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Voorwoord
Ongeveer anderhalf jaar geleden verscheen het vorige MangaHeuvelMagazine. De motivatie 
om nogmaals  een  dergelijk  groots  project  te  volbrengen  stond bij  ondergetekende  eerlijk 
gezegd  op  een  laag  pitje.  Het  was  al  bijna  zomer  toen  ik  eerder  toevallig  ontdekte  dat 
Mangaheuvel in september  2008 z’n vijfde verjaardag zou vieren.  Ik wou die belangrijke 
verjaardag  niet  zomaar  voorbij  laten  gaan,  en  ziehier  het  resultaat:  alsnog  een  derde 
MangaHeuvelMagazine! 

Dit derde MangaHeuvelMagazine is volledig opgebouwd rond interviews van mensen ‘uit het 
milieu’.  We laten alle belangrijke spelers aan het woord, we nemen een kijkje achter het 
vertaalwerk,  we  stappen  een  stripwinkel  binnen  en  we  keren  onze  eigen  redactielokalen 
binnenste buiten. Vijf jaar Mangaheuvel wordt op gepaste wijze gevierd. Wij kijken alvast uit 
naar onze volgende mijlpaal: 10 jaar Mangaheuvel!

Wat we de komende vijf jaar van plan zijn? In de eerste plaats willen we met Mangaheuvel 
ons steentje bijdragen tot het succes van manga en anime in het Nederlands. De Nederlandse 
markt  bloeit  open  en  wij  zullen  deze  releases  blijvend  onder  de  aandacht  brengen  met 
uitgebreide recensies op de website en mini-reviews op het forum. Blijf dus zeker de site 
bezoeken en ontdek ook ons forum – indien dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk besteden we 
ook de nodige aandacht aan de Franse en Engelse vertalingen en voorzien we jullie van de 
allerlaatste  nieuwtjes  heet  van  de  naald.  Kortom,  Mangaheuvel  is  en  blijft  het  ultieme 
platform om geïnformeerd te blijven over onze favoriete hobby!
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Interview met NT Entertainment

Aleksandar Jankovic en Jelle De Swert vormen samen nog steeds Nekotachi Entertainment. In 
ons vorige MangaHeuvelMagazine interviewden we hen nog als anime-uitgeverij,  maar de 
tijden zijn veranderd.  Hun anime-droom hebben ze in de koelkast  gestopt om zich toe te 
leggen op het vertalen van manga. Vandaag interviewen we hen opnieuw. NTE, twee jaar 
later.

Wat is er veranderd sinds ons laatste interview (najaar 2006)? Jullie geven zelf  geen 
anime meer uit en hebben jullie toegespitst op vertalingen? Of is er meer veranderd?
AJ: Het zelf distribueren van anime in het Nederlandstalig taalgebied is geen haalbare kaart 
gebleken, toch niet op de manier dat wij het wilden doen, daar is de markt blijkbaar toch nog 
veel te jong voor. Voor de rest hebben we ons inderdaad vooral toegespitst op het vertalen van 
manga, met af en toe nog een vertaling voor Kana Home Video.

En  hoe  zit  het  met  de  rolverdeling  tussen  jullie  beide  bezielers,  Jelle  De  Swert  en 
Aleksandar Jankovic?
AJ: Ik doe alle vertalingen uit het Japans en bovendien de zetting van een aantal  reeksen 
(Naruto, Nana en Bleach). Jelle staat in voor de zetting van de andere reeksen.

Hoe ziet het vertaalproces van een manga van a tot z eruit? Vertalen jullie uit de manga 
zelf of vanaf een digitale vorm?
AJ: Ik vertaal liefst van een digitale, ingescande vorm om verschillende redenen. De eerste en 
belangrijkste reden is dat een scan op het ene scherm terwijl ik op een ander scherm m'n 
vertaling typ gemakkelijker werkt dan een gedrukt boekje, aangezien een boekje niet alleen 
inhoudt dat ik wegkijk van het scherm, maar bovendien ook moeilijk open blijft als je het niet 
half uit elkaar rekt. Ten tweede is het met een gescande versie ook gemakkelijker om in te 
zoomen  op  het  soms  verschrikkelijk  pietepeuterige  en  onleesbare  handschrift  van  de 
gemiddelde Japanse mangaka ;) Wanneer ik klaar ben met m'n vertaling, gaat die verder voor 
redactie. 

Hoelang doen jullie gemiddeld over het vertalen van een mangavolume? En hoe groot is 
het verschil tussen het vertalen van een volume van Inuyasha en één van Death Note?
AJ: Hangt natuurlijk van reeks tot reeks af, maar gemiddeld 3-4 dagen per reeks. 
Inuyasha  en  Death  Note  zijn  goede  voorbeelden  om  het  verschil  uit  te  drukken.  Het 
gemiddelde Inuyasha-script is 3-4 keer zo klein als een Death Note script, aangezien Inuyasha 
vooral een actie-reeks is waar de dialogen kort en bondig zijn en waar het tempo hoog ligt, 
terwijl Death Note eerder een “denk”-reeks is, waar elke gedachte tot in de fijnste puntjes 
uitgeplozen en onderlegd moet worden.

Jullie vertalen alle Kana-reeksen, een verdwaalde Glénat reeks en daarenboven nog eens 
heel wat anime ook. Zitten jullie stilaan aan jullie limiet of kan er nog wel wat bij?
AJ: Ik begon met 9 manga-reeksen en bovendien ook nog een anime-reeks als One Piece 
inderdaad stilaan mijn limiet te bereiken. Gelukkig ben ik binnenkort klaar met het vertalen 
van Death Note (nog één deel te gaan) en zal de werklast weer draagbaarder zijn.
JDS: AJ koestert blijkbaar de illusie dat ik niets zal vinden om Death Note te vervangen, we 
zullen zien ;)
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Hoe ziet een doordeweekse werkdag op het NTE-hoofdkwartier eruit?
JDS: 'Doordeweeks' is misschien niet het beste woord, aangezien de werklast (en ook wel de 
motivatie van het moment) bepaalt of een dag een werkdag wordt of niet. Regelmatig wordt 
er dus ook in het weekend doorgewerkt. Voor de rest verschilt zo'n werkdag allicht niet al te 
veel van de gemiddelde kantoorjob: telefoneren,  mails beantwoorden, achter een computer 
zitten en af en toe je collega's lastigvallen. 

Zijn er verschillen  tussen werken voor Kana en werken voor Glénat? Hebben beide 
uitgeverijen een andere aanpak? Andere eisen?
JDS: Uiteraard zijn er  de nodige verschillen tussen de twee bedrijven.  Kana is veel meer 
'hands-on', als ik er een managementsterm op mag plakken. De dubbele eindredactie en het 
feit dat we echt een volledig afgewerkt, drukklaar bestand moeten opleveren, zorgt ervoor dat 
we veel nauwer samenwerken met de mensen van Kana.
Van Glénat zijn we al jaar en dag hun meer relaxte werkwijze gewend en dat zet zich ook 
door aan de productie-zijde. Voor Glénat is er helemaal geen externe redactie, we laten ons 
werk (ook de boekjes die we alleen zetten) altijd wel een keertje nalezen door onze eigen 
Nederlandse testlezer, maar onvermijdelijk zal ons Glénat-werk dus verhoudingsgewijs wat 
Vlaamser klinken en wat meer foutjes bevatten.
Qua eisen volgt daaruit dat die voor Glénat veel minder strikt zijn dan voor Kana. Dat maakt 
voor Glénat werken tegelijk relaxter en spannender: je kunt grotendeels je zin doen, maar het 
vangnet  van een  degelijke  eindredactie  ontbreekt,  dus  je  moet  ook extra  oppassen  dat  je 
nergens uit de bocht gaat. 
Tenminste  één  echte  redacteur  zou  voor  Glénat  wellicht  geen  kwaad  kunnen.  De  strikte 
controle van Kana zorgt ervoor dat de kwaliteit van al hun verschillende titels over de hele 
lijn  vanaf  het  eerste  deel  consistent  hoog is,  toch  wel  belangrijk  als  je  een  groter,  meer 
mainstream publiek wilt aanboren.

Zijn er titels die jullie graag hadden willen vertalen die door iemand anders vertaald 
worden?
AJ: Aangezien momenteel toch bijna de helft van de Nederlandse vertalingen door mij gedaan 
worden, blijft er niet echt veel over ;) De enige titel die ik wel had willen vertalen, is Berserk.

Zijn er bepaalde personages met wie je een speciale ‘vertaalband’ gecreëerd hebben? 
Die bijvoorbeeld een leuk taalgebruik hanteren om te vertalen? 
AJ:  Goh,  omdat  de  vertaling  zo  neutraal  mogelijk  moet  zijn  (niet  te  Vlaams,  niet  te 
“Hollands”),  kan  ik  meestal  het  standaard  afwijkende  taalgebruik  zoals  verschillende 
dialecten  niet  overnemen.  Het Osaka-ben (het  dialect  van Osaka)  is  een van de klassieke 
dialecten voor “komische” personages dat door iedereen in Japan onmiddellijk herkend wordt, 
waar we in het Nederlands niet echt een equivalent voor hebben. 
Mijn favoriete personages om te vertalen momenteel zijn Nana Komatsu uit Nana en Rukia 
uit Bleach, die allemaal hun eigen specifieke taalgebruik hebben. Nana Komatsu vindt vaak 
nieuwe woorden uit, iets wat ik ook graag doe ;) Rukia vervalt na het eerste deel af en toe in 
het  archaïsche  Japans  dat  ze  sprak bij  haar  eerste  inleiding,  wat  ook altijd  leuk is  om te 
schrijven.

Wat zijn jullie favoriete reeksen om te lezen/ te vertalen?
AJ: Mijn favoriet om te vertalen is moeilijk te zeggen. Inuyasha qua werklast, uiteraard, maar 
qua inhoud zou ik Monster, Nana en Bleach moeten zeggen voor de verschillende strekkingen 
(seinen, shoujo en shounen).
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JDS: Ik herinner me een conversatie van jaren geleden met iemand die totaal onverwacht zei 
dat ze Bleach fantastisch vond en zich afvroeg of die hier ooit zou uitkomen. Ik heb toen 
geantwoord dat dat inderdaad een geweldige reeks is, maar dat het jammer genoeg nog wel 
een paar jaar zou duren, als die hier überhaupt ooit uitkwam. Nu zijn we een paar jaar later en 
zowaar,  het  is  eindelijk  zover  en  als  kers  op  de  taart  is  mijn  eigen  bedrijf 
medeverantwoordelijk voor de realisatie  ervan.  Om maar  te  zeggen: momenteel  is Bleach 
mijn favoriet, maar vraag het volgende week nog eens en dan is het weer een andere reeks.
Death Note,  bijvoorbeeld,  was in het begin zelfs in pure tekstvorm spannend om te lezen 
terwijl ik met de eerste redactie bezig was, nu is dat vooral een trieste vooruitblik op de zware 
opgave  om die  gigantische  blokken  tekst  telkens  weer  netjes  in  de  ballonnen  geperst  te 
krijgen.

Wat is volgens jullie dé manga die nog onvertaald is maar hier wel brokken kan maken? 
Of die zeker niet te missen is?
AJ: Zoveel titels... City hunter, Claymore, om het even welke Adachi reeks, Ah My Goddess, 
Azumanga Daioh, Full Metal Alchemist, etc, en ik vergeet er waarschijnlijk talloze...
JDS: Eentje waar ik zo meteen nog aan denk: Blame. Als we die moesten vertalen en zetten 
zouden we daar een behoorlijke korting op geven (al was het maar omdat in sommige delen 
amper vijf woorden gesproken wordt ;)

Hoe ziet de toekomst van NTE eruit? Zal Nekotachi als anime-uitgeverij ooit nog uit de 
as herrijzen?
JDS:  Zolang  Kana  het  goed  doet  en  onze  samenwerking  vlot  verloopt,  blijven  we  ons 
alleszins voornamelijk op manga concentreren. Hun intrede op de markt heeft die een nieuwe 
impuls gegeven en we zullen er alles aan doen om het momentum daarvan gaande te houden.
Wat anime betreft zie ik ons ooit nog wel een keertje iets proberen als het budget het toelaat 
of we dringend een aftrekpost  nodig hebben.  Wellicht  een iets  oudere en/of  onbekendere 
reeks die we persoonlijk heel erg zien zitten, zodat het geen al te groot drama is als we met 
een stapel reststock blijven zitten. Als het even kan in ieder geval geen samenwerking meer 
met een ander, groter Europees bedrijf, alles in eigen beheer dus.

