspireerd op de algemene werkelijkheid van de 

drugshandel, fictieve verhalen. Toch zijn er in het genre ook films, zoals El Pozolero van Miguel 

Marte (2009), die zich rechtstreeks op waargebeurde feiten baseren – in dit geval het gruwelijke 

nieuws over Santiago Meza Lopez alias ―El Pozolero‖ die in januari 2009 bekende meer dan 300 

lichamen te hebben opgelost in tonnen met bijtend zuur voor de broers Arellano Félix - (Saldaña, 

2009) . Volgens sommigen worden een groot aantal van de narcofilms gefinancierd door de narcos 

zelf, die met hun verspreiding twee vliegen in één klap slaan: ze zijn een medium om de levensstijl 

van de narcos positief voor te stellen en een zeker sympathie bij het publiek op te wekken en 

tegelijkertijd de ideale witwasbusiness (Almada, 2005). Filmproducenten ontkennen deze bewering 

echter stellig; het zou te voor de hand liggend zijn dat de narcos de financiers zouden zijn van een 

genre waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Toch bleek met de arrestatie van La Barbie dat sommige 

drugshandelaars wel degelijk geïnteresseerd zijn in de filmindustrie; La Barbie kondigde immers aan 

dat hij de opdracht had gegeven om een film over zijn leven te maken, waarin hij maar liefst 200.000 

dollar zou geïnvesteerd hebben (Pérez Valencia, 2010). Op die autobiografie is het voorlopig echter 

nog wachten. 
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Intussen kunnen de geïnteresseerde kijkers wel alles te weten komen over het leven van hun 

narcocorrido idolen via de realityshow Los Twiins op het latino kanaal Mun2
48

. De tweelingbroers 

Omar en Adolfo Valenzuela zijn de belangrijkste corridoproducers van het moment en hebben meer 

dan twintig bekende corridobands en zangers onder hun hoede. In het reality programma worden de 

broers en hun artiesten gevolgd in hun dagelijkse bezigheden: in de studios waar narcocorridos worden 

opgenomen, op optredens etc. Uit het programma blijkt hoezeer de populaire narcocultuur beïnvloed 

wordt door de commerciële massamedia en hoezeer het een business is waar geld mee te verdienen 

valt. Zo zien we in een bepaalde aflevering over de reeds vernoemde grote ster ―El Komander‖ - 

bekend en populair dankzij zijn ruwe narcocorridos -, hoe de producers proberen de populariteit van 

de zanger commercieel uit te buiten door hem ook romantische ballades te laten zingen, die een 

breder, ook vrouwelijk publiek moeten aanspreken. Hierbij kan meteen vermeld worden dat 

narcocorridos, net als narcofilms en narcotelenovelas ook steeds meer een vrouwelijk publiek weten 

aan te spreken. In deze cultuurvormen zijn het immers niet langer alleen maar mannen die de hoofdrol 

spelen. Edberg (2004, p.103) stelt het volgende: 

 

[…] some corridos are being written and performed about women who are themselves 

narcotraffickers – not socials props, hangers-on, or girlfriends of narcotraffickers […] they 

represent that role as one in which women are powerfull and celebritized for that power. 

 

Op die manier representeren de narco- corridos, films en telenovelas niet alleen thema‘s als sociale 

mobiliteit, maar maken ze ook belangrijke, lange tijd als taboe geziene thema‘s als veranderende 

genderrollen en emancipatie bespreekbaar. 

 

Afbeelding 8: Foto genomen op de set van de film Las Águilas andan solas van Baja Films, waarop duidelijk te 

zien is hoe een vrouw een actieve rol speelt in de drugshandel. (Foto Shaul Schwarz) 
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 Mun2 is een zusterkanaal van de mediareus Telemundo, een Amerikaans kanaal dat uitzendt in het Spaans en 

zich richt op de talrijke latinobevolking in de VS. Mun2 richt zich vooral op latino jongeren en programmeert 

voornamelijk muziekvideos en –shows, zowel in het Spaans als in het Engels (in de shows hoort men ook vaak 

een mengeling van de twee talen, spanglish). De zender heeft een jong en hip imago.  
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Een voorbeeld van zo‘n vrouwelijk heldin vinden de kijkers in Teresa Mendoza, het hoofdpersonage 

uit de momenteel zeer populaire telenovela La Reina del Sur, gebaseerd op de gelijknamige roman van 

de bekende Spaanse schrijver Arturo Pérez-Reverte. In de trailer van de serie zegt hoofdrolspeelster 

Kate del Castillo vereerd te zijn de rol van Teresa Mendoza te mogen spelen, die ze bewondert 

omwille van haar lef, haar intelligentie en haar moed maar bovenal om ―sus pantalones bien puestos‖ 

(Telemundo, 2010). In dit verhaal, net als in de telenovela La Diosa Coronada, draagt de vrouw de 

broek.  

