
 
 

 

FAMILIEROUTE



FAMILIEROUTE 

VIVA LA FRIDA!
Deze familieroute staat vol met 
prikkelende vragen, opdrachten en 
weetjes. Je kunt kiezen wat je leuk 
vindt. Kijk goed, laat je fantasie de 
vrije loop en bespreek jullie ideeën 
en antwoorden met elkaar. Leuk om 
met de hele familie te doen!

De opdrachten volgen de route van 
de tentoonstelling. Bij elke vraag 
staat een afbeelding van het schil-
derij of voorwerp waar de vraag 
over gaat. Zo weet je zeker dat je  
op de goede plek bent.

Kijk op de laatste bladzijde voor  
alle antwoorden.

Dit boekje mag mee naar huis.  
Je kunt hem ook inleveren bij  
de Infobalie.

PS: Jullie weten dit natuurlijk, maar even voor 
de zekerheid: houd rekening met andere bezoe-
kers en ren alsjeblieft niet door de zaal. Probeer 
alles van een afstandje te bekijken en zo min 
mogelijk terug te lopen.

De Mexicaanse  
Frida Kahlo leeft van 
1907 tot 1954. Frida 
tekent en schildert. 
Ze kleedt zich heel 
bijzonder en is nog 
steeds een van de 
bekendste en meest 
geliefde kunstenaars 
ter wereld!
Haar man is Diego 
Rivera. Hij is ook 
kunstenaar; zijn 
muursschilderingen 
zijn wereldberoemd.

Frida houdt van dieren. Van aapjes 
tot herten en van papegaaien tot 
Mexicaanse naakthonden. Ze lopen 
allemaal los in en om haar huis. 

Past één van Frida’s lievelingsdieren 
bij jou? Je komt daarachter als je de 
vragen beantwoordt en de icoontjes 
onthoudt. 
De uitslag staat op de laatste pagina.

 WELK DIER PAST BIJ JOU?DIERTest 
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WIE IS FRIDA KAHLO?

Vraag! Was Frida  
Kahlo zelf een kunstwerk?  
Wat denken jullie?

Ze is een kunstenaar

Ze is twee keer getrouwd  
met kunstenaar Diego Rivera

Je ziet haar gezicht super  

vaak, omdat ze zo beroemd is

Ze komt uit Mexico

Ze woont soms in Amerika

Ze heeft geen kinderen

Ze heeft veel pijn  

in haar lichaam

Ze krijgt een 

zwaar ongeluk

Ze heeft een aap als huisdier
Ze schildert zichzelf vaak

Ze houdt ook  van vrouwen

Er is geen 
film over haar gemaakt

Haar vader is een markt-koopman

Hier staan allemaal feitjes over Frida Kahlo.  
Er staan er twee bij die niet waar zijn.  
Weet jij welke?
Je kunt deze opdracht ook aan het einde van de  
tentoonstelling doen, als je iets meer over Frida Kahlo  
weet. Het antwoord staat op de laatste bladzijde. 
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LA CASA AZUL
 Vraag!Wat is jullie  
lievelingskleur? Stel je voor  
dat jouw huis die kleur heeft.  
Maakt het je huis dan vrolijker, 
verdrietiger of mooier? Woon  
je dan prettiger of juist niet?  

Frida woont bijna haar hele leven in 
hetzelfde huis. Ze noemt het later 
‘La Casa Azul’ (het Blauwe Huis).  
Die kleur komt terug in deze 
tentoonstelling.
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MOEDER 
Frida’s moeder is Mexicaans. Op de 
foto hierboven staat de moeder als 
jong meisje. Frida heeft een cirkel om 
haar hoofd gezet.

Drie vrouwen dragen iets bijzonders 
rond hun hoofd: een ‘resplandor’.  
Die kraag hoort bij de traditionele 
kleding van Zuid-Mexico. Bekijk de 
echte ‘resplandor’ hier vlakbij.

Zie je de mouwtjes? Waarschijnlijk 
was de ‘resplandor’ vroeger een 
blouse. In Frida’s tijd zitten die mou- 
wen er alleen nog voor de sier aan. 

