
“’n Herontdekking van die liefdesverse van die groot 
meesters,” so vat Randall Wicomb ’n nuwe meesterstuk van sy 
nuwe getoonsette en uitgevoerde werke saam.

Eugéne Marais (WINTERNAG), C. Louis Leipold (WYS MY 
DIE PLEK) N.P. van Wyk Louw (KOM VANNAG IN MY 
DROME). Laasgenoemde word in ń duet saam met sy dogter 
Kobá gesing, lê die fondament van die liefde in die 

monumentale werk.

Die digproses is moeisaam en daarom het ek met die 
grootste respek die afgelope 2 jaar en 3 maande die 13 

gedigte, wat my hart so roer, musikaal-akoesties verklank.

Die klank van die liefde klink op uit al 13 snitte. In hierdie album vind 
mens van Adam Small, onlangse Hertzogpryswenner, se Oos wes tuis bes 
distrik ses gedig LOVE HY IS MOS BLIND oor liefde van die uitgelewerdes 
tot J.R.L. Van Bruggen se HEIMWEE (toonsetting S. Le Roux Marais) se 
landelike liefde in die stedeling se soeke na ‘n rusplek langs die pad.

Die liefde word voorts ook verklank in G. A. Watermeyer se BALLADE OP DIE DRONKPARTY en dit vloei ook saam in A.G.Visser en W.E.G. 
Louw wanneer DIE DONKERSTROOM en EK HET JOU LIEWER jou meesleur. I.D.du PLessis se digbundel VREEMDE LIEFDE word ook 
herbesoek in EK WONDER OF JY SOMS en daar is selfs ‘n juweeltjie in ‘n anonieme vers AS EK TOG MAAR ’N AREND WAS. Na talle navrae 
kon ek dit nie weerstaan om Tientjie du Toit se OPELUG-KAFEETJIE af te stof en dié ruimte van hartstogtelike liefde, ‘n straatkafeetjie, in 
te sluit nie, dit kry jy mos in Holland, Frankryk, Spanje, én Stellenbosch!

“Die digters leef selfs ná hulle dood deur hulle liefdesverse voort, maar wat van die 
wat nog met ons is” gaan Wicomb voort.

“Breyten Breytenbach het in ALLERLIEFSTE ROOIBORSDUIF bewys 
dat alles Oorbrug kan word deur die liefde - dat grense verskuif kan 

word en dat tronke om ons afgebreek kan word.”

“Die titel van die CD ontleen ek aan die pennevrug van die nimlike 
Antjie Krog ÊRENS IS JY. Ek moes hier selfs ‘n geslagsverandering 

aan dié gedig opdwing” sê Randall met ‘n vonkel in die oog. (Antjie 
se gedig is vanuit ń vroulike perspektief geskryf.)

“Louise Boshoff met DIE MAN WAT EK LIEFHET dryf my na ‘n 'hooglied'”

En 13 gedigte? “Gelukkige 13 ! Lees maar - daar staan wat daar staan in 1 Kor.13 oor die liefde.”

Êrens is jy, Randall Wicomb se nuwe CD met 12 nuwe toonsettings van liefdesgedigte van Suid- Afrikaanse digters, span die kroon op vorige 
vrystellings van Wicomb soos HIE NEFFENS MY, HIE LANGES MY, KALAHARIKRISMIS en Oos wes tuis bes Distrik Ses.

Êrens is jy, sluit die 13 gedigte in die omslag in, en as bonus word elke digter vereer met ń seël en ń brokkie inligting oor hulle lewens.

‘n Mens kan met reg sê dat Randall Wicomb nie net verskillende vorme van Kunstenaarskap verseël het nie, maar ook sy stempel daarop 
afgedruk het.
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Hopelik broei daar reeds ‘n opvolg uit die skoot van Afrikaanse liefdesgedigte.