Deze en andere bekende narcotelenovelas zoals El Cartel de los Sapos en Las Muñecas de la Mafia 

worden vaak gezien als populaire fenomenen die vooral veel succes hebben in Latijns-Amerika. Het is 

echter het Amerikaanse Telemundo, een onderdeel van de media- en entertainmentreus NBC 

Universal, dat veel van deze telenovelas produceert of verdeelt en tot bij de (latino) kijkers brengt 

(Limón, 2011). In het licht van de controverse die het populaire tv-genre in landen als onder meer 

Mexico, Colombia en Venezuela doet oplaaien, is het toch opmerkelijk dat net de grootste bestrijders 

van de drugshandel ter wereld ook de verdelers blijken te zijn van narcotelenovelas, tv-soaps die de 

drugshandel volgens velen zonder schaamte verheerlijken. In tegenstelling tot de Amerikaanse 

latinozenders die zonder bezwaar narcotelenovelas op tijdens prime time uitzenden, worden de 

narconovelas op de belangrijkste Mexicaanse zenders Televisa en TV Azteca veelal geweerd. Televisa 

kwam recent zelfs met een nieuwe serie op de proppen, die een rechtstreekse tegenaanval op de 

―moreel verdorven‖ narconovelas lijkt te zijn. El Equipo vertelt de verhalen van vier federale 

politieagenten – drie mannen én een vrouw - die ―dagelijks hun leven riskeren, om dat van de burgers 

te redden‖ en die ―strijden, zich opofferen en zich helemaal geven voor één doel: dat het goede voor 

altijd het slechte verslaat‖ (Televisa, 2011).  

 

 

Afbeelding 9: Reclame voor de nieuwe telenovela El Equipo op Televisa. (Foto Televisa) 

In de reeks gaan de hoofdpersonages de strijd met de misdaad moedig aan en leeft de kijker 

bovendien, telenovela gewijs, mee met de drama‘s uit hun dagelijkse privéleven buiten de werkuren 
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als federaal agent. Het lijkt duidelijk dat men met dit initiatief ook de andere partij in de drugsoorlog - 

de autoriteiten, het leger, de politie – een podium willen geven in de actuele, zeer sterk op de visuele 

cultuur gebaseerde, maatschappij. 

Tot slot kan dit hoofdstuk over narcocine niet afgerond worden zonder de in 2010 verschenen 

kaskraker El Infierno van Luís Estrada te vermelden. De centrale thema‘s van deze film zijn de 

drugshandel en het ermee gepaard gaande geweld die, anders dan in de talrijke low budget narcofilms, 

met de nodige ironie en zwarte humor behandeld worden. Hoewel alle bekende stereotiepen en 

parafernalia uit de drugswereld in de film aanwezig zijn, gaat El Infierno veel verder dan de alom 

bekende clichés en wil Estrada allerminst de drugshandel ophemelen. Buiten de onvermijdelijke 

drugsbaronnen, hun huurmoordenaars, corrupte politieagenten en autoriteiten, voert de film ook 

andere personages op, gaande van kleine zelfstandigen tot hangjongeren of ―ninis‖
49

.  Estrada toont 

buiten de gebruikelijke hoofdrolspelers in de drugsoorlog ook burgers die de criminelen naar eigen 

zeggen verachten, maar geen nee zeggen tegen hun centen als het gaat om hun eigen zaken. Burgers 

die zich voordoen als heilige boontjes na het bestelen van een achtergelaten lijk. Vrouwen die 

aanvankelijk het arme hoofdpersonage minachten en nadien, wanneer hij rijk en machtig is, als bosjes 

voor hem vallen. Priesters die wapens zegenen in ruil voor een aardige duit centen. Estrada houdt een 

spiegel voor, waarin de Mexicaanse maatschappij zich zeer ongemakkelijk weerspiegeld ziet ( Torres, 

2010). De controversiële film is een rechtstreekse kritiek op de situatie waar Mexico anno 2010, het 

jaar van de grootste festiviteiten voor de honderdste verjaardag van de Revolutie en de tweehonderdste 

van de Onafhankelijkheid, tot over de oren in zit. Volgens Estrada valt er niets te vieren, ―nada que 

celebrar‖, want het land is veranderd in een ware hel.  