Frida schildert zichzelf ook met  
een ‘resplandor’ om haar hoofd.
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DOKTER 
Op haar zesde krijgt Frida  
polio. Dit noemen we ook wel 
kinderverlamming. Ze houdt hier 
een slecht rechterbeen aan over.
Frida wil niet dat andere kinderen 
de ziekte krijgen. Als klein meisje 
besluit ze daarom al dat ze later 
dokter wil worden. 

Vraag! Weet jij al wat  
voor werk je later wil doen? 

Op deze foto is Frida 13 jaar 
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VADER 
De vader van Frida komt uit 
Duitsland en is fotograaf. Hij 
maakt foto’s in opdracht van 
de Mexicaanse regering. Ook 
zet hij zijn gezin en Frida vaak 
op de foto. 

Kijk! Als fotograaf moet je 
goed kunnen kijken en op alle 
details letten. Lukt het jullie? 
1)  Welk stukje foto klopt?
2)  Ergens in dit boekje slingert een 

camera van vader rond. Kunnen 
jullie die vinden?
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GROTE 
LIEFDE 

Frida trouwt twee keer met  
Diego Rivera. Diego is 21 jaar  
ouder dan Frida. Hij is een bekende  
kunstenaar in Mexico en schildert 
vooral muurschilderingen. 

 Kijk! Je ziet hier de twee 
trouwfoto’s van Frida en Diego. 
Zien jullie veel verschillen?
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BUS-
ONGELUK 
Een tram rijdt de bus aan waarin 
Frida zit. Ze is dan 18 jaar. Bij dit 
ongeluk breekt Frida veel botten 
en er boort zich een metalen staaf 
door haar lijf. Frida overleeft dit 
ongeluk maar net en moet maan-
denlang in bed blijven. Daar begint 
ze met schilderen.
 Spel! Kies één van de mensen 
in het schilderij. Geef de persoon 
een naam. Stel je eens voor wat  
er hierna gebeurt. Bedenk om en  
om een zin en maak zo samen  
een verhaal.

DIERTest Het kind in de bus kijkt 
naar buiten. Kun je zien waarnaar? 

Kijk nu samen goed naar het schil-
derij. Had je de letters op het rode 
gebouw meteen al gezien?

  
Nee, ik heb het schilderij snel 
bekeken en heb de letters op 
het gebouw niet gezien.

  
Nee, maar nu ik dit weet,  
ben ik beter gaan kijken!

   
Ja, ik kijk lang naar schilderijen 
en zie daardoor kleine dingen 
die niet snel opvallen. 

  
Ja, dat gaat vanzelf. Zulke 
kleine dingen vallen me  
meteen op.

Psst... onthoud je icoontje
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CADEAU?
Frida is een enorme dierenlief- 
hebber. Misschien kreeg ze dit 
kuiken wel cadeau van Diego en 
heeft ze het daarna geschilderd. 
Er zijn meerdere verhalen over het 
schilderij, maar de echte betekenis 
heeft Frida nooit verteld.  

Spel! Ik zie, ik zie, wat jij  
niet ziet… Dit spelletje kennen 
jullie vast: Kies iets dat je op het  
schilderij ziet: een dier, een 
ding, een vorm of een kleur.  
De anderen stellen je vragen  
waarop je alleen met ja 
of nee mag antwoorden. 

VERSTOPT
Vraag! In dit schilderij zit een 
gezichtje verstopt. Kunnen jullie het 
vinden? Op welke vrucht staat het 
gezichtje afgebeeld? Het lijkt een 
beetje op een dier.

Op welk dier, vinden jullie?  
Denkt iedereen hetzelfde? 

10



Op de achterkant van dit 
schilderij tekent Frida een 
zelfportret.
Loop maar eens om het 
muurtje, dan kun je de 
tekening zien.

DUBBEL-
KUNST
 Dit is Virginia. Frida schildert haar 
in 1929. Bekijk het gezicht van het 
Mexicaanse meisje goed. 

Vraag! Hoe denk je dat zij 
zich voelt? Denken jullie hetzelfde? 

