
Van suikerrietsnijder naar uitvinder van  
dienbladen en schalen op poten

Onder de verzengende zon in Guada-
lupe, midden tussen het zaagsel , vertelde 
Miguel Antonio Mendoza , een eenvou-
dige, forse en goedlachse man uit Lara, 
vol trots, gezeten tussen zijn mooie 
veelkleurige werken,  dat hij de uitvinder 
is van schalen op poten en dat hij droomt 
van zijn honderdste ontwerp voor zijn 
beroemde houtsnijwerken.

Vertel eens wat over jezelf en je familie, 
Miguel.

Ik ben geboren in het gehucht Bora de 
San Fransisco in de gemeente el Tocuyo 
in de provincie Lara, waar ik woonde met 
mijn moeder, Domitila Mendoza en met 
mijn oom Jesus Mendoza. 
Die zijn niet zo lang geleden op hoge 
leeftijd overleden. Mijn moeder in 1992 en 
mijn oom in 1996. Mijn vader heb ik  niet 
gekend want hij overleed toen ik 2 jaar 
oud was. Hij heette Jose Ezequiel Men-

doza. Mijn grootvader overleed toen hij 
105 jaar oud was,  zonder ooit hoofdpijn te 
hebben gehad. Ik denk dat dat kwam door 
de betere voeding in die tijd, waar niet 
zoveel vergif in zat. Daarom heb ik altijd 
geitenmelk gedronken net als mijn opa. En 
kijk eens wat een mooi gebit ik heb. Toen 
mijn opa overleed waren zijn hoektanden 
ook nog intact.

Wat speelde je als kind?

 Als kind knikkerde en tolde ik met mijn 
vriendjes. Maar ik ging ook met mijn 
broer en mijn vrienden uit het dorp naar de 
grote grotten dichtbij  mijn geboorteplaats. 
Die werden “Solapas” genoemd.
Ze lagen in de heuvels en waren 40 meter 
diep. Er konden een stuk of 50 geiten in 
schuilen en ze werden niet nat. Als je bij 
de ingang schreeuwde kreeg je antwoord 
van je echo.
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Er was een grote grot met een soort van 
tweede verdieping. Ik wilde altijd naar 
boven klimmen maar het is mij nooit 
gelukt. Wij gingen daar met mijn broer 
spelen, we verbrandden agave en rolden 
stenen de heuvel af. Men noemde die grot-
ten El Cagarrutero, La Hoya de Ramón, 
La Hoya de Juan, La Hoya Blanca. Ze 
lagen op 2 kilometer afstand van mijn 
geboorteplaats.

Dat deden we in onze vrije tijd, want ik 
begon te werken toen ik 12 was: water 
halen, geiten hoeden, eten brengen voor 
mijn oom en vanaf mijn  vijftiende begon 
ik te werken en salaris te verdienen op de 
suikerplantages in El Tocuyo.

 Vaak liet mijn oom me de trommel van 
Taunangue spelen. Ik speelde trommel,  
“cuatro”, een viersnarige gitaar, en de 
mandolien. We gingen naar andere gehu-
chten zoals El Boro, Mamonal, Las Veri-
tas en La Pena. Dat deden we tijdens de 
festiviteiten van de heilige Antonius en in 
de maand december.  In het gehucht Boro 
de San Fransisco waar ik geboren ben 
maakte iedereen muziek. Maar  het is nu 
een verlaten oord. 

Begon  je als kind al te werken met  de 

gereedschappen die je nu gebruikt om deze 
houten dienbladen te maken ?

Nee, als jongen heb ik nooit geprobeerd 
hout te bewerken.
Ik werkte op een suiker plantage in el 
Tocuyo, toen ik ongeveer 15 jaar oud 
was. Op de plantage van een familie uit 
el Tocuyo. Riet snijden, maar ik heb ook 
gewerkt tijdens het oogsten van groenten: 
uien, tomaten en paprika. Dat was in 
Bora San Fransisco op de plantage van de 
familie Yepes, van Don Angel Yepes. De 
familie  liet ons allerlei klusjes doen, zoals 
het verwijderen van overblijfsels  uit de 
suikerriet molen. Die brachten wij naar de 
ovens om er melasse van te koken. 

