
Enter Media had net de eerste krant 
uitgegeven in Diemen toen jij bij ons 
aanklopte.
“Precies, zo is het gegaan. Ik zag de 
eerste krant met veel foto’s, ik had 
een camera en zag het meteen zit-
ten. Toen zijn jullie het voorzichtig 
gaan proberen en het ging goed. 
Natuurlijk was er in het begin 
soms wel de twijfel of het wel goed 
genoeg was. Maar de uitdaging om 
iets te ondernemen en het enthou-
siasme wonnen.”

Je was toen 17 en zat nog op school. 
Liep je al lang met die camera door 
Diemen?
“Ik kocht op mijn veertiende mijn 
eerste spiegelreflexcamera. Die 
fascinatie zit er al van jongs af aan 
in. Bij een voetbalwedstrijd zat ik 
op de zijlijn te letten waar alle ca-
mera’s staan en niet op het spel. 
Als er ergens opnamen werden 
gemaakt, wilde ik weten waarom 
en hoe. Mensen die ik lang niet 
heb gesproken vragen of ik al ca-
meraman voor televisie ben. Dat 
wilde ik namelijk worden. Ik was 
ook altijd al gefascineerd door de 
hulpdiensten. Als ik sirenes hoor-

de, sprong ik op mijn fiets en ging 
er achteraan. Vanaf mijn twaalfde 
maakte ik foto’s van de brandweer 
bij incidenten en plaatste ze op in-
ternet.”

Andere jongens willen dan zelf brand-
weerman worden.
“Nee, dat heb ik eigenlijk nooit ge-
wild. Ik ben na het vwo eerst com-
municatiewetenschappen gaan 
studeren. Ik was net een jaar voor 
het DiemerNieuws bezig en zag 
daarin veel mogelijkheden. Prio-
riteiten stellen vond ik toen moei-

lijk. Gespijbeld heb ik niet, maar ik 
was wel als eerste weg na een col-
lege om in Diemen weer een foto te 
maken. Ik ben overgestapt naar de 
hogeschool om media, informatie 
en communicatie te studeren. Dat 
paste beter. Vooral communicatie 
vind ik heel interessant. Het geven 
van advies en anderen helpen, dat 
ligt echt in mijn straatje.”

Die studie heb je al afgemaakt, maar 
toch ben je nog steeds student en heb je 
daarnaast nog een mooie leerplek voor 
jezelf geregeld.
“Ik heb de studie met extra excel-
lentieprogramma’s gedaan. Daar-
naast heb ik veel geleerd van mijn 
werk als fotograaf en van stages bij 
de NOS en de Daklozenkrant. Toch 
vond ik dat ik nog niet voldoende 
bagage had om de arbeidsmarkt op 
te gaan. Er miste nog een specialis-
me in mijn pakket. Ik heb me voor 

vier masters ingeschreven omdat 
ik nog twijfelde wat dat moest zijn. 
Het is bestuurskunde in Leiden ge-
worden. Ik heb wat ervaring opge-
daan in het bestuur van TIW Sur-
vivors en de Excellentievereniging 
en dat vind ik heel leuk. Toen ik 
klein was riep ik altijd dat ik direc-
teur van de Efteling zou worden. 
Dat wil ik ook wel eens onderzoe-
ken, maar nu gaat het in mijn stu-
die vooral over openbaar bestuur 
en dat interesseert me enorm. Ik 
volg altijd al de lokale politiek: wat 
wordt er besloten, waarom? Me 

aansluiten bij een politieke partij 
heb ik overwogen, maar bij welke 
partij dan? Wat is er nou mooier 
om de betrokkenheid bij Diemen 
en het contact met burgemeester 
Koopmanschap aan elkaar te kop-
pelen, dacht ik. Dus heb ik haar 
gevraagd of ik een tijdje met haar 
mag meelopen als assistent. En dat 
zag ze wel zitten. De burgemees-
ter heeft zelf ook bestuurskunde 
gestudeerd. Misschien kan ik als 
jonge Diemenaar over sommige 
onderwerpen en vanuit mijn stu-
die wat nieuwe input bieden. Ik 
heb enorm veel zin om dit te gaan 
doen. Daarnaast moet ik nog mini-
maal een jaar studeren voor mijn 
master.”

