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Hij is een vadsige Amerikaan met vrouwen- 
issues en een masturbatie-verslaving. 
Overtuigd atheïst en gelukkig gescheiden.  
En last but not least: the funniest man alive.  
Het succes van Louis CK verklaard. 
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‘ BOys fuCK  tHings up.  girLs ArE  fuCKEd up’

‘ WHEn yOu HAvE  

BACOn in yOur 

mOutH, it 

dOEsn’t mAttEr 

WHO is prEsidEnt’



zijn naam, mag CK zich al een tijdje tot de 
grote jongens van de Amerikaanse co-
medy-wereld rekenen. Maar in januari 
van dit jaar schreef hij werkelijk geschie-
denis door iets te doen waar geen enkele 
komiek ooit in slaagde: vier keer het gi-
gantische stadion van Madison Square 
Garden in New York boeken én tot de nok 
toe te vullen. Was hij een paar jaar gele-
den nog een echte comics comic – vooral 
geliefd door fijnproevers en collega-ca-
baretiers – inmiddels kent CK’s populari-
teit ook bij het grote publiek geen gren-
zen meer. Niet alleen is hij één van de 
succesvolste stand-up comedians van het 
moment en een graag geziene gast bij 
late night-shows, hij is als komiek ook on-
gekend veelzijdig. Zo is hij de hoofdrol-
speler, schrijver, regisseur én editor van 
zijn eigen comedyserie Louie. De pijnlijk 
grappige semi-autobiografische serie, 
waarin Louis een gefictionaliseerde ver-
sie van zichzelf speelt, werd vanaf het 
eerste seizoen bejubeld door recensen-
ten en overladen met prijzen en nomina-

Hij noemt zijn vierjarige dochtertje een 
fucking asshole. Vraagt zich hardop af of 
we mensen met voedselallergieën niet 
beter gewoon kunnen laten doodgaan 
(‘Maybe... if touching a nut kills you, you 
deserve to die’). Als klap op de vuurpijl 
verplaatst hij zich op live televisie in de 
belevingswereld van een kindermisbrui-
ker (‘It must be really good, from their 
point of view’). En dan toch niet de meest 
gehate man van de Verenigde Staten 
zijn? Dat is het geheim van Louis CK (47): 
volgens critici het grootste komische ge-
nie van zijn generatie. Volgens die hard-
fans zelfs de beste stand-up comedian al-
ler tijden. Robin Williams vergeleek hem 
al met klassieke comedy grootheden Ri-
chard Pryor en George Carlin. Of al die 
superlatieven op hem van toepassing 
zijn, moet iedereen maar voor zich bepa-
len (zoek hem op YouTube en oordeel 
zelf), maar succesvol kunnen we hem in 
elk geval wel noemen. Met twee Golden 
Globes, vijf Emmy Awards en talloze an-
dere onderscheidingen en nominaties op 

ties. Daarnaast scoorde hij tussen de be-
drijven door ook nog even twee serieuze 
acteerrollen in de films Blue Jasmine en 
American Hustle. Het gaat dus op z’n 
zachtst gezegd wel lekker met Louis CK. 
Maar wat maakt hem nu precies zo goed? 
Zijn succes uitgelegd aan de hand van 
zijn meest memorabele quotes.

Je zou het nu misschien niet meer zeg-
gen, maar de man die vorig jaar nog 4,5 
miljoen dollar aan tickets verkocht in een 
luttele 45 uur, heeft heel wat failures ge-
kend in zijn leven. Op zijn zeventiende 
deed hij zijn eerste stand-up-optreden 
tijdens een open podium-avond, maar na 
twee minuten wist hij al niets meer te 
zeggen. Toen hij op zijn twintigste naar 
New York verhuisde om opnieuw een po-
ging te wagen, had de timing niet beroer-
der kunnen zijn. De New Yorkse comedy 
scène zat in een dip. Dus moest CK zijn 
kunstje oefenen voor lege zalen en kon 
hij amper zijn huur betalen. In de jaren 
die volgden, ploeterde hij zich langzaam 
omhoog met schrijfklussen voor Caroli-
ne’s Comedy Hour, Late Night with Conan 
O’Brien, Late Show with David Letterman 
en The Chris Rock Show. Hij maakte on-
derweg nog even een flop van een film 
(Pootie Tang) en creëerde een matig suc-
cesvolle televisieserie (Lucky Louie). In 
2007 zag dan eindelijk zijn eerste com-
plete stand-up show Shameless het le-
venslicht, maar liefst vijfentwintig jaar na 
zijn eerste poging. En die mentaliteit van 

keihard werken, vallen en steeds op-
nieuw weer opstaan, vormt bij CK nog 
altijd de basis. Want waar komieken in de 
Amerikaanse stand-up traditie door-
gaans een loopbaan lang voortborduren 
op een vast repertoire, gooit Louis CK elk 
jaar zijn oude materiaal in de prullenbak, 
om weer helemaal bij nul te beginnen. 
Zijn beste nieuwe grappen test hij nog al-
tijd tot in den treure uit in kleine zaaltjes, 
schavend en schrappend, tot alleen de 
absolute pareltjes overblijven. Want, stelt 
hij: ‘Failure brings you closer to what you 
are good at.’ Als dat inderdaad zo is dan 
heeft Louis CK het falen inmiddels tot 
een ware kunst verheven. 