En ging je naar school toen je op de suik-
erplantage werkte ?

Nee, ik ben nooit naar school geweest, 
omdat er toen op het platteland waar ik 
woonde geen scholen  waren. De kin-
deren die wilden studeren moesten naar El 
Tocuyo, maar ik kon daar niet heen, want 
het  was wel dertig kilometer verderop.

Maar je kunt toch wel lezen en schrijven?

Ja, maar dat heb ik later geleerd.
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Hoe ging dat ?

Ik heb pas hier in Quibor na heel wat 
jaren leren lezen en schrijven.  Ik was toen  
ongeveer 24. Ik begon naar de film te gaan 
en er werden  alleen maar Noord Ameri-
kaanse films vertoond.
Omdat ik wilde weten wat er allemaal op 
de ondertiteling stond, begon ik te leren. 
Ik herinner me nog dat in de bioscoop 
films vertoond werden van Durango Kid 
en Tarzan.

En hoe heb je leren lezen?

Ik heb langzamerhand letters leren lezen. 
Ik kende alle letters. Toen vertelde een 
heer me dat alleen het gemakkelijkste nog 
ontbrak: het samenvoegen, alhoewel ík 
dat het moeilijkst vond. Langzamerhand 
begon ik het te leren, en omdat ik graag 
wilde weten wat er allemaal gezegd werd 
in die Amerikaanse films, begon ik me 
echt in te spannen om te leren lezen. En-
kele mensen hielpen me met de letters en 
de uitspraak. 
Ik kan nog steeds niet goed lezen want u 
weet zelf ook wel, dat als iemand niet ge-
schoold is,  het moeilijk is, maar ik red me 
wel en  kan ook een beetje schrijven.

Wat heb je gedaan na El Tocuyo ?

Toen ik 18 was begon het achteruit te gaan 
met het werk op de suikerrietplantage en 
ben ik hier naar Quibor gekomen. Eerst 
naar het plaatsje El Molino en daarna 
naar het gehucht waar we nu zijn, Pueblo 
Nuevo, dat deel uit maakt van de gemeen-
te Guadalupe. Ik woon hier nu ongeveer 
42 jaar en ik ben al 64. 

En wat begon je hier te doen ?

Hetzelfde wat ik daar deed. Werken op een 
suikerriet plantage. Het leek wel alsof we 
altijd met suikerriet bezig waren, snijden, 
vervoeren, de grond schoon maken. We 
sneden het met kapmessen omdat er in 

die tijd nog geen machines waren. We 
brachten het gesneden suikerriet naar de 
grote weg en daar kwam de vrachtwa-
gen het ophalen om het naar Central del 
Tocuyo te brengen. Ik heb bijna 35 jaar 
lang met suikerriet gewerkt. 
Ik werd op zaterdag uitbetaald zodat ik 
kon eten en kleren kon  kopen. Ik herin-
ner me nog dat ik, toen ik hier in Quibor 
kwam, 5 bolivars per dag verdiende, ik 
werkte van half zeven tot  half drie. Ik 
ging ’s middags vaak met een slinger op 
duiven of konijnen jagen. Ik speelde ook 
domino en “maliya”,  een Spaans kaartspel 
dat met zijn vieren wordt gespeeld. 

Wanneer begon je hout te bewerken ?

Dat was in het jaar 1994. Ik ben vertrok-
ken van de plantage omdat er een einde 
kwam aan het verbouwen van  groenten 
en suikerriet. Toen er geen landbouw meer 
was in het plaatsje Pueblo Nuevo, moesten 
de meeste mensen van beroep veranderen 
en gingen ze onder andere hout bewerken.
Er was een man in Quebrada Grande 
die, omdat er zo weinig te doen was, 
boomwortels en stukjes hout begon te 
verzamelen om er houten slangen van te 
maken. Hij heette Antonio Torres. Dokter 
Barreto, vond de spullen die Torres maakte 
mooi en begon klanten te brengen om ze 
te kopen. En zo begon het houtsnijwerk in 
deze streek. Ik ben ermee begonnen op 24 
juni 1994.

En waarom herinner jij je deze datum zo 
precies?

