
C-C-Claw Boys Claw. De producer van Angelbite (1990) stotterde óók. Dus werd na verloop
van tijd besloten voortaan met briefjes te communiceren. “Want studiotijd is duur,” aldus
zanger Peter te Bos. Samen met gitarist John Cameron vormt Te Bos al sinds 1983 de harde
kern van CBC. Grote stadsrock uit wat de grootste garage van Nederland moet zijn, met
shady stegen en shocking swamps... Parkeergaragerock. Groots en meeslepend.

CBC 1983 – v.l.n.r. John Cameron / Allard Jolles / Peter te Bos / Bobbie Rossini foto: Kees Tabak

De hoogtepunten van wat de buitenwereld hieruit heeft te horen heeft gekregen (Te Bos
en Cameron schreven naar verluidt voor comebackplaat Pajama Day 70 nummers), mogen
bekend worden verondersteld, maar we sommen ze graag nog eens op: Shocking Shades,
De Kus, BV Popprijs 1987, Pinkpop, Parkpop, Allespop, voorprogramma van Nick Cave als

“The Hipcats”, de nederpop coverplaat Hitkillers, Rosie... (overigens is voor de schrijver
dezes het hoogstpersoonlijke, absolute CBC hoogtepunt nog steeds het titelnummer van
de 12” Indian Wallpaper. Ik moet 13, of 14 zijn geweest toen ik met lijn 42 (RIP) van Noord-
wijk naar het verre Leiden afreisde om daar bij de Plato de platen van het lijstje dat ik in
de voorafgaande maanden met wetenschappelijke precisie uit Oor’s Popencyclopedie had
weten te distilleren van m’n zakgeld aan te schaffen. White Light/White Heat. De eerste
van de Ramones. Funhouse. En die 12” van CBC. Als Te Bos rond 3:33 een howl opzet die
zo lang aanhoudt dat het op een gegeven moment niet meer duidelijk is of je nu naar een
menselijke stem of feedback zit te luisteren... Dát moment. De momenten waarop rock ‘n’
roll de deur opent naar De Wilde Wereld. En ik heb de nieuwe CBC, Hammer, waar ik het
hier eigenlijk over zou moeten hebben, amper kunnen horen (de titel schijnt te refereren
aan Pete Seeger’s If I Had a Hammer, de civil rights movement, dat een hamer zowel voor
opbouw als afbraak gebruikt kan worden... Het maakt me niet uit, ik heb het vermoeden dat
Peter met me loopt te fucken; goeie, Pete), die nieuwe plaat dus, laat daar voor de fucked
up jongens en meisjes van 7 tot 77 ook weer zó’n moment op staan. En CBC kennende, dat
stáát er op. Van CBC kun je op áán. Open de rolluiken van de garage.

Wie hebben we daar? Peter en John. Bassist Marcus Bruystens. Een nieuwe drummer:
Jeroen Kleijn. Bekend van van alles. Opgenomen en gemixed in La Chapelle Studios en
Schenk Studio door Jan fucking Schenk en geprodjoest door Björn fucking Ottenheim.
Ook bekend van van allezZz. Dat kan natuurlijk allemaal helemaal geen kwaad.
Maar het belangrijkste is: er is weer een nieuwe Claw Boys Claw. Hij heet Hammer.
Fucking goeie titel, fucking goeie plaat. Ze gaan weer spelen. Gaat dat zien. De jongens k-k-
klauwen weer.)

CBC 2013 – v.l.n.r. John Cameron / Jeroen Kleijn / Marcus Bruystens / Peter te Bos foto: Lo Andela
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