 
Naast falen is er nog iets dat Louis CK 
bijzonder graag doet: het breken met re-
gels en conventies, Eerst zette hij de co-
medy-industrie op z’n kop door zijn tic-
kets en DVD’s voor extreem lage prijzen 
(vijf dollar per dvd) te verkopen op zijn 
eigen website. Een beslissing waarmee 
hij definitief zeggenschap opeiste over 
zijn eigen creatieve materiaal én een dik-
ke middelvinger gaf aan grote winstge-
vende partijen als Amazon en iTunes. La-
ter brak hij ook in zijn eigen televisieserie 
Louie met alle ongeschreven wetten. Zo 
heeft hij schijt aan het doorgaans heilige 
begrip continuïteit: hij laat een actrice 
rustig een blauwe sjaal dragen, ook al 
droeg ze in het vorige shot nog een rode. 
Een acteur die in de ene aflevering zijn 
buurman speelt, is een paar afleveringen 
later zijn oom. CK castte zelfs een zwarte 
actrice als de moeder van zijn blanke kin-
deren, terwijl hij dit personage in een 
flashback weer door een blanke actrice 
liet spelen. Beslissingen die vele kijkers 
in opperste verwarring achterlieten. Zelf 
zei CK over de casting: ‘If the character 
works for the show, I don’t care about 
race.’ Een schijnbaar nobel statement, 
maar vooral een voorbeeld van CK’s stre-
ven om alles wat wij als publiek als van-
zelfsprekend beschouwen te bevragen en 
vervolgens volledig op z’n kop te zetten. 
‘He is just fucking with us,’ zo omschreef 
schrijver Dustin Rowles treffend CK’s 
hang naar ontregeling. Zo houdt hij ons 
als kijker in constante staat van verwar-
ring en op het puntje van onze stoel. Of-
wel: precies waar hij ons hebben wil.

Grappen maken die je eigenlijk niet kunt 
maken, dat is – zeker in de Nederlandse 
cabarettraditie – niets per se iets nieuws. 
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vuurpijl 

verplaatst hij zich 
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belevingswereld 
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‘Zijn beste 
nieuwe grappen 
test hij nog altijd 
tot in den treure 
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‘ Whenever you leave behind  
failure, that means you are doing 
better. if you think everything you’ve 
done has been great, you are 
probably dumb’ 

‘ i have a lot of believes  
and i live by none of them’ 

‘ i love being white. i really do. 
seriously. if you are not being  
white, you’re missing out. Because 
this shit is thoroughly good’ 
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‘ i finALLy HAvE tHE 
BOdy i WAnt. it’s EAsy. yOu just HAvE 

tO WAnt A rEALLy sHitty BOdy’



Maar in een land waarin het f-woord op 
televisie nog steeds angstvallig wegge-
piept wordt, slaagt CK er steeds in toch 
net een stapje verder te gaan dan ande-
ren. Homoseksualiteit, seks of verholen 
racisme, geen onderwerp waar CK zijn 
vingers niet aan durft te branden. Toch 
ligt zijn kracht niet in zijn intentie om te 
choqueren, maar zijn vermogen om met 
zijn choquerende boodschap een pijnlij-
ke menselijke waarheid bloot te leggen. 
Het meest treffende voorbeeld hiervan is 
toch wel zijn controversiële monoloog bij 
Saturday Night Live dit voorjaar, waarin 
CK zich in de belevingswereld van een 
kindermisbruiker verplaatste. Want, zo 
beredeneerde CK: ‘There is no worse life 
available to a human than being a caught 
child molester. And yet… they still do it! 
Which from, you can only really surmise, 
that it must be really good. I mean, from 
their point of view. It must be amazing. For 
them to risk so much.’ En met die woor-
den ging volgens veel Amerikanen hun 
geliefde Louis CK een stap te ver. Een 
storm van kritiek barstte los op internet, 
want kindermisbruik, daar maak je geen 
grappen over. Toch is deze op het eerste 
gezicht smakeloze uitspraak misschien 
wel het beste voorbeeld van het komische 
vakmanschap van Louis CK. Met een 
ogenschijnlijk nonchalante en tactloze 
observatie sleurt hij zijn publiek hard-
handig weg van de plek waar alles veilig 
en geordend is en dwingt het af te dalen 
naar de plek waar dingen rauw, gecom-
pliceerd en pijnlijk zijn. Want een wereld 
waarin pedofielen duivelse monsters zijn 
is lekker overzichtelijk. Maar een wereld 
waarin pedofielen mensen van vlees en 
bloed zijn, met motieven en gevoelens, 
dat is een donkere realiteit waar we ei-
genlijk niet aan willen. Zo dwingt CK ons 
op slinkse wijze die realiteit onder ogen 

te zien. Want, zo zegt hij zelf: ‘Offending 
people is a necessary and healthy act. It 
forces people to think.’ En als je kijkt naar 
de publieke discussies die zijn uitspraken 
keer op keer veroorzaken, lijkt hij daar-
mee een valide punt te hebben.