Ik herinner me dat omdat het een nationale 
feestdag was. Ik begon na te denken en zei 
tegen mezelf dat het toen de laatste dag 
zou zijn waarop ik me bezig zou houden 
met tuinbouw. Vanaf die dag begon ik met 
hout te werken.

Had je enige ervaring met hout bewerken ?

Nee helemaal niet. Ik had nog nooit met 
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hout gewerkt. Omdat ik zag dat er geen 
ander werk meer was, begon ik daar mee 
om er van rond te komen. Niet omdat ik 
het leuk vond hoor, helemaal niet, maar 
gewoon uit pure noodzaak. Toen zag ik 
een vriend die dienbladen maakte, zonder 
poten en glad. Dat was voor mij een 
leidraad totdat ik dienbladen op poten heb 
ik bedacht.

Ik begon wandelstokken van verahout te 
maken, een houtsoort die hier veel groeit. 
Daarna begon ik beeldjes van heiligen 
te maken, pas daarna dienbladen. Eerst 
maakte ik ze helemaal glad, zonder po-
ten. Later ging ik naar het dorpsplein in 
Quibor, waar ik zag dat ze vazen op poten 
hadden en langzamerhand begon ik ook 

dienbladen op poten te 
maken. 

Wat heb je gedaan met de 
eerste wandelstokken die je 
hebt gemaakt?

Ik heb ze verkocht in 
het huis waar ik vroeger 
woonde. Ik herinner me nog 
dat ze me 50 bolivars gaven 
voor een wandelstok. Er 
kwamen  daar heren die ze 
van me kochten omdat mijn 
vrienden ze gebruikten. De 
wandelstokken hadden hele-

maal niets bijzonders, het waren gewone 
wandelstokken. Ik maakte deze wandel-
stokken met een kapmes en veilde ze glad. 
Toen ik later  heiligenbeelden maakte, 
waren het vooral Nazareners, totdat ik 
definitief met dienbladen begon. Ik herin-
ner me dat toen ik heiligenbeelden maakte, 
ik geen beeldjes namaakte, maar ze zelf  
bedacht en dat ik ze thuis verkocht.  

Hoe kwam je aan zulke originele ontwer-
pen voor je dienbladen ?

Wanneer ik me in gedachten een schaal 
voorstel maak ik er een  schets van. 
In het huis waar ik vroeger woonde, hier 
dichtbij, hing de wand vol tekeningen 
van dingen die in me opkwamen. Maar ik 
moest daar weg omdat  er werd ingebro-
ken. De muur  met tekeningen raakt lang-
zamerhand beschadigd en is omgevallen.
’ s- Nachts bedacht ik wat of ik stelde me 
iets voor en als ik wakker werd  tekende 
ik het meteen met  een stift  op de muur.  
Daarna tekende ik alles op wat er ’s nachts 
in me op kwam. Als er overdag iets in me 
op kwam tekende ik dat ook. Ik heb de 
tekeningen die ik op de muur maakte nooit 
overgetrokken, en bracht ze ook niet naar 
mijn atelier. Ik verwerkte ze direct van 
mijn geheugen in het hout. Ik hoefde niet 
meer op papier te kijken want het zat al in 
mijn geheugen geprent. 
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Wat voor houtsoorten heb je de afgelopen 
10 jaren gebruikt voor je kunstwerken ?

Eikenhout, ebbenhout, verahout.  Ik 
werk het liefst met eikenhout. Dat is veel 
zachter dan andere  houtsoorten. En ook 
vanwege de kleur. Verahout is groen van 
kleur en ebbenhout is zwart. Ebbenhout is 
het moeilijkst te bewerken. 
Dat zijn de houtsoorten waar ik vooral 
mee werk, alhoewel ik soms ook met mo-
rahout werk, dat is een zachtere soort hout. 
Soms ook miguelitohout, dat is wit hout.

Waar koop je deze houtsoorten ?

Dit hout komt uit Carora. Ze brengen het 
met de vrachtwagen en verkopen het.  
Hout inkopen is het moeilijkste van dit 
werk omdat je er niet gemakkelijk aan 
komt.

Hoe lang doe je er over om zo’n dienblad 
te maken ?

