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Francisco G. Haghenbeck (Mexico-Stad, 1965) is schrijver 
van diverse romans en filmscripts. Zijn boek Trago amargo 
werd in 2006 bekroond met de Premio Nacional Una Vuelta 
de Tuerca voor de beste thriller. Sangrita en tequila, zijn 
roman over het leven van Frida Kahlo, verschijnt in 
verschillende landen in vertaling en werd genomineerd voor 
de Premio Iberoamericano Planeta-Casa de America in 2009.
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OVER DE AUTEUR
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over hoe sangrita en tequila 
tot stand kwam
  

 
Geleidelijk aan heeft Frida Kahlo mijn hart veroverd. Het was 
geen liefde op het eerste gezicht. Als jongeling was ik al smoor-
verliefd op het werk van Diego Rivera, met name op zijn doe-
ken. Frida stond aan de zijlijn. De geestdrift waarmee ik jaren 
later aan dit boek begon had zich toen nog geen meester van 
mij gemaakt. Dat kwam misschien omdat Frida moeilijk te 
begrijpen is, ook al is ze tegenwoordig erg populair. Bij haar 
gaat het niet louter om penseelstreken. Het gaat ook om pijn, 
gerechten, alcohol, gekte en vooral om veel hartstocht. Dat 
heb ik proberen te verweven in deze vertelling, die meer te 
maken heeft met de gebroeders Grimm dan met de biografie 
van de schilderes. 

Ook al was het sprookje De Dood Petemoei van de gebroe-
ders Grimm voor mij de inspiratiebron, er zijn ook sporen van 
Steve Millhauser, Ray Bradbury en voornamelijk van Neil 
Gaiman in mijn verhaal terug te vinden. Dat is geen toeval. In 
de tijd dat ik stripverhalen schreef heb ik het idee voorgelegd 
aan de uitgeefster van Vertigo/DC Comics. Mijn voorstel was 
een vertelling in de sfeer van de schrijver Gaiman, waarin op 
Allerzielen in Mexico de dood inderdaad aan de hoofdpersoon 
extra levenstijd geeft om zijn kunstwerk te kunnen voltooien. 
Toen ging het niet om Frida, maar om een dichter uit de jaren 
veertig. Het voorstel werd niet aangenomen, misschien omdat 
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het te literair was, maar het bleef liggen rijpen als wijn. De 
dood als personage van Gaiman is volstrekt anders dan de 
mijne, maar haar invloed valt niet te ontkennen. 

Vervolgens was er een reeks recepten van Frida, die mijn 
echtgenote klaarmaakte met niet alleen de gegeven hoeveelhe-
den meel en eieren maar ook met de hartstocht waarmee de 
schilderes het had gedaan. En zo raakte ik in haar ban: via de 
maag, door haar gerechten te savoureren. Ik begreep dat ko-
ken en schilderen vrouwelijke kunsten zijn die de zintuigen 
betoveren.

 
Mijn dank gaat uit naar mijn vrouw Lillyan voor al het werk 
dat ze heeft verzet bij het verzamelen van recepten uit die tijd 
en naar onze grootmoeders die de recepten aan ons hebben 
doorgegeven. Ik ben dankbaar voor de geschriften van Hay-
den Herrera en de door de gebroeders Grimm, Laura Esquivel 
en Neil Gaiman geschapen werelden, waarin de fantasie een 
duidelijke plek heeft in ons alledaagse leven. Maar zonder de 
steun van Bernat Fiol, mijn agent en professionele toeverlaat 
was niets mogelijk geweest. Ik dank Gabriel Sandoval, en in 
het bijzonder Carmina Rufranco, een echte dame der letteren, 
voor de toewijding waarmee zij de uitgave heeft verzorgd. 

Verhalen zijn er om onze angsten en hartstochten te bezwe-
ren. Daarom vragen kinderen erom als ze slapen gaan… 
 Welterusten Frida.

F.G. Haghenbeck
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OVER HET BOEK
het leven van frida kahlo

Frida Kahlo werd in 1907 geboren in Mexico. Al op jeugdige 
leeftijd was ze een vurig aanhangster van de revolutionaire be-
weging van Emiliano Zapata. Later sloot ze zich aan bij de 
communistische partij. Haar leven werd, zoals ze zelf zei, sterk 
beïnvloed door twee ongelukken. Het eerste overkwam haar 
toen ze achttien jaar was. Bij een botsing tussen een tram en 
een bus werd ze door een stang doorboord. Ze bleef kreupel 
en hield haar leven lang pijn in haar lendenen en rug – ze 
moest meestal korsetten dragen en ze werd tientallen keren 
geopereerd. Ook kon ze door de gevolgen van het ongeluk 
geen kinderen krijgen. Haar tweede ongeluk was haar huwe-
lijk op eenentwintigjarige leeftijd met Diego Rivera. Deze 
twee maal zo oude, al wereldberoemde revolutionaire kunste-
naar, was haar allesbehalve trouw. Toen ze hem uiteindelijk 
zelfs betrapte met haar eigen zus, brak haar hart. 

