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1 Put uit eigen 
ervaring 

Voordat de eenvoudige jongen uit het 
Engelse stadje Reading opklom naar de 
status van A-list celebrity, kende Ricky 
Gervais de sleur van het kantoorbestaan 
maar al te goed. Zijn baan als entertain-
ment officer voor de University of Lon-
den Students Union (ULU) inspireerde 
Gervais tot de eerste ideeën voor The Of-
fice. Op de werkvloer sloeg hij zijn vrien-
den om de oren met hilarische imitaties 
van collega’s. Toen hij de ULU in 1977 
inruilde voor een baan bij radiostation 
Xfm, leerde hij zijn huidige compagnon 
Stephen Merchant kennen, die hij ver-
maakte met zijn typetje seedy boss, of-
wel ‘foute baas’. Gervais en Merchant 
vonden elkaar helemaal in hun fascina-
tie voor de hilariteit van het kantoorbe-
staan. Merchant in de Bristol Evening 
Post: “In ieder kantoor vind je dezelfde 
soort mensen: iemand die de grappigste 
wil zijn of iemand die met Tipp-ex zijn 
naam op zijn nietmachine schrijft.” Hun 
observaties van het kantoorleven, en 
Gervais’ typetje Seedy Boss zouden uit-

volgens sommigen is hij een overschat acteur met 
een fout gevoel voor humor, anderen menen dat hij 
een meester is in het blootleggen van het menselijk 
tekort. vriend en vijand kunnen het over één ding 
eens zijn: ricky gervais is niet meer te stoppen. Ze-
ven BaFta awards, vijf British Comedy awards, 
twee emmy’s en drie golden globes pronken in-
middels op zijn schoorsteenmantel. Zijn tv-series 
the Office en extras werden wereldwijd beju-
beld, zijn kinderboek Flanimals werd een regel-
rechte bestseller, zijn vier onemanshows wa-
ren binnen een uur uitverkocht en the ricky 
gervais Show prijkt in het guiness Book of 
records als de meest gedownloade podcast al-
ler tijden. een ieder die de zegetocht van deze 
mollige kerel met zijn rare lachje aanschouwt, 
kan niet anders dan zich afvragen: hoe heeft hij 
dat in godsnaam geflikt? Hoe verander je van een 
doodgewone dertiger met een flutbaantje binnen 
vijf jaar in de invloedrijkste comedian van het de-
cennium? JFK presenteert de ricky gervais-spoed-
cursus: van zero naar comedy-hero in tien stappen.

eindelijk leiden tot de serie die de wereld 
van de Britse comedy voor eens en altijd 
zou veranderen. 

2 never CHange a 
winning team

De dikke en de dunne. Qua uiterlijk vor-
men de mollige Ricky Gervais en de 
ruim twee meter lange Steven Merchant 
een klassiek duo. Hoewel ze, krap drie 
jaar na hun eerste ontmoeting bij Xfm, 
het meest gevierde schrijfkoppel in de 
comedywereld zijn, had geen van hen 
dat vooraf kunnen vermoeden. Ricky 
wilde graag een assistent om de rotklus-
jes op te knappen. De eerste sollicitatie-
brief op de stapel was toevallig die van 
Stephen Merchant. In 1998 maakte Mer-
chant voor een traineeship bij de BBC 
een korte film met als hoofdpersoon 
Gervais’ typetje Seedy Boss. Gervais 
maakte hierin zijn acteerdebuut, en het 
was meteen raak. Een gouden koppel 
was geboren. “Het is eigenlijk een soort 
huwelijk,” grapt Merchant over hun in-
middels tienjarige samenwerking. Na 
The Office volgde Extras, The Ricky Ger-

Alles wat Ricky Gervais aanraakt verandert in goud. Sinds zijn comedy-hit The Office tien jaar geleden kreeg hij met zijn pijnlijke humor eerst 
het cult-publiek en daarna ook Hollywood op de knieën. Hoe doet hij dat toch? JFK dook in het woelige leven van Ricky Gervais en 
ontrafelde het geheim van één van de invloedrijkste comedians van het moment. TeKST FlOOR bAKHuyS ROOzebOOm
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vais Show en Life’s Too Short. En – geluk-
kig! – is het duo nog lang niet klaar: “We 
blijven doorgaan tot we het niet leuk 
meer vinden.” 

