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Alvaro Tozan Cardona Hine was een zenleraar  in onze sangha. Hij woonde in New-Mexico, waar hij, op 28 

augustus 2016, op 89 jarige leeftijd overleed. 

Velen kennen hem nog vanwege de inspirerende poëzie-workshops die hij een tijd lang jaarlijks op de 

Noorder Poort gaf. Naast zenleraar was hij beeldend kunstenaar en dichter. Voor hem was zowel kunst als 

boeddhisme een manier van leven. In zijn lessen gingen die naadloos in elkaar over. 

Monique Leferink op Reinink schreef een (laat) in memoriam voor hem in de vorm van een gedicht. 

 

I n  m e m o r i a m  A l v a r o  C a r d o n a  H i n e  

Monique Leferink op Reinink 

  
Winter. De dood maakt schoon zei je, 

eerst raakt het vel alsmaar losser, 

dan laat je los. 

De ketting met de amberen hanger op je beige trui, 

je handen gevouwen, stil 

als de keien in het water waarover je stapte, 

terwijl het licht uit je hand at. 

  

Je geest ademt nog, geduldig als glas 

dat zich vormt naar de mond van de maker. 

Je zei wat zijn wij anders 

dan de geest die een schaduw op een tegel ziet 

en je schilderde Droomstad IV. 
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Er is een ster naar je vernoemd, je zou erom lachen 

ving het universum in een glas tequila, 

rookte verder, ceci n’est pas une pipe, 

tekende een meisje met een dode duif in haar handen 

op de trappen van Toledo, Boeddha voor beginners, 

de klank van je stok op de stenen, 

je botten, je benen, de pijn. 

  

Je trok de zon uit het waaiende gras, de dood werd theater, 

er vielen rozen naar beneden en je las de Diamant Soetra 

toen je je vriend begroef. 

‘Subhuti, hoeveel mensen denken dat het individu echt bestaat?’ 

  

Er ligt een dik pak sneeuw op de veranda, Droomstad V. 

 

 

 
Alvaro bij één van zijn schilderijen 

 

 


