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Joseph Schamp woonde nog in Den Bosch toen Peter Koelewijn hem vroeg roadmanager te worden van zijn band de

Rockets.  Schamp: ´Via Peter kwam ik in Hilversum terecht en in 1976 werd ik officieel aangesteld als directeur algemene 

zaken van Born Free, zijn productiemaatschappij onder de vlag van Phonogram. Toen de Wisseloord studio’s van Philips 

werden gebouwd had ik daar als één van de eersten mijn kantoor. Er kwamen tal van artiesten langs en ik had al snel een 

enorm netwerk. Voor tientallen artiesten – waaronder Dire Straits, Earth and fire, The Moody Blues, Luv, Ten CC, Village 

People en Donna Summer – deed ik de tv- en radiopromotie bij alle omroepen. Ik was altijd bezig voor mijn 

artiesten. Wekelijks liep ik alle omroepen langs met nieuw uitgekomen singles en albums.’

Schamp heeft mooie herinneringen aan de Britse rockband Dire Straits. Hij vertelt:  

“Die waren up coming in Engeland. De pers was lovend over de band, maar ze 

stonden nog niet in de hitlijsten. Ik heb enorm moeten leuren met de geweldige 

single Sultans of Swing. Ik geloofde heilig in deze band. Uiteindelijk kon ik de 

interesse wekken van Felix

Meurders en Herman van der Velden, producer van Langs de Lijn en de 

Tour de France. Tijdens de tour is Felix Sultans of Swing gaan draaien 

en toen kregen de Dire Straits snel bekendheid. Ik heb nog het 

eerste buitenlandse tv-optreden voor de band kunnen regelen bij 

Top Pop in 1978. Mark Knopfler, de frontman van de Dire Straits, 

heeft zijn zoon maar mij vernoemd. Leuk toch!`

Joseph
Schamp (65):
‘Ik heb duizenden cassettes en
plaatjes afgeluisterd’
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