Ondanks alle fysieke en emotionele ellende zorgde Frida 
zelf voor haar vrolijke momenten. Ze trad haar tegenslagen 
tegemoet met humor en ironie. Ze beantwoordde het vreemd-
gaan van haar echtgenoot met diverse affaires. Zowel met 
vrouwen (onder wie danseres Josephine Baker en fotografe 
Tina Modotti) als met mannen, onder wie de naar Mexico 
gevluchte Leo Trotski. Ook verwerkte ze haar leed in haar 
schilderijen. Ze werd beroemd door haar smartelijke zelfpor-
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tretten. Onuitwisbare indruk maken de schilderijen gemaakt 
na haar ongeluk, na haar miskramen, van het harnas dat haar 
overeind moest houden en van haar liefdesverdriet. 

In 1954 overleed Frida Kahlo op zevenenveertigjarige leef-
tijd, haar lichaam gesloopt door de ongelukken, de morfine en 
de drank.

Frida Kahlo werd na haar dood een icoon van de twintigste-
eeuwse kunst en het feminisme.
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het verhaal

Een aantekenboekje dat de wereldberoemde Mexicaanse kun-
stenares Frida Kahlo Het Heilig Kruidreceptenboek noemde, 
zou voor het eerst in 2007 worden tentoongesteld in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Mexico-Stad ter gelegenheid van haar 
honderdste geboortedag, samen met haar schilderijen en per-
soonlijke spullen die enkele jaren daarvoor waren ontdekt in 
twee grote kisten. Op de dag dat de tentoonstelling voor het 
publiek werd geopend verdween het boekje spoorloos...

De Mexicaanse schrijver Francisco G. Haghenbeck gebruikte 
dit gegeven voor een roman gebaseerd op het leven van Frida 
Kahlo, waarin de dood een personage is en waarin bij elk 
hoofdstuk de recepten uit Frida’s aantekenboekje zijn opgeno-
men. Een intrigerend spel met waarheid en fictie.
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verder lezen

J.M.G. Le Clezio – Diego en Frida, de geschiedenis van een le-
gendarisch paar (De Geus, 1997)
Hayden Herrara – Frida, een biografie van Frida Kahlo (Con-
tact, 1992)
Rauda Jamis – Frida Kahlo, een vrouw (De Geus, 1991)
Frida Kahlo – Con amor, brieven en andere teksten 1922–1954 
(Meulenhoff, 2007)
Andrea Kettenman – Frida Kahlo 1907–1954: leed en harts-
tocht (Taschen, 1993)
Barbara Mujica – Mijn zuster Frida (Byblos, 2002)
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receptenindex

beignets met bruinesuikerhoning Buñuelos y miel de 
piloncillo 30
beschonken saus Salsa borracha 271 
chilisaus bij het speenvarken La salsa de la chochinita 170
chilisaus uit guadalajara Mole tapatío 151
chilisaus uit puebla Mole poblano 88
de karbonaadjes van dokter leo 135
(dip)saus van tomaat, paprika en ui Pico de gallo 17
dodenbrood Pan de muerto 60
gebakken tortilla’s met kip Tostadas de pollo 50
groene chilisaus Mole verde 182
kaastortilla’s uit coyoacán Quesadillas 270
kippen-groentesoep Caldo tlalpeño 68
lende met tequila Lomo al tequila 228
lupes chilipepers in notensaus 99
maïsdeegrollen met bonen Tamales de frijol 90
maïsdeegschotel met heilig kruid uit de oven Tamal de 
cazuela en hierba santa 298
maïskoekjes Gorditos de maíz 40
mangosorbetijs van de tepozteco Nieve de mango del 
Tepozteco 111
met pompoen gevulde deegrollen in maïsbladeren 
Tamales de calabaza 28

