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Tienduizend tienermeisjes gillen vanavond in Ahoy hun stem schor voor Tokio Hotel. 

Hoe lukt het een Duitse rockband met een opgemaakte zanger de wereld te 

veroveren?  

liedewij Loorbach  

WIE NIET tussen de tien en twintig jaar oud is, heeft waarschijnlijk nooit van Tokio Hotel 
gehoord. Tenzij je kinderen hebt in die leeftijd. Toch vormen de vier 'emorockers' uit 
Maagdenburg één van de grootste bands van dit moment. Moeiteloos vullen ze stadions in heel 
Europa. Meisjes liggen vooraf nachten in hun slaapzak voor de poorten. Een Amerikaanse tour 
is aanstaande.  

De MySpacepagina van de band staat vol met smeekbedes uit de hele wereld. 'Come to 
Malaysia, love you!', 'Come to China soon please', 'Come to Chicago!', 'I love Tom! Come back 
to California', 'Hi guys! Why don't you come to Chile?', 'Please come to Mexico!'  

Het eerste Engelstalige album, Scream, kwam pas juni vorig jaar uit, maar toen waren ook de 
Franse tienermeisjes al in katzwijm gevallen. Net als de meiden in Israël, Zwitserland, 
Oostenrijk en Nederland. Dat de band zijn zielenroerselen ontvouwt in het Duits, maakt niet uit. 
De fans 'voelen' de intentie van de groep die valt binnen de emostroming: rockmuziek met 
slepende melodieën en dramatische teksten verpakt in een punky-gothic stijl. Bands als 30 
seconds to Mars (met als zanger acteur Jared Leto), Panic at the Disco en Fall Out Boy horen 
ook tot die populaire stroming.  

Tokio Hotel bestaat uit de achttienjarige tweeling Bill (zang) en Tom (gitaar) Kaulitz. Gustav 
Schäfer (19) drumt, Georg Listing (20) speelt bas. Bill is met zijn ranke lijf, donker opgemaakte 
ogen en zwarte manen die rond zijn vrouwelijke gezicht pieken, de meest opvallende figuur in 
de band. Tweelingbroer Tom gaat voor de baggy hiphopstijl met lange blonde dreads.  

De band lijkt gecast te zijn als boyband, met voor elk meisje wat wils, maar de jongens spelen 
al sinds 2001 samen. Toen nog onder de naam Develish. Ze speelden in kroegjes en 
buurthuizen tot ze in 2003 ontdekt werden door platenmaatschappij Sony BMG. De band kreeg 
bijlessen en Sony BMG liet de band gaan nog voor hun eerste plaat uitkwam. Het album Schrei 
kwam in 2005 uit bij Universal. De eerste single Durch den Monsun werd in Duitsland 
onmiddellijk een hit. Nog altijd schrijven ze de nummers zelf.  

Het succes in Duitsland, dat eind 2005 begon en in 2006 flink doorzette, drong mede dankzij 
internet snel door tot de buurlanden. Het Goethe Instituut in Parijs merkte dat veel meisjes 
ineens op cursus Duits wilden.  

In Nederland bericht de Hitkrant bijna wekelijks over de band, sinds Tokio Hotel in voorjaar 
2006 optrad in de Amsterdamse Club 8. "Wij hebben niet eerder meegemaakt dat fans zo 
fanatiek zijn," zegt Hitkrantredacteur Tanja Spaander. "Ze weten ontzettend veel, er is een 
gigantisch netwerk op internet tussen de fans. En je mag niets negatiefs over de band zeggen. 
Een collega heeft eens opgeschreven dat Bill een vriendin zou hebben. Daar kwamen heftige 
reacties op. 'Dat is niet zo, dat zou hij zijn fans nooit aandoen'."  

Typische reactie van jonge meisjes die verliefd zijn op hun idool, zegt Linda Duits. Ze 
promoveert in juni aan de UvA op het vormen van identiteit door tienermeisjes. "Die meisjes 
zitten in een droomrelatie. En als iemand zegt dat hun idool een ander heeft, dan komen daar 
heftige emoties bij kijken. Net zo heftig als volwassenen dat zouden hebben bij een echte 
relatie."  

Jonge tienermeisjes, 12-13 jaar, kiezen volgens Duits mannelijke idolen met vrouwelijke trekjes 
om hun ontluikende seksualiteit op te projecteren. Dat is al zo sinds de opkomst van popmuziek 
in de jaren vijftig. "De vrouwelijke trekken maken de zanger seksueel veel minder bedreigend. 
Bovendien is het veiliger om je eerste tienerverliefdheid te richten op een poster op de muur, 
dan op een jongen in je klas. Dat is te eng."  

Volgens platenmaatschappij Universal zijn de fans in Nederland tussen de tien en achttien jaar 
oud, negentig procent is vrouw.  

In de ban van Tokio Hotel
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Dat ook oudere tieners fan van de band zijn, verklaart Duits met de subcultuur waar Tokio 
Hotel in past. "Voor 16-17 jarigen is alles wat afwijkt van de dominante cultuur aantrekkelijk," 
zegt Duits. "Je kunt je ermee afzetten. En het androgyne hoort daarbij. Zo kun je je ook 
afzetten tegen de heersende gendernormen." Bovendien draagt de emosubcultuur zelf de 
randvoorwaarden aan: sluik haar, make-up, ringen, nagellak, punky-gothic kleding.  

Dat Tokio Hotel behalve veel fans ook veel zogenaamde haters heeft - op fora roepen ze vooral 
dat zanger Bill gay is - is juist een deel van hun kracht, denkt Duits. "Juist een band waar 
mensen duidelijk of voor of tegen zijn, is goed om je mee te onderscheiden," zegt Duits. "Als je 
wel fan bent is dat voor anderen een belangrijke clue over je identiteit. Over wat je nog meer 
leuk vindt, en over wat je afkeurt. En andersom natuurlijk."  

Volgens Spaander vinden de meisjes zanger Bill gevoelig en eigenzinnig. "Ze hebben het idee 
dat hij helemaal begrijpt wat zij doormaken." De fans kunnen zich moeiteloos in zijn teksten 
dromen. Teksten over puberpijn en wanhoop in Bitte spring nicht. Teksten over liefde in deze 
ellendige wereld: 'Together we can make it while the world is crashing down'. En natuurlijk de 
hit Schrei en de Engelse versie Scream. 'Scream, 'til you feel it. Scream, 'til you believe it. 
Scream, and when it hurts you, scream it out loud!" De fans zullen dat advies vanavond 
moeiteloos opvolgen.  
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