Dat hangt af van het model dat ik moet 
maken. Met het vismodel bijvoorbeeld, 
ben ik ongeveer twee dagen bezig.  Daarna 
geef ik het aan een paar vrouwen die voor 
me werken en die besteden er nog wat tijd 
aan, de ene schuurt en de andere vijlt. Dat 
zijn vriendinnen die ik betaal om me te 
helpen.

Waar verkoop jij je werken gewoonlijk?

Ik verkoop mijn  dienbladen hier thuis. Ik 
heb nooit iets op de markt te koop gezet. 
Ik heb daar geen kans toe gekregen. En nu 
nog minder want ik heb veel bestellingen. 
Ik heb al werk voor 4 maanden. Ik ben nog 
nooit ergens mijn werk gaan verkopen. 
De mensen komen hier mijn dienbladen 
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kopen.  Zo gaat dat al vanaf de eerste dag. 
Ze komen hier en betalen me. 
De persoon die hier het meest heeft bijge-
dragen aan mijn  werk  en aan dat van veel  
andere ambachtslieden is meneer Denny. 
Ik denk dat hij uit Polen komt.  Hij was de 
eerste die  alles wat hier  van hout werd 
gemaakt  kocht. Ik verkoop nog steeds aan 
meneer Denny. Hij heeft me veel gehol-
pen toen ik begon.  Hij gaf mij en andere 
mensen contant geld om hout te kopen, 
omdat geen van ons toen geld had. Hij 
betaalt ons goed en komt om de 15 dagen 
of elke maand om wat hij bij ons heeft 
besteld te kopen of om nieuwe dingen, die 
hij mooi vindt, te kopen. 

Wat zijn je werktijden ? 

Ik werk soms van 7 uur ’s morgens tot 2 
uur ’s middags.  Of van 8 tot 3. Een arts 
heeft me gezegd dat ik me niet te veel mag 
inspannen als mijn hersenen vermoeid zijn 
ik moet dan eerst  uitrusten. 
Als ik klaar ben met werken ga ik wandel-
en of naar  mijn vrienden. Al mijn vrienden 
zijn ambachtslieden.  Ik denk dat de meeste 
mensen die hier in Guadalupe wonen  hout 
bewerken. Ik schat het op ongeveer dui-
zend personen. Ze maken allemaal houtsni-
jwerk. Er is hier nu geen hout meer, maar 
vroeger wel.
In het huis waar ik woonde had ik wel 105 
vera bomen geplant.

Wat voel je voor je dienbladen? 

Ik voel me heel blij. Ik heb altijd gedacht 
dat ik als ik genoeg geld had om van rond 
te komen, ik al mijn werken hier in huis 
ten toon zou stellen, zodat de mensen ze 
zouden kunnen komen bekijken. Ik maak 
ze op verschillende manieren zodat ze de 
mensen bevallen. Ik denk dat (net als in 
een winkel), de ene dit mooi vindt en de 
andere iets heel anders. De ene kleur of de 
andere, het ene model of het andere.  Zo 
probeer ik het altijd te doen.  Ik probeer 
ze ook minder diep en platter te maken 
zodat de vruchten of de dingen die er op 
gezet worden   beter te zien zijn. Als ik ze 
heel diep maak zijn de vruchten niet goed 
zichtbaar. Iedereen wil ze heel diep maken, 
maar ik denk daar heel anders over.

Waar denk je aan tijdens het werk ? 

Ik denk allen maar aan het werkstuk, om 
niet afgeleid te worden,  anders raak je de 
kluts kwijt en kan je je in je vinger snijden 
of je vinger verbrijzelen, dit is vaak ge-
beurd.  Het is risicovol werk. De laatste tijd 
is mij niets overkomen, maar toen ik pas 
begon sneed ik me vaak in de vingers. Met 
mensen die met de zaagmachine werken 
gebeurt dat vaak. 

Vertel eens met welke gereedschappen je 
werkt ?

De zaagmachine, de smergel en de dremel, 
dat is een soort smergel maar veel kleiner, 
voor het afwerken van wat moeilijkere  
dingen. Een pikhouweel om hout te splij-
ten. Ik gebruik vaak een vijl om de moei- 
lijkste dienbladen te bewerken. Mijn 
werken zijn heel anders dan die van andere 
mensen. 