 
3 KOeSter Je 

rOOtS
Afzeiken of afgezeken worden, daar 
draaide het allemaal om in huize Ger-
vais. Als nakomertje in een gezin van 
vier kinderen leerde de kleine Ricky al 
snel zijn mannetje te staan. Want je 
moest er wel tegen een stootje kunnen, 
en de hardste grappen zowel kunnen 
uitdelen als ontvangen. Niet voor ieder-
een weggelegd dus! Zijn moeder Eva, 
met haar scherpe tong en working class 
humor, vormde voor Gervais een grote 
inspiratiebron. Een van haar uitspraken 
haalde zelfs het script van The Office: 
“You’re about as much use as a one-leg-
ged man in an arse-kicking contest.” 
Sinds zijn plotselinge wereldfaam is 
Gervais niet alleen trouw gebleven aan 
zijn familie, maar ook aan zijn vriendin 
Jane Fallon, met wie hij al bijna dertig 
jaar samen is. Als uitgesproken atheïst 
gelooft hij niet in trouwen. “Wat heeft 
het voor zin om iets aan God te zweren 
als je niet in hem gelooft?” zegt hij in 
New! Magazine. “Bovendien houdt ons 
samenzijn al langer stand dan de meeste 
huwelijken.” De genadeloze eerlijkheid 
en nuchtere reactie van zijn dierbaren 
op zijn succes zorgen ervoor dat Gervais 
zich geen illusies maakt. “Geloof me, als 
ze iets rubbish vinden, dan zeggen ze 
dat gewoon.”

4 StOP OP Je 
HOOgtePunt

Niemand die het begreep. Na twee sei-
zoenen en twee kerstspecials en boven-
dien op het hoogtepunt van populariteit, 
stopte The Office. De fans waren teleur-
gesteld en velen waren verbaasd dat de 
successerie zo snel al tot een einde 
kwam. Maar stoppen, dat was geen 
vraag, dat was logisch. “De enige moge-
lijkheid om door te gaan, was in herha-
ling vallen,” zegt Gervais in een inter-
view: “Ik wil dingen maken die 
vernieuwend zijn, en niet steeds hetzelf-
de kunstje laten zien.” Althans, dít trucje 
herhaalde hij wel, want ook van de po-
pulaire serie Extras werden maar twee 
seizoenen en een kerstspecial gemaakt. 
Gervais: “Mensen vragen altijd waarom 
we niet meer seizoenen maken, maar 

met zijn personages niet boven ‘ons nor-
male mensen’ staan, hij is één van ons. 
Daarom is de spiegel die hij ons voor-
houdt ook zo onverbiddelijk. 

7 KOeSter Je 
iJdelHeid

Een zwoele blik, geprononceerde juk-
beenderen en een kapsel waar David 
Bowie nog een puntje aan zou kunnen 
zuigen. Wie foto’s ziet van Ricky Gervais 
in de jaren tachtig, zal een schaterlach 
niet kunnen onderdrukken. Als leadzan-
ger van de New Wave band Seona Dan-
cing wilde de jonge (en toen nog hyper-
slanke) Gervais maar één ding: popster 
worden. Hoewel de circulerende foto’s 
en YouTube-filmpjes nu door zouden 
kunnen gaan voor één van Gervais’ ei-
gen persiflages, was zijn ambitie des-
tijds – eerlijk waar – bloedserieus. Dit 
maakt de beelden haast een beetje te 
gênant om naar te kijken. Toch zijn 
het juist dit soort mislukkingen 
die hem tot zo’n briljante observa-
tor van de menselijke onbehol-
penheid maken. Gervais kent de 
blinde vlek van ijdelheid zelf 
maar al te goed. Het is dat inzicht 
in z’n eigen zwakheden, dat zijn 
personages zo herkenbaar maken. 
Over zijn alter ego David Brent 
zegt Gervais op de website van 
The Huffington Post: “Iedereen 
heeft wat van David Brent in 

waarom zou je doorgaan tot de glans er 
af is? Net als op een feestje, moet je weg-
gaan op het hoogtepunt. You always got-
ta leave them wanting more.” 