 
Of het nu over verwende jongeren gaat 
die het wonder van de moderne techniek 
niet kunnen waarderen. Of over ouders 
die optredens van hun kinderen missen 

omdat ze al filmend hun hele gezicht 
blokkeren met een iPad (‘You are NEVER 
going to watch that video!’). Niemand die 
zijn publiek zo genadeloos een spiegel 
voorhoudt als Louis CK. Zijn beroemdste 
uitspraak ‘Everything is amazing, nobo-
dy’s happy’ waarin hij in één zin de es-
sentie van onze tijdsgeest samenvat, 
prijkt zelfs als spreuk op talloze T-shirts, 
petjes en koffiemokken. Maar hoe feil-
loos hij ook de vinger op de zere plek van 
onze Westerse samenleving weet te leg-
gen, CK omzeilt vooralsnog handig de rol 
van prekende moralist die het beter weet. 
Simpelweg door de meest vernietigende 
kritiek voor zichzelf te bewaren. Schaam-
teloos wijdt hij uit over zijn overgewicht 
(‘The meal is not over when I am full, the 
meal is over when I HATE myself’) over 
zijn worstelingen als vader (‘Having kids 
is hard, because it’s boring’) en over zijn 
liefde voor masturbatie (‘I even mastur-
bated between the two towers going 
down’). Misschien is die eerlijkheid wel 
de belangrijkste reden dat zoveel men-
sen zo graag naar Louis CK kijken. Die 
eerlijkheid die maakt dat mensen zich 
met hem kunnen identificeren. En die er-
voor zorgt dat CK ondanks zijn succes en 
de miljoenen dollars op zijn bankreke-
ning een komiek van het volk blijft. Want, 
zo lijkt de boodschap die onder zijn oeu-
vre verscholen ligt, we zijn allemaal men-
sen. Of, zoals CK het zelf stelt: ‘There are 
only two kinds of people in this world: 
people that say they pee in the shower. 
And dirty fucking liars.’ 

Los met 
Louis
Beroep Stand-up comedian, 
acteur, schrijver, regisseur
geboren 12 september 1967, 
Washington DC
Opleiding Newton North High 
School (dezelfde school als 
Friends-ster  Matt LeBlanc)
geboorteplaats Washington
Burgerlijke staat In 2008 
gescheiden van kunstenares Alex 
Bailey, vader van twee dochters
Bekend van Zijn stand-up shows, 
o.a. Shameless, Hilarious en Oh 
My God, speelde rollen in Blue 
Jasmine en American Hustle en 
hoofdrolspeler, schrijver en 
regisseur van zijn eigen 
yv-serie Louie

Louis CK mag dan graag de 
spot drijven met zijn grote 
liefde voor masturbatie, sinds 
een aantal maanden doen 
hardnekkige geruchten de 
ronde dat CK ook naast het 
podium maar moeilijk van 
zichzelf af kan blijven. Zo 
claimen verschillende 
vrouwen dat CK hen heeft 

tot nu toe anoniem en 
onbevestigd zijn, moeten we 
dat antwoord voorlopig nog 
even schuldig blijven. Laten 
we – met andere gevallen 
comedy-legendes nog vers in 
het achterhoofd – maar 
hopen dat deze held zijn 
voetstuk ook daadwerkelijk 
waard zal blijken te zijn… 

masturbatie 
consternatie

lastig gevallen. Hij zou zich in 
hun bijzijn hebben afgetrok-
ken en hen zelfs de weg 
hebben versperd toen zij 
probeerden weg te komen. 
Gaat het hier om roddels en 
achterklap? Of is Amerika’s 
meest geliefde komiek 
stiekem een perverse 
viezerik? Doordat de verhalen 

‘your phone doesn’t suck. the 
shittiest cellphone in the world is a 
miracle. your live sucks. Around the 
phone’
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‘ i WOuLd nEvEr  CALL A gAy guy  A fAggOt.  unLEss HE is BEing 
A fAggOt’

‘ Lying is prEtty AmAzingLy usEfuL. 

HOW dO yOu tELL A Kid nOt tO usE  

A tHing tHAt sOLvEs EvEry pOssiBLE 

prOBLEm?’ 