Waarom denk je dat jouw werken zo anders 
zijn ?

Omdat ik alles  zelf bedenk. Ik doe nie-
mand na. Bovendien, als ik bezig ben, 
verdiep ik  me in het werkstuk, en ik zorg 
ervoor dat het prachtig wordt zodat de 
mensen het mooi vinden. Om dat te be-
reiken zorg ik ervoor dat er geen foutjes in 
zitten. Als er fouten in zitten verliest het 
werk meteen aan waarde.  Dan maak ik 
het wel af maar zonder veel inzet. Daarom 
word ik bedroefd als een werkstuk er niet 
zo goed uit ziet, het is niet meer wat je 
dacht dat het zou zijn. Dan verkoop ik het 
soms wel, maar voor een zacht prijsje. Of 
ik probeer, als ik er wat aan kan doen  om 
het lelijke ervan weg te werken met een 
andere vormgeving of zo.

Hoeveel verschillende ontwerpen heb je 
gemaakt ? 

Voor zover ik het weet zijn het er 85. 
Daarom droomde ik ervan ze allemaal bij 
me te hebben, om de mensen te laten zien 
wat ik allemaal heb uitgevonden. Ik weet 
dat veel van mijn ontwerpen in Frankrijk, 
Italië , Engeland, Polen, Japan, Verenigde 
Staten en Spanje zijn. 
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Hoe voelt het om te weten dat een dien-
blad dat jij hier, naast deze geiten, hebt 
zitten maken,  nu ergens in de wereld op 
een  tafel staat?

Daar ben ik tros op.

 Is er een werkstuk of dienblad waar je 
speciale herinneringen aan hebt ? 

Ja, ik heb eens iets gemaakt voor een heer 
die het naar een kazerne wilde brengen. 
Ik weet niet of de soldaten er uit moesten 
eten. Ik heb twaalf kommetjes gemaakt. Ik 
weet nog dat ik ze helemaal met de hand 
heb gemaakt want ik had niets van het ge-
reedschap dat ik  nu gebruik.

Gebruikte je geen motorzaag ?

Nee,  ik had toen geen motorzaag. Ik ge-
bruik die nu om grote stukken  hout af te 
zagen en stukken hout op maat te snijden.

Maak je alleen maar dingen waar ze je om 
vragen of  ook  wat je zelf leuk vindt ?

Ik bedenk eerst een model, daarna komt 
het ontwerp en het werkstuk. Soms komen 
er mensen die iets gezien  hebben dat ik 

heb gemaakt en vragen om hetzelfde. 

Hoe bepaal  je prijzen voor je dienbladen/
schalen ?

Dat hangt af van het ontwerp en hoe 
groot het dienblad is.  Hoe moeilijker hoe 
duurder. Sommigen zijn moeilijker dan 
anderen, bijvoorbeeld de visdienbladen. 
Dat komt door de bewerking en de gereed-
schappen die ik moet gebruiken, omdat dit 
ontwerp ingewikkelder is.  

Heb je ooit een heel speciaal werkstuk 
bedacht dat je niet hebt kunnen maken ?

Ja, ik wilde altijd een dienblad maken met 
gekruiste poten, maar dat is me niet  gelukt 
omdat ik veel werk heb. Ik heb het wel 
getekend op de muur van het huis waar ik 
woonde, maar nu zit het in mijn hoofd. En 
ik zal het ooit eens maken wanneer ik  niet 
zoveel opdrachten heb.

Jij bent al een kunstnijverheidsman wiens 
werken  al beroemd zijn en goed verkopen. 
Waar droom je nog van in het leven ?