En  als  afsluiter:  hoe  zien  jullie  de  toekomst  van  Japans  entertainment  in  het 
Nederlands? In het vorige interview zeiden jullie al: “minder anime, meer manga”. Hoe 
denken jullie er 2 jaar later over?
AJ: Dat is grotendeels waar gebleken, denk ik dan. Ik blijf nog altijd hopen dat anime ook van 
de grond komt in onze streken met Death Note en One Piece van Kana Home video, maar het 
antwoord hierop zullen we pas weten bij het volgende interview ;)

Bedankt voor het interview!
AJ: Graag gedaan.
JDS: Geen probleem.

NT  Entertainment  heeft  ook  een  eigen  webstek  waarop  ze  zichzelf  en  hun  projecten 
voorstellen. Je vindt hen terug op http://www.nte.be Breng hen zeker eens een bezoekje!

www.mangaheuvel.be 5

http://www.nte.be/


Interview met Glénat – Vanessa Sutour

Bij uitgeverij Glénat is er heel wat veranderd het laatste jaar. En ten goede! Glénat bracht dit 
jaar een heel pak nieuwe reeksen uit, maar vooral de communicatie naar de lezers toe is erg 
verbeterd. Vanessa Sutour is de spreekbuis van Glénat en deze jongedame neemt zelfs de tijd 
om de  (veeleisende)  fans  op  internetfora  te  woord  te  staan.  Zo’n  kans  mochten  we niet 
onbenut laten en we overvielen haar met een hele resem vragen. 

Wie ben je en wat is je rol bij Glénat?
Ik werk als ‘publishing assistant’ bij Glénat. Ik zorg er voornamelijk voor dat onze manga’s 
en strips uitgegeven worden. Daarnaast zorg ik ook voor de pers en beantwoord de vragen van 
onze lezers.

Hoe ben je bij Glénat terechtgekomen? Had je affiniteit met manga?
De zomer juist na mijn studies werkte ik bij het Belgisch centrum van het beeldverhaal. Een 
collega zei me dat Glénat een ‘publishing assistant’ zocht. Ik heb me voorgesteld en mocht na 
enkele dagen al aan de slag gaan.
Ik had zeker affiniteit met manga. Manga was en is nog steeds wat ik het meest lees.

Glénat  is  al  een  hele  tijd  aanwezig  op  de  Nederlandse  mangamarkt  met  ondermeer 
Dragon Ball en Akira, maar sinds kort is jullie aanbod erg verruimd. Vanwaar deze 
beslissing?
We hadden nogal wat titels gevraagd bij sommige Japanse uitgevers. Die uitgevers hebben 
ons op een bepaald moment hun toestemming gegeven om veel van die titels te publiceren. 
We hadden dus plotseling een heleboel reeksen te vertalen en uit te geven. 
Er  is  ook meer  plaats  op de markt  voor  mangareeksen.  We hebben altijd  al  een  bredere 
catalogus gewenst. We willen een kwantitatief en kwalitatief aanbod hebben.

Glénat geeft ook traditionele strips uit. Hoe belangrijk is de manga in jullie Nederlandse 
catalogus?
Aangezien  Glénat  Benelux  strips  uitgeeft  sinds  1985 en manga’s  maar  sinds  2001 is  het 
normaal dat de manga’s in hoeveelheid minder belangrijk zijn dan de strips. Maar met de 
frequentie van de uitgaven en het aantal volumes per reeks zullen de manga’s meer en meer 
plaats nemen in onze catalogus. 

Jullie  hebben  de  laatste  maanden  heel  wat  nieuwe  reeksen  gelanceerd.  Zijn  jullie 
tevreden over de verkoop? Zien jullie een vooruitgang met de beginjaren van Glénat? 
Groeit de markt en het aantal kopers nu er meer wordt uitgegeven?
Momenteel is het nog te vroeg om zich uit te spreken over de verkoopcijfers van de nieuwe 
reeksen.  In elk geval,  sinds 2001 gaat  de verkoop omhoog ;  onze catalogus groeit,  en de 
verkoopcijfers ook. Aangezien het aantal reeksen toeneemt zijn we meer en meer aanwezig in 
de winkelrekken. Er zijn dan ook meer en meer verkoopspunten die manga’s aanbieden. 

Welke reeksen verkopen goed en welke minder? Is er een verschil  te merken tussen 
Vlaanderen en Nederland?
Akira, Alice 19th en Battle Angel Alita maken deel uit van de populairste reeksen. Say Hello 
to Black Jack is in tegendeel een reeks voor een geringer publiek.
Qua verkoop is er een groot verschil tussen Vlaanderen en Nederland omdat het een stuk 
moeilijker is om een manga te vinden in Nederland dan in Vlaanderen. Vlaamse lezers kopen 
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meer manga dan Nederlandse lezers. We doen dus ons best om manga meer kenbaar te maken 
in Nederland.

Hoe beslissen jullie welke nieuwe manga’s jullie gaan uitgeven? Bekijken jullie wat goed 
verkoopt in Japan? Of in Frankrijk? 
De Japanse en Franse verkoopcijfers zijn natuurlijk een goede indicator. Daarmee kunnen we 
zien welke manga’s ons Nederlandstalig publiek zou kunnen waarderen. Daarnaast zijn er ook 
de  eigen  voorkeuren  en  de  reeksen  die  de  Japanse  uitgevers  ons  voorstellen.  Over  het 
algemeen is het ons doel om kwaliteitsreeksen aan te bieden.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de Franse markt? Verschillen de reeksen die 
goed verkopen? Wordt er anders/meer gecommuniceerd over manga in de pers?
De Franse kinderen kregen veel anime te zien op de grote televisiezenders. Manga was daar 
dus een logisch vervolg. In Frankrijk bestaat er ook een soort aantrekkingskracht ten opzichte 
van de Japanse cultuur in het algemeen. Het Franse publiek is dan ook meer gevoelig voor de 
manga-uitgaven.
Wat  de  pers  betreft  is  manga  daar  niet  zo  erg  aanwezig.  Er  bestaan  natuurlijk  meer 
gespecialiseerde  magazines  en websites,  maar  in  de algemene pers  zijn  de artikelen  over 
manga nogal schaars.

Sommige reeksen vertalen jullie uit het Frans, andere uit het Japans. Op welke basis 
nemen jullie die beslissingen? 
De eerste reeksen werden uit het Frans vertaald maar vandaag proberen we zo veel mogelijk 
uit het Japans te vertalen. Over welke reeks het gaat maakt niet uit, het belangrijkste is om het 
werk van de Japanse auteur zo veel mogelijk trouw te zijn.

Bij reeksen zoals One Piece en Fruits Basket bestaan er ook data books – die onder meer 
in het Frans vertaald worden. Kunnen we die ook in het Nederlands verwachten?
Voorlopig staan er geen data books op onze planning. We concentreren onze aandacht op de 
reeksen zelf.

Een belangrijke titel in jullie Franse catalogus is Bleach. In het Nederlands verschijnt 
deze topper bij Kana. Hoe komt dit?
Dat heeft de Japanse uitgever gekozen. Meer weet ik niet.

Zoals  reeds  gezegd  hebben  jullie  heel  wat  nieuwe  reeksen  gelanceerd  of  alvast 
aangekondigd. Vaak zijn dit lange reeksen. Zitten jullie daarmee ‘vol’ voor een tijdje, of 
is er ook in 2009 nog ruimte voor nieuwigheden?
Met de nieuwe reeksen hebben we alvast een strakke planning, maar dat weerhoudt ons er niet 
van om nieuwe reeksen op gang te brengen in 2009.

Op Mangaheuvel  zitten we met een trouwe schare fans van jullie  titel  ‘Say Hello to 
Blackjack’. Met volume 13 eindigt deze reeks maar in het Japans kwam er een vervolg 
bij een andere uitgeverij. Gaan jullie dit vervolg ook uitgeven?
Deel 13 van Say Hello to Black Jack zal het laatste deel zijn van de Nederlandstalige versie.

De Franse Glénat kondigde op de grootse conventie Japan Expo aan dat het de rechten 
bezit op de Perfect Edition van Dragon Ball. Voorlopig moeten wij het in het Nederlands 
stellen  met  de  mini-pockets.  Overwegen  jullie  ook  een  nieuwe  versie  van  deze 
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klassieker? Welke editie wordt dit dan? En zal er dan een nieuwe vertaling aan te pas 
komen die dichter aanleunt bij het origineel?
Daarover zullen we binnenkort meer informatie geven.

De  Franse  Glénat  webstek  werd  onlangs  grondig  vernieuwd.  Komt  er  ook  een 
vernieuwing van de Benelux website?
Dat is momenteel in voorbereiding.

Wat zijn  de toekomstplannen van Glénat?  Aan wat mogen we ons als  mangafan de 
komende maanden en jaren verwachten?
Meer mangareeksen ; )

Je komt thuis van een lange werkdag. Met welke manga zal jij je ontspannen? Kortom, 
welke manga’s zijn jouw favorieten?
Momenteel lees ik Black Jack (Osamu Tezuka), Akira (Otomo Katsuhiro) en Yamada Taro 
monogatari (Ai Morinaga), reeksen die ik min of meer ontdek.
Mijn grote favoriet is Berserk (Kentaru Miura) ; ik wacht ongeduldig tot een nieuwe deel 
uitkomt.
Reeksen die ik verder graag opnieuw zou willen lezen zijn Great  Teacher  Onizuka (Toru 
Fujisawa - mijn eerste manga…), Ai suru hito & Darling (Yuki Yoshihara), Gals! (Mihona 
Fujii), Zettai kareshi & Imadoki (Yuu Watase).
Een reeks die ik graag verder zou willen lezen is 20th Century Boys.

Bedankt voor het interview!
Graag gedaan!

De webstek van Glénat vind je op de erg logische url http://www.glenat.be Zoals je kon lezen 
in het interview met Vanessa Sutour wordt er gewerkt aan een nieuwe website. Wij zijn de 
huidige nog niet beu, maar kijken toch met belangstelling uit naar de nieuwe versie!
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Interview met rinosseros

Rinosseros noemen we een ‘concullega’. Met zijn website MAC viste hij in dezelfde vijver 
als Mangaheuvel en vormde hij een concurrent, maar in de eerste plaats was hij toch een fijne 
collega met dezelfde passie. Vandaar: concullega. Rinosseros is trouwens een oude bekende 
voor de trouwe bezoeker van Mangaheuvel. Niet alleen op het forum was hij er als de kippen 
bij om ons te vertieren met zijn kennis over Japan in het algemeen en manga in het bijzonder, 
maar hij schreef ook heel wat artikels voor onze vorige MangaHeuvelMagazines. Momenteel 
heeft hij MAC ondergebracht bij de website van stripwinkel De Poort en wanneer hij eens niet 
in Japan vertoeft, pent hij bij momenten nog eens een recensie neer. In dit interview neemt hij 
plaats aan de andere kant van de tafel en leggen we hem enkele vragen voor.

Hoe kwam je in contact met manga en anime?
Via de vader van een vriend van mijn broer. Die was toen nog baas van een uitgeverij, en ze 
waren aan het overwegen om manga op de markt te brengen. Maar hij wilde eerst eens zien 
hoe de jeugd erop reageerde. Zo kwamen de eerste delen van Ranma ½ het huis binnen!
Natuurlijk was ik als kind een Club Dorothée-kijker, maar tussen die periode en de ‘Ranma 
½-periode’ liggen toch wel heel wat jaartjes.

Als studies koos je voor japanologie. Een logische keuze?
Nope.  Na  het  middelbaar  wist  ik  absoluut  niet  wat  ik  wilde  doen,  en  ik  ben  dan  maar 
communicatiebeheer gaan volgen. Dat was echt geen succes, en het deed me beseffen dat ik 
een radicale  verandering wilde.  Een stap naar  de universiteit  was geen logische volgende 
keuze, aangezien ik nog geen blijk had gegeven van enig voorbeeldig studiegedrag.
Verder was eigenlijk ook sinologie een optie, zolang het maar anders was, was ik tevreden.

