
Alle Volendammers kunnen zingen… 
Jaap de Bok - ‘Van de koude grond’  

 
‘Alle Volendammers kunnen zingen’ zegt men vaak gekscherend. Of het waar is, is natuurlijk 
de vraag. Wat zeker is, is dat het aantal succesvolle artiesten uit Volendam gigantisch is, 
vooral als je bedenkt dat de bevolking van het dorp nog nooit meer dan 19.000 zielen heeft 
geteld. Wat ook zeker is, is dat Volendammer Jaap Tol, beter bekend als Jaap de Bok naar 
zijn familiebijnaam, hoort bij de groep Volendammers die wél kan zingen. Dat heeft hij wel 
bewezen in zijn jarenlange carrière als leadzanger van de band La Stampa, voorheen bekend 
als Stampvast. Jaap staat bekend om zijn gevoelige volle stem met net een klein ruig randje. 
 
Veelzijdig 
Als solozanger timmert Jaap de Bok aan de weg sinds 2003 
toen zijn eerste album ‘Twelve’ uitkwam. In 2008 gevolgd 
door het Nederlandstalige album ‘Van de koude grond’. Dat 
album is nu opnieuw uitgebracht, ditmaal door 
platenmaatschappij Multidisk uit Almere, die vond dat dit 
veelzijdige album te goed was om in de vergetelheid te raken. 
Om de cd te promoten is gekozen voor de single ‘De 
Volgende Keer’, een rustige folk-ballad die Jaap samen met 
de Volendamse folkformatie Devilish Mary heeft opgenomen.  
 
Single 
“Het kiezen van een single was moeilijk omdat het album 
‘Van de koude grond’ veel verschillende stijlen herbergt”, 
vertelt Multidisk manager Danny Bultman. “We hebben 
gekozen voor ‘De Volgende Keer’ omdat het gewoon een heel 
mooi lied is, maar we hadden ook kunnen kiezen voor latin, rock, pop, feest of easy listening. 
Jaap de Bok is gewoon niet in een hokje te plaatsen.” 

  
Koude grond 
Zelf zegt Jaap erover: “Ik voel me als muziekmaker goed 
thuis in bijvoorbeeld folk, latin, pop, rock en zelfs feest, in 
zowel Engels, Nederlands als Spaans. De moeilijkste 
opgave was om een consistent album, qua opbouw en s
te maken dat al die stijlen herbergt, maar dat ging eigenli
heel goed. De titel ‘Van De Koude Grond’ gaat over het hoe 
en waarom ik muziek maak. Noord-Hollanders zijn nuchtere 
mensen en tonen niet gauw hun emoties. Ons gevoel moet 
echter toch ergens heen. En voor je het weet schrijf je mooie 
liedjes en maak je muziek.” 

feer, 
jk 

 
‘Van de koude grond’ is uitgebracht door platenmaatschappij 1Core in samenwerking 
met Multidisk, Almere. De distributie wordt verzorgd door Pink/Multidisk onder 
nummer MCD 2053. De single ‘De Volgende Keer’ is uitgebracht onder nummer MS 
2232. Radio en TV Promotie Nel van Olm 0622949762. Contact met Jaap de Bok is 
mogelijk via info@jaapdebok.nl. Meer info is te vinden op www.jaapdebok.nl. 
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