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DIE OOMS
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Hardebaarde se 
‘protesmusiek’ 

’N MENS IS NOOIT TE OUD OM “OOM” GENOEM TE WORD NIE,  
EN NOOIT TE OUD OM TE ROCK NIE ...

Toe ek Pierre van Pletzen 
ontmoet het, het ek hom 
gegroet met “Hello, Oom”. 

Hy het gelag, hardop weer “oom” 
gesê en aangestap.

Die eerste keer wat ek met Frank 
Opperman gepraat het, het ek nie 
“oom” gesê nie; ek het my les geleer. 
Ek kan nie onthou wát ek hom 
genoem het nie, dit was dalk “ jy” of 
“ jou” of miskien net “Frank”, maar 
ek onthou wel ons het gepraat oor 
hoe verskriklik duur ’n 
dubbelbrandewyn-en-Coke in 
Johannesburg is. Dit het nie gevoel 
of daar ’n ouderdomsgaping is nie.

Ek het grootgeword met Frank en 
Pierre op televisie. Dit voel of ek 
hulle al jare ken, maar ek het albei 
eers in Oktober 2016 ontmoet. Nie 
lank daarna nie is dié twee genader 
om ’n musiekgroep te vorm vir ’n 
TV-werklikheidsreeks. Die konsep 
was eenvoudig: dis die “ooms” se 
groep. Kry vier ouer mans en gee 
hulle instrumente en twee maande 
se oefentyd voor hul eerste konsert. 
Klink maklik, of hoe? Frank en 

Pierre het dadelik ingestem.
“Enigiets wat met musiek te doen 

het, maak my opgewonde,” vertel 
Frank. Oor die land heen is hy vir 
sy televisie- en teaterwerk bekend, 
maar min mense weet dat hy in die 
afgelope 20 jaar ’n paar keer 
(onsuksesvol) met musiek 
geëksperimenteer het.

“Ek soek nog altyd ’n geleentheid 
om dit meer ernstig te doen, want 
dit is baie meer pret as toneelspel. As 
jy daar staan en musiek maak, is jy 
100% jouself; dís nou waar jy nie 
kan bullshit nie. As jy daar staan en 
liedjies maak, dan verteenwoordig jy 
jouself, jy speel nie ’n karakter nie.”

TERUG OP DIE 
TROMSTOEL
Vir Pierre was dit ’n heel ander 
geleentheid. Hy het as tiener in 
Stilfontein in die ou Wes-Transvaal 
begin tromme speel, meestal saam 
met ’n orkes wat naweke 
agtergrondmusiek in die dorp se 
hotel gemaak het. Ná universiteit 
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het hy besig geraak met toneelspel 
en die tromme is eenkant geskuif.

“Dis die ding van die lewe,” sê hy. 
“In jou 20’s, dan soek jy nog rond 
en jy kry ’n werk en jy het iets. In 
jou 30’s jaag jy daai job. Jy trou, jy 
kry kinders en jy moet huis en kar 
koop, al daai goed. In ’n mate druk 
die samelewing jou om baie aandag 
te gee aan hierdie ding wat jy nou 
gekry het. Só kom jou 40’s en jy 
bereik die hoogtepunt van daai 
werk, maar dan is dit amper te laat 
om enigiets anders te doen en jy 
besef jy moes dit eintlik rustiger oor 
die jare gevat het. 

“Die droom om in ’n orkes te 
speel was lankal nie meer ’n realiteit 
vir my nie.”

Die nie elke dag dat ’n klomp 
ooms ’n band begin nie. Die 
kitaarspeler Anton L’Amour en die 
baskitaarspeler Leon Ecroignard het 
hulle by Pierre en Frank aangesluit. 
Al die manne is al deur diep water 
en dis nie iets wat hulle wegsteek 

nie. Sou die ouderdom hulle help of 
terughou?

Anton, op 48 die tweede jongste, 
het al saam met baie musikante 
gespeel en was by talle projekte 
betrokke. Hy het goed besef watter 
uitdagings dié projek inhou. “Om ’n 
band te begin as jy jonger is, is baie 
makliker,” vertel hy. “Fisiek het jy 
meer krag om speakers rond te dra, jy 
herstel vinniger ná ’n harde aand en 
psigies voel jy jy kan die wêreld 
oorneem. Met ouderdom kom jy 
agter dat dit glad nie só is nie.” 

HARDE WERK  
KOM EERSTE
Die feit dat hulle ouer is, het dalk 
fisieke beperkings, maar die lesse 
wat hulle oor die jare geleer het, was 
goud werd. “Jy sal verbaas wees; die 
ouens was nogals gefokus,” sê 
Anton. “Dit was nie so ’n 
rondgetjommel nie. Dis nog ’n ding 
waarmee die ouderdom help – om 

vinnig te fokus. Daar was nie 
doellose rondspeel nie; ons was 
nogals oppit in die werkproses. Dit 
was nie so onprofessioneel soos 
mense dalk sou dink nie.”