Onthoud hoe Virginia zit. Zoek  
een plek in de tentoonstelling en  
ga ook zo zitten. Hoe voelt dat? 
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GOED 
GELUKT! 
Voor Frida is het moeilijk om van 
haar kunst te leven. Gelukkig koopt 
Eduardo Morillo Safa ongeveer 
dertig van haar schilderijen. Deze 
goede vriend geeft Frida ook de 
opdracht om vijf van zijn familie- 
leden te schilderen.  
Dit is Doña Rosita Morillo Safa,  
de moeder van Eduardo. Frida 
vertelt aan de kleindochter van 
deze dame dat dit het beste werk  
is dat ze ooit maakte.  

Kijk!In de boekenkast van 
Frida staan boeken over de Neder-
landse kunstenaars Van Gogh en 
Rembrandt. Dit is een schilderij 
van Vincent van Gogh. Zie je 
dingen die hetzelfde zijn op de 
twee schilderijen? Probeer  
samen drie dingen te noemen. 
Denk daarbij aan vormen,  
kleuren, leeftijd of houding.

12



 

Dit is een portret van 
Eduardo Morillo Safa

Kijk!Naast dieren en mensen houdt 
Frida ook veel van de natuur. Er is één 
schaduw die klopt. Zien jullie welke?
Check het antwoord op de laatste bladzijde.

VRIENDEN
DIERTest Frida heeft graag mensen 
om zich heen. Vrienden en familie zijn 
voor haar erg belangrijk.  
Hoe zit dat bij jou?

  
Helemaal mee eens. Ik vind het 
maar saai om alleen te zijn. 

  
Familie en vrienden zijn belangrijk, 
maar alleen zijn is soms ook fijn.

 
  Ik vind alleen familie en vrienden 
die heel dichtbij wonen belangrijk. 

 
  Ik kan me prima alleen vermaken. 
Familie en vrienden zijn niet echt 
belangrijk.
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GRINGO-
LANDIA 
Frida noemt Amerika Gringolandia.
Zij en haar man Diego wonen  
een tijdje in Amerika, waar ze dit  
schilderij maakt. Frida staat op  
de grens. Links zie je Mexico en 
rechts Amerika.

Vraag! Bekijk het goed.  
Wat vindt Frida van Amerika  
denken jullie? 
Lees het tekstbordje om te kijken  
of je het goed hebt.

DIERTest Frida houdt van  
avonturen en nieuwe dingen.  
Wat vind jij van nieuwe dingen  
of veranderingen? 

  
Die laat ik altijd gewoon op  
mij afkomen. Ik zie wel wat  
er gebeurt. 

  
 Te gek! Ik ben dol op  
veranderingen en zoek het 
avontuur juist op. 

  
Ik moet altijd even wennen. 
Daarna vind ik het wel oké. 

  
 Veranderingen vind ik 
verschrikkelijk.
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 SYMBOLEN 
Frida verbergt vaak bood- 
schappen in haar schilderijen. 

Kijk!Zoek betekenis  
en symbool bij elkaar: 

Leuk voor thuis
Frida tekent soms emoties zoals 
haat, woede of blijdschap. 
Verzin zelf een emotie. Bedenk 
welke kleur, vorm en opvulling 
daar voor jou bij passen en 
teken die.

Pijn

Leegte

Eenzaamheid

Houdt alles 
bij elkaar

La Llorena 

= de huilende moeder uit een  

oud Mexicaans verhaal

 

DIERTest Bekijk dit schilderij 
goed. Wat voel jij erbij?

  
Ik vind het heel naar en  
wil graag snel doorlopen. 

  
  Ik voel me er niet prettig  
bij, maar blijf toch kijken.

  
Het doet me niets. Ik kan  
er prima naar kijken. 

  
Ik voel dat ik naar dit  
schilderij moet blijven kijken.  
Superinteressant! 
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OER-
PORTRET
Hieronder zie je alle zelfportretten 
van Frida over elkaar heen. Het 
maakt niet uit wat er allemaal met 
haar gezicht gebeurt, haar ogen 
hebben steeds dezelfde uitdrukking.  

Spel! Hoe ziet je gezicht 
eruit als je pijn hebt? En als je 
blij, verdrietig of bang bent? 
Kies een emotie en beeld die 
uit met je gezicht. Kunnen de  
anderen raden welke emotie  
je gekozen hebt? 