 

Afbeelding 10: Affiche van de film El Infierno, waarin met zwarte humor het geweld in Mexico wordt 

aangeklaagd.  
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 Ninis is een veelgebruikte term voor een veel voorkomend probleem in Mexico: jongeren die noch studeren, 

noch werken (NI estudian, NI trabajan) en die hele dagen rondhangen en niets doen. 
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2.2.3 De virtuele wereld  

 
Op bepaalde internetsites lijkt men intussen ook in een echte hel terecht te komen. Terwijl de media 

overeenkomsten sluiten om te vermijden dat gruwelijke beelden en boodschappen van de narcos (zoals 

via narcomantas) het publiek bereiken (cfr. supra), lijken op het internet geen regels te gelden. 

Video‘s van schietpartijen op klaarlichte dag of van executies tussen rivaliserende kartelleden, beelden 

van onthoofde lijken of ook filmpjes over het sociale uitgaansleven van familieleden van bekende 

drugsbaronnen: het is maar een greep uit het aanbod van wat er op de Blog del Narco te vinden is. 

Hoewel de blog volgens sommigen een ―lofrede aan het geweld‖ is, zegt de oprichter ervan niets meer 

te willen doen dan de realiteit te tonen zoals ze is, iets wat de media en de autoriteiten volgens hem 

nalaten te doen. Hij zegt niet voor of tegen bepaalde misdadige groepen te zijn; het doel is enkel 

transparante en onopgesmukte informatie over de realiteit te verschaffen en het is hierbij allerminst de 

bedoeling de lezers te willen shockeren (Blog del Narco, 2011). De informatie op de blog wordt 

verschaft door iedereen die zich daar toe geroepen voelt, waardoor het medium zich ontwikkeld heeft 

tot een digitaal platform waar zowel burgers als narcos en zelfs communicatiemedia en autoriteiten 

gebruik van maken. Vooral het gebruik van het platform door de drugshandelaars zelf, die via de blog 

informatie verzenden, aankondigingen doen en gewelddadige videos uploaden om tegenstanders te 

waarschuwen, zorgt voor heel wat ophef. De blog, die wekelijks meer dan drie miljoen maal bezocht 

wordt, is een nieuwe bron van onbeperkte en onbegrensde informatie die, hoewel afgekeurd door de 

regering omwille van zijn zeer expliciete gewelddadige inhoud, zeer moeilijk te censureren valt. Het 

internet heeft gezorgd voor een opening in de manier waarop er vandaag met informatie wordt 

omgegaan. Ook fora als YouTube en Twitter zijn in de context van de drugsoorlog belangrijke media 

geworden via de welke burgers bijvoorbeeld zelf gemaakte filmpjes van schietpartijen op straat of 

achtervolgingen door de politie met de wereldwijde internetgemeenschap delen (Pérez Valencia, 

2010). Alles kan en alles mag, en publiek van alle leeftijden heeft toegang tot eender wat. Zoals Higa 

Alquicira (2010) stelt is op het internet enkel en alleen de lezer zelf verantwoordelijk voor een zekere 

vorm van censuur. Wie niet wil lezen of zien, bezoekt bepaalde websites beter niet.   

Nog in de virtuele wereld is er een opnieuw zeer controversiële uiting van narcocultuur opgedoken. 

Deze zomer brengt Ubisoft het computergame Call of Juárez: The Cartel uit. De game die eerder al in 

andere versies uitkwam, speelt zich niet langer af in het mythische Wilde Westen van paarden en 

cowboys, maar in de moderne tijd en met als personages Mexicaanse drugsbaronnen en Amerikaanse, 

eerder dubieuze politieagenten. Het spel is nog niet op de markt en men spreekt in Ciudad Juárez al 

van een mogelijk verbod op de verkoop ervan. Men vindt het geweld in de game misplaatst en vreest 

voor de negatieve effecten die zulke gewelddadige games op de jeugd kunnen hebben (De Morgen, 

2011). 
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2.2.4 Mode 

 
Zoals reeds gezegd, hebben de drugshandelaars hun invloed ook al laten gelden in de mode. Toen La 

Barbie en el JJ met hetzelfde polo shirt van Ralph Lauren in de media getoond werden, steeg plots de 

verkoop van gelijkaardige merkkledij.  

Toch denken de meeste bij het woord narcomode aan cowboybotten (liefst van krokodillen- of 

hagedissenleer), opvallende riemen met flashy gegraveerde gespen, cowboyhoeden, hemden met 

kitscherige versieringen en blinkende  juwelen.  Die trends, geïnspireerd op de Noord-Mexicaanse 

cowboy kledingtraditie, lijken vandaag eerder een representatie van het stereotiepe narcopersonage 

zoals het in narcocorridos en narcofilms wordt voorgesteld, dan van de kledingsstijl van de echte grote 

drugsbazen. Die willen immers niet teveel in de kijker lopen en kleden zich daarom niet te opvallend. 