Je bent een jaar naar Japan geweest. Hoe heb je die onderdompeling in het Japanse 
leven ervaren?
Fantastisch. Ik zeg vaak dat dat ene jaar het beste jaar van mijn leven is. Natuurlijk zeg ik dat 
met een gevoel van nostalgie, want wie een jaar naar het buitenland gaat kent zonder twijfel 
ook heel wat problemen. Zo had ik het eerste halfjaar niet het gevoel dat ik vrienden had, en 
ook niet dat mijn niveau Japans erop vooruit ging. Gelukkig is dat allemaal veranderd, en is 
het een fantastische ervaring geworden. Zo fantastisch dat ik binnenkort weer terugkeer!

Heeft het je kijk op manga veranderd? Lees je nu meer/minder?
Ik lees veel minder. Eerlijk gezegd, voor ik vertrok kocht ik elke week een 7 à 10tal boekjes. 
Sinds ik terugben in België staat de teller in totaal op drie. Maar dat heeft niet zozeer iets te 
maken met een veranderde kijk op manga. Ik herlees mijn eigen reeksen nog vaak, en ik leen 
regelmatig boekjes van vrienden. Het is vooral een kwestie van geld geworden. Ik heb geld, 
maar daar moet ik afblijven, want dat is voor de volgende reis naar Japan.
Maar je hebt er geen idee van hoeveel boekjes ik nog zou willen kopen!! Nu is er gewoon iets 
dat voorrang krijgt, en ‘toevallig’ nog meer geld kost…

Waarom ben je indertijd met je website MAC (Manga Anime Corner) begonnen?
Wel, ik was eigenlijk gewoon het internet aan het ontdekken. MAC was simpelweg gemaakt 
met een wysiwyg…eh… programma? En daarnaast had ik ook nog een site over Ranma ½, 
Maison Ikkoku, One Piece, en werkte ik nog als verantwoordelijke voor tweede klasse op de 
oude Belgiumsoccer.be. Het was een uitlaatklep voor mijn interesses. MAC is echter opgevist 
geweest door Jeroen van De Linkadoor (rip), en dat betekende dat het uiteindelijk de enige 
site was die 5 jaar overleefd heeft.
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Na  het  stopzetten  van  MAC  heb  je  je  recensies  ondergebracht  bij  de  website  van 
stripwinkel De Poort. Schrijf je nog steeds recensies? 
MAC is eigenlijk nooit stopgezet, alhoewel alle activiteit nu toch al een hele tijd op een wel 
zeer laag pitje staat.  Ik schrijf nog recensies, maar natuurlijk niet zo veel meer. Dat heeft 
vooral te maken met  het feit  dat  ik  amper  nieuwe titels  kan kopen. Recensie-exemplaren 
krijgen  van  een  Nederlandstalige  uitgeverij,  tot  daar  aan  toe,  maar  van  een  Franstalige 
uitgeverij moet je dat niet verwachten als Nederlandstalige recensent.
Een tweede probleem is de website van De Poort en de integratie van MAC. Door mijn jaar in 
Japan was er een volledig jaar om dat in orde te krijgen, maar de drukte in zo’n winkel is niet 
te  onderschatten.  En  de  winkel  gaat  nog  steeds  voor  op  de  website.  Daardoor  is  de 
uiteindelijke  versie  eigenlijk  nog steeds  niet  in  orde.  En dan  zwijgen  we nog over  bugs 
allerhande…

Waar ben je nu mee bezig?
Wel, ik hoop dat ik nu eindelijk ben afgestudeerd,  want tot  voor kort was de thesis mijn 
bezigheid. Het is dan de bedoeling om zoals elke mens te gaan werken, maar eerst ga ik weer 
naar Japan. Om eerlijk te zijn weet ik niet alleen nog niet wàt ik wil doen, maar ook niet wààr. 
Ginder of hier…
Maar op eerst dat diploma afwachten, en dan kan ik weer een stapje vooruitzetten.

Is het een ambitie in het mangawereldje een baan te vinden?
Ik heb daar een tijdje van gedroomd ja. Maar dromen zijn niet altijd werkelijkheid. Ergens in 
mij wil ik nog steeds mijn kleine uitgeverijtje oprichten, maar dat is momenteel absoluut niet 
aan de orde. Andere jobs in het milieu…daar heb ik nog niet over nagedacht eerlijk gezegd. In 
ieder geval sta ik open voor alles, het zoeken naar werk moet voor mij nog beginnen.

Ik weet niet of het toeval is of niet, maar tijdens je reis naar Japan is de mangamarkt 
hier volledig opengebloeid. Wat vind je van de huidige situatie? Doen ze het goed?
Puur commercieel gezien denk ik dat ze het goed doen. Kana heeft door zijn stipte uitgaven 
van jongerenreeksen die andere speler, Glénat, mee op sleeptouw genomen, want die was aan 
het  slabakken.  Vanzelfsprekend  verkoopt  niet  alles  even  goed,  maar  ik  denk  wel  dat  de 
leefbaarheid van manga ook bij ons aangetoond is.
Voor mezelf sprekend had ik veel liever andere titels gezien, maar dat is puur persoonlijke 
smaak, en ik besef dat je moet beginnen met populaire reeksen zoals Yu-Gi-Oh, Naruto of 
DragonBall.

Je kan in zowat alle talen je manga’s lezen. Welke taal verkies je?
Nederlands. De eigen moedertaal begrijp je steeds het best, en het leest ook makkelijker vind 
ik. Je zal geen nuances missen, en mensen die bezorgt zijn dat er in de vertaling wat misloopt: 
ik kan je verzekeren dat de vertalers hun job goed kennen, en die nuances zo goed mogelijk in 
de vertaling opnemen,  zolang het de lectuur  niet  hindert,  want dat is  toch nog steeds het 
belangrijkste.

Stel, je begint een uitgeverij. Met welke mangatitels zou je het Nederlandstalige publiek 
willen laten kennismaken? Zou je uitgeverij ook een lang leven beschoren zijn? ;-)
Mijn uitgeverij zou onmiddellijk op de fles gaan!! Haha.
In Frankrijk kan ik zeggen dat ik Akata kan volgen in heel veel keuzes, en ik zou dan ook wat 
titels van hun cataloog overnemen denk ik. Sing Yesterday For Me bijvoorbeeld. Of Initiation 
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(Hanazono Merry-Go-Round). Maar dat zijn geen verkoopstoppers he, hehe. En een heleboel 
manga’s van Mitsuru Adachi en Rumiko Takahashi! Haha.

Kan  je  ons  enkele  pareltjes  voorstellen  die  enkel  in  het  Japans  verkrijgbaar  zijn? 
Genres waarmee we hier in het westen (nog) niet geconfronteerd worden?
In Japan heb ik ook niet  zo veel  manga gelezen,  het  was immers een aangenaam drukke 
periode,  maar  een  pareltje  dat  ik  nog  steeds  met  even  veel  plezier  lees  is  Atashi’n’chi, 
misschien  wat  vergelijkbaar  met  My  Neighbours  the  Yamadas  (Hōhokekyo  Tonari  no 
Yamada-kun), maar nog luchtiger.

Mangafans lijken een grote interesse te vertonen in hoe groot iemands collectie is. Vertel 
het ons, hoeveel manga’s heb je en waar staan ze allemaal uitgestald?
Vroeger hield ik dat allemaal mooi bij, maar exact weet ik het niet meer. Het zal om en bij de 
duizend zijn denk ik, en die staan allemaal mooi netjes in mijn kamer bij mijn ouders thuis. 
Nu mijn studentenleven er zo goed als op zit zal ik binnenkort weer herenigd worden met m’n 
‘schatjes’, haha.

Ben  je  enkel  geïnteresseerd  in  manga  of  ook  in  andere  vormen  van  Japans 
entertainment (anime, j-pop, j-drama,…)?
Ik heb een tijdje anime proberen te volgen, maar dat heeft niet lang geduurd. Ik lees veel 
liever een strip dat ik naar een cartoon kijk. En de Japanse piepstemmetjes en muziek storen 
me toch te vaak, haha.
J-pop en j-drama, dat is verschrikkelijk! Ik heb hier wel een cd met j-pop, maar dat is de 
uitzondering die de regel bevestigt. Met die Japanse drama’s, daar kon je in het begin nog 
mee lachen, maar dat kwam ook al snel m’n oren uit. Zo’n shows zijn dan weer wel goed om 
de Japanse taal  te onderhouden… maar dan verkies ik het om met echte Japanners om te 
gaan…

Je tekent ook. Hoe zit het met die hobby?
Dat is nog steeds een hobby. Af en toe krijg ik een opdracht binnen voor geld, maar dat is echt 
heel af en toe. Vroeger tekende ik vaak aparte tekeningen, maar nu ben ik toch vooral met 
strips bezig. Overlaatst had ik al m’n storyboards kwijtgespeeld, grote paniek! Uiteindelijk 
bleken ze gewoon op mijn bureau te liggen, maar dat was toch even zweten. Ook al heb ik 
absoluut geen ambitie op dat vlak 

Nog een woordje voor “5 jaar Mangaheuvel”?
Waar is de taart? En dat er nog vele taarten mogen komen!

Je kan de recensies van rinosseros altijd nalezen op de website van stripwinkel De Poort. 
Schrijf je zeker ook in op hun uiterst informatieve en exhaustieve nieuwsbrief waarin je vaak 
ook over manga de allerlaatste nieuwtjes te weten komt! http://www.depoort.com
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Interview met Kana – Kim Sanders

Kana mag natuurlijk niet ontbreken in dit MangaHeuvelMagazine.  De uitgeverij  blijft een 
voorbeeld voor elke uitgeverij die zich aan de Japanse strip wil wagen. Het productieproces 
lijkt een geoliede machine en Kana bekoort zowel het grote publiek als de mangafan. In ons 
vorige MangaHeuvelMagazine interviewden we Liek van der Geer die de Nederlandstalige 
tak van Kana mee uit de grond hielp stampen. Omdat verandering van spijs doet eten voelden 
we deze keer Kim Sanders aan de tand. Zij stelt zichzelf en Kana aan onze lezers voor.

Wie ben je en wat is je rol bij Kana?
Ik ben Kim Sanders, redactieassistente bij Kana voor de Nederlandstalige manga. 
Van elke reeks komt om de twee maanden een nieuw deeltje uit.  Ik zorg ervoor dat onze 
manga’s elke maand op tijd klaar zijn door de planning voor de vertalingen,  de eerste en 
tweede lezingen enz. te maken. Ik ben de schakel tussen al de mensen die op zelfstandige 
basis  voor  ons  werken  zoals  de  vertalers,  de  correctoren,…  Ik  breng  de  verschillende 
elementen (cover, binnenwerk, bonuspagina’s,…) samen en controleer of al het werk naar 
behoren uitgevoerd is.
Ik ben ook verantwoordelijk voor de contacten met de pers. Als journalisten vragen hebben 
over manga in het algemeen of als ze meer informatie willen over onze reeksen dan kunnen ze 
steeds bij mij terecht.
Ik zorg ook voor de 2-maandelijkse nieuwsbrief en de website. Mangaliefhebbers die zich via 
onze website geabonneerd hebben op de nieuwsbrief krijgen om de twee maanden een e-mail 
van  ons.  Daarin  staat  wat  ze  de  volgende  twee  maanden  aan  nieuwigheden  mogen 
verwachten. Aan die nieuwsbrieven zijn ook altijd wedstrijden gekoppeld. 
Momenteel houd ik me ook bezig met de marketing van onze reeksen. In de toekomst zal 
Ballon Media daarvoor echter instaan.
Een heel diverse job dus!

Hoe ben je bij Kana terechtgekomen? Had je affiniteit met manga?
Ik  ben  al  jaren een  fan  van  alles  wat  met  strips  te  maken  heeft,  ook manga.  Al  was  ik 
voorheen iets beter thuis in de Europese strip. Zo heb ik tijdens mijn studies een scriptie over 
manga en anime geschreven en ging mijn thesis over de journalistieke strip. Kort nadat ik 
afgestudeerd was, botste ik op een vacature bij Balloon Books. Ik vulde de online vragenlijst 
in  die  gekoppeld was aan die  vacature.  Toen ik  niet  geselecteerd  werd voor  een gesprek 
besloot ik een sollicitatiebrief rechtstreeks naar Balloon Books te sturen. Bij die brief voegde 
ik een artikel dat ik had geschreven in het kader van die scriptie over manga. Twee weken 
later  kreeg  ik  een  telefoontje  met  de  vraag  of  ik  op  sollicitatiegesprek  wou  bij  Kana. 
Natuurlijk  wou ik  dat!  Toen de job me aangeboden werd,  heb  ik  dan ook geen moment 
getwijfeld!