En in de toekomst? Minister-president?
“Ik wil nu gaan onderzoeken of 
een rol in het openbaar bestuur 
bij mij past en zo ja, welke dan. 

Ik weet niet wat ik ga worden. Ik 
ben een netwerker, ik zoek contact 
met de juiste mensen om verder te 
komen. Ik wil mensen aan elkaar 
koppelen, maar ook aan mezelf. 
Dat heeft tot nu toe al heel veel 
gebracht, bijvoorbeeld dat ik nu 
bij de burgemeester kan gaan wer-
ken. Wat het uiteindelijk wordt? 
Minister-president zal het zeker 
niet worden. Ik moet nog heel veel 
leren en ervaring opdoen en wie 
weet op welke plek ik dan uitein-
delijk terecht kom. 

Woon je over 10 jaar nog hier?
“Dan ben ik 33. De comfortzone 
hier in Diemen is zo sterk dat ik 
me moeilijk kan voorstellen dat ik 
niet meer in Diemen woon. Werk 
of de liefde, dat zou me uit Diemen 
kunnen wegtrekken. Maar als dat 
er niet is, dan woon ik over 10 jaar 
nog hier. Ik hoop dat ik nog steeds 
ondernemend ben en hard werk 
aan mijn carrière, maar dat ik dan 
ook besef dat ik geluk en voldoe-
ning uit andere dingen kan halen, 
bijvoorbeeld een eigen gezin. Ik 
kom zelf uit een hecht gezin met 
mooie tradities. Er is meer in het 
leven dan alleen werk en carrière.”

Aram Goudsmit was 5,5 jaar fotograaf voor het DiemerNieuws

DIEMEN - Als kind al sprong Aram Goudsmit (23) met een camera op zijn fiets en ging kijken wat er aan de 
hand was als hij sirenes hoorde. Toen het DiemerNieuws in 2008 voor het eerst op de deurmat lag, vond 
hij dat zijn foto’s wel in deze krant pasten. Hij meldde zich als 17-jarige vwo-scholier bij de redactie en 
sindsdien staan er vrijwel iedere week wel foto’s van zijn hand in de krant. Deze jonge Diemenaar noemt 
zichzelf sociaal entrepeneur, is nieuwsgierig, steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en heeft een 
zeer ondernemende geest. Dus wil hij verder en stopt hij met fotograferen voor de krant. Hangt hij zijn 
camera definitief aan de wilgen? Tijd voor een openhartig gesprek.

‘Fotograferen was heel leuk, maar nu 
is het tijd voor iets anders’

“Ik heb erg genoten van het 
maken van de portretfoto’s. Dat 
ging niet alleen om het maken 
van de foto maar ook om het 
verhaal van die mensen. Foto-
opdrachten  in het winkelcen-
trum vond ik het minst leuk. 
Ooit heeft iemand die boos was 
mijn camera uit mijn handen 
geslagen,  in het oude winkel-
centrum nog, en die herinne-

ring bleef me toch dwarszitten.
Die blauwe, dominante stoelen 
in de zaal van De Omval, daar 
wilde ik nog eens iets mee voor 
een mooie foto. De foto die ik 
er maakte van regisseur Erik 
Damman kwam het dichtst bij 
wat ik wilde, maar door het ha-
logeenlicht in de zaal is het toch 
nooit helemaal geworden zoals 
ik in mijn hoofd had.”

Foto’s maken

‘Camera’s 
hebben me altijd 
gefascineerd’

