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Met z’n 
allen 
alleen
Klik, klik, klik. In het holst van de nacht 
neemt Aristotle Roufanis urenlang foto’s.  
Hij componeert er gedetailleerde beelden 
van. Die geven een intiem kijkje in het 
solitaire leven van mensen in de grote stad.
 
Door Jeroen Bos
Fotografie: Aristotle Roufanis

‘Alone Together 
VIII’, 2017. 
Roufanis begon 
zijn project over 
eenzaamheid in 
2016.

Z 
ou een Franse boer 
uit de middeleeu-
wen gelukkiger zijn 
geweest dan een 
hedendaagse ban-
kier in Parijs? De een 

leefde in een lemen hutje, terwijl 
de ander een riant appartement 
heeft met uitzicht over de Champs-
Élysées. Is de bankier daarom 
tevredener met zijn leven dan zijn 
bet-bet-bet-betovergrootvader?

Die vraag stelt de Israëlische 
historicus Yuval Noah Harari 
in zijn fascinerende beststeller 
Sapiens – Een kleine geschiedenis 
van de mensheid. Zijn voorzichtige 
conclusie: waarschijnlijk niet. 
Daar is een biologische reden voor: 
de mens heeft een soort ingebouw-
de geluksregelaar, die ervoor zorgt 
dat hij niet voortdurend euforisch 
is, maar ook niet te droevig.  

Maar er speelt nog iets anders. 
De Parijse bankier leeft in grote 
weelde: een warm, comfortabel 
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de komende decennia nog groter 
worden. Niet alleen trekken meer 
mensen naar de stad, ze wonen 
ook steeds vaker alleen.

Nu is eenzaamheid, net als 
geluk, een moeilijk te meten gege-
ven. Dat levert grote verschillen op 
tussen verschillende onderzoeken. 
Zo voelt volgens het CBS zo’n vier 
procent van de Nederlanders van 

vijftien jaar en ouder zich een-
zaam. In de VS zegt bijna de helft 
van de bevolking zich af en toe of 
altijd alleen of buitengesloten te 
voelen. Het Verenigd Koninkrijk 
heeft sinds vorig jaar zelfs een 
minister van eenzaamheid. Die is 
aangesteld nadat een peiling had 
uitgewezen dat 9 miljoen inwoners 
zich vaak of altijd eenzaam voelen.

appartement, hippe kunst aan de 
muren en een designkeuken. In 
de garage een Tesla en een snelle 
motor. De middeleeuwse boer 
moest het redden met een hutje, 
wat potten en pannen en een set 
kleren die hij misschien wel maan-
den zonder wassen droeg.

Maar spullen en geld maken 
niet per se gelukkig. Familie en de 

gemeenschap lijken meer invloed 
te hebben op ons geluksgevoel dan 
geld en gezondheid, stelt Harari. 
Daar wringt dus de schoen: onze 
moderne maatschappij levert veel 
welvaart op, maar de keerzijde is 
dat familie en de gemeenschap 
minder hecht zijn geworden. Het 
resultaat: eenzaamheid.

Het kan goed zijn dat de suc-

cesvolle Parijse bankier zich als 
anonieme figurant in de grote stad 
miserabeler voelt dan de boer uit 
1500 die zich omringd wist door 
familie en vrienden.

De grote stad vormt een fascine-
rende en tragische paradox. Hoe 
meer mensen er wonen, hoe groter 
de kans dat een inwoner zich een-
zaam voelt. En dat probleem zal 

‘Alone Together 
XII’, 2019. Dit 
werk is drie 
meter breed en 
bijna anderhal-
ve meter hoog.
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sters verlicht zijn: kleine etalages 
waarin een glimp van het leven 
van de bewoner wordt geëtaleerd. 
Bij Roufanis krijgt iets eenvoudigs, 
zoals een schilderij, een bankstel 
of een persoon achter een gordijn, 
een dramatische lading. 

Je voelt je als kijker een voyeur, al 
moet je het verhaal bij het plaatje 
zelf bedenken. Door de duisternis 

in Roufanis’ werk krijgt zo’n ver-
haal algauw iets melancholieks. 
Achter dat ene verlichte raam zit 
vast geen schrijver de laatste hand 
te leggen aan zijn meesterwerk, 
maar eerder iemand die na een 
lange dag werken de slaap maar 
niet kan vatten. Of iemand die stil-
letjes voor de tv zijn verdriet zit te 
verdrinken. q

EXPOSITIE
Alone Together, t/m 23  
februari in Contour Gallery, 
Rotterdam. Contour.Gallery

Toen de Griekse fotograaf Aris-
totle Roufanis (36) een paar jaar 
geleden naar Londen verhuisde, 
maakte hij voor het eerst kennis 
met het fenomeen van grootste-
delijke eenzaamheid. Als man 
van buiten zag hij het isolement 
van mensen in de grote stad. Na 
wat aanvullend onderzoek  naar 
dit fenomeen begon hij aan een 

ambitieus project om de eenzaam-
heid van de stadsbewoners vast te 
leggen.

 Hij zoekt diep in de nacht een 
plek die hem uitzicht geeft op het 
stedelijke landschap. Een heuvel, 
of een hoog gebouw. Als hij zijn 
apparatuur heeft opgezet, begint 
Roufanis heel precies het stads-
gezicht vast te leggen. Klik, klik, 

klik. Foto voor foto. Een proces dat 
soms uren duurt. Hij deed dat in 
onder meer Londen, Miami, Parijs 
en Hongkong. Terug in zijn studio 
maakt Roufanis gedetailleerde 
compilaties van de foto’s. Daar 
is hij soms wel een halfjaar mee 
bezig. 

We zien donkere gebouwen, 
waarin een of slechts een paar ven-

‘Alone Together 
XV’, 2019. Rou-
fanis fotogra-
feerde in onder 
meer Miami, 
Hongkong, Pa-
rijs, en Londen.
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