
Enigma, of hoe de graaf van Rommelgem  
de onbreekbare code kraakte

Een spannend verhaal over de knapste kop  
uit Robbedoes tegen de achtergrond van WO II

Hoe ontstond het idee een verhaal te 
vertellen uit de jeugd van Pancratius 
van Rommelgem?
BETRAND EN CAROLINE (BEKA):  
Meer dan twintig jaar geleden hebben 
we documenten gevonden over de 
geschiedenis van Bletchley Park, het ze- 
nuwcentrum van de Britse inlichtingen-
dienst. We hebben ons toen over deze 
intrigerende en mysterieuze episode uit 
de wereldgeschiedenis gebogen. Al snel 
beseften we dat het de eerste keer was dat 
een groep excentrieke knappe koppen 
bijeen was gebracht om in alle vrijheid 
onderzoek te voeren, afgeschermd van 
de rest van de wereld. We droomden er 
natuurlijk van dat Trifonius Zonnebloem 
of Pancratius van Rommelgem van de 
partij waren. Twintig jaar ging voorbij. 
Toen Dupuis ons vroeg of we een verhaal 
hadden voor het Robbedoes-universum, 
hebben we dat idee gepitcht. We moesten 
alleen nog de juiste tekenaar vinden…
DAVID ETIEN: Bertrand en Caroline 
(BeKa) schreven me aan via mijn Facebook-
pagina. Ze vonden m’n tekenwerk voor  
De Vier van Baker Street geweldig en 
stelden me dit scenario voor. Mijn 
agenda was zo vol dat ik eerst overwoog 
te weigeren. Maar toen ik hun verhaal las, 
kreeg ik heel veel zin het te tekenen! De 
historische context van Enigma beviel mij. 
Een terugkeer naar Londen, maar dan in 
een andere tijd. Alle ingrediënten voor een 
goede samenwerking waren aanwezig.

Is het eenvoudig of net ingewikkeld je 
in te leven in de mythologie van een 
reeks als Robbedoes? 
ETIEN: Ik heb de reeks gelezen en houd 
vooral van de periodes door Franquin 
en Tome & Janry. Ik ken de regels van 
Robbedoes dus wel. Maar het belangrijkste 
in de afgeleide albums is dat we onze 
eigen tekenstijl mogen aanhouden en 
niet à la Robbedoes moeten tekenen. 
We mogen dus met een zekere vrijheid 
omspringen met de bestaande elementen 
uit dat universum.
BEKA: Het is een reeks die ook heel wat 
vragen onbeantwoord laat. Veel stukjes 
geschiedenis blijven een mysterie. Het is 
dus eenvoudig en moeilijk tegelijk.

In Enigma zien we dat Pancratius 
van Rommelgem beroemde personen 
ontmoet, zoals Alan Turing, Winston 
Churchill en Ian Fleming. Hoe verwerk 
je die historische figuren in je verhaal?
BEKA: Aangezien ons verhaal zich afspeelt 
in Bletchley Park, is Alan Turing een  
centrale figuur. Dat Ian Fleming er 
ook opdook, is logisch, hij was een 
geheimagent. En Churchill is zo’n 
interessante figuur dat we hem graag zijn 
opwachting lieten maken in het verhaal.

In Enigma maken de personages de 
oversteek naar Groot-Brittannië. Dat 
land is niet vaak bezocht in Robbedoes…
BEKA: Ons uitgangspunt was de graaf 
van Rommelgem in Bletchley Park te 
laten verschijnen. Het verhaal moest zich 
dus in Engeland afspelen. Zo kregen we 
ook de kans het personage van professor 
Black te gebruiken. Hem kwamen we ook 
al tegen in De dictator en de paddenstoel en 
De bezoeker uit de oertijd. 
ETIEN: Wat ik zo geweldig vind aan 
de stripwereld, is dat je er verdwenen 
werelden tot leven kunt wekken. Er zijn 
weinig foto’s van Bletchley Park uit die 
tijd. We moesten dus zorgen voor scènes 
in een overtuigend decor. Ik hou van het 
zoeken naar documentatie: de mode uit 
de tijd, vervoersmiddelen, de keuze van 
de kleuren. Dat is het voordeel en de 
magie van ons medium: de kracht van de 
reconstructie.

Wat als de graaf van Rommelgem tijdens de  
Tweede Wereldoorlog samen met andere geleerden  

de codeermachine van de nazi’s had ontcijferd?  
In Bletchley Park maakt Pancratius kennis met  
Alan Turing, Winston Churchill, Ian Fleming en…  
de liefde. Maar slaagt onze geleerde vriend erin  

de code te kraken? Dat is het onderwerp van Enigma, 
een geheimzinnig avontuur rond de knapste kop  

uit het Robbedoes-universum. 
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