Toch is de opvallende narco kitsch nog zeer populair, vooral dan bij het narcocorridozangers en hun 

publiek. Op optredens dragen de mannelijke toeschouwers steevast een hoed en cowboylaarzen, en 

terwijl ze met hun duimen achter hun riem het spektakel gade slaan, ziet men bij sommigen iets 

blinken in de openstaande kraag van hun hemd: een amulet met de beeltenis van Malverde.  

 

2.2.5 Religie 

 
Jesús Malverde of El Santo Bandido staat bekend als de eigenste heilige van de Mexicaanse 

drugshandelaars. Volgens de legende was Malverde een boef die op het einde van de 19
de

 eeuw stal 

van de rijken om te geven aan de armen, maar die door de autoriteiten tot de strop veroordeeld werd 

voor zijn misdaden. Na zijn dood begon hij vanuit zijn graf wonderen te verrichten, wat hem zijn 

verering opleverde. Er doen verschillende verhalen de ronde en niemand weet of Malverde ooit echt 

heeft bestaan. Eligio González, de grondlegger van de cultus en de bouwer van de kapel in Malverdes 

naam in Culiacán, maakte echter een einde aan de speculaties door de mysterieuze Heilige Bandiet een 

gezicht te geven: hij liet een borstbeeld maken dat mensen zouden kunnen vereren. Het beeld, waarvan 

het origineel in de Capilla Jesús Malverde in Culiacán staat en waarvan duizenden replica‘s gemaakt 

zijn, ziet er op zijn minst gezegd gek uit voor dat van een heilige te zijn: zwart haar en snorretje, strak 

gezicht, mariachi stijl hemdje en een sjaaltje rond de hals geknoopt. Hij lijkt wel een combinatie te 

zijn van twee uiterst emblematische figuren uit de populaire Mexicaanse muziekcultuur, zijnde Jorge 

Negrete en Pedro Infante (Zoon, 2011, p.214-215).  

De narcos, die zich wel kunnen vinden in de identiteit van de sociale bandiet Malverde, maakten zich 

de cultus eigen. Vandaag is hij de heilige van drugshandelaars, voortvluchtigen, bandieten en verloren 

zielen of, kortom, van al diegenen die God niet direct in de ogen durven te kijken (Zoon, 2011, p.217) 

en zich daarom tot Malverde wenden, die zelf net zo‘n tragisch leven leed als vele van zijn aanbidders. 
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Afbeelding 11: een man bidt tot de narcoheilige Jesús Malverde (foto Borderland Beat) 

 

In een tijdperk waar men steeds meer met geweld en met de dood geconfronteerd wordt, richten velen 

zich in hun wanhoop en angst tot niemand minder dan de dood zelf. La Santa Muerte of De Heilige 

Dood, een skelet gekleed in lange gewaden en met een zeis in de hand, is vooral populair in de 

gevaarlijkste buurt van Mexico Stad, Tepito. De populariteit van de cultus groeit in het hele land 

enorm, en gaat volgens Zoon (2011, p.221) hand in hand met de groei van de drugskartels. Alleen al in 

Mexico Stad zijn er meer dan honderd openbare altaren van La Santa Muerte te vinden. De heilige 

wordt niet alleen aanbeden door criminelen, die met hun problemen en angsten niet terecht kunnen bij 

conventionele heiligen als La Virgen de Guadalupe, maar ook door mensen die bescherming zoeken 

tégen criminelen. La Santa Muerte is er voor iedereen die de dood vreest, en in het Mexico van 

vandaag zijn dat steeds meer mensen.  

 

Afbeelding 12: Een man vraagt La Santa Muerte om bescherming (foto Shaul Schwarz) 
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De emotionele druk en de voortdurende spanning waar veel Mexicanen vandaag mee leven, doen 

mensen op zoek gaan naar symbolische figuren die hen kunnen helpen bij het bedwingen van hun 

angsten (Guillermoprieto, 2010). De populaire religieuze aanbiddingen van Malverde en La Santa 

Muerte, worden door velen meewarig bekeken, maar zijn nog maar eens een onvermijdelijk gevolg 

van de alomtegenwoordigheid van het drugsgeweld in Mexico.  