Awb Orlando - O+-katern Sangrita en tequila.indd   9 01-10-10   12:19



10

mexicaanse kippensoep Caldo mexicano de pollo 69
mommy eve’s appeltaart Mommy Eve’s Apple Pie 125
panela-kaas uit de oven Queso panela horneado 18
rijst op z’n mexicaans Arroz a la mexicana 91
rijstwater Agua de horchata 40
rode maïssoep met varkensvlees Pozole rojo 49
rode saus Salsa roja 50
rode snapper met koriander Huachinango al cilantro 212
saus met ansjovis en olijven Salsa de anchoas y aceitu-
nas 79
saus voor pasta met mosselen, sinaasappel en tomaat 
Salsa para pasta con mejillones, naranja y tomate 78
sinaasappeldrank met chilipeper Sangrita 19
sinaasappel-zandkoekjes Polvorones de naranja 41
speenvarken met chilisaus Cochinita pibil 169
spiegeleieren met tortilla’s en chilisaus Huevos ranche-
ros 245
stoofpot met rundvlees en chilisaus Mole de olla 193
tiramisu Tiramisú 79
tortillasoep Sopa de tortilla 285
varkensvlees en kip met chilisaus en vruchten Mancha-
manteles 255
warme maïsdrank met ananas Atole de piña 29
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verklarende woordenlijst

Adelita – heldhaftige vrouw uit soldatenlied uit Mexicaanse 
Revolutie
Birote – soort stokbrood
Chilipepers – er zijn in Mexico veel verschillende chilipepers, 
elk met zijn eigenschappen: ancho, chipotle, cuaresmeño, árbol 
guajilla, habanero (de heetste die er is), mulato, pasilla, piquin, 
poblano, serrano 
Chocolate de metate – bepaald soort Mexicaanse chocola
Corrido – Mexicaans lied, soort ballade
Cotija-kaas – betaalbare vervanging van Parmezaanse kaas
Hebra-kaasjes – kaasjes uit Oaxaca
Jaranga – soort dans
Jícama – zetmeelhoudende knol 
Los Frido’s – leerlingen van Frida aan de Kunstacademie voor 
Schilderkunst en Plastiek
Manchamanteles – vlees- en kipgerecht
Mariachi’s – Mexicaanse straatmuzikanten
Mescal – alcoholische drank, bereid uit het gegiste sap van de 
agave
Orejona: lechuga orejona – grote soort kropsla
Piñata – pop of kruik van leem of papier-maché met snoepjes 
erin die op kinderfeestjes kapot wordt geslagen
Pipián – een courgetteachtige groente 
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Pulque – uit het sap van de agave bereide alcoholische drank
Queso panela – panela-kaas, een verse kaas uit het land van de 
tequila
Rotonda de los Hombres Ilustres – mausoleum voor beroemdhe-
den
Sangrita – zoetzuur drankje van vruchtensappen
Taco – maïspannenkoek met vulling
Tamales – dichtgevouwen banaan of maïsbladeren met hartige 
vulling 
Tehuaans – uit Tehuantepec
Xoloescuintles – van oorsprong Azteekse, kale honden
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LEESCLUB
gespreksonderwerpen voor sangrita 
en tequila

Tip: Bekijk de film Frida, met Salma Hayek en Alfred Molina 
in de hoofdrollen.

Tip: Bekijk de schilderijen van Frida Kahlo, bijvoorbeeld op 
www.fridakahlo.com of op www.museofridakahlo.org.mx of 
www.museodoloresolmedo.org.mx. 

Tip: Ook op YouTube is veel beeldmateriaal te vinden van en 
over Frida Kahlo.

Tip: Bereid enkele van de Mexicaanse hapjes en gerechten die 
in Sangrita en tequila voorkomen, en schenk tequila en zelfge-
maakte sangrita.

Tip: Luister naar Mexicaanse muziek, bijvoorbeeld de sound-
track van de Frida Kahlo-film.

Tip: Kleed je als Frida Kahlo, met lange rokken en katoenen 
bloezen in vrolijke kleuren, en versier jezelf met grote zilveren 
sieraden.

Tip: Richt een altaar in voor de doden; met een foto, kaarsen, 
en kleine geschenken als eten en drinken, rozenblaadjes, wie-
rook, en gedenk je overleden geliefden.
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1.  Wat vind je van de mengeling van feit en fictie in Sangrita 
en tequila?

2.  Bekijk je de schilderijen van Frida Kahlo anders nu je haar 
levensgeschiedenis kent?

3.  Kun je in een kunstboek de schilderijen aanwijzen die Frida 
Kahlo maakte over gebeurtenissen die in Sangrita en tequila 
voorkomen? 
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