
Adam Curry is niet stoer, maar voor 
avontuur is hij altijd te porren. Daarom zit 
hij bij 'onze jongens' in Irak. 

Diskjockey Adam Curry presenteert zijn 
radioprogramma 'Ook Goeiemorgen' deze week iedere 
ochtend live vanuit Irak. Om 'onze jongens een hart 
onder de riem te steken' zegt hij. 

Operation Iraqi Sunrise' vindt plaats in Camp Smitty, een 
tentenkamp met ruim 1100 Nederlandse militairen. 
Freek de Jonge bezocht de Nederlandse troepen vorige 
week al, maar dat Curry de primeur niet heeft deert hem 
niet. We zijn nog steeds het eerste Nederlandse 
radioprogramma dat live vanuit Irak uitzendt.'' 

Curry stond het afgelopen jaar vooral in de 
belangstelling met zijn realitysoap 'De Adams Family' en 
de presentatie van zijn geflopte televisieprogramma 
'Sterrenbeurs'. Sinds september presenteert hij het 
programma 'Ook Goeiemorgen' bij Radio Veronica. 

Waarom wil je juist deze mensen 'een hart onder de 
riem steken'? 



“Eigenlijk om puur persoonlijke redenen. Toen ik 
opgroeide, wilden kinderen nog agent of brandweerman 
worden maar dat is nu niet meer zo. Die beroepen raken 
in de vergetelheid, terwijl ze wel nodig zijn. Dat geldt 
ook voor de krijgsmacht. Het is gewoon een manier van 
respect tonen, het zijn tenslotte de vaders, moeders, 
zoons en dochters van veel mensen hier.'' 

Gaat er een stoere jongensdroom van je in vervulling? 

“Nee helemaal niet. Ik ben trouwens ook niet stoer, mijn 
collega's en ik zijn eigenlijk allemaal watjes. Ik heb 
vroeger ook nooit met geweertjes gespeeld. Maar het 
avontuur ervan trekt me wel, daar ben ik altijd voor te 
porren.'' 

Komt het idee voor deze uitzendingen van jou 
persoonlijk? 

“Nee, het komt echt voort uit een discussie over Irak die 
we een paar weken geleden in de uitzending van 'Ook 
goeiemorgen' hadden. Toen riepen we voor de grap 'we 
gaan erheen'. Maar na de uitzending zei de Veronica-
directie meteen 'goed idee, dat moet je doen'.'' 

Hoe heb je het voor elkaar gekregen dat het ministerie 
van defensie toestemming gaf? 

“Nou, eigenlijk hebben we gewoon opgebeld. 
Aanvankelijk waren ze niet erg positief, maar later 
wilden ze toch praten. Ik heb gezegd: 'We pretenderen 
geen journalisten te zijn en zijn ook niet van het 



afzeikerige soort. We willen gewoon gezelligheid.  Toen 
ze mijn radioprogramma een paar keer hadden 
gehoord, zagen ze het wel zitten.'' 

Je gaat ook soldaten interviewen. Heeft het ministerie 
van defensie je beperkingen opgelegd? 

“Nee ik heb het idee dat we heel vrij worden gelaten. Ik 
ben daar ook niet om een mening te geven. Ik wil een 
menselijk geluid laten horen. Dat mis ik in de 
Nederlandse media.'' Lachend: “Ik ga natuurlijk wel 
vragen of ze nog massavernietigingswapens hebben 
gevonden.'' 

Je hebt in eerdere interviews laten weten tegen de 
oorlog in Irak te zijn. Is het niet een beetje tegenstrijdig 
om daar een programma te maken? 

“Ik voel dit niet als een promotie voor oorlog, die 
jongens doen hun werk en dat moeten we waarderen. 
Maar ik ben zeker tegen oorlog. Ik vind het een primitief 
concept waar ik als redelijk intelligent mens weinig 
begrip voor heb. Maar ik ben niet tegen de krijgsmacht, 
die heb je gewoon. De Amerikanen zijn de oorlog 
begonnen, de Nederlanders zijn er voor de 
wederopbouw.'' 

Hoe bereid je je voor? 

“Ik krijg veel tips in de trant van 'neem geen ijsblokjes', 
omdat die van het kraanwater worden gemaakt. Verder 
merk ik het ter plaatse wel. Ik wil gewoon meedraaien, 



in een tent slapen, samen eten. Of ik ook corvee heb? 
Dat weet ik niet, ik zou het niet erg vinden. Het gaat 
erom dat we een beeld geven van het dagelijks leven 
daar. Het zal wel moeilijker zijn dan iedereen aanneemt. 
Je moet ook niet denken dat ik het niet eng vind, maar 
het leven is geen generale repetitie. 
You only live once!'' 

Het bezoeken van 'onze troepen' door beroemdheden is 
nogal Amerikaans. In hoeverre heeft jouw eigen 
Amerikaanse achtergrond met dit idee te maken? 

“Om te beginnen: de naam Operation Iraqi Sunrise is 
natuurlijk een knipoog naar de Amerikaanse militaire 
operaties. Maar inderdaad, het is niet erg Nederlands 
om zoiets te doen; dus misschien kom ik er wel mee 
omdat ik Amerikaans ben. We krijgen wel veel leuke 
reacties van Nederlanders trouwens.'' Lachend: ,”Ik 
moet oppassen dat ik het niet alleen over 'onze jongens' 
heb. Ik wordt er steeds op geattendeerd dat er natuurlijk 
ook vrouwen daar zitten.'' 