5 PrOvOCeer
Gehandicapten, homo’s, lilliput-

ters, racisme of de Holocaust, geen ta-
boe is veilig voor Ricky Gervais. Of zoals 
hij zelf zegt: “Er bestaat geen onder-
werp waar je nooit grappen over zou 
moeten maken. Met moppen over pijn-
lijke onderwerpen leg ik juist het onge-
mak van het publiek onder de micros-
coop.” Volgens critici is de scheidslijn 
tussen ‘iets aan de kaak stellen’ en ge-
woon foute grappen maken, bij Gervais 
wel érg dun. Zijn nieuwste tv-serie Life’s 
Too Short, een mockumentary waarin de 
lilliputter Warwick Davis de hoofdrol 
speelt, oogstte om precies die reden veel 
kritiek. In de serie tuimelt Davis her-
haaldelijk uit zijn veel te grote auto, hij 
wordt door Johnny Depp in een toiletpot 
gestopt, en daarna ook nog eens een 
prullenbak in geduwd. Bij al deze pijn-
lijk hilarische scènes rijst op den duur 
de vraag: lachen we om de onwetend-
heid van mensen? Of lachen we gewoon 
om lilliputters? Toch is het balanceren 
op deze flinterdunne grens precies wat 
het werk van Ricky Gervais zo spannend 
maakt. En zo gevaarlijk grappig. 

6 weeS de 
underdOg 

Met zijn mollige postuur, pafferige ge-
zicht en weinig glamoureuze kapsel 
heeft Ricky Gervais niet bepaald de al-
lure van een superster. Zelfs nu zijn 
roem naar ongekende hoogte is geste-
gen, kleedt hij zich nog het liefst in een 
joggingpak en een T-shirt, een outfit die 
inmiddels zijn handelsmerk is gewor-
den. Niet alleen omdat hij zich daarbij 
prettig bij voelt, want wie naar Ricky 
Gervais kijkt, ziet geen ongenaakbare 
celebrity met designerkleding, een ge-
bruinde huid en een strakke kaaklijn, 
maar een mens van vlees en bloed. En 
dat is dan ook meteen zijn geheim tot 
succes. Toen hij in The Office furore 
maakte als de ijdele office manager Da-
vid Brent, zag het publiek geen gelikte 
acteur, maar een man in al zijn kwets-
baarheid. Een karakter zo onuitstaan-
baar en tegelijk zo onbeholpen, dat je 
ongewild alleen nog maar medelijden 
met hem kon hebben. Ricky Gervais gaat 

 
8 Omring Je met 

Sterren
En waar vind je nu meer blinde ijdelheid 
dan in de wereld van de rich & famous? 
Werkte hij in The Office nog met (tot dan 
toe) onbekende acteurs, in zijn tweede 
tv-serie tovert Gervais een indrukwek-
kende selectie Hollywoodsterren tevoor-
schijn. In Extras speelt Gervais de rol 
van Andy Millman, een mislukte acteur 
die zijn geld verdient met figuranten-

werk. In iedere aflevering is een gast-
rol weggelegd voor een beroemdheid, 
die een karikatuur van zichzelf 

speelt. Grootheden als Kate 
Winslet, Robert De Niro, Samuel 
L. Jackson, Ben Stiller en Sir Ian 
McKellen maken zichzelf in Ex-
tras ongegeneerd belachelijk. 
Onvergetelijk is de aflevering 

waarin Orlando Bloom iedere 
vrouwelijke figurant op de filmset 
vraagt of hij knapper is dan Johnny 

Depp. Het unieke van zo’n scène 
schuilt niet in de absurditeit, maar 
in de waarheid die onder het op-

9 SCHOP Ze tegen 
Hun SCHenen

Wat doe je als alle supersterren je op 
handen dragen en al je jeugdhelden met 
je willen werken? Juist, dan schop je ze 
eens flink tegen de schenen. Toen Ger-
vais in 2010 voor het eerst de Golden 
Globes presenteerde, kon Hollywood 
nog wel lachen om die guitige Brit met 
zijn brutale grappen. Dat lachen zou ie-
dereen wel vergaan bij de Golden Glo-
bes een jaar later. Ongekend vilein trap-
te hij alle aanwezigen op de perfect 
gepedicuurde tenen. “Alles in filmland 
was dit jaar 3-D,” begon hij, “behalve de 
karakters in The Tourist.” De aanstaan-
de bruid van Hugh Hefner adviseerde 
hij: “Just don’t look at it”, en Bruce Willis 
kondigde hij aan als: “De vader van 
Ashton Kutcher.” De award voor Special 
Effects gunde hij Sex and the City 2, voor 
het retoucheren van de filmposter. Zijn 
verbale vuurpeloton veroorzaakte in 
Amerika heel wat verontwaardiging. 
Maar of dat ‘m iets doet... “Als comedian 
is het niet mijn taak om die mensen een 
aai over hun bol te geven. Ik ben er om 
ze er eens flink van langs te geven.” 