 

2.2.6 Toerisme 

 
Hoewel toerisme traditioneel misschien niet als een ―cultuuruiting‖ gezien wordt, lijkt de 

aanwezigheid van de drugshandel in het toerisme in dit overzicht van cultuuruitingen rond de 

narcothematiek, toch kort het vermelden waard. In steden als Mazatlán en Culiacán in Sinaloa kunnen 

toeristen tegenwoordig een narcotour doen, die hen leidt langs de kapel van Malverde, langs 

residentiële villawijken waar sommige drugshandelaars gedacht worden te wonen en langs plaatsen 

waar schietpartijen of arrestaties plaatsvonden. De rondleidingen worden uiteraard van de nodige 

commentaar voorzien en  laten de toeristen toe een stukje van de spanning van de gevaarlijke 

drugswereld aan den lijve te ondervinden. De narcotours worden echter niet aangeboden in reguliere 

toerismeagentschappen, die net als de autoriteiten, niet al te blij zijn met de trend die volgens hen een 

negatief imago geeft aan Sinaloa. Het zijn taxichauffeurs en locals die toeristen – heel vaak 

Mexicanen uit andere delen van het land die op de hoogte zijn van de diepe innesteling van het 

drugsverleden van de staat Sinaloa – rondleiden langs de hotspots van de drugshandel (Lacey, 2009). 

Ook in buurt Tepito in Mexico Stad kan men tegenwoordig aan ‗zwart toerisme‘ doen. Men kan er een 

traject volgen langs de bidplaatsjes voor La Santa Muerte en de grootste zwarte markt van het land en 

men kan zelfs op bezoek gaan bij familieleden van vermoorde straatcriminelen (EFE, 2011a).  

 

2.2.7 “Hogere” cultuurvormen: Literatuur en beeldende kunst 

 
De hierboven besproken cultuuruitingen vallen onder wat men traditioneel in de sociale en 

cultuurwetenschappen eerder zou omschrijven als ―populaire‖ cultuuruitingen. Het thema van de 

drugshandel gaat echter ook niet voorbij aan cultuurvormen die volgens diezelfde opvatting  aanzien 

worden als  ―hoge‖ of elite cultuurvormen zoals de literatuur en de beeldende kunst.  

In de literatuur is er sprake van een geheel nieuwe stroming, namelijk die van de narconovelas. 

Talrijke schrijvers vonden in de dagelijkse realiteit van geweld en drugshandel een nieuwe bron van 

inspiratie en maakten de veel besproken thema‘s onderwerp van hun schrijfsels. Het bekendste 

―fenomeen‖ van die nieuwe literatuur is ongetwijfeld de Mexicaanse schrijver Élmer Mendoza, die 

zijn hele oeuvre op de narcocultuur bouwde en talloze romans over het thema op de markt bracht. Ook 

schrijvers die zich het genre niet eigen maken, kunnen niet om het thema heen. Eén van de grootste en 
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bekendste Mexicaanse schrijvers, Carlos Fuentes (2010), laat in zijn roman De wil en het lot de lezer 

aanspreken door een wel zeer bijzonder verteller: een afgehakt hoofd. Hij trekt de aandacht van de 

lezer reeds in het voorwoord met de volgende schokkende woorden: 

 

Ik kijk zonder iets te zien. Ik ben bang om gezien te worden. Ik ben wat je noemt niet ―prettig‖ 

om naar te kijken. Ik ben het duizendste hoofd dat dit jaar in Mexico is afgeslagen. Ik ben één 

van de vijftig onthoofden per dag, de zevende van vandaag en de enige van de afgelopen drie 

uur en een kwartier.  

 

Als wakkerschudding kan dat tellen. En dat is net wat de literatuur volgens Élmer Mendoza ambieert 

te doen: schrijven over de drugsoorlog zal niet leiden tot een vermindering van het geweld of een 

oplossing van de problemen. Maar, zo zegt Mendoza (geciteerd in Zoon, 2011, p.270), ―misschien 

helpt de literatuur over de drugswereld er wel een dimensie aan te geven, opdat mensen er niet aan 

gewend geraken, wakker schrikken en zeggen: Jezus, we zijn de vijand aan het creëren die ons de kop 

gaat afhakken‖.  

