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1. Lokalisatie van producten 

Wellicht heeft u het ooit wel eens meegemaakt dat de vertaling van een 

buitenlands product naar het Nederlands niet compleet overeenkomt met de 

oorspronkelijke tekst in het Engels. Denk bijvoorbeeld aan de Harry Potter boekenserie 

geschreven door J.K. Rowling, waarbij de hoofdpersonen Hermelien Griffel en Ron 

Wemel in de originele taal Hermoine Granger en Ron Weasley heten. Dit proces, waarbij 

een product een aangepaste vertaling krijgt om beter aan te sluiten bij de taal en cultuur 

van het land, heet lokalisatie. Lokalisatie is belangrijk in de handelsmarkt, aangezien 

producenten streven om hun producten voor een zo groot mogelijk publiek te verkopen. 

Om dit te realiseren, worden deze producten veelal vertaald naar verscheidene 

wereldtalen, talen die internationaal veel gesproken worden. Gezien het feit dat 

Mandarijn de meest gesproken moedertaal op de wereld is (Lewis, Paul, Simons and 

Fennig, 2016), is er een stijgende interesse om producten dus ook naar het Mandarijn te 

vertalen. 

Hedendaags In de digitale tijdperk is dit ook het geval voor spelproducenten. Een 

van deze spelproducenten die ik in dit werkstuk toelicht is Nintendo, een Japans bedrijf 

bekend door verscheidene spellenreeksen zoals Super Mario Bros., Pokémon of The 

Legend of Zelda. Op 27 februari 1996 werden de eerste Pokémon-spellen, Pokémon Red 

en Pokémon Green, uitgebracht in Japan. Omdat het spel in geen ander land was 

uitgebracht, kon het spel alleen gespeeld worden met Japanse karakters. Door de 

toenemende populariteit van Nintendo in het westen, werd het besluit genomen om 

deze spellen te lokaliseren naar het Engels en het Koreaans. Later volgde Frans, Italiaans, 

Duits en Spaans als mogelijke opties, wat een standaard lokalisatieproces is voor spellen 

die uitgegeven worden in Europa, vaak afgekort tot EFIGS lokalisatie. 
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Het is echter opvallend hoe de grootste taal in de wereld, Mandarijn, niet 

vertegenwoordigd werd. Dit heeft te maken met het feit dat er in verbod was op 

spelcomputers op de Chinese markt tussen 2000 en 2015. Dus exact twintig jaar na het 

verschijnen van de eerste reeks, werd er op 27 februari 2016 op de Youtube videokanaal 

van Nintendo bekend gemaakt dat de nieuwste reeks ook gelokaliseerd werd naar het 

Chinees voor China, Hongkong en Taiwan. Tevens kan er ook gekozen tussen 

traditioneel schrift en vereenvoudigd schrift. In een poging  om de handelsmarkt uit te 

breiden naar China, Hongkong, en Taiwan is de tekst in het spel vertaald naar het 

Chinees, maar hier treffen we een probleem: Tijdens de periode dat spelcomputers niet 

toegestaan waren in China, was er wel sprake van merchandise en een animatieserie van 

Pokémon die onverhinderd deze gebieden binnenkwamen. Hierdoor komt het officieel 

gelokaliseerde Chinees niet overeen met het voorheen onofficieel gelokaliseerde 

Chinees met betrekking tot leenwoorden in Chinese dialecten. 

2. Pokémon 

Pokémon is een spel waarbij men probeert zoveel mogelijk poketto monsutaa 

‘zakmonsters’ te vangen en te trainen. Na het verslaan van de acht gymleaders 

‘gymleiders’ is het doel om de kampioen te overtreffen. De eerste spellen in de reeks 

bevatten 151 van deze monsters met elk een unieke naam. Vaak zijn deze namen een 

Japanse woordspeling op de eigenschappen van de monster zelf. Zo is er een hagedis-

achtige monster met een vlam aan zijn staart met de naam hitokage, wat ‘salamander’ 

betekent. Echter kan dit ook opgevat worden als hi ‘vuur’ in combinatie met tokage 

‘hagedis’, wat de vlam aan zijn staat verklaart. De Engelse en Chinese lokalisatie doen 

hetzelfde: Charmander is een combinatie van char ‘verkolen’ en salamander ‘salamander’, 

en de officiële Chinese tekst noteert <小火龍> in traditioneel schrift en <小火龙> in 
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vereenvoudigd schrift voor ‘kleine vuur draak’. In het Mandarijn zou dit worden gelezen 

als Xiǎohǔolóng en in het Kantonees als Siu2fo2lung4, maar de meeste namen van deze 

monsters met uitzondering van de animatieserie worden niet uitgesproken in de 

spellenreeks. Tevens ligt de focus van de naam van dit monster hier op de woordspeling 

van de naam, en niet de uitspraak.  