Tot voor kort maakte Kana deel uit van Balloon Books dat onlangs werd overgenomen 
door enkele Vlaamse investeerders. Nu behoren jullie tot Dargaud-Le Lombard. Kan je 
kort de situatie uitleggen? Wat is er praktisch veranderd?
Kana is een uitgever binnen de groep Media-Participations en maakte geen deel uit van de 
recente overname. Media-Participations heeft zijn Nederlandstalige uitgevers 'Balloon Books' 
(uitgever van Jommeke) en De Ballon (uitgever van de gelijknamige kinderboeken) verkocht. 
Het fusiebedrijf dat hieruit ontstaan is, heet Ballon Media. Naast het uitgeven van strips en 
kinderboeken  houden  zij  zich  bezig  met  de  exclusieve  verdeling  van  de  uitgevers  Kana, 
Dupuis, Dargaud en Lombard voor Vlaanderen en Nederland.
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Jullie  zijn  ook  verhuisd  van  Antwerpen  naar  Brussel  –  dezelfde  gebouwen  als  de 
Belgische  tak  van  Kana  Frankrijk.  Wordt  de  samenwerking  hechter?  Kopen  jullie 
samen reeksen aan? Wie beslist hierover?
Kana is  gegroeid  uit  een  Belgische  uitgeverij  en  is  dus  geen  Franse  maar  een  Belgische 
uitgeverij. Als Belgische uitgever was de stap naar de Nederlandstalige markt heel logisch. 
Om deze stap te kunnen zetten moesten de Japanse uitgeverijen overtuigd worden en moest de 
markt klaar zijn voor manga. De band tussen Kana Franstalig en Kana Nederlandstalig is dus 
altijd heel hecht geweest, dit ondanks het feit dat de 2 markten heel erg van elkaar verschillen. 
De verhuis naar Brussel heeft wel een aantal veranderingen met zich meegebracht. Zo ben ik 
aangenomen en zijn anderen, die van bij het begin bij Kana Nederlandstalig betrokken waren, 
andere taken gaan uitvoeren. De verhuis maakte het mogelijk om de banden met onze stichter 
Kana Franstalig nog sterker aan te halen. 
Onze uitgeverspolitiek wordt bepaald door Kana Franstalig, dit met de specifieke kenmerken 
van de Nederlandstalige markt in het achterhoofd.
De band tussen Kana Franstalig  en Kana Nederlandstalig  is  dus heel  hecht,  de Belgische 
politieke wereld zou er misschien beter een voorbeeld aan nemen…

In  het  voorjaar  van  2006  verschenen  de  eerste  Kana-releases.  We  zijn  nu  2,5  jaar 
verder. Hoe kijken jullie als uitgeverij terug op die periode? Kunnen we spreken van 
een geslaagde start? Zijn jullie tevreden over de verkoopcijfers?
In oktober 2007 heb ik het Kana-team pas vervoegd. Ik heb de opstartperiode dus niet van 
dichtbij meegemaakt. Wel kan ik zeggen dat we over een geslaagde start kunnen spreken. Er 
is echter nog heel wat werk te doen op de Nederlandstalige markt. Heel wat mensen kennen 
het fenomeen manga nog niet. Daar willen wij in de toekomst aan werken.

Welke titels scoren het best en welke zijn moeilijk aan de man/vrouw te brengen? Zijn 
hierin verschillen merkbaar tussen Vlaanderen en Nederland?
Er zijn inderdaad een aantal verschillen te merken tussen Vlaanderen en Nederland, al zijn die 
verschillen heel klein. Zo verkopen we van Shaman King iets meer exemplaren dan van Yu-
Gi-Oh! in Nederland. In België verkoopt Yu-Gi-Oh! dan weer iets beter dan Shaman King. 
De best verkopende series zijn Naruto en Death Note. Series die het in het buitenland ook heel 
goed doen.

Hoe zien jullie de markt nog evolueren in de toekomst? Ziet de toekomst er rooskleurig 
uit voor manga in het Nederlands?
Het succes van manga in Frankrijk, de Verenigde Staten en heel wat andere landen bewijst dat 
er heel wat potentieel is. Er zijn nog heel wat potentiële mangalezers in België en Nederland 
die we momenteel nog niet  bereiken.  Door het fenomeen manga wat meer in de kijker te 
zetten en door echte topreeksen uit te geven zullen we op de Nederlandstalige markt blijven 
werken.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de Franse markt? Verschillen de reeksen die 
goed verkopen? Wordt er anders/meer gecommuniceerd over manga in de pers?
Frankrijk was op mangagebied een voorloper, het was één van de eerste mangamarkten. Op 
de Franse markt is manga ondertussen een vaste waarde geworden. Elk jaar worden er heel 
veel verschillende series uitgebracht. De concurrentie op de markt is er heel groot omdat er 
heel wat uitgeverijen manga uitgeven. Op de Nederlandstalige markt zijn er echter maar 2 
uitgeverijen die echt meespelen.
Doordat manga zo populair is in Frankrijk wordt er ook meer aandacht aan besteed in de pers. 
Er verschijnen heel wat recensies en artikels over populaire series. Er zijn ook meer media die 

www.mangaheuvel.be 13



zich specifiek op het manga en anime publiek richten. De Nederlandstalige media zijn nog 
iets minder bekend met het fenomeen manga. Als er over geschreven wordt, gaat het vaak 
over  wat  manga  precies  is,  de  populariteit  in  het  buitenland,… en  niet  zo  zeer  over  de 
specifieke series. Al zijn er een aantal media die onze series recenseren.
Naruto en Death Note zijn ook aan Franstalige kant echte toppers. 

Momenteel geven jullie een 4-tal manga’s uit per maand. Gaan jullie het uitgavetempo 
verhogen? Met andere woorden, kunnen we ons nog aan nieuwe reeksen verwachten of 
moeten er eerst enkele beëindigd worden?
Momenteel beschikken we over een catalogus topreeksen waarin elk wat wils kan vinden. 
Naast de shonen-reeksen,  die  vooral  gericht  zijn op jongens,  hebben we namelijk  ook de 
topreeksen Nana, die gericht is op meisjes, en Monster, die gericht is op volwassenen.
Onze  belangrijkste  doelstelling  voor  2009  is  het  stabiliseren  van  de  Nederlandstalige 
mangamarkt. We willen ons concentreren op de verkoop van de series die al in onze catalogus 
zitten en werken aan de distributie.  Heel  wat winkelketens  staan nog steeds weigerachtig 
tegenover  manga.  Andere  willen  geen nieuwe reeksen in  hun aanbod opnemen  omdat  ze 
vrezen voor een overaanbod aan reeksen die gericht zijn op een te klein publiek. 

In  oktober  komt  alvast  jullie  nieuwste  ‘shonen  hit’  eraan:  Bleach.  In  het  Frans 
verschijnt deze bij ‘concurrent’ Glénat. Vanwaar de keuze om voor Bleach te kiezen? 
Bestaat  er  al  een  zekere  vorm  van  concurrentie  tussen  Kana  en  Glénat  op  de 
Nederlandstalige markt?
De uitgeefpolitiek van Kana is  zowel op de Franstalige  als  op de Nederlandstalige markt 
steeds geweest om een sterke shonen-basis uit te bouwen door de beste shonen-titels aan te 
bieden. Bleach heeft in het buitenland al bewezen dat het een echte shonen-topper is en past 
dus naadloos in deze uitgeefpolitiek. 

Bij reeksen zoals Naruto en Death Note bestaan er ook data books – die onder meer in 
het Frans vertaald worden. Kunnen we die ook in het Nederlands verwachten?
Het uitgeven van data-books is een dure onderneming. De vertaalkosten liggen hoger dan bij 
een gewone manga en het publiek ervoor is op de Nederlandstalige markt nog te klein omdat 
vooral otaku’s zijn geïnteresseerd in data-books. 

In  het  Frans  heeft  Kana  de  erg  prestigieuze  ‘Made  In’  collectie  die  bij  ons 
Heuvelpubliek erg gesmaakt wordt. Zijn er plannen om dergelijke titels ook naar het 
Nederlands te vertalen of is onze markt vooralsnog te klein?
Op de  Franstalige  markt  is  de  ‘Made In’  collectie  in  2004,  7  jaar  na  de  start  van  Kana 
Franstalig,  opgestart  omdat  de markt  toen klaar  was voor dit  soort  titels.  Manga had zijn 
plaats ingenomen op de stripmarkt en heel wat reeksen waren een commercieel succes. Het 
publiek was er en de financiële middelen waren er om dit prestigieuze label op te richten. Op 
de Nederlandstalige markt hebben we dit punt nog niet bereikt.

Naast manga en anime bieden jullie ook merchandise aan. Waren de Naruto-stickers 
een voorloper van meer? Zullen ook andere reeksen aan bod komen? In de winkels waar 
je de Kana boekjes kan kopen zijn er ook soms leuke hebbedingetjes zoals bladwijzers of 
zakken  die  erg  geapprecieerd  worden  door  de  fans.  Zal  dit  aanbod  nog  verruimd 
worden?
De Naruto-stickers zijn door Ballon Media uitgebracht. Voor het antwoord op deze vraag ben 
ik  daarom  gaan  aankloppen  bij  Alexis  Dragonetti,  afgevaardigde  bestuurder  van  Ballon 
Media:  “Ballon Media is zeker van plan om meer afgeleide producten van goeddraaiende 
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mangareeksen zoals Naruto op de markt te brengen. Voor een deel zal dit ook afhankelijk zijn 
van de goodwill van de originele Japanse uitgevers: hun markt is erg anders opgebouwd dan 
de onze. Zij begrijpen dat andere uitgave-vormen interessant kunnen zijn om de notoriëteit 
van  manga  op  te  krikken  in  Vlaanderen  en  Nederland  en  staan  daarom,  mits  goede 
argumentatie, open voor zulke 'zijsprongen'. De goodies waarnaar u verwijst, zijn dan weer 
erg gebruikelijk in alle markten waar Manga actief is (in de eerste plaats in Japan zelf). Dit 
aanbod zal dus inderdaad worden uitgebreid.”

En als afsluiter… Je komt thuis van een lange werkdag. Met welke manga zal jij je 
ontspannen? Kortom, welke manga’s zijn jouw favorieten?
Na een  lange  werkdag  moet  ik  nog  een  half  uurtje  op  de  trein  doorbrengen.  Het  ideale 
moment om een manga te lezen. Alleen opletten dat ik mijn halte niet mis! Sommige verhalen 
zijn immers zo meeslepend…
De Nederlandstalige manga waarmee ik me ontspan: alles wat Kana uitgeeft! En dan vooral 
Monster, Death Note, Naruto en Bleach. Al lees ik de andere series die we uitgeven met even 
veel plezier!
Aan Franstalige kant kijk ik uit naar Trinity Blood en heb ik alvast genoten van Le Sablier, 
Evil Heart, Détenu 042, It’s your world, 80°C, Go! Go! Heaven, Beet the Vandel Buster en 
Hunter X Hunter. Stuk voor stuk echte aanraders!

Bedankt voor het interview!

Kana stak hun website enkele maanden terug in een nieuw jasje. En dat jasje vinden wij op 
Mangaheuvel erg geslaagd. De uitgeverij lanceerde met hun nieuwe website ook een (h)echte 
community waar het leuk vertoeven is. Iedereen is uitgenodigd, maar vergeet ook ons eigen 
Mangaheuvel-forum niet! http://www.mangakana.com/nl/
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Interview met Nele Noppe

Nele Noppe ontpopt zich als een erg sterke aanwinst in het mangawereldje. De vertaalster van 
onder  meer  ‘One Piece’  en ‘Fruits  Basket’  is  een  echte  mangafan  en heeft  oren naar  de 
verzuchtingen van de meest veeleisende fan. Mangaheuvel onderwierp haar aan een diepte-
interview.