Ook in de beeldende kunst zoeken artiesten naar manieren om een dimensie te geven aan de overvloed 

aan geweld die de samenleving moet ondergaan. Moraalfilosoof Ramírez Trejo (2010a) geeft in een 

(literair) essay een sneer naar de volgens hem falende politiek van Calderón die een nieuwe kunstvorm 

heeft doen onstaan, die van de ―bloody painting‖. Hij verwijst naar kunstwerken die geheel in de trend 

van de artistieke performance en happening ontstaan, zoals dat van een hangend lijk aan een brug of 

dat van het ―meesterwerk‖ van een afgehakt hoofd met geslachtsdelen tussen de tanden. De bloody 

painting van Ramírez Trejo is slechts een metafoor waarmee hij de bloedige werkelijkheid wil 

aanklagen. Toch bestaat er ook echt kunst die letterlijk bloody painting genoemd kan worden. Rosa 

María Robles, een kunstenares uit Sinaloa, maakte met dekens
50

, rood gekleurd door het bloed van 

echte slachtoffers, het kunstwerk Alfombra roja, Cobijas y Espejo
51

. De bezoeker van de expositie 

wordt verplicht over de ―rode loper‖ te wandelen, die over de trap loopt en bovenaan eindigt bij een 

spiegel, waarin de reflectie van de bezoeker hem doet reflecteren over het bloed onder zijn voeten 

(Villoro, 2008).  

 

                                                           
50

 De lijken van vele doden die in de drugshandel vallen, worden in cobijas (dekens) gewikkeld. De levenloze 

pakketten mensen die op hopen liggen, zoals bijvoorbeeld na de ontdekking van de massagraven in Tamaulipas 

in april 2011, worden encobijados of ―ingewikkelden‖ genoemd.  
51

 Voor haar kunstwerk wist Robles de hand te leggen op dekens waarin echte lijken uit echte moordzaken waren 

gewikkeld. Haar werk klaagt op deze manier de straffeloosheid aan: ten eerste door met de met vloed bevlekte 

dekens te verwijzen naar de harde realiteit van de talrijke in dekens gewikkelde gedumpte lijken; ten tweede 

door het gebruik van echt materiaal, dat als bewijsstukken in moordzaken, normaal gezien niet in haar handen 

had mogen komen. De materialen werden kort na de voorstelling van het kunstwerk opnieuw door de autoriteiten 

in beslag genomen. Robles maakte daarop hetzelfde kunstwerk opnieuw, ditmaal met dekens bevlekt met haar 

eigen bloed. Het gaat immers niet meer enkel om het bloed van anderen, zo stelt Robles: het is ons bloed 

(Villoro, 2008).  
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Afbeelding 13: De kunstinstallatie Alfombra Roja van Rosa María Robles (foto UNAM) 

 

Een andere kunstenaar die de huidige donkere situatie in zijn kunstwerken weerspiegelt is de jonge en 

beloftevolle schilder José López uit Monterrey. Met zijn huidige project Caldo Nutritivo, vertaald 

―voedingsbodem‖ of ―kweekvijver‖, wil López aantonen dat Mexico, anno 2011 in een staat van 

ontbinding is. Lange tijd geleden is er iets verrot, en zoals er wormpjes tevoorschijn komen uit 

vervallen voeding, ontstaan er nu onvermijdelijk allerlei verschrikkelijke wezens vanuit een bedorven 

maatschappij. Eén van de ruwste schilderijen uit het project, waar López overigens een eervolle 

vermelding voor kreeg op de biënnale voor opkomend kunsttalent, is het werk getiteld Las calles de 

Monterrey huelen bien rico, a carne asada, vertaald ―De straten van Monterrey ruiken best lekker, 

naar geroosterd vlees‖. Op het schilderij is te zien hoe een ruw en barbaars type afgehakte delen van 

een lijk roostert op de barbecue. Het beeld is volgens López (2011) een metafoor van het actuele 

geweld in Monterrey, waar moorden een dagelijkse activiteit werdt, iets van alle dagen, een gewoonte, 

of zelfs net als het houden van barbecues: een traditie. Zoals met alle tradities in Monterrey, zegt 

López, doen we, terwijl we ons bezatten en naar voetbal kijken, niet veel om er iets aan te veranderen. 

Zolang er ieder weekend vlees op de rooster ligt, houdt iedereen zich stil. ―We lijken maar niet te 

beseffen dat we onszelf aan het verslinden zijn‖, concludeert de schilder.  
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Afbeelding 14:Las calles en huelen bien rico, a carne asada van José López (2010) 

Met zijn laatste schilderij Buenas noches cumbres verwijst López naar de dagelijkse aanwezigheid van 

de misdaad en de verslechterde leefomstandigheden in Monterrey. Zoals reeds eerder vermeld werd 