door Ingrid van Vlijmen

Donderdag 19 december 2013 pagina 8DiemerNieuws



Je bent actief lid van TIW Survivors 
geweest en nog steeds van de Neutebla-
zers. Waarom die verenigingen?
“Honkbal, dat kwam door mijn 
beste vriendje, Uri, die kende ik 
van de kleuterschool. Toen ik 
zes was, begon ik met Peanut 
Ball. Ik heb 16 jaar gehonkbald 
en de afgelopen jaren nog pu-
pillen getraind. Zelf spelen is 
nu lastig te combineren met al 
mijn andere bezigheden. Met de  
Neuteblazers maakte ik kennis 
toen ik op hun verzoek bij optre-
dens foto’s ging maken. Al snel 
wilde ik zelf ook mee gaan spelen 
en speel er nog steeds trompet. 
Dat is druk, maar dat is voor mij 
zo belangrijk dat ik de donder-
dagavond, repetitieavond, zoveel 
mogelijk vrij houd. Ik ben echt 
een verenigingsman. Elke vereni-
ging heeft een kern, een familie 
eigenlijk. En als dat matcht heb 
je een hele leuke tijd. Dat gevoel 
had ik sterk bij TIW en ook bij de 
Neuteblazers. Dan wil ik me daar 
ook voor inzetten. Dus ga ik in het 
bestuur, zoals bij de honkballers. 
Dat is mijn ondernemende aard. 

Ik wil dat er iets gebeurt, zeg dat 
ook en dan zegt men vaak: ‘ga het 
maar doen’.

Je bent altijd zelfstandig ondernemer 
geweest, past dat wel bij openbaar be-
stuur?
“Dat is wel een beetje een ouder-
wets beeld, denk ik. De onderne-
mende overheid is wel een hot 
topic nu, hoor. Mijn eerste bij-
baan was inderdaad meteen als 
freelance fotograaf en nu werk 
ik naast mijn studie ook als free-
lance adviseur voor crowdfun-
ding. Daarmee ben ik aanraking 
gekomen toen ik erover schreef 
voor mijn afstudeerscriptie. Mijn 
ondernemende geest zit er vooral 
in dat ik een doel voor ogen heb 
en weet dat je daar zelf iets voor 
moet doen en hard moet willen 
rennen. Ik wil mijn eigen talenten 
ontwikkelen. Daar moet je ook 
zelfvertrouwen voor hebben. Ik 
heb best al veel gedaan en ook wel 
andere dingen in vergelijking met 
veel mensen van mijn leeftijd. De 
directeur van de Daklozenkrant 
zei over mij dat ik heel graag de 

top van de berg wil bereiken maar 
ondertussen wel iedereen de hand 
wil schudden. Dat ben ik. Ik wil 
veel open houden. Omdat ik zo-
veel verschillende dingen doe, 
voel ik me nergens de beste in. 
‘It’s not how good you are, it’s how 
good you wanna be’, is de titel van 
een boek dat me heel veel inspi-
ratie gegeven heeft. Misschien ko-
men er in de komende 10 jaar wel 
nieuwe dingen op mijn pad waar 
ik iets mee ga doen, zoals dat tot 
nu toe met meer dingen is gegaan. 
Als ik nu al zou weten wat ik wil 
doen, dan wacht ik niet af, dan ga 
ik er op af en handel ik.”

Je lijkt erg verknocht aan Diemen, 
maar je hebt ook ruim een half jaar in 
Israël gewoond.
“Dat was een stage in mijn derde 
studiejaar. Best een stap om zo uit 
Diemen en van mijn familie weg 
te gaan, ik ben toch erg gehecht 
aan mijn leven hier. Ik miste mijn 
familie op vrijdagavond en de 
Neuteblazers op donderdagavond, 
maar ik heb er een hele leuke tijd 
gehad. Ik kon even alles achter me 

laten. Het DiemerNieuws heb ik 
iedere week via internet gelezen, 
want na vier jaar fotograferen en 
alles weten, wilde ik bijblijven. En 
toen er een gijzeling aan de gang 
was en ik daar via via over hoorde 
heb ik de redactie gebeld. Beide re-
dacteuren, ja, want het moest wel 
opgepakt worden, vond ik.”

Toen was je letterlijk ver weg, je kon 
niet voor de krant op pad. Wat als er 
nu op 2 januari iets gebeurt?
“Dan gaan mijn handen vreselijk 
jeuken, denk ik. Ik woon in Die-
men, mijn ogen staan open, ik zie 
veel. Maar dat is de keuze die ik 
nu maak: om een nieuwe uitda-
ging aan te gaan. Het was heel 
leuk om te doen, maar nu is het 
tijd voor iets anders.”

‘Ik wil nu onderzoeken of een rol in 
het openbaar bestuur bij me past’

Foto: Christian PFeiFFer  Nu eens voor de lens in plaats van achter de camera.  
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