Kan je je even voorstellen aan onze lezers? Wie ben je en wat doe je?  
Nele Noppe, freelance vertaalster, momenteel van 'One Piece', 'Evangelion', 'Nausicäa', 'Fruits 
Basket'  en  'Battle  Angel  Alita'.  Eveneens  projectassistente  en  doctoranda  bij  de 
onderzoekseenheid Japanologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met manga & anime?  
Als jeugdige comic-fanaat kocht ik op de Gentse F.A.C.T.S-beurs in 1998 een boekje in een 
taal die ik niet herkende over een animiefilmpje waarvan de character designs me enorm in 
het oog sprongen. Dat bleek 'Zetsuai 1989/BRONZE' te zijn, gebaseerd op de gelijknamige 
manga-reeksen van Ozaki Minami. Enig speurwerk op het internet leerde me dat men in Japan 
ook iets comic-achtigs maakte. Ik kocht een woordenboek Japans om uit te vissen wat er aan 
de hand was met die 'BRONZE'-kerels, en toen ging alles bergaf.

Waarom heb je gekozen om manga’s te gaan vertalen?  
Ik was een manga-fanaat met veel vrije tijd en wankele financiën. Iemand kwam me vragen of 
ik geen zin had om voor Glénat 'Evangelion' te vertalen. Evangelion! Ik zou wel gek geweest 
zijn om te weigeren.

Wat zijn de specifieke moeilijkheden aan het vertalen van de Japanse taal en cultuur 
naar iets wat verstaanbaar is in onze westerse maatschappij? (Suffixen bijvoorbeeld) 
Zijn  er  bepaalde  eigenschappen  die  verloren  gaan  bij  het  vertalen  van  manga? 
(woordspelingen, dialecten,...) 
Ach,  teveel  om op te  noemen.  Ik  wond me  vroeger  op  telkens  wanneer  de  Nederlandse 
vertaling  van  mijn  favoriete  comic  ook  maar  een  beetje  bleek  af  te  wijken  van  het 
oorspronkelijke Engels, dus toen ik met de manga zelf het heft in handen kreeg wilde ik in het 
begin dolgraag elke nuance van het Japans in de vertaling overbrengen. Dat bleek al snel 
spectaculair  onrealistisch.  Het Japans is grammaticaal heel eenvoudig,  maar wordt verrijkt 
door een groot scala aan kleine achtervoegsels, tussenwerpsels, uitroepen enzovoort die de 
manier van spreken van elk personage op slag uniek maken. Dat is in Nederlands erg moeilijk 
om weer te geven.
Dialecten zijn al helemaal om je de haren bij uit het hoofd te rukken. Ook al staat er dialect in 
het Japans, in de Nederlandse vertaling kan ik dat simpelweg niet gebruiken. Een manga moet 
zowel in België als in Nederland verkocht kunnen worden. Niets aan te doen, maar ik ervaar 
dat als heel beperkend (en moeilijk). Vaak probeer ik de personages toch een eigen stem te 
geven  door  hun  woordkeuze  te  laten  verschillen  -lange  of  korte  woorden,  formeel  of 
informeel, ouderwets of modern... 
Culturele  verwijzingen  gaan  soms  ook  verloren,  ja.  Voetnoten  invoegen  is  broodnodig 
wanneer een scène moeilijk te volgen is zonder dat de lezer een bepaald aspect van de Japanse 
cultuur begrijpt. Je kan natuurlijk geen drie voetnoten op elke pagina zetten, dus er zullen 
altijd wel wat kleine eigenaardigheden in een manga-vertaling blijven staan. Maar dat vind ik 
geen probleem. Manga hebben hun populariteit deels te danken aan het feit dat ze 'anders' zijn 
dan  de  strips  van  eigen  bodem.  Weinig  lezers  lijken  me  zo  gemakzuchtig  dat  ze  zich 
afgeschrikt voelen door iets dat niet honderd procent klaar en duidelijk is.
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Krijg je bepaalde richtlijnen voor het vertalen van de manga’s van Glénat? Hanteren zij 
een specifiek (taal)beleid of ben je als vertaalster vrij om je eigen keuzes te maken? 
Daar word ik volledig vrij in gelaten, tot mijn grote plezier. Ik heb nooit te horen gekregen dat 
ik dit of dat woord niet mocht gebruiken. Alleen met dialect is het oppassen geblazen.

Hoe ziet een doordeweekse werkdag van Nele Noppe eruit? 
Behoorlijk chaotisch. Zowel mijn vertaalwerk als mijn werk aan de universiteit laat me toe 
om mijn tijd vrij in te delen. Meestal werk ik tijdens weekdagen in Leuven aan het 'Let's 
Manga'-project,  wat neerkomt op onderzoek doen omtrent  manga en dojinshi (fan-manga, 
voor mijn doctoraat) en evenementen organiseren, zoals lezingen en workshops over manga in 
andere  onderwijsinstellingen.  In  november  geven we bijvoorbeeld les  over  manga  aan de 
Kinderuniversiteit  van de K.U. Leuven. Mijn vertaalwerk gebeurt  meestal  in de avond en 
tijdens het weekend. Tijdens pauzes of vrije momenten tijdens de werkweek lees ik vaak te 
vertalen manga en zoek ik alvast de onbekende woorden op. Het serieuze vertaalwerk doe ik 
thuis achter de computer. (Ik wil hierbij graag een momentje eer betuigen aan alle dappere 
vertalers die in de jaren negentig zonder behulp van het internet manga naar het Frans of het 
Engels  moesten  omzetten.  Technische  details  uit  'Battle  Angel  Alita',  biologische 
terminologie uit 'Nausicaä', scheepsjargon uit 'One Piece'... Er is weinig dat niet op te sporen 
is met één of twee zoekopdrachten, terwijl datzelfde minuscule brokje informatie niet lang 
geleden uren in de bib zou hebben gekost.)

Zijn er titels die je graag had willen vertalen die reeds door iemand anders vertaald 
worden? 
Ik had zo graag aan 'Fushigi Yuugi' gewerkt. Dat is nog altijd één van mijn grote persoonlijke 
favorieten -ik heb er in mijn tienerjaren nog schabouwelijk slechte fanfics over geschreven. 
Op het moment dat men bij Glénat iemand zocht voor die reeks had ik echter al vijf andere 
titels te jongleren, en een zesde kon er gewoon niet meer bij zonder de deadlines in gevaar te 
brengen. Ik heb dus met veel spijt moeten weigeren.

Zijn er bepaalde personages met wie je een speciale ‘vertaalband’ gecreëerd hebt? Die 
bijvoorbeeld een leuk taalgebruik hanteren om te vertalen?  
Luffy,  het  hoofdpersonage van 'One Piece',  is  hilarisch.  Hij  flapt  er  alles  uit  wat  in  hem 
opkomt,  en op een manier die zo subtiel  is als een vallend aanbeeld.  Het taalgebruik van 
Sanji, uit diezelfde reeks, is leuk in de zin dat het een hele uitdaging is om te vertalen. In het 
Japans is Sanji ongelofelijk vuil gebekt. Onmogelijk om 'letterlijk' te vertalen zonder in dat 
verboden  dialect  te  vervallen...  Uiteindelijk  heb  ik  mijn  best  gedaan  om  hem  met  een 
'normaal' taalgebruik toch zo beledigend mogelijk te laten overkomen. Soms lukt dat beter 
dan anders, maar zitten rondsurfen op zoek naar vulgaire synoniemen van alledaagse woorden 
is natuurlijk best plezierig.

Met One Piece vertaal je misschien wel de populairste shonen en met Fruits Basket één 
van de populairste shojo. Welke verschillen zijn er tussen het vertalen van een typische 
shonen en een typische shojo? 
Moeilijke  vraag.  Natuurlijk  zijn  er  veel  verschillen  tussen  shonen  en  shojo  an  sich 
-inhoudelijk, qua taalgebruik,  qua look, noem maar op. Op het pure vertaalwerk heeft  dat 
weinig  invloed.  Dezelfde  vertaalproblemen-  en  pleziertjes  duiken  op  bij  zowel  shojo  als 
shonen.  Voor mij  is  het  enige  belangrijke  verschil  dat  shonen manga  over  het  algemeen 
minder tekst hebben, omwille van die actiescènes waarbij er vaak twintig pagina's zijn met 
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hoofdzakelijk variaties op 'BOEM' en 'AAARGH' en 'STERF!!'. Dat vertaalt natuurlijk vlot. 
Een deadline voor 'Battle Angel' is niet zo intimiderend als één voor 'Fruits Basket'.

Wat zijn je favoriete reeksen om te lezen/ te vertalen? 
Te vertalen: de meeste van de reeksen die ik vertaal had ik nooit gelezen voor ik het pak van 
Glénat in de bus kreeg. Sommigen waren in het begin meer dan lastig om te doorworstelen 
-'One Piece' bijvoorbeeld had ik eerst bijna geweigerd, en tot omtrent deel drie had ik er een 
beetje een hekel aan omwille van de vele tekst en de moeilijk vertaalbare woordspelingen. Nu 
weet ik niet  meer  wat me bezielde om die reeks ooit  vervelend te vinden.  Doordat ik zo 
intensief bezig moest zijn met de tekst -eigenaardigheden van de taal analyseren, het internet 
afschuimen naar informatie over personages en terminologie- leerde ik de manga pas echt 
appreciëren. Het is nu mijn grote favoriet. 
'Evangelion' is, op een andere manier, net zo emotioneel intens als 'One Piece'. Je voelt dat elk 
personage een stukje  is  van bedenker  Hideaki  Anno (de manga van Sadamoto  is  op zijn 
verhaal  gebaseerd).  Ik  heb  nog  maar  weinig  reeksen  gelezen  waarvan  de  personages  zo 
realistisch  zijn.  'Nausicaä'  moet  het  eerder  hebben  van  de  thematiek:  het  is  een  enorme 
doordenker, zeer, zeer intelligent gemaakt.
Eigenlijk houd ik meer van elke reeks die ik vertaal bij elk nieuw volume. Omdat ik over elk 
woord  moet  nadenken  begrijp  ik  telkens  meer  over  het  verhaal  en  de  personages  en  de 
achterliggende  ideeën  van  de  mangaka  -een  niveau  van  inzicht  dat  ik  nooit  had  kunnen 
bereiken als ik deze vertaaljob niet had.

Wat is volgens jou dé reeks die nog onvertaald is maar hier wel brokken kan maken? Of 
die zeker niet te missen is? 
Ik ben een enorme Boys' Love-fanaat (de schuld van 'BRONZE'), dus ik zou dat genre heel 
graag ingang zien vinden in onze streken. Één van mijn favoriete BL mangaka is Kodaka 
Kazuma, bekend van onder andere 'Kizuna' en 'Kusatta Kyoshi no Hoteishiki'. Die laatste is 
een  werkelijk  hilarische  situatiekomedie  over  de  amoureuze  capriolen  van  een  aantal 
schooljongens, hun leerkrachten, en een assortiment knotsgekke nevenpersonages gaande van 
bemoeizieke familieleden tot zeer hulpvaardige travestieten. Om je dood te lachen, en ook 
'toegankelijk' voor wie BL iets minder genegen is (de liefdesbetuigingen blijven meestal zeer 
tam). Humor is altijd een lastig genre om te vertalen natuurlijk, maar als we ergens moeten 
beginnen met de BL manga, dan graag bij deze.

Als afsluiter zouden we je nog willen vragen hoe jij de toekomst van manga & anime in 
ons taalgebied ziet.  
Rooskleurig, op voorwaarde dat manga nog bekender worden. De situatie is al fenomenaal 
verbeterd tegenover een vijftal jaar geleden. Dat zien we bij de K.U. Leuven heel duidelijk: 
het aantal studenten dat aan een studie Japanologie begint stijgt elk jaar, en naar schatting 
meer  dan  de  helft  van  die  studenten  heeft  voor  het  eerst  met  Japan  kennis  gemaakt  via 
popcultuur, en dan vooral manga. 
Het formaat heeft duidelijk alles in huis om populair te worden en te blijven in onze West-
Europese  contreien  -kijk  maar  naar  de  situatie  in  Frankrijk.  Het  grootste  probleem voor 
manga  in  België  en  Nederland  is  dat  het  taalgebied  erg  klein  is.  Dat  maakt  het  des  te 
belangrijker dat niet alleen diehard fans maar ook het brede publiek volop manga beginnen 
kopen. Wanneer (jonge) lezers in de winkel even snel naar Naruto of Luffy grijpen als naar 
Suske  en  Wiske  is  de  toekomst  van  manga  verzekerd.  Vandaar  onze  plicht  om  zoveel 
mogelijk mensen de geneugten van manga te leren kennen. Ga heen, vraag naar manga in elke 
winkel en bibliotheek die er nog geen in de rekken heeft staan, en leen uw exemplaar van 
'One Piece' uit aan al uw neefjes en nichtjes.
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Interview met AniWay

Ondanks de enorm schuchtere pogingen van ons eigen MangaHeuvelMagazine blijft AniWay 
het enige, echte tijdschrift over Japans entertainment in ons taalgebied. Gelukkig stomen onze 
Nederlandse vrienden elke drie maanden weer een kwalitatief sterk nummer in elkaar zodat de 
fans niet op hun honger blijven zitten.

