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Ondanks de aanhoudende muzikale crisis rond het Covid19-virus heeft Jaap de Bok besloten 
zijn nieuwe single toch landelijk uit te brengen. Zijn motto is dat het leven doorgaat, met of 
zonder optredens. En juist in deze tijd is nieuwe muziek als drager van een positief gevoel 
van het allerhoogste belang. Geniet daarom van een krachtige uptempo latin-rock song: 
‘Nooit Meer Kwijt’ 

 

Wie is De Bok? 

De Bok is Jaap de Bok, een Nederlandse singer-songwriter wiens muzikale carrière al enkele 
decennia bestrijkt. In die tijd heeft hij zich muzikaal ontwikkeld in coverbands en feestbands 
waarmee hij met veel succes door het hele land is gegaan. Na eerst een Engelstalig solo-
album in 2003, bracht hij in 2008 zijn eerste Nederlandstalige album uit: ‘Van De Koude 
Grond’, dat twee jaar later in aangepaste vorm landelijk werd uitgebracht door Multidisk. 
Van dit album bereikten drie singles de top 100: ‘De Volgende Keer’, ‘Ouwe Knakker’ en 
‘Vrouwen’. Dit succes werd gevolgd door een speciaal lied voor Den Haag, dat Jaap, een 
rasechte Volendammer, schreef samen met Victor Meijer, de stadsdichter van Den Haag: 
‘Een Hagenees Is Niemands Knecht’ 

Hierna werd het een tijd stil rond Jaap. Door de crisis had zijn band minder werk en zag hij 
zich genoodzaakt om te gaan studeren. Hij koos voor een opleiding tot docent Engels en 

https://youtu.be/Zqe_AtO05Q0


haalde in 2017 zijn master diploma. Door de studie had hij nauwelijks tijd gehad voor het 
schrijven van muziek en het maken van opnames. In 2018 loste hij een oude belofte aan 
Victor Meijer in door het nummer ‘Wachten In De Wind’ te maken, wederom een tekst van 
Victor met melodie en arrangement van Jaap. Anno 2019 vond Jaap het tijd om zijn rentree 
te maken op het Nederlandse podium. Hieruit kwam de landelijke single ‘Gister’ voort,die 
gepaard ging met een schitterende videoclip. Dit jaar bracht hij zijn derde samenwerking 
met Victor Meijer uit: ‘Hart Voor de Zorg’, waarin de zorgmedewerkers van Nederland een 
hart onder de riem wordt gestoken. Nu is het dan tijd voor zijn nieuwe single ‘Nooit Meer 
Kwijt’.  

De Boks muziek laat zich niet gemakkelijk omschrijven. Met invloeden uit de folk, rock, pop 
en latin heeft Jaap de Bok een geheel eigen sound ontwikkeld: sterke melodieën op 
uitgekiende muzikale basislijnen met altijd een frisse en catchy hook. Jaap schrijft in principe 
zijn eigen werk maar schroomt niet om samen te werken met tekstschrijvers en arrangeurs, 
of om bewerkingen te maken van bestaande nummers. Zijn motto is dat een goed liedje 
gerust gecoverd mag worden, mits de nieuwe versie eer doet aan de originele compositie en 
bij voorkeur het origineel nog verbetert. Luister naar ‘Nooit Meer Kwijt’. Dan weet je precies 
wat hij bedoelt. 