(cfr. supra), is er ‘s nachts een concert van verkeer, geweerschoten en politiesirenes te horen in de stad, 

waardoor velen de slaap niet kunnen vatten. Langs de weg staat een bord met de boodschap  ―voor zij 

die niet kunnen slapen, voor jou, Tecate‖. Met deze sprekende boodschap verwijst López naar de 

talrijke reclameboodschappen van het in Nuevo León populaire biermerk Tecate, die met slogans als 

―voor zij die zich niet laten kennen, voor jou, Tecate‖ inspelen op het machogevoel van de 

regiomontanos, die als deel van een hun levensstijl, dagelijks heel wat bier verzetten. López raadt zij 

die niet kunnen slapen met de nodige ironie aan om nog een biertje te nemen; Tecate is volgens hem 

immers ―de aspirine van Monterrey‖.  
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Afbeelding 15: Buenas noches cumbres van José Lopéz (2011) 

López heeft zelf geen nood aan die aspirine. Voor hem is zijn kunst een soort therapie; een therapie die 

hem moet toelaten de harde realiteit waarin de Mexicanen leven een plaats te geven, te begrijpen en te 

verwerken. Hij wil met zijn werken ook anderen aansporen om te durven spreken, kritiek te durven 

geven, opdat er actie wordt ondernomen om de ontbinding tegen te gaan en de verrotte delen van de 

samenleving bij het vuil te zetten, om opnieuw te kunnen bouwen aan een beter Mexico. 
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3 CONCLUSIE: Het spanningsveld tussen een antidrugspolitiek en een 

drugscultuur 

 
De strijd tegen de illegale drugshandel is een gevecht van lange adem. Reeds vanaf het einde van de 

19
de

 eeuw is de drugshandel in Mexico aanwezig en sinds het verbod op drugs in de jaren ‗20 wordt er 

verwoed tegen gestreden, met wisselvallig succes. Vandaag heeft men nog steeds geen oplossing 

gevonden voor een probleem dat al jaren de politieke agenda en de publieke opinie in Mexico 

beheerst. De in 2006 verkozen president, Felipe Calderón, hoopte bij zijn intreden voor eens en voor 

altijd komaf te kunnen maken met het criminele monster dat de drugshandel voor het land is 

geworden. Ondanks de ontplooiing van ongeveer 50.000 geüniformeerde manschappen in de strijd 

tegen de georganiseerde misdaad, is de president er na vier jaar agressief antidrugsbeleid nog niet in 

geslaagd de illegale drugshandel te overwinnen. In tegendeel, er is meer geweld dan ooit en de narcos 

zijn geen moment weg te denken uit de realiteit. Om in zijn strijd tegen de drugshandel successen te 

kunnen boeken, heeft Calderón de steun van de Mexicaanse bevolking nodig. Hij wil dat alle 

Mexicanen het erover eens zijn wat goed en wat slecht is, wie goede burgers zijn en wie criminelen die 

de wetten van de samenleving overtreden. Om de georganiseerde misdaad te overwinnen moet de 

bevolking als één man achter hem en achter de waarden van een cultuur van legaliteit staan. 

Dit lijkt echter, als we de talrijke manifestaties van de narcocultuur in het achterhoofd houden, 

absoluut niet het geval. Het thema van de drugshandel en het personage van de narco is in alle 

cultuurdomeinen, zowel in populaire als ―hogere‖ cultuurvormen, aanwezig. Vooral de populaire 

cultuuruitingen die de drugshandel niet veroordelen, maar er net een positieve voorstelling van geven 

en die bij een deel van het volk sympathie voor de gelukzoekende narco weten op te wekken, vormen 

een enorme uitdaging voor de politiek. Het populaire discours dat in deze uitingen naar voren wordt 

gebracht, staat haaks op het officiële dominante discours dat anti drugs en pro legaliteit is. De 

politieke leiders willen vermijden dat de narcocultuur dominanter wordt en gaan daartoe over tot 

maatregelen die de verspreiding ervan moeten inperken. Men probeert bijvoorbeeld de media te 

reguleren, narcocorridos en narcotelenovelas te verbieden, kritische kunstuitingen af te keuren omwille 

van hun expliciete geweldadige inhoud etc. De narcocultuur wordt publiekelijk afgekeurd en men 

probeert in de mate van het mogelijke – censuur gaat immers nooit ongezien voorbij aan de bewakers 

van de vrije meningsuiting – de verspreiding ervan te beperken. Toch lijkt censuur niet de oplossing, 

want narcocultuuruitingen zijn overal aanwezig en blijven het publiek via talrijke, zeer moeilijk te 

controleren wegen, bereiken.   