Wie ben je en wat is je taak bij Aniway?
Mijn naam is Léon van Hooydonk en ik vervul een aantal taken bij AniWay. Ik maak deel uit 
van het dagelijks bestuur, verricht redactioneel werk en hou me bezig met de vormgeving.

Hoe, waar en wanneer ontstond het idee om met Aniway te starten?
Alweer bijna tien jaar geleden stopte het ene na het andere fanzine ermee.  De anime- en 
manga  scene  raakte  daarmee  zijn  meest  zichtbare  aanspreekpunten  en  informatiebronnen 
kwijt  (algemeen  internetgebruik  stond  hier  toen  nog  in  de  kinderschoenen).  Grof  gezegd 
waren we enkele gewone fans die het jammer vonden dat Nederland het nu zonder anime- en 
mangapublicatie moest doen. Eind jaren negentig staken we de koppen bij elkaar, en van het 
een kwam het ander. Waar? Bij de Mc Donalds in Utrecht. Lekker centraal gelegen en ze 
hadden er een prima 'vergadertafel' staan.

Waarom een magazine en geen website, winkel, manga-uitgeverij,…?
Waarom geen website? Zoals gezegd was het bereik van internet toentertijd nog niet zo groot 
in ons land. Daarnaast kwamen drie van ons uit de grafische sector, dus wilden we graag iets 
moois maken dat ook tastbaar was. 
Waarom geen winkel? Wel, wat zou één winkel uithalen? Wie zou er in moeten staan? We 
zaten immers allemaal nog op school. Daarnaast ontbrak het ons aan retailkennis (maar nu we 
een webshop hebben zijn we druk bezig die achterstand in te halen).
Waarom dan wel een magazine? Van de glimmendste  lifestyleglossy tot  het onbenulligste 
clubblaadje - zodra mensen zich ermee identificeren is het meer dan een stapel papier met 
nietjes. Een tijdschrift staat ergens voor, zeker wanneer je handelt vanuit het gevoel dat er iets 
moet  worden rechtgezet  (de  nasmaak  van  het  Manga Video debacle  lag  nog vers  in  het 
geheugen). Dan wordt het een vaandel waaronder mensen ten strijde trekken, het bewijs van 
hun onderlinge verbondenheid. Dat klinkt heel romantisch, maar dat 'otaku no video' gevoel 
heb ik gelukkig nog steeds.

Hoe is het magazine geëvolueerd in al die jaren?
Wel, we hebben natuurlijk de nodige sprongen gemaakt qua oplage en kwaliteit,  maar  de 
belangrijkste gebeurtenissen zijn waarschijnlijk de stap van zwart-wit naar full color en de 
realisatie  van  winkelverkoop geweest.  Dat  waren punten waarop we aan de buitenwereld 
konden laten zien dat het menens was.

Jullie zijn allemaal ‘vrijwilligers’ die Aniway klaarstomen in jullie vrije tijd. Op hoeveel 
medewerkers kunnen jullie rekenen?
We hebben een harde kern van vier bestuursleden en zo'n tien vaste medewerkers. Daarnaast 
is  er  een  groep  van  wisselende  samenstelling  waarvan  de  leden  op  gezette  tijden  losse 
artikelen of rubrieken voor hun rekening nemen. En dan heb ik het nog niet eens over de vele 
tekenende fans die ons voorzien van hun prachtige zelfgemaakte posters en strips.
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Aniway kent nu ook een goede distributie in Vlaanderen. Is er een groot verschil tussen 
de verkoop in Nederland en die in Vlaanderen?
Nederland blijft  koploper  in  zowel  losse verkopen als  abonnementen.  Dit  is  niet  vreemd, 
aangezien wij buiten het blad zelf weinig tot geen presence hebben in Vlaanderen. Ook ligt 
het aantal verkooppunten in Nederland hoger door de aanwezigheid van drie landelijke ketens 
van tijdschriftenzaken.

Via  het  magazine  komen jullie  ongetwijfeld  in  contact  met de  diverse  spelers  op  de 
markt  van  manga/anime.  Hoe  verlopen  die  contacten?  Heb  je  de  indruk  dat  de 
verschillende spelers professioneel bezig zijn?
We onderhouden op prettige wijze contact met de meeste grote namen. Over het algemeen 
vinden we de NL manga als product professioneler uit de bus komen dan NL anime, maar we 
hopen dat Frankrijk hier in de toekomst meer aandacht aan zal schenken. 

Aniway blijft evolueren. Naast de webshop hebben jullie recentelijk ook merchandise op 
de markt gebracht met de Aniway-draagtas. Wat zijn de toekomstplannen van Aniway? 
Werelddominatie!  Nou ja,  voordat  het  zover  is,  zullen we nog wat kleine  stapjes moeten 
maken.  In  ieder  geval  kun  je  in  de  nabije  toekomst  gegarandeerd  meer  merchandise 
verwachten.

Inhoudelijk komt er weinig kritiek op het magazine.  Wat wel vaak terugkomt is dat 
Aniway meer pagina’s mag bevatten en vaker mag verschijnen. Zijn dat punten waar 
jullie mee bezig zijn? Of is dat gewoon niet haalbaar?
We kunnen niet meer vrije tijd in AniWay steken dan dat we nu doen. Vooralsnog zitten 
dergelijke veranderingen er dus niet in, maar zeg nooit nooit.

Op jullie  forum wordt  er  ook vaak geklaagd over  bestellingen  die  laattijdig  of  niet 
toekomen. Is dat een mopperende minderheid of moet er nog gesleuteld worden aan het 
op punt stellen van de dienstverlening van de webshop?
Het forum geeft een beetje scheef beeld, want het is uiteindelijk maar 1 op 500 zendingen 
waarbij wat fout gaat. En dan reken ik nog de gevallen mee waarbij onterecht wordt geklaagd 
omdat een betaling niet blijkt te zijn aangekomen. Dat betekent niet dat we er niet alles aan 
doen om die 1% ook zo snel mogelijk correct af te handelen, al kan het iets langer duren 
wanneer we net in de afronding van een nieuw nummer zitten.  

Het reeds lang geleden aangekondigde artikel over Nana is nog steeds niet verschenen. 
Dat heeft te maken met het feit dat mangaka Ai Yazawa alles zelf wil goedkeuren. Is het 
moeilijk samenwerken met de rechthebbenden?
Er moet aan een behoorlijke lijst voorwaarden worden voldaan, waarvan sommige voor ons 
niet altijd even logisch zijn. Is dat eenmaal gelukt, dan kan het nog best lang duren voor je de 
zegen vanuit Japan krijgt. Het is altijd een tijdrovend proces, maar we worden er langzaam 
aan  beter  in.  We  hopen  het  komende  jaar  meer  van  deze  'licentie-artikelen'  te  kunnen 
publiceren.

Aniway wint Euromillions en je hebt voldoende middelen en mankracht om je dromen 
te verwezenlijken. Wat zijn de eerste dingen die je zou doen?
DTP-aapjes inhuren zodat ik me puur op de inhoud kan richten. De vormgeving is voor mij 
verreweg het meeste werk. Stel je de vraag aan een andere medewerker, dan zou die kunnen 
antwoorden dat we een abonnementen-afdeling nodig hebben. Het is voor iedereen anders. 
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Tot zover de praktische antwoorden; wat we eigenlijk willen zijn Miku-plushies en Yoni-
model kits!

Een  vraag  die  ons  weer  met  beide  voetjes  op  de  grond  brengt.  Hoe  zien  jullie  de 
toekomst van manga en anime in ons taalgebied evolueren?
Het product is goed, de prijs is goed... maar zolang de verkrijgbaarheid niet optimaal is, wordt 
het  lastig  er  echt  alles  uit  te  halen.  Dit  zal  de komende jaren moeten  verbeteren.  Verder 
voorzien we veel goeds zodra er weer eens een mainstream anime hit op de buis is. Fans 
mogen graag mopperen op het vooruitzicht  van een NL gesproken Naruto, maar  vergeten 
voor het gemak dat ze zelf via Pokemon of DBZ het wereldje zijn binnengerold. Heel hard 
gezegd: anime en manga zijn net als iedere andere business: er moet geld verdiend worden. 
Als mainstream succes nieuwe fans kan aanbrengen, laat ze maar komen! Maar wie panisch is 
dat  de  mainstream  series  over  niche-titels  heen  zullen  denderen  (en  hun  hobby  zullen 
'devalueren'), komt op mij nogal onzeker over.

De nieuwste Aniway is net verschenen. De riem gaat er even af. Met welke manga/anime 
zal jij je ontspannen? Kortom, welke reeksen zijn jouw favorieten?
Dankzij het artikel van Annemarieke ben ik nu helemaal weg van de Mushishi anime, een erg 
ontspannende serie. Qua manga ben ik nu met teveel titels bezig om op te noemen, maar er is 
altijd tijd om Maison Ikkoku weer eens te herlezen. Ook moet ik zeggen dat mijn PS3 flink 
wat aandacht krijgt, zeker na de heerlijke retro-remake van Bionic Commando.

“Het magazine AniWay brengt Japans entertainment dichterbij”, is de slogan, maar AniWay 
is niet enkel een magazine. Op de website http://www.aniway.nl vind je ook een webshop en 
vooral een erg actieve community.
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Interview met ‘Het Besloten Land’ – Koen Van Rompaey

Koen Van Rompaey is een duivel-doet-al in de stripwereld. In een ver verleden kwamen we 
met  Mangaheuvel  maandelijks langs  in zijn radioprogramma ‘Gestript’  op Radio Scorpio. 
Zijn dagen spendeert hij echter in de stripwinkel ‘Het Besloten Land’ waar hij menig klant in 
de juiste (manga)richting duwt. Wij vonden het interessant om in dit MangaHeuvelMagazine 
ook eens de klok van een winkelier te horen. Zij staan immers erg dicht bij de basis, met name 
de kopers en lezers van manga en strips in het algemeen.

Het Besloten Land is een gekende stripwinkel in Leuven. Stel jezelf en de winkel gerust 
voor aan onze lezers.
Naast de collega’s van Gobelijn, zijn we de enige stripspeciaalzaak in Leuven. Waar Gobelijn 
altijd meer  mainstream en Nederlandstalig  georiënteerd geweest  is,  probeert  Het  Besloten 
Land de liefhebber van Engelstalige strips en de alternatieve ‘graphic novel’ aan te trekken. 
Onze drie stokpaardjes zijn vooral de strips, die meer willen zijn dan louter vertier (cf. de 
roman in de literatuur) van kleinere fondsen (Oog&Blik, Atlas, Bries, Oogachtend, enz.); de 
Engelstalige  strips,  gaande van superhero comics  over – weeral!  – de ‘graphic novel’  tot 
manga;  en  Franstalige,  vaak  avant-gardistische  strips,  zoals  de  strips  van  l’Association, 
Atrabile, enz. 

