
 

 

 

Sampling 
Wat is sampling en hoe is het ontstaan? 

 
Samplen is eigenlijk iets bestaands pakken en dat opnieuw gebruiken. In de jaren ’80 is de drum loop 

uit het nummer Amen, my brother ontdekt en wordt de meest gebruikte sample in de hip hop, jungle en 

drum and base muziek.  DJ Diablo vertelt hoe hij zelf samples maakt. 

 

In 1969 heeft de Soulband The Winstons een hit met Colour Him Father, ze krijgen er zelfs een Grammy voor. 

Maar op de B-kant van het singeltje staat het nummer Amen, My Brother, en 6 seconden van dat nummer 

zullen wereldberoemd worden. 

De Amen-break wordt het meest gesamplede muziekfragment ooit. 

Het totale random drumrol in het midden ergens, op de één of andere manier heeft iemand die ooit ontdekt in 

de jaren ’80, en gebruikt in een aantal Hiphopplaten en vanaf dat moment is iedereen het eigenlijk gaan 

recyclen, het is eigenlijk ook een beetje de basis geweest voor bijvoorbeeld de Jungle en de Drum And Base, 

en vooral ook de Breakbeat. Er zijn hele genres uit ontstaan uit die ene drum. 

Ik doe er wel altijd iets nieuws mee, ik maak ‘m langzamer, ik maak ‘m sneller, ik gooi ‘m door een filter. 

Samplen is eigenlijk iets bestaands pakken en dat opnieuw gebruiken. En als ik iets doe met beeld, zie ik dat 

ook als een sample, maar ik zie kleding ook als een sample: je kan er dingen opplakken, je kan er dingen 

afknippen. Vroeger was natuurlijk heel erg het gevoel van “ja, we jatten iets”, “mensen die samplen, dat zijn 

mensen die zelf niet creatief zijn”. Het is eigenlijk gewoon het manipuleren van iets wat je al hebt gevangen en 

dat kan je, eigenlijk naar je eigen hand zetten. 

In dit specifieke geval heb ik eigenlijk mijn eigen stem gesampled. Het begon eigenlijk zo… 

Nou, dan denk je: “dit gaat echt helemaal niks worden!”. Maar uiteindelijk met heel veel 

doorzettingsvermogen en fantasie komen we uiteindelijk hieruit… 

En dan ga je stapelen… 

En ik heb heel veel gebruikgemaakt van internationale blogs en die schreven heel veel over mijn muziek en zo 

komt het eigenlijk, overal over de hele wereld terecht. En zo kwam het ook terecht bij een jongen in Engeland, 

die hoorde een nummer van mij, het heette Hooligans, een enorme bak met herrie. Hij hoorde die track en hij 

was op dat moment bezig met zijn eerste album en hij heeft die track eigenlijk gewoon gesampled in zijn 

volledigheid en daar een heel nieuw nummer omheen gemaakt. 

En de grap is dan eigenlijk ook nog eens keer, dat het nummer veel beter erdoor geworden is en dat is 

natuurlijk waar je op hoopt, dat iemand iets van jou samplet, datgene pakt en het uiteindelijk beter maakt, dat 

is eigenlijk voor mij het ultieme voorbeeld van samplen 2.0, in 2011, 2012 en beyond. 
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