10 leeF alS een 
Kind

Gewoon doen wat je zelf leuk vindt en 
hopen dat anderen het ook waarderen. 
Een strategie die Ricky Gervais tot in de 
puntjes beheerst. Betaald worden om 
grapjes te maken, werken met je idolen 
en bovenal: spelen, spelen, spelen. De 
vele achter-de-schermen-filmpjes op 
YouTube tonen Gervais vooral als een 
kind in eigen pretpark. In The Office 
mocht hij zich naar hartenlust uitleven 
op zijn favoriete typetje, terwijl Extras 
een prachtexcuus was om de de super-
sterren die hij bewondert, te ontmoeten. 
Voor zijn kinderboekenhit Flanimals 
verzon hij merkwaardige fantasiedie-
ren, just for fun. Maar wel fun die meer 
dan twee miljoen keer over de toonbank 
ging. Ongetwijfeld de grootste jongens-
droom die onlangs in vervulling ging, 
was de door hem geschreven aflevering 
van zijn favoriete animatieserie The 
Simpsons. De aflevering trok, alleen al in 
de VS, meer dan tien miljoen kijkers. 
Gervais’ succesformule is eigenlijk heel 
simpel: “The only one I aim to amuse, is 
myself.” En van ons mag hij daar nog 
heel lang mee doorgaan. 

Cabaretexpert en recensent 
van NRC Handelsblad Henk 
van Gelder is zowel lover als 
hater: “Als acteur en schrijver is 
Ricky Gervais grensverleg-
gend. Hij heeft het talent om 
onsympathiek te zijn, dat is wat 
hem juist zo grappig en 
waarheidsgetrouw maakt. Hoe 
hij de meest onluisterende 
teksten in de mond van zijn 
beroemde gastacteurs weet te 
leggen, is ongelooflijk. Ik ben 
een liefhebber van Gervais als 
acteur en schrijver, maar als 
stand-up comedian vind ik ‘m 
niet geestig: dan wordt hij voor-
al een karikatuur van zichzelf.”

Ricky Gervais: 
lovers & haters

Carice van Houten

Maike Meijer en Margôt Ros

Henk van Gelder

Ook onze eigen Carice heeft al 
menigmaal duidelijk gemaakt 
een onvervalste Gervais-lover 
te zijn. Ze verklaarde hem via 
Twitter zelfs de liefde: “Think I 
might have a serious crush on 
Ricky Gervais.” In Zomergasten 
liet de actrice een fragment uit 
Extras zien, waar Gervais 
acteeradvies krijgt van Sir Ian 
McKellen. Van Houten: “Het 
acteervak wordt in die scène 
niet alleen gedemythologi-
seerd, maar het is ook nog 
ontzettend goed gespeeld.”

Cabaretduo Maike Meijer en 
Margôt Ros (Toren C) zijn echte 
lovers: “Toen wij de eerste keer 
The Office zagen, ging er een 
wereld voor ons open. Het is 
een vorm van comedy die niet 
alleen om de lach gaat, maar 
ook om de achterkant van de 
schone schijn. Ricky Gervais 
en Stephen Merchant hebben 
echt geschiedenis geschreven. 
Wat ons betreft is er comedy 
vóór en na The Office. Deze 
serie zou verplichte kost 
moeten zijn voor iedereen.”

zich. Hij is geen slechterik, maar een 
man die te hard probeert om leuk gevon-
den te worden. Mensen zijn nu eenmaal 
op hun mooist in hun falen. Who needs 
winners? Give me a loser any day.”

pervlakte schuilt. It’s funny, because it’s 
true. Gervais toont in Extras zijn zeldza-
me talent om sterren hun eigen zwakhe-
den te laten uitvergroten en ze er zelf 
nog het hardst om te laten lachen. 

THE OffICE

LIfE’S TOO SHORT

DE CAST VAN ‘ExTRAS’
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