Het Besloten Land is in de eerste plaats een stripwinkel maar wel één met een ruim 
assortiment  manga’s.  Hoe  heb  je  de  mangamarkt  zien  evolueren  in  de  loop  van de 
jaren?
De Nederlandstalige uitgeverijen doen nu een tweede of derde poging om de Nederlandstalige 
markt voor zich te winnen, en die lijkt te slagen op de vleugels van reeksen zoals Death Note 
en Monster. Naast een oudgediende die meer jongere lezertjes aanspreekt, Dragon Ball, en de 
meest recente, duidelijke voltreffer, Boeddha, zijn het voorlopig vooral die twee genoemde 
titels die goed lijken te lopen in onze winkel.  
Verder: 
*  waar  vroeger  manga’s  met  veel  bloed,  geweld,  gevechten,  maar  zonder  stevig  verhaal, 
automatisch leken te scoren, stellen in elk geval de klanten nu hogere eisen. Het verhaal moet 
in de eerste plaats stevig en ingenieus in elkaar zitten. 
* de zogenaamde meer literaire manga, zoals van Taniguchi, bepaalde reeksen van Tezuka 
(Boeddha, zie hoger), of bijvoorbeeld de Made In-collectie, slaat zonder problemen aan. De 
delen van Boeddha, een reeks waarvan verwacht werd dat die minder gemakkelijk verteerbaar 
was, gaan als zoete broodjes over de toonbank. 
* Er worden hoe langer hoe meer manga’s van andere Oosterse landen (waar eigenlijk andere 
termen gebruikt worden om strips aan te duiden) vertaald, zoals China (Hua Shu), Zuid-Korea 
(Manhwa; zeker de alternatieve strip van Zuid-Korea is erg aan te raden!), …
* Hentai (erotische manga) doet het goed, maar enkel als het grappig gebracht wordt. 

Jullie bieden een ruim aanbod Franse manga aan. Tegenwoordig komen vele reeksen 
echter ook uit in het Nederlands. Volgt het publiek deze tendens? Worden er minder 
Franse  manga’s  verkocht  ten  voordele  van  de  Nederlandse  releases?  Of  worden  de 
Nederlandse uitgaven vooral gekocht door een nieuw publiek?
* Vraag 1: zie hoger. Vraag 2: moeilijk over 1 kam te scheren (lees: verschilt van reeks tot 
reeks), maar ik heb de indruk dat het effect totnogtoe beperkt is, en soms zelfs in omgekeerde 
zin:  mensen  kunnen niet  wachten  op  de  volgende  delen  in  het  Nederlands,  en  schakelen 
daarom over naar Engels (vb. Monster) of Frans (vb. Death Note). Maar ik denk dat we voor 
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het  antwoord  op deze vraag  nog even zullen  moeten  wachten om de massale  effecten  te 
kunnen waarnemen. Vraag 3: Ook, maar zie ook antwoord op de tweede deelvraag. 
Wat wel opvallend is, is dat Naruto in het Nederlands goed startte, maar nu fel teruggelopen 
is, en dat de Franstalige uitgave goed blijft verkopen. 

Wat zijn jullie beste mangaverkopen – zowel Frans als Nederlands – en hoe verhouden 
die zich tot jullie beste verkopen van de traditionele strip?
*  Nederlands:  Boeddha,  Monster,  Death  Note  (momenteel  in  die  volgorde,  maar  dat 
verschuift  wel  eens),  Frans:  vooral  de  klassieke  Glénat-  (One  piece,  Berserk,  Claymore, 
D. Gray-man, …) en Kana-reeksen (Naruto, Gin tama, …). De traditionele strip ‘as in Largo 
Winch, Thorgal, XIII’? Die is sowieso teruggelopen in de stripspeciaalzaak door concurrentie 
van supermarkten (eerder Kiekeboe, S&W, etc.) en ketens als FNAC. Manga blijft uiteraard 
aan populariteit  winnen, maar zit nog lang niet op dat niveau. Ik denk wel dat dit fel zal 
stijgen met het ouder worden van de huidige generatie kinderen die opgroeien met manga, en 
zich zonder enig probleem over de typisch Japanse stylistische kenmerken (vb. grote ogen), 
de leesrichting (van achter naar voor), en de culturele verschillen kunnen zetten. Bovendien 
krijg je voor minder geld veel meer pagina’s!

Een groot deel van jullie cliënteel zal bestaan uit pure stripfans. Hoe zijn de reacties op 
‘het gele gevaar’? Tonen ze interesse in de Japanse strip of zien ze het eerder als een 
bedreiging voor hun eigen hobby?
Nee. Het Besloten Land heeft, zoals ik al zei, vooral klanten die al erg gespecialiseerd met 
strips bezig zijn en de meeste drempels al overwonnen hebben. Dus zij tonen vooral interesse. 

Hoe zie jij de toekomst van manga in het Nederlands? Is onze afzetmarkt groot genoeg 
om een ruim aanbod aan te bieden?
Het  antwoord  op  de  tweede  vraag  is  duidelijk  neen,  of  manga  zou het  Europese  aanbod 
helemaal moeten verdringen, maar daar geloof ik dan ook weer niet in. Manga heeft eindelijk 
het juiste ‘momentum’ gevonden en is goed op dreef. Zoals ik hoger al zei: als de jongere 
generatie opgroeit en aan dat tempo manga blijft verslinden, dan is er in elk geval nog een 
grote groeimarge voor manga op de Nederlandstalige markt.  

Een  belangrijke  doelgroep  van  de  manga  vormt  de  meisjes,  terwijl  zij  traditioneel 
minder aan bod komen in de westerse strip. Vinden zij reeds de weg naar jullie winkel?
Ja.  Ongeveer  de helft  van  onze mangaklanten  zijn  meisjes/vrouwen.  Een evolutie  die  we 
alleen maar kunnen toejuichen. 

Hoe zou je momenteel de doorsnee mangafan beschrijven? Jong of oud? Volgt hij veel 
reeksen of spitst hij zich toe op één specifiek genre?
Jong, van kinderen van 8 jaar tot volwassenen van in de dertig. Ofwel volgt de mangalezer 
slechts enkele vaste reeksen, ofwel verslindt hij alles wat hij goed vindt. 

Hoe is de relatie met de verdelers en de uitgevers? Jullie kunnen vergelijken tussen de 
Franse en de Nederlandstalige. Zijn ze professioneel en gemotiveerd bezig?
Ik vind dat enkele Franse verdelers en uitgevers erg weinig moeite doen om hun manga’s in 
Vlaanderen  op  een  degelijke  manier  aan  de  klant  te  brengen.  Maar  dat  is  het  oeroude 
probleem van de Nederlandstalige markt als ‘quantité négligeable’ voor de Franse uitgevers 
en verdelers. En dan spreken wij nog vanuit Leuven, een stad die aan de ene kant misschien 
wel  concurrentie  heeft  van  Brussel,  maar  aan  de  andere  kant  misschien  nog  het  vlotst 
bereikbaar is, figuurlijk gesproken dan. 
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De vertalingen worden ook niet altijd professioneel beheerd. Vele vertalers doen geen slecht 
werk,  maar  worden  overladen  met  reeksen,  en  hun  vertalingen  worden  soms  niet 
overgenomen zoals het hoort. 

Jullie  hebben  een  site  en  versturen  wekelijks  een  uitgebreide  nieuwsbrief.  Hoe 
belangrijk is het internet in deze moderne tijd? Zijn jullie klanten goed voorbereid als ze 
de  winkel  binnenstappen?  Zijn  er  misschien  klanten  die  op  basis  van  onze 
Heuvelrecensies een manga uitproberen? Je weet nooit!
Het internet, email, dat is allemaal enorm belangrijk. Voor ons vooral om de klanten die we al 
hebben goed te informeren en naar bepaalde reeksen of genres te sturen. Om meer klanten te 
werven via internet is bijvoorbeeld onze site niet actief genoeg, maar daar proberen we in de 
toekomst verandering in te brengen. 
Een toekomstbeeld waarin de meeste klanten hun strips en dan misschien vooral manga op 
internet bestellen en dan laten opsturen, klinkt zeer aannemelijk, en toch zijn er slechts enkele 
relatief succesvolle internetwinkels (al of niet van een reëel bestaande winkel) en blijft het 
succes verder zeer beperkt. Waar dat aan ligt, is nog niet grondig onderzocht, en daar heb ik 
ook niet meteen een antwoord op. 
Ik merk dat Mangaheuvel  helaas relatief  ongekend blijft  bij  de mangalezer,  hoewel ik de 
klanten er regelmatig op attent maak.

Als winkeluitbater word je natuurlijk ook geacht je product te kennen. Welke manga’s 
raad jij aan je klanten aan? Welke zijn jouw persoonlijke favorieten?
Nederlandstalig? Death Note en Monster! Ik heb twee van mijn zussen er al aan verhangen 
gemaakt omdat ik zo overtuigd ben van de reeks. En – ’t is een klassieker – Akira! Een reeks 
die iedereen opnieuw op de toonbank zou moeten leggen bij deze nieuwe mangaboom, om zo 
nog maar eens een nieuw publiek te bereiken. 
Andere talen? Ik vond en vind Battle Royale nog altijd een enorm sterk concept, en zeker de 
eerste reeks is goed uitgewerkt. 
Maar de laatste jaren ben ik helemaal weg van de alternatieve Zuid-Koreaanse manhwa die 
onder meer verschijnt in de Hanguk-collectie van Casterman. L’amour est une proteïne en 
Lotto Blues, de eerste twee albums in die collectie, stonden samen op nummer 1 te pronken 
van mijn top-tien dat jaar (2006, geloof ik)! 

Bedankt voor het interview!

Ook ‘Het Besloten Land’ heeft de weg naar het internet gevonden: http://www.hbl.be Schrijf 
je zeker in op hun nieuwsbrief want je vindt er onder meer op tijd en stond een manga-top 3 
van Koen Smet, de bezieler van Mangaheuvel.be en dat brengt ons naadloos tot het volgende, 
tevens laatste interview!
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Interview met Koen Smet

Koen Smet is de bezieler en drijvende kracht achter Mangaheuvel. Een schizofreen kantje aan 
zijn persoonlijkheid stelde hem in staat  om zichzelf  te interviewen en ons zo een blik  te 
gunnen achter de schermen van Mangaheuvel. Ziehier het resultaat.

Hoe kwam je in contact met manga en anime?
Mijn generatie is de Club Dorothée-generatie. Veel mensen van mijn leeftijd keken op de 
Franse televisie naar de anime die daar werden uitgezonden en zo konden we wennen aan 
Japans entertainment. Via videogames ben ik dan in contact gekomen met de mangawereld. 
Bij het Super Nintendo spel van Dragon Ball Z zat namelijk het eerste volume van de Dragon 
Ball  manga  en  ook  via  de  vele  aandacht  in  videogamemagazines  rolde  ik  in  het 
mangawereldje. En vermits ik altijd graag heb gelezen werd manga m’n passie. In die mate 
dat ik er later zelfs m’n thesis aan heb gewijd.

Hoe is Mangaheuvel tot stand gekomen?
Wel, dat is een heel lang verhaal. Maar dat verhaal werd reeds volledig uit de doeken gedaan 
door HeuvelKenny en is terug te vinden op de site. Ga maar eens kijken in het menu onder de 
rubriek ‘Info’. 

Oei,  sorry.  Dat zal  ik  zeker  doen! Vanwaar het  idee om de site op te bouwen rond 
mangarecensies?
Ik schrijf graag en lees graag manga’s. Een combinatie van beide bracht ons Mangaheuvel. In 
het Frans bestonden er al veel dergelijke sites en ik wou een Nederlandstalige variant online 
gooien. Bovendien lees ik erg veel manga’s en door er een korte recensie over te schrijven 
blijft het verhaal en hoe ik over een reeks denk me beter bij. Op mijn leeftijd laat je geheugen 
je immers al eens in de steek.

Mangaheuvel  bestaat  nu  5  jaar  wat  toch  al  iets  betekent  in  het  snel  evoluerende 
internetgebeuren. Waar blijf je de motivatie halen om week na week de site te updaten?
Manga is natuurlijk mijn passie. En een recensie schrijven over een manga voelt gewoon heel 
erg natuurlijk aan. M’n recensies vloeien er als vanzelf uit. Ik geloof ook erg sterk in het opzet 
van Mangaheuvel.  Natuurlijk  heb ik soms een periode waarin ik  minder  manga’s  lees  of 
minder recensies schrijf, maar ik probeer altijd enkele recensies in reserve te houden zodat ik 
steeds enkele weken voort kan, ook als ik eens een dip ken. Daardoor heb je ook veel minder 
het gevoel dat die strakke, wekelijkse deadline om de hoek loert waardoor Mangaheuvel niet 
zoveel stress oplevert en dus ook leuk blijft om doen.