Echter zijn er ook namen die fonetisch geleend worden vanuit het Japans naar de 

andere talen. Eén van de monsters die erg populair is en wiens naam fonetisch wordt 

overgenomen is de mascotte van de Pikachu. Pikachu is een verzonnen woord bestaande 

uit  twee Japanse onomatopeeën. Pika komt van pika pika, wat het flitsen van een 

bliksem moet voorstellen, en chu van chū chū,  wat het gepiep van een muis nabootst. Dit 

karakter wordt dan ook afgebeeld als een muisachtige met een affiniteit voor 

elektriciteit. Pikachu is de enigste monster die ook uitgesproken wordt in de 

spellenreeks  zijn naam wordt uitgesproken als  pi kaꜜt ʃɯ] in het Japans, maar de 

Engelse lokalisatie heeft een vergelijkbare uitspraak, namelijk [piːkətʃuː]. De officiële 

Chinese vertaling geeft <皮卡丘> voor het monster. Het probleem hierbij is dat deze 

karakters afhankelijk van het Chinese dialect, een andere fonetische realisatie kan 

hebben. 

 Voordat de officiële vertaling plaatsvond, werd de naam Pikachu al in het 

Mandarijn geschreven als <皮卡丘> of píkǎqiū in Pinyin-transcriptie, wat uitgesproken 

wordt als  pʰi kʰa t ɕʰjoʊ ]. In Hongkong werd het destijds geschreven in het Kantonees 

als 比卡超 of bei2kaa1ciu1 in Jyutping transcriptie, met de uitspraak [pei kʰa  t sʰi u ]. 

Maar de officiële vertaling <皮卡丘> resulteert naar een andere leeswijze in het 

Kantonees, namelijk pei4kaa1jau1, en dus een andere fonetische realisatie, 
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 pʰei kʰa  t sɐu   .  e kunnen hieruit opmaken dat het laatste syllabe in uitspraak veel 

afwijkt met de originele onomatopoëtische uitspraak van Pikachu in het Japans. 

3. Identiteit 

Kort na de bekendmaking van de officiële namen door Nintendo werd er een 

online Facebookpagina aangemaakt door Pokémon fans die het niet eens waren met 

deze standaardisering (“Petition to Keep Regional Chinese Translations of Pokémon “, 

2016). Zij hebben een petitie opgesteld om regionale Chinese vertalingen van de 

monsters te behouden, die meer dan 6,000 mensen hebben getekend. De petitie vraagt 

om erkenning voor de regionale variaties van het Chinees, en beweert zelfs dat men 

deze standaardisering zou opvatten als een teken dat Mandarijn superieur is in 

vergelijking met het Kantonees. Er bestaat een ideoloog van één China met Mandarijn als 

pǔtōnghu{ ‘de gemeenschappelijke taal’, maar dit is moeilijk te realiseren met de vele 

talen en dialecten van het Chinees (“Banyan”, 2016). Deze beweging brengt de identiteit 

van de Hongkongers, van wie 90% Kantonees spreekt, in gevaar; zij willen niet hun 

eigen taal verliezen. Daarnaast geeft de petitie aan er inderdaad een te grote fonetische 

verandering plaatsvindt van [t sʰi u ] naar [t sɐu  , waardoor het piepen van een muis 

moeilijker in te beelden is. De mensen die deze petitie hebben opgesteld noemen het een 

overtreding van een wereldwijd principe van  fonetische transcriptie. Ik weet niet of er 

een dergelijke principe bestaat, want niet alle talen kunnen even nauwkeurig een woord 

perfect lenen met de juiste uitspraak, zoals de voorheen besproken uitspraak van het 

woord Pikachu. Maar ik kan begrijpen dat een plotselinge verandering van uitspraak 

vreemd zou overkomen. 

Enkele dagen na de petitie waren er protesten bij de Japanse consulaat van 

Nintendo in Hongkong. Dit protest was georganiseerd door Civic Passion activisten, een 
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groep uit Hongkong die behoort tot het lokalisme en afstand probeert te nemen van het 

Volksrepubliek China. Het gaat hier duidelijk niet alleen om taal en uitspraak, maar ook 

om identiteit. In een artikel van BBC beargumenteert Stephen Matthews, een professor 

van de Universiteit van Hongkong, dat deze standaardisering  een beweging is naar 

“mainlandization”, ofwel de integratie van Hongkong tot het Volksrepubliek China 

(“Why the plan to rename Pikachu has made Hong Kong angry”, 2016). 