Pierre het vinnig besef hy sal baie 
hard moet oefen om op die ander 
musikante se vlak te kom. “Ek moes 
dit vinnig duidelik maak dat ek nie 
’n gereelde tromspeler is nie. Toe 
moes ek gaan somme maak: Die 
laaste keer wat ek saam met ander 
musikante gespeel het, was 47 jaar 
gelede. 

“So, ek kon van die basiese goeters 
eintlik nie meer doen nie. Dit was 
vir my ’n moerse opdraande stryd, 
ek moes alles insit.” 

Op 65 is repetisie nie ’n vreemde 
begrip vir hom nie. Hy oefen en 
oefen totdat ’n ding perfek is, dan 
oefen hy nog ’n bietjie vir 
gemoedsrus. Volgens Leon was dit 
besonders om te sien hoe Pierre 
vorder. “Die ou kon nie speel nie! 
Hy het toe huis toe gegaan en sy gat 

“DIT HET BY TYE GEVOEL OF EK JONGER RAAK, OF 
DAAR NUWE GENE KOM EN DIE OU GENE UITSTOOT.”

PIERRE VAN PLETZEN. 
VORIGE BLADSY: FRANK 
OPPERMAN
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af geoefen; hy het die ure ingesit. 
Skielik het hy begin drum fills 
[vuller-passasies] speel. Dan kom jy 
agter hy is eintlik blerrie goed. 

“Niemand anders sal werk as 
tromspeler van hierdie band nie; dit 
sal net nie werk nie!”

Ja-nee, dit was ’n harde twee 
maande, maar was dit die moeite 
werd? 

“Ek doen nou goed en hoor 
moontlikhede wat ek nooit 
voorheen gehoor het nie,” vertel 
Pierre. “Dit het by tye gevoel of ek 
jonger raak, of daar nuwe gene kom 
en die ou gene uitstoot. Ek kan nie 
nou na ’n liedjie luister sonder om 
elke liewe dingetjie wat daai 
tromspeler doen te absorbeer nie. 
Moeite werd? Oh, yes.”

‘WIE’S JOU 
MELKBAARD?’
Nog iets wat die manne vinnig op 
moes besluit, was ’n naam vir die 
groep. ’n Paar opsies is rondgegooi 

soos The Amazing Grys, Die 
Rocking Ooms en Die 
Pensioensoekers, maar uiteindelik 
het hulle op Harrebaard besluit. 
Leon meen dit som hulle goed op; 
hulle is lank nie meer melkbaarde 
nie. 

Aan Frank vra ek reguit of hy 
soos ’n oom voel. “Voel ek 57? Nee, 
ek voel 87. Ek help mense 
gewoonlik reg, en ek is nie ’n oom 
nie, maar dit pla my ook nie eintlik 
meer as hulle my een noem nie. Wat 
kan jy nou daaraan doen?”

Rock-musiek was nog altyd ’n 
vorm van rebellie en Harrebaard is 
dalk Frank en Kie. se groot 
middelvinger aan die samelewing. 
Van hulle lyk Leon die minste na ’n 
“tradisionele” oom, maar sy 
bokbaardjie en swart hoedjie keer 
nie dat mense hom steeds in daardie 
boksie plaas nie.

“Die eerste keer wat iemand vir 
my ‘oom’ gesê het, was dit erg. Dit 
was soos ‘Wat? Ek ken nie jou tannie 
nie; ek is nie jou oom nie.’ Dis ’n 

menslike ding, jy skop teen dit, 
maar dan besef jy dit gáán kom. Dis 
seker maar ’n eksistensiële krisis, 
soos ouens wat Harleys koop of 
girlfriends kry wat helfte hul 
ouderdom is. Is ons wat ’n band 
begin dieselfde? Moontlik. Maar so 
what?

“Oumense moet ook relax. As 
iemand vir jou sê ‘oom’ is dit eintlik 
respek wat aan jou getoon word. 
Aanvaar dit, moenie op jou perdjie 
spring en tekere gaan nie! Dis ook ’n 
verkeerde boodskap wat jý uitstuur.”

Harrebaard is dalk vir ’n 
televisieprogram gevorm, maar 
noudat die program klaar is, gaan 
Leon-hulle steeds voort. Voeg Leon 
by: “Daar is ’n rustigheid in my nou, 
en ’n aanvaarding. Tyd beweeg aan. 
Ja, ek is ’n oom, en weet jy wat? Ek 
verdien dit om ’n oom genoem te 
word.” 
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ANTON L’ AMOURLEON ECROIGNARD