De site is volledig ‘adfree’. Bewonderenswaardig maar dat wil ook zeggen dat je er niets 
aan verdient?
Meer  nog.  We  steken  er  geld  bij  in  want  je  betaalt  natuurlijk  jaarlijks  je  hosting  en  je 
domeinnaam.  Maar  ik  ben met  Mangaheuvel  begonnen omdat  ik  graag  schreef  over  m’n 
passie. En dat is nog steeds het geval en elke hobby kost geld. Of je nu rookt, of graag een 
cinemaatje meepikt. Het heeft allemaal een prijs. Ook een website onderhouden heeft dus z’n 
prijskaartje.  Je  krijgt  natuurlijk  wel  gratis  recensie-exemplaren  wat  alsnog  een  geldelijk 
voordeel oplevert – maar ook weer veel werk want recensie-exemplaren moeten natuurlijk… 
gerecenseerd worden!
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Schrijven over manga is je hobby. Is Mangaheuvel de enige uiting van die hobby?
Nee, en dat is natuurlijk nog een voordeel van de site. Je krijgt een zekere naambekendheid 
‘in het milieu’ waardoor je soms gecontacteerd wordt om iets naast Mangaheuvel te doen. Dat 
begint dan met ander ‘gratis werk’ zoals het schrijven van artikels voor het magazine Aniway. 
Maar  ondertussen  schrijf  ik  ook recensies  voor  de Stripgids  (tweemaandelijks  magazine), 
schrijf ik af en toe artikels voor de bonuspagina’s van Kana en verbeter ik sinds kort bepaalde 
mangareleases van Glénat. Allemaal zaken die ik nooit zou kunnen doen hebben zonder de 
naam die ik heb opgebouwd met Mangaheuvel. In dat opzicht is het natuurlijk wel lonend.

Je doet al redelijk wat in het mangawereldje. Is het een ambitie daar ergens een baan te 
vinden?
Tgoh, ik ben iemand met bijster weinig ambitie in het leven. Het is dus niet iets waar ik al 
veel over heb nagedacht. Ik vind het prima zoals het nu gaat. Dat ik veel van m’n vrije tijd 
kan en mag opofferen aan manga. Ik zal zeker niet ongelukkig zijn als ik nooit een baan vind 
in het mangamilieu. Ik voel me vereerd en prijs me gelukkig dat ik nu reeds zoveel mag doen 
waardoor ik m’n favoriete hobby in een positief daglicht stel. Het is m’n droom om manga te 
zien doorbreken in ons taalgebied. En daaraan een bijdrage leveren – via de site, via recensies, 
etc. – dat geeft me reeds genoeg voldoening.

Stel,  je  wordt  gecontacteerd  door  een  uitgeverij  en  die  wil  óók  de  manga  zien 
doorbreken in ons taalgebied. Ze delen jouw droom en vragen je advies welke titels ze 
kunnen publiceren. Welke raad je hen aan?
Wel, dat is nog wel een job die me aanspreekt. Het geven van advies, het aanreiken van titels,
… Een rol in de achtergrond, louter als adviesorgaan. We hebben het geluk dat de huidige 
uitgeverijen echt wel kleppers van divers allooi op ons loslaten. Zowel Kana als Glénat bieden 
hun  publiek  een  mix  van  populaire  en  kwaliteitsvolle  shonen,  shojo  en  seinen,  en  via 
Uitgeverij L en Xtra krijgen we dan de kans om wat oudere klassiekers te ontdekken zoals 
Tezuka. Onze markt is nog erg jong maar biedt toch al een heel divers aanbod.

Wat ik zeker nog mis en waar ik enorm in geloof is de sentimentele shonen zoals Video Girl. 
Ja,  jongens  zijn  in  meer  geïnteresseerd  dan  actie  en  avontuur  en  kunnen best  een  portie 
romantiek smaken áls dat op hun maat gesneden is. En titels zoals Video Girl of I’’s zijn zo 
herkenbaar en universeel voor pubers dat ze ook hier zouden aanslaan. Ook sportmanga is iets 
dat erg universeel is en dan kom je natuurlijk automatisch bij Slam Dunk terecht, een klepper 
in Japan die ook hier zeker niet  zou misstaan.  En op een of andere manier geloof ik ook 
rotsvast in de slaagkansen van Yotsuba – ook al lijken de westerse verkoopcijfers me tegen te 
spreken. Het is één van die manga die ik aan iedereen cadeau zou doen om hen te besmetten 
met het mangavirus. Yotsuba tovert toch een glimlach op ieders gezicht?

Mangaheuvel recenseert vooral Franse manga, af en toe een verdwaalde Amerikaanse 
versie en tegenwoordig is er natuurlijk heel veel aandacht voor de Nederlandse releases. 
In welke taal lees jij nu het liefst?
Manga in het Frans lezen voelt enorm natuurlijk aan omdat ik ermee ben opgegroeid – zowel 
met Frans gedubde anime als Franse manga’s. Maar toch kies ik zonder enige twijfel voor het 
Nederlands. Het is en blijft je moedertaal die je toestaat de kleinste nuance tot in de puntjes te 
‘voelen’.  We  krijgen  dan  ook  nog  eens  erg  geslaagde  vertalingen  voorgeschoteld  en  de 
boekjes zien er prima uit, dus ik zie geen enkele reden om niet voluit voor de Nederlandse 
versies te kiezen. Het doet me telkens weer pijn aan het hart als ik op fora lees hoe iemand 
een andere taal verkiest. Ik vraag me soms af of wij het enige land zijn waar de moedertaal zo 
verloochend en verguisd wordt…
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Je streeft ook echt naar die mangadoorbraak in het Nederlands. Waarom? Je kan toch 
altijd terugvallen op de Franse markt?
Ik wil gewoon dat iedereen in Vlaanderen en Nederland de kans heeft om manga te ontdekken 
en er evenveel plezier aan te beleven als ik. Als de boekjes hier verschijnen zorgt dat alweer 
voor enkele barrières minder. Ze gaan beter verkrijgbaar zijn en de taal zal voor niemand nog 
een barrière vormen. Ik geef enorm graag manga’s cadeau aan vrienden. Ik geef dan een reeks 
waarvan ik denk dat ze hen zal aanstaan en dat ze zo het mangavirus te pakken krijgen. Maar 
vroeger kon ik dat niet bij iedereen doen omdat ik vooral de Franse markt ken en dat voor 
sommige toch niet  zo lekker  wegleest.  Nu kan ik  aan iedereen  een redelijk  ruim aanbod 
aanbieden. Super als ik weer iemand kan overtuigen van de kracht van manga door een simpel 
cadeautje van 5-6 euro. Met m’n recensies overtuig ik misschien ook wel mensen maar dat 
merk je niet echt, dus daar voel je je minder bij betrokken.

Mangaheuvel  is  ook MangaHeuvelMagazine.  Een eigen tijdschrift,  is  dat  iets  wat je 
bezighoudt?
Een eigen tijdschrift is inderdaad lang een droom geweest. Nu iets minder omdat het toch 
moeilijk  blijft  om telkens  weer  de  tijd  en  de  motivatie  te  vinden.  Het  creatieve  en  het 
inhoudelijke aspect blijft me echter wel aanspreken. Maar bij een tijdschrift komt ook veel 
administratief  papierwerk  kijken  en  dat  zie  ik  niet  zitten.  Bovendien  is  een  tijdschrift 
natuurlijk een veel groter financieel risico dan een website. Dus MangaHeuvelMagazine blijft 
gewoon een sporadisch online magazine dat we als iets extra aan onze bezoekers aanbieden. 
Wanneer het volgende eraan komt weet ik zelf niet dus hoef je het me ook niet te vragen. Het 
is  immers  veel  werk  voor  een  bereik  dat  nauwelijks  groter  is  dan  ons  ‘normale’ 
Heuvelpubliek.

Mangaheuvel  heeft  ook  een  animesectie  maar  die  wordt  slechts  heel  sporadisch 
geüpdate. Komt daar verandering in?
Toen Mangaheuvel werd opgericht wisten we al snel dat we met anime een groter publiek 
zouden  aanspreken.  In  het  begin  werden  er  ook  vaak  recensies  geschreven  door  m’n 
kompanen  maar  sinds  deze  het  schip  verlaten  hebben is  het  heel  wat  minder.  Het  anime 
gedeelte kreeg nog even een boost via een samenwerking met Nekotachi waardoor we hun 
DVD’s  konden  recenseren  maar  sinds  de  NTE dudes  zich  teruggetrokken  hebben  uit  de 
animemarkt is het maar povertjes gesteld met het animegedeelte van Mangaheuvel. Ik heb 
hier  nochtans  best  wel  wat  DVD’s  liggen  maar  ik  kom  er  maar  niet  aan  toe  die  ook 
daadwerkelijk te bekijken. Maar ik doe natuurlijk m’n best en voor 5 jaar Mangaheuvel heb ik 
me voorgenomen nog eens voor de buis en in de pen te kruipen!

Mangafans lijken een grote interesse te vertonen in hoe groot iemands collectie is. Vertel 
het ons, hoeveel manga’s heb je en waar staan ze allemaal uitgestald?
Een moeilijke vraag. M’n collectie Franse manga is natuurlijk het grootst.  Daar heb ik er 
ondertussen meer dan 2000 van. M’n aantal Engelse manga is eerder beperkt en groeit ook 
nauwelijks aan. Hetzelfde geldt voor die enkele Japanse manga die ik hier heb liggen. En de 
Nederlandse collectie is nog erg jong maar groeit met het huidig aantal releases natuurlijk erg 
snel.  Ik  krijg  de meeste  Nederlandse  manga’s  ook gratis  als  recensie-exemplaren  dus  het 
moeilijkste is om die allemaal een plaats te geven. Ik heb immers geen mooie boekenkast 
waar 2500 manga’s gestald kunnen worden. Mijn collectie bevindt zich voornamelijk goed 
weggestopt in kasten waardoor herlezen een enorme verhuis kan betekenen als  ik net die 
achterste reeks wil hebben waarvoor ik vier rijen manga’s moet wegnemen. Daarom blijf ik 
maar gewoon nieuwe kopen zodat ik me niet druk moet maken om het herlezen van manga’s. 
Ik heb er toch geen tijd voor!
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We vieren 5 jaar Mangaheuvel. Wat staat er op de planning voor de komende 5 jaar?
Ik hoop dat ik de motivatie blijf vinden om me blijvend in te zetten voor de site. Soms ken ik 
immers een dipje en huidig dipje duurt nu toch al weer even. Zolang ik echter plezier blijf 
beleven aan  het  lezen  van  manga  weet  ik  echter  dat  die  dip  snel  kan  keren.  Technische 
veranderingen aan de site hoef  je niet  te  verwachten waardoor ook bepaalde inhoudelijke 
ingrepen zullen uitblijven. Ik zou het zelf handig vinden om een gedeelte te wijden puur aan 
de Nederlandstalige releases maar dat zit er dus niet in. Voor een enorm uitgebreide databank 
aan mini-reviews van de NL releases blijf je dus aangewezen op ons forum. Binnen 5 jaar 
hoop ik dus nog steeds hetzelfde te doen maar dan misschien voor wat meer bezoekers? 

---   ---   ---   ---   ---

Woord van dank

Dit  derde  MangaHeuvelMagazine  kon er  enkel  komen  door  de  bereidwilligheid  van  alle 
geïnterviewden. We willen hen dan ook bedanken voor de tijd die ze namen om hun soms 
uitgebreide vragenlijst in te vullen. We wijzen er onze lezers op dat de interviews werden 
afgenomen  tijdens  de  zomer  van  2008  en  dat  sommige  informatie  tijdsgebonden  en/of 
achterhaald kan zijn.

Naar  aanleiding  van 5 jaar  Mangaheuvel  wil  ik  ook m’n  kompanen  Gerrit,  Jo  en Kenny 
bedanken. Gerrit en Jo voor al het werk dat ze in het verleden geleverd hebben – de site zou er 
allesbehalve zo fijn hebben uitgezien! – en Kenny voor alle technische hulp die hij me nog 
steeds  biedt.  Last  but  not  least,  bedank  ik  natuurlijk  ook  jullie  –  al  onze  bezoekers  die 
dagelijks, regelmatig of eenmalig onze site bezoeken.

---   ---   ---   ---   ---

Colofon

Eindredactie: Koen Smet
Interviews: Koen Smet
Artwork: Aimée de Jongh
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