4. Conclusie 

Mensen uit Hongkong zijn boos over de lokalisatie van Nintendo van het 

nieuwste Pokemon-spel. Dit komt omdat er voorheen al regionale vertalingen waren van 

het spel in het Mandarijn en in het Kantonees. Deze regionale vertalingen bevatten ook 

woorden die fonetisch geleend zijn, waardoor het Kantonees andere schrijfwijzen heeft 

toegepast. Echter blijkt de officiële vertaling van Nintendo gebaseerd te zijn op de 

leningen uit het Mandarijn, waardoor de uitspraak van deze woorden niet meer klopt 

voor de Hongkongers die in het Kantonees spreken. Deze standaardisering naar het 

Mandarijn kwam negatief over bij de Hongkongers, niet alleen omdat de uitspraak niet 

meer overheen kwam met de transcriptie in het Kantonees, maar ook omdat ze een deel 

van hun identiteit verliezen doordat ze op deze wijze buitengesloten worden van 

volksrepubliek China, waar Mandarijn heerst als lingua franca. Kortom, dit is niet alleen 

een probleem qua taal, maar ook qua politiek. 

  



Waarom zijn mensen uit Hongkong boos over de vertaling van een computerspel? 7 
 

Bronvermelding 

Banyan; Let not a billion tongues bloom (2016) The Economist. Laatst online 
geraadpleegd op 16 januari 2017: http://www.economist.com/news/asia/21708731-
mandarin-becoming-worlds-most-commonly-spoken-language-it-contentious-home-let-
not 
 
Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.) (2016). Ethnologue: 
Languages of the World, Nineteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Laatst 
online geraadpleegd op 16 november 2016: 
https://www.ethnologue.com/statistics/size  

Nintendo Hong Kong Limited (2016) . 公開『ポケットモンスター 赤・緑』系列 151 隻

寶可夢(Pokémon)之中文名稱 Gōngkāi “Poketto Monsutā Aka/Midori” xìliè 151 zhī 
Bǎokèmèng (Pokémon) zhī zhōngwén míngchēng [Publicatie van de Chinese namen van 
de 151 Pokemon in de serie “Pokemon Red en Green” . Laatst online geraadpleegd op 16 
november 2016: 
http://www.nintendo.com.hk/pressrelease/3ds_20160510_sun_moon_release_3.htm  

Nintendo Hong Kong Limited (2016). 敬覆遞交請願信之「爭取 Pokémon 保留各地譯名

聯署社群」Jìng fù dìjiāo qǐngyu{n xìnzhī ‘zhēngqǔ Pokémon bǎoliú gèdì yìmíng li|nshǔ 
shèqún’  Ons antwoord op de petitie van ‘De Gemeenschap der Behoud van Regionale 
Pokémon Vertalingen’  Laatst online geraadpleegd op 16 november 2016: 
https://goo.gl/vPwdFY 

Nintendo of America (2016). Pokémon Direct 2.26.2016 [Video file]. Laatst online 
geraadpleegd op 16 januari 2017: https://www.youtube.com/watch?v=4qBHfd2NtJs 

Petition to Keep Regional Chinese Translations of Pokémon [Facebookpagina]. Laatst 
online geraadpleegd op 28 november 2016: 
https://www.facebook.com/hkpokemonfans/  

Pokémon fans from Hong Kong (2016). Petition to Keep Regional Chinese Translations 
of Pokémon. Laatst online geraadpleegd op 14 november 2016: https://goo.gl/VqtMBZ 
(Origineel in het Kantonees: https://goo.gl/ucQHya) 

Why the plan to rename Pikachu has made Hong Kong angry. BBC News. Laatst online 
geraadpleegd op 28 november 2016: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-
36414978 

  



Waarom zijn mensen uit Hongkong boos over de vertaling van een computerspel? 8 
 

Appendix: Engelse vertaling van de petitie 

Dear Mr. Tsunekazu Ishihara, Mr. Junichi Masuda, the Nintendo Company, Creatures 

Incorporation, Game Freak, and the Pokémon Company, 

The Pokémon series has come to its 20th anniversary. Renowned globally, it is part of the 

growing up of numerous children around the world. The amount of effort of your company that 

is contributed to the success cannot be unignored. Recently, it was announced that the paired 

versions of Generation VII, Pokémon Sun and Moon, is to be released, and that for the first time 

ever, there will be an official Chinese version - which is a dream come true for all the fans in the 

Sinophone regions.  

However, despite “Chinese” being the official language in Hong Kong, Taiwan, and China, 

significant regional variations exist, and we are concerned that such differences may be 

overlooked. The purpose of this letter is to express such concerns, and we would also like to 

propose that your company consider (i) employing the English title “Pokémon” as the main title 

of the brand with the Chinese title “精靈寶可夢” as a sub-title; (ii) providing the options to pick 

either “Chinese, Hong Kong” or “Chinese, Taiwan”  in the Traditional Chinese version, in the 

same way Kana and Kanji are treated in Pokémon X and Y. 