Uit alle besproken cultuurvormen, gaande van populaire narcocorridos tot literaire narconovelas, blijkt 

een zekere fascinatie voor de figuur van de drugshandelaar, een figuur waar alle Mexicanen, arm en 

rijk, nillens willens vertrouwd mee zijn. Langs verschillende wegen worden Mexicanen onvermijdelijk 
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in contact gebracht met het fenomeen van de drugshandel en de narcos; ieder voor zich geeft er een 

andere betekenis aan, maar wordt in dit proces van betekenisgeving ongetwijfeld gestuurd door wat 

die te zien krijgt. Dit alles kan ter conclusie samengevat worden in een schema, waarin wordt 

opgesomd via welke kanalen het culturele personage van de drugshandelaar ontwikkeld en bestendigd 

wordt en wat dit personage voor Mexicanen uit diverse sociale klassen representeert: 

 

 

HET CULTUREEL PERSONAGE VAN DE NARCO
52

 

 

 

Ontwikkelt zich en bestendigt zich via:  

    

 

 REALITEIT:     

  

 De geschiedenis en de realiteit van 

drugsproductie en –handel in het land.  

 Gebeurtenissen in het nieuws, de  

oorlog tegen de drugshandel, schijnwerpers 

op de narcos 

 

 

 Cultuuruitingen: 

 Nieuwsmedia 

 Narcocorridos 

 Narcocine, telenovelas, reality-TV 

 Internet  

 Mode 

 Literatuur 

 Kunst 

 Narcotoerisme 

 … 

 

 

 Culturele resonantie: 

 De gelijkenis van het narcopersonage 

met die van andere historische karakters 

(―sociale bandieten‖, helden) 

 De verbinding van het narcopersonage 

met bredere culturele thema‘s die de 

Mexicaanse identiteit weerspiegelen 

 De stereotipering van het narcopersonage 

 

 
 
 
 
 
Representeert: 

 

 

 Voor de regering/ voor hoge en middelhoge 

bevolkingsklassen: 

 

 Macht en status, bekomen buiten de 

sociale regels om (rebellie), en daarom te 

veroordelen 

 Verloedering van waarden en normen 

 

 

 Voor lagere bevolkingsklassen:  

 

 Sociale mobiliteit: macht en status 

bekomen zonder een elite achtergrond te 

hebben. 

 Ideaal van de ―sociale bandiet‖ 

 Zelfbevestiging 

 

 

 Over sociale klassen heen: 

 

 Deel van de Mexicaanse geschiedenis en 

identiteit. 

 Mannelijkheid, macht 

 Dubbel gevoel in bilaterale relaties tussen 

Mexico en de VS. De narco representeert 

iemand die tegen de VS-macht ingaat en 

die contradicties in het hypocriet geachte 

VS-beleid aan het licht brengt. 

 Iemand die tegen de autoriteiten durft in te 

gaan. 

 

 

De drugshandel en het ontstaan van een narcocultuur zijn zeer diep in de Mexicaanse werkelijkheid 

ingewortelde fenomenen. In het licht van het huidige zero tolerance beleid ten aanzien van 
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 Dit schema is geïnspireerd op dat van Edberg (2004, pp. 114-115), maar is volledig aangepast aan de inhoud 

van dit werk.  
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drugshandelaars, gooien de cultuuruitingen die de drugshandel verheerlijken of de situatie en de 

aanpak ervan bekritiseren voor Calderón ogenschijnlijk roet in het eten. Ze censureren of verbieden is 

echter geen oplossing. De strijd voor een veiliger Mexico moet op het domein van de realiteit (zie rode 

pijl in schema) gevoerd worden, niet op het domein van de representatie of weerspiegeling van die 

werkelijkheid. Zolang de illegale drugshandel deel uitmaakt van de dagelijkse werkelijkheid zal erover 

gereflecteerd worden en zullen de verhalen, personages en levensstijl van de drugshandel blijven 

bestaan. Narcoschrijver Élmer Mendoza (in Zoon, 2011, p.268) noemt de drugshandel ―één van de 

belangrijkste epische bronnen‖ en voegt daaraan toe dat ―wij mensen nu eenmaal een gen hebben dat 

ons verslaafd maakt aan de epiek‖. Zoals reeds gezegd, lijkt ook de menselijke nood aan bedwelming 

genetisch bepaald, en zal het gebruik van drugs bijgevolg een fenomeen van alle tijden blijven. 

Mensen lijken verslaafd aan alles wat de harde realiteit kan verzachten: laat dat voor de ene een joint 

zijn, voor de andere een vrolijk narcocorridodeuntje… 
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Bijlage 2 
Detailkaart van de staat Sinaloa 

 

 
 
 

 