Mijn droom is nu  om mijn honderdste 
ontwerp te maken, oftewel, 100 ontwer-
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pen voor dienbladen. Verder een rustig 
en gelukkig leven leiden. Het werk dat ik 
doe maakt me gelukkig. En te weten dat ik 
meer bereikt heb in 10 jaren als ambachts-
man dan in meer dan 35 jaren als dagloner 
in de landbouw. Mijn enige droom is de 
rest van mijn leven hout bewerken. Ik 
kan niet anders. Met houtsnijwerk heb ik 
meer verdiend en het is niet zo zwaar als 
het werk dat ik vroeger deed. Als da-
gloner  moest ik 8 uur lang onafgebroken 
werken.  Of het nou regende of niet, ik 
moest werken. Bovendien is hier niemand 
de baas, ik heb het zelf voor ’t zeggen, en 
ik werk wanneer ík wil. Maar ik neem niet 
te veel hooi op mijn vork, ik doe het rustig 
aan. Een arts heeft een van mijn vrienden 
aangeraden om als hij vermoeid is uit te 
rusten en niet door te gaan. Ik  probeer ook 
mijn longen te beschermen en daarom doe 
ik een kapje over mijn mond als ik aan 
het werk ben. Twee vrienden  van me zijn 
overleden  aan een ziekte, veroorzaakt door 
het stof  van verahout. Daarom werk ik 
niet graag met verahout, ik houd meer van 
eikenhout.   
  
Wat vind je van het hout ?

Ik denk dat het op raakt, en dat het voor 
onze nakomelingen  moeilijk zal zijn aan 
hout te komen. En als ze het al kunnen krij-
gen zal het heel duur zijn. Gelukkig hebben 
veel van ons die met hout werken via  de 
overheid  hulp gekregen van CONAC. Ik 
heb tot drie keer toe hulp gekregen. Ik heb 
alles wat ik heb gekregen geïnvesteerd in 
een motorzaag en in hout. Blijkbaar gaat de 
nieuwe regering  ook waterleiding aanslui-
ten in de streek Guadalupe waar we het 
hard nodig hebben. De leidingen zijn reeds 
aangelegd maar ik weet niet wat er nog 
ontbreekt voor de aansluiting. Het is heel 
belangrijk om hier een beetje leven in de 
brouwerij te brengen, ook de snelweg, ver-
keert in een heel slechte staat.  Er is nu ook 
een school in een gehucht bij Guadalupe. 

Is er nog iemand die schalen op poten 
maakt?
 Ja, er zijn nu verschillende mensen die 
dienbladen op poten maken. Ik heb ze 
uitgevonden en anderen hebben ze nage-
maakt, maar ze maken niet dezelfde 
schalen. Ik vind het niet erg dat zij dat 
doen want ik heb al heel veel ontwerpen, 
die kunnen ze niet allemaal namaken.  Hoe 
kunnen ze  nou 85 modellen als de mijne 
maken? Ze kunnen hooguit twee of drie 
namaken. Ik ben gelukkig  omdat veel 
mensen hun brood kunnen verdienen met 
iets dat ik heb uitgevonden.

Kun jij je een van je schalen herinneren dat 
goed in  de smaak viel?     

Ja, het visdienblad valt sinds ik het ge-
maakt heb goed in de smaak, en het dankt 
zijn naam aan de vorm van de poten. 

Heb je namen voor je schalen ?

Ja, een heet visdienblad, een andere lopend 
dienblad, vierkant dienblad, rond dienblad, 
een, twee, en drie potig dienblad, glad di-
enblad, gewicht dienblad, gestreken dien-
blad, nou ja, er zijn heel veel namen.

Wat vindt je van het  kunstnijverheidswerk ?

Dat het heel goed werk  is want daar leven 
wij van en het moet ons gelukkig en tevre-
den maken. Mocht ik weer geboren worden 
dan zou ik weer kunstnijverheidsman 
worden. Maar ik houd ook van landbouw.
U weet zelf ook wel dat iemand die in een 
moestuin werkt, groente verbouwt waar 
100 mensen van kunnen eten. Natuurlijk 
verdient men hier meer met kunstnijver-
heid dan met tuinbouw. Met tuinbouw ver-
dien je goed als je zelf de eigenaar bent van 
een stukje grond. Ik heb in 1985 gezaaid en 
er 14.000 bolivars  mee verdiend, maar ik 
ben er niet mee door gegaan vanwege het 
gedoe met water.

Wat zou jij iemand die met dit werk wil 
beginnen aanraden ?

Ik zou hem aanraden om het beter te doen 
dan ik, en voorzichtig te zijn om zich niet 
te snijden zoals ik in het begin vaak deed.   
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