In deze tentoonstelling hangen veel  
zelfportretten. De afbeeldingen hiernaast  
zijn gemaakt met stukjes daaruit.  →
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KORSET
Op haar achttiende breekt Frida  
bij een busongeluk haar rug op 
meerdere plekken. Ze moet korsetten 
dragen, ook als ze veel pijn heeft.  
De korsetten zorgen ervoor dat 
Frida’s botten weer aan elkaar 
kunnen groeien.

Vraag! Eén van de korsetten  
in de vitrine zagen jullie al op een 
schilderij. Welke is dat?   

Het is niet deze...

Het korset met de metalen 
balletjes bij de schouders houdt 
Frida’s schouders goed naar 
achteren.

Doen! Weten hoe het 
voelt om een korset aan te 
hebben? 
Ga rechtop staan (of zitten). 
Laat je armen langs je lichaam 
hangen met je duimen naar 
buiten gedraaid. Je neuspuntje 
wijst recht vooruit en denk 
eraan dat je je billen niet naar 
achteren duwt.  
Wie houdt dit het langst vol?  
(Wel blijven ademhalen  )

En deze ook niet...
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SAAI… 
OF NIET?
Door het ongeluk met de bus waarin 
Frida zit, moet ze maandenlang in 
bed liggen. Daar begint ze met schil-
deren. Bekijk samen de foto’s van  
Frida goed. Ligt ze lekker, denk je?

Vraag! Stel je voor dat jij 
maandenlang op bed moet liggen. 
Wat ga jij doen om je te vermaken?
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VINGER- 
OEFENING 
Deze tekening maakt Frida om te 
oefenen. We noemen zo’n tekening 
een studie of een voorstudie.

 Leuk voor thuis 
Hoe komt Frida beneden?

start
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ANDERS 
Er goed uitzien, is voor Frida heel 
belangrijk. Ze vindt het interessant 
om ‘anders’ te zijn. Daarom trekt ze 
opvallende Mexicaanse jurken aan 
en draagt ze vaak grote sieraden en 
bloemen in haar haar. Ook tekent ze 
het stukje tussen haar wenkbrauwen 
bij. Frida maakt haar eigen stijl.

Vraag! Wat vind jij daarvan? 
Durf jij je anders te kleden dan 
anderen? Of doe je dat liever niet? 
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VOOR-
BEELD 
Op deze foto’s (niet in de  
tentoonstelling) draagt Frida  
een mannenpak. Dat is in 1924 
heel bijzonder en dat ze relaties 
heeft met mannen én vrouwen 
is dat ook. Frida past niet in een 
‘hokje’ en dat wil ze ook niet.  
Ze is nog steeds een voorbeeld 
voor velen. 
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OUTFITS 
Frida is gek op Mexicaanse kleding. 
Ze houdt van de versieringen en 
draagt graag wijde tunieken. Die 
passen over haar korset. Wijde rokken 
verbergen haar slechte been. 

Spel! Kies een van de outfits 
van Frida. Noem om en om iets dat 
je opvalt, totdat er niets meer te 
ontdekken is. Denk bijvoorbeeld aan 
kleur, vorm of figuurtjes.  
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JAS 
Deze jas is door Frida  
en Diego gedragen. 

Vraag! Zouden 
jullie van de kledingstuk-
ken die je hier ziet iets 
willen dragen? Waarom 
wel of niet? 

DIERTest Frida en Diego geven 
niets om speciale kleding voor 
mannen of voor vrouwen. Hoe 
denk jij daarover? 

  
Rokken en sjaaltjes zijn 
alleen voor meisjes, broeken 
en stropdassen alleen voor 
jongens.

  
  
 
Er zijn wel kleren die beter 
bij jongens of meisjes 
passen en daar voel ik me 
ook fijn bij. Maar ik vind het 
niet raar als anderen andere 
kleren aantrekken.

   
Wat een onzin. Je mag 
dragen wat je wilt.

  
 Ik mix er lekker op los en 
vind het leuk om op te vallen 
met mijn kleding.

