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De Bee Gee die ‘a Joke’ begon

I

Samen met zijn broers definieerde hij het discotijdperk.
Nog altijd krijgen nummers als Stayin’ Alive, Jive Talkin’
en Night Fever de dansvloer vol. Zondag overleed Robin
Gibb, een van de drie Bee Gees, op 62-jarige leeftijd aan
darmkanker.

I n oktober 2010 gaf Robin
Gibb - zondag op 62-jarige
leeftijd overleden na een lange
strijd tegen kanker - nog een

concert in de Heineken Music Hall.
Het was zijn eerste Nederlandse op-
treden na lange tijd en als derde
nummer zong hij het misschien
wel mooiste liedje uit zijn bijna vijf-
tigjarige carrière. Het nummer met
die tintelend onder de huid krui-
pende melodie en die even myste-
rieuze als verontrustende tekst: I
started a Joke. Een Bee Gees-hit uit
1968 waar zijn broers Barry en Mau-
rice vocaal niet aan te pas kwamen.
I Started a Joke was Robin. Het lied-
je is kenmerkend voor de creatieve
piekperiode van The Bee Gees, tus-
sen 1967 en 1969. Toen die plotse-
ling ten einde kwam, kon niemand
vermoeden dat de commerciële
slag pas tien jaar later geslagen zou

worden met Saturday Night Fever.
De tweelingbroers Robin en

Maurice Gibb werden op 22 decem-
ber 1949 geboren op het Engelse ei-
land Man. Broer Barry was vier jaar
ouder. Tien jaar later, met nakomer-
tje Andy nog in de wieg, emigreer-
de het gezin Gibb naar het Australi-
sche Brisbane. Daar ontpopten de
drie oudste Gibb-broers zich al snel
als tienerpopgroep. Maar het grote
succes bleef uit. En omdat vader en
moeder Gibb in Engeland meer
kansen zagen voor de muziekcar-
rière van hun zoons, werd het hele
bezit begin 1967 weer in een contai-
ner geladen en verhuisde de fami-
lie terug naar Engeland. Terwijl de
Gibbs op de boot zaten, steeg hun
liedje Spicks and Specks naar de eer-
ste plaats van de Australische hitlijs-
ten. Een betere introductie bij de
destijds ultrahippe Britse popscene

was nauwelijks denkbaar. Nog dat-
zelfde jaar scoorden de drie zingen-
de broers een imposante serie hits
met nummers als New York Mining
Disaster 1941, To Love Somebody,
Massachusetts, Holiday, World en in
het daaropvolgende jaar Words en
I’ve Gotta Get a Message to You en I
Started a Joke.

Door de hippe scene werden
The Bee Gees niet voor vol aange-
zien; te zoetsappig. Het vibrato van
Robin kreeg veelvuldig het etiket
‘gemekker’ opgeplakt. De waarde-
ring zou pas veel later komen. In
1969 begon het te wringen tussen
de broers. Zowel Robin als Barry
voelde zich de ‘frontman’, maar de
platenmaatschappij schoof Barry
als zodanig naar voren.

Robin koos voor een solocarrière
en had in de zomer van 1969 een
wereldhit met Saved by the bell.
Maar daar stokte het succes, even-
als dat van de Maurice en Barry die
samen als Bee Gees waren doorge-
gaan. Dus kwamen de drie broers
in de zomer van 1970 weer bij el-
kaar. De brille van de late jaren zes-
tig was echter verdwenen. De
Gibbs besloten de muzikale koers
te verleggen en zich meer te rich-

ten op de in Amerika snel populair-
der wordende funk en disco. De
metamorfose met het album Main
Course uit 1975 en vooral hun bij-
drage aan Saturday Night Fever le-
verden The Bee Bees met hits als
Nights on Broadway, Stayin’ Alive
en Night Fever commercieel succes
op dat al hun voorgaande werk in
de schaduw stelde, al verloren ze er
ook een belangrijk deel van hun
oude aanhang mee.

Met het plotseling overlijden van
Maurice Gibb in januari 2003 leek
de groep definitief voltooid verle-
den tijd. Sindsdien traden Robin
en Barry nog incidenteel op, een
enkele keer samen voor een bene-
fiet. Beiden sukkelden ook wat met
hun gezondheid; Robin vooral,
waardoor hij onder meer zijn con-
cert in de Heineken Music Hall in
2010 enkele maanden moest uitstel-
len. Toen hij er uiteindelijk toch
stond, beloofde hij het publiek de
volgende keer weer zijn broer Bar-
ry mee te nemen. Het is er niet
meer van gekomen. Half november
2011 werd bekend dat Robin lever-
kanker had.
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