Along with the announcement of a new sequel, your company also made clear that “精靈寶可夢” 

will be the official Chinese title for the series. We understand that the best effort was made in 

both maintaining the pronunciation of “Pokémon” and taking the habits of Pokémon fans from 

different Sinophone regions into account. From the elaboration by Mr. Ishihara regarding the 

decision, it seems that it is safe to assume your company is well-alerted of the linguistic 

differences between Hong Kong, Taiwan, and China. (For your reference, Cantonese is a primary 

language for 90% of Hong Kong citizens, while the usage of Mandarin is even rarer than that of 

English, according to official census.)  

 e are grateful that “精靈” is kept as part of the new title; but at the same time, there is 

disappointment as  “寶可夢”, pronounced as “pɑu kʰɤ məŋ” and sounding similar to “Pokémon” 

in Mandarin, does not resemble the sound when it is said in Cantonese, where the pronunciation 

is “pou hɔ mʊŋ”. Yet, we understand the difficulty in standardisation and we respect the decision 

of your company. However, it will certainly be more acceptable for Hongkongers, while still in 

line with your principle, if the official brand in Hong Kong is “Pokémon” with “精靈寶可夢” as a 

supplementary title. 

Moreover, there are significant differences in the names of individual Pokémon when it comes to 

Mandarin and Cantonese. When the series was first introduced to Hong Kong, a local set of 

translation was created distinctly from that of in mainland China and Taiwan. Those translated 

names are already deeply engraved in the memory of Hongkongers, considered locally an 

integral part of the series. If your company is to abandon these translations, it might possibly be 

considered disrespectful to the local culture. Some may even consider the decision to be a sign of 

Mandarin supremacy over Cantonese, and thus propose boycotting the series as a whole. It may 

tarnish your company’s public image. 

Take “Pikachu” as an example. It is translated as “比卡超 (pei kʰa tsʰiu)” in Cantonese, and “皮卡

丘 (pʰi kʰa tɕʰjoʊ)” in Mandarin - they are both pronounced in a way similar to how “Pikachu” is 
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said in Japanese. The phonetic translation of “Pikachu” is a common practice, such as “피카츄 

(Pikachyu)” in Korean and “Пикачу (Pikachu)“ in Russian. “比卡超” is simply an icon. In fact, 

every time you mention the name, people in Hong Kong would conjure up an image of a yellow 

Pokémon with pointed ears, rosy cheek, and lightning bolt-shaped tail, and the sound of “pika 

pika” it makes would also come to their minds. If the name “皮卡丘” is to be adopted in Hong 

Kong, we will not be able to link it to the Pokémon easily as “丘” is pronounced “jɐu” in 

Cantonese, losing the ”chu” sound that “超” resembles. The replacement of “比卡超” to “皮卡丘” 

will not only violate the worldwide principle of phonetic transliteration, but will potentially 

render the trademark Pokémon less recognisable among Hong Kong people. 

As the mascot of the whole series, many of us learn about Pokémon all starting from it. It is so 

well-known that people in Hong Kong often refer to the series simply as “Pikachu”, which in turn 

creates a branding effect.  

Many Hongkongers are thrilled that the game series will finally be out in Chinese, and might 

therefore pick up the game console again for the sake of nostalgia. However, the absurd 

replacement of the familiar “比卡超” with “皮卡丘” will be like changing “Pikachu” to “Pikayau” 

in English - who is willing to pay for something they don't recognise at all? If this is to happen, 

the sales of the series in Hong Kong is likely to suffer. 

Apart from the translation of individual Pokémons, we also have concerns for the names of the 

items or toponyms from previous generations. Let us take Pokéball and Pallet Town as examples 

- they are called “精靈球” and “純白鎮” in Hong Kong but “寶貝球” and “真新鎮” in China and 

Taiwan. Adoption of the latter set of unfamiliar names in Hong Kong might also create confusion 

and discourage the local fans from the upcoming series. 

As a popular franchise in Hong Kong, Pokémon will benefit in terms of promotion if the more 

recognisable “Pokémon” is used as the main title of Pokémon along with the new Chinese “精靈

寶可夢”. Considering the language heterogeneity between Hong Kong and Taiwan, we also 

suggest that your company refer to the way Kana and Kanji are treated in Pokémon X and Y, and 

provide the options to choose between regional translations in the Traditional Chinese version. 

We understand the amount of workload to process the text is huge, and we think it will be 

reasonable to deal only with the abovementioned differences instead of the text of the whole 

game. Therefore, we created a list of translation differences in Hong Kong and Taiwan, and 

attached it to this letter for your reference.  

If this issue is addressed, it will certainly boost the image of your company in Hong Kong and 

thus the sales of the new series. Therefore, it would be great if your company could take our 

proposal into serious consideration. 

Thank you. 

Pokémon fans from Hong Kong 

27 March 2016 