23



 Leuk voor thuis 
Frida schrijft in een dagboek. 
Soms vlekt haar pen, maar van 
vlekken maakt zij juist mooie 
tekeningen. Wat maak jij van de 
vlek hiernaast? Stuur je een foto 
van je tekening, schilderij, collage 
of andere creatie naar ons op?  
educatie@drentsmuseum.nl
Tip; je kunt de bladzijde ook kopiëren om 
meerdere creaties te maken, of uitknippen 
en op een groter (gekleurd) papier plakken.
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ANTWOORDEN 
Blz 3: Niet waar: Er is geen film over 
haar gemaakt en Haar vader is een 
marktkoopman. 
Blz. 7: 1 - het middelste blokje past,  
2 - camera op pagina 8.
Blz. 12: Hetzelfde is bijvoorbeeld; 
(oudere) vrouw, planten op de achter-
grond, touw of garen, rood en groen, 

zitten, stoel, droevige blik, bloemen, 
handen die iets vasthouden.
Blz. 13: de vierde schaduw.
Blz. 14: Amerika is interessant,  
maar Mexico is haar thuis. 
Blz. 15: spijkers = pijn  
los haar + tranen = La Llorena 
korset = houdt alles bij elkaar
kaal groen landschap = eenzaamheid
Blz. 19: ---→

-

-

-

-

DE UITSLAG! WELK  
DIER PAST BIJ JOU?
Van welk symbooltje heb jij de meeste verzameld? 

 
HERT  
Het hert past bij 
jouw karakter. 
Herten kijken 
superscherp en 
letten altijd goed 
op. Ze zijn gevoe-
lig, waakzaam en 
op hun hoede. Het 
duurt even voor-
dat herten ande-
ren vertrouwen. 
Familieleden zijn 
belangrijk voor ze. 

 
 
 SLINGER-
AAP 
De slingeraap, 
Frida’s lievelings-
dier, past bij jou. 
Apen zijn levens-
genieters. Ook zijn 
ze heel sociaal; ze 
willen graag bij 
de groep horen en 
zijn zelden alleen. 
Dit enthousiaste, 
speelse dier kan 
wel snel afgeleid 
zijn. 

ADELAAR
Bij jou past de 
adelaar: de vogel 
die alles heel 
precies bekijkt. 
Adelaars vliegen  
graag hoog omdat 
ze ervan houden 
overzicht te 
hebben. Ook zijn  
ze kalm en gedul-
dig. Hun instelling 
is: het komt zoals 
het komt!

MEXICAANSE  
NAAKT-
HOND
Bij jouw karakter 
past de nieuws- 
gierige Mexicaanse 
naakthond. Die 
heeft een erg 
goede conditie,  
is levendig en 
tegelijkertijd alert. 
Naakthonden 
lijken sluw, maar 
vertrouwen ze je 
dan showen ze hun 
zachte, lieve kant. 
Ze worden graag 
je beste vriend, 
zolang je niet de 
baas speelt.

start
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Met dank aan:

MEER?
Wil je nog meer weten over  
Frida Kahlo? Het team Educatie 
beantwoordt je vragen graag:  
educatie@drentsmuseum.nl 

COLOFON

Deze familieroute hoort bij de tentoonstelling 
Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo, 
die van 8 oktober 2021 tot en met  
27 maart 2022 te zien is in het  
Drents Museum in Assen en is niet  
bestemd voor commerciële doeleinden. 

Tekst: Drents Museum
Grafisch ontwerp:  
Suzanne Hertogs, Ontwerphaven 
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Throckmorton Fine Art, New 
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Archives 
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Shutterstock.com
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co-Stad © Frida Kahlo & 
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Privécollectie
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co-Stad © Javier Hinojosa 
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Museo Dolores Olmedo, 
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Suzanne Hertogs,  
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Reddit.com
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Blz 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 22, 23, 24
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Mexico-Stad/ reproductie 
toegestaan door het  
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BEELDVERANTWOORDING



GRAAG TOT ZIENS IN 
HET DRENTS MUSEUM 
Met fantastische hedendaagse 
kunstwerken en...

Binnenkort 
te zien:  

De veenlijken (waaronder het meisje van Yde)

De kano van Pesse: de alleroudste boot ter wereld

Het Grootste Poppenhuis 

van Nederland


