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Half november 1966 kwam er een nieuw radiostation in de ether dat 

Nederlandstalige programma’s begon uit te zenden gericht op ons 

land en gevuld met easy listening muziek. Het werd uitgezonden vanaf 

de MV Olga Patricia, later herdoopt in MV Laissez Faire. Het schip 

werd in de loop de tijd door vijf verschillende stations gebruikt, 

waarbij Radio 227 de opvolger werd van Radio Dolfijn en er meer 

voor een Top 40 format werd gekozen.  

In het boek in woord bijdragen van onder meer Look Boden, Lex 

Harding, Paul van Gelder Tom Collins en Johnny van Doren. Het 

woordwoord is geschreven door Jack Curtiss. Het zijn puur korte 

herinneringen aan gebeurtenissen uit de periode dat Dolfijn en later 

Radio 227 in de ether waren. Zie het niet als een historisch compleet 

verhaal. Wel zijn er vele krantenknipsels in het boek, dat op een 

afwijkend groot formaat en stevig gebonden is uitgebracht, terug te 

vinden. Knipsels onder meer afkomstig uit de archieven van OEM en 

Freewave Nostalgie. 

Samensteller Look J. Boden is de zoon van Look Boden die we kennen 

als onder meer presentator van beide voornoemde stations.  



Look J. Boden is een Nederlandse tekstschrijver, fotograaf, dichter 

en uitgever. Hij werd landelijk bekend als oprichter en uitgever van 

het literaire tijdschrift Renaissance. Van 1996-2002 was hij hiervan 

hoofdredacteur. 

Het prachtige boek telt 96 pagina’s, helaas deels niet genummerd, en 

brengt naast de foto’s die in krantenknipsels voorkomen, precies 100 

andere foto’s waarvan velen voor de eerste keer in boekvorm worden 

gepubliceerd en op prachtig glanzend papier zijn afgedrukt. Ook voor 

hen die de Nederlandse taal niet rijk zijn is het boek een must voor 

de verzameling boeken over het onderwerp ‘radio’.  

  

Het boek is te bestellen via Bank: NL23INGB 00093.90.564 tnv 

Item One Media b.v. te Hellouw info@radio227.nl 

BIC/SWIFTCODE: INGBNL2A 

De volgende prijzen zijn inclusief verpakking- en verzendkosten 

Voor Nederland  35,85 Euro 

Voor België, Duitsland en Engeland 37,70 Euro 

Voor Buiten Europa 43,30 Euro 

  

Er is een gelimiteerde editie van 250 exemplaren dus wees er snel 

bij! 

  

Veel kijk en leesplezier gewenst 

Hans Knot 
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